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Inngangur 

Þetta verkefni sem að þú ert nú að byrja lestur þinn á er í raun eins og örlítil 

tilraunarstarfsemi á því að safna saman hugtökum í sálfræði sem að kennd er 

við Kennaraháskóla Íslands. Þetta er samt alls ekki tæmandi listi sem að kom 

út  úr  þessu  verkefni  en  gæti  vel  verið  byrjunin  á  einhverju  meira.  En 

einhverstaðar verður maður að byrja. Það sem að ég og Baldur Kristjánsson 

komumst að var að fara í gegnum glærur sem að hann sendi á mig og ég tók 

þá saman þau orð sem að voru hugtök og heiti á sálfræði tengdum glærunum. 

Hugtökin  eru  á  ensku  og  þau  voru  notuð  sem  sagt  í  kennslu  við 

Kenaraháskólann  og  eru  enn  að  vísu.  Hugmyndin  var  að  koma  orðunum 

saman  á  lista  og  setja  upp  sem  einskonar  hugtakalista,  það  verður  nú  víst 

seint til heil bók úr nokkrum fyrirlestrum en alveg ágætis listi samt, útskýra 

þau hugtök sem að komu fram á þessum glærum og sjá svona aðeins hver eru 

flóknari í þýðingu en önnur.  

Þetta  var  mjög  fínt  verkefni  fyrir  mig  að  því  leytinu  til  að  ég  vildi 

kynna mér  betur  það  hvernig  er  að  vinna  við  þýðingar  þar  sem  að  ég  hef 

verið að lesa texta við erlent sjónvarpsefni frá um það bil sjö ára aldri og eftir 

því sem að maður kann meira  í  talmálinu, enskunni  í mínu tilviki, að þá  fer 

maður að sjá að textinn var ekki alltaf  í samræmi við   talið og þá fer maður 

sjálfkrafa að hugsa hvað sé eiginlega að þeim sem eru að þýða, vita þeir ekki 

að þetta orð er ekkert svona á íslensku? Einhvernvegin kom það alltaf upp í 

hugann að efni ætti að vera þýtt orð fyrir orð, en svo þegar maður fór að lesa 

samhengið  í  íslenska  textanum  að  þá  var  þýðandinn  að  ná  alveg  réttri 

merkingu og staðfærði jafnvel það sem að sagt var og notaði jafnvel íslenska 

málshætti sem að voru áþekkir þeim sem að notaðir voru á enskunni. Þá fyrst 

fer maður að skilja að það er kanski ekkert alltaf möguleiki að þýða orð fyrir 

orð.  Það  sem  ég  vil meina  er  að  ef  að  þýtt  yrði  nú  orð  fyrir  orð  þá myndi 

textinn líta hálf einkennilega út vegna þess að enska og íslenska eru ekki eins 

uppsett  tungumál.  Ef  að  þýtt  yrði  hvert  einasta  orð  og  bara  hugsað  um 

merkingu hvers orðs fyrir sig í stað heildarinnar, þá gæti textinn komið mjög 

einkenniilega  út.  Ég  mun  snerta  aðeins  á  þessum  hugsunum  síðar  í 



  5 

ritgerðinni. Ég byrja á því að fara aðeins út í íslenskuna, sögu málsins svona í 

stuttu máli og hvernig að það hefur varðveist og breyst að einhverju leyti. Það 

er margt  í  gangi  þegar  að maður  er  að  vinna með  jafn  lifandi mál  sem  að 

sérstaklega  er  eins  ungt  og  íslenskan  er  og  það  er  sífellt  verið  að  bæta  við 

orðaforðann. Þó að stundum geti það reynst erfitt að finna orð sem að eru við 

hæfi yfir erlend hugtök og heiti, þá vissulega  leggjum við okkur  fram við að 

reyna okkar besta. Við höfum líka að ég held  lúmskt gaman að því að reyna 

fyrir okkur í því að finna nýyrði eða nýmæli.  

Það er  reyndar uppi  á  teningnum sú  spurning  í því hve  langt maður 

ætti að ganga með þýðingar. Hvort við ættum að þýða gjörsamlega allt og þá 

hvernig yrði farið að því. Það er svo mikið efni til að við getum hreinlega ekki 

ætlast til þess að það verði allt til á okkar ástkæra móðurmáli, en við getum 

þó haldið í þá von að þeir sem að vinna með vissar fræðigreinar fari að skrifa 

um þær á íslensku. Því  að um leið og til dæmis líffræðingur fer að skrifa um 

sína fræðagrein á  íslensku að þá rennir hann stoðum undir þau hugtök sem 

að  notuð  eru  í  líffræðinni  hann  kemur  þeim  enn  frekar  í  orðræðu  sem  að 

verður til þess að þau festa sig mun frekar í almennri notkun þá kanski einna 

helst innan fræðagreinarinnar. Aftur á móti ef að við erum ekki að nota orðin 

sem  að  við  erum  jafnvel  með  þýðingu  á  að  þá  eiga  þau  voðalega  erfitt 

uppdráttar í því að festa rætur í málinu. Það er bara eins um allt sem að ekki 

er notað að einhverju viti og þá sérstaklega í sambandi við mælt mál að það 

dettur uppfyrir vegna þess að það er ekkert notað, leggst í gleymsku að eilífu 

jafnvel.  Stundum  hafa  gömul  orð  dúkkað  upp  á  yfirborðið  sem  heiti  á 

einhvern nýjan hlut  jafnvel, þannig ekki öll eru gleymd og grafin. Dæmi um 

þetta  er  til  dæmis  orðið  hýr,  sem  að  þýðir  í  raun  glaður,  hress  og  eitthvað 

svona meira í þá áttina en einhvernvegin að þá er eiginlega búið að skemma 

þetta annars ágæta orð að nokkru leyti þar sem að flestir sem heyra orðið hýr 

hugsa strax um samkynhneigð. Þannig það kemur ekkert endilega vel við alla 

að vera kallaðir hýrir þó að þetta sé alveg ágætisorð í sjálfu sér. 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Málið okkar ylhýra eina 

Ísland er ekki mjög stórt land á heimsmælikvarða, það er lítil eyja úti í 

Atlantshafi  sem  að  er  nokkuð  lokuð  svona  útaf  fyrir  sig.  Þar  búa  nú  um 

300.000 manneskjur sem að eru langflestar ef ekki allar mjög stoltar af landi, 

þjóð og tungumáli. Við sem Íslendingar erum ánægðir með það að hafa okkar 

eigið mál sem að þykir mjög sérstætt að því leytinu til að það hefur lítið breyst 

síðan að ritun á því hófst. Það að tungan hafi lítið sem ekkert breyst í gegnum 

aldirnar má þakka því að við höfum verið einangruð út í Atlantshafi og höfum 

við  þessvegna  haldið  því  sérstæði  að  eiga  okkar  tungumál  enn mjög  hreint 

miðað við aðrar þjóðir í kringum okkur sem að urðu frekar fyrir áhrifum frá 

ríkjandi nágrannaþjóðum. Norskan deildist  til dæmis og varð  frábrugðin því 

máli sem að Norðurlanda þjóðirnar áttu upphaflega sameiginlegt, það sama á 

við dönskuna og sænskuna þó svo að það sé kanski ekki jafn greinilegt og með 

norskuna  þar  sem  að  hún  virðist  vera  það  mál  sem  að  liggur  hvað  næst 

íslenskunni  með  það  að  geta  talist  lík  upprunalegu  tungumáli  Norðurlanda 

þjóðanna.  

Vegna þess  hvað  íslenskan hefur  haldið  sér  vel  í  gegnum ár  og  aldir, 

bæði  hvað  varðar  orða  merkingar  og  stafsetningu  orða  að  þá  getur  hvert 

mannsbarn  sem  að  er  læst  á  íslensku  lesið  þau  gömlu  handrit  sem  að 

meistarar okkar skildu eftir sig mörgum öldum áður en að börn þessi komu til 

sögunnar, jafnvel áður en langafi eða langalangamma komu til. Það þykir mjög 

merkilegt  í  síbreytilegum heimi nútímans  að  við  erum þjóð  sem að  er  bæði 

læs á gömul handrit sem að varðveist hafa og verið rituð á íslenskri tungu þó 

hún sé fornmál í rauninni og einnig að við erum framarlega hvað varðar tækni 

og þá erum við gjarnan með eigin orð yfir nýja hluti sem að komið hafa til nota 

hér á landi í gengum árin. Farsími, tölva, sími og fartölva eru orð sem að eru jú 

frekar ný í málinu miðað við mörg önnur og það eru engar aðrar þjóðir sem að 

notast við sömu orð og við í þessu sambandi.  

Svo ég taki nú mjög nýlegt dæmi að þá eru mjög margir  í dag sem að 

eiga iPod eða hafa aðgang að og það er ekki frásögu færandi nema fyrir það að 

mörgum líst vel á það að fá íslenskt orð yfir gripinn en ekkert hefur náð festu 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eins  og  er  en  þá  hafa  komið  fram  orð  eins  og  tónhlaða,  spilastokkur  og 

hljóðkútur  svo dæmi  séu  tekin,  það  sem að þarf  í  raun að gerast  til  þess  að 

eitthvað af þessum íslensku orðum yfir iPod nái festu í tungumálinu er einmitt 

það að koma því  í notkun því annars gerist voðalega lítið í því að það nái að 

skjóta rótum.   Það eru  fullt af nýyrðum   sem koma hafið  inn  í málið sem að 

smíðuð  hafa  verið  til  þess  að  svala  þeirri  þörf  að  nefna  nýja  hluti  á  okkar 

ylkæra tungumáli og þau hafa mörg hver fest sess þannig að þau eru notuð í 

daglegu máli. (á eftir að fara betur í highlighted textann hér) 

 

Sjálfsmynd þjóðar, málmenning 

Tungumál er jú stór hluti af sjálfsmynd þjóðar og einnig því hvernig að 

þjóðmenningin er. Hér á landi hefur tungumálið haldið sér eins og fram hefur 

komið helst þá vegna einangrunar og einnig vegna þess hvað við eigum ríka 

sögu hvað  varðar  ritun  á máli  okkar.  Það  var  byrjað  frekar  snemma  að  rita 

niður þær munnmælasögur sem að þekktar voru á öldum áður og þessvegna 

hefur tungumálið  verið svo vel varðveitt eins og raun ber vitni.  

Íslendingar  urðu  fremur  snemma  varir  um  sitt  mál  og  það  gerðist 

jafnvel  eins  snemma og  á  þjóðveldisöld  að  við  hófum  að  skrifa  um  íslenska 

tungu og íslenska málfræði. Í þá daga þótti það alveg einstakt í raun þar sem 

að  mest  var  notast  við  latínu  en  ekki  þjóðtungur  þegar  unnið  var  með 

málfræði.  Snorri  Sturluson  var  ötull  ritari  á  íslenska  tungu  og  í 

Skáldskaparmálum að þá beinir hann orðum sínum til ungra skálda „þeim er 

girnast  að  nema  mál  skáldskapar  og  heyja  sér  orðfjölda  (...)  þá  skilji  hann 

þessa  bók  til  fróðleiks  og  skemmtunar.”  Ólafur  Þórðarson  hvítaskáld 

bróðursonur  Snorra  Sturlusonar  skrifaði  íslenska  málskrúðsfræði  og  þessi 

ritgerð ber þess ljóst vitni að hann var mjög vel að sér í kenningum latneskrar 

málfræði sem að hann sneri upp á íslenskt mál. Vitund bæði Snorra og Ólafs 

um móðurmál sitt var sterk og markmið þeirra var  jú að efla  íslenska tungu 

(Tryggvi  Gíslason  1995:3).  Snorri  ritaði  Snorra‐Eddu  upphaflega  sem 

kennslubók í skáldskap og hún þjónaði því mikilvæga hlutverki í margar aldir. 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Í dag er Snorra‐Edda mikilvægasta heimildin sem að við höfum um norræna 

goðafræði og fornan átrúnað (Wikipedia).  

Þessir  fornu  kappar  sem  að  á  hefur  verið minnst  hafa  ásamt  fleirum 

verið  stór hluti  af því  að varðveita okkar ylkæra  tungumál  sem okkur þykir 

svo vænt um enn þann dag  í dag þó svo að það séu, eins og nefnt var  fyrr  í  

þessari  ritsmíð,  ekki  svo margir  sem að nota  íslenskuna  í  daglegu  tali  og  til  

menntunar aðrir en þeir sem búa hér á landi eða eiga rætur hingað til lands að 

rekja. Það að okkar  litla  land og stolta þjóð haldi tungumáli sínu eins hreinu 

og  hún  getur  og  leggur  sig  í  líma  við  það  að  finna  út  hvernig  hægt  væri  að 

íslenska orð og koma þeim  í notkun hjá almenningi er stór hluti af því hvað 

við erum stolt og sjálfstæð. Það eru ekki margar þjóðir af okkar stærðargráðu 

sem að kröfðust fullveldis eins snemma og við gerðum nú eða sjálfstæðis. Það 

er  glöggt merki  um  að  við  viljum  standa  okkur  og  skera  okkur  úr  hópnum 

ásamt  því  þó  að  vera  hluti  af  honum.  Við  erum  íslensk  en  samt  sem  áður 

teljum  við  okkur  mikla  heimsborgara,  erum  stolt  af  sögu  okkar  lands  og 

þjóðar  sem að er mjög  rík miðað við hvað við  erum  fámenn þjóð. Við  erum 

mjög heppin að eiga að þessa ríku sögu sem að rituð hefur verið og  með það 

að við getum nýtt okkur hana bæði til þess að læra um það hvernig mál okkar 

og menning hefur þróast. Sjáum það þegar að við lítum á þessar fornu sögur 

sem að við erum svo heppin að eiga að og líka með það að þær eru margar til 

sýnis  fyrir  almenning  þannig  að  við  getum  farið  ef  við  viljum  þá  niður  í 

Árnastofnun og litið á þessar merku sögu mynjar.  

 

Málhreinsun 

Guðbrandur  Þorláksson  biskup  var  stórtækur  í málhreinsun  á  sínum 

tíma  og  ber  stórverk  hans  sem  oftar  en  ekki  er  kennd  við  nafn  hans, 

Guðbrandsbiblía, þess  skýrt merki  að þetta var maður  sem að  lagði  sig hart 

fram  við  að  halda  málinu  við  ásamt  því  að  gera  guðs  orð  aðgengilegt 

almenningi. Þar komum við inn á annan flöt á því að tungumálið varð að vera 

aðgengilegt fyrir alla hvort sem að maður var Jón eða séra Jón. Það hefur verið 

ríkjandi krafa um það að engum sá mismunað og að allir geti skilið það sem að 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fram fer á málinu að vissu leiti þó. Það er ekki elítu skipting hér á landi eins og 

til  dæmis  í  Englandi og það er  stór hluti  þess  að það  sé krafa  á það að  allir 

skilji. Auðvitað er samt ekki ætlast til þess að lærður lögfræðingur, læknir eða 

annar  geti  talað  fagmál  við  ólærða manneskju  í  faginu  en  læknir  til  dæmis 

getur útskýrt á vel skiljanlegu máli það sem að þarf til að sjúklingur skilji hvað 

hann á við. Þannig að það að finna rétt orð við rétt tækifæri er vissulega mjög 

gott. Enginn er yfir annan hafinn, allir eru jafnir. Það er viss hugsun um það að 

engum sé mismunað og þá sérstaklega í rituðu máli, það er ekki það háfleygt 

og  orðalag  það  snobbað  að  almenningur  sem  að  er  læs  og  hefur  gengið  í 

barnaskóla  nú  jafnvel  menntaskóla  geti  lesið  það  og  áttað  sig  á  því  hvað 

gengur á  í  textanum. Auðvitað  fer það einnig eftir því hvar viðkomandi  texti 

birtist,  ef  þetta  væri  til  dæmis  læknatímarit  að  þá  er  skiljanlega  ritað  á 

læknamáli  sem að þá  lærðir  læknar ná mjög  auðveldlega  á meðan það  gæti 

verið  einhver  annar  sem að  ekki nær að  lesa  í  læknaritinu  sér  til  gagns þar 

sem að þar gæti verið eitthvað sem að viðkomandi kannast hreinlega ekki við, 

nær  ekki  að  tengja  það  við  fyrri  þekkingu  og  þessvegna  nær  viðkomandi 

heldur ekki að fá skilning á efninu sem hann er að lesa. Þó gæti sá hinn sami 

þó  skilið  alveg  heilmikið  þrátt  fyrir  að  þett  sé  í  raun  ekki  hans  fræðasvið, 

íslenskan er jú einnig oft á tíðum mjög gegnsætt mál, orð og hugtök eiga það 

til að útskýra sig sjálf. Orð eins og háls‐, eyrna‐ eða lungnabólga útskýra sig til 

dæmis mjög mikið sjálf, það eina sem maður þarf að kannast við er hvað háls, 

eyru og lunga er og svo bólga. Þau orð standa alveg sjálf og maður þarf ekki að 

kunna neitt í læknisfræði til að ná því hvað er átt við með orðunum. En til að 

ná dýpri merkingu á þeim að þá þyrftum við að kannast við hversvegna það er 

kallað þessu orði eða hver orsökin er eða annað í þá áttina.  Kynnast fræðilegu 

ástæðunni, en það getur sá sem að það vill gert á eigin vegum þar sem ég mun 

ekki fara nánar út í það eins og stendur.   

 

Nýyrði, nýmerking 

Íslenskan hefur jú eins og fram hefur komið haldið sér alveg merkilega 

vel og er hún sterkt tungumál miðað við það hvað við erum fámenn þjóð þó 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svo að vissir hlutir hafi breyst með tímanum. Til að mynda hefur stafsetning 

og einnig það  sem hefur  inn  í málið komið af nýyrðum sem að  smíðuð hafa 

verið til þess að svala þeirri þörf að nefna nýja hluti á okkar ylkæra tungumáli 

auðvitað breytt og bætt málið að vissu  leyti. Þar  sem að  íslenskan er  lifandi 

mál er ekki við öðru að búast en að hún verði fyrir breytingum og bætingum á 

hina ýmsu vegu. Það er einnig mjög erfitt að reyna að festa niður svo lifandi 

mál þar sem að það tekur jú tíma að koma því í verk að setja orð t.d. í orðabók 

og vinna þá vinnu sem að þarf til að geta fest málið niður þar sem að það er 

sífellt  á  hreyfingu  alveg  eins  og  þjóðin  og menningin  sem  að  einnig  fer  ört 

vaxandi.  

 Svo ég taki eins og eitt gott dæmi um þetta að þá er orð eins og tölva, 

sem  að  ég  minntist  lítilega  á  áður,  einungis  notað  hér  á  landi  á  meðan  að 

enska  orðið  computer  sem  er  frumgerðin  er  notuð  annarstaðar  ef  ekki 

allstaðar  í  heiminum,  t.d.  nota  danir  komputer  sem  er  bara  enska  orðið 

computer  með  fínum  dönskum  hreim.  Við  sem  Íslendingar  erum  mjög 

duglegir við að finna nýyrði sem að notuð eru yfir ný tæki, tól og uppgötvanir. 

Það hefur til og með verið krafa á að fá íslenskt orð yfir það sem nýtt er fyrir 

landi  og  þjóð.  Það  eru  til  ýmis  dæmi  um það  hvernig  orð  hafa  komið  upp  í 

gegnum árin þó að ekki hafi þau öll  fest  rætur eins og ætlun var  til kanski  í 

upphafi.  Bíll  er  gott  dæmi um orð  sem að  er  í  raun bara  íslenskuð mynd  af 

danska orðinu bil en það kom nú annað orð sem að svo sem er þekkt þannig 

séð  í  íslenskunni og er það orðið sjálfrennireið sem að, eins og almenningur 

tekur jú eftur festi ekki rætur eins og orðið bíll sem að er mun þjálla á marga 

vegu, stutt og hljómgott orð. Jórturleður er annað mjög gott dæmi um orð sem 

að  reynt  var  að  koma  á  laggirnar  í  staðin  fyrir  tökuorðið  tyggjó  sem  að  er 

keimlíkt  tyggis sem er norska orðið  fyrir  tyggjó. Það eru  til mörg önnur orð 

sem að   minna okkur á það að  tilraun var gerð  til að koma orði  í notkun en 

ekki varð meira úr því orði en að það er stundum notað og þá jafnvel  í gríni 

því  það  þykir  skondið  að  einhverju  leyti,  hver  kannast  ekki  við  að  ná  sér  í 

glóaldin, jarðepli nú eða bjúgaldin þegar skottast er út í búð? 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Tungumál er hluti af menningu 

Menningin  hér  á  landi,  og  þá  er  ég  sérstaklega  að  koma  inn  á 

málmenningu  okkar  íslendinga,  er  sterk  þar  sem  að  við  höfum mun  lengri 

sögu sem að varðveist í mannamynnum en varð ekki rituð fyrr en löngu síðar. 

Mikil  og  sterk  söguhefð  er  líklegast það  sem að er  svo  sterkt  í  okkur  ennþá 

sem þjóð og gerir það að verkum að við viljum varðveita mál okkar áfram eins 

og  það  varðveittist  í  gegnum  aldirnar  hér  áður  fyrr.  Það  sjáum  við  meðal 

annars  á því  að við  erum voðalega dugleg  að  finna út hvað við  getum nefnt 

eitthvað sem að er nýtt fyrir okkur og tungumálið, stundum er tekið upp eldra 

orð  sem  að  jafnvel  hefur  haft  ólíka merkingu  í  upphafi  en  að  virðist  henta 

betur með því sem að á að nefna þá er það reyndar ekki nýyrði heldur er það 

kallað nýmerking. Mjög gott dæmi um það finnst mér vera orðið sími sem að 

var heiti yfir þráð á öldum áður og svo datt það nú uppfyrir í notkun, en þegar 

að þessi nýjung kom til  landsins og menn gátu hringt á milli bæja að þá var 

það orð tekið upp aftur  í nýrri merkingu. Þegar ég komst að því að sími var 

áður fyrr annað orð yfir þráð að þá kviknaði á perunni og ég skildi hversvegna 

maður talar um að slá á þráðinn, mér fannst mjög gaman að því 

Miðað við það hvað við erum lítil þjóð að þá erum við mjög dugleg við 

þetta þar sem að okkur þykir nú frekar vænt um tungumálið okkar, það er svo 

stór hluti af menningu okkar, af einkennum Íslands og íslendinga. Tungumálið 

er mjög stór hluti af okkur, það er í raun það að búa hér, tala íslensku og vera 

íslendingur sem gerir okkur að okkur. Þjóðarstoltið er líka það sem að hefur 

haldið  íslenskunni eins uprunalegri og hún  í  raun er. Við erum mjög heppin 

með það að við getum lesið handritin okkar gömlu frá þeim meisturum Agli, 

Snorra  og  fleirum  frá  sama  tímabili  sem  að  voru  miklir  rithöfundar  og 

skrifuðu niður það sem að var í gangi hér í íslensku þjóðlífi þegar að þeir voru 

á  lífi,  án mikillar  áreynslu  eða þar  til  gerðrar menntunar. Tungumálið hefur 

haldið sér þannig að stórum hluta óbreytt í uppbyggingu og málmenningu þó 

að  vissulega  hafi  komið  inn  alveg  heil  ósköp  af  nýyrðum  og  einnig 

nýmerkingum  ásamt  því  að  tímarnir  breytast  jú  óumflýjanlega  og  málfar 

breytist þar að nokkru leiti líka. Ný og meiri tækni verður sífellt til og það þarf 

að nefna allt einhverju nafni, það væri svolítið erfitt ef að það væri bara talað 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um hitt og þetta í sífellu. Tökum dæmi að ef við bæðum um hvort einhver gæti 

rétt  okkur  hitt  og  þetta  þarna  í  staðinn  fyrir  til  dæmis  hníf  og  gaffal,  það 

einfaldar  vissulega  hlutina  að  þeir  hafi  eigin  nafn  sem  að  við  getum  notað 

þegar við tölum um þá.  

Einnig  eru  margar  fræðigreinar  sem  að  eru  kenndar  hér  á  landi,  á 

háskólastigi, svo sem kennslu‐,  læknis‐ og sálfræði svo að dæmi séu tekin og 

þar  eru  bækurnar  sem  að  notaðar  eru  við  kennslu  yfirleitt  ef  ekki  alltaf  á 

enskri tungu þar sem að flest efni í þessum fræðum er gefið út á ensku, sem er 

jú það  tungumál  sem að er notað einna helst  í  viðskiptum milli heimshorna 

sem að hafa ekki sama tungumál. Þar sem að við erum nú mjög framarlega í 

mörgu að okkar mati, eins og til dæmis tísku, tækni og viðskiptum að þá eru 

margir  sem  að  læra  erlent  tungumál  til  að  koma  sér  enn  framar  á 

framabrautina og einnig bara  til þess hreinlega að koma sér áfram  í  frekara 

nám. Þar sem við erum jú það fá hérlendis eins og komið var inn á í upphafi 

ritunar að þá er ekki allt kennt hér á landi þar sem markaðurinn fyrir námið 

er  ekkert  of  stór  þannig  að  hagstæðara  getur  reynst  að  fara  út  og  læra  það 

sem að manni lystir þó það gæti svo sem verið á öðru tungumáli.  

 

Þýðingar, Kennsluefni 

Hvað með kennsluefnið sem að við höfum aðgang að? Vissulega er ekki 

eins mikið úrval  til  á  íslensku  eins  og  til  dæmis  á  ensku þar  sem að hún  er 

mun stærra og údbreiddara mál en okkar kæra íslenska. Einnig eru ekki mjög 

margir sem að geta nýtt sér íslenskuna til að fræða sig um ýmislegt þar sem að 

það er ekki móðurmál fyrir fjölda fólks. Það eru bara um kanski svona milljón 

manns  um  heim  allan  sem  að  telur  einnig  þá  íslendinga  sem  að  hafa  flust 

erlendis til þess að fara í frekara nám eða að öðrum ástæðum. Þannig að það 

er  kanski  ekkert  skrýtið  að  það  séu  ekki  til  öll  ósköpin  af  kennsluefni  eða 

jafnvel öðru efni sem útgefið er úti í hinum stóra heimi á íslensku. Það er nú 

þrátt fyrir allt ýmislegt sem að við erum að hafa fyrir því að þýða yfir á okkar 

ylkæra  tungumál  eins  og  sem  dæmi  að  þá  eru  spennusögur,  alfræðirit  og 

annað útgefið efni. Þó erum við ekki að hafa fyrir því að þýða hin ýmsu tímarit 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og blöð sem út koma á erlendum málum enda er enginn þörf fyrir það þar sem 

að  við  höldum  okkar  eigin  tímaritum  úti  alveg  ein  og  óstudd  frá  erlendum 

aðilum. Þó að við notfærum okkur kanski að einhverju  leyti það efni sem að 

þegar  hefur  komið út  erlendis  og  einnig  hér  á  landi  á  erlenda  tungumálinu, 

erlend fyrirmynd sem að við íslenskum og lögum að okkar aðstæðum. Það eru 

ekki bara erlend tímarit sem að gefa okkur innblástur að nýju afþreyingarefni 

heldur einnig erlendir sjónvarpsþættir sem að eru þá einna helst ýmiskonar 

hæfileika  þættir.  En  þó  að  við  nýtum  okkur  hugmyndina  af  hinum  ýmsu 

þáttaröðum eða hvað það gæti i rauninni verið að þá erum við mjög dugleg að 

íslenska  auðvitað  allt  sem  að  við  nýtum  okkur  eins  og  ekkert  væri 

sjálfsagðara.  

Erlent  sjónvarpsefni  er  textað  til  þess  að  þeir  sem  að  ekki  skilja  það 

mál sem að talað er í þættinum eða myndinni skilji það sem að fram fer. Þetta 

er  í raun skylda sem að hvílir á sjónvarpsstöðvum hér á  landi því að ekki er 

leyfilegt að sýna sjónvarpsefni  sem er erlent án þess að gera það skiljanlegt 

fyrir þann sem að ekki skilur almennilega það talaða mál sem að fram kemur. 

Reyndar  er  í  raun  sú  skylda  að  texta  allt  efni  hér  á  landi,  þó  svo  að  það  sé 

íslenskt til þess að heyrnalausir og heyrnaskertir geti fylgst með því sem er að 

gerast og þá ætti að vera val um að texta efnið eða ekki og sá sem að á horfir 

myndi velja sjálfur hvort hann vildi texta eður ei. Gefa fólki þann möguleika að 

geta valið um það sem að það vill horfa á eða lesa um.  

Kennsluefni og þá sérstaklega það sem notast er við þegar að komið er 

upp á háskólastig er mikið til á ensku. Stór hluti af ástæðu þess er jú sá að það 

kostar  tíma og peninga að þýða  já einnig að senda þá þýðingar  í prentun og 

gefa þær út. Allt krefst þetta auðvitað undirbúnings og tekur jú tíma. Oftar en 

ekki  er það þannig að kennsluefni  tekur vaxandi breytingum  í  samræmi við 

breytta  tíma og nýjar uppgötvanir,  allt  eftir því  reyndar hvaða kennslugrein 

þetta er en það er allavega reglulega verið að breyta og bæta, og að sjálfsögðu 

er notast við sem nýjastar upplýsingar til að halda náminu í takt við nútímann. 

Enda er ekkert sjálfsagðara en það að námið sem að fólk taki sér fyrir hendur 

nýtist þeim  í  framtíðinni,  kemur  sér  líklega  ekkert  sérstaklega vel  að námið 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hefði  nýst  manni  betur  fyrir  nokkrum  árum  því  að  námsefnið  og 

kennslubækurnar voru frá því í gamladaga eða þ.e.a.s. úreldar.  

Þar sem að námsefni breytist þetta ört eins og raunin er stundum og 

það er verið að gefa út nýjar og bættar bækur og þá sérstaklega á háskólastigi 

að  þá  náum  við  einfaldlega  ekki  að  halda  í  við  það  að  þýða  það  sem  að 

kennararnir kjósa að notast við. Það er ekki bara það að það þyrfti þá að þýða 

alveg nokkrar mismunandi bækur  í  sama  faginu þar sem að ekki eru kanski 

allir kennarar að nota sömu bókina, einum finnst betra að notast við þessa á 

meðan öðrum finnst hin þægilegri í notkun. Þannig það gæti orðið mjög flókið 

að vera þýða hinar og þessar bækur sem að eru síðan kanski kenndar í nokkur 

ár,  jafnvel  bara  eitt  ár.  Skiljanlega  að  þá  er  hreinlega  of  mikil  vinna  og 

kostaður við að leggja í það að koma þýðingu á bókarform og gefa hana út ef 

að  hún  er  svo  ekki  nýtt  til  fullnustu  heldur  endar  hún  upp  á  lager 

einhverstaðar í kössum þar sem að hún náði ekki að festa sig í sessi og þá er jú 

í raun mikil vinna og miklir peningar sem að hafa farið fyrir bí. Áður en byrjað 

væri  þá  á  slíkum  stórverkum  þyrfti  auðvitað  að  gera  undirbúningsvinnu 

ásamt grunnathugun sem myndi fela í sér að komast að því hver markaðurinn 

fyrir  slíka  bók  sem hugað  er  að  leggjast  í  þýðingu  á  væri.  Svo þegar  að það 

væri orðið ljóst að þörf væri fyrir einmitt slíka, jafnvel þessa einstöku bók sem 

að um væri rætt að þá er hægt að hefjast handa. Best væri náttúrulega ef að 

það væri skrifað beint á íslensku um visst málefni en það er bara ekkert alltaf 

sem  að  það  finnst  fólk,  tími  eða  nægur  grunnur  fyrir  slíku  verki  og  þá  er 

næstbesti kosturinn að þýða hreinlega það  sem að þörf  er  fyrir yfir  á okkar 

ylhýra móðurmál, sem að eins og fram kom áðan tekur jú líka mannskap, tíma 

og peninga  en þá  er  ekki  verið  að  finna upp hjólið  aftur.  Það  er  til mikið  af 

þýddu  efni  þegar  það  kemur  að  skólabókum  en  einnig  er  mikið  samið  á 

íslensku,  sérstaklega með  tilliti  til  þess hve  fámenn við  í  raun erum. En það 

sannar bara enn og aftur hvað við erum stolt þjóð og að við ætlum okkur að 

reyna að halda tungu okkar á lífi um ókomin ár. Góð leið til þess er einmitt að 

skrifa  á  málinu  um  allt  og  ekkert,  fræðibækur  og  gamansögur.  Málið 

varðveitist einmitt einna helst í rituðu formi þó svo að það varðveitist einnig í 

mæltu máli með munnmælasögum sem að síðar voru margar skrifaðar niður. 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Lifandi mál eins og íslenskan er einnig sívaxandi eins og ég nefndi hér áður og 

það  er  iðjulega  verð  að  bæta  við  orðum  eða  breyta  í  samræmi  við  breytta 

tíma. 

  

Sálfræði 

Sálfræði  er  kennd  víða  og  þá  sérstaklega  í  háskólum  og 

framhaldsskólum landsins. Þar er notast við ýmsar bækur bæði á íslensku og 

ensku. Sálfræðin sem að kennd er  til dæmis við Kennaraháskóla  Íslands er  í 

flestum tilvikum með námsefni á erlendu tungumáli og þá einna helst á ensku. 

Mismunandi  tegundir  eru  til  af  sálfræði  til  dæmis,  þroskasálfræði, 

barnasálfræði,  náms‐  og  kennslusálfræði,  almenn  sálfræði,  taugasálfræði, 

þróunarsálfræði og já svo mætti lengi telja. En sálfræði er með mikið af orðum 

sem  að  eiga  bara  heima  í  sálfræði  og  eru  ekki  notuð  nein  staðar  nema þar. 

Fræðileg hugtök eiga það jú jafnan sameiginlegt að þau eru lýsandi fyrir þau 

fræði  sem  að  þau  tilheyra.  Hvort  sem  að  það  er  sál‐,  læknis‐,  líf‐  eða  eðlis‐

efnafræði.  Annars  hefðum  við  nú  ekki  verið  að  nefna  þau  fræðileg  hugtök  í 

það  fyrsta,  þetta  orð  (fræðihugtak)  er  einmitt  ágætis  dæmi  um  það  hvað 

íslenskan getur verið gagnsæ sem að kemur sér vel þegar að maður er ekki 

viss um merkingu orðsins en maður nær henni bara með því að  lesa orðið  í 

samhengi. Svo ég snúi mér aftur að sálfræðinni að þá eru þar jú mörg hugtök 

sem að notuð eru og þá sérstaklega á ensku þar sem að mest hefur verið ritað 

á ensku um sálfræði. Þegar kemur svo að því að reyna fyrir sér að þýða þessi 

orð sem að notast er við að þá kemur upp sá vandi að við eigum ekki íslenskt 

orð sem að gæti lýst þessu staka orði vel og nýst þeim sem þurfa að nota það 

til fullnustu. Það þarf að finna gott og lýsandi orð sem að siðan þarf að festast í 

sessi og fólk þarf að geta notfært sér í þá sínu námi og vinnu þar eftir, hvort 

sem að það er þá í sambandi við kennslu á efninu eða sálfræði tengd vinna.  

Það  getur  verið mjög  flókið  að  þýða  sálfræðihugtök  sem  að  eru  lítið 

notuð í fræðiritunum og bókum. Þá sérstaklega þar sem að sjaldan eigum við 

lýsandi  orð  fyrir  þau  á  íslensku  eða  að  þegar  reynt  er  að  koma því  á  okkar 

ylhýra að þá  finnst ekki alltaf stutt og  laggott orð sem að hægt væri að nota 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með góðu móti. Það getur lika hent að orðin sem að notuð er á enskunni séu 

eigin  orð  höfundar  og  þá  er  jafnvel  enn  erfiðara  að  koma  því  sem  er  þá 

hugarfóstur t.d Bandura, sem var sálfræðingur hann notaði eigið slangur eins 

og til dæmis self‐efficacy sem myndi orðrétt verða: trú á eigin getu á ákveðnu 

sviði. Þetta hugtak er sem dæmi mjög flókið að reyna að finna eitt íslenskt orð 

yfir þar sem að þetta er nýtt orð á enskunni sem hann býr til í raun til að nýta 

sér í sínum skrifum.  

 Einnig er það annað mál að vissulega eru til orðalistar og orðabækur 

yfir mikið af ýmsu efni og það er allt gott og blessað en nýtist þó ekki alveg til 

fulls, því miður.  Í sumum tilvikum vantar alveg að geta nálgast  fagleg skrif á 

íslensku um viðkomandi efni þar sem maður gæti séð orðin í samhengi og þá 

myndi skilningur á þeim koma fyrr og þau festast frekar í orðræðu þeirra sem 

nota sálfræðihugtök á einhvern máta. Þegar orðin hafa  fest sig  í orðræðunni 

að þá er kominn þokkalega góður  skilningur á þeim og  fólk  fer  að nota þau 

örar  í skrifum sínum þegar það er orðið það öruggt með að skilja orðið rétt. 

Svo þegar orðið er búið að komast á framfæri í hinum og þessum skrifum að 

þá er það orðið dreifðara og fólk fer frekar að tileinka sér það og nota þegar 

við á. Þegar þessi ferill er síðan búinn að þá er hægt að segja að orðið sé búið 

að festa sig í sessi að nokkru leiti. Það að það sé notað fyrir alvöru og þá er ég 

að tala um eins og til dæmis notkun á því í kennslubókum og fræðitímaritum 

og  einhverju þvíumlíku  að þá  er  eiginlega óhætt  að  segja  að það  sé búið  að 

koma sér í orðræðuna. Þegar að orð er svo komið í orðræðu að þá er það mun 

meira  notað  og  það  gæti  seinna meir  orðið  til  þess  að  það  yrði  notað  utan 

fræðasviðisins  sem  að  það  byrjaði  í  og  breytt  út  anga  sína,  fengið  jafnvel 

nýmerkingu  annarstaðar  en  það  kæmi  allt  í  ljós með  tímanum hvernig  færi 

fyrir  nýmerkingum,  hvort  þær  festu  vel  rætur  í  málinu  og  yfir  það  sem 

ætlunin var eða hvort eitthvað breytist. 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Viðtal 

Ég fór og tók viðtal við hana Ágústu Þorbergsdóttur sem að vinnur hjá 

Íslenskri  Málvernd.  Ég  spurði  hana  aðeins  út  í  hennar  starf  og  hvað  væri  í 

raun innifalið í því sem að hún væri að gera hjá Íslenskri Málvernd. Ég komst 

að  því  að  hún  er  að  aðstoða  hina  og  þessa  við  það  að  koma upp  orðalista  í  

rauninni  í  hvaða  flokki  sem  er.  Það  er  orðabanki  á  heimasíðu  íslenskrar 

málverndar og þar getur maður bæði valið í hvaða orðasafni maður vill finna 

orð en einnig er hægt að leita í öllum orðasöfnum til að finna það orð sem að 

maður vill. Það gæti verið að sama hugtakið sé til  í nokkrum orðasöfnum og 

þegar maður leitar í öllum í einu að þá kemur orðið upp í nokkrum orðalistum 

ef að það á heima þar, gæti verið að sama hugtakið sé þýtt örlítið mismunandi 

eftir því hvaða fagi það heyrir til. Þetta er mjög sniðug síða og ég var svolítið 

inni á henni meðan ég setti upp hugtakalistann og svo bar ég orðabankann á 

netinu saman við þau orð sem að ég hafði, hann hafði reyndar ekki að geyma 

öll þau orð sem að komu upp á glærunum sem að ég fékk sendar frá Baldri en 

þau  sem komu upp  voru  líka  oftar  en  ekki  þau  sömu  sem að  stóðu  einnig  í 

Orðgnótt eða Orðaskrá úr uppeldis og sálarfræði.  

Þeir  orðabankar  sem að  finnast  á  þessari  síðu  eru hverjum  sem vilja 

opnir  til  að  taka  að  sér  að  byggja  upp  orðasafn  í  vissu  fagi  eins  og  Ágústa 

nefndi  í  viðtalinu  að  þá  gæti  t.d  pípari  sem  að  vildi  setja  upp  lista  í 

pípulögnum að þá myndu þau sem að eru    til  staðar  leiðbeina viðkomandi  í 

því hvernig ætti að fara að því að setja upp svona orðasafn. Einnig er auðvitað 

verið að bæta sífellt við hin og þessi orðasöfn þar sem að það eru mjög líklega 

ekki komin inn öll orð sem að til eru  í vissu fagi eða þá vissum fræðum. Enda 

bætist  við orðasöfnin  jafnóðum og ný orð koma upp,  en það  tekur  auðvitað 

tíma  að  fara  yfir  þau  og  sjá  hvort  þau  eru  ekki  rétt  uppbyggð  fyrir  íslenska 

tungu þannig að þau henti beygingakerfinu og svo framvegis. Nýyrði verða að 

passa  inn  í  íslenskuna  og  vera  nothæf með  uppbyggingu málsins  til  að  þau 

komist almennilega á laggirnar.  

En  svo  ég  komi  aftur  að  því  sem  að  snýr  að  verkefninu  og  þá 

sérstaklega því að byggja upp orðalista að þá skiptir miklu máli það að maður 



  18 

sé að þýða nafnorð með nafnorði,  sagnorð með  sagnorði og  svo  lýsingarorð 

með lýsingarorði því annað er bara ekki rétt. Ágústa kom einmitt inn á þetta í 

viðtalinu og þá nefndi hún einnig að það er jú alveg kolrangt að þýða nafnorð 

með til dæmis sagnorði. Aftur á móti kemur ekki upp neitt vandamál með það 

að  íslenskan  sé  sagnorðamál  og  enskan  nafnorðamál  þegar  unnið  er  með 

orðalista. Þá er þetta bara orð á móti orði þannig að uppsetningin á málunum 

er ekkert að flækjast fyrir þar sem maður tekur bara hvert orð fyrir sig.  

 

Hversvegna þessi hugtök? 

  Þau hugtök sem að koma fram á listanum sem að kemur í framhaldi af 

þessum texta eru valin einfaldlega vegna þess að þau eru þau sem að ég fann í 

glærunum og kennslubréfum sem að mér voru sendar. Í grunninn er það að 

miklu leyti bara það en þetta eru mörg orð sem að ég hafði ekki skilning á og 

sum  hafði  ég  heyrt  og  lesið  um  áður  en  fannst  þó  gaman  að  setja  þau  í 

orðalistann ásamt því að þýða þau  eða allavega reyna það. Þó voru þónokkur 

hugtök sem að voru íslenskuð á glærunum og þá nýtti ég þá þýðingu í listann. 

Þegar öll orðin voru svo komin á listann og þýðingin með þá fór ég í það að 

bera saman listann sem ég var með við bækurnar Orðgnótt og svo Orðaskrá 

úr  uppeldis‐  og  sálarfræði  og  einnig  sló  ég  þau  inn  á  heimasíðu  íslenskrar 

málverndar sem að ég kom inna á áðan í sambandi við viðtalið sem ég tók við 

Ágústu.  

Ég  lærði  ný  orð  með  þvi  að  vinna  í  þessu  verkefni  og  fannst  mjög 

gaman að hugsa út í það hvernig að þau hljómuðu á íslensku og svo hvernig 

enskann  setti  þau  fram.  Þar  sem  að  ég  tók  ensku  sem  kjörsvið  við 

Kennaraháskóla  Íslands  þá  hef  ég  alveg  ágætis  orðaforða  á  því  máli  og  ég 

fann það alveg að ég vissi alveg hvað verið var að  fara út  í með merkingu á 

enska orðinu en  ég  var  ekki  viss um það hvernig  að  ég  gæti  sett  það yfir  á 

íslensku, það var  svolítið  flóknara mál. Bæði þar  sem að  íslenskan býr ekki 

yfir  jafn miklum orðaforða og  enskan og  einnig  vegna þess hve óklár  ég  er 

stundum með íslenskuna, en þá komu jú báðar orðabækurnar og orðasafnið 

hjá Íslenskri málvernd að góðum notum. 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 Við Baldur töluðum um ýmislegt sem að gæti tengst vandkvæðum við 

þýðingar frá þá sérstaklega enskunni yfir á íslenskuna og þar komum við inn 

á  það  að  íslenskan  er  sagnorðamál  á meðan  enskan  er  nafnorðamál  og  þá 

kemur það  jú upp að erfitt  getur  reynst  að þýða enska málsgrein alveg orð 

fyrir orð án þess að hún komi hreinlega kjánalega út á íslensku. Mál okkar er 

svo allt öðruvísi upp byggt en enskann að það þýðir yfirleitt ekki að þýða allt 

orð  fyrir  orð.  Setningaskipan  og  orðnotkun  er  mjög  mismunandi  á  milli 

þessara  tveggja  tungumála.  Þessvegna  getur  verið  mjög  kjánalegt  að  þýða 

málsgrein alveg beint yfir á íslensku frá ensku vegna þess að hún kemur ekki 

eðlilega út á íslensku hvað varðar uppbyggingu og orðnotkun. 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Hugtök 

 

(í báðum orðabókum= *, í Orðgnótt=$, í Orðaskrá úr uppeldis‐ og sálarfræði= 
#, orðabanki Íslenskrar málstöðvar= °) 

Accommodation  = aðhæfing * ° 

Aggression = ýgi, árásahneigð, árásagirni, illska (þýtt á ýmsa vegu í *)° 

Analysis = sundurgreining , greining*° 

Autonomous = sjálfstæður (kemur fram í báðum bókunum samt ekki alveg 
sama orð), sjálfráða° 

Behavioral norm = hegðunarviðmið  

Behavioral patterns = atferlisþættir (atferlismynstur í #) 

Biological reproduction = líffræðileg  endurnýjun  

Citizenship participation = borgaraleg þáttaka 

Classism = stéttarhyggja 

Collectivism = hóphyggja, sameignarstefna°(í Landafræði orðalista) 

Comprehension‐directed tactics = skilningsstyrkjandi aðferðir, 
skilningsbeinandi aðferðir 

Corrective feedback = leiðbeinandi endurgjöf, leiðrétting$ 

Criteria = ytri viðmiðun 

Cultural tools = menningarleg tæki 

Desensitized = ónæmur (desentization = ónæming#) 

Developmental tasks = þroskaviðfangsefni (hlutgengisverk#) 

Direct instruction = bein kennsla* (orðrétt), kennarastýrðir kennsluhættir 

Effortful control = getan til að halda aftur af sér (hugsa áður en maður 
framkvæmir) 

Emotional regulation = tilfinningastjórnun 

Empathy = samlíðan (samkennd#, samhygð$) 

Environmental factors = umhverfisþættir 

Ethnic identity = þjóðernisvitund (þjóðernissamsömun$) 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Evaluation = mat *° 

Evaluative choices = matsvalkostir 

Exclusion = útilokun (frá hópnum) ° 

Extinction = slokknun,$ (útrýming?) (svardeyfing#°) 

Forethougt  phase = forþankastig 

Strategies = verkáætlun 

Hostile aggression = meiðandi ýgi, fjandsamleg árásarhegðun 

Identification =samsömun#° 

Inclusion = innlimun  (school inclusion [í menntunarfræði]: skóli án 
aðgreiningar) 

Instruction = fyrirmæli, kennsla 

Instrumental agression = markháð ýgi 

Internal evidence = innra samræmi 

Internalization =innfærsla, innhverfing#° 

Internal standards = innri viðmið  

Interpersonal understanding = samskiptaskilningur 

Learning outcomes = færnihegðun, útkoma náms, afurð náms$ 

Learning‐ vs. Performance‐ oriented goals = náms‐ vs. getumiðuð markmið  

Logical punishment = rökrétt refsing  

Mediation = innhverf íhugun$ 

Metacognition = hugvitund, námsvitund$ 

Mnemonic devices = minnisbrellur (minnisaðferðir), minnishjálp$ 

Moral and ethical character = siðferðisþrek 

Negative reinforcer = neikvæður styrkir$, neikvæð styrking# 

Observational learning = herminám , skoðunarnám 

Patriarchy = karlræði, karlveldi° 

Performance phase = athafnastig 

Performance standards = getuviðmið (athafna viðmið?) 

Personal identity = sjálfsmynd 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Personality formation = persónuleikamótun, skapgerðarmótun° 

Positive reinforcer = jákvæður  styrkir, jákvæð styrking*, jákvæð venslun$ 

Problem solving = lausnaleit, verkefnalausn*° 

Pro‐social bahaviour = æskileg hegðun, félagsvæn hegðun 

Reinforcement schedule = styrkingarsnið og/eða hlutastyrking 

Resilience = viðnámsþróttur 

Self‐concept = sjálfskilningur, sjálfsmynd*°, hugmynd um sjálfan sig$ 

Self‐control = sjálfstjórn*° 

Self‐directed = sjálfstýrður 

Self‐efficacy = trú á eigin getu (á ákveðnu sviði), ált á eigin færni; sjálfstraust  

Self‐efficacy for self‐regulated learning = trú á eigin getu til að læra 
viðfangsefni á skilvirkan hátt 

Self‐monitoring = fylgjast með sjálfum sér, nemandi gerir það á eigin spýtur, 
(að fylgjast með eigin gerðum$) 

Self‐realization = sjálfsköpun, sjálfsefling#° 

Self‐reflection phase = sjálfsígrundunarstig 

Self‐regulation = sjálfstemprun$, sjálfstjórn 

Sex role identity = kynímynd  

Social cognition = samskiptaskilningur, félagsskilningur, ‐skynjun$  

Social Cognitive Theory = hugræn félagsnámskennig 

Social competence = félagsleg færni, félagshæfni$ 

Social development = félagsþroski$ 

Socioemotional competence = félags‐tilfiningaleg færni 

Sociometry = félagstengslapróf, félagstengslakönnun#° 

Synthesis = samflétting/samruni, samröðun; tenging$ 

Taxonomy = flokkunarfræði° 

Vicarious experience = staðgengilsreynsla (orðrétt) <fyrirmyndir>? 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