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1. Inngangur 
Sú málnefnd, sem nú er að störfum, var skipuð fyrir rétt tæpum fjórum árum og hennar skeið 
er senn á enda runnið. Stjórn málnefndarinnar taldi því mikilvægt að nota síðasta 
málræktarþingið á skipunartímanum til þess bæði að horfa um öxl og að líta fram á veginn og 
reyna að meta hvernig til hefur tekist að hrinda settum markmiðum í framkvæmd og hvað það 
er sem nauðsynlegt er að gera í nánustu framtíð. Fram undan eru talsverðar breytingar á 
högum málnefndarinnar ef ný lög um sameiningu stofnana, sem vinna að íslenskum fræðum, 
ná fram að ganga í þinginu en frumvarp hefur þegar verið samið og lagt fram og er nú 
aðgengilegt á vefnum fyrir þá sem þess óska. Engin sérstök lög munu verða til um Íslenska 
málnefnd heldur verður hennar getið í einni lagagrein í lögum um hina nýju stofnun íslenskra 
fræða. Þau lög, sem gilda um málnefndina nú, verða felld úr gildi en hvaða áhrif nýju lögin 
muni hafa á starf hennar verður framtíðin að leiða í ljós.  
 
2. Gildandi lög um Íslenska málnefnd 
Ég hygg að gott sé að rifja stuttlega upp það sem gildandi lög segja um það starf sem 
málnefndin á að rækja. Þegar í 1. grein laganna kemur fram kjarninn í starfssviði 
nefndarinnar en þar stendur: ,,Íslensk málnefnd hefur það meginhlutverk að vinna að eflingu 
íslenskrar tungu og varðveislu hennar í ræðu og riti.“ Þetta er einnig kjarninn í því sem við 
getum kallað íslenska málstefnu en að henni vík ég nánar á eftir. Nefndin á að vera 
stjórnvöldum til ráðuneytis um íslenskt mál og umsagnar hennar skal yfirleitt leitað áður en 
settar eru reglugerðir eða annars konar fyrirmæli um íslenska tungu. Nefndin á að vera í góðri 
samvinnu við þá sem mikil áhrif hafa á málfar almennings, svo sem fjölmiðla og skóla, og 
sömuleiðis við stofnanir sem koma að íslenskum manna- og staðanöfnum. Hún á að leiðbeina 
jafnt opinberum stofnunum sem almenningi um málfarsleg efni á fræðilegum grundvelli og 
gefa út rit til fræðslu og leiðbeiningar um íslenskt mál. Þá á nefndin að vinna að skipulegri 
nýyrðastarfsemi og hafa samvinnu við orðanefndir félaga og stofnana og vera þeim til 
aðstoðar. Einnig á málnefndin að hafa samvinnu við aðrar málnefndir á Norðurlöndum og við 
aðrar erlendar málnefndir eftir ástæðum.  
 
3. Stefnumið málnefndarinnar 
Af þessu má sjá að verksvið málnefndarinnar er breitt og í mörg horn er að líta ef vel á að 
vera. Fyrir fjórum árum, í upphafi skipunartímabilsins, setti málnefndin sér því stefnumið til 
næstu fjögurra ára þar sem áhersla var lögð á umdæmisvandann sem mjög er rætt um á 
Norðurlöndum og reyndar víðar í evrópsku samstarfi. Norræna ráðherranefndin hafði nýlega 
látið vinna skýrslur um umdæmisvandann á öllum Norðurlöndum en þar var fyrst og fremst 
horft til stöðu ensku gagnvart Norðurlandamálum. Ari Páll Kristinsson vann íslensku 



skýrsluna og athugaði hann einkum ástandið innan skólakerfisins, hjá fjölmiðlum, í 
háskólastarfi og vísindum og í stjórnsýslu.  Niðurstaða hans varð að ensk áhrif væru ekki svo 
mikil á umræddum sviðum að hægt væri að tala um ensku sem ríkjandi mál en teikn væru á 
lofti um að viðhorf til notkunar ensku í viðskiptalífinu og innan atvinnufyrirtækja væru að 
breytast. Eftir að hafa farið gaumgæfilega yfir skýrslu Ara leit Íslensk málnefnd svo á að sá 
meginvandi, sem íslensk tunga og um leið íslenskt málsamfélag stæði frammi fyrir, væri bein 
afleiðing hnattvæðingar og örrar þróunar upplýsingatækni þar sem enska er ríkjandi mál og 
oft hið eina sem hægt væri að notast við. Þótt skýrslan sé ekki gömul tel ég að Ari hafi ekki 
haft áhyggjur að ástæðulausu. Mjög margt hefur breyst á fjórum árum. Ég ætla aðeins að 
nefna eitt dæmi áður en ég held áfram. Fyrir nokkrum dögum, nánar tiltekið á degi íslenskrar 
tungu, hringdi til mín blaðamaður til þess að fá álit mitt á því að meginfyrirsögn á titilsíðu 
þessa dags hefði verið: ,,A star is born.“ Þegar hann hafði talað í um mínútu stöðvaði ég hann 
og sagði: ,,Þú ert búinn í þessu stutta spjalli að nota sjö enskar slettur.“ ,,Já, við erum svona í 
þessum bransa,“ svaraði hann og var ekki á honum að heyra nein iðrunarmerki. 

 
4. Brýn verkefni 
En nú aftur að málnefndinni. Hún velti fyrir sér þeim verkefnum sem brýnast væri að sinna 
og sá að þau voru ærið mörg. Þau svið, sem beina þyrfti augum að, væru meðal annarra börn 
og unglingar, almenningur, innflytjendur, skólar, vísindi og fræði, fjölmiðlar og fyrirtæki og 
þjónusta. Nefndin tók það ráð að velja úr þrjú svið sem unnið yrði að sérstaklega til þess að 
nýta kraftana sem best. Þessi svið eru: a)  börn og unglingar, b) fyrirtæki og þjónusta og c) 
innflytjendur. Öll eru þau umfangsmikil og margt ógert en þó tel ég að þokast hafi í rétta átt. 
Sviðin, sem valin voru, eru börn og unglingar, fyrirtæki og þjónusta og innflytjendur. Ég ætla 
nú að renna yfir þessi svið og segja frá því helsta sem gert hefur verið. 

 
4.1 Börn og unglingar 
Það er vel kunnugt að börn og unglingar samtímans eru vön netvæddu umhverfi 
upplýsingatækninnar. Þau horfa á erlendar sjónvarpsstöðvar, sækja sér bæði fróðleik og 
afþreyingu á Netið, leika sér með tölvuleiki og málið, sem þau nota við þessar aðstæður, er að 
mestu leyti enska. Á stefnuskránni er að  auka vitund barna og unglinga um tungumálið og 
hlut þess í íslenskri menningu þannig að þeim þyki sjálfsagt, eftirsóknarvert og skemmtilegt 
að nota það í tali og riti. Málnefndin hafði ákveðið að vinna fyrst og fremst á jákvæðum 
nótum, hvetja fremur en að finna að, hrósa fremur en að skamma og leitaði því leiða til þess 
að fá börn og unglinga til að opna augun fyrir móðurmálinu og þeim möguleikum sem í því  
fælust til að tjá sig við allar aðstæður í ræðu og riti. 

 Tvennt var valið sem nefndin hugðist hrinda í framkvæmd. Hið fyrra var 
bókmenntaþing þar sem börn og unglingar ættu að ræða um þær bækur sem höfðuðu til 
þeirra, gagnrýna það sem þeim fannst miður, lofa það sem þeim fannst vel hafa tekist. Við 
fengum til liðs við okkur Reykjanesbæ, sem þegar hafði unnið mikið að bættum málskilningi 
barna og auknum lestri, og Síung, félag barnabókahöfunda. Bréf voru skrifuð og send í alla 
skóla sveitarfélagsins og til bókasafna og viðbrögðin voru afar góð. Á degi íslenskrar tungu 
fór þingið fram í Keflavík og fluttu fjölmörg börn og unglingar stuttar hugleiðingar um 
bækur, brugðu á leik, rökstuddu mál sitt vel og töluðu fyrst og fremst út frá eigin brjósti. 
Áheyrendur fylltu stóran sal. Þetta voru að mestu önnur börn, kennarar og fáeinir 
barnabókahöfundar. Athyglin var vakandi allan tímann og skemmtilegra málþing hef ég ekki 
setið lengi. Tilraun okkar tókst vel en það fannst mér ekki aðalatriðið þarna í safnaðarheimili 
kirkjunnar. Það sem gladdi mig mest var að horfa á og hlusta á frummælendur sem vönduðu 
sig svo vel og voru greinilega fullir áhuga á lestri góðra bóka. 

Nýyrðasamkeppninni urðum við að slá á frest. Hún átti að vera á síðasta skólaári en 
verkfall grunnskólakennara kom í veg fyrir samvinnu við skóla sem er alger nauðsyn ef vel á 



að takast til. Undirbúningur var kominn vel á veg og nú er stefnt að því að keppnin geti farið 
fram á næsta ári, annaðhvort í vor fyrir skólaslit eða í haust eftir að kennsla er komin vel af 
stað aftur. Hugmyndin er að fá fyrirtæki, sem framleiðir eða selur hluti sem börn hafa áhuga á 
en orð vantar yfir, til að styðja keppnina og vinna með undirbúningshópnum að vali orða.  
Verðlaun yrðu síðan veitt fyrir bestu tillöguna eða tillögurnar. Með þessu er ef til vill hægt að 
opna augu barna fyrir því að málið býr yfir ríkulegum möguleikum til frjórrar orðasmíði, að 
hægt er að nota íslensk orð yfir flest ef ekki allt sem þarf að tjá sig um og að gaman getur 
verið að reyna að spreyta sig á nýyrðamyndun.  Ef vel tekst til verður hugmyndin ef til vill 
hvatning til að gera orðmyndunarfræði hærra undir höfði í móðurmálskennslu og semja 
kennsluefni fyrir börn og unglinga í orðmyndun. Með góðum leiðbeiningum í æsku verða 
málnotendur framtíðarinnar ef til vill meðvitaðri um orðin sem þeir taka sér í munn. 

Málnefndin hefur verið í góðri samvinnu við Mjólkursamsöluna og heldur sú 
samvinna áfram þótt fyrirtækið hafi breyst. Á starfstíma sínum lagði nefndin 
Mjólkursamsölunni lið við val á myndum á mjólkurfernur sem lýsa eiga málsháttum eða 
orðatiltækjum. Ég hef orðið vör við í starfi mínu að almenningur hefur gaman af bæði 
myndum og texta og fernurnar vekja áhuga og athygli. Lítill sonarsonur minn, nýlega sex ára, 
fylgist vel með nýjum fernum sem koma á heimili mitt, biður mig að lesa fyrir sig það sem 
stendur á fernunni og útskýra hvað átt sé við. Þetta hefur oft orðið tilefni langra samtala hjá 
okkur í eldhúsinu. 
 
4.2 Innflytjendur  
Lítið hefur unnist í málefnum innflytjenda. Nefnd var sett á laggirnar með fulltrúum frá 
málnefnd, Háskóla Íslands, Kennaraháskóla Íslands, menntamálaráðuneyti og 
Fræðslumiðstöð  Reykjavíkur til að leita sameiginlegra leiða til bæta íslenskukunnáttu 
innflytjenda. Ákveðið var að koma af stað rannsókn á málnotkun fullorðinna og flétta inn í 
hana viðhorfum þeirra sem læra íslensku sem annað mál. Sótt var um styrk til Rannsóknaráðs 
Íslands en hann fékkst ekki. Mikilvægt er að sinna þessu verkefni frekar og finna nýjar leiðir.   
 
4.3 Fyrirtæki og þjónusta   
Erfitt hefur einnig verið að ná jákvæðri athygli fyrirtækja og þjónustustofnana. Það er á 
stefnuskránni að efla þurfi vitund forráðamanna um rétt Íslendinga til að fá að nota móðurmál 
sitt við störf sín og að íslenska sé ætíð notuð í starfi sem snýr að innlendum markaði, hvort 
heldur er í auglýsingum, verkefnalýsingum, skýrslugerð, fundarhöldum eða viðmóti við 
viðskiptavini. Erfitt er að ná settum markmiðum á þessu sviði þar sem skilningurinn á 
mikilvægi tungumálsins er minni en ég hefði vænst. Nefndin skrifaði á undanförnum fjórum 
árum nokkrum fyrirtækjum og benti á óþarfa notkun ensku. Eitt þessara fyrirtækja auglýsti 
nýja vöru undir heitinu Smoothie. Þetta mun vera einhvers konar skyrdrykkur. Málið komst af 
einhverjum ástæðum í fjölmiðla og forsvarsmaður fyrirtækisins svaraði í blaði að það væri 
aðallega eldra fólk sem kvartaði, ekki yngra. Það segir svo sem ekkert en lýsir aðeins 
fyrirtækinu. Nýlega birtust einnig í fjölmiðlum viðbrögð sjónvarpsstöðvar við athugasemdum 
málnefndarinnar um heitið á þættinum Bachelorinn. Þátturinn var mikið auglýstur, m.a. með 
stórri auglýsingu aftan á strætisvögnum borgarinnar. Ekki vildi stöðin breyta heitinu og ein 
ástæða þess var sú að það hefði verið keypt með pakkanum frá Ameríku.  Sama mun vera 
með heitið Idol, það var líka keypt í pakka. Öll verðum við vör við ný fyrirtækjaheiti með 
erlendum nöfnum. Ef gengið er niður Laugaveg frá Hlemmi og niður á Lækjartorg má finna 
yfir 30 verslanir með erlendum heitum, ég tala nú ekki um ef farið er í Kringluna eða 
Smáralind. Nú er einnig vinsælt að hengja orðið Group aftan á nöfn til þess að þau fái 
alþjóðlegra yfirbragð.  Ég get nefnt sem dæmi Baugur Group, Dagur Group, FL Group og 
Opin kerfi Group hf.  



Málnefndinni er vel ljóst að bréf frá henni til þessara fyrirtækja hefði lítið að segja. 
Hún hefur tekið á það ráð að benda á það sem vel hefur verið gert og hefur nú tvisvar, í 
samvinnu við Nafnfræðifélagið, verðlaunað fyrirtæki fyrir góð heiti. Fyrir tveimur árum var 
gröfufyrirtækið Grafgötur valið, nú barnafataverslunin Hnokkar og hnátur. Við gerum okkur 
vonir um að þetta hvetji aðra, sem leita að nafni á fyrirtæki, til þess að vanda valið og leita í 
íslenskan orðaforða, ekki í nöfn á erlendum verslunum í London, París eða New York.  

Á stefnuskránni er einnig nefnt að málnefndin leiti samstarfs við félag auglýsingastofa 
um besta auglýsingatextann í árlegri samkeppni þeirra um bestu auglýsinguna. Þetta tókst 
ekki, það var ekki áhugi á að hafa okkur með. Við fórum þá leið að auglýsa í blöðum eftir 
tillögum almennings en sú leið reyndist ekki heldur fær. Þá söfnuðum við sjálf góðum 
auglýsingum og völdum auglýsingu frá Blóðbankanum, eins og fram hefur komið, Ert þú 
gæðablóð? Við þessa leit að góðum auglýsingatexta sá ég ýmsar vel orðaðar og fáar sem 
styðjast þurftu við enska hækju. Reyndar bar talsvert á einni nýlega. Þar var mynd af röð af 
nýjum bílum og undir stóð: Við erum bestu dílar á Íslandi. Ég hefði getað litið á þetta sem 
prentvillu en ég vissi að orðið díll var valið með vilja og harmaði orðafátækt 
auglýsingastofunnar í hjarta mínu.  
 
5. Málnotkun í háskólakennslu 
Í nágrannalöndum okkar er mikið rætt um vaxandi áhrif ensku innan háskólanna. Menn reyna 
að finna leiðir til þess að móðurmálið verði ríkjandi mál innan þessara stofnana en að hægt 
verði að kenna á ensku þar sem þess er þörf án þess að hún hafi neikvæð áhrif á móðurmálið. 
Rækt verði lögð við móðurmálið, fræðilegur orðaforði verði allur á móðurmálinu og 
nemendur tali og skrifi móðurmálið eingöngu í námskeiðum á móðurmálinu. Þetta hljómar ef 
til vill ekki sem mikið mál en virðist víða vera afar erfitt í framkvæmd. Norrænt málráð hefur 
nú sett á laggirnar nefnd sem skoða á ástandið í háskólum á Norðurlöndum og sit ég í þeirri 
nefnd. Bréf verður skrifað til allra háskóla með spurningum um ástandið í skólunum og 
verður fróðlegt að skoða svörin. Ég hafði fyrir nokkru samband við alla skóla hérlendis á 
háskólastigi og spurðist fyrir um málstefnu þeirra. Fátt varð um svör hjá flestum og enginn 
gat sagt mér nokkuð um það hvort skólinn hvetti kennara til að kenna eingöngu á móðurmáli 
án enskuslettna og að nemendur væru látnir tjá sig á íslensku í tali og riti í þeim námskeiðum 
sem nota íslensku sem tjáskiptamál. Háskóli Íslands hefur samþykkt málstefnu. Hann á að 
mínu mati að vera fyrirmynd annarra háskóla. Þegar kennt er á íslensku á málið að vera 
vandað og með  íslenskum íðorðaforða. Íslenska á að vera það mál sem er og verður ríkjandi 
við skólann. Ekki er nóg að hafa málstefnu á blaði, það verður einnig að fylgja henni eftir. 
Það aflar ef til vill ekki vinsælda að stunda málrækt og hvetja menn til að fara vel með 
móðurmál sitt. Raddir þeirra sem telja ensku mál málanna eru svo háværar nú um stundir að 
hinir, sem hugsa á öðrum nótum, draga sig annaðhvort í hlé til að vera ekki álitnir 
heimóttarlegir eða fylgja hinum gegn raunverulegum vilja sínum í þeirri von að þeir sýnist 
opnir fyrir umheiminum.  Forvitnilegt verður að fylgjast með hvernig málstefnunni verður 
framfylgt. 
 
6.  Þörfin á opinberri málstefnu 



Ég hef oft í dag minnst á orðið málstefna og ég sagði í upphafi máls míns að í fyrstu grein 
laga mætti lesa það sem við getum kallað íslenska málstefnu, þ.e. ,,Íslensk málnefnd 
hefur það meginhlutverk að vinna að eflingu íslenskrar tungu og varðveislu hennar í ræðu 
og riti“. Vissulega telst þetta til málstefnu en það er annað og meira sem við þörfnumst 
núna. Í stefnuskrá málnefndarinnar koma fram helstu atriði sem telja verður liði í 
íslenskri málstefnu en það er ekki heldur nóg. Ungur fræðimaður, Hanna Óladóttir, 
kannaði í MA-ritgerð sinni nýlega afstöðu fólks til tökuorða og nýyrða og studdist þar við 
spurningalista. Ein spurningin á listanum fjallaði um íslenska málstefnu og kom í ljós að 
um hana vissu menn harla lítið, varla að hún væri til. Þetta er m.a. vegna þess að við 
eigum enga opinbera íslenska málstefnu sem hægt er að vísa til ef þörf er á. Öll 
nágrannalöndin standa betur en við. Danir hafa þegar lagt drög að opinberri málstefnu og 
skrifað bæklinginn Sprog på spil. Sama er að segja um Svía og má sjá þeirra hugmyndir í 
ritinu Mål i mun.  Fyrir um hálfum mánuði gaf norska málráðið út tæplega 200 síðna bók 
um tillögur til aðgerða um norskt mál á tímum hnattvæðingar. Ritið nefnist Norsk i 
hundre! og verður lagt fram til almennrar umræðu. Grænlendingar hafa lokið sinni 
tillögugerð, sama er að segja um finnlandssænsku málnefndina en um hana má lesa í 
bæklingnum Tänk om ... Allt þetta er hægt að nálgast á vefnum ef einhverjir hafa áhuga á. 
Færeyingar hafa þegar skipað nefnd sem hefur fengið það verkefni að semja tillögur að 
opinberri færeyskri málstefnu fyrir menntamálaráðuneytið færeyska. Nefnd þessi á að 
hefja störf sem allra fyrst og hefur hún þegar fengið í hendur lýsingu á verkefninu. 
Íslendingar einir hafa unnið lítið í sinni málstefnu. Málnefndin mun því skrifa 
menntamálaráðuneytinu og benda á mikilvægi þess að til verði opinber málstefna, 
samþykkt í þinginu og öllum landsmönnum til styrktar og halds. Slíkt skjal þarf að vinna 
vel til þess að almenn sátt náist um það en við getum litið til nágrannaþjóðanna og lært af 
þeim og þeirra reynslu. Ef við erum heiðarleg í hugsun okkar, og okkur er hollt að vera 
það, eigum við sjá að okkar vandamál eru nákvæmlega hin sömu og aðrar 
Norðurlandaþjóðir eiga við að glíma.   

 
 
  

 


