
 

 

Íslensk málnefnd                 2/2011 

 

 

Fundargerð 
 

Fundur var haldinn í Íslenskri málnefnd í mennta- og menningarmálaráðuneytinu, Sölvhóls-

götu 4, fjórðu hæð, þriðjudaginn 4. október 2011 og hófst kl. 15.00. Fundinn sátu: Guðrún 

Kvaran formaður, Haraldur Bernharðsson varaformaður, Anna Sigríður Þráinsdóttir, Bryn-

hildur Þórarinsdóttir, Dóra Jakobsdóttir, Eiríkur Rögnvaldsson, Guðrún Rögnvaldardóttir, 

Gunnhildur Stefánsdóttir, Hilmar Hilmarsson, Melkorka Tekla Ólafsdóttir, Sigríður D. 

Þorvaldsdóttir, Sigurður Pálsson, Stanislaw Jan Bartoszek, Steinunn Stefánsdóttir og 

Þórhildur S. Sigurðardóttir. Sæmundur Helgason mætti ekki. Jóhannes B. Sigtryggsson frá 

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum ritaði fundargerð.  

 

Þetta gerðist: 

 

1. Kynning á starfi Íslenskrar málnefndar 

Formaður kynnti starf og verkefni Íslenskrar málnefndar. Hann sagði að nú væri Málnefndin 

komin í lög um stöðu íslenskrar tungu og táknmáls (nr. 61/2011) en hefði áður verið í lögum 

um Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum (nr. 40/2006). Formaður kynnti stefnu-

skrá fyrri nefndar fyrir árin 2010–2014 og vonaðist formaður til að eitthvað úr henni nýttist í 

nýja stefnuskrá.  

Varaformaður kynnti starf tölvuhóps mennta- og menningarmálaráðuneytis og Málnefndar-

innar sem vinnur m.a. að útbreiðslu íslensks viðmóts í tölvum. Eiríkur og Hilmar greindu frá 

því að íslenskt viðmót hefði verið sett upp í flestum grunnskólum í Reykjavík í vor. Einnig 

væri ýmislegt að gerast í gerð máltæknitóla, t.d. talgreinis. Reynslan sýndi að Íslendingar 

vildu hafa íslenskt viðmót ef það byðist. Sigurður sagði að það væri sérkennilegt að þessi mál 

hefðu að ýmsu leyti staðið betur í upphafi tölvualdar en nú. 

Í tíð fyrri Málnefndar var hafin vinna við gerð bæklinga um læsi og íslensku sem annars 

máls, m.a. fyrir foreldra. Brynhildur og Sigríður, sem einnig voru í fyrri nefnd, höfðu hist og 

skipulagt starfið en verkið sjálft var lítt hafið þegar fyrri nefnd hætti störfum. Upphaflega áttu 

bæklingarnir að vera tilbúnir í nóvember en það næst vitaskuld ekki. 

 Greint var frá vinnu starfshóps um endurskoðun stafsetningar. Í núverandi hóp eru vara-

formaður, Jóhannes B. Sigtryggsson og Margrét Guðmundsdóttir. Hópurinn stefnir að því að 

leggja stafsetningartillögur fyrir Íslenska málnefnd á vordögum og að nýjar reglur verði birtar 

í næstu útgáfu Stafsetningarorðabókarinnar (áætl. 2013). 

 Formaður greindi einnig frá því að eftir að málstefnan var samþykkt (12. mars 2009) 

hefði fimm manna starfshópur ráðuneytis og Málnefndar þingað mánaðarlega um það hvernig 

mætti ná markmiðum málstefnunnar. Þetta starf væri gagnlegt og því yrði haldið áfram. 

 Hilmar spurði hvort Málnefndin hefði fylgst með námskrárgerð fyrir grunnskóla sem nú 

væri á lokastigum. Formaður sagði að nefndin hefði ekki fylgst vel með þeirri vinnu, m.a. 

vegna stjórnarskipta. 

 

2. Starfið fram undan 

Formaður sagði að núverandi stjórn væri vitaskuld ekki bundin af stefnuskrá síðustu stjórnar 

en vonaðist til að það mætti nýta eitthvað úr henni. Formaður sagði að brýnt væri að halda 

tölvumálum vakandi, t.d. íslensku viðmóti í tölvum. Varaformaður lagði til að íslenskt 

notendaviðmót og máltækni yrði áherslumál næsta árið hjá nefndinni, t.d. viðfangsefni 



málræktarþings 2012. Íslenskan mætti ekki dragast of mikið aftur úr á þessu sviði. Samþykkt 

var að leggja áherslu á tölvumál á næsta starfsári. 

 Stanislaw telur mikilvægt að útlendingar sjái sér hag í að læra íslensku í stað ensku. Það 

væri t.d. hægt með því að hafa opinber stöðluð matspróf sem veittu upplýsingar um íslensku-

kunnáttu. Slíkt gæti nýst t.d. við atvinnuleit. Sigríður sagði að einhver slík próf hefðu verið 

búin til. Stanislaw nefndi einnig að það vantaði nýlegar kannanir á færni útlendinga í íslensku. 

Ákveðið var að leggja áherslu á íslensku fyrir útlendinga á núverandi starfstímabili og bæta 

því við stefnuskrá. 

 Rætt var um bága stöðu íslensku í námi kennaranema, sérstaklega í HÍ. Anna sagði að 

stuðningur Málnefndarinnar við baráttu íslenskukennara á Menntavísindasviði HÍ fyrir bættri 

stöðu íslensku þar væri mikilvægur.  

Ákveðið var að leggja áfram áherslu á aukinn lestur barna í starfi Málnefndarinnar. 

 Formaður greindi frá því að haldinn hefði verið vel heppnaður fundur um stöðu íslensku í 

háskólum með háskólarektorum 10. mars 2011. Þar hefði verið lagt til að málnefndir yrðu 

skipaðar í háskólum, málstefna samin fyrir hvern skóla og samstarf í íðorðamálum aukið. 

Lítið hefur hins vegar heyrst frá rektorum síðan um þessi mál þrátt fyrir m.a. fyrirspurnir 

mennta- og menningarmálaráðherra. 

 

3. Málræktarþing 12. nóvember 

Stefnt er að því að halda málræktarþing ÍM í húsnæði Menntavísindasviðs í Stakkahlíð 

(Skriðu). Formaður hefur verið í sambandi við Mjólkursamsöluna sem hefur tekið vel í að 

leggja til veitingar og annað á þinginu eins og áður. Rætt hefur verið við nokkra fyrirlesara 

um að halda erindi á þinginu. 

Þórhildur sagðist ætla að setja upp sýningu á bókum um læsi sem hægt væri að skoða í 

hléi á málræktarþinginu. 

 

4. Ályktun um stöðu íslenskrar tungu 

Rætt var um að reyna að hafa ályktun um stöðu íslenskrar tungu tilbúna fyrir málræktarþingið. 

Ákveðið var að meginefni hennar yrði íslenska í grunnskólum. Haraldur sagði að mikill 

efniviður væri fyrir hendi í slíka ályktun. 

 

5. Kjör þriggja fulltrúa í stjórn 

Valin var ný fimm manna stjórn Íslenskrar málnefndar. Formaður (Guðrún) og varaformaður 

(Haraldur) eru sjálfkjörnir í stjórn. Anna Sigríður Þráinsdóttir, Eiríkur Rögnvaldsson og Sig-

ríður D. Þorvaldsdóttir buðu sig fram í stjórn og voru sjálfkjörin. Steinunn Stefánsdóttir, 

Stanislaw Jan Bartoszek og Sigurður Pálsson buðu sig fram til að vera varamenn stjórnar. 

Steinunn er fyrsti varamaður, Stanislaw annar varamaður og Sigurður þriðji varamaður  

 

6. Önnur mál 

Þóknun fyrir nefndastörf 

Þóknunarnefnd mun ákveða þóknun fyrir setu á fundum Málnefndarinnar. 

 

Fjármál Íslenskrar málnefndar 

Formaður sagðist vonast til þess að Málnefndin fengi sérfjárlög og hefði rætt það við ráðu-

neytið. Ef af slíku yrði gæti öll Málnefndin hugsanlega hist þrisvar eða fjórum sinnum á ári.  

   

Fleira gerðist ekki. Fundi slitið kl. 16.30. 

 

 
Guðrún Kvaran        Jóhannes B. Sigtryggsson 

          sign.          sign. 


