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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 10. september 

2013 og hófst kl. 14.30. Fundinn sátu: Haraldur Bernharðsson (HB) varaformaður, Eiríkur 

Rögnvaldsson, Anna Sigríður Þráinsdóttir, Sigríður Dagný Þorvaldsdóttir (SDÞ) og Steinunn 

Stefánsdóttir. Guðrún Kvaran boðaði forföll. Jóhannes B. Sigtryggsson (JBS) frá Stofnun 

Árna Magnússonar í íslenskum fræðum ritaði fundargerð. 

 

1. Norrænt málnefndaþing á Akureyri 28.–29. ágúst 2013 

JBS sagði frá nýafstöðnu málnefndaþingi sem fram fór á Hótel KEA Akureyri 28.–29. ágúst. 

Norræna málnefndaþingið hefur verið haldið til skiptis einhvers staðar á Norðurlöndum árlega 

frá 1954.
1
 27. ágúst, á undan þinginu, var haldinn fundur samstarfsnets norrænu málnefnd-

anna (Netværket for sprognævnene i Norden.
2
 Skrifstofa um norrænt tungumálasamstarf 

(Nordisk Sprogkoordination (NOSK))
3
 skipulagði fundinn 27. ágúst ásamt Íslenskri 

málnefnd. 

 Þema norræna málnefndaþingsins nú var De nordiske sprogs fremtid inden for infor-

mationsteknologien eða Framtíð norrænna mála í tölvu- og upplýsingatækni. Alls héldu 11 

fyrirlesarar innlendir og erlendir erindi á málnefndaþinginu.
4
 Per Langgård fjallaði um mál-

tæknistarf á Grænlandi, Sjur Nørstebø Moshagen um máltækni í Samalandi og Ólavur 

Ellefsen um stöðu færeysku á Netinu. Kristinn Halldór Einarsson, formaður Blindrafélagins 

sagði frá vel heppnuðu talgervilsverkefni félagsins. Sigrún Helgadóttir sagði frá gagnasafni 

sínu Markaðri íslenskri málheild.
5
 Lars Borin og Rickard Domej sögðu frá stöðu máltækni í 

Svíþjóð. Knut Kvale hjá símafyrirtækinu Telenor í Noregi sagði frá máltækniverkefnum þess, 

m.a. á sviði sjálfvirkrar símsvörunar. Peter Juel Henrichsen sagði frá samskiptum máltækni-

fyrirtækja við hið opinbera í Danmörku. Krister Lindén sagði frá FIN-CLARIN
6
 sem er 

finnskur hluti evrópska máltækniverkefnisins CLARIN
7
. Sabine Kirchmeier-Andersen fjallaði 

um hvernig norrænu málnefndirnar gætu liðsinnt máltækniverkefnum. Í lokin voru síðan pall-

borðsumræður um stöðu máltækni á Norðurlöndum. Allir voru sammála um að erfitt væri að 

standast ásókn enskunnar á máltæknisviðinu. Stærsta vandamálið væri að það kostaði svipað 

mikið að byggja upp máltæknigrunna og -tól fyrir fámenn málsvæði og fjölmenn. Opinbert 

framlag yrði alltaf nauðsynlegt. Norrænt samstarf og sameiginleg nýting úrræða og málfanga 

væri mikilvæg.
8
 

Samtals voru 55 gestir á þinginu og var almenn ánægja meðal gesta og fyrirlesara með 

þingið. 

                       
1
 http://nordisksprogkoordination.org/temaer/organisationer/organisationer-1/nordiske-

sprognaevn/copy2_of_sprognaevnenes-netvaerk/netvaerket#nordiske-sprogm-der . 
2
 http://nordisksprogkoordination.org/temaer/organisationer/organisationer-1/nordiske-

sprognaevn/copy2_of_sprognaevnenes-netvaerk. 
3
 http://nordisksprogkoordination.org/  

4
 Dagskrá málnefndaþingsins á Akureyri: http://www.islenskan.is/Sprogmode2013/program/. Glærur frá þinginu 

má sjá hér: http://islenskan.is/Sprogmode2013/forelaesninger.htm. 
5
 http://mim.arnastofnun.is/ 

6
 https://kitwiki.csc.fi/twiki/bin/view/FinCLARIN/KielipankkiFrontpage. 

7
 http://www.clarin.eu/. 

8
 Yfirlit yfir íslensk málföng: http://malfong.is/. 
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 Undirbúningur þingsins stóð yfir í meira en ár. Í undirbúningsnefnd af hálfu Mál-

nefndarinnar var stjórn ÍM. Aðalskipuleggjendur voru Jóhannes B. Sigtryggsson og Guðrún 

Kvaran. 

 Samstarfsnet norrænu málnefndanna gerði þingið mögulegt með ríflegum stuðningi en 

Letterstedtska Föreningen í Svíþjóð og mennta- og menningarmálaráðuneyti veittu einnig 

fjárstuðning. 

 

2. Málræktarþing í nóvember. 

SDÞ sagði frá undirbúningi málræktarþingsins í nóvember. Það verður haldið fimmtudaginn 

14. nóvember kl. 15–16.15/16.30. Ákveðið var að hafa þingið með sama sniði og í fyrra enda 

tókst það þá mjög vel. HB hefur rætt við skrifstofu ráðherra um að hann taki þátt í þinginu. 

Áhersla verður lögð á íslensku sem annað mál í leik-, grunn- og framhaldsskólum og á 

brottfall erlendra stúdenta í framhaldsskólum. 

 Stefnt er að því að veita hverju skólastigi (þ.e. leik-, grunn- og framhaldsskóla) 

viðurkenningu Íslenskrar málnefndar fyrir gott starf á sviði íslensku sem öðru máli. 

 Vinnuheiti þingsins: Íslenska á 21. öld – Þing Íslenskrar málnefndar um íslensku sem 

annað mál í skólakerfinu. 

 

3. Ályktun um stöðu íslenskrar tungu 2013  

Ályktunin í ár mun fjalla um íslensku sem annað mál. Áhersla verður lögð á stöðu íslensku 

sem annars máls í skólum, t.d. brottfall úr framhaldsskólum. Kostnaðarsamt fyrir samfélagið 

væri að taka ekki á þessu vandamáli. Kanna þyrfti hvernig erlend börn séu metin í íslensku 

skólakerfi. Falla þau helst á íslenskunámskeiðum eða einhverju öðru? SDÞ sagði að gott starf 

væri unnið á þessu sviði, til dæmis gefið út mikið af góðu námsefni. Hún tók að sér að semja 

drög að ályktun Íslenskrar málnefndar um stöðu íslenskrar tungu 2013 og mun senda drög að 

henni til stjórnar fyrir lok mánaðar. 

 

4. Málræktarþing unga fólksins 2013  

HB greindi frá undirbúningi málræktarþings unga fólksins sem nú verður haldið á Akureyri 

föstudaginn 15. nóvember Hugsanlegt er að allir 7 grunnskólarnir á Akureyri taki þátt í 

þinginu. Jóhann Björnsson, heimspekikennari í Réttarholtsskóla, mun þinga með kennurum á 

Akureyri og kenna þeim aðferðafræði verkefnisins. Sömu skemmtikraftar verða og í fyrra. 

MS mun bjóða upp á veitingar og greiðir fyrir tónlistaratriði. Vonir standa til að 

menntamálaráðherra verði viðstaddur þingið. Málnefndin greiðir flugmiða Jóhanns og 

skemmtikrafta og mun einnig greiða kynninum, Ara Eldjárn, fyrir hans framlag. 

 

5. Önnur mál 

50 ára afmæli Íslenskrar málnefndar á næsta ári 

Á næsta ári verður Málnefndin 50 ára. Nefnt var að halda mætti afmælisþing, til dæmis í 

hátíðarsal HÍ. Þemað gæti verið íslenska og mannréttindi. Leggja mætti áherslu á að lög um 

íslenska tungu frá því fyrir tveimur árum snerust um réttarstöðu málnotenda við að nota sitt 

móðurmál en ekki um réttindi málsins. 

 

 

Fleira gerðist ekki og var fundi slitið 16.10. 

 

 

 
Guðrún Kvaran     Jóhannes B. Sigtryggsson 

   sign.          sign. 


