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Fundargerð 
 

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

götu 4, fjórðu hæð, þriðjudaginn 23. nóvember 2010 og hófst kl. 15.30. Fundinn sátu: Guðrún 

Kvaran formaður, Haraldur Bernharðsson varaformaður, Ásgrímur Angantýsson, Brynhildur 

Þórarinsdóttir, Eiríkur Rögnvaldsson, Margrét Jónsdóttir, Melkorka Tekla Ólafsdóttir, Sig-

ríður D. Þorvaldsdóttir, Sigrún Helgadóttir, Steinunn Stefánsdóttir, Sæmundur Helgason og 

Úlfhildur Dagsdóttir. Sigurður Konráðsson og Sigurður Pálsson boðuðu forföll. Varamenn 

þeirra, Anna S. Þráinsdóttir og Sigurbjörg Þrastardóttir sátu fundinn. Þorlákur Karlsson mætti 

ekki. Jóhannes B. Sigtryggsson frá Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum ritaði 

fundargerð.  

 

Þetta gerðist: 

 

1. Kosning í framkvæmdastjórn Íslenskrar málnefndar 

Mennta- og menningarmálaráðherra hefur skipað Guðrúnu Kvaran næsta formann Íslenskrar 

málnefndar og Harald Bernharðsson varaformann. Formaður sagðist gjarnan vilja að mál-

nefndin öll þingaði oftar en áður og verkefnum hennar yrði dreift meir á milli nefndarmanna 

en á liðnu tímabili þar sem meginvinnan féll á stjórn Málnefndarinnar. Einnig stendur til að 

stofna málefnahópa skipaða málnefndarmönnum, t.a.m. um íslensku í skólakerfinu. Fjár-

styrkur frá ráðuneyti er hins vegar forsenda þess að hægt sé að þinga oftar með allri nefndinni 

og skipuleggja slíkt hópastarf. 

Ákveðið var að breyta heiti á stjórn Íslenskrar málnefndar í framkvæmdastjórn 

Íslenskrar málnefndar þar sem ekki er getið þess í lögum um nefndina (40/2006) að hún skuli 

hafa formlega stjórn og nýtt heiti lýsti betur hlutverki hennar. 

Formaður óskaði eftir framboðum í framkvæmdastjórn Íslenskrar málnefndar. Eftir-

taldir gáfu kost á sér: Sigurður Konráðsson, Sæmundur Helgason og Sigríður D. Þorvalds-

dóttir. Voru þau sjálfkjörin. Auk þeirra verða í framkvæmdastjórn formaður Málnefndarinnar 

og varaformaður. Varamaður Sigurðar: Sigrún Helgadóttir. Varamaður Sæmundar Helga-

sonar: Steinunn Stefánsdóttir. Varamaður Sigríðar D. Þorvaldsdóttur: Margrét Jónsdóttir. 

 

2. Umræður um starf og stefnuskrá Íslenskrar málnefndar 2010–2014 

Við upphaf síðasta skipunartímabils Íslenskrar málnefndar var sett saman stefnuskrá fyrir árin 

2006–2010 (http://www.islenskan.is/stefnuskra_2006-2010.html). Veigamesta verkefnið á 

tímabilinu var samning málstefnu en nefndin kom að einhverju leyti að öllu því sem nefnt var 

í stefnuskránni, mismikið þó. Formaður óskaði eftir tillögum nefndarmann um brýn verkefni 

sem setja mætti á oddinn árin 2010–2014. Lífleg umræða varð um þetta. Nefnt var að kynna 

mætti betur ráðgjafarhlutverk Málnefndarinnar, hún þyrfti ekki að gera allt sjálf heldur gæti 

stuðningur hennar og ráðgjöf við utanaðkomandi verkefni einnig verið mjög mikilvægur. 

Dæmi um slíkt er að Sæmundur sat fund hjá Samfési, Samtökum félagsmiðstöðva, um skipu-

lag söngvakeppni samtakanna. Ákveðið hafði verið í fyrra að lög í úrslitakeppni yrðu flutt á 

íslensku og hvatti áhugi Málnefndar og Samtaka móðurmálskennara á málinu skipuleggjendur 

til að halda áfram á sömu braut nú í ár. Rætt var um að leggja ætti áherslu á mikilvægi 

sjálfboðastarfs við þýðingar forrita eins og Facebook. Einnig var bent á að nýhafið væri nám á 

meistarastigi í talmeinafræði við HÍ og þyrfti að vekja athygli á mikilvægi þess. Eiríkur Rögn-

http://www.islenskan.is/stefnuskra_2006-2010.html


valdsson hefur verið fulltrúi HÍ í valnefnd Nýsköpunarkeppni grunnskólanna. Þar gæti verið 

gott tækifæri til nýsköpunar. Setja mætti til að mynda skilyrði um að ný tæki í keppninni 

fengju íslenskt heiti. Rætt var um endurskoðun málstefnunnar. Ýmislegt hefur líklega breyst á 

sumum sviðum hennar og framfarir orðið, m.a. út af umræðum í samfélaginu. Formaður sam-

sinnti því að þetta þyrfti að skoða. Brynhildur lagði til að í stefnuskránni yrði lögð áhersla á 

mikilvægi lesturs fyrir börn við foreldra. Málnefndin gæti t.d. látið útbúa leiðbeiningar-

bæklinga um gildi lesturs fyrir verðandi foreldra og/eða foreldra barna sem væru að hefja nám 

í leikskóla. Einnig vantar upplýsingaefni fyrir foreldra tvítyngdra barna um máluppeldi þeirra. 

Nefnt var að Málnefndin þyrfti að standa sig betur í því að ná til barna og unglinga með boð-

skap sinn. Bil á milli barna og fullorðinna í samfélaginu ykist nú hratt út af sjónvarps- og 

tölvuleikjanotkun. Einhvern veginn þyrfti að brúa þetta bil. 

 

3. Umsögn um frumvarp til laga um stöðu íslenskrar tungu og táknmálsins 

Í framhaldi af vinnu Íslenskrar málnefndar við íslenska málstefnu skipaði mennta- og 

menningarmálaráðherra nefnd til að undirbúa setningu laga um íslenska tungu. Nefndin skil-

aði skýrslu og tillögum að frumvarpi til ráðherra í vor. Mennta- og menningarmálaráðuneyti 

hefur óskað eftir áliti Málnefndarinnar á tillögunum. Haraldur leiddi umræðu um þennan lið 

þar sem formaður Málnefndarinnar átti sæti í fyrrgreindri nefnd. Samþykkt var að Íslensk 

málnefnd legði til að gengið yrði lengra en í frumvarpsdrögunum og lagt til að fest yrði í 

stjórnarskrá ákvæði um íslenska tungu. Líta ber þá sérstaklega til þess að stjórnlagaþing 

verður haldið á næsta ári. Lagt var til að bætt yrði við lög um háskóla að opinbert mál þeirra 

hér á landi verði íslenska og að sérstök lög verði samin um Málnefndina. Tryggja þarf í 

lögunum um íslenska tungu að réttur til íslenskukennslu sé tryggður. Sigrúnu finnst lögin frá 

því fyrir fjórum árum hafa verið mikil afturför fyrir Íslenska málnefnd. Sér fyndist að Mál-

nefndin ætti að lágmarki að hafa fastan ritara sem ynni eingöngu fyrir nefndina. Tóku 

nefndarmenn undir þetta. Almennt þótti fundarmönnum sem kveða mætti fastar að orði í 

frumvarpinu um rétt íslenskunnar og hann viki ekki alltaf fyrir öðrum lögum. Nú eiga hug-

vísindasvið og menntavísindasvið Háskóla Íslands fulltrúa í Málnefndinni og rætt var um 

hvort fleiri eða færri svið Háskólans ættu að hafa þar fulltrúa. Einnig var rætt um hvort breyta 

ætti skipan nefndarinnar til að koma í veg fyrir einsleitni og t.d. láta hópa eins og Viðskipta-

ráð, Bandalag þýðenda og túlka, Árnastofnun og almenningsbókasöfn (Upplýsing) eiga þar 

fulltrúa.  

Ákveðið var að nefndarmenn sendu athugasemdir við lögin til Haralds sem sér síðan 

um að semja álitsgerð sem send verður mennta- og menningarmálaráðuneytinu fyrir 1. 

desember. 

  

Fleira gerðist ekki. Fundi slitið kl. 17.10. 

 

 
Guðrún Kvaran        Jóhannes B. Sigtryggsson 

          sign.          sign. 


