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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 12. febrúar 2013 

og hófst kl. 14.30. Fundinn sátu: Guðrún Kvaran (GK) formaður, Haraldur Bernharðsson 

(HB) varaformaður, Anna Sigríður Þráinsdóttir (ASÞ), Eiríkur Rögnvaldsson (ER) og 

Sigríður Dagný Þorvaldsdóttir (SDÞ). Jóhannes B. Sigtryggsson (JBS) frá Stofnun Árna 

Magnússonar í íslenskum fræðum ritaði fundargerð.  

 

1. Íslenska í kennaranámi 

Sjá fg. stj. ÍM 1/2013, 1. lið. Sigurður Konráðsson prófessor á Menntavísindasviði HÍ var 

gestur undir þessum lið. Sigurður sagði að það væri í raun enginn vilji hjá yfirstjórn Mennta-

vísindasviðs til þess að hafa íslensku sem hluta af kennaranámi. Íslenskukennarar sviðsins 

vildu að kennaranemar fengju sameiginlegan grunn í íslensku og bókmenntum en barist væri 

gegn því leynt og ljóst af yfirstjórn. Bréfum íslenskukennara til yfirstjórnar væri lítt eða ekki 

svarað. ASÞ sagði að yfirstjórn Menntavísindasviðs virðist leggja alveg að jöfnu hvort beðið 

væri um að fjármálalæsi, sorgarviðbrögð eða íslenska yrðu sett inn í kennsluskrá. 

 Á mánaðarlegum fundi formanns, HB og ER í mennta- og menningarmálaráðuneyti í 

febrúar var ráðuneytisfólki bent á að Menntavísindasvið virtist ekki vilja fylgja anda 

íslenskrar málstefnu (Íslenska til alls) um eflingu íslenskunáms í kennaramenntun og það ætti 

m.a. við um þetta markmið málstefnunnar (þ.e. um að eins árs nám yrði í íslensku). Yfirstjórn 

sviðsins lítur ekki svo á að málstefnan sé bindandi fyrir framkvæmd á einstökum þáttum 

kennaramenntunar (sjá tölvuskeyti frá Önnu Kristínu Sigurðardóttur 19. desember 2012). Ef 

vilji væri til þess í ráðuneyti að fylgja markmiðum málstefnunnar þyrfti því að fara að huga að 

öðrum leiðum til þess að hrinda þeim í framkvæmd. Breyta mætti t.a.m. reglugerð um 

kennaramenntun og leyfisbréf og tiltaka þar kröfur um lágmarksnám í íslensku til þess að 

leyfi til kennslu sé veitt. 

 Stefnt er að því skrifa bréf til mennta- og menningarmálaráðherra eftir fund stjórnar 

Íslenskrar málnefndar með yfirmönnum Menntavísindasviðs í apríl. 

 

2. Bréf mennta- og menningarmálaráðuneytis um íslensku í tölvuheiminum 

Sigrún Helgadóttir og Hrafn Loftsson voru gestir undir þessum lið. Íslenskri málnefnd barst 

bréf 10. janúar 2013 frá mennta- og menningarmálaráðuneyti þar sem óskað var „eftir því að 

Íslensk málnefnd og Máltæknisetur í samráði við mennta- og menningarmálaráðuneyti, geri 

áætlun um uppbyggingu og þróun íslenskrar máltækni næsta áratug, og haldi áfram eftirfylgni 

með markmiðum íslenskrar málstefnu um íslensku í tölvuheiminum.“ Nefnd um íslensku í 

tölvuheiminum, sem skipuð var af mennta- og menningarmálaráðherra í byrjun árs 2010, 

skilaði lokaskýrslu og tillögum um aðgerðir í fyrra. Íslensk málnefnd átti fulltrúa í nefndinni. 

 Gera þarf áætlun til næsta áratugar um uppbyggingu og þróun íslenskrar máltækni. 

Vitundarvakningu vantar í samfélaginu um gildi máltækni. Meðal þess sem hefur verið nefnt 

er stofnun félags um máltækniverkefni. Fyrsta verkefni þess gæti t.d. verið að búa til opinn 

talgreini. Vel var tekið í þessar hugmyndir. 



 Ákveðið var að bíða með að ákveða framhaldið þangað til eftir fund stjórnar ÍM í apríl. 

Þá ættu mál að vera farin að skýrast um stofnun sjálfseignarfélags. Íslensk málnefnd vill 

endilega taka þátt í stofnun slíks félags. 

  

3. Framhald undirbúnings undir fundi norrænu málnefndanna í ágúst 

Formaður og ritari greindu frá því að þau hefðu frá síðasta fundi sótt um styrki úr þremur 

norrænum sjóðum til að standa straum af kostnaði við þing norrænu málnefndanna í ágúst á 

Akureyri. Sent verður bráðlega bréf til norrænu málnefndanna þar sem óskað verður eftir til-

lögum um fyrirlesara á þingið. Berist of margar tillögur mun undirbúningsnefnd velja úr þeim. 

 

4. Önnur mál 

a) Íslenska sem annað mál – undirbúningur 

SDÞ greindi frá fundi hennar, Stanisławs Bartoszeks, Kolbrúnar Friðriksdóttur og Maríu 

Garðarsdóttur um íslensku sem annað mál sem verður þema Íslenskrar málnefndar nú í ár. 

Rætt var um dagskrá málræktarþings í haust og greint frá umræðum um stöðupróf í íslensku 

fyrir útlendinga. Núverandi próf væru ekki nægilega góð. Stanisław verður boðaður á 

marsfund stjórnar ÍM. 

 

b) Málræktarþing unga fólksins 

Formaður hefur verið í sambandi við Brynhildi Þórarinsdóttur um undirbúning málræktar-

þings unga fólksins sem stefnt er að því að halda nú á Akureyri í nóvember. Stjórnin telur 

mikilvægt að hafist verði handa við undirbúning hið allra fyrsta. 

 

c) Fernuflug MS 

Formaður, HB og ritari hafa verið í sambandi við MS um samningu efnis á nýja 

mjólkurfernuröð og verður fundur fljótlega haldinn um framhaldið. 

 

d) Fjárhagur Íslenskrar málnefndar 

Formaður dreifði yfirliti yfir fjármál ÍM ársins 2012. Í lok árs átti Málnefndin um 900 þ.kr. 

eftir af fjárveitingu ársins. 

 

Mál til bókunar 

Formaður sendi fyrir hönd Íslenskrar málnefndar 23. janúar 2013 umsögn um þingskjal 93, 

93. mál. Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 145/1994, um bókhald. Í þingskjalinu 

segir: „heimilt [er] þegar sérstakar ástæður eru fyrir hendi [...] að hafa texta ársreiknings á 

dönsku eða ensku.“ Íslensk málnefnd telur þessa breytingu ekki samræmast íslenska 

málstefnu sem Alþingi samþykkti 12. mars 2009. 

Formaður ÍM og varaformaður fóru á fund efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis 

25.1.2013 til að ræða þetta mál. 

 

Íslensk málnefnd fékk til umfjöllunar frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjölmiðla nr. 

38/2011. Formaður sendi nefndasviði Alþingis 28.1.2013 umsögn og sagði að nefndin teldi að 

engin atriði frumvarpsins sneru að íslenskri tungu og gerði því ekki athugasemdir við 

frumvarpið. 

 

 Fundi var slitið kl. 16.35 

 

 

Guðrún Kvaran        Jóhannes B. Sigtryggsson 

          sign.               sign. 


