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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 9. apríl 2013 og 

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

varaformaður, Anna Sigríður Þráinsdóttir (ASÞ), Sigríður Dagný Þorvaldsdóttir (SDÞ) og 

Steinunn Stefánsdóttir (StSt). Anna Kristín Sigurðardóttir (AKS), deildarforseti Kennara-

deildar Menntavísindasviðs HÍ og Jón Torfi Jónasson (JTJ) forseti Menntavísindasvið HÍ voru 

viðstödd 1. lið. Eiríkur Rögnvaldsson boðaði forföll. Jóhannes B. Sigtryggsson (JBS) frá 

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum ritaði fundargerð.  

 

1. Íslenskukennsla á Menntavísindasviði HÍ 

Sjá fg. stj. ÍM 3/2013, 2. lið. Fyrir fundinn samdi stjórn ÍM minnisblað um íslenskukennslu á 

Menntavísindasviði og sendi það til Jóns Torfa, Önnu Kristínar og Kristjáns Jóhanns 

Jónssonar íslenskukennara á Menntavísindasviði sem ekki komst á fundinn. Kjarni þess var að 

Íslensk málnefnd væri óánægð með litla íslenskukennslu í námi kennaranema á 

Menntavísindasviði HÍ. Blaðið varð grundvöllur umræðna á fundinum. AKS sagði að námið 

hefði opnast við breytingar á kennaranáminu sem urðu árið 2008 með nýjum lögum. 

Þekkingargrunnur kennara yrði ólíkari með nýju kerfi en áður og slíkt gæfi kost á meiri 

sérhæfingu. AKS og JTJ sögðu að í raun tækju allir kennaranemar 20 einingar í íslensku ef 

með íslensku er flokkað ýmislegt sem t.d. í finnsku kennaranámi telst til móðurmálskennslu. 

StSt vill að ekki sé litið á íslensku sem venjulega kennslugrein heldur frekar sem grunnstoð. 

Kennarar eiga að vera málfyrirmyndir nemenda. ASÞ vill að íslenska fái sömu stöðu og 

undirstöðugreinar í kennaranámi eins og þroska- og námssálarfræði og náms- og 

kennslufræði. JTJ sagði að mikilvægt væri að greina á milli ólíks hlutverks íslensku, þ.e. sem 

fræðigreinar, kennslugreinar og sem verkfæris. Hann tók fram að núverandi kennslufyrir-

komlag á Menntavísindasviði væri m.a. byggt á tillögum íslensku- og stærðfræðikennara á 

sviðinu. StSt lagði til að Íslensk málnefnd byðist til að fara í samstarf við Menntavísindasvið, 

skoða í sameiningu núverandi kennslu, hvað væri kennt í námskeiðum og leggja til endur-

bætur á íslenskukennslunni. Var tekið vel í að kanna hvort Menntavísindasvið hefði áhuga á 

slíku samstarfi. 

 

2. Undirbúningur undir málnefndaþingið í haust 

Sjá fg. stj. ÍM 3/2013, 3. lið. Formaður greindi frá undirbúningi málnefndaþingsins í haust. 

Dagskrá hefur verið skipulögð og fyrirlesarar valdir. Sent verður út boðsbréf á þingið í maí. 

 

3. Undirbúningur undir fund með fullskipaðri málnefnd  

Ákveðið var að halda fund með fullskipaðri málnefnd 17. apríl. Þar verður m.a. kynnt 

samstarf norrænu málnefndanna og undirbúningur málnefndaþingsins í haust. Stefnt verður að 

því að halda sameiginlegan fund með Málnefnd um íslenska táknmálið í haust. 

 

Fundi var slitið kl. 16.40 

 

 
Guðrún Kvaran        Jóhannes B. Sigtryggsson 

          sign.               sign. 


