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Frá Íslenskri málnefnd

Stjórn Íslenskrar málnefndar 2015–2019. Frá vinstri: Þröstur Helgason, Ármann Jakobsson, Guðrún Kvaran, 

Hilmar Hilmarsson og Steinunn Stefánsdóttir

Meginefni Málfregna eru erindi frá málræktarþingi Íslenskrar málnefndar sem haldið var í fyrirlestrarsal Þjóðminjasafns-

ins 26. september 2019.  Að þessu sinni var y  rskri  málræktarþingsins Hjálpartæki íslenskunnar og  allar ályktun Íslenskrar 

málnefndar um stöðu tungunnar 2019 um það efni.

Þingið hófst með ávarpi mennta- og menningarmálaráðherra og að því loknu voru  utt  mm erindi. Fyrir utan ávarp 

ráðherra eru öll erindi frá málræktarþinginu birt í Málfregnum. Eitt erindið var  utt á dönsku og er íslensk þýðing erindisins 

einnig birt  hér. Steinunn Stefánsdóttir, stjórnarmaður í Íslenskri málnefnd, þýddi erindið.

Þingsályktun um að e  a íslensku sem opinbert mál á Íslandi var samþykkt á Alþingi 7. júní 2019 (https://www.althingi.is/

altext/149/s/1750.html). Í grein Helgu Guðrúnar Johnson, Áfram íslenska!, er sagt frá þingsályktuninni.

Ísland fór með formennsku í samtökum norrænu málnefndanna 2019 og sá um að skipuleggja sameiginlegan fund mál-

nefndanna í Grænlandi í ágúst 2019. Meðal umræðuefna var endurskoðun norrænu málstefnunnar frá 2006 og væntanlegt 

bréf til Norðurlandaráðs um sameiginleg störf málnefndanna.

Núverandi málnefnd lætur af störfum um áramótin. Hún var skipuð frá 1. september 2015 til 31. ágúst 2019. Skipunartími 

nefndarinnar var framlengdur til 31. desember 2019. Hún mun semja skýrslu um star  ð síðustu  ögur ár og senda mennta- 

og menningarmálaráðuneyti. Skýrslan verður birt á heimasíðu málnefndarinnar, islenskan.is.



Íslensk málnefnd

Ályktun um stöðu íslenskrar tungu 2019

Íslensk málnefnd er skipuð af menntamálaráðherra samkvæmt lögum nr. 61/2011 um stöðu slenskrar tungu 

og íslensks táknmáls. Í lögunum er kveðið á um að stjórnvöld skuli tryggja að unnt sé að nota íslensku á öllum 

sviðum íslensks þjóðlífs og enn fremur að ríki og sveitarfélög beri ábyrgð á að varðveita og e  a íslenska tungu og 

skuli þau sjá til þess að hún sé notuð. Eitt af hlutverkum málnefndarinnar er að álykta árlega um stöðu tungunnar. 

Hér fer á e ir ályktun Íslenskrar málnefndar um stöðu íslenskrar tungu 2019. Í ár er sjónum sérstaklega beint að

aðgengi almennings að orðabókum og öðrum málgögnum. 

Hjálpartæki íslenskunnar

Vandinn
Hér á e ir verður varpað fram nokkrum spurningum sem Íslenskri málnefnd þykja mikilvægar og snúa að 

gögnum um íslenska tungu og aðgengi almennings að þeim.

1. Hvaða forsendur þurfa að vera fyrir vexti og viðgangi íslenskrar tungu á nýjum tímum? Tvennt sýnist þar 

brýnast: Áhugi og hjálpargögn. 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. Hér gegna rithöfundar, aðrir listamenn, pistlahöfundar, kennarar, alþýðufræðarar, þýðendur og aðrir 

áhrifavaldar í samfélaginu lykilhlutverki. Snjöll beiting íslensku er það sem einna helst sannfærir ungt fólk um 

að íslenska sé aðlaðandi tungumál sem bæði sé þess virði að nota sjálfur og halda að komandi kynslóðum.

Hér verður hins vegar sjónum einkum beint að hjálpargögnum. Hvað gerir notandi sem langar til að tala góða 

íslensku? Hvaða gögn eru Íslendingum, sem vilja fága mál sitt, handbær? Hér þarf einkum að huga að netinu og 

snjalltækjum því að þar leita nútímamenn einkum fróðleiks. Afar mikilvægt er að þar verði til góð hjálpargögn 

sem einfalt er að nálgast og nota í dagsins önn.

2. Hvernig þurfa mikilvægustu hjálpargögnin að líta út? Eins og margo  hefur komið fram skiptir máltækni 

miklu máli þannig að sjálfvirkar þýðingar á íslensku verði sem aðgengilegastar og þar er brýnt að til verði sem 

allra stærstir gagnagrunnar sem bjóða upp á  ölbreytta málnotkun. Á netinu er nú þegar auðvelt að  nna lei -

ursnöggt  ölda samheita y  r  estöll orð á ensku. Það þarf að vera jafnauðvelt á íslensku.

3. Hvar þarf að vera hægt að nálgast þessi hjálpargögn? Fyrir utan möguleika máltækninnar er líklega best að 

hafa eina handhæga vefgátt þar sem hægt væri að nálgast  ölbreytt gögn um íslensku: stafsetningarorðabækur, 



samheitaorðabækur, málnotkunarorðabækur, tvímála orðabækur, handbækur um orðtök, málshætti, jafnvel 

alfræðiupplýsingar um málið. Slík gátt þarf að vera afar notendavæn og leiða notandann strax að því efni sem 

hann þarf á að halda sér að kostnaðarlausu.

4. Er nóg að hafa aðeins nauðsynleg gögn í þeirri vefgátt? Afar mikilvægt er að gögnin í þessari gátt verði 

sem  ölbreyttust og fróðleikurinn sem mestur. Þess vegna er einboðið að þar sé hægt að  nna upplýsingar um 

t.d. öll íslensk orð sem til eru frá landnámi til 21. aldar en ekki aðeins algeng orð. Fjölbreytni íslensku þarf að 

koma jafn vel fram og þeirra tungumála sem sækja að henni. Eins er afar brýnt að þar megi  nna fróðleik um 

orðtök, bæði algeng og fágæt. Það leiðir af sjálfu sér að gagnlegt er að allur fróðleikur sem safnað hefur verið af 

fyrri fræðimönnum, t.d. eldri orðabækur, safnist þar saman þannig að bæði sé hægt að  nna sér skyndifróðleik 

og kafa dýpra. Ekki ber að takmarka sig við einsmálsorðabækur því að tvímála orðabækur skipta ekki minna 

máli. Þannig yrði ensk-íslensk orðabók ef til vill eitt mikilvægasta hjálpartækið í þessari gátt.

5. Hvernig þurfa þessi gögn að líta út? Mestur vandinn við gáttina er að útlit hennar og viðmót sé sem not-

endavænast. Mikilvægt er að gáttin verði þannig úr garði gerð að raunverulegir notendur geti ha  áhrif á hana, 

þannig að það sem mest er leitað birtist fyrst. Um leið þarf að vera sem styst leið í alla a ima hennar, t.d. þannig 

að hægt sé að slá inn og leita uppi öll gagnasöfn.

Hvað ber að gera?
Nú hefur verið samþykkt þingsályktunartillaga um íslensku (Íslenska sem opinbert mál á Íslandi,  þingsályktun 

36/149) sem lýsir miklum sóknarhug. Mikilvægt er að fylgja þeirri stefnumörkun e ir með  ármunum, eins og 

þegar hefur verið gert varðandi máltækni. Tungumálið hefur hingað til ekki fengið nándar nærri sömu  ármuni 

og aðrar grunnstoðir samfélagsins og vitaskuld er líka mikilvægt að öllum  ármunum sé vel og skynsamlega 

varið. Miklu má áorka með tiltölulega fáum höndum ef verkáætlanir eru skýrar.

1. Hvað þarf til að koma verkefninu af stað? Það þarf vitaskuld verkefnastjórn sem setur skýr markmið og 

mótar útlit gáttarinnar og stefnu um þau gögn sem þar eiga að vera. Sjálfsagt er að þar verði útgefnar orða-

bækur og orðasöfn en einnig má velta fyrir sér hvort íslensk alfræði eigi þar heima, ef til vill í samspili (með 

gagnkvæmum tilvísunum) við vinsælar sjál oðaliðasíður eins og wikipediu.

2. En hvað með viðhaldið? Það skiptir öllu máli að gáttinni og því sem þar er á bak við (orðasöfnunum) sé 

vel sinnt af þrautþjálfuðum starfsmönnum sem bæru þá ábyrgð fyrst og fremst að miðla þessu efni til neytenda 

(svipað og gerist með einfaldari gagnagrunna eins og Íslendingabók). Orðabækur sem ekki eru uppfærðar 

reglulega eru  jótar að glata gildi sínu.

3. Hvernig geta eldri gögn nýst í þeirri vinnu? Allmikil gögn eru nú til á lokuðum vefsvæðum og opna þarf 

aðgang að þeim. Það kallar ef til vill á  árútlát vegna samninga við núverandi eigendur en mikilvægt er þó 

að hafa í huga að þessi gögn eru fyrst og fremst verðmæt sem hluti af stærri heildarmynd og öll málgögn, s.s. 

orðabækur, eru einkum mikilvæg ef þeim er haldið vel við með reglulegri uppfærslu.

4. Getur máltækni komið að gagni í þessari vinnu? Hún getur það tvímælalaust og einfaldað mjög leikinn, 

til dæmis þegar kemur að tvímálaorðabókum. Þess vegna er afar mikilvægt að vefgáttin verði til í sem mestu 

samráði við frumkvöðla í máltækni.

5. Er tryggt að Íslendingar  ykkist til að nota mikilvæg gögn ef þau koma á netið? Nei, það er engan veginn 

tryggt. Þess vegna er afar mikilvægt að þessu verkefni verði hleypt af stokkunum með snjallri áróðursherferð 

og áhrifavaldar verði fengnir til að auglýsa gáttina með reglulegri notkun hennar á samfélagsmiðlum. Það hafa 

aðrir gert með góðum árangri. Eins er afar mikilvægt að aðgangur að gögnunum sé ókeypis fyrir notendur.



Hér má engan tíma missa. Tilhneiging til enskunotkunar á mörgum sviðum íslensks þjóðlífs virðist fara 

sívaxandi. Á okkur hvílir sú skylda að halda íslensku á lí   sem lífvænlegu máli, nothæfu á sem allra  estum 

sviðum. Þær hugmyndir og aðgerðir sem hér hafa verið til umræðu gegna þar mikilvægu hlutverki. Nauðsyn-

legt er því að raunhæf og  ármögnuð aðgerðaáætlun liggi fyrir innan þriggja missera.



Viðurkenningar

Árlega veitir Íslensk málnefnd viðurkenningar fyrir eitthvað sem vel er gert á svið málræktar eða líklegt 

er til að e  a íslenska tungu. Á málræktarþingi sem haldið var 26. september og bar y  rskri ina Hjálpartæki 

íslenskunnar, fengu e irtaldir aðilar viðurkenningu:

Jón Gunnar Þorsteinsson hjá Vísindavef Háskóla Íslands fyrir skilvirka og vandaða þjónustu við almenning 

og miðlun þekkingar um margvísleg málefni  á netinu á íslensku.

María Guðmundsdóttir hjá Samtökum ferðaþjónustunnar og Sveinn Aðalsteinsson hjá Hæfnisetri ferðaþjón-

ustunnar  fyrir kennsluve  nn Orðin okkar á íslensku sem ætlað er að auðvelda erlendu starfsfólki að tileinka 

sér þann orðaforða sem nauðsynlegastur er á hverju sviði.

Birna Arnbjörnsdóttir hjá verkefninu Icelandic online fyrir íslenskunámskeiðið Bjargir, sem ætlað er að 

auðvelda inn  ytjendum að ná sem fyrst nauðsynlegum tökum á málinu, til þátttöku í star   og daglegu lí  .

 



Lars Trap-Jensen

Ordbøger og sprogresurser 

som public service 

Udfordringer, muligheder og perspektiver

Tak for invitationen til at komme her i dag. Jeg 

vil tage udgangspunkt i et paradoks med baggrund 

i to simple iagttagelser: På den ene side kan man 

 konstatere en stadig stigende e erspørgsel e er 

digitale ordbøger og sprogresurser. På den anden 

side ser vi på samme tid en faldende betalingsvilje, og 

digitale ordbøger og sprogresurser har sværere ved at 

klare sig på almindelige markedsvilkår. 

Jeg forstår at ministeren har en økonomisk 

baggrund, men man behøver egentlig ikke være 

økonom for at kunne se at situationen er i  kon  ikt 

med de almindelige regler om udbud og e er-

spørgsel. Alligevel er der ikke tale om påstande eller 

min personlig mening, men om observationer der 

er veldokumenterede i en række lande, også i lande 

med meget større markeder end både det islandske 

og danske. 

Når e erspørgselen e er ordbøger og  sprogresurser 

er stigende, hænger det selvfølgelig sammen med 

digitaliseringen og internettets udbredelse. I digital 

form når resurserne ud til langt  ere end i de trykte 

bøgers tid. Mit eget projekt er formentlig typisk: Den 

Danske Ordbog udkom som trykt bog i et oplag lidt 

over 6.000 eksemplarer, mens netudgaven af ord-

bogen hver dag besøges af mere end 100.000 brugere, 

og det er et tal der har været jævnt stigende i løbet 

af de 10 år ordbogen har været tilgængelig på nettet. 

I samme periode kan man konstatere at private 

forlag har stadig sværere ved at  nde en forretnings-

model der gør det muligt at få ordbogsproduktionen 

til at løbe rundt. Tendensen er så tydelig at den ikke 

kan forklares med dårlig ledelse eller manglende 

omstillingsparathed. Nogle af de mere påfaldende 

eksempler på gamle, hæderkronede forlagsvirksom-

heder der er blevet ofre for udviklingen, er Chambers 

Harrap i Skotland og Wahrig og Duden i Tyskland, 

der alle enten har nedlagt, solgt eller stillet deres 

ordbogsafdelinger i bero. I Danmark har Politikens 

forlag tilsvarende først stillet sin ordbogsafdeling i 

bero i en årrække, og dere er solgte de sidste år hele 

deres ordbogsportefølje. Spørger man forlagene selv, 

lyder deres forklaring samstemmende at brugerne 

ikke er villige til at betale for de digitale  produkter. 

Og reklame  nansiering er ikke tilstrækkelig 

 indbringende til at kompensere for den manglende 

brugerbetaling, selv på så stort et marked som fx det 

tyske. Reaktionen hos forlagene har derfor været i 

første omgang at stille ordbogsafdelingen i bero, dvs. 

at reducere eller måske helt  erne medarbejderstaben 

så resurserne ikke bliver vedligeholdt og opdateret; 

dernæst at nedlægge dem og måske prøve at sælge 

dem til en konkurrent.

Hvordan skal man politisk forholde sig i sådan en 

situation? Man kan forestille sig forskellige scenarier. 

Den første mulighed er at gøre ingenting og overlade 

det til markedskræ erne at regulere hvilke resurser 



der skal være tilgængelige. Gør man det, er der ikke 

tvivl om at mange ordbøger kommer til at forsvinde 

i den form vi kender dem. Personlig tror jeg dog ikke 

at ordbøger vil forsvinde helt. I stedet vil der ske det 

som vi allerede nu kan se tegn på: Der kommer til 

at ske en koncentration hvor færre og større aktører 

dominerer, og mest sandsynligt vil markedet blive 

domineret af dem vi allerede kender som tech-gig-

anterne: Google, Apple, Microso  og Amazon. De 

har de tekniske og økonomiske muskler til at udvikle 

resurserne; sprogresurser er ikke nødvendigvis 

deres primære fokus, men sprogteknologi indgår i 

deres udvikling af især kunstig intelligens. Hvis vi 

gør ingenting og overlader udviklingen til tech-gig-

anterne, overlader vi til gengæld også kontrollen 

med udviklingen til dem og bliver a ængige af deres 

prioriteringer. 

Denne løsning har man vel egentlig mest set på 

det engelsksprogede marked, som formentlig er 

det eneste (måske bortset fra det kinesiske, som jeg 

kender for lidt til at udtale mig om) der er stort nok 

til at generere den nødvendige omsætning. Tech-

-giganterne har desuden base i USA og har derfor 

engelsk som sit primære sprogområde. Alligevel ser 

vi altså at udviklingen også rammer engelsksprogede 

ordbogsresurser. 

En eller anden grad af off entlig understøttelse er 

derfor påkrævet hvis man ønsker at opretholde kva-

litetsresurser for andre sprog end engelsk. Det er 

der vel ikke noget nyt i, kan man indvende, og nej, 

i én forstand er det da rigtigt at især for sprog der i 

markedsmæssig forstand er “små” – og både islandsk 

og dansk hører i den forstand til gruppen af små 

sprog – har det altid været nødvendigt med off ent-

lig støtte til udvikling af sprogresurser, ikke mindst 

når det gælder ordbøger over en vis størrelse eller til 

andre sprog end lige hovedsprogene. Men alligevel er 

der noget der er nyt.

For det første den netop omtalte digitale udvik-

ling som har gjort det svært for forlag og andre pri-

vate aktører at udvikle sprogresurser. For det andet 

at sprogteknologiske resurser i netop disse år er 

altafgørende for et sprogs overlevelse i fremtidens 

teknologiske univers, dvs. muligheden for at bruge 

andet end engelsk til at kommunikere i de web-, 

tele- og robotteknologier som bliver udviklet i disse 

år. Kunstig intelligens er inde i en rivende udvikling 

netop nu, og en del af kunstig intelligens er sproglig. 

Det betyder at hvis man ønsker at de teknologier der 

benyttes inden for kunstig intelligens, skal foregå på 

ens eget sprog, er det tvingende nødvendigt at der 

er sprogteknologiske basisresurser til rådighed for 

udviklere og forskere. 

I de senere år er der kommet  ere rapporter der 

kortlægger den sprogteknologiske situation. I 2012 

kom der en hel serie af såkaldte hvidbøger som kort-

lagde situationen for 31 forskellige europæiske sprog 

som led i EU-projektet Meta-Net1. Flere af de til-

stedeværende var med til at udarbejde rapporten for 

islandsk (Eiríkur Rögnvaldsson, Kristín M. Jóhanns-

dóttir, Sigrún Helgadóttir, Steinþór Steingrímsson), 

men for jer der ikke kender den, blev alle sprogene 

undersøgt på baggrund af en række ensartede para-

metre så man dere er kunne indplacere sprogene 

e er hvor godt de var dækket ind inden for  re 

hovedområder: tekstanalyse, sprog- og tekstresurser, 

taleteknologi og maskinoversættelse. Hvert sprog 

kunne placeres i en af fem grupper fra gruppe 1

”Fuldstændig støtte” til gruppe 5 ”Ringe eller 

ingen støtte”. Situationen var ikke opmuntrende: 

Kun ét sprog var placeret i gruppe 1 eller 2, ikke 

 overraskende engelsk. Og både islandsk og dansk 

klarede sig dårligt: Islandsk lå i gruppe 5 med ”Ringe 

eller ingen støtte” for alle  re hovedområder, og 

dansk enten i den dårligste eller næstdårligste gruppe 

– i øvrigt ligesom norsk, mens  nsk klarede sig en 

anelse bedre og svensk yderligere lidt bedre.

Sådan var situationen for 7 år siden, og man 

kan spørge om det så  k landene til at vågne op og 

 prioritere området bedre. Ja, noget er der sket. I Dan-

mark nedsatte den danske kulturminister i 2017 et 

sprogteknologisk udvalg der skulle kortlægge behov 

og muligheder for at bruge dansk i teknologier som 

anvender sprog og kunstig intelligens.  Udvalgets 

arbejde foregik i regi af Dansk Sprognævn og 

 udmundede i en rapport der udkom i april i år: 

”Sprogteknologi i verdensklasse”2 – overskri en er 

ikke dækkende som beskrivelse af den nuværende 

1http://www.meta-net.eu/whitepapers/e-book/danish.pdf

2 https://dsn.dk/udgivelser/sprognaevnets- 

udgivelser/sprognaevnets-rapporter/sprogteknologi-

-iverdensklasse 



situation, men må snarere opfattes som et mål man 

kan have, og rapporten kommer derfor også med en 

række anbefalinger af hvad der skal til hvis dansk skal 

blive førende inden for dette område. 

I rapporten beskrives også kort situationen i en 

række andre lande, herunder de nordiske. Man 

kan bl.a. læse at Island har investeret ganske meget 

i sprogteknologi siden Meta-Nethvidbogen i 2012, 

fx med vedtagelsen af en strategi for sprogteknologi, 

oprettelse af uddannelser her på universitetet og med 

oprettelse af en sprogteknologifond. Resultaterne er 

da heller ikke udeblevet: Rapporten nævner bl.a. 

at dansk taleteknologi er ”væsentlig bagud i sam-

menligning med de øvrige nordeuropæiske lande, 

ikke mindst Norge, Island og Holland.” (s. 30). I 

 modsætning til Island har Danmark nemlig ikke 

været særlig optaget af at satse på sprogteknologi i 

de senere år.

Rapporten kommer med  ere anbefalinger til hvad 

der bør gøres, men hvis vi skal bevare fokus på ord-

bøgerne og de sproglige resurser, så er den vigtigste 

anbefaling oprettelsen af en dansk sprogbank som 

skal indeholde:

1. et korpus over dansk talesprog

2. korpus over dansk skri sprog med tilhørende 

opmærkede guldstandarder

3. en orddatabase

4. en termbank

5. en sprogteknologisk værktøjskasse

6. en portal til distribution og deling af 

sprogresurser

Her er det især punkt 3) der er interessant: en 

orddatabase, dvs. en slags superordbog hvor alle spro-

gets ord og udtryk er registreret, annoteret og med 

pegepinde til forskellige eksisterende, selvstændige 

resurser. For dansk kunne det være ordbøger der 

er udviklet både for menneskelige brugere og til 

maskiner. Rapporten nævner Retskrivningsord-

bogen, Nye Ord i Dansk, Den Danske Ordbog, Den 

Danske Begrebsordbog, det danske WordNet, det 

danske FrameNet og Sprogteknologisk Ordbog.
En vigtig pointe i anbefalingerne er at resurserne 

skal være frit tilgængelige for både forskningen og 

 rmaer der vil udvikle sprogteknologiske løsninger 

på dansk. Al erfaring viser at selv resurser af høj kva-

litet fravælges hvis de er licensbelagte, koster penge 

eller på anden måde besværlige at anskaff e. Og derfor 

er det nødvendigt at følge op med både lovgivning (fx 

vedr. ophavsret til tekster der indgår i korpora) og 

økonomi til løbende dri  og vedligeholdelse af resur-

serne. Rapporten skønner at det vil koste omkring 

56 mio. DKK at oprette sprogbanken over 4-årig 

periode, hvore er kommer et årligt beløb til dri  og 

vedligeholdelse af resurserne. 

Når jeg har gjort så forholdsvis meget ud af 

udfordringen fra sprogteknologien, så er det især af 

to grunde: For det første fordi det viser at samfundet 

i langt højere grad end tidligere bør koordinere både 

indsats og resurser. En ordbog er ikke bare en ordbog 

på samme måde som den var det dengang den var 

en fysisk bog. Ud over at være et opslagsværk for en 

skoleelev, en studerende eller en anden menneskelig 

bruger kan indholdet bruges som komponenter i 

sprogteknologiske værktøjer. For det andet er det 

netop nu at sprogteknologien har nået et niveau hvor 

det ikke kun er ordlister og bøjningsformer der e er-

spørges, men semantiske resurser. Og ordbøger udgør 

den bedste semantiske beskrivelse af ordforrådet 

vi kender. Derfor skal de bringes i spil nu. Det er 

også baggrunden for EU’s Horizon 2020-projekt 

ELEXIS: at ordbogsmiljøernes sprogresurser stilles 

til rådighed for alle projektpartnere for at afdække 

hvor meget rigere resurserne kan blive hvis indsatsen 

koordineres og data udveksles på tværs så der kan 

udvikles nye redskaber og nye og bedre resurser for 

sprogene.

Indtil nu har der været to tilgange til fx 

maskinoversættelse: den regelbaserede som var 

dominerende i maskinoversættelsens barndom i 

1980’erne og 1990’erne, som blev udviklet af sprog-

folk med udgangspunkt i sprogenes grammatiske 

regelsystem, og så den vi har set fra Google og andre 

der har taget over fra omkring år 2000, som først og 

fremmest er udviklet af it-ingeniører og er statistik-

baseret, dvs. fremkommet ved analyse af store data-

mængder (”big data”) uden brug af sproglige regler. 

Resultatet af det er den automatiske oversættelses-

funktion som vi kan  nde i Google Translate. Den 

sidste tilgang har været dominerende i de sidste 

15-20 år, og den giver gode resultater på især de store 

sprog, men den er langtfra perfekt. Jeg tror at den 

oplagte løsning er at begge metoder må bringes i spil: 



Ved at forene statistikmetodens store datamængder 

med grammatiske regler og semantisk beskrivelse vil 

man få det bedste af begge verdener, og så vil man 

kunne nå langt.

Jeg tror derfor at det er meget vigtigt i denne disku-

ssion at frigøre sig fra den traditionelle opfattelse af 

hvad en ordbog er. Man skal vænne sig til at se på 

en ordbog som først og fremmest en leksikalsk data-

base: en elektronisk samling af data som knytter sig 

til ord og deres betydninger. Indholdet i basen kan 

derimod udnyttes eller præsenteres på mange for-

skellige måder: Det kan være i form af en traditionel 

ordbog der trykkes som en bog eller publiceres på 

en hjemmeside eller i en app. Men data kan også 

bruges fx integreret i et tekstbehandlingsprogram 

og bruges til at udføre automatisk stavekontrol, i 

so ware der laver tekstresuméer, emneklassi  kation 

eller sentimentanalyse, eller i kunstig intelligens der 

er implementeret i digitale assistenter (Siri, Alexa 

m.  .) og robotteknologi. Det er alt sammen mulige 

anvendelser af den samme database, og derfor er det 

vigtigt at vi tilrettelægger databaserne på en måde så 

de er forberedt til de forskellige anvendelser. Det er 

derfor der i projekter som ELEXIS (og før det i Clarin 

og Meta-Net) bliver lagt vægt på fælles formater som 

tillader at data kan udveksles nemt og ubesværet.

Min vigtigste anbefaling er derfor at sikre at der 

er fri adgang til opdaterede beskrivelser af det ord-

forrådet. Fri adgang betyder at den institution der 

i øjeblikket ejer resursen, skal være villig til at dele 

den med andre uden at få betaling for det. Hvis man 

som institution skal gå med til det, afskriver man sig 

dermed muligheden for at tjene penge på det produkt 

som en ordbog jo også er. Hvis man afskriver sig den 

ret, vil betingelsen naturligt være at man til gengæld 

får sikkerhed for at kunne fortsætte arbejdet i form 

af en fast bevilling fremover. Det er selvfølgelig et 

spørgsmål om politisk prioritering om og hvor meget 

man vil være villig til at investere i sådanne baser, 

men e er min mening er det en investering der vil 

gavne sproget på lang sigt. 

Til gengæld vil jeg være lidt mere forsigtig med 

at anbefale en bestemt model for hvordan ordbogs-

data skal præsenteres. Jeg er selv ordbogsredaktør 

og synes at ordbøger er overordentlig vigtige, for 

skoleelever, for studerende, for oversættere, forskere 

og alle mulige mennesker der interesserer sig for og 

bruger sprog. Jeg er også helt klar over sprogets værdi 

som samlende kra  og nationalt symbol, ikke mindst 

i et samfund som det islandske og ikke mindst i en 

tid hvor vi mærker globaliseringen hver eneste dag og 

har brug for lokale værdier som modvægt. 

Jeg er sikker på at I nok alle kender ord-

bogsportalen for det færøske forlag Sprotin som 

blev en gigantsucces e er at der blev indgået en 

a ale i 2015 mellem det færøske kulturministerium, 

kommunerne og det private forlag Sprotin om at 

gøre adgangen til ordbøgerne gratis for alle. Det er 

på mange måder en succeshistorie, både for off ent-

ligt-privat samarbejde og for en fremsynet sprogog 

kulturpolitik. Men om det er den eneste model, 

er en anden sag. Jeg vil helst ikke have en mening 

om hvordan I skal gøre tingene, og jeg har heller 

ikke samme overblik over islandske ordbøger som 

I selv har. Men hvis man ønsker at give off entlig-

heden gratis adgang til ordbøger, slipper man ikke 

for at kortlægge situationen: Hvilke resurser  ndes 

der, og hvilke ønsker man at prioritere? Set fra en 

økonomisk synsvinkel, giver det god mening at lave 

en fælles platform til visning af  ere ordbøger sådan 

som det er gjort hos på sprotin.fo. Det er også sådan 

en model vi bruger i Det Danske Sprog- og Litter-

aturselskab, hvor vi udover ordbøgerne på ordnet.

dk tilbyder en række ældre, digitaliserede ordbøger 

(fx Holbergordbog, Meyers Fremmedordbog, Moths 

ordbog, Kalkars Ordbog, Svensk-Dansk Ordbog og 

Jensen & Goldschmidts Latinsk-dansk Ordbog) i et 

ensartet design og med samme søgefunktioner og 

med mulighed for at linke mellem ordbøgerne. Nogle 

af ordbøgerne har deres egen hjemmeside, andre 

tilbydes fra samme. Det er teknisk ikke afgørende. 

Derimod er der oplagte fordele ved vælge samme 

løsning på alle siderne.

Jeg vil ønske jer held og lykke med det forestående 

arbejde. 



Lars Trap-Jensen

Orðabækur og málföng 

í almannaþjónustu 

Áskoranir, tækifæri og sjónarhorn

Ég þakka fyrir boðið um að fá að tala hér í dag. 

Ég tek í orðum mínum mið af ákveðinni þver-

sögn sem byggir á tveimur einföldum staðreyndum: 

Annars vegar sjáum við sívaxandi e irspurn e ir staf-

rænum orðabókum og málföngum. Um leið fer vilj-

inn til að borga fyrir þjónustuna minnkandi og staf-

rænar orðabækur og málföng eiga stöðugt er  ðara 

með að halda velli á venjulegum markaðsforsendum.

Ég veit að bakgrunnur ráðherrans liggur í hagfræði 

en ekki þarf að vera hagfræðingur til þess að sjá að 

þessi staða er ekki í samræmi við hið almenna lög-

máli um framboð og e irspurn. Samt er þessi staða 

ekki bara staðhæ  ng mín eða persónuleg skoðun 

heldur er hún staðfest í rannsóknum í  öldamörgum 

löndum, einnig löndum með miklu stærri markað en 

bæði Ísland og Danmörk.

Vaxandi e irspurn e ir orðabókum og málföngum 

stendur vitanlega í beinu sambandi við stafræna 

þróun og útbreiðslu internetsins. Efni málfanganna 

nær til miklu  eira fólks á stafrænu formi en það 

gerði á tímum hinna prentuðu bóka. Verkefni mitt 

er líklega dæmigert: Den Danske Ordbog kom út á 

prenti í rúmlega 6000 eintökum en meira en 100.000 

notendur nota netútgáfu hennar dag hvern og sá 

 öldi hefur aukist jafnt og þétt á þeim tíu árum sem 

orðabókin hefur verið aðgengileg á netinu.

Á sama tímabili höfum við fylgst með stöðugt 

vaxandi er  ðleikum einkarekinna bókaforlaga við 

að  nna viðskiptamódel sem tryggt getur að orða-

bókaframleiðsla beri sig. Tilhneigingin er svo sterk að 

ekki er hægt að skýra hana með slæmri stjórnun eða 

skorti á vilja til að laga sig að breyttum aðstæðum. 

Nokkur sláandi dæmi um gömul og virt bókaforlög 

sem hafa orðið þessari þróun að bráð eru Chambers 

Harrap í Skotlandi og Wahrig og Duden í Þýskalandi 

sem öll hafa lagt niður, selt eða svæ  orðabókadeildir 

sínar. Politikens forlag í Danmörku svæfði einnig 

orðabókadeildina sína í nokkur ár og hefur svo á síð-

ustu árum selt frá sér alla orðabókaútgáfuna. Spyrji 

maður forlögin þá er skýringin alltaf sú sama, að not-

endurnir vilji ekki borga fyrir stafrænu útgáfurnar. 

Og  ármögnun með auglýsingatekjum kemur ekki í 

stað greiðslna frá notendum, ekki einu sinni á jafn-

stórum markaði og í Þýskalandi. Viðbrögðin hjá 

forlögunum hafa þess vegna verið að byrja á því að 

svæfa orðabókadeildirnar, þ.e. að fækka eða jafnvel 

segja upp öllu starfsfólki þannig að efninu er ekki 

haldið við og uppfært. Því næst eru deildirnar lagðar 

niður og kannski reynt að selja þær keppinaut.

Hvernig er hægt að takast á við þessa stöðu? Hægt 

er að sjá fyrir sér nokkrar sviðsmyndir. Ein leiðin er 

að gera ekki neitt og láta markaðsö  unum e ir að fá 

niðurstöðu í það hvaða málföng verði aðgengileg. Sé 

þessi leið valin leikur ekki va   á því að margar orða-

bækur munu hverfa í þeirri mynd sem við þekkjum 

þær nú. Ég er þó ekki þeirrar skoðunar að orðabækur 

muni hverfa algerlega. Þess í stað mun það gerast sem 

við erum þegar farin að sjá merki um: Samþjöppun 

þar sem færri og stærri aðilar verða ráðandi og lík-

legast er að tæknirisar sem við þekkjum þegar verði 



ráðandi á markaði: Google, Apple, Microso  og 

Amazon. Þessir aðilar hafa tæknilegan og  árhags-

legan styrk til að þróa málföngin. Málföng eru ekki 

endilega í forgangi hjá þeim en máltækni er liður í 

þróunarstar   þeirra, sérstaklega á sviði gervigreindar. 

Ef við gerum ekki neitt og látum tæknirisum e ir 

þróunina þá leggjum við á móti einnig stjórnina á 

þessari þróun í hendur þeirra og verðum háð for-

gangsröðun þeirra.

Líklega hefur mest verið hor  til þessarar lausnar 

á enskumælandi markaði sem hugsanlega er sá eini 

sem er nógu stór til þess að veltan verði nægilega 

mikil (utan kannski þess kínverska sem ég þekki of 

lítið til að tjá mig um). Tæknirisarnir eru auk þess 

með höfuðstöðvar sínar í Bandaríkjunum, þ.e. á 

ensku málsvæði. Samt sem áður sjáum við að þró-

unin bitnar einnig á orðabókagerð á ensku.

Einhvers konar opinber stuðningur þarf þess vegna 

að koma til ef halda á uppi málföngum af góðum 

gæðum fyrir önnur tungumál en ensku. Hér má þá 

skjóta inn að það er víst ekkert nýtt við það og vissu-

lega er að mörgu leyti rétt að ekki síst fyrir tungumál 

sem í markaðslegum skilningi eru „lítil“ – og bæði 

íslenska og danska fylla í þeim skilningi  okk lítilla 

tungumála – þá hefur opinber stuðningur alltaf verið 

nauðsynlegur til þess að hægt sé að þróa málföng, 

ekki síst þegar um er að ræða stærri orðabækur eða 

orðabækur á önnur tungumál en þau allra stærstu. 

Samt sem áður er eitthvað nýtt á ferðinni.

Í fyrsta lagi hefur einmitt hin umrædda stafræna 

þróun gert forlögum og öðrum einkareknum aðilum 

er  tt fyrir að þróa málföng. Í öðru lagi má nefna 

að það a   sem sett er í máltækni ræður einmitt um 

þessar mundir úrslitum um hvort tiltekin tungumál 

muni lifa af í tækniheimi framtíðar, þ.e. möguleik-

inn til að eiga samskipti á öðrum tungumálum en 

ensku í þeirri snjalltækni sem verið er að þróa. Þróun 

gervigreindar  eygir einmitt fram um þessar mundir 

og tungumálið er liður í henni. Þetta þýðir að ef vilji 

stendur til að sú tækni sem notuð er á sviði gervi-

greindar verði til á tilteknu tungumáli þá er það 

knýjandi nauðsyn að fyrir hendi sé máltæknilegur 

grunnur fyrir þá sem sinna þróun og rannsóknum.

Hin síðari ár hafa verið gefnar út margar skýrslur 

sem sýna stöðuna á sviði máltækni. Árið 2012 kom 

út  okkur svokallaðra hvítbóka þar sem dregin var 

upp staða 31 evrópsks tungumáls. Þetta var liður í 

Evrópuverkefninu Meta-Net1. Ýmsir sem eru hér í 

dag tóku þátt í að vinna skýrsluna um íslensku (Ei-

ríkur Rögnvaldsson, Kristín M. Jóhannsdóttir, Sigrún 

Helgadóttir, Steinþór Steingrímsson) en fyrir ykkur 

sem ekki þekkja þessa skýrslu þá voru öll tungu-

málin rannsökuð á grundvelli samræmdra breyta 

þannig að í kjölfarið væri hægt að staðsetja tungu-

málin e ir því hversu vel þau stæðu í  órum megin-

þáttum:  vélþýðingum, talvinnslu, textagreiningu og 

grundvallarmálföngum sem þarf til smíði máltækni-

búnaðar. Tungumálunum var skipað í  mm klasa frá 

1 „a urðagóður stuðningur“ til 5 „lítill sem enginn 

stuðningur“. Staðan reyndist ekki góð: Aðeins eitt 

tungumál fór í 1. eða 2. klasa og engum ætti að koma 

á óvart að það var enska. Bæði íslensku og dönsku 

reiddi illa af. Íslenska lenti í 5. klasa með „lítinn eða 

engan stuðning“ í öllum  órum meginþáttunum og 

danska ýmist í lægsta eða næstlægsta klasa, eins og 

norska, en staða  nnsku var heldur skárri og sænsku 

enn skárri.

Þetta var staðan fyrir sjö árum og spyrja má hvort 

það ha   ýtt við löndunum og fengið þau til að for-

gangsraða málefninu frekar. Já, eitthvað hefur gerst. 

Í Danmörku kom menningarmálaráðherrann á fót 

máltækninefnd árið 2017. Hún átti að kortleggja þörf 

og möguleika á að nota dönsku á sviði tækni sem 

byggir á tungumáli og gervigreind. Vinna nefndar-

innar fór fram innan vébanda dönsku málnefndar-

innar og birtist niðurstaða hennar í skýrslu sem kom 

út í apríl á þessu ári: „Sprogteknologi i verdensklasse“ 

eða Máltækni á heimsmælikvarða2. Heiti skýrslunnar 

ber ekki að túlka sem lýsingu á þeirri stöðu sem nú 

er uppi heldur fremur sem markmið sem má setja sér 

og í henni er þess vegna að  nna  ölda tillagna um 

hvað þur   að koma til ef danska á að verða leiðandi 

á þessu sviði.

Í skýrslunni er staðan í nokkrum löndum dregin 

upp, þar á meðal í norrænu ríkjunum. Meðal annars 

má þar lesa að á Íslandi ha   talsvert verið  árfest í 

máltækni síðan Meta-Net hvítbókin kom út árið 

2012, til dæmis með samþykkt stefnumörkunar um 

máltækni, nýjum námsleiðum hér í háskólanum og 

1http://www.meta-net.eu/whitepapers/e-book/danish.pdf.

2 https://dsn.dk/udgivelser/sprognaevnets- udgivelser/

sprognaevnets-rapporter/sprogteknologi-iverdensklasse



með því að koma á fót máltæknisjóði. Ekki hefur 

heldur staðið á árangrinum. Í skýrslunni er meðal 

annars nefnt að dönsk taltækni „standi verulega 

höllum fæti samanborið við önnur lönd í Norður-

-Evrópu, ekki síst, Noreg, Ísland og Holland.“ (bls. 

30). Ólíkt Íslandi hafa Danir nefnilega ekki verið 

sérstaklega uppteknir af því að veðja á máltækni hin 

síðari ár.

Í skýrslunni eru settar fram ýmsar tillögur að því 

hvað beri að gera en ef við höldum okkur við orða-

bækur og málföng þá er mikilvægasta tillagan sú 

að koma á fót dönskum tungumálabanka sem á að 

innihalda:

1. málheild sem tekur til dansks talmáls

2. málheild sem tekur til dansks ritmáls með 

gullstaðlinum

3. orðasafn

4. íðorðasafn

5. máltæknilegan verkfærakassa 

6. vefgátt sem miðlar málföngum

Hér er liður 3) sérstaklega áhugaverður: orðasafn, 

þ.e. einhverskonar ofurorðabók þar sem öll orðin í 

tungumálinu eru skráð, skýrð og birt með tilvís-

unum í alls konar sjálfstæð gögn sem fyrir hendi 

eru. Fyrir dönsku gæti verið um að ræða orðabækur 

sem væru þróaðar bæði fyrir mannlega notendur 

og vélar. Í skýrslunni eru e irfarandi orðabækur 

nefndar: Retskrivningsordbogen, Nye Ord i Dansk, 

Den Danske Ordbog, Den Danske Begrebsordbog, 

det danske WordNet, det danske FrameNet og Sprog-

teknologisk Ordbog.

Í tillögunum er lögð áhersla á að þessi málföng séu 

í opnu aðgengi bæði fyrir vísindasamfélagið og fyrir-

tæki sem vilja þróa máltæknilegar lausnir á dönsku. 

Öll reynsla sýnir að gengið er fram hjá málföngum, 

meira að segja af góðum gæðum, ef þau eru háð 

leyfum, kosta peninga eða þarf á annan hátt að hafa 

fyrir því að komast í þau. Þess vegna er nauðsynlegt 

að fylgja málum e ir bæði með lagasetningu (t.d. í 

sambandi við höfundarrétt á textum í málheildum) 

og  ármagni til þess að reka viðkomandi málföng frá 

degi til dags og halda þeim við. Í skýrslunni er metið 

að kostnaðurinn við að koma þessu á fót verði um 

56 milljónir danskra króna á  ögurra ára tímabili en 

e ir það muni þurfa að koma til árleg  árhæð vegna 

rekstrar og viðhalds.

Ástæðurnar fyrir því að ég hef gert fremur mikið 

úr þeirri áskorun sem snýr að máltækni eru einkum 

tvær: Í fyrsta lagi er það vegna þess að það sýnir að 

samfélagið verður í miklu meira mæli en áður að 

samræma allar aðgerðir sínar á þessu sviði. Orðabók 

er ekki bara orðabók á sama hátt og þegar um var 

að ræða prentaða bók. Auk þess að vera upp  ettirit 

fyrir nemendur og aðra notendur af holdi og blóði 

má nýta innihald hennar sem hluta af máltæknilegu 

verkfæri. Í öðru lagi er það einmitt nú sem mál-

tæknin hefur náð þeim stað að ekki er eingöngu sóst 

e ir orðalistum og beygingarmyndum heldur einnig 

merkingarfræðilegum upplýsingum. Og í orðabókum 

er að  nna bestu merkingarfræðilegu lýsingu orða-

forðans sem við þekkjum. Þess vegna eru þær einmitt 

uppi á borðum nú. Þetta liggur einnig til grundvallar 

í Evrópuverkefninu Horizon 2020-projekt ELEXIS, 

að aðgangur sé að efni orðabókanna fyrir alla aðila 

verkefnisins til að sýna fram á hversu miklu verð-

mætara það verður ef það er samræmt og skipst á 

gögnum þannig að hægt sé að þróa ný verkfæri og ný 

og betri málföng fyrir tungumálin.

Til skamms tíma hefur verið tekið til dæmis á vél-

þýðingum með tvennum hætti. Annars vegar á reglu-

miðaðan hátt sem var ríkjandi á upphafsárum vélþýð-

inga á áttunda og níunda áratugnum og var þróaður 

af málfræðingum út frá málfræðireglum. Hins vegar 

er sú nálgun sem við höfum séð hjá Google og  eiri 

og hefur orðið allsráðandi frá því um aldamótin 

síðustu. Sú aðferð er aðallega þróuð af tölvuverk-

fræðingum og byggir á gögnum, þ.e. hefur orðið til 

við greiningu á miklu magni gagna („big data“) án 

þess að reglum tungumálsins sé beitt. Niðurstaða 

þessarar nálgunar er hið sjálfvirka þýðingarverkfæri 

sem við  nnum í Google Translate. Síðarnefnda nálg-

unin hefur verið ríkjandi síðustu 15 til 20 ár og ge  ð 

góða raun, sérstaklega í stórum tungumálum en er 

langt frá því að vera fullkomin. Ég tel að við blasi að 

nota verði báðar aðferðirnar: Með því að leiða saman 

hið mikla magn gagna úr tölfræðinálguninni og mál-

fræðireglur og merkingarfræðilegar lýsingar verður 

hægt að ná fram því besta úr báðum heimum og ná 

með því góðum árangri.

Þess vegna tel ég að miklu skipti í þessari umræðu 

að losa sig frá hinum hefðbundna skilningi á því hvað 

orðabók sé. Venjast þarf því að líta á orðabók fyrst 



og fremst sem gagnagrunn með orðum, rafrænt safn 

gagna sem tengjast orðum og merkingu þeirra. Inni-

hald þessa grunns má hins vegar nýta og setja fram á 

ýmsa og mismunandi vegu. Til dæmis í mynd hefð-

bundinnar orðabókar sem er prentuð eins og bók eða 

ge  n út á vefgátt eða í appi. En gögnin nýtast einnig 

til dæmis samþætt við ritvinnsluforrit í sjálfvirkri 

villuleit, í hugbúnaði sem gerir útdrátt úr texta, efn-

is  okkar hann eða viðhorfagreinir, eða í gervigreind 

sem notuð er við rafræna aðstoð (Siri, Alexa o.  .) 

og í vélmennatækni. Allt eru þetta leiðir til að nota 

sama gagnasafnið og þess vegna skiptir máli að það 

sé þannig úr garði gert að sem auðveldast sé að nýta 

það á mismunandi hátt. Þess vegna er í verkefni eins 

og ELEXIS (og áður Clarin og Meta-Net) lögð áhersla 

á sameiginlegt form sem gefur kost á því að hægt sé 

að miðla gögnunum með sem einföldustum hætti.

Helsta ráðlegging mín er þess vegna að tryggja 

opið aðgengi að lýsingu á orðaforðanum sem er upp-

færð reglulega. Opið aðgengi þýðir að þær stofnanir 

sem á þessari stundu eru eigendur gagnanna þurfa 

að vera viljugar til þess að deila þeim með öðrum 

án endurgjalds. Stofnun sem gengst inn á þetta gefur 

þar með frá sér möguleikann á að a  a tekna á þeirri 

framleiðslu sem orðabók vissulega er. Sé sá réttur af-

skrifaður er skilyrðið vitanlega að í staðinn sé tryggt 

öryggi til þess að geta haldið vinnunni áfram með 

föstu  árframlagi til framtíðar. Þetta er auðvitað 

spurning um pólitíska stefnumótun um það hversu 

mikið vilji stendur til að  árfesta í slíkum grunni en 

mín skoðun er sú að slík  árfesting muni gagnast 

tungumálinu til lengri tíma litið.

Á hinn bóginn fer ég varlegar í sakirnar við að 

mæla með einni leið umfram aðrar til að setja fram 

orðabókagögnin. Sjálfur er ég orðabókaritstjóri og 

 nnst orðabækur vera gríðarlega mikilvægar fyrir 

nemendur á öllum skólastigum, þýðendur, vísinda-

menn og alls konar fólk sem hefur áhuga á að nota 

tungumálið. Ég geri mér einnig fulla grein fyrir því 

vægi sem tungumálið hefur sem sameiningarkra ur 

og þjóðartákn, ekki síst í samfélagi eins og því ís-

lenska, og á tímum þar sem við dag hvern  nnum 

fyrir hnattvæðingunni og þurfum á staðbundnum 

gildum að halda sem mótvægi.

Ég þykist vita að þið þekkið orðabókargátt fær-

eyska forlagsins Sprotin sem hefur notið gríðar-

legrar velgengni e ir að gert var samkomulag árið 

2015 milli færeyska menningarmálaráðuneytisins, 

sveitarfélaganna og einkarekna forlagsins Sprotin um 

að veita ókeypis aðgengi fyrir alla að orðabókinni. 

Þetta er á margan hátt saga um velgengni, bæði fyrir 

samstarf milli opinberra aðila og einkaaðila og fyrir 

framsýna mál- og menningarpólitík. Hitt er annað 

mál að þessi leið þarf ekki endilega að vera sú eina 

sem fær er. 

Ég vil helst ekki hafa skoðun á því hvernig þið 

hagið málum og ég hef ekki heldur sömu y  rsýn y  r 

íslenskar orðabækur og þið. En ef vilji stendur til 

að veita almenningi ókeypis aðgang að orðabókum 

þá verður að kortleggja stöðuna. Hvaða gögn eru 

til sem hægt er að nýta og hvernig á að forgangs-

raða? Frá  árhagslegu sjónarmiði er skynsamlegt 

að búa til sameiginlega gátt þar sem nálgast má 

 eiri orðabækur eins og gert hefur verið á sprotin.

fo. Þessa aðferð notum við líka í Det Danske Sprog- 

og Litteraturselskab, þar sem við auk orðabókanna 

á ordnet.dk bjóðum upp á allnokkrar eldri orða-

bækur á stafrænu formi (t.d. Holbergordbog, Meyers 

Fremmedordbog, Moths ordbog, Kalkars Ordbog, 

Svensk-Dansk Ordbog og Jensen & Goldschmidts 

Latinsk-dansk Ordbog) í samskonar notendavið-

móti og með sömu leitartækni og möguleika til þess 

að fara á milli orðabókanna. Sumar þessara orðabóka 

eru með eigin vefgátt, aðrar má nálgast frá sameigin-

legri gátt. Tæknilega skiptir það ekki öllu máli. Hins 

vegar eru augljósir kostir við að velja sömu lausnir í 

öllum gáttum.

Ég óska ykkur góðs gengis í vinnunni sem er fram 

undan.



Steinunn Stefánsdóttir

Þýðandinn tekur  þjóðveginn 

fram y  r  allabak 

Um vægi viðmóts rafrænna orðabóka 

Ráðherra og aðrir gestir.

Ég fæ að stinga mér hér inn á milli mælenda sem 

á einn eða annan hátt standa að og/eða bera ábyrgð á 

stafrænni þróun orðabóka og málfanga og vera rödd 

hins almenna notanda slíkra gagna. Það er auðvitað 

önnur nálgun en mér  nnst skipta miklu máli að 

sjónarmið notenda ha   ákveðið vægi í þeirri þróun 

sem bæði stendur y  r og fyrir dyrum.

Ég ætla að taka fram strax að ég nálgast efnið 

 almennt þannig að ég ræði ekki tiltekna ve   heldur 

greini einungis frá því sem mér  nnst máli skipta 

og sumt af því er sannarlega raungert á einhverjum 

ve um. Í sannleika sagt má kannski segja að staðan 

sé hér allgóð ef litið er á þær rafrænu orðabækur og 

gögn sem þýðendur, að minnsta kosti úr ensku og 

dönsku, og jafnvel  eiri tungumálum, hafa úr að 

spila, ekki síst að teknu tilliti til þess að við erum á 

litlu málsvæði og þótt stafrænn heimur sé sannar-

lega hvunndagsheimur okkar sem nú erum uppi þá 

hefur þessi þróun ekki staðið svo ýkja lengi í stóra 

samhenginu. 

Ég ætla sem sagt að tala almennt um það hvernig 

rafrænar orðabækur og önnur málföng snúa við not-

anda sem nýtir þau í daglegum störfum sínum, um 

aðgengi, viðmót og innihald þeirra og mikilvægi þess 

fyrir notendur að á hinum endanum, framleiðsluend-

anum, sé unnið með kosti hins stafræna eins og til 

dæmis að orðabók geti verið í framleiðslu og endur-

nýjun alla daga eins og tungumálið okkar er í þróun 

alla daga.

En fyrst aðeins um aðgengið og mikilvægi þess að 

orðabækur og önnur málföng séu í almannaþjónustu. 

Og þá er ég ekki fyrst og fremst að tala út frá sjálfri 

mér og öðrum sem nota málföng í star   sínu, heldur 

sem stjórnarkona í Íslenskri málnefnd og almenn 

áhugakona um vöxt og viðgang íslenskunnar.

Því þótt okkur sem notum orðabækur og önnur 

málföng í störfum okkar sé kannski ekki sérstök vor-

kunn að greiða fyrir þjónustuna, að minnsta kosti ef 

ekki er okrað á henni, þá gegnir öðru máli um nem-

endur á öllum skólastigum og svo allan almenning 

sem þarf og vill hafa aðgang að góðum og traustum 

orðabókum og málföngum.

Fyrir tungumál sem svo fáir tala eins og raunin er 

með íslensku þá skiptir sköpum að allir ha   óhe an 

aðgang að því besta sem gerist á sviði málfanga, þ.e. 

bestu orðabækurnar, bæði íslensk/íslenska og milli 

mála, málheildir þar sem sjá má tiltekin orð í sam-

hengi, hvernig þau hafa verið notuð gegnum tíðina 

og alls konar gögn um tungumálið, svo sem beyg-

ingalýsingar, orðtaka- og málsháttasöfn o.s.frv. 

Aðgengi, eða hö  á aðgengi, að slíkum gögnum má 

aldrei standa í vegi fyrir að íslenskan sé notuð. Ég vísa 

hér til fyrirlestrar Lars Trap-Jensen, að allar hömlur á 



aðgengi, hvort sem það er vegna þess að greiða þur   

fyrir eða vegna ley  smála draga út notkun. Og fyrir 

okkur þessar 350.000 hræður sem tölum íslensku er 

slíkt ótækt. Hvernig aðgenginu er svo fyrirkomið, 

þ.e. hvort ríkisstofnun eða einkaaðila sé falin umsjón 

með gögnunum, e irlæt ég öðrum að hafa skoðun á 

og móta. En þetta er einn af þeim þáttum sem verða 

að vera í lagi ef við ætlum y  rleitt að setja íslenskuna 

á í stafrænum heimi.

Og þá er það viðmótið. Og y  rskri  þessa erindis 

míns tengist einmitt því, þetta með þjóðveginn og 

 allabakið. Þegar kemur að viðmótinu þá skiptir 

nefnilega svo miklu máli að það sé aðgengilegt, að 

sem fæsta snúninga þur   að viðhafa til þess að fá svar 

við spurningum sínum. Þetta á við um þá sem nota 

orðabækur og málföng atvinnu sinnar vegna en líka 

alla hina notendurna, þessa sem okkur langar svo 

mikið að draga að málföngunum. Persónulega hef ég 

mestan áhuga á að viðmót sé þægilegt á tölvuskjá en 

ég átta mig um leið á því að snjalltækjavænt viðmót 

verður að vera fyrir hendi. Símarnir eru þau verk-

færi sem notendur munu í hraðvaxandi mæli kjósa 

að nota til að sækja sér upplýsingar í orðabækur og 

önnur málföng.

Fyrir utan að viðmót sé aðlaðandi og skýrt þannig 

að ljóst sé hvernig á að umgangast vefgáttina þá á ég 

með viðmóti meðal annars við að mér  nnst vera til 

þæginda að hafa sem mest af gögnum í sömu gátt, þ.e. 

að þurfa sem minnst að fara á milli gátta þótt farið sé 

milli orðabóka. Það gerir viðmótið notendavænna, til 

dæmis vegna þess að þá ætti ekki að þurfa  að skrifa 

eða líma inn sama orð eða orðastreng í marga mis-

munandi glugga þegar leitað er að upplýsingum. Þá 

einfaldar það líka notkun að viðmót sé svipað þótt 

fara þur   á milli gátta.

Sömuleiðis skiptir máli að orðið eða leitarstreng-

urinn haldist í leitarglugga þegar skipt er milli orða-

bóka í sömu gátt, að það hver   ekki við það farið sé 

á milli orðabóka. Annað atriði varðandi leitarglugga, 

sem mér  nnst skipta máli, er að leitarglugginn sýni 

manni framhald þeirra orða sem verið er að slá inn, 

eða birti lista sem sýnir orðin framan og a an við 

leitarorðið í stafrófsröð. Þetta  ýtir ótrúlega mikið 

fyrir og kemur í veg fyrir að innsláttarvillur te i leit 

og um leið auðveldar þetta leit að samheitum eða 

orðum og hugtökum á svipuðum slóðum.

Þessi atriði sem ég hef nefnt hljóma kannski létt-

væg, engu að síður  nnst mér þau mikilvæg.

Ég nefndi áðan hversu miklu máli mér  nnst 

skipta að stafrænar orðabækur og málgögn séu lif-

andi, að þeim sé haldið við jafnt og þétt í stað þess að 

umgangast þær eins og um prentaðar bækur væri að 

ræða og uppfæra þær á nokkurra eða jafnvel margra 

ára fresti, hvað þá heldur að láta þær bara eiga sig. Þá 

ætti að vera óþar   að í stafrænum orðabókum sé ekki 

að  nna nýjustu hugtök. 

Og allt snýst þetta á endanum auðvitað um  ár-

magn. Kostir rafrænna orðabóka, þ.e. að vera sífellt 

í þróun, verða ekki nýttir nema til komi opinbert fé. 

Við vitum að orðabækur og málföng ganga ekki upp 

sem viðskiptamódel, ekki einu sinni í tungumálum 

sem margfalt  eiri nota en íslenskuna. Málföngin 

verða því að vera í almannaþjónustu, þ.e. verja verður 

til þeirra opinberu fé, bæði til að byggja þau upp og 

tryggja rekstur þeirra og líf til framtíðar.

Ég hlakka til að fylgjast með þróuninni, sem 

er fram undan, og er raunar sannfærð um að við 

munum á næstu árum sjá mikla framþróun á þessu 

sviði sem mun leiða til þess að tilvera þýðenda og 

annarra sem vinna við meðferð tungumálsins verði 

enn betri en hún er nú og að málföng verði meira 

aðlaðandi og þar af leiðandi, að ég tel, meira notuð af 

öllum  almenningi. Og þá er sannarlega til einhvers 

unnið. 

Ég þakka áheyrnina og hlakka til að heyra framlag 

þeirra sem hér munu tala á e ir mér.



Guðrún Nordal

Í þjónustu almennings: 

vefgáttin málið.is 

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum 

vinnur í þjónustu íslensks almennings. Hún er 

 opinber rannsóknarstofnun sem hefur það lög-

bundna hlutverk að veita opinn aðgang að gögnum 

stofnunarinnar og deila þeim og niðurstöðum rann-

sókna e ir því sem við á og hún hefur  árhagslegt 

bolmagn til. Markaður fyrir orðabækur hefur því 

miður hrunið og aðgangur að efni í gegnum einfalda 

leit á vef ýtir til hliðar efni sem kostar. Af þessu leiðir 

að gerð orðabóka og  hjálpartækja  yst í ríkara mæli 

til opinberra aðila eða er kostuð af stjórnvöldum 

en samstarf þeirra sem vinna í einkafyrirtækjum 

og í stofnunum er e ir sem áður nauðsynlegt. 

 Hjálpartæki í íslensku máli og máltækni eru nú sjálf-

sagður þáttur í innviðum í samfélaginu til að tryggja 

öryggi þegna og jafnræði sem síðan er byggt á í ný-

sköpun. Ekki má e irláta alþjóðlegum tæknirisum 

að smíða lausnirnar. Við þurfum því nýja hugsun og 

samræmdar aðgerðir,

Árnastofnun hefur y  r að ráða verðmætum 

gagnagrunnum um íslenskt mál sem urðu fyrst til í 

tveimur stofnunum sem sameinuðust í Árnastofnun 

fyrir þrettán árum og hafa síðan vaxið og dafnað, 

Orðabók Háskólans, sem fagnar nú sjötíu og  mm 

ára afmæli sínu, og Íslenskri málstöð. Orðabók 

Háskólans var brautryðjandi á sviði máltækni og 

í áranna rás hafa orðið til gagnagrunnar sem hafa 

notið mikilla vinsælda. 

Lengst af var margs konar gögnum miðlað á 

 aðgreindum vefsíðum svo að notandi þur i að  etta 

upp á mörgum stöðum en draumurinn um eina 

 vefgátt fyrir orðfræðigagnagrunna  Árnastofnunar, 

málfarsráðgjöf og orðabankann vaknaði fyrir sex 

árum. Okkur langaði að einfalda leit notandans í 

orða ársjóðunum og fyrirmyndina að einni gátt 

fundum við í sproget.dk, að breyttu breytanda. Við 

tryggðum okkur lénið málið.is, og byrjuðum að 

móta framtíðarsýn, samræmingu gagnagrunna og 

sameiginlegt útlit á gögnunum. Draumurinn varð 

síðan að veruleika á degi íslenskrar tungu árið 2016 

þegar málið.is var opnað af forseta Íslands. 

Gagnasöfnin sjö, sem urðu fyrir valinu í fyrstu 

útgáfu Málsins, eru innbyrðis ólík að eðli og inni-

haldi enda er þeim ætlað að gegna mismunandi 

hlutverkum hvað varðar ráðgjöf um nútímamálið. 

Á vissan hátt bæta þau hvert annað upp. Með sam-

eiginlegum aðgangi á Málinu fá notendur gleggri 

heildarmynd af því atriði eða orði sem leitað er að 

hverju sinni heldur en fæst ef leit takmarkast við 

aðeins eitt gagnasafn.

Beygingarlýsing íslensks nútímamáls í ritstjórn 

Kristínar Bjarnadóttur geymir rúmlega 290.000 



 ettur,  Nútímamálsorðabókin í ritstjórn Þórdísar 

Úlfarsdóttur og Halldóru Jónsdóttur varð til sem 

orðagrunnur að tvímálaorðabókunum Islex (sem 

nú eru í gjaldfrjálsum aðgangi og spanna öll nor-

rænu tungumálin) og Íslenskt orðanet Jóns Hilmars 

Jónssonar sem sameinar í raun hlutverk samheita-

orðabókar og hugtakaorðabókar og nýtist því vel 

við hvers konar ritun og textagerð. Einnig er veittur 

aðgangur að  Íslenskri orðsi abók, höfundarverki 

Ásgeirs  Blöndals Magnússonar, fyrrum orðabókar-

ritstjóra. Á Íslenskri málstöð var unnið að Stafsetn-

ingarorðabókinni og útgáfa í ritstjórn Jóhannesar 

Bjarna Sigtryggssonar er á Málinu, auk Málfars-

bankans þar sem er að  nna málfarsráðgjöf. Orða-

bankinn í ritstjórn Ágústu Þorbergsdóttur veitir loks 

aðgang að íslenskum þýðingum á erlendum íðorðum 

og hugtakaskilgreiningum íðorða á íslensku og  eiri 

tungumálum og geymir meira en sextíu íðorðasöfn 

og orðaforða sem er o  ekki að  nna í venjulegum 

orðabókum. 

Allt frá uppha   hefur vefurinn verið mjög  vinsæll 

og vex notkunin sífellt. Það eru margvíslegar 

 áskoranir fólgnar í því að gera gögn, sem o ar en 

ekki eiga upphaf sitt í rannsóknar- eða máltækni-

verkefnum, aðgengileg fyrir almenning. Mig langar 

að nefna nokkrar. 

Í fyrsta lagi þarf að tryggja stöðuga uppfærslu 

gagna og strangt gæðae irlit. Gagnagrunnar verða 

 jótt trénaðir og úreltir ef ekki er unnið stöðugt í 

þeim. Þessi faglega vinna er undirstaða þess að 

 hjálpartækin séu traustsins verð og nýtileg fyrir hinn 

almenna notanda. 

Í öðru lagi þarf að gera gögnin þannig úr garði 

að almennur notandi ha   gagn af þeim og þau séu 

ekki sett fram á of  ókinn hátt. Það þarf sem sé að 

skilja á milli rannsóknargagna og miðlunar þeirra og 

hjálpartækja sem ætluð eru almenningi. Fræðimenn 

 nna það sem þeir leita að en almennur notandi, 

sem leitar stöku sinnum að upplýsingum, hefur ekki 

tíma í grúsk heldur þarf að  nna afdráttarlaus svör 

strax. 

Í þriðja lagi er áskorun fyrir fræðimenn að setja 

sig í spor notenda sinna, ekki síst yngri kynslóðar 

sem hrærist í öðrum veruleika. Miðlun lukkast ekki 

nema viðmót sé sífellt uppfært og endurhannað – 

sem a ur kallar á  árfestingar. Í símiðlun  nútímans 

er ríkari krafa á ferskleika í viðmóti, eins og við 

sjáum bara af sífelldri endurnýjun heimasíðna. 

Í  órða lagi er slík framsetning og miðlun 

 kostnaðarsöm og hefur reynst Árnastofnun mikil 

áskorun, ekki síst á árunum e ir hrun. Fjárhags-

lega þáttinn má því alls ekki vanmeta. Við höfðum 

lengi engan forritara innanhúss sem gat sinnt slíkum 

 verkefnum og unnið beint með rannsóknarfólkinu 

en nú hefur hagur okkar batnað og um leið hefur 

miðlunin breyst. En við njótum líka góðs af stuðn-

ingi til einstakra verkefna. Í september var opnuð ný 

útgáfa af Beygingarlýsingunni og var útgáfan styrkt 

af Máltæknisjóði. Mánuði síðar var nýr Íðorðabanki 

opnaður. 

Í  mmta lagi er ekki nóg að búa til fallega og vel 

hannaða gagnagrunna, það er áskorun að koma 

gögnunum alla leið inn í síma og tölvu notenda, að 

kenna á þau. Kynningunni lýkur aldrei. Nú skiptir 

mestu máli að koma gögnunum til nemenda í grunn-

skólum, framhaldsskólum og háskólum og miðlunin 

þarf að vera á þeirra forsendum, á þeim samfélags-

miðlum sem þau nota og í þeim rafrænum heimum 

sem þau hrærast í. Kynning og gerð kynningarefnis 

kostar fé og manna  a.

Vinsældir málsins.is eru gleðilegar en þessar 

 mm áskoranir eru sífellt viðfangsefni – og er þá 

nauðsynlegt að undirstrika um leið hinar faglegu 

 áskoranir og nauðsyn rannsókna til að tryggja gæðin 

og  nýsköpun. Máltækniáætlunin mun styðja við 

framþróun og endurnýjun og ný hjálpartæki verða 

til hratt. Hjá Árnastofnun ber hæst Risamálheildina 

sem er máltæknigrunnur þar sem má leita að orðum 

í margs konar textasöfnum.

Við viljum auðvitað gera enn betur. Í ályktun 

 Íslenskrar málnefndar árið 2019 er vikið að sögu-

legum gögnum um tungumálið. Það er spurning 

hvort að sögulegu gögnin eigi heima á Málinu. Þar 

er fyrst og fremst að nefna Ritmálssafn Orðabókar 

Háskólans sem veitir aðgang að sögulegum dæmum 

um orðaforðann en einnig eldri orðabækur, eins 

og Blöndalsorðabókina, en nú er unnið í stafrænni 

og leitarbærri gerð hennar. Ég held að það væri 

mikið hagræði í því að notandinn geti fundið allt 

sem tengist orðinu á einum stað. Það sama á við 

um  tvímálaveforðabækurnar, eins og islex.is, sem 

miðlað hefur verið á sérstakri vefgátt – en gæti tengst 



ve ennsluforriti í íslensku sem öðru máli eins og 

Icelandic Online. 

Ástæða er til að fagna þeim metnaði sem birtist 

í þingsályktun um íslenska tungu sem samþykkt 

var af Alþingi í júní 2019. Það þarf að leysa ýmsar 

faglegar og  árhagslegar áskoranir og smíða raun-

hæfa áætlun, þvert á stofnanir, háskóla og fyrirtæki. 

En hálfnað verk þá ha  ð er. Máltækniáætlunin er 

risaskref. Við erum sammála um markmiðin, svo að 

okkur ætti ekki að vera neitt að vanbúnaði að vinna 

saman að lausnunum. 



Steinþór Steingrímsson

Sláum þessu upp

Sameiginleg orðabókagátt fyrir íslensku

Orðabókarnotendur eru latir. Í stað þess að raða í 

kringum sig vönduðustu orðabókum sem völ er á og 

 etta upp í þeim láta æ  eiri sér nægja að slá upp í 

orðabókum á netinu. Því þegar við vinnum með texta, 

y  rleitt á tölvuskjá, er miklu þægilegra að þurfa ekki 

að líta upp frá skjánum þegar við þurfum að  etta 

einhverju upp. Og ef við höfum ekki aðgang að orða-

bók á netinu, þá notum við ekki orðabók, það tekur 

of langan tíma. Ég segi „við“ vegna þess að við erum 

öll, eða lang  est, nútímaorðabókarnotendur. Og ef við 

erum það ekki viljum við örugglega vera það. Í ný-

birtri evrópskri könnun um orðabókanotkun sögðust 

y  r 80% hafa notað orðabók í mánuðinum á undan, 

margir þeirra auðvitað o . Og þrír af hverjum  órum 

sögðust kjósa stafrænar orðabækur fram y  r prentaðar 

(Kosem o.  ., 2019). Það er örugglega engin sérstök 

ástæða til að ætla að málum sé einhvern veginn öðru-

vísi farið hér á landi.

Nú er orðið nokkuð langt síðan fyrstu íslensku orða-

bækurnar og orðasöfnin fóru á netið. Við vitum að 

notkun þeirra er mikil. Ef við leggjum t.d. saman heim-

sóknir á  mm vinsælustu ve   orðabóka eða orðasafna, 

sem Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum 

rekur,1 þá voru heimsóknirnar á þriðju milljón árið 

1 BÍN, Málið.is, Íslensk nútímamálsorðabók, ÍSLEX og 

Íðorðabankinn. 

2018. Þá eru ótaldar allar orðabækur sem reknar eru 

annars staðar. Og notkunin fer stöðugt vaxandi.

Hvers vegna ætli það sé? Í stafrænni orðabók er 

auðvelt að  etta í  jótheitum upp orði sem við höfum 

ekki heyrt eða séð áður. Þegar við skrifum texta á tölvu 

tekur enga stund að slá upp í netorðabók, t.d. ef okkur 

vantar orð, og svo leika sum okkar sér í orðaleikjum á 

netinu – og svindla. Og þannig venjum við okkur á að 

nota tölvutækar orðabækur en hættum smám saman 

að nota hinar, þessar prentuðu, það er of tímafrekt, of 

mikið vesen.

Og er það ekki bara ágætt? Jú, kannski. En þá 

þurfum við líka að hafa aðgang að góðum orðabókum 

á netinu og við þurfum að vita af þeim. Og ef við 

viljum að sem  estir noti orðabækur og orðasöfn þá 

þurfum við að tryggja að þeir geti það. Efnið þarf að 

vera vandað, einfalt í notkun og það þarf líka að vera 

aðgengilegt öllum. Einfaldar fyrirspurnir og lágmarks 

rit- og lesfærni þurfa að vera nóg til að nota svona tæki. 

Ekki bara byrjendanna vegna, þeirra sem eru að læra 

tungumálið, hvort sem það eru börn eða unglingar í 

skóla eða þeir sem hafa annað móðurmál en íslensku, 

heldur líka fyrir þá sem vinna með tungumálið, skrifa 

og lesa texta á hverjum degi. Einfalt, þægilegt og  jót-

legt, því muniði, orðabókarnotendur eru latir.



Íslenskar tölvutækar orðabækur og orðasöfn, ein-

mála og tvímála, er nú að  nna á nokkuð mörgum 

stöðum. Tvær stærstu gáttirnar eru Snara og Málið.

is, Málið vísar í 5 aðra ve   með orðasöfnum og orða-

bókum en auk þess eru tvær orðabækur birtar á Málið.

is sem ekki hafa eigin ve  . Svo eru aðrir ve  r eins og 

Íslex og þar til fyrir stuttu var eitthvað til sem hét Orða-

bók.is, svo eitthvað sé nefnt. Aðgengi að þessu efni er 

með misjöfnum hætti og viðmótið ólíkt. Gáttirnar og 

ve  rnir eru misjafnlega vel kynntir og misvel þekktir.

En hvernig getur þetta efni nýst sem best og verið 

sem mest notað? Leið að því markmiði gæti verið 

að búa til sameiginlegan aðgang að öllum helstu 

í slenskum orðabókum og orðasöfnum á einum stað 

þar sem þau yrðu opin öllum, gjaldfrjálst. Þannig 

myndum við ekki aðeins auðvelda aðgang að vönd-

uðum upplýsingum um íslensku, jafna aðgengi not-

enda óháð efnahag og kynna notendur fyrir orða-

bókum og orðasöfnum sem notendur hefðu annars 

getað farið á mis við heldur myndum við með því líka 

auka orðabókarnotendum leti og það er þakklátt.

En hvernig ætti svona gátt að vera?

1) Við getum séð fyrir okkur sameiginlega orða-

bókargátt með öllum einmála og tvímála orðabókum 

á íslensku sem uppfylla lágmarks gæðakröfur. Þá væri 

hægt að  etta upp í öllum orðabókunum í einu og 

fá allar niðurstöður samtímis, sem væri framför frá 

því sem nú er, sérstaklega ef notendaviðmótið yrði 

vandlega hannað til að auðvelda notkun, og skilning 

á efninu. Þetta er tæknilega einfalt, það þarf bara að 

samræma hvernig þessi eina vefgátt kallar í upplýs-

ingar úr orðabókunum. Þetta hefur verið gert áður, 

bæði á Snöru og Málinu og þarf hvorki að vera óhóf-

lega dýrt né tímafrekt. Það vandasamasta væri líklega 

að ákveða framsetninguna og hanna viðmótið.

Jæja, þetta er einfaldasta leiðin, en er þetta nóg?

Til að geta svarað því þurfum við að átta okkur á 

þörfum og væntingum notenda. Ef við tökum mark 

á evrópsku könnuninni, sem ég vísaði í áðan, þá er 

mikilvægt fyrir notendur að geta  ett upp í orða-

bókum á netinu með einföldum og  jótlegum hætti. 

Við gætum hakað í þann reit. En sumir notendur hafa 

líka kynnst því að nota orðabækur eða einhvers konar 

ritstoð inni í ritvinnsluforritum, því að smella á orð á 

vefsíðum og fá skýringar eða þýðingu á orðinu. Eða 

því að spyrja símann um merkingu orðs og fá svar um 

hæl: „Orðabók, hver er merking orðsins gangskör?“ ... 

og svo kemur svar. E ir því sem  eiri kynnast svona 

notkun munu væntingar notenda breytast. Það er 

engin ástæða til að ætla að breytingar á notkun orða-

bóka ha   gengið y  r og að nú munum við bara slá 

þessu upp á netinu í staðinn fyrir að nota prentuðu 

orðabókina og þá er það komið.

En þá ættum við að geta svarað spurningunni. Sem 

var: „Er einföld orðabókargátt nóg?“. Og svarið er nei, 

hún er ekki nóg. Eða það er a.m.k. stutt í að hún verði 

það ekki.

Hvað vantar þá? Í fyrstu tillögunni vorum við með 

birtingu á einum stað og opinn, gjaldfrjálsan aðgang. 

Til að geta boðið upp á að forrit eins og þau sem ég 

lýsti geti  ett upp í orðabókunum, eða að hægt sé að fá 

skýringar með því að smella á orð í vefvafra, þá þurfum 

við að setja upp forritaskil fyrir orðabækurnar og skil-

greina hvernig ley  er að nota þær. Það er í sjálfu sér 

tæknilega einfalt líka og líklegt að með því að opna 

fyrir birtingu þriðja aðila myndu  jótlega verða til 

forrit sem nýta sér þessi gögn með einum eða öðrum 

hætti og þannig fengju orðabækurnar aukinn meðbyr 

og yrðu notaðar meira. En hér gætu ley  smálin hins 

vegar orðið  óknari. Sem er kannski mál sem hægt er 

að leysa með hæ  lega miklum peningum en ég ætla 

svo sem ekki að fara út í það.

Jæja, nú hlýtur að vera komið nóg, er það ekki?

Tjah... mörg okkar nota lesbretti á borð við Kindle. 

Í þeim er hægt að hlaða inn orðabókum og smella á 

orð sem maður skilur illa eða ekki. Þetta getur verið 

sérstaklega gagnlegt fyrir þá sem eru að lesa á öðru 

tungumáli en móðurmálinu. Með því að bæta enn um 

betur og bjóða fólki upp á að hlaða niður orðabók-

unum á skilgreindu sniði, t.d. fyrir Kindle, gætum við 

aukið enn á nytsemi orðabókanna. Það er ekki tækni-

lega  ókið, ekki frekar en annað sem þessu tengist. Og 

það er svona gátt sem við ættum að stefna að. Orða-

bókagátt, sem ekki er aðeins hægt að  etta í á netinu, 

heldur geta forrit talað beint við gáttina til að stytta 

leiðina enn frekar fyrir notendur og ef forritin eru ekki 

á nettengdum tækjum þá er hægt að hlaða gögnunum 

inn á tækin, a.m.k. á þau algengustu.

Gott og vel. Segjum sem svo að þetta gangi allt e ir. 

Við setjum upp orðabókagátt með öllu tilheyrandi, 

sex einmála orðabókum og átján tvímála orðabókum. 

Það er hægt að nota þær í lesbrettum og fólk hefur 



vanist því að kalla á orðabækurnar beint úr ritvinnslu-

forriti eða málrýni. Það smellir á orð á netinu til að fá 

skýringar og síminn útskýrir  ókin orð fyrir fólki. En 

svo líður tíminn og orðabækurnar eldast. Vinsælasta 

tvímálaorðabókin verður allt í einu orðin nokkurra 

áratuga gömul og orðaforðinn og skýringarnar farnar 

að úreldast. Það sama á við um hinar orðabækurnar 

vegna þess að þeim er ekki haldið við. Til að tryggja 

notkun til framtíðar er þetta lykilatriði. Viðhaldið 

má ekki „gleymast“. Því þó það sé bæði mikilvægt og 

nauðsynlegt að orðabækurnar séu aðgengilegar öllum 

og alls staðar þá er það dýrmætasta, og líklega það 

dýrasta líka, að orðabókunum sé haldið við og þær 

uppfærðar jafnt og þétt. Vegna þess að ef þær eru það 

ekki hætta notendur að leita í þær. Orðabók sem á að 

lýsa máli „dagsins í dag“ á hverjum tíma verður nefni-

lega aldrei tilbúin.
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Laufey Leifsdóttir

Íslensk orðabók

 

Amma mín var mikil áhugamanneskja um íslenskt 

mál og óspör á leiðréttingar, að sumum fannst e.t.v. 

fram úr hó  . En henni var tungumálið mikið hjart-

ans mál og sá enga ástæðu til að sinna málfarslegu 

uppeldi af einhverri léttúð. Hún var fædd 1916 og 

því hartnær 70 ár á milli okkar og ég fékk margar 

gusurnar enda máltil  nning okkar o  á tíðum ekki 

sú sama.

Amma átti sér uppáhaldsbók sem hún geymdi ekki 

í bókaskáp með öðrum veraldlegum bókum heldur í 

hillu í svefnherberginu með ýmsum upp  ettiritum 

sem þur i að grípa reglulega til, eins og Árbók Þing-

eyinga, Skag  rskum æviskrám og  eiru. Bókin fylgdi 

henni alla tíð, líka e ir að hún þur i að skilja megnið 

af bókakostinum við sig e ir að hún var komin á 

dvalarheimili. Þetta var Íslensk orðabók,  útge  n 1963, 

í ljósgráu bandi með svörtum  eti undir titli. 

Íslensk orðabók á sér 62 ára sögu. Menntamálaráð 

tók ákvörðun um útgáfu íslenskrar orðabókar handa 

skólum og almenningi sumarið 1957 og hófst vinna 

við hana ári síðar. Bókin kom svo út 1963. Vinna við 

2. útgáfu hófst 1971 og hún kom út tuttugu árum e ir 

1. útgáfu, eða 1983. Ritstjóri þessara útgáfna var Árni 

Böðvarsson og eru útgáfurnar gjarnan kenndar við 

hann og Menningarsjóð. 

Mál og menning kaupir svo útgáfurétt Íslenskrar 

orðabókar 1995 af Menningarsjóði. Hófst þá strax 

vinna við orðabókina sem skilaði fyrst útgáfu á 

geisladiski og svo prentaðri 3. útgáfu 2002. Var það 

mikil og kostnaðarsöm vinna enda hafði bókin verið 

sett upp í gagnagrunn og smíðað í kringum hana 

tölvuforrit, auk þess sem mikið var lagt í aðkeypta 

sérfræðivinnu og  eira. Orðabókin var þá ge  n út 

undir merkjum Eddu útgáfu. Þegar Forlagið varð til 

keypti það lager og höfundarrétt að Íslenskri orðabók, 

og hún er hér kennd við það útgáfufyrirtæki.

Undanfarin ár hefur ekki verið unnið markvisst 

við Íslenska orðabók, þótt vissulega ha   alltaf verið 

safnað athugasemdum og unnið úr þeim. Forlagið 

mátti enda um tíma ekki eiga Íslenska orðabók og 

 eiri rit samkvæmt úrskurði Samkeppnise irlitsins 

og var gert að reyna að selja útgáfuréttinn. Kaup-

endur reyndust ekki bíða í röðum. Að sama skapi 

hefur sett strik í reikninginn að staða orðabókarinnar 

gagnvart Íslenskri nútímamálsorðabók sem hefur 

verið í smíðum hjá Árnastofnun hefur verið óljós og 

viðkvæm og ekki með góðu móti verið hægt að rétt-

læta miklar  árfestingar einkafyrirtækis þegar sams 

konar vinna fer fram á kostnað ríkisins á sama tíma. 

Nú hefur hins vegar verið sett af stað svolítil endur-

skoðun eða uppfærsla með stuðningi Miðstöðvar 

 íslenskra bókmennta og Mörður Árnason, ritstjóri 3. 

útgáfu, hefur undanfarna mánuði sinnt því og mun 

gera eitthvað áfram. Sú vinna sem þar hefur farið 

fram er birt jafnóðum á vefnum. Ekki eru áform um 

nýja prentaða útgáfu að sinni því sala á prentuðum 



orðabókum hefur hrunið undanfarin ár og litlar  ár-

hagslegar forsendur fyrir prentun.

Íslensk orðabók er nú hýst á vefsvæðinu snara.

is en hefur verið aðgengileg á netinu síðan 2004. Á 

Snöru eru hýstar um 40 orðabækur og upp  ettirit 

á ýmsum tungumálum og hefur mikil vinna verið 

lögð í það á síðustu 10 til 15 árum að gera orða-

bækur og gagnasöfn sem voru jafnvel eingöngu til 

á prenti aðgengileg og leitarbær á rafrænu formi. 

Aðgangur að vefnum sem slíkum er bundinn áskri  

því  est verkanna eru undir höfundarrétti og við-

komandi rétthöfum greitt fyrir notkun í hlutfalli við 

upp  ettingar. Að stökum verkum er engu að síður 

opinn aðgangur enda þarf þá ekki að standa skil á 

rétthafagreiðslum eða þau eru með opin ley   fyrir 

birtingu. Síðastliðna tólf mánuði voru upp  ettingar í 

þessum gagnasöfnum rétt tæplega 29 milljónir. 

Okkar allra mikilvægasti kúnnahópur, og þá á ég 

ekki við  árhagslega, er nemendur á öllum skóla-

stigum. Það er fólkið sem við viljum að ha   aðgang 

að Íslenskri orðabók og orðabókum almennt, fólkið 

sem er að vinna með texta og hugtök á ýmsum tungu-

málum og sá hópur sem einna mikilvægast er að ha   

aðgang að góðum orðabókum og upp  ettiritum til 

að byggja upp sína þekkingu til framtíðar. Í PISA- 

rannsókninni frá 2015 kom fram að lesskilningi ís-

lenskra nemenda hefur hrakað, og orðaforða- og 

hugtakaskilningi sömuleiðis, og þá sérstaklega skiln-

ingi á orðaforða af hærra stigi sem er hinn fræðilegi 

orðaforði. Þar geta orðabækur og gagnasöfn komið 

að góðum notum. Það má þó ekki skilja sem svo að 

það sé nóg að benda nemendum bara á að  etta upp 

í orðabók ef þeir skilja ekki eitthvað heldur þurfa 

þeir þjálfun í að nota viðkomandi orð og hugtök í 

samhengi til þess að tileinka sér þau. Góð gagnasöfn 

og orðabækur gegna engu að síður lykilhlutverki í 

kennslu og stuðningi við nemendur og kennara því 

þar er ákveðinn grundvöllur sem hægt er að vinna 

út frá. 

Grunn- og framhaldsskólanemendur nútildags 

eru hins vegar mjög kröfuharðir neytendur. Þeir eru 

vanir því að allar upplýsingar séu innan seilingar, 

öllum stundum. Þeir a  a sér upplýsinga á annan hátt 

en eldri kynslóðir, og eru læsari á myndmál og tákn. 

Þeir hafa heldur ekki mikið umburðarlyndi fyrir því 

sem þeim  nnst illa sett fram og  ækja hlutina. Þeir 

hafa vanist google translate sem er áka  ega hraðvirkt 

og einfalt í notkun, eins og það er varhugavert, og 

ekkert sérstaklega hrifnir af því að þurfa að leita á 

marga aðra staði. E  aust er ég að alhæfa nokkuð, en 

ég hef verið svo lánsöm að fá tækifæri til að leysa af í 

kennslu á framhaldsskólastigi og hef því eitthvað fyrir 

mér í þessum alhæ  ngum, auk þess sem ég bý með 

ungmennum á þessum aldri.  

Það er mín reynsla að þessum hópi fólks  nnst 

ekkert nema vesen að þurfa að fara á tvo staði til 

að leita sér upplýsinga. Við  ökkuðum til dæmis í 

mínum kennslustundum á milli snara.is og malid.is 

vegna þess að við vorum að nota Íslenska orðabók og 

Íslenska orðsi abók og það vakti enga sérstaka lukku. 

Það má samt ekki skilja það sem svo að þessir nem-

endur ha   verið einhverjir vitleysingar, langt í frá. 

Þeir voru bara að vinna sín verkefni og það tru  aði 

þá að þurfa að leita á tvo staði. E ir þetta kennslu-

tímabil held ég að það megi vinna markvissar í því að 

þjálfa nemendur í að nota orðabækur og gagnasöfn, 

að kenna þeim á upplýsingarnar sem má  nna í þeim 

og til hvers þær eru nýtar. Vel mætti semja sérstakt 

kennsluefni til þess. Að sama skapi er jafnmikilvægt 

að við leggjum okkur e ir því að læra af þessum not-

endum og skilja hvernig þeim hentar best að  etta 

upp og nota gögnin. Það er líka ekkert launungarmál 

að auðvitað væri betra að nemendur gætu alls staðar 

komist í öll nauðsynleg  upp  ettirit gjaldfrjálst, það 

myndi styðja við í kennslu.

Þótt mér  nnist Íslensk orðabók einna  merkilegust 

orðabóka, þá er því ekki að neita að áskoranirnar 

sem íslenskan stendur frammi fyrir hafa ekki síst 

með annað tungumál að gera. Það bjargar engu að 

búa til einhvern fílabeinsturn utan um íslenskuna ef 

við sinnum því ekki að útbúa bjargir fyrir okkur til 

að vinna með erlend tungumál. Stórkostlegs átaks er 

til dæmis þörf í vinnu við ensk-íslenska orðabók, og 

það má helst ekki koma o  fyrir að nemendur sem slá 

inn enskt orð til að leita að íslenskri merkingu þess 

fái ekki niðurstöðu sem þeir geta treyst í ritstýrðri 

orðabók. Þegar upp  ettingar á snara.is eru greindar 

niður þá er auðsætt að lango ast er leitað upplýs-

inga í enskum orðabókum en rí  ega helmingur upp-

 ettinga er í enskum gagnasöfnum. Það þarf ekki 



að koma á óvart því það fer vissulega ekki fram hjá 

nokkrum manni að enskan er alltumlykjandi, ekki 

síst hjá ungu fólki. 

Íslensk orðabók gegnir mikilvægu hlutverki. Það 

námsefni sem íslenskunemendur fara í gegnum á 

sínum skólaferli nær o ast frá Hávamálum til okkar 

daga. Ég segi o ast, því e ir að stúdentspró  ð var 

stytt í þrjú ár er ekki víst að allir fari y  r allt tímabilið. 

Í Íslenskri orðabók er samhengið í málsögunni skýrt. 

Þar má  nna það helsta sem  etta þarf upp úr forn-

kvæðum og Íslendingasögum, nýyrði Jónasar og  est 

kringilyrða Laxness, og ég fullyrði að hún gagnast vel 

sem stuðningur í íslenskukennslu á framhaldsskóla-

stigi. Og ég tel reyndar að Íslensk orðabók og nýja nú-

tímamálsorðabókin eigi báðar sinn tilverurétt og geti 

sem hægast unnið saman.

Upphafsorð formála 3. útgáfu Íslenskrar orðabókar 

eiga alltaf við. „Orðabók lifandi tungumáls er aldrei 

búin, því málið breytist rétt eins og samfélagið sem 

notar það.“ Við skiptum um skoðun. Það sem var 

einu sinni slangur er það ekki lengur, nýyrði ná ekki 

fótfestu og önnur koma inn, orðfæri verður gam-

aldags, og við hættum að ergja okkur á þágufalls-

frumlögum með tilteknum sögnum, eða stundum 

alla vega.  Íslenskri orðabók þarf því að sinna svo hún 

gagnist sem best komandi kynslóðum, og það liggur 

í augum uppi að samfelld vinna við orðabækur er 

ákjósanlegust, og það sem við ættum að stefna að. Það 

er hins vegar kostnaðarsamt og við þurfum að gera 

ráð fyrir því að viðhald og viðgangur tungumálsins 

kosti. Þess vegna fagna ég þeim áhuga sem nú verður 

vart um að skapa  orðabókarstar  nu nýjan grundvöll 

og vona að okkur lánist að koma því þannig fyrir að 

þau hjálpartæki sem íslenskan þarf á að halda verði 

okkur aðgengileg.   
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Helga Guðrún Johnson

Áfram íslenska! 

Íslenskan geymir sögu okkar, menningu og bók-

menntaar  nn og er ein mikilvægasta stoðin fyrir 

sjálfsmynd þjóðarinnar. Þetta er þulan sem við 

förum með reglulega til að minna okkur sjálf á það 

hvers vegna við þurfum að streitast á móti sívaxandi 

áhrifum ensku í umhver   okkar. Orðin eru forn-

minjarnar okkar, handritin krúnudjásnin og sögurnar 

rætur okkar. Það hefur vonandi ekki farið fram hjá 

nokkrum manni að y  rvöld grípa nú til umfangs-

mikilla aðgerða til að verja íslenskuna, hið opinbera 

tungumál á Íslandi. Raunar er þetta ekki varnar- 

barátta heldur sóknaráætlun.  

Málefni íslenskunnar eru Lilju D. Alfreðsdóttur, 

mennta- og menningarmálaráðherra afar hugleikin. 

Allt frá því hún tók við embættinu hefur hún lagt of-

uráherslu á að  nna leiðir til að e  a tungumálið og 

vinna því gagn. Það er sótt að íslenskunni úr öllum 

áttum svo að það er brýn þörf á aðgerðum á nær 

öllum sviðum samfélagsins. Enskan hefur víða seilst 

til áhrifa, mest þó í netheimum þar sem börnin verja 

stórum hluta af sínum vökustundum.  

Umfangsmikil áætlun um að e  a íslensku sem op-

inbert mál var unnin í ráðuneytinu í fyrra og lögð 

fram sem tillaga til þingsályktunar í desember 2018. 

Allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis afgreiddi 

tillöguna úr nefnd síðastliðið vor og þingsályktunin 

var svo einróma samþykkt í þinginu í byrjun júní.  

Þessi metnaðarfulla áætlun gerir ráð fyrir sókn 

á öllum sviðum og eru tiltekin 22 viðfangsefni sem 

ráðgert er að vinna að. Ýmsar aðgerðir eru þegar 

komnar til framkvæmda en aðrar eru í undirbún-

ingi. Drög að aðgerðaáætlun fyrir þetta mikla verk-

efni liggja fyrir og vonir standa til þess að hún verði 

kynnt bráðlega.  

Það er best að taka það strax fram að þetta er 

ekki enn eitt átakið sem ráðist er í til þess að  nna 

skyndilausn á einhverjum vanda. Að e  a íslenskuna 

er  langhlaup – og á kö  um  hindrunarhlaup. Það er 

kannski ekki gott að líkja þessu verkefni við hlaupa-

keppni því að á íþróttavellinum er marklína. Í þessu 

verkefni er engin marklína, enginn fyrirsjáanlegur  

endapunktur. Þessari baráttu lýkur líklega aldrei.  

Það er gott að  nna þann meðbyr sem íslensku- 

verkefnið hefur fengið, bæði meðal þingmanna og 

ekki síður úti í samfélaginu. Það átta sig  estir á því 

að við þurfum að gera margt til að snúa þróuninni 

við. Við verðum að hjálpast að við að e  a vitund 

 almennings um mikilvægi þess að við höldum tungu-

málinu við svo við getum áfram notað íslensku í 

öllum samskiptum. Við eigum að nota þetta litríka og 

lifandi tungumál til allra hluta, bæði í leik og star  .  

Aðalmarkmið þingsályktunarinnar er að íslenska 

verði notuð á öllum sviðum samfélagsins. Aðgerða-

áætluninni er skipt í  mm  okka e ir því hvaða 

svið samfélagsins aðgerðirnar snerta: almenning, 

menntun og skólastarf, menningu og listir, tækni-

þróun, aðgengi og nýsköpun og loks stefnumótun, 

stjórnsýslu og atvinnulíf. 



Mikil áhersla er lögð á að vekja almenning til 

 vitundar um stöðu tungumálsins og mikilvægi þess. 

Það er ekki fólgið í einni aðgerð heldur  okkast það 

undir reglulegt viðhald. Það var áka  ega ánægju-

legt að  nna góðar undirtektir á nýliðnum hátíðar-

degi tungumáls okkar, degi íslenskrar tungu. Fjöldi 

landsmanna setti íslenskuna í öndvegi þann dag 

með margvíslegum hætti og þátttaka unga fólksins 

í  hátíðahöldum dagsins var mikil og góð. Það fyllir 

mann bjartsýni og trú á það að kynslóðirnar, sem erfa 

munu landið, vilji nota íslensku.  

En hvernig e  um við íslensku á öllum sviðum? 

Á hverju byrjum við? Við getum litið á margþættar 

áskoranir varðandi íslenskuna sem perlufesti; vanda-

málin eru nánast öll tengd hvert öðru og þá að sama 

skapi einnig lausnirnar. Vandinn við þetta er að það 

þarf að grípa inn í á svo mörgum sviðum í einu.  

Byrjum á læsi. Það liggur fyrir að lestrargetu 

 Íslendinga hefur hrakað mjög á liðnum áratug, 

einkum hjá börnum og þar skera drengir sig sér-

staklega úr. Árangur íslenskra nemenda í PISA-

könnunum hefur líka ge  ð sterkar vísbendingar 

um að við þurfum að breyta áherslum og grípa til 

 aðgerða til að bæta læsi barna.  

Ljóst er að það þarf að byrja miklu fyrr að styrkja 

íslenskuna í málumhver   barna. Brýnast er að vekja 

verðandi foreldra og uppalendur til vitundar um 

mikilvægt hlutverk þeirra hvað varðar máltöku og 

-þroska ungbarna. Best er að byrja að lesa, syngja 

og tala við barnið meðan það enn í móðurkviði – 

á  íslensku. Halda því svo áfram þegar börnin eru 

komin í heiminn, gera lestur og frásögn að daglegri 

venju. Börn eru eins og svampar á þessum fyrstu 

árum, drekka allt í sig sem sagt er við þau og því er 

áríðandi að leggja inn eins mikið af góðu máli og 

hægt er á máltökualdrinum.  

Þessu þarf svo að fylgja e ir þegar barn kemst á 

leikskólaaldur. Mikilvægt er að málumhver   barn-

anna sé íslenskt, áfram sé lesið fyrir þau, talað við 

þau og sungið á íslensku til að e  a málkennd og auka 

orðaforða. Æskilegt væri því að starfsfólk leikskól-

anna væri allt vel íslenskumælandi en það er ekki alls 

staðar svo. Leikskólarnir þurfa einnig að hafa betri 

aðgang að lestrarhvetjandi námsefni sem stendur 

grunnskólum til boða svo hægt sé að he a lestrar-

kennslu fyrr.  

Við  krum okkur áfram e ir perlufestinni og 

fylgjum börnunum inn í grunnskólana. Þar bíða  eiri 

áskoranir. Aðgerðir, sem snúa að e  ingu  íslensku í 

menntun og skólastar  , eru margar og margs konar. 

Það þarf að auka áherslu á íslenskukennslu á öllum 

skólastigum sem og í kennaranámi. Þar eru ýmsar 

leiðir hugsanlegar, t.d. með því að  ölga kennslu-

stundum, þróa ný námsgögn en einnig með viðhorfs-

breytingu uppalenda, nemenda, kennara og skóla-

stjórnenda til móðurmálsins. Það er hægt að e  a 

íslenskuna á svo margan hátt ásamt með öðru námi 

og tengja notkun hennar við nánast allt sem lært er 

og lesið um í skólum landsins. Þá mætti vel auka 

samvinnu heimila og skóla í þessu tilliti. Að minnsta 

kosti verður leitað leiða til að ná markmiðum um 

aukið læsi með jákvæðum aðgerðum. 

Við erum sammála um að börnin þur   að lesa 

meira. Hæfni í lestri er nauðsynleg til að hver og 

einn geti nýtt hæ  leika sína til fulls, samfélaginu 

öllu til góða. Færni í lestri er forsenda virkrar þátt-

töku í lýðræðissamfélagi en slakur lesskilningur 

getur ha  neikvæð áhrif á námsframvindu og þar 

með atvinnutækifæri síðar meir. En ef við viljum að 

börnin lesi meira, þurfa þau þá ekki að hafa aðgang 

að góðu lesefni? Talsvert hefur skort á framboð á 

góðum bókum á íslensku fyrir yngri lesendur og 

aðgerðir í þessari áætlun miða einmitt sumar að því 

að bæta þar úr. Þannig hefur verið settur á laggirnar 

sérstakur sjóður, barna- og ungmennabókasjóður-

inn Auður, sem ætlað er að styrkja útgáfu bóka fyrir 

þennan aldurs  okk. Þá hljóðar ein stærsta aðgerðin í 

 áætluninni upp á endurgreiðslu 25% kostnaðar vegna 

útgáfu bóka á íslensku en hún kom til framkvæmda 

á þessu ári og vísbendingar eru um að hún sé þegar 

farin að skila góðum árangri. Hægt er að fylgjast með 

þróun bókaútgáfu með því að skoða Bókatíðindi sem 

árlega eru ge  n út í uppha   jólabókavertíðar. Þar má 

sjá að titlum hefur  ölgað um 47% milli ára í  okki 

skáldverka fyrir börn og 39% í  okki ungmennabóka. 

Útgefendur rekja þessa aukningu beint og óbeint til 

endurgreiðslufyrirkomulagsins og barnabókasjóðsins 

enda ha   aðgerðirnar ýtt undir jákvæðni og bjartsýni 

í þessum geira.  

Þá bárust líka af því fréttir í uppha   vetrar að 

lestur hefði almennt aukist á síðustu tveimur árum, 

samkvæmt niðurstöðum könnunar sem gerð var á 



vegum Miðstöðvar íslenskra bókmennta. Landsmenn 

lesa nú að meðaltali 2,3 bækur á mánuði, konur og 

barna ölskyldur mest. Þar vegur sífellt þyngra hlutur 

hljóðbóka á kostnað hinnar hefðbundnu bókar. Þótt 

ekki sé allur þessi lestur eingöngu á íslensku eru þetta 

vísbendingar um að við séum að stefna í rétta átt og 

gefa okkur tilefni til bjartsýni.  

En það eiga ekki allir jafn auðvelt með lestur. Talið 

er að allt að 15% mannkyns eigi við einhvers konar 

námsörðugleika að stríða, t.d. skri lindu eða les-

blindu, ýmist á bóksta   eða tölusta  . Óhætt er að 

fullyrða að vitund fólks um slíka örðugleika hefur 

aukist til muna á liðnum áratug. Það þarf hins vegar 

að halda fræðslu um þá á lo i og helst að tryggja 

snemmtæka íhlutun, þ.e. að vandinn sé greindur eins 

 jótt og hægt er svo að barnið fái viðeigandi aðstoð 

strax á unga aldri.  

Skólabókasöfn gegna mikilvægu hlutverki í 

námsumhver   barna og ungmenna. Auk þess að vera 

athvarf þeirra fyrir yndislestur eða lestraraðstoð er 

aukin áhersla lögð á að söfnin séu upplýsingamið-

stöðvar, líkt og almenningsbókasöfnin. Þar eiga ung-

mennin að fá þjálfun í heimildaleit og auka almennt 

upplýsingalæsi sitt, eiginleika sem verður þeim mikil-

vægur í lí  nu. Þar eiga krakkarnir að geta lesið í næði 

en líka átt samverustund í hóp. Aðstæður til þess eru 

þó langt í frá jafngóðar í öllum skólum landsins. Sum 

eru opin allan daginn, önnur aðeins örfáar klukku-

stundir í viku. Þar stendur skortur á  árveitingum 

söfnunum fyrir þrifum. Leik- og grunnskólar eru 

á forræði sveitarfélaganna og það er undir sveitar-

stjórnum og stjórnendum hvers skóla komið hversu 

vel er hlúð að skólabókasafninu. Mögulega þarf að 

skerpa hér línur og kveða skýrar á um að ákveðið 

hlutfall af rekstrar ármunum skólanna skuli renna til 

bókasafnanna og þeirrar starfsemi sem þar fer fram.  

Við höldum áfram að  kra okkur e ir perlu-

festinni. Hvaða áskorun mætir okkur næst? Málum-

hver   ungmenna. Krakkarnir verja miklum hluta af 

sínum vökustundum í tölvum og snjalltækjum. Mörg 

horfa líka á sjónvarp, þó minna á línulega dagskrá en 

fullorðna fólkið. Þau horfa á myndbönd á Youtube, 

eiga í samskiptum á samfélagsmiðlum, hlusta á hlað-

vörp og spila tölvuleiki. Þessu efni er að miklu leyti 

miðlað á ensku og blasir við börnunum óþýtt og 

ótextað. Í þingsályktuninni um e  ingu íslenskunnar 

er lögð á það áhersla að auka textun og talsetningu 

efnis fyrir börn og unglinga, bæði í sjónvarpi og á 

efnisveitum.  

Við þurfum líka að hvetja til meiri framleiðslu 

efnis á íslensku fyrir þennan aldur. Það þyr i að 

búa til íslenskar kvikmyndir, sjónvarpsefni, leikrit, 

teiknimyndir, leikið efni fyrir netið, tölvuleiki – 

alls konar efni sem höfðar til unga fólksins. Norsku 

 unglingaþættirnir Skam nutu óhemju vinsælda hér-

lendis sem heima fyrir og sönnuðu að það er vel hægt 

að framleiða efni á móðurmáli sem hittir í mark.  

Við þurfum líka að ná í skottið á þeim sem mest 

áhrif hafa á ungdóminn í gegnum miðla sem okkur 

fullorðnum eru nánast framandi: samfélagsmiðla, 

hlaðvörp og tölvuleikjaheiminn, svo eitthvað sé 

nefnt. Með því að kalla  „áhrifavaldana“ til ábyrgðar 

og kveðja þá í íslenskuherinn, má auka vitund unga 

fólksins um tungumálið. Svo læra börnin sem fyrir 

þeim er ha , segir málshátturinn og ef fyrirmynd-

irnar tjá sig á ensku, apa börnin það e ir þeim. Því 

er brýnt að gera íslenskunni hærra undir höfði á 

þessum miðlum og fá unga fólkið í lið með okkur.  

Það er ekki eingöngu erlent afþreyingarefni sem 

hvolfst hefur y  r okkur hin síðari ár. Enskan mætir 

okkur nánast alls staðar. Það er vegna þess að sam-

félagsmyndin hefur tekið gríðarlegum breytingum á 

stuttum tíma. Snjalltækin hafa leyst af hólmi tölvur, 

síma, sjónvarp og útvarp – allt í einni græju sem er 

tengd netinu þar sem enskan er ráðandi. Samfélagið 

sjál  er öðru vísi samsett en það var fyrir fáeinum 

árum. Um 12% íbúa landsins eru af erlendum upp-

runa og hafa ekki nærri allir lært íslensku. Móðurmál 

skólabarna á Íslandi í dag eru  eiri en 90 – fyrir utan 

íslensku.  

Við þurfum að halda vöku okkar ef íslenskan á 

að halda velli. Á sama tíma og hópur inn  ytjenda 

stækkaði, margfaldaðist  öldi erlendra gesta hingað 

til lands. Á fyrstu árum þessarar aldar voru þeir rétt 

um 300 þúsund á ári en  ölgaði í rúmar 2,3 millj-

ónir árið 2018. Sú öra þróun leiddi til þess að fyr-

irtæki sem tengdust ferðaþjónustu á einhvern hátt, 

færðu sig  est y  r í ensku. Við vöknuðum upp við að 

málumhver   ferðaþjónustunnar var að stórum hluta 

orðið enskt. Kynningarefni, matseðlar og kveðjur – 

allt var þetta meira eða minna talað og ritað á ensku 

og  fyrirtækin sjálf jafnvel eingöngu með ensk heiti. 

„Rush, adventure, whale-watching, experience, 

happy, fresh, mex …“ hvarvetna glymja auglýsingar 



á ísl-ensku eða bara ensku í eyrum okkar. Á helstu 

 áningarstöðum eru skiltin á erlendum tungumálum 

og jafnvel sums staðar eingöngu á útlensku. Stein-

inn tók þó úr þegar bera fór á því að á algengum 

kortasjám á netinu var ekki lengur hægt að  nna sum 

íslensk örnefni. Í stað Reynis öru var komin „Black 

Beach,“ í stað sandsins við Jökulsárlón á Breiða-

merkursandi var komin „Diamond Beach“ og austur 

á Stokksnesi hafði skyndilega „Batman Mountain“ 

leyst Vestrahorn af hólmi.

Þetta veldur ekki einasta vonbrigðum heldur 

hlýtur að einhverju leyti að byggjast á  misskilningi. 

Varla greiða okkar erlendu gestir fúlgur  ár til 

að heimsækja land sem hefur misst sérkenni sín? 

Í  þingsályktuninni er gert ráð fyrir að sett verði 

viðmið um notkun íslensku og annarra tungumála 

í upplýsinga- og kynningarefni á vegum stjórnvalda 

og atvinnulífs. Þar er lögð áhersla á að íslenska verði 

höfð „fyrst og fremst“ þ.e. að íslenskur texti standi 

framar erlendum þýðingum. Við spyrnum við fótum 

í þessum efnum líka, þar er verk að vinna.  

En þá eru það samborgarar okkar af erlendum 

uppruna, börn og fullorðnir. Við viljum að þeir læri 

íslensku því að það er lykillinn að virkri þátttöku 

þeirra í atvinnulí   og samfélaginu. Börnin þurfa 

að ná góðum tökum á íslenskunni svo að þau öðlist 

góða  lestrarfærni sem er grundvöllur að farsælli 

skólagöngu. Við verðum að skapa  ölbreytt tæki-

færi til íslenskunáms fyrir alla, bæði á skólaaldri og á 

fullorðinsárum. Á þessu sviði er víða pottur brotinn. 

Kannanir hafa leitt í ljós að mörg skólabarnanna eru 

afar illa stödd hvað varðar íslenskukunnáttu þegar 

grunnskóla lýkur og það getur skert tækifæri þeirra 

varðandi framhaldsmenntun. Þar með getur skapast 

ójafnræði milli hópa yngri borgara.  

Fjármagn til íslenskukennslu fyrir inn  ytjendur 

hefur ekki haldið í við  ölgun inn  ytjenda og úr því 

þarf að bæta. Unnið er að því að kortleggja stöðuna 

og meta til hvaða aðgerða þur   að grípa til að rétta 

þeirra hlut. Þá verður einnig metið hvernig kennslu 

fullorðinna inn  ytjenda er best hagað. Ljóst er að 

þessi hópur er mjög  ölbreyttur og með misjafnar 

þar  r og því þurfa úrræðin að vera margs konar. 

Sumir staldra hér aðeins við í stuttan tíma, t.d. í 

vinnu innan ferðaþjónustunnar. Við megum alveg 

gera kröfu um að fólk læri einföldustu kveðjur og 

setningar á íslensku og við eigum að hjálpa því að 

læra meira með því að tala við það á íslensku, ekki 

skipta strax y  r í ensku. Okkur þætti það eðlilegt ef 

við værum sjálf að vinna þjónustustörf erlendis að 

gerð væri krafa um að við réðum við einföldustu 

setningar á máli heimamanna. Sumir setjast hér að en 

 nna aldrei tíma til að læra íslenskuna, en þá þurfum 

við að  nna leið til að hjálpa fyrirtækjum sem eru 

með erlent starfsfólk til að veita því íslenskukennslu 

á vinnutíma.   

Við þurfum að fylgjast vel með tækniþróuninni 

sem á kö  um virðist svo ör að menn eru varla búnir 

að tileinka sér einhverja nýjungina þegar hún er 

orðin úrelt. Framtíðarmúsíkin tilheyrir ekki lengur 

framtíðinni heldur er orðin stef dagsins í dag. Fjórða 

iðnbyltingin, sjálfvirknivæðingin, hin ókomna tíð 

er runnin upp. Máltækni er samheiti y  r þá tækni 

sem gerir okkur klei  að stýra snjalltækjum með 

röddinni; spyrja, þýða, gefa fyrirmæli, fá töluðu máli 

breytt í ritað og rituðu í talað. Ef íslenskan á að lifa af 

í þessari stafrænu veröld þurfa tæki upplýsingatækn-

innar að skilja hana.  

Ein af stærstu aðgerðum íslenskuverkefnisins er 

einmitt þróun máltækni fyrir íslensku. Verkefnið 

er þegar ha  ð og hefur sjálfseignarstofnuninni 

 Almannarómi verið falin umsjón þess. Fyrir liggur 

ítarleg verkáætlun til  ögurra ára þar sem í fyrstu 

verða þróaðar  órar kjarnalausnir: talgervill, tal-

greinir, þýðingarvél og málrýnir. Hér vinna fræði-

menn og fyrirtæki saman að því að skila nothæfum 

afurðum innan skamms tíma; tækjum sem skilja og 

tala íslensku. Máltækniverkefnið er full ármagnað en 

ríkið mun greiða á þriðja milljarð króna fyrir þessa 

vinnu.  

Íslenskan er ríkt mál. Til eru alls kyns upplýsinga-

grunnar sem tengjast íslensku máli og tvímála orða-

bækur milli íslensku og annarra tungumála. Eitt af 

markmiðum áætlunarinnar um e  ingu íslensku er 

að veita opinn aðgang að öllum þessum söfnum. Við 

þurfum að tryggja að allir geti leitað sér upplýsinga 

um allt sem varðar tungumálið, uppruna orðanna, 

merkingu þeirra og þýðingu á öðrum tungumálum. 

Allir sem áhuga hafa á málinu ættu að eiga greiðan 

aðgang að þessum upplýsingum og helst um eina, 

einfalda orðagátt. Unnið er að því að  nna færar 

leiðir í þessum efnum en orðasöfnin hafa hingað til 

verið í eigu og umsjón ýmissa aðila. Við þurfum líka 

að vera duglegri að viðhalda málinu okkar, koma 



með tillögur að nýjum orðum, grafa upp önnur lítið 

notuð og auka  ölbreytileikann í orðaforðanum.  

Íslensk málnefnd hefur verið starfandi í 55 ár. Frá 

2006 hefur hlutverk hennar verið að veita stjórn-

völdum ráðgjöf um málefni íslenskrar tungu á fræði-

legum grundvelli, álykta árlega um stöðu hennar og 

gera tillögur til ráðherra um málstefnu. Íslendingar 

eignuðust opinbera málstefnu í fyrsta sinn í mars 

2009 þegar Alþingi samþykkti tillögur nefndarinnar 

að íslenskri málstefnu, Íslenska til alls. Nú stendur til 

að endurskoða þessa stefnu enda hefur margt breyst 

í málumhver   okkar frá árinu 2009. Ný málnefnd 

tekur til starfa strax e ir áramótin og er henni falið 

að gera tillögu að nýrri málstefnu fyrir árslok 2021. 

Þá verður einnig ha  st handa við að setja málstefnu 

um íslenskt táknmál en samkvæmt lögum er íslenskt 

táknmál opinbert mál þeirra sem reiða sig á það til 

samskipta og er jafn rétthátt íslenskri tungu í lög-

unum. Stefnt er að því að Málnefnd um íslenskt tákn-

mál skili drögum að fyrstu málstefnunni fyrir árslok 

2020.  

Íslenska er skemmtilegt mál. Sumir eru  inkari 

en aðrir þegar kemur að því að raða orðunum 

saman, snúa út úr þeim eða dýpka merkingu þeirra. 

Þá er eins og maður uppgötvi alveg nýja hlið á 

okkar  ástkæra, ylhýra. Og þjóðin er rík af orðsnill-

ingum: auk rithöfundanna eigum við  öldann 

allan af  tónlistarfólki, textahöfundum, röppurum, 

uppistöndurum, hlaðvörpurum og „jörmurum“ sem 

eru útfærslur nútímans á ljóðskáldum, leikskáldum 

og revíusmiðum gærdagsins. Þessir listamenn hjálpa 

okkur að ferja íslenskuna, bókmenntirnar, orðlistina 

y  r í nútímann og áfram til framtíðar. Þeirra framlag 

skiptir máli og viðheldur tengingu tungumálsins við 

hinar hefðbundnu listgreinar og ólík tjáningarform.  

Hér hefur verið farið y  r helstu áskoranir sem 

blasa við íslenskri tungu og til stendur að mæta á 

næstu árum, skv. þingsályktuninni um e  ingu ís-

lensku. Það er af nógu að taka og það þarf að for-

gangsraða. En hvar er upphaf perlufestarinnar og 

hvar endar hún? Við verðum að byrja einhvers staðar 

og halda svo bara áfram að þétta raðirnar, leysa úr 

vandamálum, bæta kennsluna, auka orðaforðann, 

hvetja og hrósa – þannig e  um við fólk til dáða. Við 

verðum að taka höndum saman um þetta mikilvæga 

verkefni, allir íbúar þessa lands, sama hver uppruni 

þeirra er. Við viljum að allir tali íslensku, bæði svo 

allir megi njóta sömu tækifæra í samfélaginu og líka 

til að viðhalda tungunni. Við viljum að þeir sem eru 

að læra tungumálið þori að tjá sig á íslensku þótt 

málfræðinni kunni að vera ábótavant. Við eigum að 

tala við alla sem hér búa á íslensku og hjálpa þeim 

að ná tökum á málinu. Við verðum að vinna saman 

ef þetta  verkefni á að skila árangri. Sameinumst um 

e  ingu íslenskunnar.   
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