
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skýrsla til mennta- og menningarmálaráðherra 

um störf Íslenskrar málnefndar 2015–2019 
 
  



1. Inngangur 
 
Íslensk málnefnd ákvað árið 2009 að senda í lok hvers tímabils skýrslu til 
menntamálaráðuneytisins um störf nefndarinnar á liðnum skipunartíma hennar hverju sinni. 
Katrín Jakobsdóttir, þáverandi menntamálaráðherra, tók við fyrstu skýrslunni í 
ráðherrabústaðnum 2009. Næsta skýrsla náði yfir árin 2010 til ágústloka 2015 og þessi sem 
hér fylgir nær frá september 2015 til loka árs 2019. 
 

2. Íslensk málnefnd 
 
2.1 Skipun í íslenska málnefnd 
 
Samkvæmt lögunum skipar mennta- og menningarmálaráðherra Íslenska málnefnd og er 
skipunartími nefndarinnar fjögur ár. Í Íslenskri málnefnd eiga sæti 16 menn. Auk þess er 
nefndinni heimilt að bjóða mönnum, einum eða tveimur, setu í nefndinni ef hún telur það 
nefndarstarfinu til gagns. Hver eftirtalinna tilnefnir einn fulltrúa í málnefndina: Ríkisútvarpið, 
Þjóðleikhúsið, Samtök móðurmálskennara, Rithöfundasamband Íslands, Blaðamannafélag 
Íslands, Íðorðafélagið fyrir hönd orðanefnda, Bandalag þýðenda og túlka, Staðlaráð Íslands, 
Upplýsing, félag bókasafns- og upplýsingafræðinga, Hagþenkir og Samband íslenskra 
sveitarfélaga og annan til vara. Samstarfsnefnd háskólastigsins tilnefnir tvo menn í 
málnefndina og tvo til vara. Ráðherra skipar tvo nefndarmenn án tilnefningar og skal annar 
vera formaður og hinn varaformaður. Sá ráðherra sem fer með málefni innflytjenda tilnefnir 
þar að auki einn fulltrúa úr röðum innflytjenda. Íslensk málnefnd skiptir með sér verkum.  
 
Sú málnefnd sem nú lætur af störfum var skipuð frá 1. september 2015 til 31. ágúst 2019. 
Vegna breytinga á norrænu samstarfi, sem vikið verður að síðar, var skipunartími 
nefndarinnar framlengdur til 31. desember 2019. 
 
2.2 Íslensk málnefnd 2015–2019: 
 
Guðrún Kvaran formaður, skipuð án tilnefningar 
Ármann Jakobsson varaformaður, skipaður án tilnefningar 
Ásta Kristín Benediktsdóttir, tilnefnd af Hagþenki 
Bjarki Karlsson, tilnefndur af Samtökum móðurmálskennara 
Brynhildur Þórarinsdóttir, tilnefnd af Samstarfsnefnd háskólastigsins 
Eiríkur Rögnvaldsson, tilnefndur af Samstarfsnefnd háskólastigsins 
Guðrún Rögnvaldardóttir, tilnefnd af Staðlaráði Íslands 
Haraldur Blöndal, tilnefndur af Íðorðafélaginu 
Hilmar Hilmarsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga 
Iuliana Kalenikova, tilnefnd af velferðarráðuneyti 
Jóhann R. Kristjánsson, tilnefndur af Bandalagi þýðenda og túlka 
Melkorka Tekla Ólafsdóttir, tilnefnd af Þjóðleikhúsinu 
Steinunn Stefánsdóttir, tilnefnd af Blaðamannafélagi Íslands 



Sölvi Björn Sigurðsson, tilnefndur af Rithöfundasambandi Íslands 
Þórhildur S. Sigurðardóttir, tilnefnd af Upplýsingu 
Þröstur Helgason, tilnefndur af Ríkisútvarpinu ohf. 
 
Sú breyting varð í nefndinni í apríl 2018 að Guðrún Rögnvaldardóttir, tilnefnd af Staðlaráði 
Íslands, lét af störfum og við sæti hennar tók Helga Sigrún Harðardóttir. 

Varamenn í Íslenskri málnefnd: 

Anna Sigríður Þráinsdóttir, tilnefnd af Ríkisútvarpinu ohf. 
Bryndís Björgvinsdóttir, tilnefnd af samstarfsnefnd háskólastigsins 
Dóra Jakobsdóttir, tilnefnd af Íðorðafélaginu 
Guðrún C. Emilsdóttir, tilnefnd af Bandalagi þýðenda og túlka 
Hjörtur Hjartarson, tilnefndur af Staðlaráði Íslands  
Hrafn A. Harðarson, tilnefndur af Upplýsingu 
Ingibjörg Einarsdóttir, tilnefnd af Sambandi íslenskra sveitarfélaga 
Mörður Árnason, tilnefndur af Hagþenki 
Sigurður G. Tómasson, tilnefndur af Blaðamannafélagi Íslands 
Sigurlín Bjarney Gísladóttir, tilnefnd af Rithöfundasambandi Íslands 
Símon Birgisson, tilnefndur af Þjóðleikhúsinu 
Steinunn Egilsdóttir, tilnefnd af Samtökum móðurmálskennara 
Þorlákur Karlsson, tilnefndur af samstarfsnefnd háskólastigsins 
 
2.3. Stjórn Íslenskrar málnefndar: 

Í stjórn Íslenskrar málnefndar sitja: Guðrún Kvaran formaður og Ármann Jakobsson 
varaformaður, bæði skipuð af mennta- og menningarmálaráðherra. Þau tóku sæti í stjórn án 
kosningar. Á fyrsta fundi nýskipaðrar málnefndar 27. október 2015  skyldi kjósa þrjá fulltrúa 
í stjórnina. Hilmar Hilmarsson, Steinunn Stefánsdóttir og Þröstur Helgason gáfu kost á sér og 
voru sjálfkjörin. Brynhildur Þórarinsdóttir, Jóhann R. Kristjánsson og Iuliana Kalenikova 
buðu sig fram sem varamenn stjórnar. Brynhildur er fyrsti varamaður, Jóhann annar 
varamaður og Iuliana þriðji varamaður. 

 

3. Lög um Íslenska málnefnd 

Íslensk málnefnd starfar samkvæmt 6. gr. laga um stöðu íslenskrar tungu og íslensks 
táknmáls nr. 61/2011. 
 
 
 
 
3.1. Hlutverk Íslenskrar málnefndar 



 
Hlutverk Íslenskrar málnefndar er að veita stjórnvöldum ráðgjöf um málefni íslenskrar tungu 
á fræðilegum grundvelli og gera tillögur til ráðherra um málstefnu, auk þess að álykta árlega 
um stöðu íslenskrar tungu. Málnefndin getur átt frumkvæði að ábendingum um það sem vel 
er gert og það sem betur má fara við meðferð íslenskrar tungu á opinberum vettvangi. Íslensk 
málnefnd semur íslenskar ritreglur sem gilda m.a. um stafsetningarkennslu í skólum og 
ráðherra gefur út. Grundvallarbreytingar á ritreglum eru háðar samþykki ráðherra.  

Skrifstofa Íslenskrar málnefndar er í Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum 
og sér stofnunin málnefndinni fyrir ritara og fundaaðstöðu. Jóhannes Bjarni Sigtryggsson á 
málræktarsviði stofnunarinnar var ritari nefndarinnar til til ársloka 2016 en þá tók Ágústa 
Þorbergsdóttir á sama sviði við af honum. 
 
3.2 Reglugerð 
 
Í fyrrgreindri lagagrein um Íslenska málnefnd er tekið fram að ráðherra setji reglugerð um 
nánari starfsemi Íslenskrar málnefndar. Sú reglugerð var undirrituð af mennta- og 
menningarmálaráðherra, Katrínu Jakobsdóttur, 2. maí 2012 og er birt í reglugerðasafni 
Stjórnarráðsins (reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr./440-2012). 
 
 

4.  Samstarfssamningur við Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum 
fræðum 
 
Samstarfssamningur við Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum var fyrst 
undirritaður af forstöðumanni stofnunarinnar og formanni Íslenskrar málnefndar í mars 2012 
og gilti hann til ágústloka 2015 þegar skipunartími málnefndarinnar rann út. Samningurinn 
var endurnýjaður óbreyttur til næstu fjögurra ára. Vegna framlengingar á starfstíma ÍM um 
fjóra mánuði féllst forstöðumaður Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum á að 
framlengja samninginn til ársloka 2019.  
 
4.1 Samstarfssamningur 2015–2019 
 

1. gr. 
 
Samstarfssamningur þessi er gerður á grundvelli 6. gr. laga nr. 61/2011 um stöðu íslenskrar 
tungu og íslensks táknmáls þar sem kveðið er á um að skrifstofa Íslenskrar málnefndar sé í 
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. 
 

2. gr. 
Íslensk málnefnd annast verkefni sem snúa einkum að málpólitískri stefnumótun og ráðgjöf á 
því sviði við innlend og norræn stjórnvöld, eins og nánar er kveðið á um í 6. gr. laga nr. 
61/2011. Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum starfar á grundvelli laga nr. 40/2006 
og annast einkum verkefni sem snúa að formstýringu íslensks máls. Er þar meðal annars átt við 



málfarsráðgjöf við almenning, íðorðastarf og málskýrð. Jafnframt sinnir stofnunin norrænum 
rannsóknarverkefnum eftir atvikum. 
 

3. gr. 
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum (SÁ) er skrifstofa Íslenskrar málnefndar og 
miðstöð þeirrar starfsemi sem málnefndin hefur með höndum. Í því felst eftirfarandi: 
 
 a. SÁ veitir Íslenskri málnefnd almenna skrifstofuþjónustu, tekur á móti pósti til 

nefndarinnar og heldur utan um skjalasafn hennar. 
 b. SÁ leggur Íslenskri málnefnd til fundaraðstöðu og veitir vinnuaðstöðu þeim starfs-

mönnum sem nefndin ræður til einstakra tímabundinna verkefna.  
 

4. gr. 
Einn starfsmaður SÁ, tilnefndur af forstöðumanni, er samverkamaður Íslenskrar málnefndar. 
Meðal verkefna hans er: 
 
 a. Að sækja fundi Íslenskrar málnefndar. Þar hefur hann málfrelsi og tillögurétt en 

ekki atkvæðisrétt.  
 b. Að rita fundargerðir Íslenskrar málnefndar, ganga frá þeim í skjalasafni 

nefndarinnar og senda afrit af þeim til nefndarmanna og annarra sem þær eiga að 
fá.  

 c. Að liðsinna Íslenskri málnefnd eftir föngum við verkefni hennar, svo sem 
skipulagningu, kynningu og framkvæmd málþinga og funda, vinnu við árlega 
ályktun nefndarinnar um stöðu íslenskrar tungu, vinnu við mótun og eftirfylgni 
íslenskrar málstefnu og samningu og kynningu íslenskra ritreglna. 

 d. Að hafa umsjón með kynningarmálum Íslenskrar málnefndar, einkum að annast 
vef nefndarinnar á léninu íslenskan.is, kynna málþing á vegum nefndarinnar og 
koma á framfæri efni frá nefndinni. 

 
5. gr. 

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum og Íslensk málnefnd eiga sameiginlega aðild 
að samstarfsneti norrænna málnefnda og málnefndaskrifstofa. Stofnunin sér ásamt Íslenskri 
málnefnd um að undirbúa norrænt málnefndaþing og samstarfsnetsfund þegar röðin kemur að 
Íslandi.  
 Samverkamaður Íslenskrar málnefndar úr röðum starfsmanna Stofnunar Árna Magnús-
sonar í íslenskum fræðum (sjá 4. gr.) er að jafnaði einnig norrænn ritari sem valinn er af 
Íslenskri málnefnd.  
 Íslensk málnefnd á aðild að European Federation of National Institutions for Language 
(EFNIL). Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum annast samskipti við EFNIL fyrir 
málnefndina, meðal annars greiðslu árgjalds og ferðafjár eins fulltrúa nefndarinnar á ársfund 
samtakanna af fjárlið nefndarinnar. Þegar fjárhagur leyfir sækir samverkamaður Íslenskrar 
málnefndar ársfundinn ásamt fulltrúa Íslenskrar málnefndar. 
 

6. gr. 



Ekki er gert ráð fyrir að greiðslur fari fram á milli samningsaðila. 
 

7. gr. 
Samstarfssamningur þessi gildir um skipunartímabil Íslenskrar málnefndar frá 1. september 
2011 til 31. ágúst 2015. 
 
Samstarfið við Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum hefur verið mjög farsælt og 
leggur Málnefndin til að samningurinn verði framlengdur. Án fundaraðstöðu og ritara er 
nánast ómögulegt að halda úti starfsemi nefndarinnar. Stofnunin hefur ráðið sérstakan 
skjalavörð og leiðbeinir hann einnig um skráningu og vörslu gagna Íslenskrar málnefndar. 
 
 

5. Fjármál Íslenskrar málnefndar 
 
Mennta- og menningarmálaráðuneyti hefur um nokkurra ára skeið lagt fé til Íslenskrar 
málnefndar. Málnefndin hefur því getað greitt lágmarksþóknun fyrir fundasetur samkvæmt 
taxta þóknunarnefndar, haldið málræktarþing árlega og tekið þátt í norrænu og evrópsku 
samstarfi. Framlagið var hækkað úr tveimur milljónum í fimm fyrir árið 2019 og kom það sér 
vel vegna umsýslu með samstarfi norrænu málnefndanna 2019. Án stuðnings er útilokað að 
nefndin geti starfað. Skrifstofa Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum sér um 
fjármál Íslenskrar málnefndar, greiðir reikninga og sér um ársuppgjör. Skjalavörður 
stofnunarinnar heldur utan um og skráir öll skjöl nefndarinnar. 
 
 

6. Fundir 
 
Íslensk málnefnd er kjörin á fjögurra ára fresti. Á fyrsta fundi nýs tímabils kýs nefndin þrjá 
menn í stjórn og þrjá til vara en ráðuneytið velur formann og varaformann. 

Fyrir því er löng hefð að stjórn Íslenskrar málnefndar hittist tíu sinnum á ári en taki 
sér hlé í júlí og ágúst. Ef þörf krefur getur formaður kallað nefndina saman og eins eru 
auðveld atriði utan hefðbundinna funda afgreidd með tölvupóstum. Ritari nefndarinnar fær 
alla tölvupósta sem sendir eru til stjórnar. Fullskipuð Íslensk málnefnd er kölluð saman 
tvisvar á ári og oftar ef þörf krefur. Málnefndin fær allar fundargerðir frá stjórn og öll 
mikilvæg skjöl eru send til nefndarinnar til yfirlesturs og samþykktar. Fulltrúi Íslenskrar 
málnefndar hjá mennta- og menningarmálaráðuneyti fær einnig allar fundargerðir sendar. 
 
6.1 Fundir í Íslenskri málnefnd 
 
Fyrsti fundur þeirrar málnefndar sem nú lætur af störfum var haldinn 27. október 2015. Kosið 
var í stjórn til næstu fjögurra ára. Sömuleiðis voru drög stjórnar að stefnuskrá fyrir árin 2015–
2019 rædd.  

Skipunartími nefndarinnar var samkvæmt bréfi frá ráðuneytinu til 31. ágúst 2019. 
Norðurlandaráð ákvað 2018 að framvegis fylgdi formennska í nefndum, sem starfa í 



tengslum við ráðið, því landi sem fer með formennsku í ráðinu. Ísland fer með formennsku í 
Norðurlandaráði 2019 og því fer Íslensk málnefnd með formennsku í samstarfsnefnd 
norrænna málnefnda (sjá 12.). Fyrirsjáanlegt var að því fylgdu ýmis störf allt árið og fór 
formaður Íslenskrar málnefndar þess á leit við mennta- og menningarmálaráðuneytið að 
framlengja skipunartíma Málnefndarinnar til ársloka 2019 þar sem óheppilegt þótti að ný 
nefnd tæki við 1. september. Ráðuneytið féllst á þessa beiðni og leitað var samþykkis 
nefndarmanna sem allir féllust á að sitja áfram til áramóta. 

Alls hélt Íslensk málnefnd tíu fundi á starfstímanum. 
 
6.2 Fundir í stjórn Íslenskrar málnefndar 
 
 Fráfarandi stjórn Íslenskrar málnefndar (2011–2015) hélt síðasta fund sinn 23. ágúst 2015 en 
nefndin, sem nú lætur af störfum, hélt sinn fyrsta fund 3. nóvember sama ár vegna tafa við 
skipun nefndarinnar. Því voru aðeins haldnir tveir fundir í nýskipaðri stjórn 2015. Það sem 
eftir var starfstímans voru haldnir 35 stjórnarfundir. 
 Fundargerðir Íslenskrar málnefndar og stjórnar Íslenskrar málnefndar eru öllum 
aðgengilegar á heimasíðu málnefndarinnar, islenskan.is. 
 
 

7. Verkefni Íslenskrar málnefndar samkvæmt lögum 
 
Eins og fram kemur í kafla 3.2 eru Íslenskri málnefnd ætluð ákveðin verkefni. Þau eru fimm 
samkvæmt 6. gr. laga nr. 61/2011 og verður hér fjallað um hvert þeirra. 
 
7.1 Ráðgjöf 
 
Lögum samkvæmt á Íslensk málnefnd að veita stjórnvöldum ráðgjöf um málefni íslenskrar 
tungu. Í 5. gr. laganna stendur:  
 

Ríki og sveitarfélög bera ábyrgð á að varðveita og efla íslenska tungu og skulu sjá til 
þess að hún sé notuð. Um málstefnu og stöðu íslenskrar tungu skal leitað samvinnu 
við Íslenska málnefnd, sbr. 6. gr.  
 

Stjórnarráðið setti sér málstefnu 2012 fyrir hvatningu Íslenskrar málnefndar. 
  
Íslensk málnefnd fékk frumvörp og þingsályktanir til umsagnar og svaraði hverju erindi 
skriflega. Fulltrúar hennar mættu á fundi nefnda, væru þeir kvaddir til, til þess að skýra 
athugasemdir sínar. Þessi frumvörp eru:  
  
2015: Frumvarp til laga um örnefni. Þingskjal 586, 403. mál. 
2015: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um mannanöfn, nr. 45/1996, með síðari 
breytingum (mannanafnanefnd, ættarnöfn). Þingskjal 523, 389. mál. 
2015: Frumvarp til laga um breytingar á lögum um fjölmiðla nr. 38/2011 (textun myndefnis). 
Þingskjal 108, 108. mál. 



2016: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ársreikninga. Þingskjal 730, 456. mál. 
2017: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjölmiðla. Þingskjal 203, 144. mál. 
2018: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um ársreikninga, nr. 3/2006, með síðari 
breytingum. Þingskjal 139, 139. mál. 
2019: Þingsályktunartillaga um að efla íslensku sem opinbert mál á Íslandi. 443. mál. 
2019: Frumvarp til stjórnarskipunarlaga um stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. Þingskjal 313, 
279. mál. 
 
7.2 Íslensk málstefna 
 
Allt frá því að íslensk málstefna var samþykkt á Alþingi 2009 hefur vinnuhópur starfað sem 
gera á tillögur um framkvæmd málstefnunnar sem er í höndum mennta- og 
menningarmálaráðuneytis. Textinn var birtur í bæklingnum Íslenska til alls og reynt var að 
kynna málstefnuna sem víðast. Í vinnuhópnum hafa fulltrúar ráðuneytisins verið Áslaug Dóra 
Eyjólfsdóttir, Guðni Olgeirsson og um tíma Svanhildur Sverrisdóttir. Síðustu fjögur árin hafa 
fulltrúar Íslenskrar málnefndar verið Guðrún Kvaran formaður og Ármann Jakobsson 
varaformaður. Vinnuhópurinn hittist eftir þörfum. 
 Þegar  málstefnan varð fimm ára árið 2014 fór Íslensk málnefnd rækilega yfir textann 
í Íslensku til alls og reyndi að leggja mat á hvað áunnist hefði og hvar gera mætti betur. 
Skýrsla um málið var send ráðuneytinu í ágúst 2015. Engin viðbrögð hafa borist. Á fundi 
með mennta- og menningarmálaráðherra 30. maí 2018 kom fram að endurskoða eigi 
málstefnuna og að málnefndinni verði falið að koma að því máli. Það sama kom einnig fram í 
þingsályktunartillögu  um að efla íslensku sem opinbert mál sem lögð var fram í desember 
2018 (þingsályktun nr. 36/149) og samþykkt 7. júní 2019. Endurskoðun á að ljúka fyrir árslok 
2021. 
 Á síðasta fundi Íslenskrar málnefndar var ákveðið að fundarefnið yrði íslensk 
málstefna. Stjórnarmenn skiptu sér í þrjá hópa og voru umræðuefnin: 
 
Hlutverk skólakerfisins í viðgangi tungunnar 
 
Vefgátt með fjölbreyttum gögnum um íslensku 
 
Íslenska í almannarýminu 
 
Skýrslu þessari fylgja niðurstöður hópanna í viðhengi. 
 
7.3 Ályktun um stöðu íslenskrar tungu 
 
Ályktanir um stöðu tungunnar hafa verið birtar árlega frá 2007 að frádregnu árinu 2008 þegar 
málnefndin kynnti drög að íslenskri málstefnu. Ályktanirnar eru aðgengilegar á heimasíðu 
málnefndarinnar. 
 Ákveðið var að velja árlega eitt þema sem nefndinni þótti tengjast starfsáætlun hvers 
árs. 
 
2015: Að alast upp á íslensku.  



2016: Íslenska í stafrænum heimi. 
2017: Tungan og ungmennin. 
2018: Íslenska á ferðaöld. 
2019: Hjálpartæki íslenskunnar. 
 
Ályktanirnar má lesa í heild á islenskan.is. 
 
7.4 Vel gert ... 
 
Íslensk málnefnd telur vænlegt til árangurs í málræktarstarfi að benda á það sem vel er gert 
og vekja athygli á þeim sem lagt hafa sig fram í þágu íslenskrar tungu. Hún hefur því í 
allnokkur ár veitt viðurkenningar í tengslum við árleg málræktarþing. Ekkert málræktarþing 
fór fram 2015 vegna þess hve seint var skipað í málnefndina. Þar af leiðandi voru ekki heldur 
veittar viðurkenningar. 
 
2016: Tvær viðurkenningar voru veittar þetta ár. Aðra hlaut Landsbókasafn Íslands – 
Háskólabókasafn fyrir sérvefina tímarit.is og bækur.is. Hina hlaut Stofnun Árna Magnússonar 
í íslenskum fræðum fyrir orðabókaverkefnið ISLEX. 
 
2017: Viðurkenningu þessa árs hlaut Grundaskóli á Akranesi fyrir markvissa ritunarkennslu 
og eftirbreytniverða kennsluhætti þar sem ritun nemenda er mikilvægur hluti náms þeirra í 
hinum ýmsu greinum.  

2018: Á málræktarþingi þessa árs voru veittar viðurkenningar til Ingibjargar Hafstað fyrir 
frumkvöðlastarf í kennslu íslensku sem annars máls, til Anh Ðao Tran fyrir frumkvæði í gerð 
orðabókar milli víetnömsku og íslensku og til  Stanislaw Bartoszek  fyrir frumkvæði að 
orðabókargerð milli pólsku og íslensku. 
 
2019: Á síðasta málræktarþingi, sem fráfarandi málnefnd annaðist, voru veittar þrjár 
viðurkenningar. Vísindavefur Háskóla Íslands fékk viðurkenningu fyrir skilvirka og vandaða 
þjónustu við almenning og miðlun þekkingar um margvísleg málefni á netinu á íslensku. 
Samtök ferðaþjónustunnar og Hæfnisetur ferðaþjónustunnar fengu viðurkenningu fyrir 
kennsluvefinn Orðin okkar á íslensku sem ætlaður er til að auðvelda erlendu starfsfólki að 
tileinka sér grunnorðaforða í starfi. Þriðju viðurkenninguna fékk Icelandic online á vef 
Háskóla Íslands fyrir íslenskunámskeiðið Bjargir sem ætlað er til þess að auðvelda 
innflytjendum að ná sem fyrst tökum á málinu. 
 
7.5 ... og hvað má betur fara 
 
Íslenskri málnefnd berast iðulega ábendingar frá almenningi um íslenskt mál m.a. hjá 
opinberum eða hálfopinberum aðilum. Öllum ábendingum er svarað bréflega eða í tölvupósti. 
Stjórn málnefndarinnar sendir einnig bréf til þeirra aðila sem hún telur brjóta lög um íslenska 
tungu. Má þar m.a. nefna Isavia, Air Iceland Connect, sem áður hét Flugfélag Íslands, 
Kynnisferðir og Ríkislögreglustjóra. Einnig sendir Málnefndin umsagnir um málefni þar sem 



við á. Frá 2015 hefur verið birt á heimasíðu nefndarinnar hverjir hafa fengið bréf frá 
nefndinni og hvers efnis þau voru.  Alls eru færslurnar 43 (sjá islenskan.is undir Ábendingar  
og lið 7.1). Ekki hafa ábendingar Íslenskrar málnefndar borið mikinn árangur.  
 
7.6 Íslenskar ritreglur 
 
Eitt af verkefnum Íslenskrar málnefndar er að semja íslenskar ritreglur sem nota skal í skólum 
eins og kveður á um í 6. gr. laga um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls (nr. 61/2011). 
Mennta- og menningarmálaráðherra gaf út fyrri hluta reglnanna 6. júní 2016 í auglýsingu nr. 
695 um setningu íslenskra ritreglna sem var birt í B-deild Stjórnartíðinda 10. ágúst sama ár og 
seinni hlutann 27. ágúst 2018 í auglýsingu nr. 800 um setningu ritreglna sem birt var í B-deild 
Stjórnartíðinda sama dag. 

Síðari hluti ritreglnanna var tilbúinn 2018 og auglýstur í Stjórnartíðindum í ágúst. Hann 
fjallar um greinarmerkjasetningu og leysir af hólmi auglýsingu um greinarmerkjasetningu nr. 
133/1974, með innfelldum breytingum samkvæmt auglýsingu nr. 184/1974. 

Jóhannes Bjarni Sigtryggsson, rannsóknarlektor á Stofnun Árna Magnússonar í 
íslenskum fræðum, hafði yfirumsjón með verkinu fyrir Íslenska málnefnd. 
 
 

8. Stefnuskrá Íslenskrar málnefndar 2015–2019 
 
Íslensk málnefnd 2015–2019 kom sér saman um stefnuskrá sem unnið skyldi eftir á 
starfstímabilinu.  
 
8.1 Megináhersla í starfi Íslenskrar málnefndar 2015–2019 
 
Eitt af mikilvægustu verkefnum Íslenskrar málnefndar er að vinna markvisst að því að 
íslenska haldi gildi sínu og verði áfram nothæf og notuð á öllum sviðum íslensks þjóðlífs. 

12. mars 2009 samþykkti Alþingi íslenska málstefnu sem gefin var út í ritinu Íslenska til 
alls. Á skipunartíma starfandi Íslenskrar málnefndar 2015–2019 stefndi hún að því í 
samvinnu við mennta- og menningarmálaráðuneytið að fylgjast með því að unnið yrði 
markvisst að markmiðum málstefnunnar. Undanfarin ár hefur vinnuhópur með fulltrúum 
mennta- og menningarmálaráðuneytis og Íslenskrar málnefndar hist nokkuð reglulega til þess 
að fara yfir brýnustu verkefni og verður þeirri samvinnu haldið áfram. Íslensk málnefnd setti 
sér einnig að hafa frumkvæði að verkefnum og viðburðum sem styrkt geta íslenska tungu á 
sem flestum sviðum þjóðlífsins. 

Mörg verkefni, sem nefnd eru í Íslensku til alls, bíða úrlausnar og verður tekist á við þau eftir 
því sem aðstæður leyfa en hér verða nefnd fjögur verkefni sem Íslensk málnefnd hugðist 
einkum beita sér fyrir á skipunartímanum með málræktarþingum (sjá 9) og í árlegum 
ályktunum: 

1. Íslenska í stafrænum heimi. Mikil umræða hefur verið frá 2015 um stefnumótun um 
íslensku í stafrænum heimi. Alþingi ræddi þetta mál sérstaklega á fundi á degi íslenskrar 



tungu 16. nóvember 2015. Tíminn mun leiða í ljós á hvaða svið verður lögð megináhersla á 
komandi árum. Þróun á sviði máltækni er afar hröð og bregðast verður við nýjum verkefnum 
jafnt og þétt. Íslensk málnefnd ákvað að á sviði máltækni myndi hún einkum beita sér fyrir 
því sem varðar almenning og börn og unglinga, t.d. tölvuumhverfi, aðgengi að orðabókum og 
almennum upplýsingum um tungumálið. Hún lítur svo á að orðabækur, gamlar og nýjar, 
nýyrðasöfn, orðtakasöfn, og hugtakasöfn ætti að vera unnt að nálgast gjaldfrjálst rafrænt á 
einum stað. Sömuleiðis handbækur um málfar og stafsetningu. Sumt af þessu er þegar til og 
opið endurgjaldslaust en annað er bundið höfundarrétti. Íslensk málnefnd mun reyna að opna 
augu stjórnvalda fyrir mikilvægi þess fyrir vöxt og viðgang tungumálsins að almenningur 
hafi greiðan aðgang að uppflettiritum sér að kostnaðarlausu. 

Íslenskt viðmót í tölvum er sérstakur kafli í Íslensku til alls. Þar stendur m.a.:  

Það skiptir miklu máli að notendur venjist því frá byrjun að nota íslensku innan tölvu- 
og upplýsingatækni. Með því er annars vegar átt við að börn alist upp við að það sé 
eðlilegt að nota íslensku á þessu sviði og þess vegna er höfuðatriði að hugbúnaður í 
skólakerfinu sé á íslensku. Hins vegar er mikilvægt að þegar tækninýjungar koma 
fram líði sem stystur tími þangað til hægt er að nota íslensku innan þeirra. Að öðrum 
kosti er hætt við að málnotendur venjist á að nota ensku á fleiri og fleiri sviðum og 
umdæmi íslenskunnar minnki þannig smátt og smátt. 

 Íslensk málnefnd hvatti til þess að skólar og almenningur noti íslenskan hugbúnað í tölvum 
sínum og skólar noti rafrænt námsefni á íslensku eins og auðið er. Hún setti sér einnig að 
hvetja seljendur tölva, snjallsíma og annarra tækja sem ætluð eru almenningi til að bjóða 
íslenskan hugbúnað. 

2. Ritun, ritþjálfun og bókmenntamálið.Í ályktun um stöðu íslenskrar tungu 
(sjá www.íslenskan.is), sem Íslensk málnefnd kynnti á degi íslenskrar tungu 2015, var lögð 
áhersla á aukna ritþjálfun í skólakerfinu. Ritþjálfun þarf að komast inn í stundaskrár bæði á 
unglingastigi grunnskóla og í framhaldsskólum. Líta þarf á ritþjálfun og ritunarkennslu sem 
sérstaka kennslugrein, til viðbótar við það nám sem þegar fer fram í íslensku í málfræði og 
bókmenntum. Íslensk málnefnd telur þetta mikilvægt fyrir allt frekara nám og störf í 
þjóðfélaginu og til að viðhalda sambandi þjóðarinnar við íslensku sem ritmál. Það er nú þegar 
í hættu. 

Málnefndin telur að sérstaklega þurfi að styrkja bókmenntir ætlaðar ungu fólki. Talsverð 
breyting hefur orðið til batnaðar á allra síðustu misserum en betur ná ef duga skal. 

Mikilvægt er einnig að kanna stöðu skólabókasafna sem mörg hver standa höllum fæti. 
Söfnin gegna lykilhlutverki í eflingu læsis og afdrifaríkt gæti reynst að vanrækja þau 

3. Áhrif fjölmenningarsamfélagsins á málið og viðbrögð við auknum ferðamannastraumi. Í 
ályktun Íslenskrar málnefndar 2013 (sjá www.íslenskan.is) var sjónum beint að íslensku sem 
öðru máli. Bent var á að skólakerfið stæði allt frammi fyrir miklum áskorunum þar sem svo 
mikill fjöldi barna með annað móðurmál en íslensku yrði við nám í leik-, grunn- og 
framhaldsskólum landsins næstu árin og áratugina. Málræktarþing var haldið það ár um 
íslensku sem annað mál og kom fram að margt er vel gert þegar tekið er á móti börnum af 



erlendum uppruna. En betur má gera og fullyrða má að fjárveitingar til íslenskukennslu barna 
með annað mál en íslensku séu fjarri því að vera nógu miklar. Skólakerfið er eitt öflugasta 
tækið sem við höfum til að styrkja og efla íslensku, hvort sem íslenska er fyrsta eða annað 
mál nemendanna. Þar eigum við að nýta reynslu annarra þjóða og niðurstöður fjölmargra 
erlendra rannsókna á aðlögun innflytjenda og námsárangri og námsfærni tvítyngdra barna. 
Hafa ber í huga að virkt tvítyngi felur í sér málviðbót, þ.e. að seinna málinu er bætt við 
móðurmálið en það verða ekki málskipti — nýja málið kemur ekki í stað móðurmálsins. Í 
ályktuninni var vakin athygli á að rannsóknir bendi til að málviðbót eða virkt tvítyngi styrki 
og hafi jákvæð áhrif á námsárangur en málskipti hafi neikvæð áhrif. 

Ekki er síður nauðsynlegt að auka námsframboð fyrir fullorðna innflytjendur og gæta þess að 
búseta eða kostnaður hamli ekki námi. Það er afar varasamt að hópur Íslendinga sé útilokaður 
frá íslenskri menningu vegna tungumálaörðugleika. 

Mikil aukning ferðamanna getur haft og hefur reyndar nú þegar talsverð áhrif á íslensku sem 
tungumál landsins. Nú er staðan þannig að í miðbæ Reykjavíkur eru erlend mál ríkjandi í 
auglýsingum verslana og matsölustaða. Mikilvægt er að verslun og þjónusta sé ekki eingöngu 
á erlendum tungum heldur sé íslenska sýnileg, t.d. á matseðlum og í verslunum, jafnvel þeim 
sem einkum þjóna ferðamönnum, ásamt þeim erlendu málum sem viðeigandi þykir að nota. 
Einnig er nauðsynlegt að leiðbeiningar á vegum úti og á ferðamannastöðum séu bæði á 
íslensku og viðeigandi erlendum málum.  

4. Safna upplýsingum um íslensku og málfar á einn stað. Málnefndin hélt málþing um málið 
2019 þar sem hún lagði áherslu á að upplýsingum um tungumálið verði komið fyrir rafrænt á 
einn stað notendum að kostnaðarlausu. Fyrirmynd er t.d. danski 
vefurinn www.sproget.dk sem veitir svör við flestu sem varðar danska tungu og er hann 
mikið notaður. Á íslenska vefnum þyrftu að vera leiðbeiningar um málnotkun, stafsetningar- 
og greinamerkjareglur og annað sem málnotendur þurfa helst á að halda. Vefur Stofnunar 
Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, málið.is, er spor í rétta átt en auka þyrfti þar efni  til 
þess að koma til móts við notendur á öllum aldri. 

Íslensk málnefnd var sammála um að leggja höfuðáherslu á þessi fjögur atriði á 
skipunartímanum.  

 

9. Þing Íslenskrar málnefndar  

Efnt var til málþings um hvert og eitt efni stefnuskrárinnar og reynt að vekja athygli á 
mikilvægi þess að efla stöðu íslenskrar tungu. Ekkert málþing var haldið 2015 vegna þess hve 
seint tókst að velja í nýja málnefnd. Þingin 2016, 2017 og 2018 voru haldin í tengslum við 
Dag íslenskrar tungu. Þótti málnefndinni efni 16. nóvember og daganna í kring vera orðið svo 
mikið að hún ákvað að færa síðasta þingið fram í lok september. Ályktanir Íslenskrar 
málnefndar voru kynntar öll árin (7.3). 

 

9.1 Málræktarþingin 



Málræktarþing 2016 

Fyrirsögn þingsins var Tungan og netið. Það var haldið í fyrirlestrarsal Þjóðminjasafns 
Íslands þriðjudaginn 15. nóvember 2016. 

Setning og ávarp forseta Íslands. 

Fyrirlestra fluttu: 

Ari Páll Kristinsson: Málið punktur is! Fræðsla og leiðbeiningar um íslenskt mál á vef 
Árnastofnunar. 
Aðalsteinn J. Magnússon og Ingólfur Kristjánsson: Nýir vegir – Stutt kynning á fjórum 
íslenskum vefsíðum. 
Þórdís Gísladóttir: Bókablogg og niðurhal: hvernig netið auðgar íslenskuna. 
Alec Shaw: Virkjun tungunnar: aðgengileg og sveigjanleg tæki. 
Örn Hrafnkelsson: Netveitur Landsbókasafns: breytir stafrænn aðgangur einhverju? 
 

Málræktarþing 2017 
 

Fyrirsögn þingsins var Ritun í skólakerfinu. Það var haldið í fyrirlestrarsal Þjóðminjasafns 
Íslands miðvikudaginn 15. nóvember 2017. 
 
Fyrirlestra fluttu: 
Svanhildur Kr. Sverrisdóttir: Tólf ára, að verða þrettán.  
Baldur Sigurðsson: Hver dregur vagninn? Ábyrgð kennara á ritfærni nemenda. 
Þórdís Edda Jóhannesdóttir: Hvort á að skrifa ókey eða ókei? Nokkur orð um hugðarefni 
nemenda í ritun á háskólastigi. 
Höskuldur Þráinsson: Ritun og máltilfinning. 
Eliza Reid: „Á ég þá að mæta í búðingi?" Vandi þeirra sem flytja hingað og vilja tala og rita 
íslensku. 
 

Málræktarþing 2018 

Fyrirsögn þingsins var: Íslenska á ferðaöld. Það fór fram í fyrirlestrasal Þjóðminjasafns 
Íslands fimmtudaginn 15. nóvember 2018. 

Ávarp: Lilja Dögg Alfreðsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra. 
 
Fyrirlestra fluttu: 
Ólafur Stephensen: Er íslenzkan smámál eða metnaðarmál? 
Donata Honkowicz-Bukowska: „Takmörk tungumáls míns eru takmörk heims míns.“ 
Nemendur með annað annað móðurmál en íslensku í skólum landsins. 
Hafdís Ingvarsdóttir: Yfir og undir og allt um kring: Enska á Íslandi. 
Gígja Svavarsdóttir: Að nema nýtt mál. 
Bragi Valdimar Skúlason: Íslenska á ferðaöld. 
 



Erindin birtust í Málfregnum 26, 2. tbl. 2018.  

 

Málræktarþing 2019 

Fyrirsögn þingsins var Er málið að leita sér hjálpar? Það fór fram í fyrirlestrasal 
Þjóðminjasafns Íslands fimmtudaginn 26. september 2019. Að þessu sinni bauð Íslensk 
málnefnd dönskum fyrirlesara til þingsins, Lars Trap-Jensen, frá Det danske sprog- og 
litteraturselskab þar sem hann ritstýrir ordnet.dk.  
 
Fyrirlestra fluttu: 
 
Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra: Íslenska á byltingartíma. 
Lars Trap-Jensen, ritstjóri hjá Det Danske Sprog- og Litteraturselskab: Ordbøger og 
sprogresurser som public service — udfordringer, muligheder, perspektiver. 
Steinunn Stefánsdóttir, þýðandi og blaðamaður: Þýðandinn velur þjóðveginn fram yfir 
fjallabak — Um vægi viðmóts rafrænna orðabóka. 
Guðrún Nordal, forstöðumaður Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum: Í þjónustu 
almennings: vefgáttin málið.is. 
Steinþór Steingrímsson, verkefnisstjóri í upplýsingatækni: Sláum þessu upp – sameiginleg 
orðabókagátt fyrir íslensku. 
Laufey Leifsdóttir, þýðandi: Íslensk orðabók Forlagsins. 
 
Fyrirlestur Lars var þýddur yfir á íslensku svo að allir gætu fylgst með. 
Erindin birtust í Málfregnum 27, 1. tbl. 2019. Þar birtist einnig grein Helgu Guðrúnar 
Johnson um verkefnið Áfram Ísland. 
 
 
Auk málræktarþinganna tók Íslensk málnefnd þátt í tveimur öðrum þingum: 
 
9.2 Afmæli Stóru upplestrarkeppninnar 
 
Í tilefni af tuttugu ára afmæli Stóru upplestrarkeppninnar efndu Íslensk málnefnd og Raddir, 
samtök um vandaðan upplestur og framsögn, til málþings í Norræna húsinu 12. maí 2016. 
Þingið nefndist Sæktu þér að lesa sögur eða ljóð. Hilmar Hilmarsson, stjórnarmaður í 
Íslenskri málnefnd, vann að undirbúningi fyrir hönd málnefndarinnar og stýrði þinginu. 
 
Dagskrá þingsins var: 
 
Málþingið sett. 
Upplestur: Anna Vala Guðrúnardóttir, sigurvegari í Stóru upplestrarkeppninni 
í Hafnarfirði 2016. 
Stóra upplestrarkeppnin; vandvirkni, virðing, ánægja: Ingibjörg Einarsdóttir, skrifstofustjóri 
Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar. 



Að lesa sjálfan sig: Vilhjálmur Bergmann Bragason, leikskáld og sigurvegari í 
Stóru upplestrarkeppninni á Akureyri 2001. 
Ljóðin góðu heimta hljóð: Anton Helgi Jónsson skáld. 
Upplestrarkeppnin frá sjónarhóli kennara: Kristín Ásta Ólafsdóttir, íslenskukennari í 
Varmárskóla 
Túlkandi upplestur og tengsl við lesskilning  
Ávarp: Illugi Gunnarsson, mennta- og menningarmálaráðherra. 
Upplestur: Bjarni Kristbjörnsson, sigurvegari í Stóru upplestrarkeppninni í Mosfellsbæ 2016. 
 
9.3 Málþing í Ármúlaskóla 7. febrúar 2018 
 
Íslensk málnefnd átti frumkvæðið að málþingi þar sem fjallað var um mikilvægi þess að fá 
börn og unglinga til þess að lesa meira. Að undirbúningi komu einnig Barnabókasetur, Félag 
íslenskra bókaútgefenda en þó einkum Samtök móðurmálskennara. Mjólkursamsalan reyndist 
Málnefndinni eins og svo oft áður haukur í horni, lagði til veitingar og birti auglýsingu og 
Ármúlaskóli leyfði afnot af góðum sal Málnefndinni að kostnaðarlausu. Þingið var tvískipt. Í 
fyrri hluta voru flutt stutt erindi. 
 
Erindi fluttu: 
 
Ásta Magnúsdóttir ráðuneytisstjóri: Ávarp 
Egill Örn Jóhannsson frá Félagi bókaútgefenda: Er einhver glóra í útgáfu barna- og 
unglingabóka? 
Sigrún Birna Björnsdóttir frá Samtökum móðurmálskennara: Þarf alltaf að lesa ljóð og 
bækur? 
Brynhildur Þórarinsdóttir frá Barnabókasetri á Akureyri: Sex sögur: Vandræðaleg útgáfa 
handa ungmennum. 
Kristín Helga Gunnarsdóttir rithöfundur: Leiðin að hjarta unglingsins – Kort og áttaviti 
óskast. 
Melkorka Gunborg Briansdóttir, nemandi í MH: Hvað ertu að lesa? 
 
Eftir stutt kaffihlé fóru fram hringborðsumræður á þremur borðum. Ávörpin og samantekt frá 
hringborðsumræðunum birtist í Málfregnum 25, 1. tbl. 2018.  
 
 

10. Málfregnir, vefrit Íslenskrar málnefndar 
 
Tímaritið Málfregnir, rit Íslenskrar málnefndar, kom út á árunum 1987 til 2005, oftast tvö 
hefti á ári, og var í umsjón Íslenskrar málstöðvar. Þegar Málstöðin var lögð niður við 
sameiningu stofnana í íslenskum fræðum var ákveðið að hætta útgáfu tímaritsins. Nú hefur 
stjórn Íslenskrar málnefndar ákveðið að taka þráðinn upp að nýju og gefa tímaritið út í formi 
vefrits á heimasíðu Íslenskrar málnefndar (íslenskan.is). Kom fyrsta hefti rafræna ritsins út 
2018 (sjá islenskan.is). 
 



 

11. Önnur verkefni 

11.1 Íslensk málnefnd og fulltrúar atvinnulífsins 

Íslensk málnefnd boðaði til fundar í Safnahúsinu með fulltrúum atvinnulífsins um stöðu 
íslenskrar tungu í samfélaginu 18. janúar 2018. Fundinn sátu, auk stjórnar Málnefndarinnar 
og ritara hennar: 

Andrés Magnússon frá Samtökum verslunar og þjónustu 
Davíð Þorláksson og Pétur Reimarsson frá Samtökum atvinnulífsins  
María Guðmundsdóttir frá Samtökum ferðaþjónustunnar  
Þórunn Árnadóttir frá Neytendastofu  
Sigurður Hannesson frá Samtökum iðnaðarins  
Ólafur Stephensen frá Félagi atvinnurekenda  
Vigdís Halldórsdóttir frá Samtökum fjármálafyrirtækja  

Að mati stjórnarinnar tókst fundurinn vel og var gagnlegt að heyra viðbrögð og skoðanir 
atvinnulífsins. Nánar má lesa um fundinn á islenskan.is undir Um ÍM /Fundargerðir. 

 11.2 Samvinna við MS 

Íslensk málnefnd átti  á starfstíma sínum afar góða samvinnu við MS eins og reyndar 
undanfarna áratugi. Mestu munaði um styrki til málræktarþinganna á hverju ári í formi 
auglýsinga og veitinga á þingunum 

11.3 Samvinna við málnefnd táknmálsins 

Málnefnd um íslenskt táknmál leitaði til Íslenskrar málnefndar í desember 2018 með ósk um 
að fá að vera með á heimasíðu Málnefndarinnar. Það var samþykkt og á heimasíðunni eru nú 
birtar fundargerðir Málnefndar um íslenskt táknmál og skýrslur á táknmáli (sjá 
islenskan.is/islenskt taknmal). 

 

12. Ýmsar nefndir sem fulltrúar Íslenskrar málnefndar áttu setu í 
 
12.1 Fastanefndir 
 
Málræktarsjóður 
 
Samkvæmt stofnskrá Málræktarsjóðs skipar Íslensk málnefnd þrjá fulltrúa í stjórn. Á ársfundi 
sjóðsins í júní 2010 voru kjörin í stjórn: Sigrún Helgadóttir, Sigurður Konráðsson og 
Svanhildur Kr. Sverrisdóttir. Þau voru endurkjörin á ársfundi í júní 2014. Svanhildur óskaði í 



nóvember 2015 eftir að hverfa úr stjórninni en í stað hennar kom Ingibjörg B. Frímannsdóttir. 
Varamenn eru Birna Imsland og Björn Vignir Sigurpálsson. Stjórnin var endurkjörin 2019. 
 
Formaður Íslenskrar málnefndar er sjálfkrafa formaður fulltrúaráðs Málræktarsjóðs og boðar 
til aðalfundar. Meginverkefni stjórnar sjóðsins er að ávaxta sjóðinn, auglýsa styrki og velja 
styrkþega. 
 
Örnefnanefnd 
 
Frá apríl 2015 á Íslensk málnefnd fastan fulltrúa í örnefnanefnd. Í stjórn 2019–2023 sitja sem 
fulltrúar Íslenskrar málnefndar Þórdís Edda Jóhannesdóttir sem aðalmaður og Sigurður 
Konráðsson sem varamaður. 
 
 
Mannanafnanefnd 
 
Um mannanafnanefnd gilda ákvæði 21.–23. gr. laga um mannanöfn nr. 45/1996. 
Mannanafnanefnd er skipuð þremur aðalmönnum og jafnmörgum til vara. Skal einn 
nefndarmaður skipaður að fenginni tillögu heimspekideildar Háskóla Íslands, einn að 
fenginni tillögu lagadeildar Háskóla Íslands og einn að fenginni tillögu Íslenskrar 
málnefndar. Varamenn eru skipaðir með sama hætti. Nefndin skiptir sjálf með sér verkum. 
Fulltrúar Íslenskrar málnefndar eru Aðalsteinn Hákonarson aðalmaður og Haukur 
Þorgeirsson varamaður, báðir starfsmenn á Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. 

 
12.2 Nefnd á vegum Reykjavíkurborgar 
 
Í ágúst 2017 var haft samband við formann Íslenskrar málnefndar með ósk um aðstoð við 
samningu málstefnu fyrir Reykjavíkurborg. Óskað var eftir að Málnefndin legði til tvo, 
formanninn og annan að auki. Formaður fór þess á leit við Hilmar Hilmarsson, stjórnarmann í 
Íslenskri málnefnd, að hann tæki þátt í starfinu vegna þekkingar sinnar á ýmsum þáttum 
borgarkerfisins. Reykjavíkurborg átti sína tvo fulltrúa. Nefndin vann nokkuð stíft og skilaði 
af sér í októberbyrjun. Borgarstjórn samþykkti tillögur nefndarinnar samhljóða og án 
nokkurra breytinga 19. maí 2018. Hana má finna á heimasíðu Reykjavíkurborgar. 
 
 

13. Kynning á Íslenskri málnefnd 
 
Málnefndin reynir að kynna verkefni sín eftir þörfum. Hún hefur þó ekki leitast við að vera 
áhrifavaldur á fjölmiðlum. Slíkt er vandmeðfarið.  
 
 
 
 



13.1 Fundir með mennta- og menningarmálaráðherra 
 
Erfiðlega gekk að fá fundi með mennta- og menningarmálaráðherrum á skipunartíma 
Íslenskrar málnefndar þar til núverandi ráðherra tók við. 
 
Málnefndin óskaði eftir að kynna starfsemi sína fyrir mennta- og menningarmálaráðherra 
fljótlega eftir síðustu ráðherraskipti. Fundi var komið á 30. maí 2018 og minnisblað lagt fyrir 
ráðherra. 
 
Hluti stjórnar hitti ráðherra aftur 20. febrúar 2019 og nú til að ræða þingsályktunartillögu þá 
sem Lilja Dögg Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra, mælti fyrir í árslok 2018.  
 
Eftir málræktarþingið 26. september 2019 var formaður Málnefndarinnar beðinn að fylgja 
Lars Trap-Jensen í viðtal hjá ráðherra um vefrænar orðabækur sem Málnefndin lagði áherslu 
á á síðasta málræktarþingi. Lars tók því vel og var hann mjög ánægður með viðtalið. 
 
 
13.2 Fyrirspurnir fjölmiðla 
 
Viðtal var við formann Málnefndarinnar um stefnuskrána fyrir árin 2015–2019 í Samfélaginu 
á Rás 1 1. febrúar 2016 og við varaformann í RÚV 3. febrúar  sama ár um hvort eðlilegt gæti 
talist að Kópavogsbær birti vinningstillögur um skipulag á Kársnesi nær eingöngu á ensku.  

Guðrún mætti í viðtal hjá RÚV 2016 ásamt Ármanni Jakobssyni varaformanni um 
málræktarþing þess árs og Ármann í sams konar viðtöl 2018 og 2019 um árlega ályktun og 
málræktarþingið.  

Viðtal var við formann 13. febrúar 2016 á Vísi.is um upplýsingaskilti á flugvellinum í 
Keflavík. Á þeim er texti á ensku hafður á undan texta á íslensku sem ekki er í samræmi við 
lög um íslenska tungu. Viðtal var á Bylgjunni 22. febrúar um sama mál.  

Leitað var svars hjá Íslenskri málnefnd hvort það samræmdist íslenskri hefð að prenta 
föðurnafn leikmanna á treyjur íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu á EM í Frakklandi. 
Viðtal var við formann um málið 19. febrúar á Bylgjunni.   

Varaformaður skrifaði bréf fyrir hönd Íslenskrar málnefndar 4. september 2017 til 
Körfuknattleiksambands Íslands þar sem nefndin hrósar KKÍ og leikmönnum landsliðsins í 
körfubolta fyrir mað merkja treyjur landsliðsins með eiginnöfnum leikmanna. Bréfið birtist 
samdægurs á visir.is. 

 

 

 



13.3 Viðtöl veitt erlendum spyrjendum 

Formaður mætti í viðtal um íslenska málstefnu og Íslenska málnefnd við blaðamann frá AFP   
Jérémie Richard. Birtist viðtalið (einnig við aðra Íslendinga) bæði á ensku og frönsku 30. 
nóvember 2018. 

Formaður og varaformaður hittu og ræddu við Önnu Enemark frá Nordisk Sprogkoordination 
26. janúar 2017. Anna Enemark tók upp hjá sjálfri sér að tala við allar málnefndirnar. Hún 
fékk upplýsingar um hvaða verkefni Íslensk málnefnd hefði fengið frá stjórnvöldum og 
hvernig málstefnunni, Íslenska til alls, sem Alþingi samþykkti 2009, sé framfylgt. 

Formaður átti klukkustundar viðtal á skype við nemendur Magnúsar Þorkels Bernharðssonar 
sem er háskólakennari við Williams College í Massachussetts fylki. Umræðuefnið var íslensk 
málstefna og hlutverk íslenskrar málnefndar. Sýndu nemendur málinu mikinn áhuga, spurðu 
um margt og voru vel undirbúnir eftir umræður í nokkrum kennslustundum. 
 
  
14. Samvinna norrænna málnefnda  
  
Íslensk málnefnd hefur um áratuga skeið verið í samvinnu við aðrar málnefndir á 
Norðurlöndum. Liður í þeirri samvinnu er árlegt málþing sem haldið hefur verið til skiptis í 
einhverju aðildarlandanna frá 1954. Daginn áður var vaninn að halda dagsfund þar sem 
málnefndirnar ræddu ýmis mál, svo sem helstu áherslumál og samvinnuverkefni. 
Vegna fjárskorts Norðurlandaráðs var dregið úr fjárveitingum til málnefndasamstarfsins 
þannig að nú er málþing annaðhvert ár og samstarfsfundur málnefndanna annaðhvert ár. 
 
 14.1 Málþing 
  
2015: Árlegt þing norrænu málnefndanna var haldið 20.–21. ágúst í Hróarskeldu í Danmörku. 
Þemað var norrænn málskilningur (Sprogforståelse og kommunikationsstrategier i Norden). 
Fundinn sóttu formaður Íslenskrar málnefndar og Jóhannes Bjarni Sigtryggsson, þáverandi 
ritari nefndarinnar sem jafnframt var norrænn ritari. 
2016: Árlegt þing norrænu málnefndanna var haldið 1.–2. september i Vaasa i Finnlandi.  
Þemað var fjölmála samfélög (Ett flerspråkigt samhälle). Fundinn sóttu formaður Íslenskrar 
málnefndar og Ágústa Þorbergsdóttir ritari nefndarinnar sem jafnframt er norrænn ritari. 
2017: Fundur norrænu málnefndanna var haldinn 18. september í Árósum í Dannmörku. Rætt 
var um málfarsráðgjöf og miðlun á stafrænum tíma (Sproglig rådgivning i de nye digitale 
tider). Fundinn sóttu formaður og Ágústa Þorbergsdóttir. 
2018: Árlegt þing norrænu málnefndanna var haldið 30.–31. ágúst í Þórshöfn í Færeyjum. 
Þemað var málið á samfélagsmiðlum (Sproget i de sociale medier). Fundinn sóttu formaður 
og Ágústa Þorbergsdóttir ritari.  
2019: Málnefndafundur var haldinn í Nuuk dagana 26.–28. ágúst  og stóð grænlenska 
málnefndin að því sem sneri að hótelpöntun, fundarsal og fleira þess háttar en fjárhagshliðin, 
dagskrá og fundarstjórn sneri að íslensku málnefndinni. Þetta fyrirkomulag var nýtt og verður 
að segjast að það er ekki bót fyrir samstarfið. Íslenska málnefndin á að skila uppgjöri í 



janúarlok 2020 yfir fé sem norrænu samvinnunni var skammtað, 250.000.- Dkr.,  fyrir þingið 
í Nuuk, sem reyndist mjög dýrt vegna kostnaðar við flug og gistingar, og tímaritið Sprog i 
Norden. Fundinn sóttu formaður Íslenskrar málnefndar og Ágústa Þorbergsdóttir ritari.  
 
14.2 Formennska í samtökum norrænna málnefnda 
 
Sú breyting var gerð í Norðurlandaráði 2018 að hér eftir skuli formennska í nefndum ráðsins 
fylgja landinu sem fer með formennsku í Norðurlandaráði. Lenti formennskan í samtökum 
norrænu málnefndanna því á Íslandi 2019 en ekki Grænlandi sem þó átti að skipuleggja 
sameiginlegan fund. Samvinnan gekk vel og með útsjónarsemi tókst að ná endum saman. 
 
 

15. Samstarf evrópskra málræktarstofnana og málnefnda (EFNIL) 
 
EFNIL (European Federation of National Institutions for Language) eru samtök evrópskra 
málnefnda og málræktarstofnana sem sinna málefnum þjóðtungna Evrópuríkja. Fullgildir 
meðlimir geta aðeins orðið opinberar eða opinberlega viðurkenndar málræktarstofnanir sem 
starfa í ríkjum Evrópusambandsins. Málræktarstofnunum og/eða málnefndum fyrir þjóðtungur 
í öðrum ríkjum evrópska efnahagssvæðisins er boðin aukaaðild. Danska, sænska og finnska 
málnefndin eru því fullgildir aðilar. Á aðalfundi EFNIL í nóvember 2005 var samþykkt umsókn 
Íslenskrar málnefndar um aukaaðild að samtökunum en áður hafði Guðrúnu Kvaran verið 
boðið sem formanni Íslenskrar málnefndar að flytja erindið ,,Icelandic language policy in past, 
present and future“ á málþingi EFNIL í Stokkhólmi 13.–14. október 2003. Síðan hefur 
Málnefndin sent fulltrúa á flestalla fundina. EFNIL borgar hótel og uppihald en Íslensk 
málnefnd borgar flugferðir. Engir dagpeningar voru greiddir vegna ferðanna. 
 
Á síðasta tímabili nefndarinnar voru haldnir fimm fundir: 
 
2015 var fundur EFNIL í Helsinki og var yfirskriftin Language use in public administration. 
Formaður sótti fundinn. 
 
2016 var fundurinn í Varsjá og var yfirskriftin Stereotypes and linguistic prejudices in Europe. 
Formaður sótti fundinn. 
 
2017 var fundurinn haldinn í Mannheim og var yfirskriftin National language institutions and 
national languages. Formaður hafði fengið samþykkt erindi og átti að flytja það síðari 
fundardaginn. Guðrún veiktist, var flutt á sjúkrahús og fyrirlesturinn varð að falla niður. 
Ráðstefnuhaldarar óskuðu eftir að fá að birta hann í ráðstefnuritinu og samþykkti Guðrún það. 
Titill greinarinnar er: The Icelandic Language Council: past, present and future. 
 
Á fund  í Amsterdam 2018 fór enginn frá Íslenskri málnefnd. 
 
2019 var fundurinn haldinn í Tallinn og sótti formaður hann. Yfirskrift fundarins var 
Language and Economy: Language Industries in a Multilingual Europe. 



 
Á fundinum í Tallinn voru staddir fimm af formönnum norrænu málnefndanna. Fregnir höfðu 
borist af því nokkrum mánuðum fyrr að endurskoða ætti norræna málstefnu. Þegar hún var 
samin 2006 var málnefndunum falið að skrifa málstefnuna og leggja fyrir Norðurlandaráð. 
Þótti flestum undarlegt að málnefndirnar heyrðu aðeins nú af málinu á skotspónum. 
Samþykkt var í vor að allir formenn skrifuðu sínum ráðuneytum. Formaður Íslensku 
málnefndarinnar skrifaði fyrsta  bréf sitt í júní, annað í ágúst og hið þriðja í september til 
Mennta- og menningarmálaráðuneytis og óskaði eftir upplýsingum um hver yrði fulltrúi 
ráðuneytisins. Ekkert svar hafði borist þegar formaður hélt á fundinn. Málnefndin gat þó 
fylgst vel með þar sem hún fékk sendar upplýsingar um stöðu mála frá Svíþjóð og 
Danmörku. Svar barst loks 25. nóvember frá ráðuneytinu. 

Í Tallinn var samið bréf til norrænu ráðherranefndarinnar sem danska málnefndin tók 
að sér að senda áfram. Fjallar það bæði um norræna málstefnu og samstarf norrænu 
málnefndanna. 
 
 

16 Niðurlag 
 
Í skýrslunni var leitast við að draga fram allt það mikilvægasta sem Íslensk málnefnd hefur 
komið að og skipulagt á síðustu rúmu fjórum árum.  
 
 

Fyrir hönd Íslenskrar málnefndar, 
 
 

Guðrún Kvaran 
formaður 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


