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Útdráttur 
 
Þessi ritgerð er lokaverkefni til B.A. gráðu í fjölmiðlafræði við Háskólann á Akureyri. Höfundur 

gerði rannsókn á því hvernig staðið er að prófarkalestri á fjórum helstu fjölmiðlum landsins. 

Skoðað var hvort horft sé til íslensku kunnáttu í ráðningarferli blaðamanna og hvort og þá hvaða 

stöðlum er farið eftir varðandi málfar á hverjum miðli fyrir sig. 

Í fyrri hluta ritgerðarinnar er starfssvið Íslenskrar málnefndar skoðað sem síðan er nýtt til 

viðmiðs í úrvinnslukaflanum. Til að fá góða innsýn í fagið var rætt við aðila sem starfað hefur 

um árabil við prófarkalestur. Tekin voru viðtöl við ritstjóra Fréttablaðsins, fréttastjóra hjá Vísi, 

aðstoðarritstjóra Morgunblaðsins og málfarsráðunaut hjá Ríkisútvarpinu. Spurningarnar sem 

lagðar voru fyrir snéru að prófarkalestri eða íslensku málfari á viðkomandi fjölmiðli en einnig 

var spurt hvort Íslensk málstefna hefði einhver áhrif á störf miðilsins. Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar er síðan rýnt í svör viðmælenda og vinnuaðferðir miðlanna bornar saman. 

Rannsóknin leiddi m.a. í ljós að vinnulag við prófarkalestur og ritun texta á íslensku er afar 

mismunandi eftir því hvaða fjölmiðill á í hlut. Einnig má sjá að mikill munur er á framkvæmd 

prófarkalesturs á prentmiðlum annars vegar og vefmiðlum hins vegar, þar sem prófarkalestur á 

vefmiðlum fer að miklu leyti fram eftir birtingu texta. Allir viðmælendurnir voru sammála um að 

ábyrgð fjölmiðla gagnvart íslensku máli sé mikil. Einnig virðist sem ákveðin gjá sé á milli 

Íslenskrar málnefndar og fjölmiðlanna en viðmælendurnir sögðust lítið sem ekkert hafa orðið 

varir við afskipti nefndarinnar í daglegum störfum sínum. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til 

þess að bæði fjölmiðlar og yfirvöld séu meðvituð um þýðingu þess að rækta íslenska tungu. 

Höfundur telur því mikilvægt að stuðlað sé að skýrari samskiptum á milli þessara aðila. 
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Abstract 
 

This essay is the final project for a B.A. degree in Media Studies at the University of Akureyri. It 

presents a research on how proofreading is managed at the four main news medias in Iceland. It 

looks at whether language skills play a role in the hiring of reporters - if and how those skills are 

measured, at each of the medias. 

The first part of the essay looks at the scope of work being done at the Icelandic 

Language Council, which then is used as a norm in the analysis chapter. An interview was 

carried out with an individual who has considerable experience in proofreading. Interviews with 

the editor of Fréttablaðið, news editor at Vísir, assistant editor at Morgunblaðið and the language 

consultant at RÚV/ The Icelandic National Broadcasting Service, were also done. These 

individuals were questioned about the use of the Icelandic language in the media and 

proofreading as well as whether the policy of the Icelandic Language Council affected the media. 

In the second part the answers from the interviewees are analyzed and work methods at each 

media compared. 

The research concludes that work procedures in proofreading and the use of the Icelandic 

language vary both between medias in general and between print media and internet media. 

Proofreading a text for an internet media is done after it is published. All the participants in this 

research were of the opinion that when it comes to the Icelandic language, the media has a great 

responsibility. It also concludes that there seems to be a big gap between the Icelandic Language 

Council and the media since the participants claimed that the Icelandic Language Council hardly 

ever intervened in their daily work. The conclusion of this research suggests that both media and 

the authorities are aware of the importance of cultivating the Icelandic language. The author is 

therefore of the opinion that it is essential that the two parties improve their communication. 
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1. Inngangur 
 
Fjölmiðlaheimurinn hefur tekið umtalsverðum breytingum undanfarinn áratug með tilkomu 

veraldarvefsins, netmiðla og snjalltækja. Stór hluti fólks í nútíma samfélagi getur nálgast fréttir í 

gegnum netmiðla, óháð tímasettri dagskrá, sem er mjög ólíkt því sem tíðkaðist ekki fyrir svo 

löngu. Hraði einkennir samskipti á milli manna í dag og ber fjölmiðlun þess skýr merki. Fréttir 

berast svo gott sem í rauntíma og áherslan virðist oft vera meiri á hraða og magn í stað gæða.  

Tungumálið er í stöðugri þróun og yngri kynslóðir sem alist hafa upp við þær tækninýjungar sem 

einkenna okkar samtíma virðast tala íslensku sem er á margan hátt frábrugðin máli eldri 

kynslóða. Í ljósi umræðu um verndun íslenskrar tungu fannst höfundi áhugavert að kynna sér 

hvaða staðlar væru í gildi á fjölmiðlum varðandi íslenskt mál, en fjölmiðlar hafa löngum verið 

taldir hafa mikið áhrifavald varðandi þróun tungumálsins.  

Í þessari ritgerð verður því skoðað hvernig staðið er að prófarkalestri á tilteknum 

íslenskum fjölmiðlum og í leiðinni kannað hverjar aðstæður fjölmiðlafólks eru í þessu nýja, 

hraðvirka umhverfi. Viðtöl voru tekin við einstaklinga sem vinna á fjórum stærstu fjölmiðlum 

landsins, þ.e. Ríkisútvarpinu, Morgunblaðinu, Fréttablaðinu og Vísi. Í fræðilega kaflanum er 

hugtakið málstefna kynnt og í kjölfarið íslensk málstefna, sem notuð var til viðmiðs við 

úrvinnslu viðtalshluta verkefnisins. Einnig var rætt við Eddu Jóhannsdóttur til að fá betri innsýn í 

starf prófarkalesara, en Edda á langan og fjölbreyttan feril að baki í prófarkalestri og 

blaðamennsku.       
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2. Fræðilegt yfirlit 
 

2.1 Hvað er málstefna? 
Í grein Ara Páls Kristinssonar (e.d.), Íslensk Málstefna, segir að í hverju málsamfélagi fyrir sig 

ríki málstefna af einhverju tagi, hvort sem hún er skráð eða óskráð. Hugtakið málstefna er oftast 

notað um þau fyrirmæli eða þá hefð sem ríkir hjá opinberum stofnunum eins og t.d. í skólum 

(Ari Páll Kristinsson, e.d.). Eiríkur Rögnvaldsson (e.d.) segist í grein sinni Málstefna í nútíð og 

framtíð skilja málstefnu sem markaða stefnu stjórnvalda um hvernig fara eigi með og kenna 

íslensku á opinberum vettvangi (Eiríkur Rögnvaldsson, e.d.). Í ritinu Handbók um málfræði segir 

að með málstefnu sé átt við stefnu sem fylgt sé í opinberum stofnunum og skólum (Höskuldur 

Þráinsson, 1995, bls. 93). Samkvæmt Ara Páli getur almennt reynst erfitt að skapa samstöðu um 

málstefnu.  

 

Í ýmsum ríkjum hefur reynst mjög erfitt að skapa samstöðu um málstefnu og hún getur tengst 

sviptingum í stjórnmálum og togstreitu fólks af ólíku þjóðerni eða með ólíkan menningarlegan 

bakgrunn. Hér á Íslandi eru þó litlar líkur á slíkri togstreitu þar sem samband þjóðar, ríkis og 

tungu er mjög einfalt. (Ari Páll Kristinsson, e.d.) 

  

Markmið opinberrar málstefnu snýr yfirleitt að því að styrkja og styðja við eitt eða fleiri 

aðaltungumál og stuðla þannig að verndun og áframhaldandi notkun á því eða þeim tungumálum.  

Málstefna í tilteknu ríki getur því leitt til þess að ákveðin tungumál verði undir en önnur þrífist á 

kostnað þeirra og styrki stöðu valdameiri hópa (Ari Páll Kristinsson, e.d.). Á Íslandi er það t.d. 

hluti af opinberri stefnu að hér sé íslenska hið opinbera mál og að hún sé lögð til grundvallar í 

samskiptum (Íslenska til alls, 2009). Hins vegar skipta Íslendingar oft yfir í ensku í samskiptum 

sínum við fólk með annað móðurmál, þó svo að viðkomandi skilji og tali íslensku að hluta (Ari 

Páll Kristinsson, 2017, bls. 80). 
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2.2 Íslensk málstefna 
Í bók sinni Málheimar sem gefin var út árið 2017 fjallar Ari Páll Kristinsson meðal annars um 

málstefnuna hér á Íslandi. Þar kemur fram að árið 2009 hafi Alþingi samþykkt þingsályktun um 

málstefnu sem ber heitið Íslenska til alls. Málstefnan inniheldur meðal annars tillögur um margs 

konar aðgerðir til verndunar og viðhalds íslenskrar tungu. Árið 2011 voru svo sett lög á Alþingi 

um stöðu íslenskunnar og íslensks táknmáls. Þessi lagasetning markaði ákveðin tímamót. 

Stjórnvöld voru með þessum lögum orðin skyldug til að nota íslensku í allri sinni starfsemi. Í 

kjölfar lagasetningarinnar ber stjórnvöldum skylda til að þróa orðaforða íslenskunnar svo hægt sé 

að fjalla um hvaða málefni sem er, sama hversu sérhæft það kunni að vera, á íslensku. Íslenska er 

eina opinbera tungumálið í landinu (Ari Páll Kristinsson, 2017, bls. 95).  

 

Tveir meginþættir íslenskrar málstefnu eru að varðveita íslenskrar tungu og efla hana. 

Með varðveislu íslenskunnar er átt við alla viðleitni í þá átt að sporna við veigamiklum 

breytingum á málkerfinu og orðaforða málsins eftir því sem hægt er, m.a. með því að forðast 

mikil erlend áhrif. Þessi þáttur er oft kenndur við hugtökin málhreinsun og málvernd. Með 

eflingu íslenskunnar er átt við allt sem miðar að því að íslenskt mál þjóni málnotendum sem best 

á hverjum tíma. Oft er þessi þáttur kenndur við hugtakið málrækt. Einn af grundvallarþáttum 

íslenskrar málstefnu er að sögulegt samhengi íslenskunnar sé svo mikilvægt að Íslendingar verði, 

eftir bestu getu, að leggja sig fram um að viðhalda því (Ari Páll Kristinsson, e.d.). Þessi hugsun 

kemur einnig skýrt fram í grein Tryggva Gíslasonar (1999) Málvernd í ljósi fortíðar og skugga 

framtíðar. 

 

Markmiðið hefur verið að styrkja málsamfélagið og stuðla að því að málnotendur nái sem bestu 

valdi á máli sínu og efla trú manna á gildi tungunnar og varðveita samhengið í máli og 

bókmenntum þannig að Íslendingar yrðu áfram læsir á íslenskt mál allra alda. (Tryggvi Gíslason, 

1999)  
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2.3 Framkvæmd málstefnu  
Í grein Ara Páls (e.d.) segir að opinber málstefna birtist í aðgerðum stjórnvalda og þeim 

fyrirmælum sem tengjast íslenskri tungu og meðferð hennar einkum í skólum og opinberum 

stofnunum. Þá hafa stjórnvöld einnig komið á fót svokallaðri Íslenskri málnefnd, sem er opinber 

málræktar- og málverndarstofnun. Loks kemur málstefna stjórnvalda víða fram í opinberum 

skýrslum og ýmsum aðgerðum sem ætlað er að stuðla að því að íslenskt mál fái dafnað á 

ákveðnum sviðum mannlífsins (Ari Páll Kristinsson, e.d.). Þess má geta að Ríkisútvarpið er eini 

fjölmiðillinn í landinu sem hefur samþykkta málstefnu, en hún var samþykkt á fundi útvarpsráðs 

í september árið 1985 (Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, 2008). Í málstefnu RÚV (e.d.) kemur 

fram:  

 

Allt starfsfólk RÚV skal vanda mál sitt og vera til fyrirmyndar um málnotkun. Því ber að kynna 

sér málstefnu RÚV og haga störfum sínum í samræmi við hana. Það hefur aðgang að 

málfarsráðgjöf og yfirlestri handrita og annarra skjala, því ber að leita til málfarsráðgjafa þegar 

ástæða þykir til og jafnframt taka við ábendingum málfarsráðgjafa. (Málstefna Ríkisútvarpsins, 

e.d.) 

 

2.4 Íslensk málnefnd 
Á vefsíðu Stofnunar Árna Magnússonar (e.d.) kemur fram að Íslensk málnefnd heyri undir 

menntamálaráðuneytið og var hún var stofnuð árið 1964. Í Íslenskri málnefnd sitja 16 fulltrúar 

sem tilnefndir eru af mörgum stofnunum, meðal annars frá Ríkisútvarpinu, Háskóla Íslands, 

Kennaraháskóla Íslands, Blaðamannafélagi Íslands, Þjóðleikhúsinu, Rithöfundasambandi Íslands 

og Samtökum móðurmálskennara (Stofnun Árna Magnússonar, e.d.). 

Á vefsíðu Íslenskrar málnefndar segir: 

 

 Hlutverk málnefndarinnar er að veita stjórnvöldum ýmis konar ráðgjöf um málefni er varða 

íslenska tungu á fræðilegum grundvelli og gera tillögur til ráðherra um málstefnu, auk þess að 

álykta árlega um stöðu íslenskrar tungu. Málnefndin getur átt frumkvæði að ábendingum um það 

sem vel er gert og það sem betur má fara við meðferð íslenskrar tungu á opinberum vettvangi. 

Íslensk málnefnd semur íslenskar ritreglur sem gilda m.a. um stafsetningarkennslu í skólum og 

ráðherra gefur út. (Íslensk málnefnd, e.d.) 
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2.5 Sérstaða íslenskar tungu 
Samkvæmt Ara Páli er samband þjóðar, ríkis og tungu einstaklega einfalt á Íslandi í samanburði 

við það sem þekkist í öðrum löndum. Hann bendir á að langflestir Íslenskir ríkisborgarar eigi 

íslensku að móðumáli og að lítill munur sé á mállýskum. Þessi einsleitni verður þess valdandi að 

Íslendingar eru almennt sammála um að vernda þurfi íslenska tungu. Mótun málstefnu sé því að 

mörgu leyti einfaldara viðfangsefni á Íslandi en víða annars staðar. ,,Öll mál breytast og sum 

mál, t.d. í grannlöndum Íslands, hafa breyst svo mikið frá fyrstu rituðu heimildum að það er 

fullgild spurning hvort nýtt mál hafi orðið til og hið gamla sé dautt.” (Ari Páll Kristinsson, 2017, 

bls. 65). Hann bendir í því samhengi á að flestir séu sammála um að franska, ítalska og spænska 

séu í raun önnur mál en móðurtungan latína. ,,Í íslensku er staðan orðin nokkuð sérstök í þessum 

samanburði af því að þeir sem kunna nútímamálið geta með lítilli fyrirhöfn lesið og skilið texta á 

12. - 14. aldar íslensku og raunar kvæði og vísur sem eiga mun eldri rætur.” (Ari Páll 

Kristinsson, 2017, bls. 65).  

 

2.6 Hvers vegna var málnefndin stofnuð 
Í Málheimum (2017) kemur fram að stofnun málnefndar hérlendis árið 1964 hafi byggt á ótta við 

erlend áhrif á tungumálið sem fylgdu í kjölfar stríðsins, hersetunnar og amerískra 

menningaráhrifa. Stjórnmála- og menntamenn höfðu áhyggjur, meðal annars af þeim áhrifum 

sem fylgdu “Kananum” (sjónvarpsstöð varnarliðsins). Það skapaði þrýsting á stjórnvöld mennta- 

og menningarmála. ,,Má því segja að bæði stofnun málnefndarinnar 1964 og íslenska 

sjónvarpsins 1966 eigi vissar sameiginlegar rætur í andstöðunni við amerísku 

sjónvarpsútsendingarnar.” (Ari Páll Kristinsson, 2017, bls. 104). 

  Þar segir einnig að málnefndin hafi verið stofnuð á grunni svokallaðrar nýyrðanefndar 

sem byggði á starfi orðabókarnefndar Háskóla Íslands. Hugmyndir höfðu verið uppi um íslenska 

akademíu um 1950 en ekkert varð úr. Vísað er til starfsemi Frönsku akademíunnar því til 

stuðnings að slík starfsemi væri sett á laggirnar hérlendis.  
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2.7 Áhrif fjölmiðla á málfar 
Guðrún Kvaran, fyrrum prófessors í íslensku- og menningardeild Háskóla Íslands, segir í grein 

sinni Hafa fjölmiðlar áhrif á þróun íslenskrar tungu? (2004) að fjölmiðlar eigi að vera fyrirmynd 

um vandað og gott mál. Guðrún tekur fram að allir sem séu læsir lesi dagblöð nær daglega og 

hlusti á útvarp og/eða sjónvarp.                                                                                                   

 Hún segir jafnframt að slæmur frágangur á efni fjölmiðla geti leitt til óöryggis og 

misskilnings. ,,Oft má til dæmis sjá að lýsingarorð í karlkyni þolfalli eru skrifuð með tveimur n-

um, til dæmis allann daginn í stað allan daginn. Reglan er að lýsingarorð í karlkyni sem enda á -

ur í nefnifalli fá endinguna -an í þolfalli, það er, eru skrifuð með einu n-i.” (Guðrún Kvaran, 

2004). Röng beygingarmynd sem birtist í rituðu efni, sjónvarpi eða útvarpi geti smám saman 

smitað út frá sér. Ef röng beygingarmynd fer að heyrast og sjást mun oftar en hin rétta, getur það 

orðið þess valdandi að fleiri taki hana upp og jafnvel telji hana rétta. Hún telur þó að yfirleitt 

takist fjölmiðlum vel að koma efni sínu til skila á góðu máli en bendir þó á að alltaf megi gera 

betur. ,,Mörg nýyrði koma til dæmis fyrst fyrir almennings sjónir eða heyrast í blöðum, útvarpi 

og sjónvarpi og ná því að hasla sér völl í stað erlendra tökuorða.” (Guðrún Kvaran, 2004). Í grein 

Trygga Gíslasonar (1999) segir: 

,,Áhrif fjölmiðla á mál geta eins og gefur að skilja bæði verið góð og slæm, allt eftir því 

hver áhugi og skilningur fjölmiðla er á máli og málrækt.” (Tryggvi Gíslason, 1999) 

2.8 Prófarkalestur 
Rætt var við Eddu Jóhannsdóttur um starf prófarkalesara en hún hefur starfað við prófarkalestur 

og blaðamennsku á breiðum grundvelli. Edda hóf störf á Morgunblaðinu árið 1978 og vann þar 

við prófarkalestur ásamt blaðamennsku til 1998. Á árunum 1998 - 2001 flutti hún til Englands 

þar sem hún stundaði framhaldsnám í enskum bókmenntum. Árið 2003 hóf hún störf á 

Fréttablaðinu, fyrst sem prófarkalesari, en síðar eingöngu sem blaðamaður. Hún hefur unnið við 

ýmsa fjölmiðla, meðal annars DV og vefmiðilinn Eyjuna. Árið 2009 hóf hún störf við Helluna, 

héraðsblað Fjallabyggðar, þar sem hún starfaði sem ritstjóri.  

 

Edda segir að prófarkalesari þurfi að hafa bæði málvillur og stafsetningarvillur í huga. 

Eftir langan feril í faginu segir hún að ennþá finnist henni mjög þýðingarmikið að prófarkalesari 
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hafi kunnáttu, tilfinningu fyrir íslensku máli og óstjórnlegan áhuga á að gera vel. Hún segir að 

ekki sé hægt að prófarkalesa dagblað/fréttamiðil eins vel og bók, þar sem ekki gefist nægilegur 

tími. Í prófarkalestri fyrir bókaútgáfu segir hún að alltaf sé lesið að minnsta kosti þrisvar yfir 

textann, en í dagblaði sé einungis hægt að lagfæra það mesta. 

Hún telur að ákveðin breyting hafi orðið á milli kynslóða og nefnir þar að eldri kynslóðir 

hafi lesið heimsbókmenntirnar frá unga aldri. Það hafi í raun verið hinn eðlilegasti hlutur á þeim 

tíma að lesa mikið af vönduðum bókum. Í dag segist hún sjá þess sterk merki að yngri kynslóðir 

notist mun meira við vefmiðla, þar sem íslenskan sé oft á tíðum ekki vönduð. Hún segir sína 

upplifun vera að ungt fólk í dag lesi sjaldan bækur. Edda segir að sá texti sem vitað er að 

almenningur lesi þurfi að vera vandaður. Hún segir samt sem áður að taka verði tillit til aðstæðna 

sem séu oft á tíðum litaðar af álagi og hraða, þar sem fáir prófarkalesarar geti ekki gert 

kraftaverk.  

 

Edda segir að vinna sín við prófarkalestur hafi í raun verið besti íslenskuskóli sem hún hafi 

upplifað. Hún segist hafa lært mikið af samstarfsfólki sínu, sem var ekkert endilega með mikla 

menntun umfram stúdentspróf, en hafði taumlausan metnað. Edda telur að það vanti hugsanlega 

meiri metnað í fréttamennsku í dag og lítið sé prófarkalesið, þó henni sé ekki fullkunnugt um 

hvernig prófarkalestri sé háttað á fjölmiðlum í dag. Ungir blaðamenn virðist oft á tíðum ekki hafa 

tilfinningu fyrir íslensku máli og séu jafnvel eingöngu að skrifa inn á vefsíður þar sem ekkert 

virðist leiðrétt né skoðað.   

,,Það er þyngra en tárum taki. Það sem ég óttast mest er að fólk sé orðið samdauna þessu og sjái 

ekki einu sinni villurnar.” (Edda Jóhannsdóttir, munnleg heimild, 11. apríl 2020). 
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3. Tilgáta og rannsóknarspurning 
 

Tilgáta rannsóknarinnar er sú að málfari hafi farið hrakandi í fjölmiðlum á undaförnum árum, og 

þá sérstaklega á vefmiðlum. Fjölmiðlar eru taldir gegna lykilhlutverki í þróun tungumála og vildi 

höfundur því kynna sér hvernig staðið væri að prófarkalestri og hvaða kröfur fjölmiðlar geri 

varðandi íslenskukunnáttu blaðamanna. Í ljósi áherslu samfélagsins og ríkisvaldsins í orði á 

málstefnu og vöndun tungunnar er hér varpað fram þeirri rannsóknarspurningu hvort og hvernig 

fjölmiðlar reyni að tryggja vandað íslenskt mál á miðlum sínum? 
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4. Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar 
 

Í þessum kafla verður greint frá því hvernig rannsóknin var framkvæmd og hvaða aðferðum var 

beitt við úrvinnslu þeirra gagna sem notast var við.  

 

Notast var við eigindlega rannsóknaðferð við gerð ritgerðarinnar. Tekin voru viðtöl við 

valda aðila frá fjórum íslenskum fréttamiðlum, þ.e. Morgunblaðinu, Ríkisútvarpinu, Vísi og 

Fréttablaðinu. Upphaflega hafði verið lagt upp með að heimsækja fjölmiðlana og taka þar viðtöl 

en í kjölfar samkomubanns vegna COVID-19 þurfti höfundur að breyta fyrirkomulagi 

rannsóknarinnar. Rætt var við Önnu Sigríði Þráinsdóttur, málfarsráðunaut hjá Ríkisútvarpinu en í 

starfi hennar felst meðal annars að hún hefur yfirumsjón með flestu því sem snertir íslenskt mál 

hjá RÚV. Einnig var rætt við Karl Blöndal, aðstoðarritstjóra á Morgunblaðinu, Þóri 

Guðmundsson, fréttastjóra Vísis, Stöðvar 2 og Bylgjunnar og Ara Brynjólfsson, annan af 

ritstjórum Fréttablaðsins. 

Tekin voru símaviðtöl og fóru þau öll fram á tímabilinu frá 17. mars - 20. apríl 2020. 

Viðtölin voru tekin upp og skráð niður í tölvu og síðan greind í 5 þemu. Lagðar voru fram 

spurningar sem allar tengdust íslensku málfari eða því hvernig staðið væri að prófarkalestri á 

hverjum miðli fyrir sig. Lagt var upp með að reyna að komast að því hvort og hvernig staðið 

væri að prófarkalestri á íslenskum fjölmiðlum og hversu strangar kröfur væru gerðar til 

blaðamanna varðandi íslenskt málfar. Þá var markmiðið einnig að rýna í svör viðmælenda og 

bera vinnubrögð miðlanna saman.  

 

Á síðustu árum hefur umræðan um að málfari fari hrakandi á íslenskum fjölmiðlum orðið 

háværari og þá sérstaklega á vefmiðlum, þar sem oft hefur verið talið að meiri áhersla sé lögð á 

magn frétta í stað gæða. Höfundur kynnti sér innihald íslenskrar málstefnu og velti því fyrir sér 

hvaða áhrif málstefnan hefði á störf fjölmiðla í landinu.  

  



 

 10 

5. Viðtalsrannsókn 
 

5.1 Þemu 
Í viðtölunum kom í ljós að hver miðill hefur í raun sína sérstöðu en þó er hægt að greina ákveðin 
þemu í svörum viðmælenda.  
 
Eftirtalin þemu komu oftast fram í viðtölunum:  
 

1. Vandað málfar þýðingarmikið. Þó augljóslega sé ólíkt staðið að prófarkalestri og 
ráðgjöf varðandi málfar kemur fram hjá öllum viðmælendum að góð tilfinning 
blaðamanns fyrir íslensku máli sé mikilvæg.  
 

2. Ráðningarskilyrði. Á RÚV og Morgunblaðinu eru lögð próf fyrir tilvonandi blaðamenn 
þar sem íslensku kunnátta er meðal annars metin. Á Vísi og Fréttablaðinu eru ekki lögð 
fyrir próf en gerðar eru þó kröfur um góða hæfni í íslensku.  
 

3. Tegund miðla ræður áherslu. Ljóst er að mest áhersla er lögð á prófarkalestur á 
prentmiðlum. Greinilegt er að munur er á prófarkalestri prentmiðla og netmiðla, þar sem 
prófarkalesturinn á netmiðlum virðist að mestu fara fram eftir að frétt hefur verið birt. 
  

4. Ábyrgð fjölmiðla gagnvart íslensku máli mikil. Viðmælendur voru sammála um að 
fjölmiðlar í landinu beri mikla ábyrgð gagnvart íslenskri tungu og þróun hennar.  
 

5. Lítill raunveruleg afskipti stjórnvalda. Ákveðins ósamræmis gætir í stefnu yfirvalda 
varðandi íslenska málstefnu og eftirfylgni þeirra gagnvart fjölmiðlum. Viðmælendurnir 
sögðust allir lítið sem ekkert hafa orðið varir við afskipti hins opinbera.  
 

5.2 Morgunblaðið 
Karl Blöndal, aðstoðarritstjóri Morgunblaðsins, segir mikið lagt upp úr því að allt efni sé vel 

lesið og yfirfarið, og lítið sé af villum. Prófarkalestur á blaðinu gengur fyrir en efni netmiðilsins 

er einnig lesið yfir. Á Morgunblaðinu starfa fjórir prófarkalesarar sem ganga vaktir en að auki er 

leitað til íhlutamanna. Fyrsta vakt prófarkalesara mætir snemma á morgnana og stendur vaktina 

fyrri part dags en svo mætir kvöldvakt sem er að störfum þangað til blaðið og netvaktir eru 

búnar. Netfréttir birtast eld snemma á morgnana, áður en prófarkalesararnir mæta á vakt, þannig 

að fréttir á netmiðli eru yfirfarnar dálítið eftir birtingu, þ.e.a.s efnið birtist ólesið en er lagfært 
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eftir á ef þörf er á. Á Morgunblaðinu eru tilvonandi blaðamenn látnir taka próf þar sem íslensku 

kunnátta er meðal annars metin. Karl bætir því við að á hverjum laugardegi sé dálkur í blaðinu 

sem heitir Tungutak þar sem höfundar með sérþekkingu fjalla um íslenskt mál. Daglega er svo 

lítill moli í blaðinu, sem heitir Málið og birtist á síðu merktri Dægradvöl. Þar eru ýmsar 

ábendingar um málfar og hvað betur megi fara.  

 

Karl segir ábyrgð fjölmiðla gangvart íslensku máli ansi mikla og því mikilvægt að bæði 

vefmiðillinn og blaðið séu á góðu, rétt skrifuðu máli. ,,Þá er ég ekki að tala um einhverja 

hreintungustefnu heldur bara að blaðið og vefurinn séu á einföldu og skýru máli og það sé skýr 

hugsun í því sem er skrifað, og eðlileg málnotkun.” Karl telur að tungumálið lúti ekki ákveðinni 

stefnu en það skipti hins vegar miklu máli hvernig málið er notað, hvernig menn umgangist það 

og hversu mikla virðingu menn beri fyrir því. Hann segir: 

 

Ég myndi segja að í blaðamennsku sé tungumálið bara atvinnutæki, vinnutæki, og það er mjög 

mikilvægt að þú hafir gott vald á þínu vinnutæki. Alveg eins og píanó leikari þarf að kunna á 

píanó til að geta spilað, þá þarf sá sem notar tungumálið að kunna á það til þess að geta komið 

hlutunum á framfæri. (Karl Blöndal, munnleg heimild, 20. apríl 2020) 

 

Aðspurður segist Karl efins um hvort einhver stefna sem yfirvöld marka hafi mikið að segja 

þegar kemur að því að tryggja að menn tali og riti gott mál í fjölmiðlum. Hann segir hins vegar 

að á miðlinum sé farið eftir reglum um réttritun, en mönnum leyfist líka að hafa sína sérvisku og 

kenjar.  

,,Menn voru að skrifa Z í Morgunblaðið löngu eftir að hún lagðist af, og ef menn gátu gert það 

rétt þá var ekkert hægt að amast við því fannst okkur. En ef það var gert vitlaust þá var lítið á því 

að græða. Menn verða að hafa innistæðu fyrir sérviskunni líka og kunna”.  

 

Eins og áður segir telur Karl að afskipti ríkisins af málvöndun fjölmiðla myndu litlu skila. Hann 

segist telja að litlar breytingar yrðu á vinnubrögðum innan raða Morgunblaðsins, sem hafi verið 

mjög markviss í gegnum tíðina. Hann segir að svo virðist sem mikill áhugi sé á málinu meðal 

almennings og að Morgunblaðið fái þó nokkrar ábendingar um villur, oft smávægilegar eins og 

innsláttarvillur. Ábendingar þessar séu þó yfirleitt velviljaðar. Hann telur þetta mun betra og 
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gagnlegra aðhald en það sem kæmi ofan frá. Hann tekur þó fram að stjórnvöld séu að gera margt 

gagnlegt í málefnum íslenskrar tungu. ,,Ég tel að það sem stjórnvöld eru að gera sé að mörgu 

leyti mjög gott, t.d. það sem Íslensk málstöð gerir sem er að rekja breytingar á málinu og halda 

utan um nýyrðasmíð og ýmislegt þess háttar.” (Karl Blöndal, munnleg heimild, 20. apríl 2020). 
 

5.3 Ríkisútvarpið 
Anna Sigríður Þráinsdóttir, málfarsráðunautur, segir að hjá RÚV vinni málfarsráðunautar mjög 

náið með fréttastofu. Þar er alltaf einn málfarsráðgjafi að störfum í kringum hádegisfréttir á 

virkum dögum, frá um 11:00 til 12:30. Þá starfar einnig málfarsráðgjafi seinni part dags, eða frá 

16:00 til 19:00, fram að kvöldfréttum í sjónvarpi. Málfarsráðunautar lesa mikið yfir fyrir 

pistlahöfunda í þáttum og segir hún að mjög góð rútína sé til staðar. Þau fái talsvert af beiðnum 

frá dagskrárgerðarfólki sem óski eftir yfirlestri á fréttum bæði fyrir útvarp og sjónvarp. Einnig 

lesa þau yfir vef RÚV og leiðrétta og lagfæra ef þess er þörf. ,,Við lítum ekki á okkur sem 

einhverjar málfarslöggur, heldur erum við þarna til að aðstoða, leiðbeina og hjálpa.” (Anna 

Sigríður Þráinsdóttir, munnleg heimild, 26. mars 2020) 

 

Anna segir að mikilvægur liður í starfseminni sé sambandið við þjóðina. Í því samhengi 

segist hún fjalla um íslenskt mál í sameiginlegum morgunþætti á Rás 1 og 2, einu sinni í viku. 

Þrisvar í viku eru þau með svokallaða Málfarsmínútu sem er einnar mínútu innslag í Samfélagið 

á Rás 1. Anna segir kröfur um málfar innan miðilsins jafn miklar eftir deildum en nefnir þó að 

þær séu ólíkar eftir viðfangsefni. 

Á RÚV er próf lagt fyrir þá sem sækja um stöðu fréttamanns. Í því felst að skrifa og þýða fréttir, 

og er þriðjungur prófsins íslenskupróf. Anna segir að þetta sé farið að breiðast út á miðlinum og 

það sama sé uppi á teningnum þegar dagskrárgerðarfólk er ráðið, þ.e. að lögð séu fyrir próf af 

ýmsu tagi. Hún tekur fram að ekki sé um beint inntökupróf að ræða, heldur einungis fyrstu 

umferð í umsókn umsækjanda. Anna segir að í heildina litið hafi það færst í vöxt að mæld sé 

íslensku kunnátta hjá umsækjendum en það sé þó mismunandi eftir deildum.  

 

Samkvæmt Önnu eiga málfarsráðgjafar í miklu sambandi við nýja fréttamenn til að byrja 

með. Hún segist frekar vilja leiðbeina þeim maður á mann og telur það árangursríkara en að 
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halda einhvers konar námskeið. Hún talar um að hver miðil fyrir sig hafi ákveðinn svip, og að 

mismunandi málsnið og tónn sé eftir því hvaða miðil er um að ræða.  

 

Við fáum oft þaulvant fjölmiðlafólk inn til okkar af öðrum miðlum, sem er mjög fært í 

sínu starfi, en það tekur oft tíma fyrir það að skipta úr gamla farinu yfir í það nýja, að 

aðlagast. Það tekur líka nýtt fólk tíma að samlagast andanum og málsniðinu, og setja sig 

inn í starfið. (Anna Sigríður Þráinsdóttir, munnleg heimild, 26. mars 2020) 

 

Hún nefnir í því samhengi að stór liður í starfi á fjölmiðlum sé að tileinka sér það málsnið sem 

tíðkast á hverjum stað og segir það geti tekið allt upp í nokkra mánuði. 

 

Anna telur að ábyrgð fjölmiðla gagnvart íslensku máli sé gífurlega mikil. Hún segir íslenskuna 

samkvæmt alþjóða skilgreiningum ekki í lífshættu en hún eigi þó undir högg að sækja og að 

íslensk fjölmiðlun sé mjög mikilvæg fyrir líf og framtíð íslenskrar tungu.  

 

Mér finnst hins vegar að við þurfum að gefa henni (íslenskunni) smá svigrúm og leyfa henni að 

þróast og breytast og viðurkenna að það eru gerðar ólíkar kröfur til ólíkra miðla um málnotkun, 

málbeitingu og málfar almennt. Mér finnst hins vegar að allir eigi að vanda sig og þá gildir einu 

hver miðillinn er, hvort það er okkar miðill eða aðrir miðlar. (Anna Sigríður Þráinsdóttir, 

munnleg heimild, 26. mars 2020)  
 

Hún segist hins vegar ekki hafa orðið vör við annað en að allt það fjölmiðlafólk sem hún hefur 

starfað með og kynnst af öðrum miðlum hafi haft gríðarlegan metnað fyrir hönd íslenskunnar og 

viljað vanda til verka.  

 

Anna telur að staða íslenskunnar sé mismunandi eftir miðlum. Hún segist oft verða vör við 

fljótfærnis mistök, sem hægt væri að koma í veg fyrir með því að fólk gæfi sér 2 - 5 mínútur til 

yfirlestrar. Hún segir þó að vissulega komi slíkt upp á hennar miðli, sérstaklega þegar mikið 

gangi á og hraðinn sé mikill. Þá reyna málfarsráðunautar að elta fréttamenn uppi og grípa 

færslurnar til yfirlestrar um leið og þær birtast. Hún segist taka eftir breytingum sem hafa orðið á 

málnotkun og bendir í því samhengi á fréttir á netmiðlum sem þýddar eru upp úr erlendum 

miðlum. Þær fréttir séu oft á tíðum þýddar hrátt og því oft ekkert á mikilli íslensku þó að orðin 
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séu íslensk. Hún segir þó að þegar á heildina sé litið séu fjölmiðlar, hvort sem það eru dagblöð, 

netmiðlar, útvarp eða sjónvarp, að vanda til verka. ,,Auðvitað getum við öll alltaf gert betur en ég 

hef engar sérstakar áhyggjur svo lengi sem fréttaflutningur og vefmiðlar eru ekki farnir að snúa 

frá íslenskunni.” 
 
Anna segir beinan stuðning frá ríkinu til málvöndunar í sjálfu sér góða hugmynd og ef þetta væri 

hluti af fjölmiðlafrumvarpi menntamálaráðherra myndi því fylgja peningur sem eyrnamerktur 

væri íslensku máli og allir miðlar gætu sótt í. Hún nefnir sem dæmi Finnland, þar sem er u.þ.b 

300 þúsund manna sænskumælandi samfélag. Þar starfaði áður fyrr málfarsráðunautur hjá 

ríkissjónvarpsstöðinni sem hafði yfirumsjón með öllu sem tengdist sænsku málfari. Eftir að hann 

hætti störfum var ráðinn sænsku ráðunautur sem allir sænskumælandi fjölmiðlar í Finnlandi gátu 

leitað til. Hún bendir á að þetta sé mögulega leið sem menntamálaráðuneytið gæti litið til. ,,Það 

yrði þá “íslensku-fjölmiðlaráðunautur” sem allir Íslenskir fjölmiðlar hefðu aðgang að, ekki beint 

til að lesa allt yfir sem þeir birta heldur frekar til að fræða og upplýsa, halda námskeið og þess 

háttar.” (Anna Sigríður Þráinsdóttir, munnleg heimild, 26. mars 2020). 
 

5.4 Fréttablaðið 
Á Fréttablaðinu eru allar greinar og fréttir settar inn í tölvukerfi þar sem þær eru svo lesnar yfir 

áður en efnið er sett í umbrot. Þegar efnið er komið inn í tölvukerfi fer prófarkalesari yfir það. 

Prófarkalesarinn kallar síðan til sín blaðamanninn til frekari spurninga út í efnið, ef þess þarf. Ef 

eitthvað þarf að endurorða, eins og t.d. þýðingu á erlendum texta, er það alltaf gert í samræmi við 

blaðamanninn á þeim tímapunkti. Efnið er lesið yfir jafnt og þétt yfir daginn. 

Prófarkalesari mætir til vinnu upp úr hádegi og þar fer fyrsti yfirlestur fram. Fréttir eða greinar 

eru tvílesnar á síðu eftir að þær hafa farið í gegnum umbrot en prófarkalesarar fara yfir hverja 

einustu blaðsíðu. Fyrst fer annar þeirra yfir efnið og merkir við þegar hann hefur klárað og síðan 

fara önnur augu yfir textann. Prófarkalesararnir eru yfirleitt búnir með allt innblaðsefni, 

sportsíður og dagskrá fyrir kvöld, þegar fréttir eru birtar.  

 

Ari Brynjólfsson, annar af ritstjórum Fréttablaðsins, segir að á Fréttablaðinu sé 

tvímælalaust horft til íslensku kunnáttu í ráðningarferli blaðamanna. ,,Íslenskukunnátta helst líka 

oft í hendur við færni til að skrifa góðan auðlesinn texta.” (Ari Brynjólfsson, munnleg heimild, 8. 
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apríl 2020). Hann bendir líka á að geri fólk mikið af sömu mistökunum sé það oft á tíðum ekki 

að koma frá sér góðum fréttatexta.  

 

Ekki gilda sömu reglur um prófarkalestur í dagblaði og á netmiðli Fréttablaðsins. Ari tekur fram 

að tímalaust efni fyrir netmiðilinn sem ekki er pressa á að birtist samstundis sé yfirleitt lesið yfir 

af vaktstjóra eða öðrum blaðamanni. Að öðru leyti er oft ekki lesið yfir fyrr en eftir að fréttin 

hefur verið birt á vefmiðlinum, og hún þá lagfærð. Hann bendir á að reynsla sé mikilvæg í þessu 

samhengi. ,,Við gerum þá kröfu þegar við ráðum inn fólk að það skrifi góða íslensku og sé ekki 

að gera villur þegar það skrifar hvort sem er.”  

Ari segir að fréttamenn séu í raun ekki jafn varkárir þegar þeir skrifi efni fyrir blaðið og á 

netmiðil þar sem þeir viti að efni fyrir blaðið verði yfirlesið, en síður á netmiðli. 

Opinber stefna Fréttablaðsins er sú að ábyrgð fjölmiðla gangvart íslensku máli sé mjög mikil. Ari 

telur að fjölmiðlar hafi mikið um það að segja hvernig tungumálinu er beytt í landinu og hvernig 

fólk í daglegu tali komi orði fyrir sig. ,,Þetta er mjög mikil ábyrgð sem við verðum að standa 

undir”. Hann tekur þó fram að honum finnist mikilvægt að tungumálinu sé gefið svigrúm til þess 

að þróast.  

 

Ari segist ekki hafa orðið var við nein afskipti af hálfu fjölmiðlanefndar. “Sama með málstefnu, 

það væri lítið mál fyrir þau að komast að því og fylgja þessu eftir en það hefur aldrei verið gert 

að mér vitandi.” (Ari Brynjólfsson, munnleg heimild, 8. apríl 2020) 

 

5.5 Vísir 
Þórir Guðmundsson, fréttastjóri Vísis, Stöðvar 2 og Bylgjunnar, segir að þar fari enginn 

formlegur prófarkalestur fram. Prófarkalesturinn fer frekar þannig fram að starfsfólk sitji 

tiltölulega þétt saman og spyrji hvert annað, ef þess þarf. Hann segir einnig að nú til dags sé 

mjög auðvelt að fara inn á Google til þess að skoða ýmsa málfræði hluta verksins, og því sé í 

sjálfu sér ekkert erfitt fyrir fólk að prófarkalesa sjálft sig. Þá bendir hann á að villur sem fari inn í 

texta séu oftast ásláttarvillur frekar en beinlínis að málfarið sé slæmt.  

Hjá fyrirtækinu starfa um 500 manns og Þórir segir að farin hafi verið sú leið að vera með 

sérstakt innanhúss vefsvæði. Á vefsvæðinu geta aðrir starfsmenn fyrirtækisins látið fréttamenn 

vita, verði þeir varir við villur í texta. Það mætti lesa úr þessu að 500 manns séu að leiðrétta hver 
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annan. Hann tekur þó fram að efnið á vefmiðli sé yfirfarið eftir á. Það gangi ekki upp að vera 

með sérstakan prófarkalesara bæði vegna hraðans en einnig vegna kostnaðar. Miðillinn þyrfti þá 

að vera með prófarkalesara í vinnu frá því eldsnemma á morgnanna til miðnættis alla daga. 

 

Þórir segir mikilvægt að blaðamenn komi úr ýmsum áttum og bendir á að gráða í 

fjölmiðlafræði sé ekki það eina sem horft er til þegar leitað er eftir menntun og reynslu. Hann 

segir einnig ákjósanlegt að nýráðnir starfsmenn komi beint úr einhverjum mikilvægum hluta 

atvinnulífsins. Hann tekur þó fram að góð færni í beitingu tungumálsins sé einn af þeim þáttum 

sem þau leitast eftir, enda skipti það miklu máli. Hafi blaðamenn ekki góð tök á íslensku segir 

Þórir að þeir endist ekki lengi í starfi. 

  

Ég man t.d. mjög vel þegar að ég var að byrja á Ríkisútvarpinu, þar sem Margrét Indriðadóttir var 

fréttastjóri, að ég hafði skrifað einhverja vitleysuna og var eitthvað að bera fyrir mig að ég hafi 

þurft að vinna þessa frétt mjög hratt. Hún sagði þá við mig “þú ert ekkert lengur að skrifa rétt 

heldur en rangt!”. (Þórir Guðmundsson, munnleg heimild, 17. mars 2020) 

 

Hann tekur þó fram að auðvitað geri menn villur en þær séu leiðréttar alveg miskunarlaust af 

samstarfsmönnum og þá læri menn af því.  

 

Hann segir fjölmiðla fyrst og fremst þurfa að sjá til þess að fólk skilji það sem er skrifað. “Þá 

skiptir málfræðin töluverðu máli vegna þess að léleg íslenska og léleg málfræði getur þýtt að það 

sé ekki ljóst hvað þú ert að segja með því sem þú ert að skrifa. Þess vegna fyrst og fremst, í 

mínum huga, skiptir góð íslenska máli.” (Þórir Guðmundsson, munnleg heimild, 17. mars 2020). 
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6. Niðurstöður 
 
Ef rýnt er í svör viðmælenda rannsóknarinnar má sjá að öll eru þau sammála um að mikilvægt sé 

að vanda til máls í allri framsetningu. Þrátt fyrir að framkvæmd prófarkalesturs sé ólík frá einum 

miðli til annars og viðhorf ekki þau sömu, kemur þema nr. 1 afgerandi fram í öllum viðtölunum. 

Það samræmist íslenskri málstefnu, en þar kemur meðal annars fram að markmiðið sé að styrkja 

málsamfélagið og stuðla að því að málnotendur nái sem bestu valdi á tungumálinu. 

 

Ákveðin ráðningarskilyrði eru fyrir hendi á öllum fjórum miðlunum og ljóst er að 

íslensku kunnátta er einn af lykilþáttunum. Morgunblaðið og RÚV leggja próf fyrir tilvonandi 

blaðamenn þar sem færni í íslensku máli er meðal þess sem mælt er.  

Á Fréttablaðinu og Vísi eru ekki lögð fyrir próf en Þórir og Ari eru sammála um að hafi 

blaðamaður ekki góð tök á íslensku máli endist hann ekki lengi í starfi. Þarna koma í raun fram 

bæði þemu nr. 1 og nr. 2.  

 

Mismunandi reglur virðast í gildi varðandi prófarkalestur á netmiðlum annars vegar og hins 

vegar á prentmiðlum. Algengt virðist vera að texti netmiðla sé lagfærður eftir á en texti sem 

birtist á prenti er prófarkalesinn áður en hann er birtur. Anna Sigríður, Ari og Þórir nefndu öll að 

hraði netmiðla hafi þar mikil áhrif, þar sem erfitt er að yfirfara mikið magn frétta sem berast í 

rauntíma fyrir birtingu. Þarna kemur því þriðja þemað fram, þ.e. tegund miðla ræður áherslu, en 

meiri áhersla virðist vera lögð á prófarkalestur á prentmiðlum.  

Öll eru þau sammála um að ábyrgð fjölmiðla gagnvart íslensku máli sé mikil. Það 

samræmist orðum Guðrúnar Kvaran, fyrrum prófessors við íslensku- og menningardeild Háskóla 

Íslands, sem segir að fjölmiðlar eigi að vera fyrirmynd um vandað og gott mál. Þórir nefnir 

frumvarp um styrk til fjölmiðlunar sem miði að því að viðhalda góðri íslensku. Hann segist skilja 

hugsunina á bak við frumvarpið þannig að fjölmiðlar skipti miklu máli varðandi það hvaða 

tungumál er talað almennt. Ari og Anna telja þó bæði mikilvægt að tungumálinu sé gefið 

svigrúm til þess að þróast. Karl og Þórir eru sammála um að góð og skýr málnotkun sé 

mikilvægur þáttur í því að blaðamaður komi hugsun sinni til lesandans. Þetta er því þema nr. 4 

sem snýr að ábyrgð fjölmiðla gagnvart íslensku máli.  
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Þórir, Ari og Anna voru spurð út í það hvort nýjir blaðamenn fengju einhverskonar 

þjálfun eða handleiðslu í íslensku og ritun. Þórir segir að hjá Vísi fari engin markviss þjálfun 

fram varðandi íslenskt mál. Hann telur að slíkt væri ekki til mikils en segir þó að sumt lærist 

smám saman. Menn leiðrétti hver annan og læri mikið af því. Á Fréttablaðinu og Rúv á heldur 

engin þjálfun sér stað en Anna Sigríður nefndi þó að hjá RÚV séu málfarsráðunautar í miklu 

sambandi við nýja starfsmenn og dagskrárgerðarfólk varðandi málfar. 

 

Viðmælendurnir voru spurðir út í afstöðu sína gagnvart opinberum afskiptum af starfsemi 

fjölmiðla. Karl segist efast um þýðingu afskipta frá hinu opinbera. Þórir og Ari eru á sama máli 

og Karl, en Þórir segir að beint eftirlit yfirvalda með fjölmiðlum samræmist ekki stjórnarskránni. 

Afstaða Önnu virðist vera önnur og nefnir hún dæmi frá Finnlandi þar sem sænskumælandi 

fjölmiðlar gátu leitað til svokallaðs sænskuráðunauts sem starfaði hjá ríkissjónvarpsstöðinni. Hún 

telur að sú hugmyndafræði gæti mögulega gengið upp hérlendis, þ.e. að íslenskir fjölmiðlar gætu 

leitað til einhvers konar “íslensku-fjölmiðlaráðunauts”.  

 

Ekkert þeirra sagðist hafa orðið vart við bein afskipti yfirvalda af starfsemi síns miðils. 

Það stangast á við eitt af hlutverkum Íslenskar Málnefndar sem er að eiga frumkvæði að 

ábendingum um það sem vel er gert og betur megi fara við meðferð íslenskar tungu á opinberum 

vettvangi. Þetta er því fimmta þemað, þ.e. lítil raunveruleg afskipti stjórnvalda af störfum 

fjölmiðla. Anna segist t.d. aldrei hafa fengið athugasemd frá menntamálaráðuneytinu varðandi 

framkvæmd íslenskrar málstefnu.  
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7. Vangaveltur 
 
Í stefnuskrá íslenskrar málnefndar frá árunum 2006 - 2010 kemur meðal annars fram að eitt af 

verkefnum nefndarinnar hafi verið að efla málfarsráðgjöf. Þar eru fjölmiðlar taldir upp með þeim 

stéttum sem vinna hvað mest með íslenskt mál á opinberum vettvangi. Stefnt var að því að þessar 

stéttir ættu kost á vandaðri málfarsráðgjöf og símenntun um íslenskt mál og málnotkun. 

Markmiðið var að koma af stað hugarfarsbreytingu meðal fjölmiðlafólks þannig að það bæri 

sjálft ábyrgð á meðferð íslensks máls, og að ábyrgðin lægi ekki alfarið hjá prófarkalesurum eða 

málfarsráðunautum.  

Áhugavert er að bera þessa stefnu saman við líðandi stund en starfsmenn RÚV eru í dag 

þeir einu innan fjölmiðlageirans sem hafa beinan aðgang að málfarsráðunautum. Í stefnuskránni 

er einnig bent á að færni í meðferð íslensks máls sé jafn mikilvæg á vefmiðlum og öðrum 

miðlum, ekki síst vegna þess hraða sem einkennir fréttaflutning þar. Raunin virðist hins vegar 

vera sú í dag að erfitt sé að fylgja þessu eftir. Í viðtalskafla ritgerðarinnar kemur fram að á þeim 

fjórum fjölmiðlum sem um ræðir sé lögð áhersla á að fylgja því eftir að fréttir vefmiðla séu á 

vönduðu máli. Um er að ræða fjóra af stærri fjölmiðlum landsins sem eru væntanlega betur í 

stakk búnir til þess að sinna þessum málaflokki heldur en minni miðlar, þar sem oft virðast starfa 

ungir blaðamenn með litla reynslu af faginu.  

 

Fram kemur í máli Eddu Jóhannsdóttur að ungir blaðamenn virðist oft á tíðum ekki hafa 

góða tilfinningu fyrir íslensku máli. Það virðist sem stjórnvöld taki undir þessi orð Eddu en í 

Ályktun um stöðu íslenskrar tungu sem gefin var út 26. september 2019 af Íslenskri málnefnd 

kemur fram að mikilvægt sé að auka áhuga ungs fólks á íslensku máli á þessum nýju tímum. 

,,Fátt er mikilvægara en að sannfæra almenning og ekki síst þó ungu kynslóðina um að íslenska 

sé gagnlegt, glæsilegt, fagurt, skemmtilegt og lipurt tungumál til að orða á hvaðeina sem þarf að 

ræða.” (Ályktun um stöðu íslenskrar tungu, 2019). Í ályktuninni kemur einnig fram að rík áhersla 

sé lögð á að koma upp vefrænum hjálpargögnum sem nútímamaðurinn geti nýtt sér á 

aðgengilegan hátt í dagsins önn. Lagt er til að þessi gögn verði kynnt vel og málaflokknum verði 

fylgt eftir, meðal annars á samfélagsmiðlum. 

Niðurstaða þessarar rannsóknar er sú að fjölmiðlafólk sé meðvitað um ábyrgð sína gagnvart 

íslensku máli og reyni eftir bestu getu að stuðla að vandaðri meðferð á íslensku. Ljóst er að 
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yfirvöld eru með ákveðna áætlun í gangi, samanber Ályktun um stöðu íslenskrar tungu 2019, en 

svo virðist sem samskiptaleysis gæti á milli málnefndarinnar og fjölmiðlanna. Því telur höfundur 

að lykilatriði sé að ákveðinn og skýr farvegur verði skapaður fyrir samskipti á milli þessara aðila. 
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