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Í kjölfar sífellt nánara málsambýlis íslensku og ensku hafa vaknað áhyggjur þess efnis 

hvaða áhrif enska muni hafa á lífvænleika íslensku. Með tilkomu svokallaðra 

samræðukerfa sem að miklu leyti byggja á raddstýrðum samskiptum hafa þessar 

áhyggjur aukist enn fremur þar sem samskiptin eru gagnvirkari en aldrei fyrr og þar að 

auki allt í senn persónulegri, dýpri og jafnvel meiri.  

Í þessu verkefni er markmiðið að kortleggja í hversu miklum mæli Íslendingar eru 

farnir að nota stafræna aðstoðarmenn og þá með hvaða hætti. Jafnframt verður kannað 

hvernig þeim gengur að nota stafræna aðstoðarmenn á ensku, hvaða viðhorf þeir hafi 

gagnvart slíkri notkun, hvort þeir myndu nota íslensku væri hún í boði og hvernig þeir sjá 

fyrir sér notkun sína eftir 2–3 ár. Að lokum verður lagt mat á það hversu vel íslensk 

máltækni er í stakk búin til að stuðla að íslenskri raddstýringu. 

Með þetta markmið að leiðarljósi er verkefninu skipt í þrjá þætti. Í fyrsta þætti er 

komið á tengingu á milli enskra áhrifa á íslenskt málsamfélag og spádóma um lífvænleika 

íslensku. Í öðrum þætti eru lesendur settir inn í stöðu íslenskrar máltækni, þá sérstaklega 

með tilliti til samræðukerfa og í þriðja þætti, meginþættinum, er framkvæmd og 

niðurstöðum netkönnunar lýst þar sem markmiðið var að afla upplýsinga um samskipti 

Íslendinga við stafræna aðstoðarmenn. 

 Í ljós kom að þrátt fyrir að stafrænir aðstoðarmenn séu tiltölulega nýlegir á 

markaðnum höfðu 33,9% þátttakenda prófað slíka tækni. Notkunin reyndist mest hjá 

yngri þátttakendum og að mestu leyti vera bundin við einfaldar skipanir þó einhver 

dæmu væru um lengri samskipti. Almenn samstaða var um að mikilvægt þætti að fá 

íslensku í stafræna aðstoðarmenn og aðra raddstýrða tækni og má mögulega rekja 

skýringuna að einhverju leyti til þeirrar staðreyndar að tæplega 80% þátttakenda höfðu 

lent í samskiptaörðugleikum við stafræna aðstoðarmenn þar sem í mörgum tilvikum 

virtust aðstoðarmennirnir ekki skilja íslenskan framburð á ensku eða íslensk nöfn og 

staðarheiti. Niðurstöður benda jafnframt til þess að notkun á stafrænum 

aðstoðarmönnum eigi eftir að aukast hér á landi en töluverða vinnu þarf að leggja í 

íslenska máltækni svo samskipti framtíðarinnar geti farið fram á íslensku. 

Ágrip 
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The ever increasing language contact between Icelandic and English has raised a number 

of concerns regarding its influence on the viability of the Icelandic language. The arrival 

of so-called dialogue systems which are largely based on vocal communication has 

further increased these concerns due to the interactive, and even personal, nature of 

the communications that they allow. 

The main objective of this project is to map the extent and nature of the use of digital 

assistants by the Icelandic population. Furthermore, we will study how well Icelandic 

language speakers are doing using these assistants, their attitudes towards their use, 

whether they would prefer using Icelandic in these communications were it available, 

and how they foresee their use after 2–3 years. Finally, we will evaluate how well 

Icelandic language technology is prepared to offer Icelandic voice control. 

With this general objective in mind the following report is divided into three parts. 

In the first part we establish a connection between English influences on the Icelandic 

linguistic community and predictions of the viability of the Icelandic language. In the 

second part we present the current state of Icelandic language technology, with special 

emphasis on dialogue systems. In the third, and main, part, we present the design, 

execution and results of an on-line survey intended to gather information on the 

communication of Icelandic language speakers with digital assistants. 

Our results show that even though digital assistance are a relatively recent 

technology 33.9% of participants reported having used one. Younger participants were 

more likely to report usage which was mostly bound to simple commands, although 

there were some examples of more extended communications. The reports show a 

general consensus on the importance of making Icelandic available for digital assistants 

and other voice-controlled technology. A possible explanation of this consensus is the 

fact that just under 80% percent of participants reported communication problems with 

digital assistants which either be traced to difficulties understanding Icelandic 

pronounciation of English on the part of the assistant or to Icelandic names and 

toponyms. Our results also indicate that the use of digital assistance will continue to 

Abstract 
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increase in the years to come, but that a considerable amount of work is needed in 

Icelandic language technology if Icelandic is to be the language of these future 

communications.  
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Undanfarin ár og áratugi hefur stöðu íslenskrar tungu og lífslíkur hennar sífellt oftar 

borið á góma, allt í senn á meðal almennings, fjölmiðla og yfirvalda. Yfirleitt er sú 

umræða, a.m.k. að einhverju marki, óttablandin og þá helst vegna enskra áhrifa á 

íslenskt málsamfélag. Þá upplifun höfundar má m.a. styðja með þeirri staðreynd að þótt 

Íslensk málnefnd (e.d.-c) hafi starfað hér á landi í meira en hálfan áratug var það ekki 

fyrr en árið 2009 sem fyrsta opinbera málstefna Íslendinga var samþykkt á Alþingi 

(mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2009). Sú samþykkt bendir til þess að þótt hafi 

þörf á því að marka skýra stefnu í málefnum íslenskrar tungu sem aftur er til marks um 

áhyggjur af þáverandi stöðu hennar og/eða framtíð.  

Íslenska hefur til þessa haft nokkuð sterka stöðu í íslensku samfélagi. Hjá mörgum 

Íslendingum er hún stór þáttur í þjóðernisvitund þeirra og hjá sumum jafnvel talin 

nauðsynleg forsenda þess að hægt sé að tala um íslenska þjóð (sjá kafla 2.1.1). Jafnframt 

er hún móðurmál Íslendinga og ýmis rök hafa verið færð fyrir mikilvægi þess að ná 

góðum tökum á eigin móðurmáli, t.d. fyrir þroska og sjálfsmynd (sjá kafla 2.1.2). Það er 

því eðlilegt að íslenska skipti máli fyrir marga og þar sem íslenskt málsamfélag hefur 

tekið töluverðum breytingum undanfarna áratugi, m.a. vegna aukinnar hnattvæðingar 

og mikilla framfara í hvers kyns tækniþróun, er eðlilegt að áhyggjur vakni. 

Aukin hnattvæðing hefur t.a.m. haft þau áhrif að heimurinn virðist minnka í sífellu 

og sú einangrun sem fólgin var í legu Íslands er nánast horfin. Hvers kyns tengsl á milli 

ólíkra hluta heimsins hafa eflst, flæði fólks, hluta, hugmynda og upplýsinga er óheftara 

en áður og samsetning íslensks málsamfélags hefur mikið breyst. Hingað koma fleiri 

ferðamenn en áður, innflytjendum fjölgar með hverju árinu og ungir Íslendingar sjá 

framtíðina í auknum mæli fyrir sér erlendis (sjá t.d. kafla 2.1.1 og 2.2.3). Þessi atriði leiða 

m.a. til þess að hlutfall íslenskumælandi einstaklinga lækkar innan samfélagsins og 

mikilvægi þess að hafa tök á alþjóðamálinu ensku virðist að sama skapi aukast. 

Síðarnefnda atriðið, framfarir í tækniþróun er reyndar nátengt hnattvæðingu þar 

sem þau stuðla hvert að öðru. Aðgengi almennings að alls kyns tækni hefur aukist og nú 
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þegar liðinn er rúmur áratugur frá upphafi snjalltækjabyltingarinnar1 eiga nánast allir 

Íslendingar sem komnir eru af barnsaldri einhvers konar snjalltæki (sjá t.d. kafla 5.1) og 

sífellt fleiri börn (sjá kafla 2.2.4). Fólk er nettengt nánast hvar og hvenær sem er, sækir 

þjónustu, upplýsingar og afþreyingu í auknum mæli í gegnum Internetið og á sama tíma 

geta tækin leyst sífellt fleiri verkefni af hendi fyrir notendur sína (sjá t.d. kafla 2.2.4 og 

3.3.1). Aðalsamskiptamál tækninnar hefur til þessa verið enska og hefur það m.a. þau 

áhrif að málsambýli íslensku og ensku er með allt öðrum hætti en samband íslensku og 

dönsku var áður. Áhrif ensku beina spjótum sínum að íslensku úr mun fleiri áttum og af 

mun meiri krafti en dönsk áhrif gerðu á sínum tíma og eru því líklegri til að veikja stöðu 

hennar. 

Þegar staða tungumála og lífslíkur eru metnar þarf að taka tillit til margra og ólíkra 

þátta (sjá kafla 2.2.2). Meðal þess sem er kannað er á hvaða sviðum samfélagsins málið 

er notað eða nothæft og jafnframt hvort tungumálið nái inn á ný notkunarsvið. Stundum 

hefur verið litið á Internetið sem eitt afmarkað notkunarsvið samfélagsins en eftir því 

sem tæknin þróast teygir það anga sína inn á sífellt fleiri notkunarsvið og þá ekki síst svið 

daglegra samskipta. Með tímanum hefur tæknin jafnframt orðið gagnvirkari, þ.e.a.s. hún 

krefst meiri virkra samskipta í þeim skilningi að notandinn talar eða skrifast á við tækin, 

og með tilkomu svokallaðra stafrænna aðstoðarmanna (kafli 3.3.1) hafa samskiptin allt í 

senn orðið fjölbreyttari, persónulegri og jafnvel meiri.  

Hlutverk stafrænna aðstoðarmanna eru ýmiss konar en markmið þeirra flestra er 

fyrst og fremst að þjóna notendum sínum við hin ýmsu verkefni og bjóða þeim upp á 

afþreyingu og/eða félagsskap. Stafrænir aðstoðarmenn fylgja notendum sínum hvert 

sem er í símanum eða spjaldtölvunni en eru þar að auki komnir í ýmis heimilis- og 

ökutæki. Þeir aðstoða notendur við að skipuleggja líf sitt, veita þeim áminningar um að 

fylgja skipulaginu, hvetja þá áfram ef þörf er á, bjóða upp á ráðleggingar varðandi 

matsölustaði eða næsta sumarfrí, sjá um bókanir þess efnis þegar ákvörðun hefur verið 

tekin, sjá um innkaupin, setja þvottavélina af stað, finna upplýsingar um allt á milli himins 

                                                           
1 Oft er miðað við að snjalltækjabyltingin hafi hafist árið 2007 þegar fyrsti iPhone síminn kom á markað 
(Apple, 2007). 
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og jarðar, skrifa tölvupósta og svo mætti lengi telja. Þess á milli veita þeir félagsskap með 

ýmsum leikjum, segja brandara og nálgast það afþreyingarefni sem notandinn kýs. 

Enn sem komið er býður enginn stafrænn aðstoðarmaður upp á íslensku og því fara 

samskiptin, sem að miklu leyti eru talsamskipti, fram á ensku eða öðru tungumáli. Í ljósi 

þess hversu víða má nálgast stafræna aðstoðarmenn og hve hlutverk þeirra eru orðin 

fjölbreytt má telja víst að notendur reiði sig í auknum mæli á ensku í daglegum 

samskiptum. Hvort sem litið er á stafræna aðstoðarmenn sem sérstakt notkunarsvið eða 

sem hluta af öðrum notkunarsviðum, sem þá fjölgar eftir því sem verksvið 

aðstoðarmannanna stækkar, er ljóst að þar er íslenska ekki nothæf og getur það haft 

talsvert neikvæð áhrif á lífvænleika hennar. 

Markmið þeirrar rannsóknar sem þetta verkefni hverfist um er að kortleggja í hversu 

miklum mæli Íslendingar eru farnir að nota stafræna aðstoðarmenn, hvort sem er í 

snjalltækjum, ökutækjum og/eða heimilistækjum, og þá með hvaða hætti notkunin er. 

Að auki er lögð áhersla á að kanna almenn viðhorf gagnvart slíkri tækni, þá fyrst og 

fremst í tengslum við tungumál og upplifun þeirra sem nú þegar hafa prófað hana. Þær 

spurningar sem m.a. eru lagðar til grundvallar eru eftirfarandi: 

1. Hversu hátt hlutfall þátttakenda notar stafræna aðstoðarmenn og með hvaða 

hætti? 

2. Hvernig hafa samskipti þeirra þátttakenda sem nota stafræna aðstoðarmenn 

gengið með tilliti til þess að þurfa að reiða sig á ensku eða önnur tungumál? 

3. Hvað finnst þátttakendum um að geta ekki notað íslensku í stafrænum 

aðstoðarmönnum og hvert er viðhorf þeirra gagnvart því að nota hana væri hún í 

boði? 

4. Hvernig sjá notendur fyrir sér notkun sína á stafrænum aðstoðarmönnum eftir tvö 

til þrjú ár? 

5. Hvernig er íslensk máltækni í stakk búin til að styðja við íslensku innan stafrænna 

aðstoðarmanna? 
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Helstu niðurstöður sýna að þrátt fyrir að stafrænir aðstoðarmenn séu byggðir á 

frekar nýlegri tækni hafði töluvert hátt hlutfall þátttakenda prófað þá, eða 33,9%. 

Hlutfallið var hæst í flokki 10–30 ára (53,4%), næsthæst í flokki 31–50 ára (36,9%) og 

lægst í flokki 51 árs og eldri (17,7%) og reyndist munurinn marktækur á milli allra hópa. 

Sumir þátttakendanna höfðu aðeins prófað fyrir forvitnissakir en þó var eitthvað um að 

notkunin væri nokkrum sinnum í viku eða jafnvel dagleg, þá helst á Alexu og Google 

Assistant. Niðurstöðurnar benda því til þess að þó stafrænir aðstoðarmenn séu kannski 

enn ekki mikið notaðir í daglegu lífi þátttakenda hafi þeir náð ágætri útbreiðslu og sé 

miðað við t.d. bandaríska þróun er líklegt að bæði notkun og útbreiðsla muni aðeins 

aukast héðan í frá.   

Eins og við var að búast, þar sem íslenska er ekki í boði í neinum af þeim stafrænu 

aðstoðarmönnum sem eru á markaðnum, notuðu 97% þátttakenda ensku í slíkum 

samskiptum. Mikill meirihluti sagðist þó myndi nota íslensku, væri hún í boði eða 

rúmlega 70% og rúmlega 22% höfðu ekki myndað sér skoðun. Enn sterkari afstaða kom 

í ljós þegar spurt var hvort mikilvægt þætti að íslenska yrði í boði í stafrænum 

aðstoðarmönnum en 68% í flokki 10–30 ára voru frekar sammála eða mjög sammála, 

89% í flokki 31–50 ára og 81% í flokki 50 ára eldri. Samskiptaörðugleikar við stafrænu 

aðstoðarmennina voru líka algengir en það átti við 82,6% í flokki 10–30 ára, 84,8% í flokki 

31–50 ára og 45,8% í flokki 51 árs og eldri. Samkvæmt skýringum þátttakenda voru 

örðugleikarnir fyrst og fremst fólgnir í því að aðstoðarmaðurinn skildi ekki framburð 

viðkomandi auk þess sem þeir eiga í augljósum vandræðum með íslensk nöfn og 

staðarheiti. 

Töluverða samstöðu mátti greina á meðal þátttakenda um mikilvægi þess að íslenska 

verði í boði í stafrænum aðstoðarmönnum. Hlutföll þeirra sem voru frekar sammála eða 

mjög sammála því voru 68% í flokki 10–30 ára, 89% í flokki 31–50 ára og 88% í flokki 51 

árs og eldri. Enginn í eldri aldurshópunum tveimur var frekar ósammála eða mjög 

ósammála og aðeins 9% í yngsta flokknum, aðrir voru hlutlausir. Að auki má nefna að 

hlutföll þeirra sem voru frekar sammála eða mjög sammála því að líklega myndu 

samskipti þeirra við stafræna aðstoðarmenn hafa aukist eftir 2–3 ár voru 67%–71%. 
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Uppbygging verksins er með þeim hætti að á eftir þessum inngangi koma sex 

meginkaflar, númeraðir frá tvö til sex. Í öðrum kafla verksins er fjallað um stöðu 

íslenskunnar út frá ýmsum ólíkum sjónarhornum; stöðu hennar í þjóðernisvitund 

Íslendinga, sem móðurmál Íslendinga, innan hefðbundinna lífvænleikakvarða og innan 

hins stafræna heims. Að auki er farið yfir þær breytingar sem orðið hafa hér á landi vegna 

aukinnar hnattvæðingar og framfara í tækniþróun, bæði í samfélaginu almennt sem og 

innan hins stafræna heims og velt vöngum yfir áhrifum þeirra á lífvænleika íslensku. 

Þar sem stafrænir aðstoðarmenn eru frekar nýtilkomnir á markað þykir mikilvægt að 

kynna lesendur fyrir þeim grunni sem þeir byggja á. Þriðji kafli fjallar því um máltækni og 

þróun hennar, íslenskrar sem erlendrar. Hugtakið er útskýrt, það fær almenna umfjöllun 

og  gefin eru dæmi um máltækniverkefni. Því næst er fjallað stuttlega um þróun sviðsins 

á Íslandi með það að leiðarljósi að kanna hversu vel íslensk máltækni er í stakk búin til 

að takast á við þessa nýju tækni og hvort möguleiki sé á því að hún innihaldi íslensku 

áður en langt um líður. Í kjölfarið er sjónum beint nánar að því undirsviði máltækni sem 

snýr að hvers kyns raddstýringu tækja og um það fjallað í tengslum við stafræna 

aðstoðarmenn, raddstýringu í bílum og raddstýringu í heimilistækjum. 

Í fjórða kafla er stuttlega farið yfir framkvæmd þeirrar rannsóknar sem liggur hér til 

grundvallar en meginþáttur hennar er fólginn í netkönnun þar sem almenningur var 

spurður út í notkun á raddstýrðum tækjum, upplifun af slíkri notkun og viðhorf gagnvart 

henni. Fjallað verður um aðferðafræði, spurningarnar sem lagðar voru fyrir, hvernig 

úrvinnslu var háttað og bakgrunnur þátttakenda kynntur. Í fimmta kafla eru birtar 

niðurstöður könnunarinnar, þær útskýrðar og túlkaðar og eftir því sem við á tengdar við 

þann bakgrunn sem fram kom í köflum tvö og þrjú. Í síðasta kaflanum, þeim sjötta, er 

samantekt um meginlínur niðurstaðna og ályktanir sem af þeim má draga. Að lokum 

verða lausir endar hnýttir og verkinu lokið með almennri umræðu.  
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2.1 Hugmyndir um mikilvægi íslensku 

Fyrst voru áhrifin latnesk og fornensk, því næst þýsk, svo dönsk og nú eru þau orðin ensk 

(Árni Böðvarsson, 1964). Íslenska tungan hefur svo sannarlega fengið sinn skerf af áreiti 

frá nágrannamálum sínum í gegnum tíðina en hingað til staðið það af sér án þess að 

undirstöður kerfis hennar, s.s. beygingakerfi og setningagerð, hafi orðið fyrir 

merkjanlegum skaða (Eiríkur Rögnvaldsson, 2018). Nú virðist tíðin þó að einhverju leyti 

önnur því áhrif ensku á íslenskt málsamfélag fara stigvaxandi og eru líklega nú þegar 

orðin víðtækari og fjölbreyttari en áhrif annarra tungumála hafa verið til þessa, sbr. 

umfjöllun í kafla 2.2. Það er því ekki að undra þó að upp vakni spurningar og áhyggjur af 

framtíð íslensku láti á sér kræla því erfitt getur reynst að átta sig á raunverulegum 

afleiðingum þessara áhrifa og þar að auki eru þær ekki að fullu komnar í ljós. Þó er það 

svo að ef eyða á orku, tíma og/eða peningum í að velta vöngum yfir stöðu einhvers, hafa 

áhyggjur af framtíð þess og leita lausna við mögulegum vandamálum hlýtur viðkomandi 

atriði að skipta einhverju máli. Og hvernig er hægt að meta það hvort eitthvað, t.d. 

tiltekið tungumál, skipti raunverulega máli? 

Því má velta fyrir sér hversu miklu máli það skiptir Íslendinga að tala íslensku og hvort 

það sé ekki allt eins mögulegt að leyfa henni að sigla sinn sjó og taka upp eitthvað annað 

tungumál, t.d. ensku. Það mætti færa rök fyrir því að við værum jafnvel mun betur sett 

með ensku sem ríkismál í alþjóðlegu samhengi því hana talar, eða a.m.k. skilur, stór hluti 

heimsbyggðarinnar2 og hægt væri að spara töluverða fjármuni sem annars fara í hvers 

kyns þýðingar, íslenska málvinnslu (e. natural language processing) og íslenska máltækni 

                                                           
2 Samkvæmt Ethnologue tala rúmlega 378 milljónir einstaklinga ensku sem fyrsta mál og rúmlega 743 
milljónir sem annað mál (Simons og Fennig, 2018). Það gerir ensku að þriðja stærsta móðurmáli heims 
(Statista, 2018). Hærri tölur hafa einnig verið nefndar, s.s. að heildarfjöldi enskra málhafa sé 1,5 
milljarður (Crystal, 2000, 2003). 

2 Staða íslensku 



 

7 

(e. language technology).3 Að auki væru fólgin í því töluverð þægindi að geta nánast hvar 

sem er í heiminum4 og hvort sem er við leik, störf eða nám tjáð sig án mikilla vandræða. 

Þó hugmyndin kunni að hljóma einföld og jafnvel góð í eyrum einhverra yrði hún 

tæplega eins einföld í framkvæmd og jafnvel óraunhæfur möguleiki eins og fjallað verður 

um í þessum kafla. Hér á eftir verður farið stuttlega yfir mögulegar ástæður þess að 

íslenskan hefur haft sterka stöðu í íslensku málsamfélagi til þessa, hlutverk hennar bæði 

í íslenskri þjóðernisvitund og sem móðurmál Íslendinga og færð verða rök fyrir því að 

það felist m.a. bæði menningarleg og fjárhagsleg verðmæti í því að Íslendingar haldi 

áfram að tala íslensku. 

2.1.1 Viðhorf til íslensku í sögulegu samhengi 

Íslendingum virðist alla tíð hafa þótt vænt um tungumálið sitt, þeir hafa verið stoltir af 

því og borið fyrir því mikla virðingu, a.m.k. í orði. Sjá má á persónulýsingum Snorra 

Sturlusonar að hann lagði mikið upp úr mælskulist þeirra sem hann skrifar um, jafnvel 

svo að telja má að honum hafi fundist „máttur orðsins [vera] nægur til að hafa áhrif á 

náttúrulögmálin, skapa mönnum örlög“ (Árni Böðvarsson, 1964, bls. 183). Þegar 

prentverkið kom til sögunnar í kringum siðaskiptin kusu menn að aðlaga íslensku að 

nýjum viðfangsefnum í stað þess að nýta sér dönsku og í einu af óprentuðu verkum 

sínum, íslenskri orðabók, heldur Jón Ólafsson frá Grunnavík því fram „að íslenzk tunga 

beri af frændtungunum á Norðurlöndum að auðlegð, hreinleik og upphafleik“ (Árni 

Böðvarsson, 1964, bls. 193). Jón taldi einnig að íslenska tungan væri „elzta lifandi 

menntamál Evrópu, merkingar orðanna séu skýrari en í öðrum málum og því sé haldið 

aðgreindu sem önnur mál blandi saman, kveðskapur sé merkilegri á íslenzku en öðrum 

málum, o.s.frv.“ (Árni Böðvarsson, 1964, bls. 194).  

Lengst af var væntumþykja gagnvart málinu helst sýnd með því að reyna eftir fremsta 

megni að hreinsa það af öllum utanaðkomandi áhrifum, vernda hið forna form og 

uppræta það sem fróðari mönnum þótti vera málvillur. Halda átti íslenskunni eins 

                                                           
3 Frekari skýringar á þessum hugtökum má finna í kafla 3 en í grófum dráttum snýst málvinnsla um 
aðferðir, reiknirit og forrit sem gera tölvum kleift að vinna með náttúruleg tungumál. 
4 Samkvæmt Ethnologue er enska töluð í a.m.k. 120 löndum, ýmist sem fyrsta mál eða annað (Simons og 
Fennig, 2018). 



8 

hreinni og upprunalegri og mögulegt var. Upphaf þessa, sem hér verður kallað 

hreintungustefna, má rekja aftur til siðaskiptanna og Arngríms Jónssonar lærða en 

forysta hennar færðist svo manna á milli nokkuð óslitið til okkar daga. Í riti sínu, Íslensk 

málhreinsun, lýsir Kjartan G. Ottósson (1990) þeirri þróun nokkuð ítarlega og þeim 

forsendum sem unnið var eftir hverju sinni. Ekki verður lagt mat á það hér hvort 

hreintungustefna sé hin rétta leið til að vernda tungumál og viðhalda því en þó er ljóst 

af lýsingu Kjartans að íslenska hefur á flestum tímum átt sinn öfluga her bandamanna 

sem óháð aðferðum, réttmæti þeirra og útkomu hafði alltaf eitt sameiginlegt markmið; 

að bera hag íslenskunnar fyrir brjósti. 

Árið 1995 skrifaði Gunnar Karlsson grein um tilurð íslenskrar 

þjóðerniskenndar/þjóðernishyggju (e. nationalism). Í upphafi dregur hann saman þá 

hugmynd Svens Tägil að „þjóðerniskennd sé viljinn til að láta þjóðernisleg og 

stjórnarfarsleg mörk falla saman“.5 Þegar Ísland var undir danskri stjórn komu tveir 

möguleikar til greina, að mati Gunnars, svo þessa ósk mætti uppfylla í tilviki íslenskrar 

þjóðerniskenndar. Annars vegar hefðu Íslendingar getað tekið upp danskt þjóðerni, 

danska tungu og danska sjálfsmynd og þar með einfaldlega orðið Danir. Á hinn bóginn 

gátu Íslendingar myndað eigin stjórnarfarslega heild, innan eða utan við danskt ríki (bls. 

34). Nú er ljóst að Íslendingar völdu síðari kostinn, að því er virðist án þess að nokkur 

maður hérlendis efaðist um réttmæti þess, en velta má því fyrir sér hvers vegna. Hver 

ástæðan hafi verið fyrir því að þeir fóru ekki sömu leið og t.d. íbúar Hjaltlandseyja sem á 

endanum skiptu norrænu mállýskunni sinni, Norn, út fyrir ensku á 17. og 18. öld (bls. 

34). Hvers vegna Íslendingar hafi haft fyrir margra áratuga baráttu fyrir sjálfstæði þegar 

sennilega hefði verið mun auðveldara og átakaminna að aðlagast Dönum. 

Við þessum spurningum er ekki til neitt eitt, afmarkað svar enda um að ræða samspil 

margra og ólíkra þátta. Skýr landfræðileg afmörkun, fjarlægð frá öðrum löndum sem og 

sú staðreynd að hér bjuggu nánast allir Íslendingar og á sama tíma fáir útlendingar eru 

m.a. þættir sem án efa má telja til áhrifavalda. En sá menningararfur sem fólst í 

tungumálinu og þeirri bókmenntahefð sem hafði fylgt þjóðinni um aldir virðist ekki síður 

                                                           
5 „. . . nationalism is the wish for ethnic and political boundaries to coincide“ (Gunnar Karlsson, 1995, 
bls. 34). 
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hafa haft áhrif á sérstöðu Íslendinga. Íbúar Skandinavíu höfðu kynnst þessum 

menningararfi m.a. í gegnum ritið Crymogæa eftir Arngrím Jónsson lærða þar sem hann 

vegsamaði fortíð landsins og tungumál þess. Telur Gunnar (1995, bls. 49) að það hafi 

aukið virðingu Skandinavíubúa gagnvart Íslendingum sem og sjálfsálit þeirra 

síðarnefndu; það hafi þótt alveg skýrt að á þessari litlu eyju í miðju Atlantshafi byggi fólk 

sem átti eitthvað sameiginlegt, var hluti af einni heild (bls. 49). 

Í raun telur Gunnar (1995, bls. 43) bókmenntaarfinn helstu ástæðu þess að Danir 

voru tregir til að sleppa af okkur hendinni. Íslendingar höfðu skrifað og varðveitt sögur 

af fornum konungum og hetjum frá Norðurlöndunum og voru á sama tíma þeir einu sem 

gátu lesið þær án vandkvæða. Að auki nefnir hann að danski málfræðingurinn Rasmus 

Kristján Rask hafi talið íslensku móðurtungu allra annarra norrænna mála en sú skoðun 

er reyndar umdeild á meðal fræðimanna (sjá t.d. Lindroth, 1937). Óháð sannleiksgildi 

þeirrar skoðunar Rasks ýjar Gunnar að því að íslenska hafi því ekki aðeins skipt máli fyrir 

Íslendinga heldur einnig allar skandinavískar þjóðir og það var verkefni þessara afskekktu 

eybyggja að varðveita hana, verkefni sem enn og aftur sameinaði þá í eina þjóð.  

Hlutverk íslenskrar tungu í þjóðernisvitund Íslendinga og sem vopn í baráttunni fyrir 

sjálfstæði kemur einnig fram í bók Baldurs Jónssonar, Þjóð og tunga, sem inniheldur 

ritgerðir og ræður frá tímum sjálfstæðisbaráttunnar eða eins og segir í formála 

„hugleiðingar um tunguna sem sameign þjóðar og eflingu hennar“ (Baldur Jónsson, 

2006, bls. 7). Bókin inniheldur átján ritgerðir eftir sextán höfunda og voru þær allar 

skrifaðar á þeim tíma sem sjálfstæðisbaráttan stóð sem hæst. Efni þessara ritgerða 

verður ekki rakið frekar hér en þó vissulega séu áhersluatriði þeirra mismunandi, að 

einhverju leyti eftir því á hvaða tíma ritgerðin var skrifuð, eiga þær það allar sameiginlegt 

að vera „um tungu landsmanna og umhyggju fyrir henni“ (Baldur Jónsson, 2006, bls. 7). 

Allir virðast höfundar hafa verið, meira eða minna, sammála því sem ritað var í 

inngangsorðum fyrstu útgáfu tímaritsins Fjölnis: „Málið er eitt af einkennum 

mannkynsins, og æðsti og ljósasti vottur um ágæti þess, og málin eru höfuðeinkenni 

þjóðanna. Engin þjóð verður fyrri til en hún talar mál út af fyrir sig, og deyi málin deyja 
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líka þjóðirnar, eða verða að annarri þjóð; en það ber aldrei við, nema bágindi og eymd 

sé komin á undan“ (Fjölnir, 1835, bls. 11).6 

Þessi dæmi benda til þess að jákvæð viðhorf til íslensku hafi verið áberandi í 

málsamfélaginu á þessum tíma, hún hafi jafnvel þótt grundvöllur þess að hægt væri að 

tala um sérstaka þjóð Íslendinga og fyrir tilveru hennar var barist af alefli. Á fimmtíu ára 

afmæli lýðveldisins, árið 1994, var þáttur íslenskunnar í sjálfstæðisbaráttunni, og sigri, 

a.m.k. enn í hávegum hafður. Á hátíðarhöldum sem fram fóru af því tilefni tók þáverandi 

forseti Íslands, Vigdís Finnbogadóttir, til máls og sagði m.a.:  

En á þessum degi fullhuganna hljótum við samt að hugsa til þess að um aldir átti 
íslensk þjóð sér umfram allt eina réttlætingu, ein rök til þess að krefjast áheyrnar á 
þingum heimsins: Hún átti sér sjálfstætt tungumál og á þessu tungumáli hafði hún 
varðveitt minningar sínar, sögur sínar, ljóð sín, frábrugðin minningum, sögum og 
ljóðum annarra þjóða. Það var sá arfur sem gaf henni réttlætingu. . . . Gleymum 
ekki að ein skylda er öllum öðrum æðri; að varðveita minninguna um fólkið og 
landið. (Vigdís Finnbogadóttir, 1994, bls. 11) 

Þýðing frá einu tungumáli til annars felur ætíð í sér ákveðna breytingu á texta og 

merkingu hans. Velja þarf réttu orðin og leið til að raða þeim saman og þar sem þýðandi 

getur oft aðeins stuðst við huglægt mat má yfirleitt greina blæbrigðamun á merkingu 

upprunalega textans og þýðingar. Því er ljóst að ef uppfylla á þá skyldu sem Vigdís nefndi 

með fullnægjandi hætti þarf það að gerast á íslensku.  

Við sama tilefni fjallaði Ragnar Arnalds (1994, bls. 29) um þann ávinning sem hann 

taldi hafa verið fólginn í aðgengi almennings að íslenskum bókmenntum við upphaf 

ritunar hér á landi en að hans mati „tengdu [þær] saman fortíð og nútíð og íslensk tunga 

varð því sjálfkrafa það sameiningartákn sem átti meiri þátt í því en flest annað að 

Íslendingar öðluðust sjálfstæði á ný.“ Enn fremur sagði Páll Pétursson: 

Hvað er það sem gerir Íslendinga að þjóð? Það er öðru fremur tungan. Hún tengir 
okkur saman og gerir okkur að sérstökum hópi í samfélagi veraldarinnar. Hún 
gefur okkur tækifæri til að halda uppi bókmenntum og menningarlífi sem er 
frábrugðið menningu annarra þjóða. Hún varðveitir menningararf fyrri alda og 
gefur okkur eigin sögu sem kemur okkur við og tengir okkur við fortíðina og landið 
sem við byggjum. (Páll Pétursson, 1994, bls. 29) 

                                                           
6 Stafsetning færð til nútímahorfs. 
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Í þessum tilvitnunum má enn og aftur greina sömu meginhugsun og áður; það sé 

íslenskan sem sameini Íslendinga, það sé íslenskan sem sé grundvöllur þess að hægt sé 

að líta á þá sem sérstaka þjóð og það sé íslenskan sem tengi fortíðina við bæði nútíð og 

framtíð.  

En nú velta kannski einhverjir því fyrir sér hvort þetta eigi við enn í dag þegar svo 

langur tími er liðinn frá sjálfstæðisbaráttunni og miklar breytingar hafa orðið á 

vestrænum samfélögum. Í kjölfar aukinnar hnattvæðingar (e. globalization) má segja að 

heimurinn hafi á einhvern hátt minnkað og hvers kyns tengsl á milli fjarlægra landsvæða 

og þjóða eflst. Flæði fólks, hluta, hugmynda og upplýsinga er óheftara en áður, 

samsetning þjóða hefur breyst og sú einangrun sem fólgin var í legu Íslands er nánast 

horfin (sjá t.d. Albrow, 1996). Þetta hefur m.a. þau áhrif að samband íslensku og ensku 

er með allt öðrum hætti en samband íslensku og dönsku var hér á árum áður. Áhrif ensku 

birtast mun víðar og í mun meira magni en dönsk áhrif gerðu á sínum tíma og eru auk 

þess allt annars eðlis eins og rökstutt verður í kafla 2.2. Jafnframt er oft litið á ensku sem 

einhvers konar alþjóðamál sem auðveldað getur fólki ýmis konar samskipti og greitt því 

leiðina út í hinn stóra heim, hvort sem það er í tengslum við leik, störf eða nám (sjá t.d. 

Crystal, 2003, bls. 13–14). Mikilvægi þess að kunna slíkt alþjóðamál eykst í réttu hlutfalli 

við aukna alþjóðavæðingu og velta má því fyrir sér hvort það hafi þau áhrif að minna 

tilefni þyki til að huga að íslenskunni en áður.  

Bent hefur verið á að hnattvæðing vinni að einhverju leyti gegn þeirri gömlu 

hugmynd að eina og sama þjóðin hljóti að samanstanda af landfræðilega afmörkuðum 

hópi einstaklinga með sömu sögu og menningarbakgrunn (sjá t.d. Lilju Björk 

Stefánsdóttur, 2018; Lilju Björk Stefánsdóttur og Anton Karl Ingason, 2018 og önnur rit 

sem þar er vísað til). Eins hefur verið talið að hún geti mögulega haft þau áhrif að þáttur 

þjóðernis í menningarlegri sjálfsmynd einstaklinga hafi minnkað og svokallaðir 

heimsborgarar, sem líklegir eru til að hafa minni svæðisbundin eða þjóðleg tengsl en 

aðrir, orðið til.7 Um þetta hafa Lilja Björk og Anton Karl fjallað og samkvæmt þeim virðast 

„málfarsviðhorf heimsborgara [vera] neikvæðari til móðurmálsins en til annars máls“. 

                                                           
7 Lilja Björk og Anton Karl (2018) nota þá skilgreiningu að menningarleg sjálfsmynd sé „[þ]að hvernig 
einstaklingurinn skilgreinir sjálfsmynd sína í menningarlegu samhengi“. 
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Eins og fram kemur hjá Lilju Björk og Antoni Karli (2018) er þó ekki þar með öll sagan 

sögð því hnattvæðing virðist einnig geta haft þveröfug áhrif hjá öðrum einstaklingum 

sem þau nefna heimdraga. Í þeim tilvikum stuðlar aukin hnattvæðing að staðbundinni 

hugsun og eflir tengsl heimdraganna við þjóðerni sitt og tungumál. Þessir einstaklingar 

sjá framtíð sína fyrir sér í heimalandinu og það virðist íslenskum heimdrögum mikilvægt, 

nú þegar einangrun landsins fer minnkandi og ýmis sérkenni þjóðarinnar hverfa, að 

halda fast í önnur sérkenni eins og tungumálið. Rannsókn Lilju Bjarkar og Antons Karls 

byggir á vefkönnun rannsóknarinnar Greining á málfræðilegum afleiðingum stafræns 

málsambýlis og samkvæmt niðurstöðum eru heimdragar u.þ.b. 75% þátttakenda. Þetta 

hlutfall gæti þó farið lækkandi á næstu árum og áratugum ef marka má rannsókn 

Háskólans á Akureyri þar sem fram kemur að u.þ.b. helmingur íslenskra unglinga vill helst 

búa erlendis í framtíðinni og telja 37% líklegast að sú verði raunin („Helmingur íslenskra 

unglinga vill helst búa erlendis“, 2015). 

Niðurstöður Lilju Bjarkar og Antons Karls ríma ágætlega við niðurstöður Hönnu 

Óladóttur (2007) þegar hún rannsakaði viðhorf Íslendinga til eigin tungumáls.8 

Niðurstöður Hönnu sýna að þrátt fyrir að miklar breytingar hafi þá þegar orðið í íslensku 

samfélagi hafi enn mátt greina þá gömlu og lífseigu hugmynd hjá meirihluta þátttakenda 

að það sé helst íslensk tunga sem sameini Íslendinga og einkenni íslenska þjóð. Svörin 

báru einnig keim af ákveðinni fortíðarrómantík og stolti yfir því afreki Íslendinga að hafa 

náð að varðveita svo vel tengslin við fornar bókmenntir og menningu, afreki sem synd 

væri að kasta fyrir róða núna. Áðurnefndar samfélagsbreytingar komu þó fram með 

ýmsum hætti. Einhverjir þátttakendanna nefndu þær afleiðingar hnattvæðingar sem 

minnst var á hér að ofan og töldu að vægi þjóðernis og gildi tungumálsins færu 

þverrandi. Aðrir upplifðu töluverða togstreitu í tengslum við að samræma aukið vægi 

ensku og verndun íslensku. Það kom t.d. í ljós þegar þátttakendur töldu sig þurfa að 

afsaka það að nota ekki íslensk nýyrði þrátt fyrir að styðja myndun þeirra. Viljinn til að 

viðhalda íslenskunni og varðveita hana er því augljóslega til staðar hjá þátttakendum 

könnunarinnar, enda virðist hún enn stór hluti af þjóðernisvitund Íslendinga, en fólki 

reynist erfitt að átta sig á því hvernig best sé að koma því í kring.  

                                                           
8 Í rannsókn Hönnu var stuðst við gögn frá árinu 2002 þar sem rætt var við 24 einstaklinga um þrítugt. 
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Þær forsendur fyrir mikilvægi íslenskunnar sem hingað til hafa verið ræddar hafa 

fyrst og fremst verið af tvennum toga. Annars vegar hefur áherslan verið lögð á það sem 

nefna má hálfgerða fortíðarrómantík, þ.e.a.s. á fegurð tungumálsins, hreinleika þess og 

skýran uppruna. Þar liggja meginrökin fyrir mikilvægi hennar í því að hún sé lykillinn að 

þeim verðmætum sem felast í íslenskum (og að einhverju leyti skandinavískum) 

bókmennta- og menningararfi og týnist þessi lykill sé sá fjársjóður glataður. Hins vegar 

hefur þáttur hennar í þjóðernisvitund Íslendinga verið tíundaður, jafnvel ýjað að því að 

án íslenskrar tungu væri ekki hægt að tala um íslenska þjóð og tungan þar með sett í 

hlutverk fjöreggs þjóðarinnar (sjá t.d. Hönnu Óladóttur, 2007). Að einhverra mati eru slík 

rök eflaust nægjanleg til staðfestingar á því að íslenskuna skuli varðveita. Þó eru eflaust 

aðrir sem telja svo huglægt mat, sem fyrst og fremst byggir á fagurfræðilegum 

sjónarmiðum og fortíðarrómantík, ekki nægjanlegt til grundvallar svo stórri ákvörðun. 

Því skal næst litið á málið út frá öðru sjónarhorni; hlutverki íslensku sem móðurmál 

Íslendinga. 

2.1.2 Íslenska sem móðurmál Íslendinga 

Íslenska er móðurmál flestra sem fæðast og alast upp á Íslandi eða flytja til landsins á 

allra fyrstu æviárunum. Að auki hafa margir einstaklingar sem búsettir eru erlendis 

íslensku að móðurmáli þar sem þeir eiga íslenskt foreldri eða forsjáraðila og íslenska því 

töluð heima við. Hlutverk móðurmáls hafa verið rannsökuð ágætlega, þá kannski helst í 

tengslum við tvítyngd börn og í þeim rannsóknum má m.a. finna eftirfarandi tilvitnanir 

sem færa rök fyrir mikilvægi þess að ná og viðhalda góðum tökum á eigin móðurmáli: 

• Móðurmálið er miðill, tæki til að leita sér þekkingar og eiga í samskiptum (Birna 
Arnbjörnsdóttir, 2007; Erna Árnadóttir, 1995). 

• „Hugsun og skynjun er skýrari á móðurmálinu en á framandi tungumáli“ og „ 
[g]óð tök á móðurmáli . . . auka færni í að tjá skoðanir, tilfinningar og reynslu“ 
(Grettir Engilbertsson, 1992, bls. 22). 

• Góð tök á móðurmáli auka möguleika einstaklings á að finna til samkenndar og 
samsama sig öðrum með sama móðurmál og skilja menningu þeirra og hefðir 
(Grettir Engilbertsson, 1992, bls. 22). 

• Móðurmálið gegnir lykilhlutverki í sálarlífi og þroska barna, „sérstaklega þeim 
vitsmunaþroska sem er undirstaða læsis og óhlutbundinnar hugsunar, svo sem 
skilnings á tengslum og skilgreiningu hugtaka“ (Birna Arnbjörnsdóttir, 2007, bls. 
65; sjá líka Gretti Engilbertsson, 1992, bls. 20). 
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• Góð tök á móðurmálinu eru undirstaða og forsenda náms í öðrum tungumálum 
og námsgreinum (Grettir Engilbertsson, 1992; sjá líka Birnu Arnbjörnsdóttur, 
2007). 

• Móðurmálið er stór hluti af sjálfsmynd okkar. Það skiptir máli fyrir persónuleika 
okkar og líðan og er forsenda þess að við getum áttað okkur á því hver við erum. 
Málið er „bæði tæki til að hugsa um sjálfsmyndina og lýsa henni en líka tæki sem 
setur henni mörk og mótar hana“ (Erna Árnadóttir, 1995, bls. 49). 
 

Mikilvægi móðurmáls kemur að auki ekki síst fram í þeirri áherslu sem núorðið er 

lögð á að innflytjendur fái stuðning við að viðhalda móðurmáli sínu samhliða því að læra 

tungumál nýs lands (sjá t.d. Birnu Arnbjörnsdóttur, 2007; 2008). Eins og rökstutt verður 

betur hér á eftir er sá möguleiki fyrir hendi að lífslíkur íslensku fari þverrandi og að hún 

eigi jafnvel tungumáladauða á hættu, þ.e.a.s. deyi út í einhverjum skilningi, vegna enskra 

áhrifa og þá er meira í húfi en þjóðarstolt, fortíðarrómantík og aðgengi að fornum 

bókmenntaarfi. Þá er nefnilega móðurmál Íslendinga einnig í húfi og ef litið er til þeirra 

atriða sem nefnd voru hér að ofan getur það haft óafturkræfar afleiðingar. En þó 

mikilvægi þess að ná góðum tökum á móðurmáli virðist ótvírætt má velta því fyrir sér 

hvort það skipti máli hvert móðurmálið er og þá í tilviki Íslendinga hvort þeir geti ekki 

allt eins haft ensku að móðurmáli. Til þess að varpa ljósi á möguleg svör við þessum 

spurningum þarf að skoða málið út frá ýmsum sjónarhornum, s.s. sjónarhorni 

einstaklinga sem nú þegar hafa alist upp með íslensku að móðurmáli og sjónarhorni 

komandi kynslóða sem eiga eftir að alast upp í íslensku samfélagi og ná tökum á 

móðurmáli sínu hér. 

Íslenska er kannski ekki merkilegri en önnur tungumál eða betri hvað varðar form 

eða notkunarmöguleika. Önnur tungumál þjóna án efa sínum málnotendum alveg jafn 

vel og íslenska hefur þjónað íslenskum málhöfum. Aftur á móti er hún nú þegar 

móðurmál núlifandi Íslendinga og langflestir sem þeim hópi tilheyra eru komnir af 

svokölluðu máltökuskeiði9 sem þýðir að þeir eiga varla möguleika á að ná nokkurn 

tímann móðurmálsfærni í ensku (sjá t.d. DeKeyser og Larson Hall, 2005, bls. 88). Hjá þeim 

                                                           
9 Máltökuskeiði manna virðist ljúka að mestu leyti í kringum kynþroska og að öllu leyti um 17 ára aldur 
(sjá t.d. Newport, 1991; Lenneberg, 1967, bls. 167). Börn eru þó næmust í upphafi máltökuskeiðs (sjá t.d. 
DeKeyser og Larson-Hall, 2005). 
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yrði enskan alltaf erlent mál eða jafnvel annað mál.10 Í því samhengi er áhugavert að líta 

til rannsóknar Naylor frá 2017 en markmið hennar var að bera saman mat Íslendinga á 

eigin færni í ensku og raunfærni þeirra. Niðurstöðurnar, sem að miklu leyti voru í 

samræmi við eldri rannsóknir, sýndu að Íslendingar ofmeta eigin enskufærni og þá 

sérstaklega karlar. Marktækur munur kom fram á raunfærni Íslendinga í ensku og færni 

innfæddra enskra málhafa og bentu niðurstöður t.d. til skorts á breidd og dýpt í enskum 

orðaforða.  

Naylor nefnir að mögulega sé sá skortur til kominn vegna þess að Íslendingar eigi það 

til að líta einvörðungu á beina merkingarlega samsvörun á milli íslenskra og enskra orða. 

Þeir virðist í mörgum tilvikum ekki átta sig á því að í ensku séu til mörg samheiti sem við 

fyrstu sýn virðast þýða það sama, sérstaklega ef miðað er við íslenskan orðaforða, en 

ákveðinn blæbrigðamunur geri það að verkum að þau séu ekki nothæf við sömu 

aðstæður og þann blæbrigðamun sé erfitt að skilja til fullnustu úr fjarlægð. Einnig eigi 

þeir til að hunsa, eða hreinlega ekki þekkja, aðrar merkingar enskra orða sem 

sambærileg orð á íslensku hafa ekki. Hugsanlegar skýringar á þessu, að mati Naylor, eru 

áhrif yfirfærslu frá íslensku og takmarkað enskuáreiti. 

Seinni skýringin hljómar kannski afkáraleg í samhengi við umræðu um mikla 

aukningu enskuáreitis hér á landi (sjá t.d. kafla 2.2.3 og 2.2.4) en þó er staðreyndin sú að 

enn sem komið er er áreitið takmarkað við ákveðið samhengi og notkunarsvið. 

Íslendingar eru enn ólíklegri en þeir sem búa í enskumælandi löndum til að kynnast öllum 

mögulegum merkingum orða og orðasambanda. Af niðurstöðum Naylor má því draga þá 

ályktun að Íslendingar geta almennt séð ekki, óháð því hvað þeir halda, tjáð sig jafn 

ítarlega á ensku og íslensku og þeir sem eru komnir af máltökuskeiði ná því marki 

sennilega aldrei (sjá einnig Jeeves, 2013). 

Niðurstöður Naylor gefa einnig vísbendingu um óheppilega stöðu sem Íslendingar 

gætu lent í myndu þeir ákveða, meðvitað eða ómeðvitað, að breyta móðurmáli 

                                                           
10 Skv. Birnu Arnbjörnsdóttur (2008, bls. 19) er talað um „að nemendur læri erlend tungumál þegar 
námið fer fram í skóla í heimalandi nemandans. . . . Hins vegar er talað um að börn læri annað mál þegar 
þau búa og stunda nám í landinu þar sem nýja tungumálið er talað.“ 
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þjóðarinnar í ensku. Naylor hefur reyndar bent á það vandamál (sbr. Henley, 2018) en 

Þórarinn Eldjárn (2017) lýsir því einnig ágætlega:  

En sá sem heldur að hann geti orðið tvítyngdur á hinn mátann, með því að hleypa 
síbylju vanefnaenskunnar beint inn á gafl og gera jafnréttháan íslenskunni, sá 
verður ekki einu sinni eintyngdur eins og við erum þó blessunarlega flest, heldur 
hálftyngdur og endar svo jafnvel sem ótyngdur. 

Íslendingar eru augljóslega ekki flugmæltir á ensku og ef þeir missa niður 

móðurmálsfærni sína í íslensku er mögulegt að þeir standi frammi fyrir þeirri stöðu að 

verða ýmist hálftyngdir eða ótyngdir. Sú staða er ekki óraunhæf ef litið er til ýmissa 

rannsókna á læsi og lesskilningi sem og þeirrar staðreyndar að lestraráhugi íslenskra 

barna, sem er beintengdur við lesskilning og námsárangur, virðist hafa farið dvínandi á 

síðustu áratugum (sjá t.d. OECD, 2015; Brynhildur Þórarinsdóttir, Þóroddur Bjarnason og 

Andrea Hjálmsdóttir, 2012). Sé móðurmálið jafn mikilvægt og gefið var í skyn hér að ofan 

má telja líklegt að komi slík staða upp muni það hafa einhver áhrif á þjóðina alla. 

Ef litið er til komandi kynslóða er staðan að einhverju leyti önnur. Þessir einstaklingar 

hafa möguleikann á því að tileinka sér ensku samhliða íslensku strax á máltökuskeiði 

(hvort sem það er samtímis eða ekki) og ef báðum málum er haldið við geta þau bæði 

orðið móðurmál. Sýnt hefur verið fram á að slíkt tvítyngi hafi jákvæð áhrif á nám og 

vitsmunaþroska og því ekki endilega ástæða til að setja út á það. Aftur á móti hefur það 

neikvæð áhrif á málþroska og læsi ef barn sem þegar er byrjað að tileinka sér móðurmál 

fer að læra annað mál einhverju síðar og upprunalegu móðurmáli er ekki haldið nægilega 

við (Birna Arnbjörnsdóttir, 2008). Eins og rætt verður betur síðar í kafla 2.2.4 eru þetta 

aðstæður sem íslensk börn sem nú þegar eru á máltökuskeiði geta átt á hættu sem og 

komandi kynslóðir ef ekki verður gætt nægilega að hagsmunum íslensku. 

Að lokum má velta vöngum yfir þeim aðstæðum sem mögulega geta komið upp hér 

á landi ef ensku verður leyft að taka yfir á kostnað íslensku. Ljóst er að slík breyting myndi 

ekki gerast á einum degi og líklega myndi einhvers konar millibilsástand festa hér rætur 

um stund þar sem börn á máltökuskeiði læra ensku af einstaklingum sem ekki hafa ensku 

að móðurmáli. Eins og fram hefur komið er marktækur munur á raunfærni Íslendinga í 

ensku og færni innfæddra enskra málhafa, munur sem t.d. kemur fram í skorti á breidd 

og dýpt í orðaforða og má því velta fyrir sér hvort það ílag sem börnin fengju (það mál 
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sem þau heyra notað í kringum sig og draga lærdóm af, sjá kafla 2.2.4) væri nægilega 

gott til að móðurmálsfærni í ensku yrði raunhæf útkoma. Mögulega myndi þetta 

millibilsástand enda með einhvers konar blendingsmáli, samblöndu af íslensku og ensku, 

þar sem enginn hefði móðurmálsfærni í hvoru máli fyrir sig (sjá t.d. Henley, 2018). 

Eins og áður hefur verið nefnt verður ekki lagt mat á það hér hvernig hag íslenskunnar 

sé best borgið. Hvorki verður mælt með né á móti hreintungustefnu, nýyrðasmíð eða því 

hvort samþykkja eigi algengar „málvillur“11 sem eðlilegar málbreytingar. Jafnframt er því 

ekki haldið fram, eins og stundum hefur verið gert (sjá t.d. Hanna Óladóttir, 2007), að 

það sé dauðadómur íslenskunnar ef við gætum þess ekki að hún haldi algjörlega 

óbreyttri mynd. Markmiðið er heldur ekki að ákveða hvort Íslendingar eigi að viðhalda 

og hlúa að íslenskunni heldur fremur það að sýna fram á, frá ólíkum sjónarhornum, að 

það er flóknara en það kannski virðist við fyrstu sýn að leyfa ensku að ná hér völdum á 

kostnað íslensku. Því sé mikilvægt að vega og meta stöðuna vel nú þegar ensk áhrif 

virðast alltumlykjandi. 

2.2 Staða íslensku og framtíðarhorfur 

Nú má vera ljóst að vangaveltur um stöðu íslenskrar tungu eru alls ekki nýjar af nálinni 

en að sjálfsögðu taka þær alltaf mið af tíðarandanum hverju sinni. Undanfarin ár hefur 

umræðan aukist jafnt og þétt og snúist að mestu leyti um framtíðarhorfur málsins í sífellt 

nánari sambúð þess og ensku. Yfirleitt má, a.m.k. að einhverju marki, greina ótta vegna 

yfirvofandi hættu á því að íslenska deyi út í einhverjum skilningi og enskan taki yfir ef 

ekki verði brugðist við og það fljótt. Eins og áður hefur komið fram virðast aðstæður í 

þetta sinn algjörlega nýjar og ókunnar því áhrif ensku eru bæði allt annars eðlis og af allt 

annari stærðargráðu en áhrif annarra tungumála hafa verið í gegnum tíðina (sjá t.d. kafla 

2.2.3–2.2.4).  

Áður en lengra er haldið er ágætt að líta til þess að þegar rætt er um hin ýmsu 

vandamál sem tungumál standa frammi fyrir má yfirleitt skipta þeim í tvo flokka; þau 

                                                           
11 Hugtakið málvilla er hér haft innan gæsalappa þar sem skiptar skoðanir eru á því hvort um sé að ræða 
raunverulegar villur eða einfaldlega eðlilegar málbreytingar (sjá t.d. Eirík Rögnvaldsson, 2016). 
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sem tilheyra svokölluðum formvanda annars vegar og hins vegar þau sem heyra undir 

umdæmisvanda. Kristján Árnason skilgreinir þessi tvö hugtök á eftirfarandi hátt: 

Formvandinn snýst um val á staðli og formi hans, hvað sé talið rétt og rangt, 
viðeigandi eða ekki. Hvað telst góð og gild íslenska og hvað ekki? Hinn vandinn er 
spurningin um stöðu tungumála hvers gagnvart öðru, í okkar tilviki auðvitað 
íslensku gagnvart öðrum tungum. Þetta er spurning um notkunarsvið sem kalla má 
umdæmisvanda. (Kristján Árnason, 2001, bls. 4). 

Það er því ljóst að birtingarmyndir vandamála og hættumerkja geta verið alls konar og 

það sést skýrt þegar litið er til þess hvernig áhyggjur af stöðu og framtíð íslenskunnar 

hafa breyst í gegnum aldirnar.  

2.2.1 Áhyggjur í tímans rás 

Á átjándu öld orti Eggert Ólafsson kvæðið Sótt og dauði Islenzkunnar, hinnar afgömlu 

móður vorrar; í tveimur kvæðum framsett og má þar greina myrka framtíðarsýn fyrir 

íslenska tungu. Í kvæðinu lýsti Eggert því hvernig íslenskan var orðin fársjúk vegna aðsúgs 

frá hinum ýmsu erlendu tungumálum og þar sem hún lá á sóttarsænginni kallaði hún 

saman börnin sín og bað þau að leita meðala og lækningar. En allt kom fyrir ekki, 

Íslendingar höfðu vanrækt málið um of og því var orðið um seinan að bjarga því (Eggert 

Ólafsson, 1832). Þekkt er einnig hrakspá Rasmusar Kristjáns Rasks sem birtist í bréfi til 

vinar hans, Bjarna Thorsteinssonar, skömmu eftir komu Rasmusar til Íslands árið 1813. 

Hann hafði ungur að árum tekið ástfóstri við íslensku og þegar hann heyrði hversu illa 

var komið fyrir henni, að hans mati, dró hann þá ályktun  

. . . að íslenskan bráðum muni útaf deyja; reikna jeg, að varla muni nokkur skilja 
hana í Reykjavík að 100 árum liðnum, en varla nokkur í landinu að öðrum 200 
árum þar upp frá, ef allt fer eins og hingað til og ekki verða rammar skorður við 
reistar – jafnvel hjá bestu mönnum er annaðhvert orð á dönsku.12 

Þessir tveir dauðadómar yfir íslenskunni eru eflaust meðal þeirra þekktustu en ef litið 

er til sögu íslenskrar málhreinsunar má þar finna fleiri dæmi um einstaklinga sem hafa 

opinberað áhyggjur sínar í gegnum tíðina (Kjartan G. Ottósson, 1990). Allt fram á 21. 

öldina áttu þessar áhyggjur þó flestar, ef ekki allar, það sammerkt að snúa að einhvers 

konar formvanda. Íslenskan hefur alla tíð til þessa verið notuð eða nothæf á öllum 

                                                           
12 Haft eftir Birni M. Ólsen (1916, bls. 190). 
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sviðum samfélagsins og þrátt fyrir að hér á landi byggju um tíma t.d. danskir embættis- 

og kaupmenn náðu þeir aldrei svo háu hlutfalli að hægt væri að tala um afmarkað danskt 

málsamfélag eða notkunarsvið. Einhver dæmi voru um að Íslendingar töluðu dönsku á 

sunnudögum en þá voru í það minnsta eftir sex aðrir dagar í vikunni þar sem íslenska var 

töluð og þó mál Reykjavíkurbúa á tímum Rasks væri mjög dönskuskotið verður að líta til 

þess að þá bjó þar aðeins u.þ.b. 1% þjóðarinnar (Gunnar Karlsson, 1995, bls. 36–37). 

Íslenskan þurfti því ekki beinlínis að berjast um yfirráð við dönsku heldur hafði danskan 

frekar áhrif á formgerð íslenskunnar, þá sérstaklega orðanotkun.  

Enn í dag býsnast margir yfir hvers kyns formvandamálum og ekki þykir ástæða hér 

til að gera lítið úr þeim áhyggjum, enda erfitt að spá með vissu fyrir um afleiðingar þeirra. 

Einnig virðist enn sú kennd lifa með þjóðinni, a.m.k. að einhverju leyti, að því 

upprunalegra og óbreyttara sem málið helst, því hreinna og sannara sé það. Þetta 

viðhorf má t.d. greina í orðum Páls Valssonar, þáverandi útgáfustjóra hjá Eddu útgáfu, 

frá árinu 2006 þegar hann lagði að jöfnu mikilvægi íslenskrar náttúru og tungumáls og 

sagði að „[f]lest fordæmum við subbuskap gagnvart náttúrunni, en málspjöll þykja ekki 

alvarleg í okkar samfélagi“ (Silja Björk Huldudóttir, 2006, bls. 21). Nú eru liðin 200 ár frá 

hrakspá Rasks og því ljóst að hún rætist ekki en íslenskan á þó enn yfir höfði sér 

dauðadóm því Páll taldi undirstöður hennar vera að bresta og lét þann spádóm falla að 

innan hundrað ára yrði íslenskan útdauð ef ekkert yrði að gert. Kristján Hreinsson (2017) 

gengur jafnvel enn lengra og hefur nú þegar gefið út dánarvottorð. 

Þó alls ekki megi vanmeta formvandann virðast títtnefndar breyttar aðstæður hafa 

alið af sér annars konar áhyggjuefni sem virðast allt í senn stærri, alvarlegri og 

áhrifameiri en áður hefur sést. Þau benda til þess að á þessari öld muni baráttan fyrir 

hönd íslenskunnar fyrst og fremst snúa að viðsjárverðum umdæmisvanda því enskan 

virðist á hraðleið með að taka yfir ákveðin notkunarsvið sem íslenskan var einráð yfir 

áður. Þessu eru Kristján Árnason (2001) og Eiríkur Rögnvaldsson (2016) báðir sammála 

enda má telja nokkuð ljóst að „ef íslenska verður undir í samkeppninni við ensku hverfur 

formvandinn af sjálfu sér, því að íslenska verður þá aðeins safngripur“ (Eiríkur 

Rögnvaldsson, 2016, bls. 22). 
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Gunnar Smári Egilsson (2015) tekur til umræðu dæmi um slíkan umdæmisvanda og 

telur hann baráttuna nú þegar tapaða. Hann segir það augljóst að íslenskan eigi ekki eftir 

nema 50–70 ár sem „fullburða tungumál í fjölþættum samskiptum fólks“ og að þær 

breytingar séu óhjákvæmilegar, sama hvað reynt verði að koma í veg fyrir þær. Síaukin 

ítök ensku á hinum ýmsu notkunarsviðum sem íslenskan átti ein áður eru Gunnari 

ofarlega í huga og telur hann Íslendinga of fáa til að geta barist gegn þeim áhrifum og 

„dregið sístækkandi og æ margbreytilegri veröld inn í íslenska tungu“. Hann virðist þó 

ekki hafa áhyggjur af framtíð íslenskunnar heldur frekar framtíð þeirra sem ekki geta 

reitt sig á ensku og má jafnvel túlka vangaveltur hans sem svo að besta leiðin til að 

lágmarka skaðann sé einfaldlega að taka enskuna í sátt sem fyrst. 

Aukinn umdæmisvandi kemur t.d. skýrt fram hjá ungu kynslóðinni. Linda Björk 

Markúsardóttir (2015) talmeinafræðingur segir það sífellt algengara að hún taki á móti 

börnum sem séu alíslensk, fædd og uppalin hér á landi en búi þó ekki yfir grunnorðaforða 

á íslensku. Vandamálið er þá yfirleitt ekki fólgið í því að börnin þekki ekki hugtökin sem 

um ræðir eða hafi ekki skilning á þeim heldur kunna þau einungis ensk heiti þeirra. Að 

mati Lindu Bjarkar er skýringin fólgin í alltumlykjandi stafrænum veruleika þar sem 

nánast allt fer fram á ensku, þ.e.a.s. enskan virðist hafa náð yfirhöndinni á ákveðnum 

sviðum afþreyingar íslenskra barna. 

Eins og á við um flest samfélagsmál eru skoðanir manna þó skiptar. Á sama tíma og 

einhverjir telja sig sjá ástæður til þess að hafa áhyggjur þykir öðrum það tilefnislaust. 

Ýmist eru rökin þau að íslenska sé ekki í meiri hættu en áður, hún hafi marga fjöruna 

sopið til þessa og lifað af, eða þau að þó hún væri í hættu sé ekki endilega ástæða til að 

berjast af miklu afli fyrir tilveru hennar, það sé hvort eð er fyrirfram töpuð barátta (sbr. 

vangaveltur Gunnars Smára Egilssonar hér að ofan). Um aldamótin síðustu taldi t.a.m. 

Björn Bjarnason, þáverandi menntamálaráðherra, ekki ástæðu til að hafa áhyggjur því 

íslenska væri að hans mati ekki í meiri hættu þá en aldamótin þar á undan (Katrín 

Jakobsdóttir, 1999). Tryggvi Gíslason (2015) segir „að íslensk tunga [hafi] aldrei staðið 

sterkar sem lifandi þjóðtunga í margskiptu þjóðfélagi en nú“ og Bartoszek (2016) tekur í 

svipaðan streng þegar hann segir að „íslenskan [hafi] það fínt“. Hans rök felast í því að 

„[f]lest [vinni] með íslenskunni í heimi tölvunnar. . . . Það [sé] ekki erfitt eða dýrt að 
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íslenska hugbúnað. Meðalapp [innihaldi] ekki fleiri orð en meðalkvikmynd“. Rök 

Bartoszek er áhugavert að skoða nú í ljósi þess að tæknin byggir ekki lengur eingöngu á 

rituðum texta sem þýða má t.d. með vélþýðingu heldur er síaukin áhersla lögð á talað 

mál og sjálfvirka merkingargreiningu náttúrulegs máls sem töluvert erfiðara og flóknara 

getur reynst að eiga við, sjá kafla 3.3. Þessi tveggja ára gamla röksemdarfærsla er því nú 

strax að einhverju leyti orðin úrelt og ljóst að byggja þarf mat á stöðu íslenskunnar á 

sterkari grunni. 

2.2.2 Lífvænleiki tungumála 

Nú má velta því fyrir sér hvort leggja megi mat á raunveruleg lífsmörk íslensku með 

vísindalegum hætti eða hvort þjóðfélagsrumæðan verði að duga til að draga ályktanir 

um stöðu og framtíð hennar. Þegar hér er komið sögu er nauðsynlegt að líta á málið út 

frá stærra samhengi því ef íslenska stendur frammi fyrir einhvers konar hættu hljóta að 

vera til önnur tungumál í heiminum sem eru í sömu eða jafnvel verri stöðu.  

Gróflega áætlað eru u.þ.b. 6–7 þúsund tungumál til í heiminum um þessar mundir 

(Simons og Fennig, 2018; Unesco, 2011). Ónákvæmni þeirrar tölu skrifast á ýmsar 

ástæður, það er t.d. ekki alltaf skýrt hvað skuli telja til afmarkaðs tungumáls og hvað ekki 

og auk þess eru tungumál undirorpin sífelldum breytingum sem jafnvel verða til þess að 

þau deyja út. Samkvæmt gagnagrunni samtakanna SIL International, Ethnologue: 

Languages of the World, voru málin 7097 talsins árið 2018, þar af 677 tungumál flokkuð 

sem dauðvona (e. moribund) eða nánast útdauð (e. nearly extinct) og 245 flokkuð sem 

óvirk (e. dormant)13. Ef þessar tölur eru bornar saman við sambærileg gögn frá árinu 

2017 má sjá að aðeins á einu ári fjölgaði óvirkum tungumálum um 28 (voru 217 árið 

2017), sennilega að mestu leyti á kostnað dauðvona eða nánast útdauðra mála sem á 

sama tíma fækkaði um 26 (voru 703) (Simons og Fennig, 2018). Í þessu samhengi er 

mikilvægt að líta á þá staðreynd að u.þ.b. 96% allra tungumála í heiminum eru töluð af 

aðeins 3% heimsbyggðarinnar, þ.e.a.s. flest tungumál í heiminum reiða sig á afar lágt 

hlutfall málnotenda til að lifa af og því þarf lítið út af að bera til að grunnur þeirra bresti 

(UNESCO Ad Hoc Expert Group on Endangered Languages, 2003). 

                                                           
13 Á milli útgáfa virðast þó yfirleitt gerðar einhverjar smávægilegar breytingar á skilgreiningum svo talan 
er kannski ekki eins nákvæm og þeir vilja halda fram.  
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Strangt til tekið er varla hægt að úrskurða tungumál dautt fyrr en síðasti málhafi þess 

er látinn en þó telur Kornai (2013) að greina megi ákveðin merki um yfirvofandi dauða 

með nokkrum fyrirvara. Hér gegnir hugtakið lífvænleiki tungumáls (e. language vitality) 

lykilhlutverki en í þessu samhengi stendur það fyrir stöðu tungumáls innan viðkomandi 

málsamfélags og hæfni þess eða styrk til að þróast, standa af sér samfélagslegar 

breytingar og lifa af. Fræðimenn hafa rannsakað hvaða þættir það eru sem helst hafa 

áhrif á lífvænleika tungumála og til hafa orðið ýmsir kvarðar sem hafa það hlutverk að 

flokka tungumál heimsins eftir stöðu þeirra. Sem dæmi má taka átta stiga kvarðann GIDS 

(Graded Intergenerational Disruption Scale) frá árinu 1991, sex stiga kvarða UNESCO frá 

2003 og fimm stiga kvarðann sem gagnagrunnurinn Ethnologue notaði lengi vel. Síðar 

voru þessir þrír kvarðar að einhverju leyti samtvinnaðir og til varð kvarðinn EGIDS 

(Expanded Graded Intergenerational Disruption Scale) sem samanstendur af þrettán 

flokkum en fyrstu sjö flokkar hans samsvara fyrsta flokki UNESCO kvarðans (Lewis og 

Simons, 2010; UNESCO Ad Hoc Expert Group on Endangered Languages, 2003). 

Þó kvarðarnir fjórir, sem nefndir eru hér að ofan, séu að einhverju leyti ólíkir leggja 

þeir að mestu leyti sömu eða sambærilega þætti til grundvallar mati sínu á lífvænleika 

tungumála. Þá helstu má draga saman í eftirfarandi lista: 

1. Þættir til grundvallar lífvænleika tungumála: 

a. Færsla tungumáls á milli kynslóða 

b. Heildarfjöldi málhafa og hlutfall þeirra af heildarfjölda viðkomandi 
samfélags 

c. Virðing og viðhorf málhafa gagnvart málinu 

d. Á hvaða sviðum (e. domains) samfélagsins málið er notað/nothæft 

e. Hvort tungumálið nái inn á ný notkunarsvið og í nýja fjölmiðla 

f. Magn kennsluefnis (sérstaklega fyrir tungumálakennslu) og bókmennta 
á viðkomandi máli og aðgengi að því 

g. Viðhorf og afstaða stjórnvalda og stofnana gagnvart tungumálinu 

h. Opinber staða og notkun tungumálsins sem og ríkjandi málstefna 

i. Magn og gæði skráningar á tungumálinu 

(Lewis og Simons, 2010; UNESCO Ad Hoc Expert Group on Endangered Languages, 

2003) 

Þessi listi inniheldur m.a. þau þrjú hættumerki sem Kornai (2013) telur augljósustu 

vísbendingarnar um yfirvofandi dauða; tap á notkunarsviðum (e. loss of function), tap á 
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virðingu (e. loss of prestige) og tap á hæfni (e. loss of competence). Birtingarmynd þess 

fyrsta er þegar viðkomandi tungumál missir yfirráð yfir heilu notkunarsviði, t.d. verslun 

og viðskiptum, til annars tungumáls. Hættumerki tvö má greina þegar virðing málhafa 

gagnvart tungumálinu minnkar, yfirleitt með þeim afleiðingum að virðing gagnvart öðru 

tungumáli eykst í staðinn og með því síðasta er átt við að svokallaðir „hálf-málhafar“ 

verði til, þ.e.a.s. ný kynslóð málhafa sem skilur eldri kynslóðir en notar sjálf afar 

einfaldaða mynd af tungumálinu. 

Ef litið er á stöðu íslensku innan þessara kvarða virðast hvers kyns áhyggjur óþarfar. 

Samkvæmt gagnagrunni Ethnologue (Simons og Fennig, 2018), þar sem mál eru flokkuð 

m.v. EGIDS-kvarðann, er íslenska sett í flokk 114 með öðrum lögskipuðum þjóðtungum 

enda er hún skv. lögum um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls (nr. 61/2011) 

„þjóðtunga Íslendinga og opinbert mál á Íslandi“. Á sex stiga kvarða UNESCO er íslenska 

í efsta flokki, talin örugg, þar sem hún uppfyllir það skilyrði að „málið sé talað af öllum 

kynslóðum [og] færsla málsins á milli kynslóða sé samfelld“.15 Fljótt á litið hljóma þær 

niðurstöður kannski nokkuð rökréttar því ef farið er yfir atriðin í lista (1) virðist íslenska 

uppfylla flestar þær kröfur sem lagðar eru til grundvallar því að mál sé talið öruggt. 

Málið færist óhindrað á milli kynslóða, ef litið er framhjá minniháttar málbreytingum,  

því börn sem fædd eru á Íslandi eða flytjast þangað áður en máltökuskeiði lýkur ná 

langflest móðurmálsfærni í íslensku (atriði 1a). Heildarfjöldi íslenskra málhafa er ekki 

mikill samanborið við mörg önnur tungumál en á móti kemur að hlutfall þeirra innan 

íslensks samfélags er mjög hátt (atriði 1b). Ef miðað er við upplýsingar frá Hagstofu 

Íslands (2017b) voru erlendir ríkisborgarar í byrjun árs 2017 8,9% af öllum íbúum 

landsins og íslenskir ríkisborgarar þar með 91,1%. Þeir einstaklingar sem hafa haft 

íslenskan ríkisborgararétt frá fæðingu eiga a.m.k. eitt íslenskt foreldri og eru þar með 

líklegir til að hafa alist upp með íslensku sem móðurmál. Aðrir, sem fengið hafa íslenskan 

ríkisborgararétt síðar á lífsleiðinni, hafa í flestum tilvikum búið hér á landi í lengri tíma 

og þurft að sýna fram á grunnfærni í íslensku skv. lögum um íslenskan ríkisborgararétt 

(nr. 100/1952).  

                                                           
14 Flokkur 1 er þó í raun annar flokkurinn í listanum þar sem talning byrjar í 0. 
15 „Language is spoken by all generations; intergenerational transmission is uninterrupted“ (UNESCO, 
2011, bls. 6). 
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Þó erfitt sé að alhæfa um viðhorf allra Íslendinga virðast þó a.m.k. einhverjir þeirra, 

eins og rætt var fyrr í þessum kafla, bera virðingu fyrir íslensku, hafa jákvætt viðhorf 

gagnvart henni og telja hana jafnvel nauðsynlega til að uppfylla eigin kröfur um íslenskt 

þjóðerni (atriði 1c). Íslenska er kennslumál í leik-, grunn- og framhaldsskólum og er 

aðgengi að íslensku námsefni fyrir þessi skólastig nokkuð gott (atriði 1f) þó staðan sé 

reyndar gjörólík hvað háskólanám varðar, sjá nánar í kafla 2.2.3. Hinn forni 

bókmenntaarfur hefur verið ræddur hér auk þess sem Íslendingar hafa löngum litið á sig 

sem bókaþjóð mikla og verið stoltir af magni, fjölbreytileika og gæðum íslenskra 

bókmennta (atriði 1f) (sjá t.d. Bergstein Sigurðsson, 2012). Einnig hafa Íslendingar verið 

nokkuð iðnir við að rannsaka og skrásetja íslenskt mál og aðgengi að ýmis konar 

hjálpargögnum, s.s. orðabókum og öðrum mállýsingum, er nokkuð gott þó að án efa 

megi alltaf bæta um betur (atriði 1i). Íslenska er lögbundin þjóðtunga Íslendinga, hún er 

almennt notuð innan opinberra stofnanna og sú staðreynd að opinber málstefna hefur 

verið samþykkt (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2009) bendir ótvírætt til nokkuð 

jákvæðs viðhorfs stjórnvalda gagnvart málinu (atriði 1g og 1h).  

Atriðin tvö sem eftir standa og varða notkunarsvið tungumálsins (atriði 1d og 1e)  

liggja í raun til grundvallar þeirri rannsókn sem er undirstaða þessa verkefnis en henni 

verður frekar lýst í kafla fjögur. Um þessi atriði verður betur fjallað í köflum 2.2.3 og 2.2.4 

en í stuttu máli má segja að íslenska hafi til þessa staðið vel hvað þau varðar. Hún hefur 

verið einráð á flestum, ef ekki öllum, sviðum íslensks samfélags og er bæði vinnu- og 

heimilismál flestra sem hér búa. Íslenska hefur jafnframt yfirleitt náð völdum á nýjum 

notkunarsviðum, m.a. vegna þeirrar áherslu sem lögð hefur verið á nýyrðasmíð (sjá t.d. 

Kjartan G. Ottósson, 1990). 

Árið 2011 var lífvænleikakvarði UNESCO endurskoðaður og við hann bætt fjórum 

þáttum sem taka skal tillit til þegar staða tungumáls er metin: 

2. Viðbætur við lífvænleikakvarða UNESCO: 

a. Staða tungumálakennslu/-námskeiða 

b. Dreifing málhafa innan málsamfélagsins 

c. Magn innri breytileika í málinu 

d. Dreifing og notkun málsins utan heimalands 

(UNESCO‘s Culture Sector, 2011, bls. 11). 
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Þessir fjórir þættir hafa kannski ekki mikil áhrif á stöðu íslensku þar sem þeir hafa lítið 

breyst í gegnum tíðina en þau eru þó frekar neikvæð. Lítill breytileiki er í íslensku eftir 

landshlutum og hefur hann í raun minnkað frekar en hitt (atriði 2c) og ekki hefur mátt 

greina marktæka stéttaskiptingu því sama eða sambærileg íslenska er töluð af öllum 

kynslóðum og óháð efnahags- og félagslegum bakgrunni fólks (atriði 2b). Þetta gæti þó 

breyst ef hlutfall fólks sem ekki talar íslensku (s.s. innflytjendur sem ekki læra málið) 

hækkar mikið innan íslensks málsamfélags (sjá Fontaine, 2017). Stjórnvöld hafa ekki lagt 

sérstaka áherslu á að hvetja fólk til að sækja sér aukna þekkingu á íslensku máli en þó 

eru einhver námskeið í boði, einkum fyrir innflytjendur, sækist fólk eftir því (atriði 2a) og 

íslenska er eftir sem áður lítið notuð utan Íslands (atriði 2d). 

En þó þetta hafi dugað íslenskunni til að standa af sér áhrif frá öðrum tungumálum 

og hún hafi til þessa verið staðsett í efstu sætum helstu kvarða bendir ýmislegt til þess 

að aukin hætta sé nú á ferðum. Heimurinn minnkar í sífellu með tilkomu nýrrar tækni 

sem þróast hratt og hefur valdið töluverðum samfélagsbreytingum sem auka álagið á 

íslenskuna til muna.  

2.2.3 Samfélagsbreytingar á stafrænni öld 

Þó talað sé um stafræna öld má í grófum dráttum skipta þeim breytingum sem orðið 

hafa á íslensku samfélagi undanfarna áratugi í „stafrænar“ og „óstafrænar“. Skilin eru 

reyndar ekki alltaf skýr og eflaust má rekja flestar, ef ekki allar, þessar breytingar beint 

eða óbeint til aukinnar hnattvæðingar og tækniþróunar. Sá munur sem lagður verður til 

grundvallar hér felst í því hvort viðkomandi breyting hafi hreinlega farið fram innan 

tækninnar eða hvort frekar megi staðsetja hana utan tækninnar sem einhvers konar 

afleiðingu.  

Það er nefnilega svo að á sama tíma og auðveldara er að eiga í samskiptum á milli 

heimsálfa í gegnum Internetið er fólk einnig hreyfanlegra því það er bæði ódýrara og 

fljótlegra en áður að ferðast víðsvegar um heiminn. Dæmi um áhrif sem þetta hefur haft 

á Ísland er aukinn ferðamannastraumur og fjölgun innflytjenda og á sama tíma er fjöldi 

brottfluttra Íslendinga hærri en aðfluttra.16 Þessi þróun virðist ætla að halda áfram því 

                                                           
16 Vissulega sveiflast tölur aðfluttra og brottfluttra til eftir árum og ársfjórðungum en ef miðað er við 
samtölur úr gögnum frá Hagstofu Íslands (2018) voru brottfluttir íslenskir ríkisborgarar 5.870 fleiri en 
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Hagstofa Íslands (2017a) spáir jákvæðum flutningsjöfnuði til ársins 2066 (þ.e.a.s. að fleiri 

flytji til landsins en frá því) en á sama tíma því að íslenskir ríkisborgarar sem flytji frá 

landinu verði fleiri en þeir sem flytjast til landsins. Þetta þýðir að ástæðan fyrir jákvæðum 

flutningsjöfnuði sé áframhaldandi flutningar erlendra ríkisborgara til landsins. Ef litið er 

aftur á lista 1 hefur þessi aukni fjöldi innflytjenda kannski helst áhrif á atriði 1b. 

Heildarfjöldi þeirra sem tala íslensku stendur sennilega að mestu leyti í stað (eða 

hækkar) en hlutfall íslenskumælandi fólks af heildarfjölda íslensks samfélags mun lækka.  

Spár Hagstofu Íslands ríma við þær niðurstöður frá Háskólanum á Akureyri, sem áður 

hafa verið nefndar, þar sem fram kom að u.þ.b. helmingur íslenskra unglinga vill helst 

búa erlendis í framtíðinni og telja 37% líklegast að sú verði raunin („Helmingur íslenskra 

unglinga vill helst búa erlendis“, 2015). Þeir unglingar flokkast þá sem heimsborgarar í 

rannsókn Lilju Bjarkar og Antons Karls (2018) og eru líklegri til að hafa neikvæðara 

viðhorf til móðurmálsins en annars máls. Einnig mátti greina áhrif breytts tíðaranda í 

niðurstöðum Hönnu Óladóttur (2007) þar sem aukin frjálshyggja og áhersla á 

einstaklingsfrelsi lita viðhorf til móðurmálsins og togstreita hefur skapast vegna aukinnar 

enskunotkunar í samfélaginu. Flestir þátttakendur í doktorsrannsókn Jeeves (2013), sem 

voru á aldrinum 18–28 ára, álitu ensku vera mikilvægan grundvallarþátt í lífi sínu og 

tæplega minna mikilvæga en íslensku. Jeeves tekur þó fram að nánast allir þátttakendur 

hafi á sama tíma sýnt mikla tryggð við Ísland og íslensku (bls. 219). Það er því ljóst að þó 

Íslendingar beri enn virðingu fyrir íslensku (atriði 1c) má að einhverju leyti greina 

breytingu í viðhorfum, sérstaklega hjá yngri kynslóðum, þar sem fólk er jákvætt gagnvart 

ensku og telur hana sífellt mikilvægari. Óvíst er hver áhrif þeirrar togstreitu verða í 

framtíðinni og ekki ómögulegt að annað málið verði undir á endanum. 

Áður en lengra er haldið skal atriði 1d, á hvaða sviðum samfélagsins málið er 

notað/nothæft, skýrt frekar. Það hvernig skilgreina má ólík svið samfélagsins byggir að 

miklu leyti á huglægu mati og eflaust erfitt að gera það þannig að allt sé örugglega tekið 

með og án þess að þau skarist með einum eða öðrum hætti. Hér verður sú leið farin að 

                                                           
aðfluttir á árunum 2010–2017. Á sama tímabili voru aðfluttir erlendir ríkisborgarar 18.570 fleiri en 
brottfluttir, langflestir á árunum 2016 og 2017. Athugið að þessar tölur byggja á einhverri námundun. 
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nota lista frá Eiríki Rögnvaldssyni og Sigríði Sigurjónsdóttur (2017) en skv. honum má 

gróflega skipta sviðum íslensks samfélags með eftirfarandi hætti: 

3. Helstu svið íslensks samfélags: 

a. Stjórnkerfið 

b. Menntakerfið 

c. Verslun og viðskipti 

d. Fjölmiðlar 

e. Menningarlíf 

f. Internetið 

g. Dagleg samskipti fólks 

Notkun íslensku í stjórnkerfinu (atriði 3a) hefur lítið breyst, þar er hún enn vinnumál 

og sjálfsagt litlar líkur á að það breytist í bráð. Það sama á við um leik-, grunn- og 

framhaldsskóla (atriði 3b) enda er íslenska samkvæmt núgildandi lögum um stöðu 

íslenskrar tungu og íslensks táknmáls (nr. 61/2011) bæði opinbert mál stjórnvalda og 

skóla á öllum skólastigum. Staðan hefur þó breyst mikið í háskólum landsins undanfarin 

ár, erlendum nemendum hefur fjölgað gríðarlega sem og erlendum kennurum og 

kennsla fer í auknum mæli fram á ensku, þá helst í framhaldsnámi.17 Kennslubækur á 

ensku eru í yfirgnæfandi meirihluta og síaukin áhersla er lögð á að fræðileg skrif 

háskólamanna nái út fyrir landsteinana en sem dæmi má taka að árið 2011 voru u.þ.b. 

70% fræðilegra skrifa starfsmanna við Háskóla Íslands á ensku og 92% við Háskólann í 

Reykjavík (Birna Arnbjörnsdóttir, 2018; Ari Páll Kristinsson og Haraldur Bernharðsson, 

2014). Þessi þróun í háskólastarfi hérlendis hefur töluverð áhrif á atriði 3b og þó tengslin 

séu ekki endilega alveg bein má þó gera ráð fyrir einhverjum áhrifum á atriði 1f, magn 

kennsluefnis (sérstaklega fyrir tungumálakennslu) og bókmennta á viðkomandi máli og 

aðgengi að því, og 1h, opinbera stöðu og notkun tungumálsins sem og ríkjandi 

málstefnu.  

                                                           
17 Erlendum nemendum í háskólum landsins fjölgaði um 740% á tímabilinu 1997–2010, úr 101 nýnema 
árið 1997 í 745 árið 2010. Veturinn 2015–2016 voru 1355 erlendir nemendur í Háskóla Íslands einum, 
u.þ.b. 10% af heildarfjölda. Skólaárið 2011–2012 fór 11,7% kennslu í Háskóla Íslands fram á ensku, 23% í 
Háskólanum í Reykjavík og 17,1% í Háskólanum á Akureyri. Veturinn 2015–2016 voru 346 áfangar 
kenndir á ensku í Háskóla Íslands (Ari Páll Kristinsson og Haraldur Bernharðsson, 2014, bls. 464 og 472; 
Birna Arnbjörnsdóttir, 2018, bls. 147). 
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Aukinn ferðamannastraumur hefur áhrif á atriði 3c og 3e; verslun, viðskipti og 

menningarlíf. Enska heyrist víðar en áður, enda aðalsamskiptamál erlendra ferðamanna 

og Íslendinga og að auki verður það sífellt algengara að verslanir, veitingastaðir og ýmsar 

aðrar einingar tengdar ferðaþjónustu birti auglýsingar og vörumerkingar á ensku, jafnvel 

einvörðungu, í þeim tilgangi að ná frekar til útlendinga (sjá t.d. Erlu Björgu 

Gunnarsdóttur, 2016). Þessi þróun kemur skýrt fram á nýlegum skiltum í Flugstöð Leifs 

Eiríkssonar þar sem enska hefur verið færð upp fyrir íslensku og er feitletruð að auki, 

öfugt við stærstu flugstöðvar Norðurlandanna þar sem enskan er áfram í öðru sæti (sjá 

t.d. Sunnu Kristínu Hilmarsdóttur, 2016; Kristján Sigurjónsson, 2016).  

Fjölgun ferðamanna krefst einnig aukins vinnuafls og þar sem hlutfall vinnufærs fólks 

hér á landi lækkar á sama tíma vegna fjölgunar aldraðra er ljóst að sækja þarf þetta 

aukna vinnuafl að hluta til erlendis frá (Arnar Páll Hauksson, 2016). Nú kemur það því 

fáum Íslendingum á óvart að þurfa að reiða sig á ensku í t.d. matvöruverslunum eða á 

kaffihúsum og þar með eykst hlutfall daglegra samskipta sem ekki fara fram á íslensku 

(atriði 3g). Að sama skapi hefur það færst í aukana að ýmsir menningarviðburðir fari fram 

á ensku, sennilega í þágu bæði ferðamanna og innflytjenda (atriði 3e) (sjá t.d. Eirík 

Rögnvaldsson, 2016). 

Séu listar 1 og 3 sameinaðir til upprifjunar og einföldunar fæst eftirfarandi listi: 

4. Þættir til grundvallar lífvænleika tungumála:  

a. Færsla tungumáls á milli kynslóða  

b. Heildarfjöldi málhafa og hlutfall þeirra af heildarfjölda viðkomandi 
samfélags 

c. Virðing og viðhorf málhafa gagnvart málinu 

d. Á hvaða sviðum (e. domains) samfélagsins málið er notað/nothæft 

i. Stjórnkerfið 

ii. Menntakerfið 

iii. Verslun og viðskipti 

iv. Fjölmiðlar 

v. Menningarlíf 

vi. Internetið 

vii. Dagleg samskipti fólks 

e. Hvort tungumálið nái inn á ný notkunarsvið og í nýja fjölmiðla 
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f. Magn kennsluefnis (sérstaklega fyrir tungumálakennslu) og bókmennta 
á viðkomandi máli og aðgengi að því 

g. Viðhorf og afstaða stjórnvalda og stofnana gagnvart tungumálinu 

h. Opinber staða og notkun tungumálsins sem og ríkjandi málstefna 

i. Magn og gæði skráningar á tungumálinu 

 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um breytingar á íslensku samfélagi sem tengja má 

við atriði b, c, f og h úr lista 4 sem og atriði d að hluta (i, ii, iii, v og vii). Að því sögðu má 

vera ljóst að „óstafrænar breytingar“ hafa haft töluverð áhrif á þau atriði sem lögð eru 

til grundvallar lífvænleika tungumála, að mestu leyti neikvæð frá sjónarhóli íslensku. Í 

næsta kafla er komið að „stafrænum breytingum“ og um leið verður kynntur til sögunnar 

breyttur lífvænleikakvarði sem tekur sérstakt tillit til stafræns veruleika. 

2.2.4 Stafrænar breytingar og stafrænn dauði 

Eins og rætt hefur verið hefur það gerst nokkuð reglulega að íslenskunni sé spáð hnignun 

eða jafnvel dauða. Síðustu áratugi hafa slíkar spár sífellt oftar verið tengdar við einhvers 

konar tækninýjungar, t.d. tilkomu sjónvarpsins, aukinnar almenningseignar á tölvum, 

aukinnar notkunar á Internetinu og tölvuleikjum og svo mætti lengi telja (sjá t.d. Eirík 

Rögnvaldsson, 2016). Enn er íslenskan á lífi og því má velta fyrir sér hvort meiri ástæða 

sé til að hafa áhyggjur nú en áður. Að mörgu leyti á það enn eftir að koma í ljós, bæði 

vegna þess að áhrifin hafa að öllum líkindum ekki enn náð hámarki og einnig vegna þess 

að rannsóknir skortir. Eiríkur Rögnvaldsson (2016, bls. 26) nefnir þó þrenns konar 

breytingar á aðstæðum sem ástæða er til að hafa áhyggjur af, breytingar sem að hans 

mati hafa ekki sést áður. Í fyrsta lagi er áreiti ensku mun meira og víðtækara en nokkru 

sinni fyrr, í öðru lagi verða viðtakendur áreitisins sífellt yngri vegna aukinnar 

tækninotkunar barna og í þriðja lagi er áreitið mun gagnvirkara en við höfum áður 

kynnst, þá sérstaklega hjá börnum og unglingum því tæknin krefst sífellt aukinna virkra 

(e. interactive) samskipta. Með virkum samskiptum er átt við að notandi hlustar ekki 

einungis á tæki eða les af því heldur bregst við á móti, ýmist með tali eða skrifum. 

Á stafrænni öld breytast hlutirnir hratt og í raun mun hraðar en áður. Tækninni fleygir 

fram, hvers kyns snjalltæki eru orðin ómissandi hjálpartæki í daglegu lífi, fólk er nettengt 

hvar og hvenær sem er og við eyðum sífellt meiri tíma við hvers kyns athafnir á 



30 

veraldarvefnum. Jafnvel má tala um veldisvöxt á slíkum breytingum því með hverri 

tækninýjung opnast dyr að margfalt fleiri nýjungum samhliða því að notkun almennings 

á hinum ýmsu tækjum, hvort sem er við nám, störf eða leik, eykst.  

Þó flestir hafi eflaust orðið varir við aukna Internet- og snjalltækjanotkun, bæði í eigin 

lífi og annarra, er ekki ólíklegt að margir vanmeti það hversu gríðarlega útbreidd hún er. 

Í vestrænum heimi búa flestir við þau forréttindi að hafa óhindrað aðgengi að 

Internetinu nánast hvar og hvenær sem er og þar eru Íslendingar engin undantekning. 

Samkvæmt rannsókn Hagstofu Íslands (2015) á netnotkun Íslendinga árið 2014 töldust 

97% íbúa landsins vera reglulegir netnotendur, þ.e.a.s. tengdust netinu a.m.k. einu sinni 

í viku og yfirgnæfandi meirihluti þeirra tengdist netinu daglega eða næstum því daglega. 

Árið 2013 var sama hlutfall 95% (Hagstofa Íslands, 2014), þ.e.a.s. aukning var um 2% á 

milli ára og gera má ráð fyrir að hlutfallið hafi ýmist staðið í stað eða hækkað síðan þá. 

Bæði árin trónaði Ísland á toppi þeirra Evrópulanda sem könnuð voru og til samanburðar 

var meðaltalið í 28 löndum Evrópusambandsins 72% árið 2013 og 75% árið 2014. Stærsta 

breytingin í þessu samhengi er án efa sú að netnotkun er ekki lengur bundin við heimili, 

skóla eða vinnu. Með aðstoð ýmissa snjalltækja getum við nú verið nettengd nánast hvar 

og hvenær sem er og t.a.m. notuðu 59% íslenskra netnotenda farsíma og snjallsíma til 

að tengjast netinu utan heimilis og vinnu árið 2014 sem er rúmlega 10% hækkun frá 

árinu 2013 (Hagstofa Íslands, 2015). 

Önnur breyting er fólgin í því að nethegðun okkar hefur að miklu leyti breyst. Við 

sinnum sífellt fjölbreyttari verkefnum með aðstoð tækninnar og núorðið þarf vart að 

hringja símtal eða fara út úr húsi því í gegnum Internetið má t.d. hafa samskipti við flest 

fyrirtæki og stofnanir, versla bæði innan- og utanlands og sækja megnið af því 

afþreyingarefni sem óskað er eftir. Þetta staðfesta tölur úr áðurnefndri rannsókn 

Hagstofunnar en 67% netnotenda höfðu verslað á netinu ári fram að rannsókn (til 

samanburðar var meðalhlutfall Evrópusambandsins 50%), 85% fyrirtækja buðu upp á 

vefsíðu og 34% fyrirtækja seldu vörur eða þjónustu í gegnum vefkerfi sem er hæsta 

hlutfallið meðal Evrópulandanna (Hagstofa Íslands, 2014, 2015). Einnig er áhugavert að 

skoða breytingu á því hvað fólk er að kaupa á netinu og sem dæmi má taka varð á milli 

áranna 2012 og 2014 mikil hlutfallsleg aukning í sölu á tónlist, kvikmyndum, tölvum, 
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íhlutum og jaðartækjum en um leið mikil lækkun í sölu á bókum, tímaritum og rafbókum. 

Þessar breytingar má tengja við atriði 4d-iii (verslun og viðskipti). 

Í þessu samhengi er áhugavert að líta til þess að bóksala á Íslandi dróst saman um 

43% á árunum 2010–2016 og velta bókaútgáfna um 31% frá árinu 2008 auk þess sem 

mjög hefur dregið úr lestri hefðbundinna dagblaða (Brynjólfur Þór Guðmundsson, 2017). 

Því er ljóst að fólk sækist minna í að kaupa bókmenntir eða dagblöð, a.m.k. á prentuðu 

formi og í raun getur skýringin verið margþætt. Til dæmis má vera að fólk nálgist slíkt 

efni með öðrum leiðum, s.s. í gegnum rafbækur, bókasöfn eða fréttamiðla á vefnum, en 

gríðarleg aukning í gagnamagnsnotkun (Póst- og fjarskiptastofnun, 2017) bendir til þess 

að rafrænt afþreyingarefni, eins og efnisveiturnar Netflix og Youtube eru dæmi um, sé 

helsta ástæðan. Fólk hefur jafnframt aðgang að helstu fréttaveitum heims í gegnum 

Internetið og getur þar lesið fréttir hvaðanæva úr heiminum, yfirleitt á ensku. Þetta eru 

dæmi um breytingar á atriðum 4d-iv (fjölmiðlar) og 4f (magn bókmennta á viðkomandi 

tungumáli og aðgengi). 

Þriðja breytingin, sem kannski reynist sú afdrifaríkasta, felst í því að börn eru sífellt 

yngri þegar þau byrja að nota Internetið og snjalltæki. Á vegum samtakanna Heimili og 

skóli – landssamtök foreldra og undirverkefnis þeirra  SAFT – Samfélag, fjölskylda og 

tækni hafa verið framkvæmdar kannanir á netnotkun barna og unglinga, nú síðast árið 

2013. Þar kom fram að rúmlega 60% barnanna sem tóku þátt og tóku afstöðu til 

spurningarinnar sem um er rætt sögðust hafa byrjað að nota Internetið á aldrinum 5–8 

ára, tæplega 12% á aldrinum 3–4 ára og 2% yngri en 3 ára. Þá hafði meðaltalið lækkað 

úr 8,7 árum árið 2003 í 6,9 ár árið 2013. Það sem er ennfremur áhugavert við þessar 

niðurstöður er að eftir því sem þátttakendur voru yngri því fyrr höfðu þeir byrjað að nota 

Internetið, en það rímar við orð Björns Rúnars Egilssonar, þáverandi verkefnisstjóra hjá 

Heimili og skóla og SAFT, sem árið 2016 sagðist telja að sífellt fleiri börn væru byrjuð að 

nota Internetið á leikskólaaldri og þá helst í gegnum snjalltæki (Heimili og skóli, 2013a, 

bls. 26). Í foreldrahluta könnunarinnar frá 2013 sögðu tæplega 49% foreldra að barnið 

þeirra ætti snjallsíma og voru börnin yfirleitt á aldrinum 8–12 ára, langflest 10 ára, þegar 

þau fengu sinn fyrsta síma. Sagan endurtekur sig hér þar sem eftir því sem börnin voru 

yngri því fyrr höfðu þau fengið sinn fyrsta síma (Heimili og skóli, 2013b, bls. 80–82). 
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Þó vissulega megi finna ýmis jákvæð áhrif frá snjalltækjavæðingunni, jafnt hjá 

börnum sem fullorðnum, getur hún haft töluverð neikvæð áhrif á máltöku íslenskra 

barna. Aukin samskipti við tæki, og þá sérstaklega gagnvirk samskipti, á kostnað 

samskipta við fullorðna og önnur börn í nánasta umhverfi hafa þau áhrif að íslensk börn 

upplifa aukið enskuáreiti í málumhverfi sínu á kostnað íslensks áreitis. Þetta getur leitt 

til ófullkominnar máltöku og jafnvel tvítyngis (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2016; Eiríkur 

Rögnvaldsson og Sigríður Sigurjónsdóttir, 2017 og önnur rit sem þar er vísað til) sem svo 

aftur myndi mögulega hafa þau áhrif að færsla íslensku á milli kynslóða verði ekki lengur 

samfelld (atriði 4a). Eins og áður hefur komið fram hefur íslenska til þessa verið í efsta 

sæti kvarða UNESCO og þar með talin örugg á þeim forsendum að hún sé töluð af öllum 

kynslóðum og færist óhindrað á milli kynslóða. Breytist þær forsendur gæti íslenska fallið 

um flokk og lent í flokki viðkvæmra tungumála (e. vulnerable) þar sem skilyrðið er að 

flest börn tali málið en notkunin getur verið takmörkuð við ákveðin notkunarsvið.18 Og 

falli íslenska um flokk gæti það verið fyrsta skrefið í átt að tungumáladauða (Sigríður 

Sigurjónsdóttir, 2016; Eiríkur Rögnvaldsson og Sigríður Sigurjónsdóttir, 2017). 

Stundum hefur verið talað um Internetið sem afmarkað notkunarsvið (sbr. atriði 4d-

vi) en ljóst má vera af fyrri umfjöllun að það hefur breyst mikið undanfarin ár. Núorðið 

teygir netið anga sína inn á flest, ef ekki öll, svið samfélagsins og þá ekki síst svið daglegra 

samskipta (atriði 4d-vii). Fólk sækir sífellt víðtækari þjónustu í gegnum Internetið ásamt 

því að fá þar upplýsingar um nánast allt á milli himins og jarðar, nálgast þar mikið magn 

afþreyingarefnis, spilar gagnvirka tölvuleiki og nú síðast hafa bæst við raddstýrð 

samskipti við ýmsar tegundir afþreyingar-, heimilis- og ökutækja. Eins og vikið verður 

betur að í kafla 3.3 hefur raddstýring tækja það í för með sér að notendur hafa ekki 

lengur að mestu leyti óvirk (e. passive) samskipti við þau, í þeim skilningi að lesa aðallega 

og hlusta, heldur er nú krafist aukinna virkra (e. interactive) samskipta, þá fyrst og fremst 

í formi tals. Margt jákvætt má finna við þessa þróun en þó er mikið áhyggjuefni að á 

þessu nýja notkunarsviði (eða nýjum afbrigðum gamalla notkunarsviða) er 

aðalsamskiptamálið enska og íslenska varla nothæf (atriði 4e). 

                                                           
18 „Most children speak the language, but it may be restricted to certain domains (e.g., home)“ (Unesco, 
2011). 
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Hefðbundnir lífvænleikakvarðar taka ekki sérstakt tillit til stafræns veruleika þó þeir 

hafi ýmist gagnlegt til málanna að leggja og nú er nokkuð ljóst að umræða um stöðu og 

framtíð íslensku er ekki á stöðugum undirstöðum reist nema tekið sé tillit til þeirra 

breytinga sem sá veruleiki hefur haft í för með sér. Í því samhengi hefur hugtakið 

stafrænn tungumáladauði (e. digital language death) orðið til en með því er í grófum 

dráttum „átt við að tungumál verði undir á netinu og í stafrænum samskiptum“ (Eiríkur 

Rögnvaldsson, 2016, bls. 27). Árið 2013 kynnti András Kornai til sögunnar nýjan kvarða 

til að meta lífvænleika tungumála innan hins stafræna yfirráðasvæðis. Í raun byggir hann 

þennan nýja kvarða í grundvallaratriðum á hinum hefðbundnu kvörðum sem hér hafa 

verið kynntir en lítur á hvern undirstöðuþátt þeirra út frá sjónarhorni stafræns veruleika. 

Hjá Kornai eru meginþættirnir fimm: 

5. Þættir sem hafa áhrif á stafrænar lífslíkur tungumála: 

a. Stærð málsamfélagsins á Internetinu og magn virkrar netnotkunar (e. 
community size) 

b. Hvort málhafar beri virðingu fyrir málinu og telji það hæft til notkunar á 
Internetinu (e. prestige) 

c. Hlutverk málsins í sjálfsmynd málhafa (e. identity function) 

d. Magn hugbúnaðar sem styður tungumálið (e. functional domains) 

e. Magn greina á tungumálinu á Wikipedíu 

 

Staða íslensku er töluvert verri en áður hefur verið talið sé miðað við þennan kvarða 

og á það reyndar við um mörg önnur tungumál þar sem Kornai fullyrðir að meira en 95% 

tungumála í heiminum eigi stafrænan dauða á hættu. Þó það tákni ekki endilega að 

íslenska eigi enga von í raunheimi er ljóst að deyi hún stafrænum dauða muni það veikja 

stöðu hennar gagnvart ensku til muna. Í næsta kafla verður máltækni kynnt til sögunnar 

en eins og færð verða rök fyrir þar má leiða líkur að því að hún sé grundvöllur þess að 

íslenska eigi von innan stafræns veruleika. 
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Nú þegar nokkuð hefur verið fjallað um breyttar aðstæður í íslensku málsamfélagi, m.a. 

vegna aukinnar hnattvæðingar og stafræns málsambýlis við ensku, má velta því fyrir sér 

hvernig bregðast megi við ef þörf þykir og hvernig Íslendingar séu í stakk búnir til þess. 

Sé vilji til að styðja við íslensku innan hins stafræna veruleika liggur grunnurinn að þeirri 

lausn í máltækni og því verður hér gefið nokkuð almennt yfirlit um þróun máltækni, 

íslenskrar sem erlendrar. Rannsóknin sem þetta verkefni hverfist um snýr svo að mestu 

leyti að raddstýringu tækja sem nokkuð nýlega er komin á markaðinn og því verður 

sérstaklega vikið að því undirsviði síðar. Bæði til að kynna lesendur fyrir þeirri tækni sem 

þar býr að baki og til að kanna hversu vel íslensk máltækni er undirbúin fyrir hana. Sú 

umræða veitir nauðsynlegt samhengi fyrir túlkun niðurstaðna rannsóknarinnar í fimmta 

kafla. 

Einn af mörgum fylgifiskum mikilla framfara í hvers kyns tækniþróun er aukið aðgengi 

og notkun almennings á ýmsum tækjum og tólum sem flest annað hvort auðvelda 

daglegt líf eða stytta fólki stundir, nema hvort tveggja sé. Í kjölfarið þurfa markmið 

hugbúnaðarframleiðenda einnig að uppfylla þarfir og ánægju hins almenna notanda sem 

að einhverju leyti eru aðrar en fyrirtækja og stofnana. Liður í því er aukin áhersla á að 

tæki, eða sá hugbúnaður sem liggur þeim að baki, skilji náttúruleg tungumál og geti 

brugðist við og gefið svör með sama hætti, bæði á rituðu og töluðu máli.  

Í kjölfar þróunar á aðferðum sem veittu tölvum ákveðinn grunnskilning á rituðu máli 

og myndun þess varð til tækni á borð við málrýni, sem hefur þann megintilgang að greina 

villur í texta og vélþýðingar, sem nokkuð hratt og örugglega geta þýtt eitt tungumál yfir 

á annað19. Vélþýðingar umbyltu m.a. möguleikum fólks hvaðanæva úr heiminum til að 

nálgast upplýsingar og eiga í samskiptum óháð tungumáli (Eiríkur Rögnvaldsson, Kristín 

M. Jóhannsdóttir, Sigrún Helgadóttir og Steinþór Steingrímsson, 2012). Síðar var sífellt 

                                                           
19 Gæði vélþýðinga fara þó eftir mörgum þáttum, s.s. þeim aðferðum sem þær byggja á og þeim 
tungumálum sem eiga í hlut. Tungumál með flókin beygingakerfi reynast vélþýðingum t.d. erfiðari 
viðfangs en einfaldari mál og þróunin er mun skemmra á veg komin fyrir tungumál sem hafa fáa málhafa 
en þau sem töluð eru af miklum fjölda fólks.  

3 Þróun máltækni, íslenskrar sem erlendrar 
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aukin áhersla lögð á tækni til að vinna með talað mál og í dag eru hvers kyns 

raddstýringar orðnar algengar samhliða snertiskjám og tökkum. Í stað þess að þurfa að 

fara í gegnum fyrirfram ákveðin skref á snertiskjá eða lyklaborði, sem oft takmarka 

möguleika, geta notendur nú sífellt oftar gefið tækjum skipanir með venjulegu talmáli 

sem tækin greina, skilja og vinna úr. Mögulega upplifa sumir þetta sem persónulegri og 

sveigjanlegri tengsl við tækin og öðrum gæti þótt þetta þægilegra, auðveldara og/eða 

fljótlegra. En hvort sem er þá eru valkostirnir a.m.k. fjölbreyttari en áður og því líklegra 

að fleiri geti nýtt tæknina eftir eigin þörfum. 

Í þessum kafla verður fjallað um máltækni frá ýmsum sjónarhornum. Í fyrsta 

undirkafla, kafla 3.1, verður hugtakið skilgreint og útskýrt, gefin dæmi um 

máltækniverkefni og tilgang þeirra og sá grunnur, sem nauðsynlegur er máltækniþróun 

sérhvers tungumáls, kynntur til sögunnar. Næst, í kafla 3.2, verður stiklað á stóru í sögu 

íslenskrar máltækni og ýmis verkefni kynnt, bæði þau sem nú þegar hafa verið 

framkvæmd og eins verkefni sem eru á verkáætlun næstu ára. Slíkt yfirlit getur gefið 

vísbendingar um það hversu vel íslensk máltækni er í stakk búin til að takast á við hraðar 

framfarir á sviðinu. Síðasti undirkaflinn, kafli 3.3, er tileinkaður raddstýringu tækja sem 

telja má til eins undirsviðs máltækni. 

3.1 Almennt um máltækni 

Uszkoreit (e.d.) telur helstu hindrunina í samvinnu manns og tölvu, eða tækni, fólgna í 

samskiptaörðugleikum. Tungumál tölva séu flókin, ekki á allra færi að læra og eigi sér 

þar að auki ekki beina samsvörun í mannlegri hugsun og náttúrulegu máli. Því sé 

gríðarlega mikilvægt að auka færni þeirra í að skilja og vinna með mannlegt mál svo 

notendur eigi auðveldara með að nýta sér þær og samvinnan verði afkastameiri og 

áreiðanlegri.  

Hugtakið máltækni (e. language technology) má líta á sem nokkurs konar 

regnhlífarhugtak yfir „alla þá tækni sem gerir hugbúnaði kleift að fást við tungumál“ 

(Anna Björk Nikulásdóttir, Jón Guðnason og Steinþór Steingrímsson, 2017, bls. 14) eða 

hvers kyns „samvinnu tungumáls og tölvutækni í hagnýtum tilgangi, samvinnu sem 

beinist að því að þróa kerfi sem geta unnið með og skilið náttúruleg tungumál og stuðlað 
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að notkun þeirra í samskiptum manns og tölvu“ (Máltæknisetur, e.d.). Hugtakið hefur 

einnig stundum verið nefnt tungutækni og í skýrslu starfshóps um tungutækni frá árinu 

1999 (sjá kafla 3.2) var eftirfarandi skilgreining sett fram: 

Tungutækni er tæknin við meðferð tungumálsins í tölvum og hugbúnaði. Þar er 
um að ræða að koma máli inn og út úr tölvum, meðhöndla það á ýmsan hátt í 
tölvum og hugbúnaði o.s.frv. Til greinarinnar telst líka notkun tungunnar til að 
hafa samskipti við tæki, stýra þeim til dæmis. Í því gæti falist að segja tölvunni að 
„opna Word“, „kveikja á útvarpinu“ í bílnum, hringja í vin sinn með því að segja við 
símann „hringdu í Jón“ og annað slíkt. (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 19). 

Máltækni er þverfaglegt rannsóknarsvið í þeim skilningi að til að hámarka árangur 

þarf að koma til aðild margra og ólíkra fræðasviða, s.s. svið málvísinda, tölvunarfræði, 

verkfræði, tölfræði, sálfræði og heimspeki. Verkefnum máltækni má í grófum dráttum 

skipta í tvennt (þó að reyndar sé einhver skörun, sjá betur síðar í þessum kafla), annars 

vegar verkefni sem nota tölvutækni í þágu tungumála og hins vegar verkefni sem nýta 

sér tungumál innan tölvutækni (sjá t.d. Önnu Björk Nikulásdóttur o.fl., 2017; Eirík 

Rögnvaldsson, 2018; Máltæknisetur, e.d.). En hvernig svo sem verkefnin falla í þessa 

flokka krefjast þau öll þess sama, ákveðinnar almennrar þekkingar á mannlegu máli 

(Uszkoreit, e.d.) auk dýpri þekkingar á þeim tungumálum sem viðkomandi hugbúnaður 

á að geta unnið með. 

3.1.1 Tungumálanám máltæknikerfa 

Mannfólk hefur meðfæddan hæfileika til máls sem sést einna best þegar ungbörn læra 

móðurmál sitt af fólkinu í kringum sig án þess að gera sér sérstaklega grein fyrir því eða 

hljóta skipulega þjálfun. Ef aðstæður eru eðlilegar og ílagið, þ.e.a.s. það máláreiti sem 

börnin fá úr umhverfinu, er nægilega mikið og gott ná þau að binda það sem þau heyra 

og hafa spreytt sig á í kerfi án, að því er virðist, mikillar fyrirhafnar og eru t.a.m. yfirleitt 

farin að mynda fyrstu segðirnar í kringum tveggja ára aldur. Sú aðferð til máltöku er 

algengust en ekki sú eina því mannfólkinu er einnig mögulegt að nema annað mál síðar 

á lífsleiðinni. Slíkt nám krefst þó mun meiri áreynslu og vinnu og fer yfirleitt fram með 

þeim hætti að viðkomandi lærir afmarkaða þætti málsins, s.s. orðaforða og reglur um 

málfræði og setningaskipan, í skipulegri röð og reiðir sig á fyrirfram skilgreindar reglur 
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og æfingar (sjá t.d. DeKeyser og Larson-Hall, 2005; Eiríkur Rögnvaldsson, Kristín M. 

Jóhannsdóttir o.fl., 2012, bls. 7–8).  

Þó að tölvur hafi ekki þennan meðfædda hæfileika til máls eru þó ákveðin líkindi með 

því hvernig máltæknikerfi og menn læra tungumál. Annars vegar er talað um vélrænt 

nám (e. machine learning) en þá læra kerfin af dæmum sem fengin eru úr 

umfangsmiklum textasöfnum, rétt eins og börn læra af umhverfinu. Með tölfræðilegri 

nálgun, líkindareikningi og þar til gerðum algrímum fer kerfið yfir textasöfnin og öðlast 

smátt og smátt þekkingu á ákveðnum mynstrum í tungumálinu, dregur af þeim ályktanir 

og lærir hvað er rétt og hvað rangt. Fyrir einfaldari hugbúnað sem aðeins er ætlaður einu 

tungumáli, s.s. villuleitarforrit, þarf kerfið einungis texta (þá oft greindan texta) á því 

tungumáli til að læra. Ef hugbúnaðinum eru aftur á móti ætlað að vinna með tvö eða 

fleiri tungumál, s.s. vélrænar þýðingar, er nauðsynlegt að hafa nægilegt magn af texta á 

öllum þeim málum sem um ræðir sem og samhliða texta (þ.e.a.s. sama texta á öllum 

tungumálunum) svo kerfið geti lært tenginguna þeirra á millum og fengið upplýsingar 

um hvernig beri að þýða ákveðin orð, orðasambönd og heilar setningar. Kostir þessarar 

aðferðar eru þeir að kerfið er tiltölulega fljótt að læra séu þjálfunarferlin vel unnin og 

getur aukið færni sína eftir því sem það hefur aðgang að fleiri textum til að læra af. Til 

galla má kannski telja að til þess að aðferðin skili árangri þarf gríðarlegt magn af textum 

og fara gæði lærdómsins algjörlega eftir magni og gæðum þess texta sem hann byggir á 

(Anna Björk Nikulásdóttir o.fl., 2017, bls. 110; Eiríkur Rögnvaldsson, Kristín M. 

Jóhannsdóttir o.fl., 2012, bls. 7–8; sjá einnig Jurafsky og Martin, 2009, bls. 207). 

Önnur leið til að veita máltæknikerfum þekkingu á mannlegu máli felst í því að 

kerfinu er gefin fyrirfram skilgreind og nákvæm lýsing á viðkomandi tungumáli, þeim 

reglum sem um það gilda og lista yfir orð og mögulegar orðmyndir. Til þess eru notaðar 

reglulegar segðir (e. regular expressions) og þýðingarreglur sem lýsa því hvernig má og 

má ekki raða saman ólíkum málfræðilegum formdeildum og kerfið vinnur sig þá í 

gegnum þessar reglur, skref fyrir skref, til að skilja eða mynda segðir á málinu. Kosturinn 

við þessa aðferð er fyrst og fremst sá að hún veitir meiri möguleika á utanaðkomandi 

stjórnun og t.a.m. geta sérfræðingar kerfisbundið lagað villur í hugbúnaðinum 

einfaldlega með því að uppfæra reglukerfið. Þegar um er að ræða hugbúnað sem 
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notaður er í tungumálakennslu býður þessi aðferð einnig upp á að veita notandanum 

nákvæma endurgjöf þar sem það liggur nokkuð skýrt fyrir hvar í reglunum tiltekin villa 

er greind. Gallinn við þessa aðferð er aftur á móti sá að hún krefst sérþekkingar á 

mörgum sviðum og það tekur langan tíma og krefst mikillar mannlegrar vinnu að gera 

reglukerfin nógu góð til að virka í öllum tilvikum. Aðferðin er því t.d. óhentug, a.m.k. ein 

og sér, þegar um flókin tungumál er að ræða sem hafa margar undantekningar frá 

meginreglum (Eiríkur Rögnvaldsson, Kristín M. Jóhannsdóttir o.fl., 2012, bls. 8).  

Eins og sjá má eru styrk- og veikleikar þessara tveggja aðferða nokkuð ólíkir og því er 

stundum gripið til þess ráðs að blanda þeim saman til að ná því besta úr báðum. Tilraunir 

þess efnis hafa gefið misjafna raun en ef vel er staðið að verki getur slík blanda hentað 

sumum kerfum vel (Anna Björk Nikulásdóttir o.fl., 2017, bls. 100; Eiríkur Rögnvaldsson, 

Kristín M. Jóhannsdóttir o.fl., 2012, bls. 8). Það fer í raun allt eftir uppbyggingu kerfisins, 

öðrum þáttum sem það á að vinna með, því hvernig á að nota það og þeim markmiðum 

sem leitast er við að uppfylla hvernig best sé að mata kerfið á tungumálakunnáttu.  

3.1.2 Máltækniverkefni – uppbygging, markmið og notagildi 

Eins og nefnt var hér framar má í grófum dráttum skipta verkefnum máltækni í tvennt, 

annars vegar verkefni sem nota tölvutækni í þágu tungumála og hins vegar verkefni sem 

nýta sér tungumál innan tölvutækni. Dæmi um verkefni sem nýta tölvutækni í þágu 

tungumála og auðvelda málhöfum notkun þeirra eru m.a. leiðréttingarforrit fyrir 

stafsetningu og málfar, vélrænar þýðingar sem þýða texta frá einu tungumáli á annað og 

rafræn hjálpargögn eins og tölvuorðabækur og hvers kyns mállýsingar. Í þennan flokk 

má einnig setja talgreini, búnað sem umbreytir töluðu máli í ritað mál og talgervil, búnað 

sem umbreytir rituðu máli í talað mál en þeir geta t.a.m. nýst fötluðu fólki við að tjá sig 

og eru öðrum valkostur til þægindaauka (sjá t.d. Önnu Björk Nikulásdóttur o.fl., 2017; 

Eirík Rögnvaldsson, 2018). Einnig má nefna gagnasöfn og stoðtól sem nothæf eru í 

stafrænum hugvísindum (e. digital humanities) við ýmiss konar málrannsóknir, 

sérstaklega í tengslum við setninga- og merkingarfræði. Þar er t.d. átt við máltæknitól á 

borð við tilreiðara (e. tokenizer), markara (e. part-of-speech tagger), lemmald (e. 

lemmatizer), hlutaþáttara (e. shallow parser) og nafnaþekkjara (e. named entity 

recognizer) og gagnasöfn sem skipulögð hafa verið með þeim tólum, t.d. trjábanka og 
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markaðar málheildir (Anna Björk Nikulásdóttir o.fl., 2017; Anton Karl Ingason, 2016; 

Eiríkur Rögnvaldsson, Anton Karl Ingason, Einar Freyr Sigurðsson og Wallenberg, 2012). 

Slík gagnasöfn og tól eru reyndar dæmi um það að tvískiptingin hér að ofan er ekki 

alltaf skýr. Þau eru líka grundvöllur verkefna sem snúa að því að tungumálið sé nýtt í 

þágu tölvutækninnar en t.a.m. eru nákvæmar upplýsingar um málfræðilega gerð orða 

og setningagerð grunnforsenda þess að hægt sé að búa til ýmiss konar máltæknibúnað, 

t.d. tengdan upplýsingaútdrætti (e. information extraction) og álits- eða 

viðhorfsgreiningu (e. sentiment analysis) (Anna Björk Nikulásdóttir o.fl., 2017; Eiríkur 

Rögnvaldsson, Kristín M. Jóhannsdóttir o.fl., 2012). Dæmi um slík verkefni eru t.d. fólgin 

í samskiptum við upplýsingaveitur þar sem tækin krefjast ekki lengur skýrt afmarkaðra 

leitarorða heldur geta þau í auknum mæli unnið markvisst með lengri texta, greint 

merkingu þeirra, tengt saman og dregið ályktanir. Einnig má núorðið stjórna ýmsum 

tækjum með venjulegu tal- eða ritmáli og fá svör frá tækinu á sama formi og þar koma 

talgreinar og talgervlar við sögu (Anna Björk Nikulásdóttir o.fl., 2017; Eiríkur 

Rögnvaldsson, 2018). 

Í raun er það svo að sama hvernig reynt er til hagræðingar að skipta 

máltækniverkefnum í flokka eða ólíkum aðferðum við að kenna máltæknikerfum 

tungumál má alltaf finna tengingu og skörun á milli slíkra flokka. Ástæðan er sú að þegar 

á heildina er litið byggir máltækni á afar mörgum og ólíkum þáttum sem flestir reiða sig 

hver á annan og aðstoða jafnvel við myndun hvers annars. Þessu samspili er lýst 

ágætlega á mynd 1 en þar má sjá í grófum dráttum tenginguna á milli frumgagna, 

málfanga (e. language resources) og máltæknilausna. Sem dæmi um þetta má taka 

samspilið á milli markara og þáttara annars vegar og gagnabanka hins vegar. Til að 

markarar og þáttarar séu sem áreiðanlegastir er mikilvægt að þjálfa þá á gögnum sem 

þá þegar hafa verið mörkuð og þáttuð, yfirleitt handvirkt. Síðar eru markararnir og 

þáttararnir notaðir til að vinna nýja markaða og þáttaða gagnabanka.  
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Mynd 1: „Máltæknivistkerfið“ (Anna Björk Nikulásdóttir o.fl., 2017, bls. 29). 

Á myndinni má jafnframt sjá nokkur dæmi um kerfi og lausnir sem eru afurðir 

máltækni. Markmið slíkra lausna eru margvísleg enda dreifir máltækni hratt úr sér og 

núorðið snertir hún flest, ef ekki öll, svið mannlífsins rétt eins og tungumálin sem hún 

þjónar. Sem dæmi um algeng markmið má nefna aukin þægindi fyrir almenna notendur 

(t.d. snjallar leitarvélar og raddstýringu ýmissa tækja), aukna hagkvæmni og hagræðingu 

innan fyrirtækja (t.d. símsvörunarkerfi), stuðning við afkastameiri og áreiðanlegri 

rannsóknir á tungumálum (t.d. ýmis stoðtól), að gera fólki kleift að tjá sig og eiga 

samskipti óháð færni í móðurmáli eða kunnáttu í öðrum málum (vélþýðingar og ritstoðir) 

og svo mætti lengi telja (Eiríkur Rögnvaldsson, 2018). Máltækni má líka nýta við ýmiss 

konar menntun, sbr. lausnina „kennsluforrit“ á mynd 1 og þá bæði við tungumálanám 

og annars konar nám. Þeir sem lengra eru komnir geta nýtt sér ýmis stoðtól og 

gagnagrunna sem áður hafa verið nefnd en einnig er máltækni nýtt við útfærslu forrita 

sem sérstaklega eru ætluð kennslu. Sem dæmi má nefna gagnvirk forrit sem fara 

sjálfvirkt yfir stafsetningu og málfræði og veita nemandanum endurgjöf í kjölfarið, forrit 
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sem þjálfa framburð og kerfi sem þjálfa nemandann í samræðum á viðkomandi máli 

(Eskenazi, 2009). 

Máltæknilausnir geta auðveldað og hraðað upplýsingaflæði í tilvikum náttúruvár, 

aukið skilvirkni og öryggi í heilbrigðisþjónustu og skipt sköpum við björgunaraðgerðir á 

hamfarasvæðum. Oft tala hinn særði eða veiki og sá sem hlúir að honum ekki sama 

tungumálið og er þá mikilvægt að geta, með hjálp máltækni, öðlast gagnkvæman skilning 

svo bregðast megi rétt og hratt við. Máltækni getur jafnframt stuðlað að jafnrétti og 

mannréttindum, t.d. með því að gera hreyfihömluðum það mögulegt að eiga samskipti 

við tæki án snertingar og gera blindum það kleift að bæði hlusta á allan texta og lesa 

hann inn á tölvutækt form. Síðast en ekki síst snýst íslensk máltækni að miklu leyti um 

málvernd því eins og fram kom í 2. kafla bendir ýmislegt til þess að mikilvægt sé að 

tryggja stöðu íslensku innan hins stafræna heims eigi hún að halda velli gagnvart 

stafrænum dauða. Verði enskan alráð á þessu sviði meðal þeirra sem hafa íslensku að 

móðurmáli aukast líkurnar á því að slíkur dauði sé framundan (Eiríkur Rögnvaldsson, 

2018; Eiríkur Rögnvaldsson, Kristín M. Jóhannsdóttir o.fl., 2012, bls. 7). 

3.1.3 Grunnur fyrir uppbyggingu máltækni 

Öflugur vélbúnaður og vel þróuð algrím eru máltækni nauðsynleg þar sem oft og tíðum 

þarf að vinna skipulega úr gríðarlegu magni gagna og þróa aðferðir til að nýta gögnin 

sem best. Bylting hefur orðið á þessu sviði á undanförnum árum og áratugum, 

máltækninni í hag. Aftur á móti dugir það ekki til eitt og sér ef efniviðinn vantar en til að 

raunhæft sé að ná árangri í hvers kyns máltækniþróun er frumforsendan sú að byggja 

upp ríkulegan grunn gagnasafna og stoðtóla. Hugtakið málföng (e. language resources) 

er oft nefnt í þessu samhengi og er þá yfirleitt átt við bæði gögn og stoðtól sem notuð 

eru til grunnúrvinnslu gagnanna (Anna Björk Nikulásdóttir o.fl., 2017, bls. 14). 

Árið 1998 kynnti ELSNET (European Network of Excellence in Language and Speech) 

hugmynd að þrískiptu verkefni sem sneri að því meta hversu vel undirbúin og hæf 

tungumál væru fyrir þróun máltækni. Í fyrsta hluta verkefnisins skyldi skilgreina, óháð 

tungumáli, það lágmarksmagn gagna og stoðtóla sem og magn og eðli þekkingar og færni 

sem nauðsynleg eru fyrir markvissa þróun í máltækni á tilteknu tungumáli. Í öðrum hluta 

verkefnisins átti að kanna fyrir sérhvert evrópskt tungumál hvar það stæði m.v. þann 
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lista, BLARK (Basic Language Resource Kit), hvaða atriði væru þegar til staðar og hvað 

upp á vantaði og í kjölfarið, í þriðja hlutanum, veita þeim aðstoð til að uppfylla þessar 

lágmarkskröfur (Krauwer, 1998). Í samstarfi við ELRA (European Language Resources 

Association) var verkefninu hrint í framkvæmd (ELDA, e.d.) en fór þó hægt af stað og var 

t.a.m. enn á upphafsstigum fimm árum síðar þó einhverjar tilraunir hafi verið gerðar, t.d. 

á hollensku (Krauwer, 2003).  

Upphafleg hugsjón verkefnisins snerist um að gefa öllum tungumálum jöfn tækifæri 

til þróunar í máltækni, óháð stærð og samkeppnishæfni á markaði. Fljótlega kom þó í 

ljós að slíkt væri óraunhæft, t.a.m. vegna skorts á fjármagni og í kjölfarið kom fram sú 

hugmynd að skilgreina einfaldari útgáfu, BLARKette, fyrir smærri tungumál sem hafa 

engan eða nánast engan tæknilegan stuðning (Krauwer, 2006). Það er því að mörgu leyti 

ólíkt við hvað er miðað fyrir tiltekið tungumál og að auki eru einstakir þættir erfiðari 

viðfangs í sumum tungumálum en öðrum þar sem t.d. tíðni margræðni og flækjustig 

beygingakerfis geta haft áhrif (Jurafsky og Martin, 2009). Í tilviki íslensku má nefna að 

meginviðfangsefni Hrafns Loftssonar, dósents við Tölvunarfræðideild í Háskólanum í 

Reykjavík, er að þróa BLARK-grunn fyrir íslensku (Hrafn Loftsson, e.d.). 

Í dag hafa ýmis samtök og verkefni það markmið að leiðarljósi að styðja við þjóðir í 

að koma upp hágæða máltækni innan sinna raða. Auk samtakanna ELRA/ELDA sem 

minnst var á hér að ofan má nefna CLARIN (Common Language Resources and 

Technology Infrastructure) sem m.a. vinnur að þeirri hugsjón að bæta og auka aðgengi 

að öllum stafrænum málföngum og stoðtólum í Evrópu (Hinrichs og Krauwer, 2014; 

Váradi, Wittenburg, Krauwer, Wynne og Koskenniemi, 2008), öndvegisnetið META-NET 

(www.meta-net.eu) sem samanstendur nú af 60 rannsóknasetrum í 34 Evrópulöndum 

og hefur það markmið að „[fóstra] tæknilega undirstöðu raunverulegs margmála 

evrópsks upplýsingasamfélags“ (Eiríkur Rögnvaldsson, Kristín M. Jóhannsdóttir o.fl., 

2012, bls. 31) og NEALT (Northern European Association for Language Technology) sem 

einblínir á stuðning við lönd í Norður-Evrópu (www.omilia.uio.no/nealt). 

Nú skal litið aðeins yfir sögu íslenskrar máltækni, stöðu hennar í dag og áætlanir 

næstu ára. Fjallað verður um hvort hún standi nógu sterkt til að takast á við þær 

samfélagslegu breytingar sem fólgnar eru í aukinni tækninotkun á nánast öllum sviðum 
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samfélagsins og í því sambandi verður hún t.a.m. borin saman við önnur Evrópumál út 

frá niðurstöðum META-NET frá árinu 2012.  

3.2 Saga íslenskrar máltækni og núverandi staða 

Sú vinna sem fólgin er í því að byggja upp máltækni og gera íslensku að ákjósanlegum 

kosti innan upplýsingatækni er umfangsmikil og er stuðningur stjórnvalda mikilvægur 

liður í því að gera hana markvissa og arðmikla. Sögu íslenskrar máltækni má í raun rekja 

aftur til ársins 1996 þegar menntamálaráðuneytið gaf út bæklinginn Í krafti upplýsinga 

en meginviðfangsefni hans var stefna ráðuneytisins í upplýsingamálum fyrir árin 1996–

1999 þar sem mikilvægi þess að styrkja notkun íslenskrar tungu í upplýsingatækni var 

tíundað (menntamálaráðuneytið, 1996). Haustið 1998 fól þáverandi 

menntamálaráðherra, Björn Bjarnason, Rögnvaldi Ólafssyni og nefnd að kanna stöðu og 

möguleika máltækni (þar nefnt tungutækni) á Íslandi og í kjölfarið kom út, í apríl 1999, 

skýrslan Tungutækni: Skýrsla starfshóps (menntamálaráðuneytið). Á sama tíma var 

samið um íslenska þýðingu á Windows 98 stýrikerfinu og vafranum Internet Explorer 5.0 

(„Samið hefur verið við Navision Software Ísland um þýðingu Windows 98 og Internet 

Explorer 5.0 . . .“, 1999). 

Í Tungutækniskýrslunni var skilgreint átak á fjórum sviðum sem fólst í uppbyggingu 

sameiginlegra gagnasafna, fjárveitingu til að styrkja hagnýtar rannsóknir á sviði 

máltækni, styrkjum til fyrirtækja til að þróa afurðir máltækni og eflingu menntunar á 

sviði tungutækni og málvísinda. Áhersla var lögð á að tekið yrði tillit til íslensku strax við 

framleiðslu búnaðar og að notaðar yrðu altækar lausnir í stað sértækra þar sem þær 

myndu nýtast betur. Heildarkostnaður við áætlunina var metinn upp á 225–250 milljónir 

íslenskra króna á ári en vonir stóðu til að starfsemin næði sjálfbærni á fimm til tíu árum 

(menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 9–11). 

Þessi skýrsla markaði upphaf Tungutækniverkefnis menntamálaráðuneytisins sem 

stóð yfir til ársloka 2004. Þá hafði alls 133 milljónum verið varið í verkefnið, aðeins broti 

af þeirri upphæð sem lagt var upp með í upphafi en þrátt fyrir það hafði tekist að styðja 

við framkvæmd ýmissa verkefna, s.s. Beygingarlýsingu íslensks nútímamáls, 

ritvilluvörnina Púka, endurforritun orðabanka Íslenskrar málstöðvar, Hjal (gagnaöflun og 



44 

gerð stakorðagreinis), málfræðilegan markara fyrir íslensku og Markaða íslenska 

málheild (menntamálaráðuneytið, 2004, bls. 15). Í kjölfar þessa máltækniátaks var 

Máltæknisetur (e.d.), samstarfsvettvangur um rannsóknir, þróun og kennslu í máltækni, 

stofnað árið 2005. Aðilar þess hafa átt frumkvæði og staðið að ýmsum verkefnum sem 

af hluta til hafa verið styrkt af Rannsóknasjóði, Tækniþróunarsjóði og META-NORD en 

innan þeirra hefur verið unnið að því að byggja upp grunnstoðir íslenskrar máltækni 

(Eiríkur Rögnvaldsson, Kristín M. Jóhannsdóttir o.fl., 2012, bls. 25–26; Eiríkur 

Rögnvaldsson, 2018). 

Samkvæmt lögum um íslenska tungu má m.a. finna eftirfarandi ákvæði:  

„Stjórnvöld skulu tryggja að unnt verði að nota [íslensku] á öllum sviðum íslensks 
þjóðlífs.“ 
 
„Hlutverk Íslenskrar málnefndar er að veita stjórnvöldum ráðgjöf um málefni 
íslenskrar tungu á fræðilegum grundvelli og gera tillögur til ráðherra um 
málstefnu, auk þess að álykta árlega um stöðu íslenskrar tungu.“ 

(Lög um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls nr. 61/2011) 

Fyrra ákvæðið er þess eðlis að það er ekki uppfyllt af sjálfu sér heldur þarf að fylgja því 

eftir með markvissu utanumhaldi og ef marka má umræðu í 2. kafla er ljóst að mikilvægi 

þess er meira nú en nokkru sinni fyrr. Seinna ákvæðið er í raun liður í því að uppfylla það 

fyrra en þó téð málnefnd hafi starfað frá árinu 1964 (Íslensk málnefnd, e.d.-c) var það í 

raun ekki fyrr en í kjölfar þess að sett voru lög um Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum 

fræðum (nr. 40/2006) sem einhver hreyfing komst á störf hennar. Árið 2007 gaf hún í 

fyrsta sinn út ályktun um stöðu íslenskrar tungu og hefur síðan þá gert það árlega, að 

árinu 2008 undanskildu, auk þess sem stefnuskrá nefndarinnar hefur verið uppfærð 

reglulega frá árinu 2006 (Íslensk málnefnd, e.d.-a, e.d.-b).  

Árið 2009 markaði svo ákveðin tímamót þegar fyrsta opinbera málstefna Íslendinga 

var samþykkt á Alþingi, eftir tillögum Íslenskrar málnefndar, og er aðalmarkmið hennar 

„að tryggja að íslenska verði notuð á öllum sviðum íslensks samfélags“ (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2009, bls. 11). Í upphafi málstefnunnar er fjallað um það 

markmið að tryggja lagalega stöðu íslensku sem gekk svo eftir árið 2011. Í framhaldinu 

er umfjölluninni skipt eftir notkun íslensku á nokkrum notkunarsviðum sem m.a. voru 
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nefnd í kafla tvö, s.s. í menntakerfinu, vísindum og fræðum, atvinnulífinu, fjölmiðlum, 

listum, málefnum þeirra sem hafa íslensku sem annað mál o.s.frv. Farið er yfir ástand, 

horfur og markmið og ljóst er að málnefndinni þótti ýmsu ábótavant þar sem í lok hvers 

kafla má finna lista af aðgerðum sem ætlaðar voru til stuðnings við íslensku svo hún gæti 

haldið yfirráðum sínum á þessum notkunarsviðum. En þrátt fyrir vilja og skýra 

markmiðasetningu hafa þó ekki allar þessar aðgerðir gengið eftir eins og t.d. má sjá ef 

aðgerðaáætlanir fyrir íslensku í háskólum (bls. 41–50) og íslensku í vísindum og fræðum 

(bls. 51–58) eru bornar saman við samsvarandi umfjöllun í 2. kafla þessarar ritgerðar 

(mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2009). 

Í málstefnunni er vikið að íslensku í tölvuheiminum í sér kafla sem telur tæpar fjórar 

blaðsíður auk þess sem hana ber stuttlega á góma á nokkrum öðrum stöðum, s.s. í 

tengslum við það markmið að notendaviðmót í tölvum verði á íslensku hvarvetna í 

menntakerfinu. Í umfjöllun um horfur íslensku innan tölvuheimsins kemur eftirfarandi 

fram: 

Að óbreyttu munum við því dragast hægt en örugglega aftur úr á þessu sviði og 
þar sem tölvutæknin sækir ört á í umhverfi okkar má búast við að enskan yfirtaki 
fleiri og fleiri þætti daglegs lífs. Þá getur verið skammt í að íslenskan verði 
eingöngu heimilismál sem unga kynslóðin sér ekki tilgang í að læra almennilega 
vegna þess að hún er ekki nothæf í nýrri tækni og öðru sem er nýtt og spennandi, 
á sviðum þar sem nýsköpun af ýmsu tagi á sér stað eða þar sem ný 
atvinnutækifæri bjóðast. (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2009, bls. 60–61) 

Til að sporna við þessari mögulegu þróun lagði málnefndin mikla áherslu á íslenskun 

notendahugbúnaðar sem og stuðning við uppbyggingu og þróun íslenskrar máltækni 

næsta áratuginn. Í því var m.a. fólgið að styðja við uppbyggingu og eflingu mállegra 

gagnasafna í opnum aðgangi og gerð þýðingar- og leiðréttingarforrita, talgervils og 

talgreinis. Síðasta atriðið í listanum, „[a]ð unnið verði markvisst að þróun mállegra 

samskiptakerfa milli manns og tölvu fyrir íslensku“ (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2009, bls. 62) tengist svo beint meginumfjöllunarefni 

þessarar ritgerðar, raddstýringu tækja. 

Í byrjun árs 2010 fékk nefnd um íslensku í tölvuheiminum skipunarbréf þar sem henni 

„var falið að fylgja eftir þeim aðgerðum sem koma fram í íslenskri málstefnu. Á nefndin 

að fylgja eftir stefnu um notendaviðmót á íslensku í skólum og gera áætlun um aðrar 
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aðgerðir“ (forsætisráðuneytið, e.d., bls. 19). Um mitt ár 2012 skilaði nefndin áliti (Eiríkur 

Rögnvaldsson, Haraldur Bernharðsson o.fl., 2012) þar sem lagður var fram fjöldi tillagna 

sem skiptust í þrjá meginþætti en þeim var þó aldrei hrint í framkvæmd (Eiríkur 

Rögnvaldsson, 2015, 2018). Það sama ár var, á vegum öndvegisverkefnisins META-NET, 

lagt mat á stöðu í málföngum og máltækni 30 Evrópumála og íslensku þar á meðal 

(Eiríkur Rögnvaldsson, Kristín M. Jóhannsdóttir o.fl., 2012). Íslenskum máltæknitólum og 

málföngum voru gefin einkunn á skalanum 0–6 út frá sjö viðmiðum (magn, aðgengi, 

gæði, yfirgrip, þroski, sjálfbærni og aðlögunarhæfni) og voru meginniðurstöðurnar 

eftirfarandi: 

- Íslenska stendur þokkalega hvað varðar einföldustu grunnforsendur máltækninnar 

í búnaði og málföngum, svo sem textagreiningu og málheildum. 

- Einnig eru til einstöku gögn og búnaður með takmarkaða virkni á sviðum eins og 

talgervingu, talkennslum, vélþýðingum, talmálsheildum, hliðstæðum málheildum 

og orðagögnum. 

- Háþróaður máltæknibúnaður og málföng, svo sem til textatúlkunar og 

málmyndunar, er ekki til. 

(Eiríkur Rögnvaldsson, Kristín M. Jóhannsdóttir o.fl., 2012, bls. 26) 

Íslenska var einnig borin saman við önnur mál í Evrópu út frá stöðu í talvinnslu, 

vélþýðingum, textagreiningu og málföngum og var niðurstaðan sú að hún lenti í lægsta 

klasanum („lítill/enginn stuðningur“) í öllum flokkunum fjórum og í næstneðsta sæti af 

öllum málunum sem lágu til grundvallar. Að mati fremstu máltæknisérfræðinga Evrópu 

bendir það til þess að íslenska eigi stafrænan dauða á hættu („Að minnsta kosti 21 

Evrópumál á stafrænan dauða á hættu“, 2012). 

Í maí 2014 var samþykkt á Alþingi þingsályktun um aðgerðaáætlun um notkun 

íslensku í stafrænni upplýsingatækni en í henni fólst „að skipa nefnd sérfræðinga í 

málvísindum og upplýsingatækni sem geri áætlun um aðgerðir er miði að því að gera 

íslensku gjaldgenga í stafrænni upplýsingatækni og stuðla að notkun hennar á þeim 

vettvangi“ (þingskjal nr. 1076/2013–2014). Sú nefnd var skipuð um haustið og skilaði 

skýrslu nokkrum mánuðum síðar þar sem m.a. má finna eftirfarandi efnisgrein: 

Nefndin leggur til að fjárfest verði í íslenskri máltækni með sérstakri langtímaáætlun 

til 10 ára sem styrki bæði doktorsnema og einstök tækniþróunar- og innviðaverkefni 
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og fylgi þannig fordæmi nokkurra Evrópuþjóða sem við berum okkur gjarnan saman 

við. Nefndin áætlar að það þurfi um einn milljarð króna til að byggja nauðsynlegan 

grunn þannig að í lok áætlunarinnar verði íslenskan komin í flokk 

nágrannatungumála þegar litið er til stuðnings við máltækni. Þetta er vissulega 

mikið fé, en nefndin telur að á þessu sviði eigi þjóðin ekkert val, sé raunverulegur 

vilji til þess að gera Íslendingum kleift að halda áfram að nota íslensku á öllum 

sviðum þjóðlífsins. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2015, bls. 1) 

Lítill peningur fékkst til verksins og tillögunum var ekki hrint í framkvæmd (Eiríkur 

Rögnvaldsson, 2015, 2018) en þetta leiddi þó til þess að Máltæknisjóður var stofnaður 

innan Rannís. Honum er ætlað að „[s]tyðja við verkefni á sviði máltækni i [sic] því skyni 

að gera íslensku gjaldgenga í stafrænni  upplýsingatækni og stuðla að notkun hennar á 

þeim vettvangi með því að nota tölvur og aðra tækni til að greina tal og texta“ (Rannís – 

Rannsóknamiðstöð Íslands, e.d.-b) og úr honum hafa verið veittir styrkir árlega síðan 

(Eiríkur Rögnvaldsson, 2018; Rannís – Rannsóknamiðstöð Íslands, e.d.-b). 

Árið 2016 veitti Rannsóknasjóður Rannís öndvegisstyrk til verkefnisins Greining á 

málfræðilegum afleiðingum stafræns málsambýlis sem í heild hljóðar upp á rúmar 90 

milljónir íslenskra króna (Rannís – Rannsóknamiðstöð Íslands, e.d.-a). Á haustmánuðum 

sama árs var svo skipaður svokallaður stýrihópur íslenskrar máltækni í kjölfar þess að  

[r]íkisstjórnin samþykkti að leggja til 50 milljón [sic] króna framlag á fjáraukalögum 

til kortlagningar á tækni fyrir máltækni, stefnumörkun og val á tæknilegri útfærslu 

fyrir íslensku, stöðumats íslenskra gagnasafna og gerðar nákvæmrar fjárhags- og 

verkáætlunar fyrir 5 ára markáætlun á sviði máltækni fyrir íslensku (mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2016). 

Afrakstur þessa stýrihóps er Máltækni fyrir íslensku 2018–2022: Verkáætlun en markmið 

þeirrar áætlunar „er að tryggja að hægt sé að nota íslensku sem samskiptamáta í 

tækniheiminum“ (Anna Björk Nikulásdóttir o.fl., 2017, bls. 28) og „að íslensku verði að 

finna í öllum tækjabúnaði og í hugbúnaði stærstu tæknifyrirtækja heims“ (Samtök 

atvinnulífsins, 2017a). Þar er farið nokkuð ítarlega yfir núverandi stöðu mála í íslenskri 

máltækni og fimm kjarnaverkefni skilgreind; fjögur sem „hafa það markmið að þróa 

málföng og aðra innviði fyrir talgreiningu, talgervil, vélrænar þýðingar og 

ritvilluleiðréttingar eða málrýni“ og eitt þar sem „unnið [er] að þróun málfanga almennt, 

almennar málheildir og orðfræðigögn búin til og nauðsynleg stoðtól þróuð“ (Anna Björk 

Nikulásdóttir o.fl., 2017, bls. 36).  
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Til viðbótar við kjarnaverkefnin fimm eru verkefni á borð við upplýsingaútdrátt, 

viðhorfsgreiningu, upplýsingaheimt, spurningasvörun, samræðukerfi og 

margmiðlunargreiningu nefnd sem rökrétt framhald auk þess sem „[l]agt er til að komið 

verði á hvatakerfi til nýsköpunar í máltækni með sérstökum tækniþróunarstyrkjum til 

fyrirtækja og stofnana sem útfæra og smíða máltæknilausnir“ (Anna Björk Nikulásdóttir 

o.fl., 2017, bls. 152). Samkvæmt frumvarpi til fjáraukalaga fyrir árið 2017 (þingskjal nr. 

68/2017–2018) er gert ráð fyrir að heildarkostnaður við verkáætlunina fyrir árin 2018–

2022 sé 2.338 milljónir króna, auk annars rekstrarkostnaðar, og er gert ráð fyrir að 

ríkissjóður fjármagni meirihlutann á móti atvinnulífinu.   

Í viðtali sem tekið var árið 2016 sögðust Úlfar Erlingsson, yfirmaður 

tölvuöryggisrannsókna hjá Google, og Jón Guðnason, dósent við Háskólann í Reykjavík 

telja að aukning yrði á næstum árum í raddstýringu tölvu- og heimilistækja á meðal 

almennings og jafnframt taldi Úlfar að „næstu tvö til þrjú ár [væru] krítísk“ fyrir framtíð 

tungumálsins“ (Bjarki Ármannsson, 2016). Séu þær upplýsingar sem fram koma í ritinu 

Máltækni fyrir íslensku 2018–2022 bornar saman við þá þætti sem nauðsynlegir eru fyrir 

raddstýringu (sjá kafla 3.3) er ljóst að enn eru mörg óleyst verkefni framundan og 

töluverða vinnu og fjármagn þarf að leggja til svo mögulegt verði að bjóða upp á íslenska 

raddstýringu.  

Íslensk máltækni stendur þó ekki alveg á byrjunarreit því eins og fram hefur komið 

hefur ýmsum verkefnum verið hrint í framkvæmd nú þegar og eins eru önnur í vinnslu. 

T.a.m. má nefna að undanfarin ár hefur íslenskur talgreinir verið í þróun innan Háskólans 

í Reykjavík (Róbert Kjaran, Anna Björk Nikulásdóttir og Jón Guðnason, e.d.; Anna Björk 

Nikulásdóttir, Inga Rún Helgadóttir, Matthías Pétursson og Jón Guðnason, 2018) og 

talgerving fyrir íslensku á sér um 30 ára sögu, þó þar megi enn gera töluverðar úrbætur 

(Anna Björk Nikulásdóttir o.fl., 2017, bls. 59; Anna Björk Nikulásdóttir, 2017). Á 

Menntadegi atvinnulífsins 2017, þar sem yfir 300 manns úr atvinnulífi, stjórnmálum og 

menntakerfinu tóku þátt, var kastljósinu beint að „[m]áltækni og framtíð íslenskunnar í 

stafrænum heimi“ (Samtök atvinnulífsins, 2017b) og áhersla m.a. lögð á að undirbúa 

íslenska raddstýringu í snjalltæki (Halldór Benjamín Þorbergsson og Birna Ósk 

Einarsdóttir, 2017). 
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3.3 Raddstýring tækja og samræðukerfi 

Svokölluð samræðukerfi (e. dialogue system / conversational agent) eru tölvukerfi sem 

bjóða notendum upp á samskipti á náttúrulegu máli. Samræðurnar geta ýmist farið fram 

á rituðu máli (e. text-based dialogue system) eða, sem algengara er, á töluðu máli (e. 

spoken dialogue system / spoken language system) (Jurafsky og Martin, 2009, bls. 847) 

og jafnframt geta sum kerfi greint látbragð og rithönd (sjá t.d. Johnston o.fl., 2002). 

Samræðukerfi hafa verið á markaðnum í meira en hálfa öld (sjá t.d. Weizenbaum, 1966; 

Bobrow o.fl., 1977) en við lok síðustu aldar varð nokkur aukning í raddstýrðum 

samræðukerfum (sjá t.d. Eckert, Levin og Pieraccini, 1997 og rit sem þar er vísað til). 

Markmið og notagildi þeirra geta verið margs konar en sem algeng dæmi má nefna 

símsvörunarkerfi sem fyrirtæki nýta sér í auknum mæli til að svara einföldum 

fyrirspurnum viðskiptavina eða vísa þeim á réttan stað í kerfinu, bókunar- og 

upplýsingakerfi fyrir ýmiss konar ferðaáætlanir, kerfi sem svara fyrirspurnum um helstu 

fréttir, t.d. í tengslum við veður og  íþróttir og kennslukerfi sem leiða nemendur í gegnum 

ákveðið kennsluefni (Jurafsky og Martin, 2009, bls. 847–849).  

Mjög mismunandi er eftir kerfum hversu sveigjanleg þau eru í samræðum og hversu 

fjölbreyttum verkefnum þau geta sinnt. Sum samræðukerfi eru einskorðuð við ákveðin 

svið eða notkunargildi, t.d. símsvörunarkerfi innan fyrirtækja og þá er sveigjanleiki í 

samræðum eða mögulegum segðum oft takmarkaður. Kerfin stjórna þá samræðunum 

að því leytinu til að þau bæði skilja og nota aðeins fyrirfram skilgreindar segðir og eru því 

byggð á frekar einföldum grunni þar sem segðirnar eru þá þegar tengdar merkingu, 

hlutverki og viðeigandi aðgerðum. Þurfi notandinn á aðstoð að halda sem ekki er hægt 

að leysa með þeim segðum þarf hann að snúa sér til mennsks starfsmanns (Anna Björk 

Nikulásdóttir o.fl., 2017; Jurafsky og Martin, 2009). Eftir því sem tækninni fleygir fram og 

þessi kerfi þróast bjóða þau þó yfirleitt upp á meiri sveigjanleika og geta sinnt sífellt fleiri 

og fjölbreyttari verkefnum, sbr. stafræna aðstoðarmenn sem fjallað verður um í kafla 

3.3.1. 

Þegar talað er um að máltækni snúist í meginatriðum um að þróa kerfi sem geta 

unnið með og skilið náttúruleg tungumál er því um að ræða tvær hliðar náttúrulegs máls, 

annars vegar ritað mál og hins vegar talað mál. Síðara atriðið byggir í raun á því fyrra þar 
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sem vinnsluferlið í tengslum við að láta tölvu skilja talað mál hefst yfirleitt á því að umrita 

það í ritað mál og endar á því að umbreyta rituðu máli yfir í talað mál þar sem 

hugbúnaðurinn vinnur í öðrum skrefum með textastrengi. Þar af leiðandi krefst 

skilningur á töluðu máli alls þess hugbúnaðar og allra þeirra tóla og gagna sem notuð eru 

við skilning á rituðu máli en að auki talgreiningar og talgervingar sem sjá um 

raddhlutann. Dæmigerð uppbygging samræðukerfis byggir á fimm til sex þáttum og 

samspili þeirra sem sjá má á mynd 2.20 

 

Mynd 2: Einfölduð mynd af uppbyggingu samræðukerfis. 

Eins og sjá má byggir heildarkerfið á mörgum ólíkum þáttum sem allir þurfa að vinna 

saman svo ferlið gangi upp. Með ílagsgögnum/inntaki (e. input) er átt við það sem 

notandinn segir við tækið með talmáli og með frálagsgögnum/úttaki (e. output) er átt 

við það sem tækið svarar á móti, einnig með talmáli. Séu inntak og úttak byggð á rituðum 

texta er ferlið svipað en þá detta þættirnir „talgreining“ og „talgerving“ út, inntakið fer 

beint í skref 2 á mynd 2 og úttakið kemur beint úr skrefi 5 á sömu mynd. 

Þó að þessir þættir hafi allir vel skilgreind hlutverk innan samræðukerfa og séu 

ómissandi fyrir lokaútkomuna eru aðferðir þeirra, reiknirit, afurðir og tenging við aðra 

þætti að einhverju leyti háð því hvernig heildarkerfið er byggt upp, á hvers konar 

aðferðum og þeim markmiðum sem því er ætlað að uppfylla (Jurafsky og Martin, 2009). 

Með þetta í huga má þó í grófum dráttum gefa eftirfarandi lýsingar á þáttunum. 

                                                           
20 Myndin er unnin af höfundi en miðað var við eftirfarandi heimildir: Jurafsky og Martin, 2009, bls. 857; 
López-Cózar, Callejas, Griol og Quesada, 2014; Anna Björk Nikulásdóttir, 2017, bls. 31. 
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Talgreining 

Talgreinir (e. speech recognizer / speech analyzer) er búnaður sem sér um 

talgreiningu (e. (automatic) speech recognition / speech analysis) en með því er átt við 

að umbreyta talmerki/hljóðmerki í textastreng sem kerfið getur svo unnið áfram með. Í 

því ferli skipta margir þættir máli, t.d. fjöldi setninga og orða, málsnið, talhraði, 

umhverfishljóð, hvort um sé að ræða samfellt mál eða ekki, mállýska og 

framburðareinkenni. Það hvernig hljóðmerkið er greint, því skipt niður og tengt við 

samsvarandi textabúta fer eftir þeim aðferðum og líkönum sem notast er við hverju sinni 

en t.d. er litið til bylgjulögunar og orkurófs hljóðbylgnanna, ýmsir hljóðfræðiþættir 

greindir, hljóðana-, myndana- og atkvæðaskipting ákvörðuð o.s.frv. Algengt er að ferlið 

byggi að miklu leyti á tölfræði og líkindum við gögn úr þeim grunni sem talgreinirinn var 

þjálfaður á og sem dæmi er Hidden Markov Model (HMM) oft beitt á inntakið (Jurafsky 

og Martin, 2009, bls. 319–325; López-Cózar o.fl., 2014). Afurð talgreiningarinnar er 

textastrengur sem í kjölfarið er sendur áfram í næsta skref, málgreiningu. 

Málgreining 

Málgreining (e. natural language understanding) tekur við textastreng frá talgreini 

og vinnur úr honum merkingarfræðilega lýsingu fyrir samræðukjarnann svo hann skilji 

hvað felst í skipun notandans. Afurð málgreiningarinnar er oft á formi svokallaðra 

ramma (e. frame) sem innihalda afmörkuð hólf (e. slots) þar sem hver hluti 

merkingarinnar á sitt svæði. Líkt og áður eru aðferðirnar og samsvarandi afurðir samt að 

einhverju leyti ólíkar en oft er ferlið fólgið í því að vinna fyrst málfræðigreiningu (e. 

grammatical analysis) og setningafræðigreiningu (e. syntactic analysis) áður en 

merkingarfræðileg greining (e. semantic analysis) er framkvæmd. Til þess eru m.a. notuð 

ýmis stoðtól, eins og tilreiðarar, markarar, þáttarar og nafnaþekkjarar sem og 

tölfræðilíkön, reglulegar segðir, yrðingarökfræði (e. statement logic), umsagnarökfræði 

(e. first-order logic / predicate logic), þýðingarreglur á formi samhengisfrjálsrar 

mállýsingar (e. context free grammar), endanlegar stöðuvélar (e. finite-state machine) 

og margt fleira. Að mörgum þáttum þarf að huga við merkingargreiningu, t.d. sanngildi 

segða, margræðni og samhengi (Jurafsky og Martin, 2009; López-Cózar, 2014).  
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Gervigreind 

Gervigreindarhluta (e. artificial intelligence) samræðukerfa, eða 

samræðukjarnanum, er skipt upp með mismunandi hætti en sem dæmi má taka 

tvískiptingu í samræðustjóra (e. dialogue manager) og verkefnastjóra (e. task manager). 

Látið verður liggja á milli hluta hér að lýsa þessum þætti ítarlega þar sem hann er afar 

flókinn og margbreytilegur eftir kerfum. Í grófum dráttum má samt segja að 

samræðustjórinn taki við merkingarlýsingu frá málgreiningunni og í samvinnu við 

verkefnastjórann er ákveðið hvernig skuli bregðast við, stundum með tilliti til fyrri 

samskipta við notandann sem sumir samræðukjarnar geyma. Í kjölfarið er skipun 

notandans framkvæmd ef hægt er, t.d. með því að leita að upplýsingum eða framkvæma 

ákveðnar aðgerðir (Jurafsky og Martin, 2009; López-Cózar, 2014). 

Í kjölfarið þarf að taka ákvörðun um hvað skuli segja við notandann og hvernig eigi 

að segja það. Fyrra atriðið er yfirleitt í höndum samræðukjarnans sem jafnframt ákveður 

að einhverju leyti í hvaða röð atriðin sem þurfa að komast til skila eru sögð. Þegar þær 

ákvarðanir hafa verið teknar, t.d. eftir ákveðnum reglukerfum, eru upplýsingar um það 

sendar til málmyndunarhlutans (Jurafsky og Martin, 2009; López-Cózar, 2014). 

Málmyndun 

Þegar hér er komið sögu fer í gang sambærilegt ferli og það sem átti sér stað fram að 

samræðukjarnanum en í öfugri röð. Út frá þeim upplýsingum sem málmyndunarhlutinn 

(e. natural language generation) fær frá samræðukjarnanum um hvað skuli segja og í 

hvaða röð þarf málmyndunarhlutinn að ákveða hvernig skuli segja það. Mynda þarf 

segðir á textaformi sem allt í senn eru málfræðilega-, setningafræðilega- og 

merkingarfræðilega réttar og sannar og í samræmi við það sem áður hefur átt sér stað í 

samskiptunum, t.d. með tilliti til vísiorða (e. anaphora) og úrfellingu orða (e. ellipsis). Að 

því loknu þarf að bæta við bragfræðilegum (e. prosodic) upplýsingum áður en 

strengurinn er sendur til talgervils (Jurafsky og Martin, 2009; López-Cózar, 2014).  

Talgerving 

Síðasti þátturinn í ferli samræðukerfa er talgerving (e. (text-to-)speech synthesis) sem 

framkvæmd er af talgervli (e. speech synthesizer). Í talgervingunni felst að vinna úr þeim 
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textastreng sem barst frá málmyndunarhlutanum og þeim bragfræðilegu upplýsingum 

sem honum fylgdu og mynda úr því talmál á formi hljóðbylgna. Ferlið, sem er töluvert 

flókið og byggir á nokkrum ólíkum aðgerðum, er yfirleitt tvískipt þar sem fyrst fer fram 

textagreining (e. text analysis) þar sem textastrengnum er umbreytt í streng af 

hljóðönum (e. phonemic internal representation) og honum síðan gefin samsvarandi 

bylgjulögun (e. waveform synthesis) (Jurafsky og Martin, 2009; López-Cózar, 2014). 

Nú þegar gefið hefur verið yfirlit yfir þá þætti sem liggja til grundvallar 

samræðukerfum og nokkur dæmi um notagildi þeirra er komið að því að fjalla nokkuð 

ítarlegar um þrjú undirsvið samræðukerfa — stafræna aðstoðarmenn, raddstýringu í 

bílum og raddstýringu í heimilistækjum. 

3.3.1 Stafrænir aðstoðarmenn 

Með aukinni áherslu á gervigreindarhluta samræðukerfa hefur sveigjanleiki hvað varðar 

mögulegar segðir aukist sem og almennur skilningur á náttúrulegu máli og tækin geta 

sinnt sífellt fleiri og fjölbreyttari verkefnum. Eitt af því sem nýlega hefur komið fram á 

þessu sviði er tilkoma stafrænna aðstoðarmanna eða gerviþjóna (e. virtual (personal) 

assistant / smart (personal) assistant / intelligent (personal) assistant) en um er að ræða 

hugbúnað sem nálgast má í tölvum og ýmsum snjalltækjum, s.s. snjallsímum, 

spjaldtölvum, snjallhátölurum og snjallsjónvörpum og hefur það markmið að þjóna 

notanda sínum og aðstoða hann við ýmiss konar verkefni (sjá t.d. Önnu Björk 

Nikulásdóttur o.fl., 2017). Flestir aðstoðarmenn byggja allt í senn á skipunum notandans, 

staðsetningu hans, stillingum tækisins og samskiptasögu þeirra og læra þar með smátt 

og smátt að „þekkja“ notandann og hans þarfir.  

Á markaðinn eru komnir fjölmargir stafrænir aðstoðarmenn í margs konar útgáfum 

en líklega eru Google Assistant, Google Now, Siri (Apple), Alexa (Amazon) og Cortana 

(Windows) þeir vinsælustu. Til marks um það má nefna að í apríl 2017 var framkvæmd 

könnun (hér eftir könnun 1) í Bandaríkjunum á meðal 1040 einstaklinga á aldrinum 18–

65 ára þar sem 33% þátttakenda sögðust vera reglulegir notendur stafræns 

aðstoðarmanns Google (hér gæti bæði verið um að ræða Google Now og Google 

Assistant), 32% þátttakenda voru reglulegir notendur Siri, 21% voru reglulegir notendur 

Cortana og 17% voru reglulegir notendur Alexu (Statista, 2017a, 2017b, 2017c, 2017d). 

https://en.wiktionary.org/wiki/%E2%80%94
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Slíkum könnunum þarf þó að sjálfsögðu alltaf að taka með fyrirvara þar sem hlutirnir 

þróast afar hratt á þessu sviði með þeim afleiðingum að vinsældirnar sveiflast til og frá 

ákveðnum aðstoðarmönnum auk þess sem niðurstöður kannananna geta tekið miklum 

breytingum eftir því hvenær könnunin var framkvæmd, hvernig spurningarnar voru 

orðaðar og hvaðan þátttakendurnir koma. 

Siri var fyrsti persónulegi stafræni aðstoðarmaðurinn í þeirri mynd sem við þekkjum 

í dag en hún kom á markað árið 2011 (Dormehl, 2017).21 Því er um frekar nýlega tækni 

að ræða og áhugavert að sjá hversu útbreidd hún er orðin nú þegar, a.m.k. í 

Bandaríkjunum. Markmið þeirra kannanna sem hér eru nefndar eru að miklu leyti 

sambærileg við markmið rannsóknarinnar sem lýst verður í köflum fjögur og fimm þar 

sem lögð er áhersla á að kortleggja útbreiðslu stafrænna aðstoðarmanna hér á landi. 

Þær niðurstöður sem hér koma fram eru því mikilvægar sem samanburður við þær 

niðurstöður um íslenskan markað sem birtar eru í fimmta kafla. 

Í annarri bandarískri könnun (hér eftir könnun 2) sem framkvæmd var í febrúar 2017 

og náði til rúmlega tvö þúsund þátttakenda var markmiðið að kanna hversu algengt væri 

að fólk notaði stafræna aðstoðarmenn í snjallsíma. Næstum 29% þátttakenda sagðist 

aldrei nota þá en tæplega 27% sögðust gera það a.m.k. einu sinni í viku og u.þ.b. 22% á 

hverjum degi. Spurt var hvaða aðstoðarmenn fólk hefði í símanum sínum og reyndust 

49,4% hafa Google Now, 42,5% Siri, 5,1% Cortana og 1.8% Alexu (HigherVisibility, 2017). 

Hér koma skýrt fram áhrifin af því að afmarka spurninguna við snjallsíma því á þessum 

tíma var t.d. Google Assistant aðstoðarmaðurinn, sem upphaflega kom til sögunnar í maí 

2016, aðeins tiltækur innan Google Home snjallhátalarans og í einstaka útgáfum Android 

stýrikerfisins (Gummi Hafsteinsson, 2017; Mukha, 2017) og Alexu hefur að mestu leyti 

verið að finnan innan Amazon Echo hátalarans og heimilistækja.22 

Í sömu könnun kom fram að aðeins fjórir af þeim aðstoðarmönnum sem spurt var 

um reyndust notaðir a.m.k. daglega og hafði Alexa þar hæsta hlutfall daglegra notenda, 

eða 37,1%. Þátttakendur voru einnig spurðir út í þær skipanir sem þeir notuðu a.m.k. 

                                                           
21 Siri sjálf var jafnframt spurð „when were you born“ og hún svaraði „I don’t really have a birthday. My 
first day as an assistant was October 4th, 2011“. 
22 www.developer.amazon.com/alexa 
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daglega og reyndist algengast að nota aðstoðarmennina til að spila tónlist (14,2%), stilla 

vekjaraklukku (12,6%), fá upplýsingar um veður (12,2%), leita að símanúmeri (9,4%), 

spyrja fyndinnar spurningar (9,1%), hlusta á talhólfsskilaboð (8,1%), fletta upp atburðum 

í dagatali (7,3%) og skoða fréttafyrirsagnir (7,3%) (HigherVisibility, 2017). Þetta eru þó 

alls ekki einu verkefnin sem aðstoðarmennirnir geta framkvæmt en sem dæmi má nýta 

sér aðstoð sumra þeirra og í einhverjum tilvikum allra við eftirfarandi verkefni: 

• Opna forrit. 

• Stjórna símtölum, smáskilaboðum og tölvupósti. 

• Fá upplýsingar um allt á milli himins og jarðar, þ.m.t. handahófskenndan fánýtan 
fróðleik. 

• Fá ráðleggingar varðandi hina ýmsu þjónustu, næsta sumarfrí o.s.frv. 

• Fá leiðbeiningar um aksturs- og gönguleiðir sem og mögulegar framkvæmdir á 
þeim slóðum. 

• Bóka hina ýmsu þjónustu. 

• Panta mat. 

• Spila ýmsa leiki við aðstoðarmanninn. 

• Spila tónlist, þætti og kvikmyndir. 

• Hlusta á fréttir að eigin vali. 

• Ná sambandi við börnin inni í herbergi. 

• Fá sjálfkrafa upplýsingar um nýjustu úrslitin í íþróttum, veður o.s.frv. 

• Halda utan um ýmsa lista og minnisatriði. 

• Breyta stillingum viðkomandi tækis. 

• Versla á netinu. 

• Halda utan um innkaupalista og senda þá í viðkomandi verslun . 

• Stjórna ýmsum heimilistækjum – sjónvarpi, hátölurum, hitakerfi, ljósum, 
þvottavél, eldavél o.s.frv. 

• Fá hvers kyns áminningar – hvar eru lyklarnir? 

• Reikna, umbreyta stærðum, þýða texta/tal. 

• Fá uppörvandi skilaboð þegar lífið er erfitt. 

• Finna út hvar þú ert staðsett/ur. 
 

Þessi listi inniheldur aðeins hluta af þeim aðgerðum sem í boði eru og með degi 

hverjum fjölgar þeim. Markhópur aðstoðarmannanna stækkar jafnframt í sífellu en til 

marks um það er nýjasta afurð Amazon, snjallhátalarinn Amazon Echo Dot Kids Edition. 

Honum fylgir þjónustan FreeTime sem í grófum dráttum er fólgin í því að gera Alexu 

barnvænni með því að bjóða upp á foreldrastjórnun, barnvænna efni og barnvænni 

samskipti auk þess sem ákveðnar aðgerðir eru gerðar óvirkar (Schwedel, 2018; Seifert, 

2018). Notkunarsvið aðstoðarmanna virðast einnig vera að stækka því nýlega kom á 
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markaðinn stafrænn aðstoðarmaður, Jibo, sem „gjörbreytir því hvernig við eigum í 

samskiptum við tækni -- með því að skapa þýðingarmikla upplifun fyrir alla hlutaðeigandi 

sem færir stundir af gleði og fögnuði og stuðlar að myndun hlýlegri og persónulegri 

tengsla“.23 

3.3.2 Raddstýring í bílum 

Í þeim tilgangi að fá upplýsingar um eðli þeirrar raddstýringar sem er í boði í bílum sem 

seldir eru á Íslandi var haft samband við öll helstu bílaumboð landsins. Í kjölfarið voru 

þrjú útibú bílaumboðsins BL sótt heim og raddstýringar prófaðar í bílum frá Land Rover, 

Subaru og Hyundai. Þegar á heildina er litið má segja að þær bílategundir sem nú þegar 

bjóða upp á raddstýringu hafi sambærilega möguleika en oftast má stjórna eftirfarandi 

þáttum með þeim hætti: 

• Símtölum (hringja, svara, fá yfirlit yfir símaskrá og símtalaskrá o.s.frv.) 

• Smáskilaboðum (senda, opna, lesa upp o.s.frv.) 

• Tónlist og myndböndum 

• Miðstöð 

• Leiðsögukerfi 

• Ljósabúnaði 

• Ýmsum stillingum 
 

Eitthvað er það mismunandi eftir tegundum hvernig raddstýringunni er háttað, 

þ.e.a.s. hvort hún sé hluti af kerfi bílsins eða hvort notaður sé milliliður eins og 

smáforritin Android Auto24 eða Apple CarPlay25 sem þá eru yfirleitt sett upp í síma. Seinni 

kosturinn er þeim annmörkum háður að þessi smáforrit eru, enn sem komið er, ekki 

aðgengileg á íslenskum markaði.26 Fleiri vandamál má tengja við Ísland en t.a.m. eru 

leiðsögukerfin oft ekki virk hér á landi auk þess sem bílarnir (eða smáforritin) eiga erfitt 

með íslensk nöfn og staðarheiti. Samkvæmt Kristni Páli Teitssyni (munnleg heimild, 15. 

febrúar 2018) og Skúla Steini Vilbergssyni (munnleg heimild, 15. febrúar 2018) er 

                                                           
23„Jibo fundamentally changes the way that we interact with technology -- creating meaningful, inclusive 
experiences that bring moments of joy and delight, and help form warmer, deeper connections.“ (Jibo, 
e.d.). 
24 www.android.com/auto/ 
25 www.apple.com/ios/carplay/ 
26 Sjá upplýsingar á www.android.com/intl/en_uk/auto/ og www.apple.com/ios/feature-
availability/#applecarplay-applecarplay 
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raddstýring, a.m.k. enn sem komið er, yfirleitt ekki áhrifavaldur í vali viðskiptavina á bíl 

enda má kannski telja það eðlilegt á meðan möguleikar hennar eru jafn takmarkaðir og 

raun ber vitni hér á landi. 

3.3.3 Raddstýring í heimilistækjum 

Með hugtakinu heimilistæki er hér ekki átt við afþreyingartæki líkt og sjónvörp eða 

hljómflutningstæki (sem frekar eiga heima í kafla 3.3.1) heldur tæki á borð við þau sem 

finna má m.a. í eldhúsum og þvottahúsum landsmanna. Sem dæmi má nefna þvotta- og 

uppþvottavélar, eldavélar, bakaraofna, ísskápa og kaffivélar. Að auki er búnaður líkt og 

ljósabúnaður, hitunarbúnaður og öryggisbúnaður settur í þennan flokk.  

Þegar haft var samband við helstu heimilistækjaverslanir á Íslandi kom í ljós að hjá 

þeim er úrvalið af raddstýrðum heimilistækjum ekki mikið enn sem komið er. Það er 

nokkuð eðlilegt í ljósi þess að af þeim þremur tegundum raddstýrðra tækja sem eru til 

umræðu hér (snjalltæki almennt, bílar og heimilistæki) er sennilega styst síðan þróunin 

hófst innan heimilistækja. Elko hefur þó t.d. í sölu Samsung Family Hub ísskáp og Philips 

Hue ljósakerfi sem hægt er að tengja við raddstýringu (www.elko.is) og Eirvík selur 

einhver raddstýrð tæki frá Miele (www.eirvik.is). Þó er töluvert úrval af tækjum sem 

bjóða upp á nettengingu og notendur geta þá stjórnað þeim að heiman í gegnum þar til 

gerð smáforrit, t.d. fylgst með öryggismyndavélum eða sett þvottavélina af stað, en ekki 

eru nema 2–3 ár síðan sú nýjung (án raddstýringar) kom á íslenskan markað (Baldur Kári 

Eyjólfsson f.h. Eirvíkur, munnleg heimild, 5. mars 2018). 

Baldur Kári telur framleiðendurna Miele og Liebherr leiðandi á þýska markaðnum 

hvað raddstýrða heimilistækni varðar en einnig má nefna önnur stórfyrirtæki eins og LG, 

Philips, Siemens, Bosch, Samsung, Genera Electric o.fl. Að auki eiga önnur smærri 

fyrirtæki einstaka vörur á markaðnum. Það er mismunandi eftir framleiðendum og 

tækjum hvernig raddstýringunni er háttað en oft og tíðum er boðið upp á tengingu í 

gegnum smáforrit í síma (t.d. HomeConnect27, Smart Home App28, Google Home App29 

                                                           
27 http://www.home-connect.com/global 
28 https://www.samsung.com/us/support/answer/ANS00048088/ 
29 https://support.google.com/chromecast/answer/7071794?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en 
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og Home app frá Apple30) sem svo aftur má tengja við algenga snjallhátalara eins og 

Google Home, Amazon Echo og HomePod frá Apple. Í sumum tilvikum bjóða 

framleiðendurnir einnig upp á sín eigin smáforrit eða snjallhátalara, sbr. SmartDeviceBox 

frá Liebherr.31 Með þessari tvöföldu tengingu fæst sá möguleiki að geta bæði stjórnað 

tækinu að heiman í gegnum símann en einnig handfrjálst innan heimilis í gegnum 

snjallhátalara. 

Nú þegar er raddstýring komin í ansi mörg heimilistæki hjá þessum erlendu 

framleiðendum og til að nefna örfá dæmi um þau verkefni sem hún getur leyst má setja 

saman eftirfarandi lista: 

• Stjórna hitastigi ísskáps og öðrum stillingum. 

• Fá áminningu ef ísskápurinn er ekki lokaður. 

• Fá mynd innan úr ísskápnum þegar notandin er í verslun. 

• Panta mat í gegnum ísskápinn. 

• Hita bakaraofninn og velja á milli stillinga. 

• Fá upplýsingar um hvað er langt í að maturinn verði tilbúinn, uppþvottavélin sé 
búin að þvo eða þurrkarinn að þurrka.  

• Láta kaffivélina hella upp á kaffi og fá áminningu ef mjólk vantar. 

• Setja þvottavélina af stað. 

• Stjórna ljósabúnaði, hitunarbúnaði og öryggisbúnaði. 

• Stjórnað ryksuguvélmenni. 
... o.s.frv. 
 

Baldur Kári nefnir ýmis vandkvæði þegar kemur að raddstýrðum heimilistækjum á 

Íslandi. Oftar en ekki eru smáforritin sem nauðsynleg eru til að tengjast tækjunum ekki 

virk fyrir íslenskan markað og einnig telur hann ólíklegt að boðið verði upp á íslensku á 

næstunni. Ástæðuna segir hann fyrst og fremst felast í kostnaði þar sem stórfyrirtækin 

sjá ekki hagkvæmni í því að styðja við svo lítið málsamfélag.   

                                                           
30 https://www.apple.com/ios/home/ 
31 https://home.myliebherr.com/en/gbr/smartdevice/smartdevicebox 



 

59 

Í þeim tilgangi að kortleggja í hversu miklum samskiptum Íslendingar eiga við stafræna 

aðstoðarmenn og raddstýrð tæki, hvernig þeim samskiptum er háttað og viðhorf 

gagnvart ýmsum þáttum þeirra samskipta var nauðsynlegt að safna gögnum. Í þessum 

kafla verður framkvæmd þeirrar gagnaöflunar lýst þar sem í fyrsta undirkafla er fjallað 

um aðferðina sem notuð var og hvers vegna, í öðrum undirkafla er fjallað um innihald 

könnunarinnar sem lögð var fyrir, í þriðja undirkafla er úrvinnslu gagna lýst í grófum 

dráttum og í síðasta undirkaflanum er birt yfirlit yfir bakgrunn þátttakenda. 

4.1 Aðferð við gagnaöflun 

Þegar tekin er ákvörðun um hvernig haga skuli gagnaöflun þarf að taka tillit til margra 

atriða og má finna kosti og galla við flestar aðferðir. Nokkuð hefur verið fjallað um þetta 

viðfangsefni en skv. Fowler (2014) þarf m.a. að taka tillit til eftirfarandi atriða þegar 

aðferð er valin: hvert úrtakið er, hvernig einstaklinga úrtakið inniheldur, tegunda 

spurninga (lokaðar eða opnar), innihalds spurninga, fjölda nauðsynlegra svara, 

kostnaðar o.s.frv. Í tilviki þessarar rannsóknar var ekki í boði að leita í gögn sem þá þegar 

var búið að safna þar sem efnið hefur ekki mikið verið kannað hér á landi, a.m.k. ekki þar 

sem áherslan hefur verið lögð á raddstýringu tækja. Það var því ljóst að ráðast þyrfti í 

einhvers konar gagnaöflun og stóð þá valið á milli megindlegrar og eigindlegrar aðferðar.  

Þar sem snjalltæknin er frekar nýtilkomin á almennan markað, en hún er ekki nema 

u.þ.b. áratugar gömul (sjá kafla 4.3), og hefur þróast hratt undanfarin ár er erfitt að átta 

sig á því hversu útbreidd hún raunverulega er á meðal almennings. Til að fá einhverja 

hugmynd um það þótti mikilvægt að fá nokkurn fjölda svara frá sem flestum 

aldurshópum og báðum kynjum og eru megindlegar aðferðir yfirleitt hentugri þegar 

safna þarf miklum gögnum á sem stystum tíma. Stöðluð könnun sem að mestu leyti 

byggði á fyrirframgefnum valmöguleikum varð því fyrir valinu, a.m.k. til að byrja með, en 

jafnframt var þeim möguleika haldið opnum að fylgja niðurstöðum eftir með 

eigindlegum viðtölum þar sem þátttakendur gátu skilið eftir netfang væru þeir tilbúnir í 

frekari samræður. 

4 Framkvæmd rannsóknar 
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Mikil áhersla var lögð á vandaða upp- og framsetningu könnunarinnar og þá 

sérstaklega hvað varðar skýrleika spurninga. Eftir fremsta megni var reynt að hafa 

spurningarnar einfaldar og stuttar en þó nægilega skýrar svo ekki færi á milli mála um 

hvað nákvæmlega væri verið að spyrja. Að auki voru hugtök útskýrð eftir því sem þurfa 

þótti. Spurningarnar voru settar upp með þeim hætti að flestar voru þær lokaðar og 

höfðu fyrirframgefna valmöguleika þó að yfirleitt væri einnig boðið upp á að bæta við 

textastreng ef þátttakandi tengdi ekki við neinn af gefnum valmöguleikum. Ástæðan fyrir 

fyrirfram gefnum valmöguleikum er tvíþætt, annars vegar til að auðvelda úrvinnslu 

gagna en hins vegar til þess að gefa þátttakendum frekari vísbendingar um til hvers væri 

ætlast af svari. Í einstaka tilvikum var þátttakendum þó boðið upp á opnar spurningar 

þar sem hægt var að koma á framfæri almennum vangaveltum varðandi efnið.  

Til að hægt væri að kortleggja vel bæði magn og mynstur notkunar sem og viðhorf 

gagnvart henni þótti nauðsynlegt að spyrja nokkuð ítarlega út í hvert atriði sem og að 

fara nokkuð vítt um sviðið. Langar kannanir hafa sína galla, s.s. þann að fólk gefst frekar 

upp á að svara þeim, en til að vega upp á móti því var könnunin byggð á svokölluðum 

röktengslum (e. question logic) svo þeir þátttakendur sem lítið höfðu prófað þá tækni 

sem er til athugunar fengu færri spurningar. Þeir sem eftir stóðu og höfðu prófað mest 

þóttu líklegastir til að hafa áhuga á viðfangsefninu og væru þar með líklegri til að vera 

tilbúnir að klára könnunina þó löng væri (Fowler, 2014, bls. 63). 

Könnunin Samskipti Íslendinga og stafrænna aðstoðarmanna var lögð fyrir á vefnum 

og henni að mestu leyti deilt í gegnum samskiptamiðilinn Facebook með hjálp vina og 

ættingja en að auki voru opnir hópar notaðir til þess að vekja athygli á henni. Engar 

kröfur þurfti að uppfylla til að teljast sem hæfur þátttakandi og var könnunin opin öllum. 

Líkt og Fowler (2014) og Best og Harrison (2009) hafa bent á hafa vefkannanir bæði kosti 

og galla. Kostirnir eru m.a. þeir að þær eru ódýrar og tiltölulega fljótlegar í framkvæmd, 

sérstaklega ef óskað er eftir mörgum svörum, auðveldara er að ná til fjölda fólks úr öllum 

áttum, fólk getur tekið allan þann tíma sem það kýs til að svara, hægt er að ná fram fullri 

nafnleynd svo fólk er óhræddara við að svara sannleikanum samkvæmt og jafnframt er 

úrvinnsla yfirleitt fljótlegri og áreiðanlegri þegar gögnin eru strax á tölvutæku formi. 

Þegar litið er til galla má nefna að erfitt getur reynst að tryggja jafna þátttöku beggja 
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kynja og allra aldurshópa þar sem könnunin er algjörlega valfrjáls, vefkannanir krefjast 

ákveðinnar tölvukunnáttu, ekki er hægt að koma í veg fyrir að fólk vinni hana saman eða 

leiti sér aðstoðar og að auki er ekki hægt að koma í veg fyrir misskilning þegar 

þátttakandi hefur ekki aðgang að þeim sem ber ábyrgð á könnuninni. Ef miðað er við 

hversu hátt hlutfall Íslendinga telst til reglulegra netnotenda (sjá nánar í kafla 2.2.4) þótti 

sá galli ekki vega þungt og efni könnunarinnar var þess eðlis að samvinna þótti ekki hafa 

mikilvæg áhrif á áreiðanleika niðurstaðna. Þegar á heildina var litið var því ákveðið að 

vefkönnun þætti henta best í þessu tilviki.  

4.2 Innihald könnunar 

Áður en lengra er haldið skal tekið fram að könnunina má sjá í heild sinni í viðauka I en 

spurningum hennar má í grófum dráttum skipta í eftirfarandi flokka: 

• Almennar viðhorfsspurningar gagnvart íslensku og ensku 

• Enskunám og mat á eigin hæfni 

• Eign og notkun snjalltækja 

• Notkun á ýmsum máltæknitólum 

• Notkun á talgreini 

• Notkun á stafrænum aðstoðarmönnum í ýmsum afþreyingartækjum, s.s. 
snjallsímum, spjaldtölvum, snjallhátölurum og öðrum slíkum tækjum 

• Gagnvirk raddstýring í bílum 

• Gagnvirk raddstýring í heimilistækjum 

• Notkun nýyrða 

• Bakgrunnsspurningar 
 

Almennar viðhorfsspurningar voru ýmist fengnar úr vefkönnun verkefnisins Greining 

á málfræðilegum afleiðingum stafræns málsambýlis eða unnar af höfundi. Þeim var 

ætlað að varpa ljósi á m.a. almenn viðhorf þátttakenda til íslensku annars vegar og ensku 

hins vegar sem og viðhorf til eigin færni og notkun á ensku og íslensku. Spurningarnar 

voru settar fram sem fullyrðingar og var svarað með því að velja á milli fimm möguleika 

á bilinu „mjög ósammála“ til „mjög sammála“ auk þess sem möguleikinn „vil ekki svara“ 

var hafður með. Í umræðunni sem hér fer á eftir verður talað um þetta sem 

viðhorfsskala. Ekki var ætlunin að vinna úr öllum spurningunum í þessum flokki í þessari 

rannsókn en áætlað er að sú vinna fari fram síðar og niðurstöðurnar þá bornar saman 

við niðurstöður verkefnisins Greining á málfræðilegum afleiðingum stafræns 
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málsambýlis eftir því sem við á. Þær spurningar sem hér verða greindar má í heild sinni 

sjá í kafla fimm á viðeigandi gröfum.  

Því næst voru þátttakendur spurðir út í formlegt enskunám í skóla, enskukunnáttu 

fyrir það og beðnir um að meta eigin færni í ensku á skalanum 1–10. Tilgangurinn með 

þeim spurningum var að kanna hvort þeir sem telja sig góða í ensku eigi auðveldara með 

eða hafi jákvæðara viðhorf gagnvart því að nota raddstýrða tækni á ensku en aðrir. Ekki 

er alltaf beint samband á milli mats einstaklings á eigin enskuhæfni og raunhæfni en eins 

og fjallað var um í kafla 2.1.2 hafa rannsóknir bent til þess að Íslendingar eigi það til að 

ofmeta enskufærni sína og þá sérstaklega karlmenn. Aftur á móti virðist mega greina 

samband á milli þess að einstaklingur hafi mikla trú á eigin færni í tilteknu tungumáli og 

að viðkomandi hafi bæði jákvætt viðhorf gagnvart málinu og jákvæða upplifun af því að 

nota það (sjá t.d. Schunk, Meece og Pintrich, 2010). 

Spurningar um enskukunnáttu voru fengnar úr könnuninni um stafrænt málsambýli 

með smávægilegum breytingum, sem og spurningar um eign og almenna notkun á 

snjalltækjum. Spurt var um hvers konar snjalltæki þátttakandi á, hve miklum tíma hann 

eyðir að jafnaði í snjalltækjum og í tölvum og hvaða ár viðkomandi byrjaði að nota 

snjalltæki. Markmiðið með þeim spurningum var m.a. að kanna samhengið á milli 

notkunar á snjalltækjum almennt og notkunar á stafrænum aðstoðarmönnum.  

Næst voru nefnd nokkur máltæknitól sem aðgengileg eru á netinu eða í ýmsum 

hugbúnaði og hægt er að nota til aðstoðar við ýmis verkefni, s.s. við að semja texta, 

þýðingar og upplestur á texta. Spurt var hvort viðkomandi hefði notað eða notaði 

eitthvert af þessum tólum og voru valmöguleikar á formi tíðniskala svo hægt væri að 

greina hversu mikil sú notkun væri. Slíkur tíðniskali, sem fenginn var úr könnuninni um 

stafrænt málsambýli, var notaður í fleiri spurningum en valmöguleikar hans voru 

daglega, nokkrum sinnum í viku, nokkrum sinnum í mánuði, á 2–6 mánaða fresti og 

sjaldnar en á 6 mánaða fresti. Að auki var hægt, eftir því sem við átti, að svara því til að 

hafa aldrei prófað eða vilja ekki svara. Tilgangurinn með þessari spurningu var fyrst og 

fremst sá að athuga hversu algengt er að fólk þekki og noti þann máltæknihugbúnað sem 

nú þegar er til á íslensku, en fjögur tólanna af sex sem spurt er um má nálgast í opnum 

aðgangi.  
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Spurningar um talgreini komu næst en í upphafi þess kafla var gefin eftirfarandi 

útskýring: 

Talgreinir er búnaður sem greinir talmerki (talað mál) og breytir því í texta sem 
tölvur/tæki geta notað. Slíkan búnað má t.d. finna í símum og 
tölvum/spjaldtölvum og með aðstoð hans má m.a. lesa inn smáskilaboð, lesa inn 
tölvupóst, slá inn leitarstrengi o.s.frv. 

Þátttakendur voru spurðir hversu oft þeir nota slíka tækni (þar sem hægt var að segjast 

aldrei hafa prófað), þau tungumál sem notuð eru, við hvers konar verkefni talgreinir er 

notaður og að lokum var beðið um skoðun á ýmsum atriðum tengdum slíkri notkun þar 

sem fullyrðingum var svarað með áðurnefndum viðhorfsskala. Eins og komið hefur fram 

byggði könnunin á röktengslum spurninga svo ef þátttakandi hefur aldrei notað talgreini 

fékk hann ekki fleiri spurningar í þessum flokki. 

Einnig var gefin útskýring ásamt dæmum um stafræna aðstoðarmenn áður en farið 

var í spurningar þess efnis. Textinn var svohljóðandi: 

Stafræna aðstoðarmenn má finna í ýmsum nýlegum tækjum, s.s. snjallsímum, 
spjaldtölvum, snjallhátölurum og sumum stýrikerfum fyrir borð- og fartölvur. Um 
er að ræða hugbúnað sem hefur fyrst og fremst það hlutverk að aðstoða 
notandann við ýmis konar verkefni, auðvelda honum hvers kyns skipulag og síðast 
en ekki síst, veita honum félagsskap. Þekktustu aðstoðarmennirnir eru Siri frá 
Apple, Google Assistant og Alexa frá Amazon. 
 
Dæmi um það sem stafrænir aðstoðarmenn geta gert fyrir notanda sinn: 
- Opnað forrit í snjalltækjum og stjórnað þeim 
- Stjórnað símtölum, smáskilaboðum og tölvupóstum 
- Leitað á netinu 
- Veitt ýmis konar fánýtan fróðleik 
- Spilað leiki við notandann 
- Stjórnað tónlist 
- Stjórnað sjónvarpi, hljómsflutningstækjum og öðrum afþreyingartækjum 
- Haldið utan um hvers kyns lista og minnismiða 
- Veitt reglulegar áminningar og upplýsingar eftir þörfum notanda 
...og svo mætti lengi telja. 
 
Stafrænir aðstoðarmenn byggja yfirleitt fyrst og fremst á raddstýringu þó yfirleitt 
sé líka í boði að stjórna þeim með snertiskjám og tökkum. Í þeim spurningum sem 
hér fara á eftir er fyrst og fremst verið að kanna upplifun af raddstýringunni svo 
vinsamlegast hafið það í huga þegar þið svarið. 
 
Stafræna aðstoðarmenn má núorðið einnig finna í mörgum bílum og 
heimilistækjum. Síðar í könnuninni verður sérstaklega spurt út í slíka notkun svo 
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þangað til þá skuluð þið miða svör ykkar við stafræna aðstoðarmenn í símum, 
spjaldtölvum, snjallhátölurum og öðrum slíkum tækjum. 

Í þessum flokki var kannað hvort þátttakandi hefði prófað slíka tækni og ef ekki var 

hann sendur beint áfram í flokk gagnvirkrar raddstýringar í bílum. Ef hann hafði prófað 

hana var næst spurt út í tíðni notkunar þar sem nefndir voru nokkrir af þekktustu 

stafrænu aðstoðarmönnunum á markaðnum í dag, í hvers konar tækjum þeir væru 

notaðir, á hvaða tungumáli og viðhorf gagnvart því að nota stafræna aðstoðarmenn á 

íslensku væri það í boði. Einnig var spurt út í hvers konar verkefni stafræni 

aðstoðarmaðurinn er fenginn til að leysa og hversu oft, hvort einhverjir 

samskiptaörðugleikar hefðu átt sér stað og að lokum voru nokkrar spurningar um 

reynslu og viðhorf gagnvart ýmsum þáttum notkunar á stafrænum aðstoðarmönnum, 

eins og áður með þeim hætti að fullyrðingum var svarað með viðhorfsskala. Í flokknum 

voru þrjár opnar spurningar þar sem þátttakendur höfðu möguleika á að útskýra tiltekin 

svör nánar. 

Flokkarnir um gagnvirka raddstýringu í bílum og gagnvirka raddstýringu í 

heimilistækjum voru settir upp með svipuðum hætti. Báðir hófust þeir á útskýringu og 

dæmum og má sjá textana hér: 

- Með gagnvirkri raddstýringu í bíl er átt við þegar einstaklingur stjórnar ýmsum 
þáttum bílsins með raddskipunum. Bíllinn (eða stafrænn aðstoðarmaður bílsins) 
túlkar raddskipunina og bregst við, ýmist með því að framkvæma viðkomandi 
skipun ef hægt er og/eða með svari á talmáli. 
 
Dæmi: Hækka/lækka hita frá miðstöð, skipta um útvarpsstöð, hringja símtal. 
 
- Með gagnvirkri raddstýringu í heimilistækjum er átt við þegar einstaklingur 
stjórnar ýmsum þáttum tækisins með raddskipunum. Tækið (eða sá stafræni 
aðstoðarmaður sem um ræðir) túlkar raddskipunina og bregst við, ýmist með því 
að framkvæma viðkomandi skipun ef hægt er og/eða með svari á talmáli. 
 
Með orðinu heimilistæki er ekki átt við afþreyingartæki eins og sjónvörp eða 
hljómflutningstæki heldur tæki eins og þvottavélar, ísskápa, eldavélar, kaffivélar, 
ljósabúnað, hitunarbúnað o.s.frv. 
 
Dæmi: Forhita ofninn, setja þvottavél af stað, skrá innkaupalista í ísskápnum, stilla 
ljós. Einnig geta tækin gefið ýmis konar viðvaranir og áminningar. 
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Fyrst var spurt hvort þátttakandi hafi prófað slíka tækni og ef svo var fékk hann 

spurningar um það hverju hann hafi stjórnað með raddstýringu og hversu oft, í hvers 

konar bíl/heimilistæki það hafi átt sér stað og hvort hann eigi sjálfur bíl/heimilistæki þar 

sem raddstýring er í boði. Því næst voru settar fram nokkrar fullyrðingar tengdar reynslu 

og viðhorfi gagnvart ýmsum þáttum raddstýringar sem þátttakendur svöruðu með 

viðhorfsskala. Að lokum voru opnar spurningar þar sem útskýra mátti nánar tiltekin svör. 

Þeir sem ekki höfðu prófað gagnvirka raddstýringu í bílum eða heimilistækjum voru hins 

vegar beðnir um að ímynda sér að þeir hefðu aðgang að slíkri tækni og fengu í kjölfarið 

lista af fullyrðingum sem lýstu viðhorfi gagnvart ýmsum þáttum tengdum raddstýringu 

sem svara átti með viðhorfsskala. Fullyrðingarnar voru að mestu leyti sambærilegar við 

þær sem settar voru fram fyrir þá sem höfðu prófað tæknina og var tilgangurinn með 

þessu fyrst og fremst sá að geta borið saman hópana tvo. 

Ein spurning var um notkun nýyrða þar sem settur var fram listi af orðapörum. Hvert 

orðapar stóð fyrir eitt tæknihugtak og samanstóð af íslensku nýyrði yfir hugtakið og 

ensku heiti þess, t.d. „vafri – browser“ og „skjáskot – screenshot“. Spurt var hversu oft 

viðkomandi notar annars vegar íslenska heitið og hins vegar það enska á fimm stiga 

skala, þar sem á öðrum endanum var valmöguleikinn „ég nota alltaf íslenska heitið“, á 

hinum endanum „ég nota alltaf enska heitið“ og þar á milli þrjár blöndur. Einnig mátti 

svara „ég þekki ekki hugtakið“ og „vil ekki svara“. Áætlað er að vinna úr þessari spurningu 

síðar og er markmiðið að kanna hversu algengt það er að fólk tileinki sér íslensk nýyrði 

yfir hugtök sem upphaflega koma erlendis frá og hvort einhver tengsl séu á milli aldurs 

nýyrðanna og notkunar. 

Í síðasta flokknum voru settar fram ýmsar bakgrunnsspurningar, s.s. um kyn, aldur, 

búsetu, móðurmál, nám, starf og búsetu erlendis. Þátttakendur fengu einnig tækifæri til 

að koma á framfæri athugasemdum í opnum spurningum, annars vegar varðandi atriði 

um bakgrunn þeirra sem gæti haft áhrif á mikilvægi raddstýringar í þeirri lífi og hins vegar 

almennum athugasemdum um könnunina í heild. 
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4.3 Úrvinnsla 

Hugbúnaðurinn Zoho Survey32 varð fyrir valinu til að birta könnunina. Ástæðurnar voru 

fjölmargar, s.s. þær að hann bauð upp á góða og fjölbreytta framsetningu spurninga, 

góða útfærslu á röktengslum á milli þeirra og möguleikann á að þýða allt, s.s. texta á 

hnöppum, yfir á íslensku. Síðast en ekki síst var hann valinn vegna þess að bæði var boðið 

upp á ítarlega greiningu niðurstaðna á vefsvæðinu, sem gott var að nýta til samanburðar 

við eigin úrvinnslu, en einnig mátti hlaða niður niðurstöðum á ýmsum skráarsniðum. 

Niðurstöðum var svo hlaðið niður á formi .cvs-skrár og .xlsx-skrár en vinna má með bæði 

skáarformin í Microsoft Excel. Þar voru niðurstöður hreinsaðar handvirkt, þ.e.a.s. 

ónýtanlegum svörum hent út og því næst voru þær umritaðar með þeim hætti að 

valmöguleikum voru gefin tölugildi. Að því loknu var .cvs-skrá færð yfir í R Studio þar sem 

tölfræðilegar og myndrænar niðurstöður voru unnar, aðallega með viðbótunum ggplot2 

(Wickham, 2009) og likert.  

Alls bárust könnuninni rúmlega sex hundruð svör en eins og við var að búast, þar sem 

hún var bæði nokkuð löng og opin almenningi, voru mörg þeirra hálfunnin. Ákveðið var 

að til þess að teljast sem nýtilegt svar þyrfti það að innihalda upplýsingar um bæði kyn 

og aldur og var ástæðan fyrir þeirri ákvörðun tvíþætt. Annars vegar til að hægt væri að 

vinna niðurstöður út frá aldursskiptingu og hins vegar vegna þess að þær spurningar voru 

samliggjandi í flokki bakgrunnsspurninga sem kom síðast fyrir og líklegt að viðkomandi 

hafi verið búinn að svara flestum, ef ekki öllum, spurningum fram að því.  

Þegar búið var að hreinsa niðurstöður út frá þessari skilgreiningu stóðu eftir 354 

nýtileg svör og má sjá skiptingu þeirra eftir kyni og aldri á mynd 3. Taka skal fram að 

boðið var upp á svarmöguleikann „annað“ í spurningu um kyn, samhliða möguleikunum 

„karlkyn“ og „kvenkyn“, en enginn nýtti sér hann. Í spurningu um aldur skráðu 

þátttakendur fæðingarár en skiptingin sem notuð er á mynd 3 var fengin úr könnun 

verkefnisins Greining á málfræðilegum afleiðingum stafræns málsambýlis með þeirri 

                                                           
32 www.zoho.com/survey/ 
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breytingu að aldursflokkarnir 10–13 ára og 13–15 ára voru felldir saman í flokkinn 10–

15 ára þar sem aðeins einn þátttakandi féll í þann flokk.33 

 

Mynd 3. Aldur og kyn þátttakenda – sex aldursflokkar. 

Við hverja súlu má sjá hlutfall hennar af heildarfjölda þátttakenda (n = 354) skráð með 

einum aukastaf í prósentum og fyrir neðan myndina eru skráðar fjöldatölur.  

Vegna þess hversu fáir einstaklingar voru í yngstu flokkunum tveimur var ákveðið að 

endurskoða og einfalda aldursskiptinguna og urðu flokkarnir 10–30 ára, 31–50 ára og 51 

árs og eldri fyrir valinu. Sú þrískipting byggir á því að þannig fékkst besta jafnvægið á milli 

fjölda í hverjum flokki og breiddar í aldri innan hvers flokks. Neðsti flokkurinn er þó enn 

nokkuð fámennari en hinir en ákveðið var að halda þrítugsmarkinu þrátt fyrir það. 

Ástæðan er sú að þá inniheldur sá flokkur fólk sem var á aldrinum 0–20 ára árið 2007 en 

oft er miðað við að snjalltækjabyltingin hafi hafist það ár með tilkomu fyrsta iPhone 

símans (Apple, 2007). Sömu einstaklingar voru á aldrinum 4–24 ára árið 2011 þegar Siri 

kom fyrst í iPhone (Dormehl, 2017). Ef miðað er við það hlutfall af ævi þátttakenda sem 

                                                           
33 Við útreikninga á aldri var miðað við árið 2017 og þar með gert ráð fyrir að enginn þátttakandi væri 
búinn að eiga afmæli árið 2018. 
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snjalltækjabyltingin hefur haft áhrif er það hlutfall hæst innan þessa hóps auk þess sem 

flestir einstaklingar í honum höfðu tækifæri til að hefja notkun á snjalltækjum strax á 

barns- og unglingsaldri.34 Nýja aldursskiptingu má sjá í kafla 4.4. 

Niðurstöður könnunarinnar Greining á málfræðilegum afleiðingum stafræns 

málsambýlis benda til þess að dagleg notkun á tölvum og snjalltækjum sé meiri í 

klukkustundum talið hjá yngra fólki en eldra og því er yngra fólk jafnframt líklegra til að 

eiga í meiri samskiptum við stafræna aðstoðarmenn (Dagbjört Guðmundsdóttir, 2018; 

Dagbjört Guðmundsdóttir og Eiríkur Rögnvaldsson, 2018). Af þeirri ástæðu er breytan 

aldur yfirleitt lögð til grundvallar niðurstöðum. Til að kanna hvort marktækur munur væri 

á milli ólíkra hópa var ýmist notast við Mann-Whitney U-próf eða kí-kvaðrat próf eftir 

því sem við átti (Yau, 2012–2015). 

4.4 Þátttakendur 

Eins og áður sagði stóðu eftir 354 nýtileg svör (n=354) og má sjá nýja skiptingu þeirra 

eftir aldri og kyni á  mynd 4. Þar sést að kvenkyns þátttakendur eru í yfirgnæfandi 

meirihluta eða tæplega 80%. Fjölmennasti aldursflokkurinn er flokkur einstaklinga sem 

eru 51 árs og eldri (38,1%), næstfjölmennastur er flokkur 31–50 ára einstaklinga (36,7%) 

og lestina rekur flokkur 10–30 ára einstaklinga (25,2%). Taka skal fram að þar sem 

þátttakendur voru ekki krafðir um einstök svör auk þess sem yfirleitt var boðið upp á 

valmöguleikann „vil ekki svara“ verða örlitlar breytingar á heildarfjölda svara eftir 

spurningum. Hann er því birtur neðst á hverju grafi fyrir sig. 

                                                           
34 Þetta á reyndar ekki við um elstu einstaklingana í þessum flokki en fjöldaskipting bauð ekki upp á að 
lækka aldursmarkið meira.  
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Mynd 4. Aldur og kyn þátttakenda – þrír aldursflokkar. 

Þátttakendur gáfu upp póstnúmer aðseturs síns og út frá því var þeim skipt í þrjá 

flokka, þá sem búa á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum, þá sem búa á landsbyggðinni 

og þá sem búa erlendis. Eins og sjá má á mynd 5 koma 67,1% þátttakenda af 

höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum, 29,2% af landsbyggðinni og 3,8% búa erlendis. 

 

Mynd 5. Í hvaða póstnúmeri býrðu? 
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Þegar spurt var um móðurmál svaraði 351 þátttakandi (99,2% af heild) og höfðu allir 

þeirra nema einn íslensku að móðurmáli. Til viðbótar við íslensku höfðu þrír 

þátttakendur einnig ensku að móðurmáli, einn þýsku, einn pólsku, einn norsku, einn 

dönsku og einn ensku og dönsku. Sá eini sem ekki hafði móðurmálsfærni í íslensku hafði 

þýsku að móðurmáli.  

Spurt var hvert væri hæsta stig menntunar sem þátttakandi hefði lokið og á mynd 6 

má sjá niðurstöðurnar. 345 þátttakendur tóku afstöðu til spurningarinnar og höfðu 

36,2% þeirra lokið meistaranámi í háskóla, 31,6% grunnnámi í háskóla og 12,2% bóklegu 

námi á framhaldsskólastigi. Hlutfallið var töluvert lægra í öðrum flokkum svo ljóst er að 

menntunarstig þátttakenda er frekar hátt en mögulega er skýringin sú að könnuninni var 

í mörgum tilvikum deilt á Facebook af háskólamenntuðu fólki. Sú skýring er þó ekki 

einráð því henni var jafnframt deilt meðal stórra og opinna hópa.35 

 

Mynd 6. Hvert er hæsta stig menntunar sem þú hefur lokið? 

Einnig var spurt um stöðu á vinnumarkaði og má sjá niðurstöðurnar á mynd 7. 

Þátttakendur gátu valið á milli níu valmöguleika og máttu velja fleiri en einn eftir því sem 

við átti. Súlurnar tvær lengst til hægri standa fyrir þá einstaklinga sem völdu fleiri en einn 

                                                           
35 Hér hafa valmöguleikar verið styttir til að einfalda framsetningu. Þá má sjá í heild í viðauka I þar sem 
könnunin er birt í heild sinni. 
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valmöguleika, fyrri súlan fyrir þá sem voru bæði í launuðu starfi og námi og seinni súlan 

fyrir aðrar samsetningar. Enginn kaus að nýta sér valmöguleikann „annað“. Algengast 

var að þátttakendur væru í launuðu starfi (54,7%) en restin dreifði sér á milli hinna 

valmöguleikanna, allt frá 0,6% upp í 9,6%. 

 

Mynd 7. Hver er staða þín á vinnumarkaði? 

Taka skal fram að svarmöguleikar við spurningum um menntun og starf eru fengnir 

úr vefkönnun verkefnisins Greining á málfræðilegum afleiðingum stafræns málsambýlis 

þó að uppsetningu seinni spurningarinnar hafi verið breytt. Nú þegar helstu þáttum 

aðferðafræði og úrvinnslu sem og bakgrunni þátttakenda hefur verið lýst verða 

niðurstöður kynntar í kafla fimm. 

  



72 

Í þessum kafla verða kynntar helstu niðurstöður úr vefkönnuninni Samskipti Íslendinga 

og stafrænna aðstoðarmanna sem lýst var í kafla fjögur. Til að auðvelda lesendum 

yfirsýn verða niðurstöður kynntar eftir þeirri flokkun (í örlítið breyttri röð) sem nefnd var 

í kafla 4.2 á grunni aldursskiptingar. Ætlunin er að birta hér fyrst og fremst tölulegar 

niðurstöður, útskýringar á gröfum og forsendum ásamt því að tengja einstaka spurningar 

við þann bakgrunn sem var til umfjöllunar í köflum tvö og þrjú. Í kafla sex er svo að finna 

heildarsamantekt og frekari umræðu um meginlínur niðurstaðna.  

5.1 Enskukunnátta, snjalltækjaeign og -notkun 

Þátttakendur voru beðnir um að meta eigin kunnáttu í ensku á skalanum 1–10 og úr 

þeim niðurstöðum var unnið með því að reikna meðaltal eftir kyni og aldri eins og sjá má 

á mynd 8. 

 

Mynd 8. Á skalanum 1–10 þar sem 1 stendur fyrir nokkur orð og 10 stendur fyrir kunnáttu á við 
innfædda, hversu mikla ensku telur þú þig kunna í dag? 

Meðaleinkunnin er á bilinu 6,68 til 8,12 og lækkar eftir því sem fólk er eldra. Ekki virðist 

mikill munur á kynjum þó karlmenn mælist reyndar hærri í öllum aldursflokkum en hér 

skal minna á að karlkyns þátttakendur voru ekki nema rúmlega 20% svo meðaleinkunn 

5 Niðurstöður 



 

73 

þeirra byggir á mun færri svörum en meðaleinkunn kvenna. Reiknuð var marktækni á 

milli kynja annars vegar og ólíkra aldurshópa hins vegar með Mann-Whitney U-prófi. 

Munur á milli kynja reyndist ekki marktækur (U=9548,5, p=0,1036, meðaltal kvenna 7,25 

og meðaltal karla 7,63) né munur á milli aldursflokkanna 10–30 ára og 31–50 ára 

(U=6184, p=0,3754, meðaltal 10–30 ára 7,79 og meðaltal 31–50 ára 7,63). Hins vegar 

reyndist munur á milli aldursflokkanna 10–30 ára og 51 árs og eldri vera marktækur 

(U=8178, p<0,001, meðaltal 51 árs og eldri 6,75) sem og munur á milli aldursflokkanna 

30–50 ára og 51 árs og eldri (U=11181, p<0,001). Að því sögðu má gera ráð fyrir að 

almennt gildi að fólk eldra en fimmtugt meti kunnáttu sína í ensku minni en þeir sem 

yngri eru. Ef miðað er við það sem fram kom í kafla 4.2 um mögulegt samband á milli 

sjálfsmats á enskukunnáttu og jákvæðs viðhorfs benda þessar niðurstöður til þess að 

eftir því sem fólk er yngra því líklegra er það til að meta eigin færni í ensku meiri og þar 

af leiðandi líklegra til að hafa jákvæðara viðhorf gagnvart notkun á ensku.  

Næst var spurt hvort viðkomandi eigi snjalltæki og þá hvers konar snjalltæki. Boðið 

var upp á fjóra valmöguleika, snjallsíma, spjaldtölvu, snjallhátalara og snjallsjónvarp en 

að auki gátu þátttakendur bætt við öðrum snjalltækjum eftir þörfum. Hér mátti velja 

fleiri en einn valmöguleika þar sem margir eiga fleiri en eina tegund snjalltækis og þ.a.l. 

eru heildarprósentutölur innan hvers aldurshóps hærri en 100. Heildarfjöldi svara 

stendur þá fyrir öll svör frá öllum þátttakendum en heildarfjöldi þátttakenda fyrir fjölda 

þeirra sem tóku afstöðu til spurningarinnar. Niðurstöðurnar eru birtar á mynd 9.36 

                                                           
36 Hér er prósentumerkjum sleppt fyrir ofan súlur vegna plássleysis en þó skal tekið fram að um hlutföll í 
prósentum er að ræða. Héðan í frá er mismunandi eftir gröfum hvort prósentumerkin séu birt eða ekki. 
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Mynd 9. Átt þú eitthvað af eftirfarandi snjalltækjum? 

Hlutfallstölur miðast við hvern aldurshóp fyrir sig svo t.d. má sjá að allir þátttakendur 

innan aldurshópsins 10–30 ára eiga snjallsíma, 37,1% eiga spjaldtölvu, 10,1% eiga 

snjallhátalara og 48,3% snjallsjónvarp. Athyglisvert er að enginn innan þess aldurshóps 

á ekkert snjalltæki og er sama hlutfall ekki nema 0,8% innan hópsins 31–50 ára og 3,8% 

innan hópsins 51 árs og eldri. Þegar nefnd voru önnur snjalltæki var ýmist um að ræða 

lesbretti á borð við Amazon Kindle eða einhvers konar snjallúr. Snjallsímaeign er 

algengust innan allra hópa, á bilinu 93,2% til 100%, þó hún fari örlítið lækkandi eftir aldri. 

Næst algengust er spjaldtölvueign á bilinu 37,1%–66,9% og því næst kemur 

snjallsjónvarp á bilinu 37,1%–49,2%. Snjallhátalarar virðast sjaldgæfastir af þessum 

fjórum tegundum snjalltækja en það má þykja eðlilegt þar sem þeir eru frekar 

nýtilkomnir á markað (sjá kafla 3.3.1). Þessar niðurstöður benda til þess að 

snjalltækjaeign sé almennt mjög algeng þar sem langflestir eiga einhvers konar snjalltæki 

og ættu þ.a.l. að eiga greiða leið að einhverjum stafrænum aðstoðarmanni sé vitneskja 

um þá eða áhugi fyrir hendi. Þessar niðurstöður ríma vel við niðurstöður úr vefkönnun 

verkefnisins um stafrænt málsambýli þar sem hlutfall þeirra sem eiga snjalltæki var yfir 

98% hjá öllum aldurshópum nema 61 árs og eldri (Dagbjört Guðmundsdóttir, 2018). 
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Þegar spurt var um notkun á snjalltækjum fengust niðurstöðurnar á mynd 10.  

 

Mynd 10. Hve miklum tíma eyðir þú að jafnaði í tölvum og snjalltækjum? 

Allir þátttakendur nema einn nota tölvu eða snjalltæki daglega en þessi eini, sem kemur 

úr flokki 51 árs og eldri, notar tölvu eða snjalltæki sjaldnar en daglega. Hlutfall þeirra 

sem nota tölvur meira en 12 klukkustundir á dag er hæst í yngsta flokknum, eða 4,5%, 

og fer lækkandi niður í 1,5% hjá 51 árs og eldri. Sama mynstur er á 9–12 klukkustunda 

notkun daglega, fer úr 19,1% hjá 10–30 ára niður í 11,9% hjá 51 árs og eldri, og eins á 5–

8 klukkstunda notkun daglega sem fer úr 39,3% í yngsta flokknum niður í 23,1% hjá elsta 

flokknum. Það er ekki fyrr en komið er að 1–4 klukkustunda notkun daglega sem þetta 

snýst við en það á við 36% í yngsta flokknum og hækkar í 56,7% í elsta flokknum. Af þessu 

má draga þá ályktun að yngra fólk ver meiri tíma á hverjum degi í snjalltækjum og tölvum 

en þeir sem eldri eru. 

5.2 Ýmis máltæknitól og talgreinir 

Í kafla þrjú var nefnt að þó styrkja þyrfti grunn íslenskrar máltækni hefði ýmsu verið 

áorkað undanfarin ár og nú þegar eru til nokkur máltæknitól sem eru aðgengileg 

almenningi. Spurt var út í notkun á sex þeirra í þeim tilgangi að kanna hversu algengt er 

að fólk notfæri sér slík tól. Fjögur af þessum tólum eru alíslensk en Google Translate er, 
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eins og nafnið bendir til kynna, í eigu Google en býður þó upp á íslensku og það sama á 

við um leiðréttingarforrit í Office pakkanum sem er í eigu Microsoft. Síðastnefnda tólið 

ásamt Púka eru reyndar ekki í opnum aðgangi en hin fjögur eru það. Niðurstöður úr 

þessari spurningu má sjá á mynd 11. 

 

Mynd 11. Hefur þú notað eða notar þú eitthvert af eftirfarandi máltæknitólum? 

Þar kemur fram að í tilviki máltæknitólanna Greynis37, Skramba38 og upplesturs frétta 

á síðu RÚV hafa u.þ.b. 80% þátttakenda aldrei notað þau. Ástæðan fyrir því getur verið 

a.m.k. tvíþætt, eflaust hafa einhverjir ekki not fyrir slík tól og aðrir vita sennilega ekki af 

þeim enda eru t.d. bæði Greynir og Skrambi frekar nýlega komnir á markað. Næst kemur 

Púki39 ritvilluvörn en 56,4% þátttakenda höfðu aldrei prófað. Möguleg skýring er sú að 

kaupa þarf aðgang að Púkanum og því líklegt að fólk nýti sér frekar t.d. leiðréttingarforrit 

                                                           
37 https://greynir.is/ 
38 http://skrambi.arnastofnun.is/ 
39 http://www.puki.is/ 
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í Office-pakkanum þar sem það þarf yfirleitt einnig á ritvinnsluforriti að halda auk þess 

sem það er sennilega þekktara. Þessa skýringu styður sú niðurstaða að tæplega 43% 

þátttakenda nota leiðréttingarforrit Office-pakkans nokkrum sinnum í mánuði eða oftar 

og aðeins 27,3% höfðu aldrei notað það. Google Translate reynist svo vinsælast af 

máltæknitólunum sex en tæplega 70% þátttakenda nota hugbúnaðinn nokkrum sinnum 

í mánuði eða oftar og aðeins 1,7% hefur aldrei prófað hann. 

Næst var spurt út í notkun á talgreini. Spurningin var „hefur þú notað eða notar þú 

talgreini?“ og voru valmöguleikarnir á formi tíðniskala. Þeir sem aldrei hafa notað 

talgreini gátu merkt við slíkan valmöguleika en aðrir merktu við hversu oft sú notkun 

ætti sér stað. Fyrst verður farið yfir niðurstöður þar sem þátttakendum er skipt í flokka 

eftir því hvort þeir hafi notað talgreini eða ekki og er breytan aldur lögð til grundvallar. 

Þessa skiptingu má sjá á mynd 12. 

 

Mynd 12. Hefur þú notað eða notar þú talgreini? 
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Eins og sést er töluvert sjaldgæfara að fólk hafi prófað talgreini en ekki en hlutfall 

þeirra sem ekki hafa prófað slíka tækni fer vaxandi eftir því sem þátttakendur eru eldri, 

frá 71,6% í 89,6%. Á sama hátt fer hlutfall þeirra sem hafa prófað, eða nota talgreini að 

staðaldri, vaxandi eftir því sem þátttakendur eru yngri en það á við 28,4% þátttakenda í 

flokki 10–30 ára, 21,1% í flokki 31–50 ára og 10,4% í flokki 51 árs og eldri. Marktækni á 

milli aldursflokka var reiknuð með kí-kvaðrat prófi og var niðurstaðan sú að ekki mátti 

greina marktækan mun á milli flokkanna 10–30 ára og 31–50 ára (χ2 = 1,1528, p=0.283). 

Aftur á móti var munurinn marktækur á milli flokkanna 10–30 ára og 51 árs og eldri (χ2 

= 10,795, p=0.001) sem og á milli flokkanna 31–50 ára og 51 árs og eldri (χ2 = 4,9555, 

p=0.026). Það þýðir að almennt má gera ráð fyrir að notkun talgreinis sé sjaldgæfari á 

meðal fólks yfir fimmtugu. 

Einnig var unnið úr þessari spurningu með þeim hætti að aðeins voru tekin fyrir svör 

þeirra sem hafa prófað talgreini og þeim skipt upp eftir magni notkunar á grundvelli 

aldurs. Niðurstöðurnar má sjá á mynd 13. Hlutfall þeirra sem nota talgreini sjaldnar en á 

6 mánaða fresti fer hækkandi eftir aldri, frá 40% í flokki 10–30 ára upp í 64,3% í flokki 51 

árs og eldri. Enginn í flokki 51 árs og eldri notar talgreini daglega eða nokkrum sinnum í 

viku en samsvarandi hlutfall er 24% hjá 10–30 ára og 11,1% hjá 31–50 ára. Þær 

hlutfallstölur eru kannski ekki háar en benda þó til einhverrar notkunar, þá helst hjá þeim 

sem yngri eru.  
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Mynd 13. Tíðni notkunar þeirra sem hafa prófað talgreini. 

Þegar talgreinir var útskýrður í könnuninni (sjá kafla 4.2) var sérstaklega talað um að 

breyta töluðu máli í textastreng og þegar stakur talgreinir er notaður sér notandinn 

yfirleitt afurðina um leið og hún er unnin, þ.e.a.s. textastrenginn sem er myndaður. 

Þegar talgreinir er notaður innan stafrænna aðstoðarmanna sér notandinn ekki endilega 

textann, enda er hann þá oft og tíðum aukaatriði og talgreiningin er yfirleitt ekki eins 

áberandi í ferlinu. Því er ekki ólíklegt að hér hafi þáttakendur fyrst og fremst verið að 

miða við notkun staks talgreinis, t.d. í gegnum netvafra eða smáskilaboð en ekki notkun 

talgreinis innan stafrænna aðstoðarmanna. Þetta sést líka á því að aðeins 66 

þátttakendur (18,8%) sögðust hafa notað talgreini en eins og kemur í ljós hér á eftir hafa 

118 (33,9%) prófað stafrænan aðstoðarmann. Heildarhlutfall þeirra sem nota talgreini 

og tíðni notkunar er því efalaust hærra en hér birtist þar sem stafrænir aðstoðarmenn 

geta einnig sinnt einföldum talgreinis verkefnum.  

Ástæðan fyrir því að sérstaklega var spurt út í notkun á talgreini er sú að t.d. býður 

Google talgreinirinn, sem m.a. er sjálfgefinn innan Android stýrikerfisins, upp á íslensku 
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en enginn stafrænn aðstoðarmaður gerir það, enn sem komið er allavega. Til þess að fá 

einhverjar upplýsingar um raunnotkun á íslensku innan snjalltækni þurfti því að 

takmarka spurninguna við þá tækni þar sem hún er í boði. Næst var því spurt á hvaða 

tungumáli viðkomandi notar talgreininn en taka skal fram að þegar hér var komið sögu í 

könnuninni fengu aðeins þeir þátttakendur sem hafa prófað talgreini fleiri spurningar 

þess efnis og því miða niðurstöður, sem sjá má á mynd 14, aðeins við þann fjölda. 

Hér mátti velja fleiri en einn valmöguleika þar sem margir nota fleiri en eitt tungumál 

og þ.a.l. eru heildarprósentutölur innan hvers aldurshóps hærri en 100. Á grafinu sést að 

enska á augljóslega vinninginn og t.a.m. nota allir þátttakendur innan hópsins 10–30 ára 

ensku en aðeins 20% nota stundum íslensku líka. Hlutfall ensku fer þó lækkandi með 

aldri á móti því að hlutfall íslensku hækkar, en það er 44,4% hjá 31–50 ára og 41,7% hjá 

51 árs og eldri. Önnur mál sem nefnd voru meðal þátttakenda í flokki 31–50 ára (11,1%) 

eru sænska, danska og franska en aðeins einn þeirra þátttakenda notar aldrei ensku 

heldur aðeins frönsku.  

 

Mynd 14. Á hvaða tungumáli notaðir/notar þú talgreininn? 
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Þátttakendur voru frekar samstíga þegar spurt var við hvers konar verkefni þeir nota 

talgreini. Boðið var upp á fimm valmöguleika en að auki mátti bæta við svari ef þurfti og 

alls tók 61 þátttakandi afstöðu. Þeir sem bættu við svari sögðust yfirleitt aðeins hafa 

verið að prófa en að auki nefndi a.m.k. einn notkun talgreinis við að lesa inn skjöl vegna 

vinnu. Annars er algengast að fólk noti talgreini til að lesa inn leitarstrengi á Internetinu 

(57,4% af heildarfjölda svarenda), lesa inn smáskilaboð eins og sms eða Facebook 

skilaboð (37,7%) og lesa inn texta í smáforritum (19,7%). 

Í lok þessa flokks um talgreini voru lagðar fram viðhorfsspurningar sem sjá má á 

myndum 15 og 16. Spurningarnar voru annars vegar tengdar notkun á ensku í talgreini 

fyrir þá sem það höfðu prófað (56 þátttakendur – mynd 15) og hins vegar tengdar notkun 

á íslensku (22 þátttakendur – mynd 16). Gröfin eru sett upp með þeim hætti að græna 

súlan, hægra megin við miðju, stendur fyrir þá sem svöruðu frekar sammála (ljósgrænt) 

eða mjög sammála (dökkgrænt). Hægra megin við súluna er heildarhlutfall þeirra. Gráa 

súlan í miðjunni og prósentutalan á henni standa fyrir þá sem eru hvorki sammála né 

ósammála. Þeir sem eru frekar ósammála eða mjög ósammála eru svo vinstra megin, 

dökkgulir þeir sem eru mjög ósammála og ljósgulir þeir sem eru frekar ósammála. 
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Mynd 15. Viðhorfsspurningar tengdar notkun talgreinis á ensku. 

Meirihluti innan hvers aldurshóps (á bilinu 50%–80%) var frekar ósammála eða mjög 

ósammála því að þeim þætti þægilegra eða fljótlegra (tvær aðskildar spurningar) að nota 

talgreini en aðrar hefðbundnar aðferðir við innslátt, hvort sem það væri á ensku eða 

íslensku. Af þessum fjórum staðhæfingum (spurning 17b–c og 18b–c) fengust þó 

jákvæðustu svörin við þeirri staðhæfingu að fljótlegra væri að nota talgreini á ensku 

(17c) en hefðbundnar aðferðir og þar jókst hlutfall jákvæðra svara eftir því sem 

þátttakendur voru yngri.  

Þegar kannað var hvernig þátttakendum gengi að nota talgreini, bæði á ensku og 

íslensku voru svörin almennt jákvæðari. Varðandi notkun talgreinis á ensku voru 84% 

þátttakenda í flokki 10–30 ára frekar sammála eða mjög sammála því að það gengi vel, 

55% í flokki 31–50 ára en þó ekki nema 33% í flokki 50 ára og eldri sem ýmist getur bent 

til þess að yngra fólk sé betra í ensku eða hafi meira sjálfstraust í þeim efnum. 
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Þátttakendur voru hlutlausari þegar kom að því hvernig gengi að nota talgreini á íslensku 

en hlutfall þeirra sem svöruðu frekar sammála eða mjög sammála var hæst í flokki 31–

50 ára eða 75%. Hér þarf þó að hafa í huga að frekar fáir þátttakendur svöruðu þessum 

spurningum enda reyndist ekki marktækur munur á milli hópa innan neinnar spurningar 

nema á milli yngsta og elsta aldurshóps í spurningu 17b (sjá tölulegar stærðir í viðauka 

II). 

 

Mynd 16. Viðhorfsspurningar tengdar notkun talgreinis á íslensku. 

5.3 Stafrænir aðstoðarmenn 

Fyrsta spurningin um stafræna aðstoðarmenn var til þess fallin að sigta strax út í 

upphafi þá sem aldrei höfðu prófað slíka tækni. Eins og sést á mynd 17 höfðu alls 118 

einstaklingar af þeim 348 sem tók afstöðu í þessari spurningu prófað stafrænan 

aðstoðarmann eða 33,9% en 66,1% ekki. Sé miðað við könnun 2 sem nefnd var í kafla 
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3.3.1 þar sem næstum 29% af yfir 2000 bandarískum þátttakendum sögðust aldrei nota 

stafrænan aðstoðarmann í síma er ljóst að íslenskur markaður er töluvert langt á eftir 

þeim bandaríska.  

Hæst var hlutfallið í yngsta flokknum, 10–30 ára, þar sem 53,4% svöruðu játandi, 

næsthæst í flokki 31–50 ára þar sem hlutfallið var 36,9% og lægst í elsta flokknum þar 

sem það var komið niður í 17,7%. Þessar niðurstöður eru sambærilegar við niðurstöður 

um notkun talgreinis og styðja þær við þá hugmynd að eftir því sem fólk er yngra því 

líklegra er það til að kynna sér og nota nýja tækni. Ef miðað er við hversu ungir stafrænir 

aðstoðarmenn eru (þar sem Siri kom fyrst á markað 2011) má þrátt fyrir allt telja þetta 

ágæta útbreiðslu á íslenskum markaði.  

 

Mynd 17. Hefur þú einhvern tímann prófað að nota stafrænan aðstoðarmann? 

Til að kanna marktækni var notað kí-kvaðrat próf og reyndist marktækur munur á 

milli allra aldurshópa. Á milli aldurshópa 10–30 ára og 31–50 ára fengust gildin χ2 = 

5,1496 og p=0,0233, á milli aldurshópa 10–30 ára og 51 árs og eldri voru gildin χ2 = 

29,093 og p<0,001 og á milli aldurshópa 31–50 ára og 51 árs og eldri χ2 = 11,16 og 
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p<0,001. Þar af leiðandi má með nokkurri vissu gera ráð fyrir að því yngra sem fólk er því 

líklegra er það til að prófa stafrænan aðstoðarmann eða nota slíka tækni að staðaldri.  

Eins og áður hefur komið fram var könnunin byggð á röktengslum spurninga svo þeir 

sem svöruðu spurningu 19 neitandi fengu ekki fleiri spurningar í þessum flokki. Þeir sem 

sögðust ekki vita hvort þeir hafi notað stafrænan aðstoðarmann (þrír þátttakendur) voru 

teknir út, einnig í spurningu 19, þar sem óvíst er hvort svör þeirra hafi byggt á 

raunverulegri reynslu og því byggja niðurstöðurnar sem hér fara á eftir einvörðungu á 

þeim einstaklingum sem svöruðu spurningu 19 játandi, eða 118 þátttakendum. Eins og 

sjá má á gröfunum sem fylgja var svörun þó yfirleitt aldrei 100% þar sem ekki var krafist 

svara við spurningunum. 

 

Mynd 18. Hefur þú notað eða notar þú einhvern eftirfarandi stafrænu aðstoðarmanna? 
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Næst var spurt út í notkun á átta vinsælum aðstoðarmönnum auk þess sem í boði 

var að bæta við textastreng ef viðkomandi hafði prófað einhvern sem ekki var nefndur. 

Valmöguleikarnir voru á formi tíðniskala auk þess sem hægt var að svara „hef aldrei 

notað hann“ og „vil ekki svara“. Á mynd 18 má sjá að hæstu súlurnar standa fyrir 

valmöguleikann „hef aldrei notað hann“ og í tilvikum sjö aðstoðarmanna eru þær á bilinu 

65,7%–90,6%. Siri sker sig þar úr en hana höfðu rúmlega 71% prófað og næst á eftir kom 

Google Assistant með rúmlega 34%.  

Eitthvað er um daglega eða vikulega notkun þó hlutföllin séu lág, 5% hjá Alexu, 7,8% 

hjá Google Assistant og 11,7% hjá Siri. Séu þessar tölur bornar saman við niðurstöður úr 

könnun 1 sem nefnd var í kafla 3.3.1 fæst sama niðurstaða og áður, þ.e.a.s. að íslenskur 

markaður sé töluvert á eftir þeim bandaríska. Hér miða hlutfallstölur aðeins við þann 

hóp þátttakenda sem hafa prófað stafræna aðstoðarmenn en í bandarísku könnuninni 

sögðust 32% af öllum þátttakendum vera reglulegir notendur Siri, 21% voru reglulegir 

notendur Cortana og 17% voru reglulegir notendur Alexu fyrir utan 33% þátttakenda 

sem sögðust vera reglulegir notendur stafræns aðstoðarmanns Google (sem þá gæti 

verið Google Assistant eða Google Now). 

Séu svarmöguleikarnir „hef aldrei notað hann“ og „vil ekki svara“ teknir út fæst 

nokkuð skýrara graf yfir notkun sem sjá má á mynd 19. Þar sést að af þeim þátttakendum 

sem hafa prófað tiltekinn aðstoðarmann er nokkuð um daglega notkun eða notkun 

nokkrum sinnum í viku, þá helst hjá Alexu (31,2%), Google Assistant (22,9%), S Voice 

(16,6%) og Siri (16,5%).  
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Mynd 19. Hefur þú notað eða notar þú einhvern eftirfarandi stafrænu aðstoðarmanna? Jákvæð svör. 

Þær spurningar sem á eftir komu í þessum flokki áttu við stafræna aðstoðarmenn 

almennt en voru ekki sérstaklega tengdar þeim sem nefndir voru hér að ofan. Á mynd 

20 má sjá í hvers konar tækjum stafrænir aðstoðarmenn eru notaðir. Í yfirgnæfandi 

meirihluta fara samskiptin fram í gegnum snjallsíma en það á við um 91,3% þátttakenda 

í flokki 10–30 ára, 91,7% þátttakenda í flokki 31–50 ára og 76,2% í flokki 51 árs og eldri. 

Spjaldtölvan er næstalgengust á meðal eldri flokkanna tveggja en er greinilega lítið notuð 

á meðal yngstu þátttakendanna í þessu samhengi þar sem bílar eru næstalgengastir. 

Þegar þátttakendur nefndu „annað“ var í öllum tilvikum um að ræða sjónvörp eða 

snjallúr. 
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Mynd 20. Í hvers konar tækjum hefur þú nýtt þér þjónustu stafræns aðstoðarmanns? 

Spurt var á hvaða tungumáli viðkomandi á í samskiptum við aðstoðarmanninn og 

fengust 115 svör. Yfirgnæfandi meirihluti, eða tæplega 97%, svöruðu ensku eins og við 

var að búast enda býður enginn stafrænn aðstoðarmaður upp á íslensku eins og er. Einn 

einstaklingur notar norsku, annar dönsku og sá þriðji frönsku. Hér var tækifærið notað 

til að fá örlitla vísbendingu um áreiðanleika svara, þ.e.a.s. hvort þátttakendur væru að 

svara út frá raunverulegri upplifun og því var boðið upp á valmöguleika fyrir íslensku 

þrátt fyrir að hún sé ekki í boði. Fáir féllu í gildruna en aðeins einn sagðist nota íslensku 

og þrír sögðust nota bæði ensku og íslensku. Möguleg skýring á því getur verið að 

viðkomandi hafi verið að rugla saman einföldum talgreini og stafrænum aðstoðarmanni 

en eins og áður hefur komið fram býður talgreinir Google upp á íslensku sem og íslenski 

talgreinir Háskólans í Reykjavík. 
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Næst voru þátttakendur spurðir að því hvort þeir hefðu vitað að íslenska væri, enn 

sem komið er, ekki í boði í neinum af þeim stafrænu aðstoðarmönnum sem eru á 

markaðnum. Svörin voru 118 og sögðust rúmlega 82% hafa vitað það en aðrir ekki. Þá 

var spurt hvort viðkomandi myndi nota íslensku, ef hún væri í boði og má sjá 

niðurstöðurnar á mynd 21. 

 

Mynd 21. Ef íslenska væri í boði, myndir þú nota hana? 

Eins og sést sagðist yfirgnæfandi meirihluti myndu nota íslensku væri hún í boði en 

hlutföll innan aldurshópa voru á bilinu 66%–77,8%. Áhugavert er að lægsta hlutfallið 

fæst í flokki 31–50 ára en ekki hjá þeim yngstu en eins og fram kom í kafla 5.1 er sjálfsmat 

á enskukunnáttu hærra á meðal þátttakenda á aldrinum 10–30 ára en þeim í flokki 31–

50. Það hefði jafnvel getað bent til þess að yngstu þátttakendurnir yrðu líklegastir til að 

reiða sig áfram á ensku en svo virðist ekki vera. Að auki, sbr. umfjöllun í köflum 2.1.1 og 

2.2.3, virðist að einhverju leyti mega greina breytingu í viðhorfum, sérstaklega hjá yngri 

kynslóðinni, þar sem enska er talin sífellt mikilvægari. 
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Nokkrir einstaklingar, 25 talsins, voru óvissir en níu einstaklingar neituðu. Þeir voru í 

kjölfarið spurðir hvers vegna þeir myndu ekki nota íslensku og m.a. fengust eftirfarandi 

svör40: 

- Allar upplýsingar sem ég myndi leita að væru á ensku. 
- Því það væri alltof mikil vinna fyrir 320 þúsund manneskjur þar sem þetta 

er allt til á ensku og því fyrr sem allir færa sig yfir á sama tungumálið því 
fyrr þróast vísindin. 

- Finnst það bara þægilegra og fljótlegra, þar sem ég á nokkuð auðvelt með 
að hugsa og tala á ensku. 

Aðrar athugasemdir við þessa spurningu tengdust frekar neikvæðu viðhorfi gagnvart 

stafrænum aðstoðarmönnum almennt og höfðu lítið að gera með íslensku sem slíka þar 

sem þær áttu allt eins við ensku. 

Á mynd 22 má sjá niðurstöður nokkurra viðhorfsspurninga í tengslum við notkun á 

stafrænum aðstoðarmönnum en þær voru settar fram á formi fullyrðingar og 

þátttakendur svöruðu á viðhorfsskala. Niðurstöður úr spurningu 26a samræmast því 

sem fram kom í tengslum við spurningu 24 en þátttakendur eru flestir frekar sammála 

eða mjög sammála því að það sé mikilvægt að íslenska verði í boði í stafrænum 

aðstoðarmönnum, 68% í flokki 10–30 ára, 89% í flokki 31–50 ára og 88% í flokki 51 árs 

og eldri. Eins og sjá má eru líka töluvert fleiri mjög sammála en frekar sammála svo ljóst 

er að þátttakendur hafa tekið sterka afstöðu gagnvart þessari staðhæfingu. Marktækur 

munur reyndist á milli aldursflokka 10–30 ára og 31–50 ára en ekki annars staðar (sjá 

viðauka II). 

 

                                                           
40 Augljósar stafsetningar- og innsláttarvillur voru lagfærðar af höfundi og verður það jafnframt gert í 
öðrum beinum tilvitnunum úr könnuninni. 
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Mynd 22. Viðhorfsspurningar tengdar notkun stafrænna aðstoðarmanna. 

Hinar staðhæfingarnar þrjár snúa allar að því hvernig notendur upplifa samskiptin 

við stafrænu aðstoðarmennina, þ.e.a.s. hvort þeim líki samskiptin vel og hvort þeim þyki 

þau þægilegri eða fljótlegri en aðrar hefðbundnar aðferðir. Þátttakendur voru mun 

hlutlausari í svörum sínum við þessum staðhæfingum en þeirri fyrstu. Þegar litið er á 

heildarmyndina voru þeir þó heldur jákvæðir gagnvart því að líka samskiptin vel en 

neikvæðir gagnvart því að finnast þau fljótlegri eða þægilegri. Aðeins reyndist 

marktækur munur á milli annars vegar aldursflokka 10–30 ára og 51 árs og eldri og hins 

vegar aldursflokka 31–50 ára og 51 árs og eldri í spurningu 26d (sjá viðauka II). 

Spurning 27 sneri að kortlagningu á því hvernig samskiptunum við aðstoðarmennina 

er yfirleitt háttað. Þar voru gefin þrjú ólík notkunarmynstur og áttu þátttakendur að 
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svara fyrir hvert þeirra hversu oft það átti við þá. Niðurstöðurnar má sjá á mynd 23. 

Lýsingin á notkunarmynstrunum í könnuninni var eftirfarandi: 

• Einfaldar skipanir/spurningar. T.d. til þess að opna forrit, stilla vekjaraklukku eða 
leita á netinu. 

• Lengri samtöl. T.d. leita að veitingastað m.v. ákveðnar kröfur -> fá niðurstöður -> 
bóka borð. 

• Þú notar aðstoðarmanninn til að stytta þér stundir, öðlast fánýtan fróðleik, spila 
leiki o.s.frv. 

 

Mynd 23. Hversu oft eru samskipti þín og stafræns aðstoðarmanns með eftirfarandi hætti? 

Eins og sést á grafinu er algengast að samskiptin felist í einföldum skipunum. Þau 

byggja þá fyrst og fremst á einfaldari verkefnum, t.d. því að stilla vekjaraklukku eða opna 

forrit, þar sem notandi gerir ekki ráð fyrir áframhaldandi samræðum sem eru háðar svari 

aðstoðarmannsins. Þó samskiptin séu virk í þeim skilningi að notandinn þarf að mynda 

skipunina eða spurninguna sjálfur eru samskiptin fyrirfram ákveðin og notandi þarf ekki 

að bregðast við óvæntum viðbrögðum aðstoðarmannsins. Að auki er eitthvað um lengri 
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samtöl eða það að stafræni aðstoðarmaðurinn sé notaður til afþreyingar og 

félagsskapar, þó að slík notkunarmynstur eigi sér yfirleitt stað sjaldnar.  

 

Mynd 24. Hafið þið aðstoðarmaðurinn lent í einhvers konar samskiptaörðugleikum? 

Grafið á mynd 24 sýnir að yfirgnæfandi meirihluti þeirra sem hafa notað stafrænan 

aðstoðarmann hefur lent í einhvers konar samskiptaörðugleikum. Í langflestum tilvikum 

eru þeir fólgnir í því að aðstoðarmaðurinn skilur notandann ekki en einnig voru nokkur 

dæmi um það að notandinn skildi ekki aðstoðarmanninn. Grafið sýnir líka áhugaverða 

niðurstöðu í tengslum við aldur þar sem töluvert hærra hlutfall svaraði neitandi í elsta 

flokknum en í hinum tveimur. Segja má að þetta sé í nokkurri mótsögn við sjálfsmat á 

enskufærni (sjá kafla 5.1) þar sem lægsta meðaleinkunnin var hjá elsta flokknum. Aftur 

á móti getur skýringin verið sú að fólk í þessum flokki notar stafræna aðstoðarmenn 
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minna en þeir sem yngri eru og þar af leiðandi koma sjaldnar upp aðstæður fyrir 

samskiptaörðugleika.  

Í könnuninni var reitur þar sem svarendur gátu gefið dæmi um samskiptaörðugleika 

og samkvæmt þeim skýringum sem þar komu fram virðast vandamálin fyrst og fremst 

fólgin í því að aðstoðarmennirnir skilja ekki framburð viðkomandi auk þess sem þeir eiga 

greinilega í erfiðleikum með íslensk nöfn og staðarheiti. Nefndur var ruglingur á enskum 

orðum eins og „bedroom – bathroom“, „cancer – cancel“ og „eighteen – eighty“ og er 

varla hægt að skýra slík dæmi með því að hugbúnaðurinn þekki ekki þessi orð eða 

merkingu þeirra. Annan rugling á borð við „Dagbók Berts – dog bunk beds“ má þó 

mögulega að einhverju leyti skýra með skilningsleysi á viðkomandi orðasambandi þar 

sem aðstoðarmennirnir byggja niðurstöður sínar yfirleitt að hluta á efni sem þeir hafa 

unnið með áður og/eða orðasöfnum sem innihalda þekkt orð og ólíklegt að þar hafi 

dagbók Berts borið á góma. Margir nefndu árangurslausar tilraunir til að hringja með 

raddskipun og virðast aðstoðarmennirnir almennt eiga í vandræðum með að átta sig á 

því hvernig bera eigi fram íslensk nöfn og önnur heiti. 

Í lok þessa kafla könnunarinnar voru settar fram viðhorfsspurningar í tengslum við 

aðgengi að snertiskjám eða tökkum samhliða raddstýringu auk þess sem þátttakendur 

voru beðnir um að leggja mat á það hvort samskipti þeirra við stafræna aðstoðarmenn 

muni hafa aukist eða minnkað eftir 2–3 ár. Niðurstöðurnar eru birtar á mynd 25. Eins og 

sjá má eru hlutföll þátttakenda sem eru frekar sammála eða mjög sammála því að 

samskipti þeirra við stafræna aðstoðarmenn eigi líklega eftir að hafa aukist eftir 2–3 ár 

nokkuð há, frá 67% í flokki 10–30 ára upp í 71% í flokki 51 árs og eldri. Eins þykir 

þátttakendum greinilega mikilvægt að hafa aðgang að snertiskjám eða tökkum samhliða 

raddstýringu því hlutföll þeirra sem svara frekar sammála eða mjög sammála eru frá 78% 

í flokki 51 árs og eldri upp í 91% í flokki 31–50 ára og þar taka fleiri sterka afstöðu með 

því að svara mjög sammála. Gildi fyrir marktækni má sjá í viðauka II en fyrir utan eitt 

tilfelli mátti ekki greina marktækan mun á aldursflokkum í spurningum 30a–c en 

marktækur munur var á milli allra hópa í spurningu 30d. 
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Mynd 25. Viðhorfsspurningar tengdar notkun stafrænna aðstoðarmanna. 

5.4 Gagnvirk raddstýring í bílum og heimilistækjum 

Þegar þátttakendur voru spurðir út í notkun á gagnvirkri raddstýringu í bílum og 

heimilistækjum kom í ljós að slík notkun er ekki jafn útbreidd á Íslandi og notkun á 

stafrænum aðstoðarmönnum. Á mynd 26 má sjá að hlutföll þeirra sem aldrei hafa prófað 

gagnvirka raddstýringu í bíl eru á bilinu 89,9%–99,3% en fara örlítið lækkandi með 

lækkandi aldri. Einnig má sjá að þeir sem hafa prófað slíka tækni nota hana frekar 

sjaldan. 
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Mynd 26. Hefur þú notað eða notar þú gagnvirka raddstýringu í bíl? 

Á mynd 27 má svo sjá að hlutföll þeirra sem aldrei hafa prófað gagnvirka raddstýringu í 

heimilistækjum eru á bilinu 96,6%–97,8% og nánast enginn munur er á aldurshópum. 

Þar sem svo fáir þátttakendur höfðu prófað þessar tvær tegundir raddstýringar var 

ákveðið að láta frekari úrvinnslu í þeim flokkum liggja á milli hluta í bili. 

 

Mynd 27. Hefur þú notað eða notar þú gagnvirka raddstýringu í heimilistækjum? 
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5.5 Almennar viðhorfsspurningar 

Að lokum var unnið úr nokkrum útvöldum spurningum í flokki almennra 

viðhorfsspurninga. Niðurstöðurnar má sjá á myndum 28 og 29. Meðal annars kom í ljós 

að eftir því sem þátttakendur eru yngri því hærra hlutfall kýs að hafa tæki (t.d. tölvur, 

síma og spjaldtölvur) stillt á ensku (voru frekar sammála eða mjög sammála) öfugt við 

þá sem eldri eru því þeir kjósa flestir að hafa tækin stillt á íslensku. Marktækur munur 

var á milli allra aldurshópa í báðum staðhæfingum.  

 

Mynd 28. Almennar viðhorfsspurningar – 1. 

Einnig sést að hlutfall þeirra sem geta hugsað sér að nota ensku fyrir raddstýringu 

tækja (þ.e.a.s. eru frekar sammála eða mjög sammála) er hæst meðal 10–30 ára (60%), 
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næsthæst hjá 31–50 ára (33%) og lægst hjá 51 árs og eldri (19%). Hér var einnig 

marktækur munur á milli allra aldurshópa (niðurstöður úr öðrum marktækniprófum má 

sjá í viðauka II). Þetta gefur til kynna að yngra fólk sé almennt jákvæðara gagnvart því að 

reiða sig á ensku innan stafræns veruleika en þeir sem eldri eru. Mögulega er það vegna 

þess að yngra fólk metur færni sína í ensku hærra og er þ.a.l. með meira sjálfstraust 

gagnvart enskunotkun, eins og áður hefur verið rætt, en einnig gæti það tengst því að 

íslenska sé stærri hluti af sjálfsmynd þeirra sem eldri eru og þar með mikilvægari í þeirra 

huga (sjá t.d. Lilju Björk og Anton Karl, 2018). 

 

Mynd 29. Almennar viðhorfsspurningar – 2. 
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Liðir 2, 3, 4 og 5 á mynd 29 sýna þó ótvírætt að þrátt fyrir að yngra fólk sé opið fyrir 

því að nota ensku innan tækninnar telur það íslensku þó mikilvæga. Nánast allir 

þátttakendur voru mjög ósammála því að breyta ætti ríkismáli þjóðarinnar í ensku og 

nánast sama hlutfall var mjög sammála því að það væri mikilvægt að viðhalda og hlúa að 

íslenskunni. Eins töldu flestir að íslenska væri í hættu vegna enskra áhrifa og það virðist 

valda þátttakendum áhyggjum. Í þessum tveimur síðari staðhæfingum eru svörin þó ekki 

jafn afdráttarlaus og í þeim tveimur fyrri, þar sem dreifing á milli þeirra sem voru frekar 

sammála og þeirra sem voru mjög sammála er jafnari, en heildarmyndin bendir til þess 

að íslenska sé nokkuð mikilvæg í augum Íslendinga. 
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Íslenska á undir högg að sækja vegna enskra áhrifa en málsambýli þessara tveggja 

tungumála virðist í sífellu verða nánara. Fyrir því má færa ótal rök og ástæðurnar eru 

margar og ólíkar en nokkuð ítarlega var gerð grein fyrir þessum þætti í kafla 2.2. Ekki 

verður lagt mat á það hér hvort og þá hvernig þessi áhrif munu skera úr um lífvænleika 

íslensku enda á það að miklu leyti eftir að koma í ljós auk þess sem það byggir að sumu 

leyti á nokkuð huglægu mati. Hér verður því þó aftur á móti haldið fram að tilefni sé til 

að hafa varann á, vega og meta stöðuna og fylgjast vel með framvindu mála því svo gæti 

farið að á ákveðnum tímapunkti verði of seint að snúa þróuninni við. 

Erfitt er að segja til um hvert raunverulegt mikilvægi íslensku sé. Það fer í raun að 

miklu leyti eftir forsendum hvers og eins málhafa sem eflaust eru jafn ólíkar og þær eru 

margar. Í kafla 2.1 var þó varpað nokkru ljósi á þau tvö meginhlutverk sem íslenska hefur 

sinnt á meðal íslensku þjóðarinnar frá upphafi. Annars vegar hefur hún ótvírætt verið 

stór þáttur í þjóðernisvitund margra, þá sérstaklega í kringum sjálfstæðisbaráttu 

þjóðarinnar, eins og fram kom í kafla 2.1.1. Hins vegar er hún móðurmál Íslendinga og 

mikilvægi þess að hafa góð tök á eigin móðurmáli virðist ótvírætt, sbr. kafla 2.1.2. Þó að 

það sé almennt séð ekki verra fyrir einstaklinga að hafa ensku að móðurmáli, jafnvel 

betra að sumra mati, er staðreyndin sú að einstaklingar sem komnir eru af máltökuskeiði 

skipta ekki um móðurmál og á það við um meginhluta núlifandi íslenskra málhafa. Tapi 

þeir tökum á íslensku vegna enskra áhrifa mun það hafa ýmis neikvæð áhrif, jafnvel svo 

slæm að þeir einstaklingar muni hvorki hafa móðurmálsfærni á íslensku né ensku. Í tilviki 

þeirra kynslóða sem eiga eftir að ná tökum á móðurmáli er staðan líka töluvert flókin, 

t.a.m. vegna þess að viðkomandi einstaklingar myndu þá líklega fá meginhluta máláreitis 

síns frá fólki sem ekki hefur móðurmálsfærni í ensku. Það er því nokkuð ljóst að óháð því 

hversu mikilvæg íslenska þykir í augum Íslendinga þarf að ígrunda stöðu hennar vel því 

málin eru nokkuð flóknari en kannski virðist við fyrstu sýn.  

Í kafla 2.2 var rætt um hefðbundna lífvænleikakvarða tungumála. Þar kom fram að 

margir þættir eru taldir liggja til grundvallar því hversu sterka stöðu tungumál hafa innan 

6 Umræður og samantekt 
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eigin málsamfélags. Farið var yfir flesta þessa þætti í samhengi við íslensku og íslenskt 

málsamfélag og svo virðist sem staðan hafi til þessa verið nokkuð góð, svo góð í raun að 

íslenska er talin örugg samkvæmt helstu lífvænleikakvörðum heims. Hins vegar má 

greina töluverðar breytingar á íslensku málsamfélagi sem orðið hafa undanfarin ár og 

áratugi en flestar þeirra má, a.m.k. að einhverju leyti, ýmist rekja til aukinnar 

hnattvæðingar eða framfara í hvers kyns tækniþróun, nema hvort tveggja sé. Flestar eiga 

þessar breytingar það sameiginlegt að hafa aukið flæði ensku innan íslenskra landsteina 

og í kjölfarið aukið umræðu um þau áhrif sem það hefur á stöðu íslensku. Í köflum 2.2.3 

og 2.2.4 var gefið yfirlit um þær breytingar sem helst hafa verið í umræðunni, til 

einföldunar eftir tvískiptingunni „óstafrænar“ og „stafrænar“ breytingar, og nokkur 

dæmi gefin um þau áhrif sem nú þegar má greina eða líklegt er að greina megi í nánustu 

framtíð. Þegar litið er til þeirrar umræðu í heild virðist staða íslensku að mörgu leyti mun 

veikari en áður og jafnvel svo slæm að velta má vöngum yfir því hvort hún muni fljótlega 

falla um flokk innan hefðbundinna lífvænleikakvarða, úr því að vera „örugg“ í að vera 

„viðkvæm“. 

Tveir af þeim þáttum sem lagðir eru til grundvallar helstu lífvænleikakvörðum eru 

þeir hvort tungumálið sé notað eða nothæft á öllum sviðum samfélagsins og hvort það 

nái inn á ný notkunarsvið. Aukin tækninotkun almennings í kjölfar 

snjalltækjabyltingarinnar hefur gert það að verkum að vart er lengur hægt að tala um 

Internetið eða tölvunotkun sem afmarkað notkunarsvið því núorðið hefur tæknin teygt 

anga sína inn á flest, ef ekki öll, hefðbundin svið íslensku. En hvort sem litið er á 

snjalltækjanotkun sem nýtt notkunarsvið eða hún er sett innan annarra notkunarsviða 

kemur það út á eitt; þar er aðalsamskiptamálið enska og íslenskan ýmist ekki nothæf eða 

lítið notuð. Sú staða er í raun alvarlegri nú en áður þar sem tæknin byggir í sífellt auknum 

mæli á gagnvirkum samskiptum í þeim skilningi að notendur bæði skrifa og tala meira í 

samskiptum við tækin samhliða hlustun og lestri sem áður var meginform 

tækninotkunar, t.d. við sjónvarpsáhorf og flakk á Internetinu.  

Svokölluð samræðukerfi hafa verið að ryðja sér til rúms undanfarin ár en þar fara 

samskiptin yfirleitt fram á töluðu máli auk þess sem aukin áhersla hefur verið lögð á 

gervigreind í þeim tilgangi að tækin öðlist betri skilning á náttúrulegu máli og geti 
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brugðist við lengri og flóknari samskiptum. Í kjölfarið hefur verksvið slíkrar tækni 

stækkað því þeim hlutverkum sem samræðukerfi geta sinnt fjölgar hratt auk þess sem 

þau verða bæði fjölbreyttari og persónulegri. Núorðið má t.d. nýta sér stafræna 

aðstoðarmenn til að halda utan um allt skipulag, fá allar nauðsynlegar áminningar, sjá 

um innkaupin, skipuleggja sumarfríið, stjórna heimilinu að heiman, fá hvatningu og 

uppörvandi skilaboð, spila leiki, fá upplýsingar um allt á milli himins og jarðar og þ.m.t. 

handahófskenndan fróðleik og svo mætti lengi telja. Stafrænir aðstoðarmenn eru í raun 

ekki lengur aðeins til aðstoðar heldur eru þeir nánast orðnir vinir notenda sinna og þar 

með hluti af daglegum samskiptum. 

Íslendingar hafa almennt séð verið duglegir að kynna sér og nýta ýmis konar tækni, 

óháð því hvort það gerist strax eða taki einhvern tíma. Það sést t.d. á því að á Íslandi er 

að finna hæsta hlutfall reglulegra netnotenda innan Evrópu (sjá kafla 2.2.4) auk þess sem 

þeir nýta sér Internetið í auknum mæli til að versla á netinu, sækja afþreyingarefni, 

nálgast fréttir o.s.frv. Að auki eru íslensk börn sífellt yngri þegar þau byrja að nota netið 

og hvers kyns snjalltækni og því er jafnvel hætta á að slík notkun, sem eins og áður sagði 

fer fyrst og fremst fram á ensku, geti haft áhrif á máltöku þeirra. Þó að þessar staðreyndir 

eigi, a.m.k. enn sem komið er, fyrst og fremst við Internet-notkun er ekki ólíklegt að með 

tímanum færist hún einnig yfir í stafræna aðstoðarmenn og fari þar með í auknum mæli 

fram á talaðri ensku, hvar og hvenær sem er.  

Að minnsta kosti sýna niðurstöður rannsóknarinnar, sem og aðrar heimildir, að 

snjalltækjaeign og -notkun Íslendinga er nokkuð mikil. T.a.m. voru hlutföll þeirra 

þátttakenda sem eiga snjallsíma á bilinu 93,2%–100% og algengast er að þátttakendur 

eyði á bilinu 1–8 klukkustundum í snjalltækjum eða tölvum á dag. Tæplega 19% 

þátttakenda hafa prófað eða nota talgreini og 33,9% hafa prófað eða nota stafræna 

aðstoðarmenn. Í báðum tilvikum var mynstrið það sama, þ.e.a.s. hlutfall þeirra sem hafa 

prófað eða nota talgreini og/eða stafræna aðstoðarmenn er hæst hjá yngsta 

aldursflokknum, 10–30 ára, næsthæst hjá aldursflokknum 31–50 ára og lægst hjá 51 árs 

og eldri (rannsóknarspurning 1). Það gefur bæði vísbendingar um að því yngra sem fólk 

er því líklegra er það til að kynna sér og nota nýja tækni og að líkur séu á að slík notkun 

eigi eftir að aukast eftir því sem fleiri kynslóðir vaxa úr grasi. 
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Enn sem komið er virðist notkun á talgreinum og stafrænum aðstoðarmönnum 

nokkuð bundin við einföld verkefni og skipanir, s.s. að leita að einhverju á Internetinu, 

stilla vekjaraklukku og opna forrit. Þó er eitthvað um lengri og flóknari samskipti og sem 

dæmi má nefna einn þátttakanda sem notar talgreini við vinnu (rannsóknarspurning 1). 

Þegar þátttakendur voru spurðir út í hvernig þeim gengi að nota talgreini á ensku var 

hlutfall jákvæðra svara (frekar sammála eða mjög sammála) hæst í flokki 10–30 ára, eða 

84%, en lægst í flokki 51 árs og eldri, 33% (rannsóknarspurning 2). Hvort þetta megi skrifa 

á það að yngri þátttakendur séu betri í ensku eða hafi yfirleitt meira sjálfstraust hvað 

varðar enskunotkun er óvíst en a.m.k. reynist hún eldra fólki greinilega að einhverju leyti 

erfiðari. 

Nokkuð mikil samstaða kom fram þegar spurt var hvort þátttakendur myndu nota 

íslensku væri hún í boði í stafrænum aðstoðarmönnum. Hlutfall jákvæðra svara var hæst 

í flokki 51 árs og eldri (83,3%), næsthæst í flokki 10–30 ára (70,2%) og lægst í flokki 31–

50 ára (66%). Þátttakendur tóku í raun enn harðari afstöðu þegar spurt var, á formi 

staðhæfingar, hversu sammála þeir væru því að mikilvægt væri að íslenska yrði í boði í 

stafrænum aðstoðarmönnum. Í flokki 10–30 ára voru 68% frekar sammála eða mjög 

sammála, 89% í flokki 31–50 ára og 88% í flokki 51 árs og eldri. Í öllum flokkum var meira 

en helmingur jákvæðra svara afgerandi eða „mjög sammála“ (rannsóknarspurning 3). 

Í lok könnunarinnar höfðu þátttakendur tækifæri til að koma á framfæri almennum 

athugasemdum og þar mátti greina einnig greina töluverða áherslu á mikilvægi þess að 

koma íslensku inn í hvers kyns raddstýringarbúnað (rannsóknarspurning 3). Nokkur 

dæmi má sjá hér: 

- Ég tel að raddstýring á íslensku myndi stórauka notkun á búnaði með raddstýringu hér 

á landi. 

- Mjög mikilvægt að hlúa vel að íslenskunni og gera hana að álitlegum kost fyrir 

raddstýringartæki. 

- Held að það sé algert forgangsmál, að ef að raddstýring í tækjum er það sem koma skal, 

þá verði að hafa hana á íslensku.  Og vona svo sannarlega að það eigi eftir að ganga fram. 

- Ef það væru komnir stafrænir aðstoðarmenn á íslensku væri viðhorf mitt líklega 

öðruvísi. Þegar ég hef reynt að tala við stafræna aðstoðarmenn hafa þeir ekki skilið mig 

nægilega vel svo ég geti notað þá. Ætli þeir skilji nokkuð ensku með íslenskum hreim. :) 
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- Ég myndi alls ekki vilja nota raddstýringu að staðaldri ef hún væri eingöngu í boði á 

ensku. Ef ég sæi hag í því að nota raddstýringu myndi ég vilja hafa hana á íslensku. 

- Raddstýringu á íslensku takk! 

- Ég mun nota raddstýringu í miklum mæli þegar ég get talað íslensku 

- Mér finnst nauðsynlegt að íslenska verði í boði alls staðar þar sem raddstýring er 

möguleiki. Ég veigra mig ekki við að nota ensku þegar hún er sú eina í boði enda er ég 

altalandi á það mál, en við eigum ekki að þurfa að nota annað tungumál á Íslandi en 

íslensku. 

- Ef við ætlum að viðhalda íslensku verður hún að vera til staðar þar sem æska landsins 

notar hana. Þess vegna þarf allt sem býður upp á raddstýringu að vera á íslensku. 

- Við þurfum að koma íslenskunni inn í þetta núna strax. 

- Fyrir mig væri algjör nauðsyn á íslensku þar sem enskan er ekker fyrnagóð ég skil hana 

ágætlega en er ekki góður í að tala 

- Ég tel það mjög mikilvægt að bjóða upp á leiðbeingingar og raddstýringar á íslensku (þó 

svo að það kosti mikla peninga), bæði upp á eldra fólk og þá sem ekki eru eins góðir í 

ensku og einnig til að viðhalda tungumálinu . . . 

- Það er mikilvægt að halda íslenskunni við. Allir eiga að hafa jafnan aðgang að tækjunum, 

sama á hvaða aldri. Allir eiga rétt á að geta notað móðurmál sitt í öllu daglegu lífi. 

- Væri mun líklegri til að nýta mér raddstýringu ef hún væri á íslensku en ensku 

- Ef íslenska verður í boði er ekki seinna vænna að koma henni í slíkra notkun áður en 

það verður of seint. Þ.e.a.s. að flestir verða vanir ensku samskiptunum og kjósi hana því 

frekar. 

- Ég tala ensku næstum jafn vel og íslensku og er mikið til menntuð erlendis, þannig að 

mér finnst ekkert mál að nota stafræna aðstoðarmenn eða raddstýringu á ensku, en ég 

vil samt frekar hafa þá á íslensku. 

Það hversu hátt hlutfall myndi nota íslensku væri hún í boði rímar ágætlega við að 

tæplega 80% þeirra sem höfðu notað stafræna aðstoðarmenn höfðu lent í einhvers 

konar samskiptaörðugleikum sem yfirleitt voru fólgnir í því að aðstoðarmaðurinn skildi 

ekki viðkomandi. Skýringar þátttakenda sýndu að ástæðan er fyrst og fremst sú að 

aðstoðarmennirnir eiga erfitt með framburð Íslendinga á ensku og enn erfiðara með 

íslensk nöfn og staðarheiti. Í einhverjum tilvikum fengu notendur óskir sínar ekki 
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uppfylltar því sama hvað reynt var, aðstoðarmaðurinn skildi ekki um hvað var beðið. Svo 

lengi sem hægt er að gefa skipanir með snertiskjá eða tökkum samhliða raddstýringu má 

kannski segja að þetta vandamál sé ekki alvarlegt en um leið og það er ekki hægt 

einhverra hluta vegna verða slík vandamál afdrifaríkari (rannsóknarspurning 2). 

Þetta er einnig áhugavert að skoða í samhengi við raddstýringu í bílum. Þó 

niðurstöður sýni að notkun slíkrar tækni sé ekki mjög útbreidd á Íslandi er hún ljóslega í 

forgrunni hjá mörgum bílaframleiðendum og því frekar líklegt að hún eigi eftir að aukast. 

Enn sem komið er geta notendur bæði nýtt sér raddstýringu og snertiskjái eða takka við 

flest verkefni. Það gæti þó breyst því ef litið er til þess að nú er bannað að nota farsíma 

án handfrjáls búnaðar við akstur ökutækja (þingskjal nr. 838/1999–2000) er ekki ólíklegt 

að sambærilegt bann verði einhvern tímann sett við notkun snertiskjáa við akstur. Skv. 

Skúla Steini Vilbergssyni starfsmanni hjá BL (munnleg heimild, 15. febrúar 2018) hafa nú 

þegar einhverjir bílaframleiðendur, t.d. Isuzu, sett ákveðnar hömlur á snertiskjái í bílum 

sínum þannig að þeir virki aðeins ef handbremsan er á. Þannig er ekki einu sinni hægt að 

brjóta reglurnar, líkt og með handfrjálsan búnað, ef vilji er fyrir því þar sem bíllinn tekur 

fram fyrir hendurnar á notandanum. Þetta þýðir að ef Íslendingar þurfa í framtíðinni að 

reiða sig eingöngu á ensku í samskiptum við bílana sína geta þeir lent í töluverðum 

vandræðum við einfalda hluti eins og að hækka í útvarpinu eða lækka í miðstöðinni, 

jafnvel svo miklum að þurfa að stöðva bílinn til að framkvæma verkið. 

Þátttakendum þótti almennt líklegt að samskipti þeirra við stafræna aðstoðarmenn 

ættu eftir að hafa aukist eftir 2–3 ár. Í flokki 10–30 ára voru 67% frekar sammála eða 

mjög sammála, 70% í flokki 31–50 ára og 71% í flokki 51 árs og eldri (rannsóknarspurning 

4). Því er mikilvægt að vega það og meta sem allra fyrst hvort eigi að reyna að koma 

íslensku að í þessari tækni. Eins og sjá má skiptir það þátttakendur þessarar rannsóknar 

töluverðu máli en að auki við áðurnefndar niðurstöður má nefna að hlutföll þeirra sem 

voru frekar sammála eða mjög sammála því að mikilvægt væri að viðhalda og hlúa að 

íslenskunni eru á bilinu 89%–97% þar sem yfirgnæfandi meirihluti er mjög sammála. 

Sé vilji til að koma íslensku inn í raddstýrða tækni liggur grundvöllur þess í máltækni 

og er sá grunnur sem íslensk máltækni stendur á ekki nógu sterkbyggður. Þó ýmsu hafi 

verið áorkað undanfarin ár, bæði á vegum stjórnvalda og annarra stofnana, er mikil vinna 
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fyrir höndum ef markmiðið er að gera íslenska máltækni sambærilega við máltækni 

annarra Evrópulanda og byggja upp alla þá þætti sem nauðsynlegir eru fyrir 

samræðukerfi. Sú vinna kostar bæði tíma og peninga og a.m.k. fyrst um sinn þurfa þeir 

peningar að einhverju leyti að koma frá stjórnvöldum. Erfitt hefur verið að treysta á slík 

fjárframlög undanfarin ár og áratugi en mögulega mun það nú breytast eftir því sem 

stjórnvöld sýna viðfangsefninu meiri áhuga og í verkáætlun um máltækni fyrir íslensku 

2018–2022 hafa næstu skref nú þegar verið skilgreind nokkuð ítarlega. Það er því ekki 

ástæða til að leggja árar í bát, Íslendingar hafa á mörgu að byggja og eiga vel möguleika 

á því að bæta um betur (rannsóknarspurning 5).  

Þó þarf að hafa í huga að ekki er einvörðungu nóg að treysta stoðir íslenskrar 

máltækni ef ekki verður unnið að því koma henni inn fyrir veggi stærstu tæknifyrirtækja 

heims. Google, Amazon og Apple eru t.d. um þessar mundir ráðandi á markaði stafrænna 

aðstoðarmanna og gera verður ráð fyrir því að svo verði áfram á meðal Íslendinga þó 

einhver þróun í máltækni verði hér á landi. Þessi fyrirtæki sjá sér ekki endilega hag í því 

að styðja við tungumál sem rúmlega 300.000 einstaklingar tala og jafnvel þó svo væri fer 

slíkt tungumál líklega frekar aftarlega á lista forgangsröðunar. Því er mikilvægt að íslensk 

stjórnvöld sýni viðleitni í að koma á samstarfi við þessi fyrirtæki og þeim verði boðinn 

aðgangur að t.d. málföngum og máltæknitólum fyrir íslensku í von um að það auki 

lífslíkur íslensku innan tækni sem býður upp á skilning á náttúrulegu máli (sjá t.d. Önnu 

Björk Nikulásdóttur, 2017). 

Framfarir í tækniþróun og aukið aðgengi að ýmis konar snjalltækjum hefur margt 

jákvætt í för með sér, s.s. aukið aðgengi að hvers kyns upplýsingum, afþreyingarefni og 

ýmis konar menntun í gegnum Internetið auk þess sem það getur gert líf fólks auðveldara 

og þægilegra. Þar eru samræðukerfi engin undantekning og í raun eru þau þess eðlis að 

þau geta einnig aukið mannréttindi og jafnrétti, t.d. með auknu aðgengi hreyfihamlaðra 

og blindra eða sjónskertra að hvers kyns tækni, sem og öryggi á ýmsum sviðum (sjá kafla 

3.1.2). Niðurstöður úr athugasemdareit í lok könnunar gáfu nokkur dæmi um þetta: 

- Raddstýring gæti komið mér vel í framtíðinni þar sem ég er mjög slæm af gigt. Hendur og 

fingur orðin léleg. 

- Ég er langveik af gigt og raddstyring er mér oft mjög gagnleg. 
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Það er því ekki endilega ástæða til að amast við þessari þróun innan hins stafræna 

heims enda geta Íslendingar lítið sem ekkert gert til að stöðva hana. Aftur á móti geta 

þeir haft áhrif og t.a.m. er ákvörðunin um að gera íslensku nothæfa innan þessarar tækni 

fyrst og fremst í þeirra höndum. Sú ákvörðun snýst, eins og fram hefur komið, ekki 

einungis um málvernd, hag íslensku eða það hvort fólk kjósi að nota íslensku eða ensku 

í stafrænum veruleika. Hún snýst nefnilega einnig um að Íslendingar njóti jafnréttis og 

mannréttinda á móðurmálinu og getur t.a.m. ráðið úrslitum á ögurstundu í tilviki slysa 

og hamfara. Því er ljóst að ígrunda þarf slíka ákvörðun vel en óháð því hver hún verður 

er a.m.k. nauðsynlegt að hún verði tekin sem fyrst áður en það verður of seint að 

bregðast við og stýra þróuninni í þann farveg sem óskað er eftir. 

 

 



108 

Að minnsta kosti 21 Evrópumál á stafrænan dauða á hættu. (2012). META-NET. Sótt af 
http://www.meta-net.eu/whitepapers/press-release-is 

Albrow, M. (1996). The global age: State and society beyond modernity. Cambridge: 
Polity Press. 

Anna Björk Nikulásdóttir. (2017, 20. júní). Gervigreind á íslensku [viðtal á Rás 2, RÚV]. 
Sótt af http://www.ruv.is/sarpurinn/klippa/gervigreind-a-islensku-anna-bjork-
nikulasdottir 

Anna Björk Nikulásdóttir, Inga Rún Helgadóttir, Matthías Pétursson og Jón Guðnason. 
(2018). Open ASR for Icelandic: Resources and a baseline system. Í Calzolari, N., 
Choukri, K., Cieri, C., Declerck, T., Goggi, S., Hasida, K., . . . Tokunaga, T. (ritstjórar), 
Proceedings of the eleventh International conference on language resources and 
evaluation (LREC-2018). Sótt af http://www.lrec-
conf.org/proceedings/lrec2018/pdf/201.pdf 

Anna Björk Nikulásdóttir, Jón Guðnason og Steinþór Steingrímsson. (2017). Máltækni 
fyrir íslensku 2018-2022: Verkáætlun. Reykjavík: Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið. 

Anton Karl Ingason. (2016). PaCQL: A new type of treebank search for the digital 
humanities. Italian Journal of Computational Linguistics, 2(2), 51–66.  

Apple. (2007, 9. janúar). Apple reinvents the phone with iPhone. Sótt af 
https://www.apple.com/newsroom/2007/01/09Apple-Reinvents-the-Phone-with-
iPhone/ 

Ari Páll Kristinsson og Haraldur Bernharðsson. (2014). Landerapport Island: Islandsk 
eller engelsk i islandsk universitetsvirksomhed. Í Gregersen, F. (ritstjóri), Hvor 
parallelt: Om parallellspråkighet på Nordens universitet (bls. 427–486). 
Kaupmannahöfn: Norræna ráðherranefndin (Nordisk Ministerråd). 

Arnar Páll Hauksson. (2016, 8. janúar). Ísland að breytast í innflytjendaþjóð. RÚV. Sótt 
af http://www.ruv.is/frett/island-ad-breytast-i-innflytjendathjod 

Árni Böðvarsson. (1964). Viðhorf Íslendinga til móðurmálsins fyrr og síðar. Í Halldór 
Halldórsson (ritstj.), Þættir um íslenzkt mál eftir nokkra íslenzka málfræðinga (bls. 
177–200). Reykjavík: Almenna bókafélagið. 

Baldur Jónsson (ritstjóri). (2006). Þjóð og tunga: Ritgerðir og ræður frá tímum 
sjálfstæðisbaráttunnar. Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag.  

Heimildaskrá 



 

109 

Bartoszek, P. (2016, 9. janúar). Íslenskan hefur það fínt. Vísir. Sótt af 
http://www.visir.is/g/2016160109085/islenskan-hefur-thad-fint- 

Bergsteinn Sigurðsson. (2012, 15. nóvember). Bókaþjóð á breytingaskeiði. Vísir. Sótt af 
http://www.visir.is/g/2012121119422 

Best, S. J. og Harrison, C. H. (2009). Internet survey methods. Í Bickman, L. og Rog, D. J. 
(ritstjórar), The SAGE handbook of applied social research methods (2. útgáfa) (bls. 
413–434). Los Angeles: SAGE Publications. 

Birna Arnbjörnsdóttir. (2007). Samfélag málnotenda: Íslendingar, innflytjendur og 
íslenskan. Ritið, 7(1), 63–81. 

Birna Arnbjörnsdóttir. (2008). Tvítyngi, annað mál, erlent mál. Málfríður, 24(1), 17–23. 

Birna Arnbjörnsdóttir. (2018). Using english at university. Í Hult, F. M. (ritstjóri ritraðar), 
Educational linguistics: 34. bindi. Language development across the life span: The 
impact of english on education and work in Iceland (bls. 143–162). Sviss: Springer. 

Bjarki Ármannsson. (2016, 9. mars). Íslenska á tölvuöld: Næstu tvö til þrjú ár „krítísk“ 
fyrir framtíð tungumálsins. Vísir. Sótt af 
http://www.visir.is/g/2016160308727/islenska-a-tolvuold--naestu-tvo-til-thrju-ar--
kritisk--fyrir-framtid-tungumalsins 

Björn M. Ólsen. (1916). Aldarafmælishátíð hins íslenska bókmenntafjelags 1816 – 15. 
ágúst – 1916. Í Páll Eggert Ólason (ritstj.), Hið íslenska bókmenntafjelag 1816-1916: 
Minningarit aldarafmælisins 15. ágúst 1916 (bls. 187–209). Reykjavík: Hið íslenska 
bókmenntafélag. 

Björn Rúnar Egilsson. (2016, 3. mars). Netnotkun yngstu barnanna [viðtal á Rás 2, RÚV]. 
Sótt af http://www.ruv.is/sarpurinn/klippa/netnotkun-yngstu-barnanna-bjorn-
runar-egilsson 

Bobrow, D. G., Kaplan, R. M., Kay, M., Norman, D. A., Thompson, H. og Winograd, T. 
(1977). GUS, a frame-driven dialog system. Artificial Intelligence, 8(2), 155–173. 

Brynhildur Þórarinsdóttir, Þóroddur Bjarnason og Andrea Hjálmsdóttir. (2012). 
Bóklausir og bókaormar: Tengsl menntunar og efnahags foreldra við yndislestur 
unglinga í alþjóðlegu ljósi. Ráðstefnurit Netlu – Menntakvika 2012. Sótt af 
http://netla.hi.is/menntakvika2012/004.pdf 

Brynjólfur Þór Guðmundsson. (2017, 17. ágúst). Bókaþjóðin að verða snjalltækjaþjóð. 
RÚV. Sótt af http://www.ruv.is/frett/bokathjodin-ad-verda-snjalltaekjathjod 

Crystal, D. (2000). Emerging englishes. English Teaching Professional, 1(14), 3–6. 

Crystal, D. (2003). English as a global language (2. útgáfa). Cambridge: Cambridge 
University Press. 



110 

Dagbjört Guðmundsdóttir. (2018). Aldursbundin þróun stafræns ílags í málsambýli 
íslensku og ensku: Kortlagning á umfangi, eðli og áhrifsbreytum (óútgefin 
meistararitgerð). Háskóli Íslands, Reykjavík. 

Dagbjört Guðmundsdóttir og Eiríkur Rögnvaldsson. (2018). Stafrænt ílag – eðli þess og 
áhrif á íslensku [fyrirlestur fluttur á Hugvísindaþingi, 10. mars 2018]. 

DeKeyser, R. og Larson-Hall, J. (2005). What does the critical period really mean? Í 
Kroll, J. F. og De Groot, A. M. B. (ritstjórar), Handbook of bilingualism: 
Psycholinguistic approaches (bls. 88–108). New York: Oxford University Press. 

Dormehl, L. (2017, 4. október). Today in Apple history: Siri debuts on iPhone 4s. Sótt af 
https://www.cultofmac.com/447783/today-in-apple-history-siri-makes-its-public-
debut-on-iphone-4s/ 

Eckert, W., Levin, E. og Pieraccini, R. (1997). User modeling for spoken dialogue system 
evaluation. Í Furui, S., Juang, B. -H. og Chou, W. (ritstjórar), 1997 IEEE workshop on 
automatic speech recognition and understanding proceedings (bls. 80–87). Sótt af 
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=658991 

Eggert Ólafsson. (1832). Kvæði Eggerts Olafssonar, útgefin eptir þeim beztu handritum 
er feingizt gátu (Eggert Jónsson, Tómas Sæmundsson og Skúli Vigfússon 
Thorarensen bjuggu til prentunar). Kaupmannahöfn. 

Eiríkur Rögnvaldsson. (2015, 29. október). Verður íslenska gjaldgeng í stafrænum 
heimi? Hugrás: Vefrit Hugvísindasviðs Háskóla Íslands. Sótt af 
http://hugras.is/2015/10/verdur-islenska-gjaldgeng-i-stafraenum-heimi/ 

Eiríkur Rögnvaldsson. (2016). Um utanaðkomandi aðstæður íslenskrar málþróunar. 
Skírnir, vor 2016, 17–31. 

Eiríkur Rögnvaldsson. (2018). Staðan í íslenskri máltækni [fyrirlestur fluttur á 
málvísindakaffi Íslenska málfræðifélagsins og Málvísindastofnunar HÍ, 2. mars 
2018]. Sótt af https://notendur.hi.is/eirikur.malt.pdf 

Eiríkur Rögnvaldsson, Anton Karl Ingason, Einar Freyr Sigurðsson og Wallenberg, J. C. 
(2012). Sögulegi íslenski trjábankinn. Gripla XXIII, 23(1), 331–352. 

Eiríkur Rögnvaldsson, Haraldur Bernharðsson, Sigrún Helgadóttir, Björgvin Ívar 
Guðbrandsson, Jóna Pálsdóttir og Sigurbjörg Jóhannesdóttir. (2012). Íslenska í 
tölvuheiminum. Reykjavík: Mennta- og menningarmálaráðuneyti. 

Eiríkur Rögnvaldsson, Kristín M. Jóhannsdóttir, Sigrún Helgadóttir og Steinþór 
Steingrímsson. (2012). Íslensk tunga á stafrænni öld. Í Rehm, G. og Uszkoreit, H. 
(ritstjórar ritraðar), Hvítbókaröð META-NET. Heidelberg: Springer. 

Eiríkur Rögnvaldsson og Sigríður Sigurjónsdóttir. (2017). Íslenska á tölvuöld. Kynning á 
verkefninu: Greining á málfræðilegum afleiðingum stafræns málsambýlis 

https://notendur.hi.is/eirikur.malt.pdf


 

111 

[fyrirlestur fluttur hjá Félagi íslenskra fræða, 1. febrúar 2017]. Sótt af 
https://notendur.hi.is/eirikur/fif.pdf 

ELDA. (e.d.). What is BLARK? Sótt af http://www.blark.org/ 

Erla Björg Gunnarsdóttir. (2016, 21. júlí). Welcome to Iceland: Allt á ensku í 
miðbænum. Vísir. Sótt af http://www.visir.is/g/2016160729859 

Erna Árnadóttir. (1995). Viltu lesa fyrir mig. Skíma, 18(1), 48–51. 

Eskenazi, M. (2009). An overview of spoken language technology for education. Speech 
Communication, 51(10), 832-844. doi:10.1016/j.specom.2009.04.005 

Fjölnir. (1835). Fjölnir: Árs-rit handa Íslendingum, 1(1), 1–17. 

Fontaine, P. (2017, 23. apríl). Low wages and digital death: Icelandic in crisis. The 
Reykjavík Grapevine. Sótt af https://grapevine.is/news/2017/04/23/low-wages-
and-digital-death-icelandic-in-crisis/ 

Forsætisráðuneytið. (e.d.). Skýrsla forsætisráðherra um framkvæmd þingsályktana frá 
1. október 2005 (upphaf 132. löggjafarþings) fram til ársloka 2009. Sótt af 
https://www.althingi.is/altext/pdf/140/s/0948.pdf 

Fowler, F. J., Jr. (2014). Survey researach methods (5. útgáfa). Í Applied social research 
methods series: 1. bindi. Los Angeles: SAGE Publications. 

Grettir Engilbertsson. (1992). Tvítyngi og málkennsla erlendra barna. Ný menntamál, 
10(1), 20–23. 

Gunnar Karlsson. (1995). The emergence of nationalism in Iceland. Í Sven Tägil (ritstj.), 
Ethnicity and nation building in the nordic world (bls. 33-62). London: Hurst & 
Company. 

Gunnar Smári Egilsson. (2015, 7. mars). Íslenskan er að deyja og samfélagið með. 
Fréttatíminn. Sótt af 
http://web.archive.org/web/20150309233042/http://www.frettatiminn.is:80/islen
skan-er-ad-deyja-og-samfelagid-med/ 

Gummi Hafsteinsson. (2017, 26. febrúar). The Google Assistant is coming to more 
Android phones. Sótt af https://blog.google/products/assistant/google-assistant-
coming-to-more-android-phones/ 

Hagstofa Íslands. (2014). Tölvu- og netnotkun á Íslandi og í öðrum Evrópulöndum 2013. 
Hagtíðindi: Ferðamál, samgöngur og upplýsingatækni, 99(1), 1–28. Sótt af 
https://hagstofa.is/media/43778/hag_140127.pdf 



112 

Hagstofa Íslands. (2015). Tölvu- og netnotkun á Íslandi og í öðrum Evrópulöndum 2014. 
Hagtíðindi: Ferðamál, samgöngur og upplýsingatækni, 100(1), 1–20. Sótt af 
https://hagstofa.is/media/43822/hag_150123.pdf 

Hagstofa Íslands. (2017a). Mannfjöldaspá 2017-2066. Hagtíðindi: Mannfjöldi, 102(21), 
1–12. Sótt af https://hagstofa.is/media/50752/hag_171030.pdf 

Hagstofa Íslands. (2017b). Mannfjöldaþróun 2016. Hagtíðindi: Mannfjöldi, 102(13), 1–
20. Sótt af https://hagstofa.is/media/50538/hag_170629.pdf  

Hagstofa Íslands. (2018). Fluttir eftir aldri, kyni, ríkisfangi og ársfjórðungum 2010-2017. 
Sótt af 
http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__mannfjoldi__1_yfirlit__arsfjordu
ngstolur/MAN10003.px/ 

Halldór Benjamín Þorbergsson og Birna Ósk Einarsdóttir. (2017, 6. febrúar). Íslensk 
raddstýring í snjalltæki undirbúin, kostar 2 milljarða [viðtal á Bylgjunni]. Sótt af 
http://www.visir.is/section/MEDIA98&fileid=CLP52119 

Hanna Óladóttir. (2007). „Ég þarf engin fornrit til að vita að ég er Íslendingur, ég vil 
samt tala íslensku“: Um viðhorf Íslendinga til eigin tungumáls. Ritið, 7(1), 107–130. 

Heimili og skóli. (2013a). SAFT könnun á netnotkun barna og unglinga: Maí – ágúst 
2013. Sótt af http://saft.is/wp-
content/uploads/2017/09/Barnak%C3%B6nnun_4022745_SAFT_170314.pdf 

Heimili og skóli. (2013b). SAFT – Könnun meðal foreldra á netnotkun barna og 
unglinga: Júlí – ágúst 2013. Sótt af http://saft.is/wp-
content/uploads/2017/09/4022745_SAFT_Foreldrar_141013.pdf 

Helmingur íslenskra unglinga vill helst búa erlendis. (2015, 15. júlí). Akureyri Vikublað. 
Sótt af http://www.akureyri.net/frettir/2015/07/15/helmingur-islenskra-unglinga-
vill-helst-bua-erlendis/ 

Henley, Jon. (2018, 26. febrúar). Icelandic language battles threat of ‘digital extinction‘: 
Iceland‘s mother tongue and cultural identity is drowning in an online ocean of 
English. The Guardian. Sótt af 
https://www.theguardian.com/world/2018/feb/26/icelandic-language-battles-
threat-of-digital-extinction 

HigherVisibility. (2017, 7. febrúar). How popular is voice search? Sótt af 
https://www.highervisibility.com/resource/research/how-popular-is-voice-search/ 

Hinrichs, E. og Krauwer, S. (2014). The CLARIN research infrastructure: Resources and 
tools for eHumanities scholars. Í Calzolari, N., Choukri, K., Declerck, T., Hrafn 
Loftsson, Maegaard, B., Mariani, J., . . . Piperidis, S. (ritstjórar), Proceedings of the 
ninth International conference on language resources and evaluation (LREC-2014) 



 

113 

(bls. 1525–1531). Sótt af http://www.lrec-
conf.org/proceedings/lrec2014/pdf/415_Paper.pdf 

Hrafn Loftsson. (e.d.). Short Bio. Sótt af http://www.ru.is/faculty/hrafn/ 

Íslensk málnefnd. (e.d.-a). Ályktanir um stöðu íslenskrar tungu. Sótt af 
http://islenskan.is/alyktun-um-stodu-islenskrar-tungu 

Íslensk málnefnd. (e.d.-b). Stefnuskrá Íslenskrar málnefndar 2011-2015. Sótt af 
http://islenskan.is/stefnuskra 

Íslensk málnefnd. (e.d.-c). Um Íslenska málnefnd. Sótt af http://islenskan.is/um-
islenska-malnefnd 

Jeeves, A. (2013). Relevance and the L2 self in the context of Icelandic secondary school 
learners: Learner views (doktorsritgerð). Sótt af http://hdl.handle.net/1946/16755 

Jibo. (e.d.). Technology – Jibo. Sótt af https://www.jibo.com/technology/ 

Johnston, M., Bangalore, S., Vasireddy, G., Stent, A., Ehlen, P., Walker, M., ... Maloor, P. 
(2002). MATCH: An architecture for multimodal dialogue systems. Í Isabelle, P. 
(ritstjóri), Proceedings of the 40th annual meeting of the Association for 
computational linguistics (ACL) (bls. 376–383). Sótt af 
http://www.aclweb.org/anthology/P02-1048 

Jurafsky, D. og Martin, J. H. (2009). Speech and language processing: An introduction to 
natural language processing, computational linguistics, and speech recognition (2. 
útgáfa). New Jersey: Pearson Education International. 

Katrín Jakobsdóttir. (1999). Sótt og dauði íslenskunnar? Hvernig verður framtíð 
íslenskrar tungu? Mímir: Blað félags stúdenta í íslenskum fræðum, 38(47), 30–32.  

Kjartan G. Ottósson. (1990). Íslensk málhreinsun: Sögulegt yfirlit. Í Rit Íslenskrar 
málnefndar: 6. bindi. Reykjavík: Íslensk málnefnd.  

Kornai, A. (2013). Digital Language Death. PLoS ONE, 8(10). 
doi:10.1371/journal.pone.0077056 

Krauwer, S. (1998). ELSNET and ELRA: A common past and a common future. ELRA 
Newsletter, 3(2), 4–5. Sótt af 
http://www.speech.kth.se/prod/blark/elsnet%26elra.pdf 

Krauwer, S. (2003). The basic language resource kit (BLARK) as the first milestone for 
the language resources roadmap. Í Proceedings of the International conference on 
speech and computer 2003 (bls. 8–15). Sótt af www.elsnet.org/dox/krauwer-
specom2003.pdf 



114 

Krauwer, S. (2006). Strengthening the smaller languages in Europe. Í Erjavec, T. og 
Gros, J. Ž. (ritstjórar), Proceedings of 5th Slovenian and 1st international language 
technologies conference 2006. Sótt af http://nl.ijs.si/is-ltc06/proc/01_Krauwer.pdf 

Kristján Árnason. (2001). Málstefna 21. aldar. Málfregnir, 11(1), 3–9. 

Kristján Hreinsson. (2017, 12. júní). Íslenskan er dauð: Kristján Hreinsson skáld gefur út 
dánarvottorð. Stundin. Sótt af https://stundin.is/pistill/islenskan-er-daud/  

Kristján Sigurjónsson. (2016, 22. febrúar). Þjóðtungan fyrst og svo enska á hinum 
norrænu flugvöllunum. Túristi. Sótt af https://turisti.is/2016/02/thjodtungan-fyrst-
og-svo-enska-a-hinum-norraenu-flugvoellunum/ 

Lenneberg, E. H. (1967). Biological foundations of language. New York: John Wiley & 
Sons. 

Lewis, M. P. og Simons, G. F. (2010). Assessing endangerment: Expanding Fishman’s 
GIDS. Sótt af http://www.lingv.ro/RRL%202%202010%20art01Lewis.pdf 

Lilja Björk Stefánsdóttir. (2018). Heimdragar og heimsborgarar: Menningarlegur hvati í 
stafrænu málsambýli (óútgefin meistararitgerð). Háskóli Íslands, Reykjavík.  

Lilja Björk Stefánsdóttir og Anton Karl Ingason. (2018). Menningarhvati í stafrænu 
málsambýli [fyrirlestur fluttur á Hugvísindaþingi, 10. mars 2018]. 

Linda Björk Markúsardóttir. (2015, 14. apríl). „Ég kann þetta ekkert á íslensku“. Vísir. 
Sótt af http://www.visir.is/g/2015704149993/-eg-kann-thetta-ekkert-a-islensku- 

Lindroth, H. (1937). Þegar íslenzkan var álitin móðurmál Norðurlandamálanna. Skírnir, 
111(1), 109–119. 

López-Cózar, R., Callejas, Z., Griol, D. og Quesada, J. F. (2014). Review of spoken 
dialogue systems. Loquens, 1(2), e012. 
doi:http://dx.doi.org/10.3989/loquens.2014.012 

Lög um íslenskan ríkisborgararétt nr. 100/1952. 

Lög um Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum nr. 40/2006. 

Lög um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls nr. 61/2011.  

Máltæknisetur. (e.d.). Hvað er máltækni? Sótt af 
http://www.maltaeknisetur.is/lt_is.html 

Menntamálaráðuneytið. (1996). Í krafti upplýsinga: Tillögur menntamálaráðuneytisins 
um menntun, menningu og upplýsingatækni 1996–1999. Reykjavík: Höfundur. 



 

115 

Menntamálaráðuneytið. (1999). Tungutækni: Skýrsla starfshóps. Í Skýrslur og 
álitsgerðir: 9. bindi. Reykjavík: Höfundur. 

Menntamálaráðuneytið. (2004). Samspil tungu og tækni: Afrakstur 
tungutækniverkefnis menntamálaráðuneytisins. Í Rit menntamálaráðuneytisins: 17. 
bindi. Reykjavík: Höfundur.  

Mennta- og menningarmálaráðuneyti. (2009). Íslenska til alls: Tillögur íslenskrar 
málnefndar að íslenskri málstefnu samþykktar á Alþingi 12. mars 2009. Reykjavík: 
Höfundur. 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2015). Nefnd um notkun íslensku í stafrænni 
upplýsingatækni. Sótt af 
http://brunnur.stjr.is/mrn/utgafuskra/utgafa.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAt
tachment/mrn/utgafuskra/utgafa.nsf/45BF6E91E01EEC7600257DF600495736/Atta
chment/skyrsl-nefn_isl_stafr_uppl%C3%BDst_2014.pdf  

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2016, 22. nóvember). Stýrihópur íslenskrar 
máltækni. Sótt af https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-
frett/2016/11/22/Styrihopur-islenskrar-maltaekni/ 

Mukha, M. (2017, 13. desember). The Google Assistant: Coming to tablets and more 
Android phones. Sótt af https://www.blog.google/products/assistant/google-
assistant-coming-to-tablets-and-more-android-phones/ 

Naylor, M. (2017). „I said up my job yesterday“: Samræmast viðhorf Íslendinga til eigin 
enskufærni raunveruleikanum? (óútgefin meistararitgerð). Sótt af 
http://hdl.handle.net/1946/27949 

Newport, E. L. (1991). Contrasting concepts of the critical period for language. Í Carey, 
S. og Gelman, R. (ritstjórar), The epigenesis of mind: Essays on biology and 
cognition (bls. 111–130). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.  

OECD. (2015). PISA 2015. Sótt af 
https://www.compareyourcountry.org/pisa/country/isl 

Páll Pétursson. (1994, 19. júní). Tungan gerir Íslendinga að þjóð. Morgunblaðið, bls. 29. 

Póst- og fjarskiptastofnun. (2017). Tölfræði um íslenska fjarskiptamarkaðinn: Fyrri 
helmingur ársins 2017. Sótt af 
https://www.pfs.is/library/Skrar/Tolfraedi/Tolfraediskyrslur-
PFS/Tolfraediskyrsla_PFS_islenski_fjarskiptamarka%C3%B0urinn_fyrri_hluta_ars_2
017_Statistics_telecommunication_market_first_half_2017.pdf 

Ragnar Arnalds. (1994, 19. júní). Brýnt að varðveita þann þjóðarauð sem tilvera 
Íslendinga veltur á. Morgunblaðið, bls. 29. 



116 

Rannís – Rannsóknamiðstöð Íslands. (e.d.-a). Greining á málfræðilegum afleiðingum 
stafræns málsambýlis. Sótt af 
https://sjodir.rannis.is/AllocatedFunds/meirasida.php?a=rsj&b=162991051 

Rannís – Rannsóknamiðstöð Íslands. (e.d.-b). Máltæknisjóður. Sótt af 
https://www.rannis.is/sjodir/rannsoknir/maltaeknisjodur/ 

Róbert Kjaran, Anna Björk Nikulásdóttir og Jón Guðnason. (e.d.). Vefgátt fyrir íslenskan 
talgreini. Sótt af https://tal.ru.is/ 

Samið hefur verið við Navision Software Ísland um þýðingu Windows 98 og Internet 
Explorer 5.0: Íslensku útgáfurnar væntanlegar fyrir árslok. (1999, 11. maí). 
Morgunblaðið, bls. 20. 

Samtök atvinnulífsins. (2017a, 19. júní). Íslenska verði gjaldgeng í stafrænum heimi. 
Sótt af http://www.sa.is/frettatengt/frettir/islenska-verdi-gjaldgeng-i-stafraenum-
heimi 

Samtök atvinnulífsins. (2017b, 6. febrúar). Upptökur frá Menntadegi atvinnulífsins 
2017. Sótt af http://www.sa.is/frettatengt/frettir/upptoekur-fra-menntadegi-
atvinnulifsins-2017 

Schunk, D. H., Meece, J. L. og Pintrich, P. R. (2010). Motivation in education: Theory, 
research and applications (3. útgáfa). New Jersey: Pearson/Merrill Prentice Hall. 

Schwedel, H. (2018, 25. apríl). Amazon’s new Alexa for kids will raise your child for you. 
Slate. Sótt af https://slate.com/technology/2018/04/amazon-announces-a-kid-
friendly-alexa-freetime-and-echo-dot-kids-edition.html 

Seifert, D. (2018, 25. apríl). Amazon‘s new Echo Dot kids edition comes with a colorful 
case and parental controls: Alexa for kids. The Verge. Sótt af 
https://www.theverge.com/2018/4/25/17276164/amazon-echo-dot-kids-edition-
freetime-price-announcement-features-specs 

Sigríður Sigurjónsdóttir. (2016, 18. ágúst). Snjalltækjavæðingin og máltaka íslenskra 
barna. Hugrás: Vefrit Hugvísindasviðs Háskóla Íslands. Sótt af 
http://hugras.is/2016/08/snjalltaekjavaedingin-og-maltaka-islenskra-barna/ 

Silja Björk Huldudóttir. (2006, 23. janúar). Tungumálið er farvegur minninga, reynslu og 
gilda. Morgunblaðið, bls. 20–21.  

Simons, G. F. og Fennig, C. D. (ritstjórar). (2018). Ethnologue: Languages of the world 
[21. útgáfa]. Sótt af https://www.ethnologue.com/ 

Statista. (2017a, apríl). Awareness of Amazon's Alexa digital voice assistant among 
residents of the United States, as of April 2017. Sótt af 
https://www.statista.com/statistics/702853/united-states-digital-voice-assistants-
survey-alexa-awareness/ 



 

117 

Statista. (2017b, apríl). Awareness of Apple' Siri digital voice assistant among residents 
of the United States, as of April 2017. Sótt af 
https://www.statista.com/statistics/702863/united-states-digital-voice-assistants-
survey-siri-awareness/ 

Statista. (2017c, apríl). Awareness of Google's digital voice assistant among residents 
of the United States, as of April 2017. Sótt af 
https://www.statista.com/statistics/702854/united-states-digital-voice-assistants-
survey-google-assistant-awareness/ 

Statista. (2017d, apríl). Awareness of Microsoft's Cortana digital voice assistant among 
residents of the United States, as of April 2017. Sótt af 
https://www.statista.com/statistics/702850/united-states-digital-voice-assistants-
survey-cortana-awareness/ 

Statista. (2018). The most spoken languages worldwide (native speakers in millions). 
Sótt af https://www.statista.com/statistics/266808/the-most-spoken-languages-
worldwide/ 

Sunna Kristín Hilmarsdóttir. (2016, 13. febrúar). Enskan í forgrunni á nýjum 
upplýsingaskiltum á Keflavíkurflugvelli. Vísir. Sótt af 
http://www.visir.is/g/2016160219484/enskan-i-forgrunni-a-nyjum-
upplysingaskiltum-a-keflavikurflugvelli 

Tryggvi Gíslason. (2015, 10. desember). Dauði íslenskrar tungu – og máltækni. Eyjan. 
Sótt af http://blog.pressan.is/tryggvigislason/2015/12/10/daudi-islenskrar-tungu-
og-maltaekni/ 

UNESCO. (2011). Atlas of the world’s languages in danger. Sótt af 
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001924/192416e.pdf 

UNESCO Ad Hoc Expert Group on Endangered Languages. (2003). Language vitality and 
endangerment [skýrsla lögð fram vegna International expert meeting á UNESCO 
programme safeguarding of endangered languages, 10. – 12. mars 2003]. Sótt af 
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001836/183699E.pdf 

UNESCO‘s Culture Sector. (2011). UNESCO‘s language vitality and endangerment 
methodological guideline: Review of application and feedback since 2003. Sótt af 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/unesco_langu
age_vitaly_and_endangerment_methodological_guideline.pdf 

Uszkoreit, H. (e.d.). DFKI-LT – What is language technology? Sótt af 
https://www.dfki.de/lt/lt-general.php 

Váradi, T., Wittenburg, P., Krauwer, S., Wynne, M. og Koskenniemi, K. (2008). CLARIN: 
Common language resources and technology infrastructure. Í Calzolari, N., Choukri, 
K., Maegaard, B., Mariani, J., Odijk, J., Piperidis, S. og Tapias, D. (ritstjórar), 



118 

Proceedings of the sixth International conference on language resources and 
evaluation (LREC 2008) (bls. 1244–1248). Sótt af http://www.lrec-
conf.org/proceedings/lrec2008/pdf/317_paper.pdf 

Vigdís Finnbogadóttir. (1994, 19. júní). Gleði og þakklæti er efst í huga. Morgunblaðið, 
bls. 11.  

Weizenbaum, J. (1966). ELIZA—a computer program for the study of natural language 
communication between man and machine. Communications of the ACM, 9(1), 36–
45. 

Wickham, H. (2009). ggplot2: Elegant graphics for data analysis. New York: Springer. 

Yau, C. (2012–2015). R tutorial with Bayesian statistics using OpenBUGS. Sótt af 
http://www.r-tutor.com/content/r-tutorial-ebook 

Þingskjal nr. 838/1999–2000. Frumvarp til laga um bann við notkun farsíma án 
handfrjáls búnaðar við akstur ökutækja. 

Þingskjal nr. 1076/2013–2014. Þingsályktun um aðgerðaáætlun um notkun íslensku í 
stafrænni upplýsingatækni. 

Þingskjal nr. 68/2017–2018. Frumvarp til fjáraukalaga fyrir árið 2017. 

Þórarinn Eldjárn. (2017, 8. febrúar). Á íslensku má alltaf finna svar segir Þórarinn 
Eldjárn. Samtök atvinnulífsins. Sótt af http://www.sa.is/frettatengt/frettir/a-
islensku-ma-alltaf-finna-svar-segir-thorarinn-eldjarn 

  



 

119 

 

Viðauki I: Könnun 
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Spurning 17: Mann-Whitney U-próf  

17a Aldursflokkur Meðaltal Flokkar 1 & 2 Flokkar 1 & 3 Flokkar 2 & 3 

 1 = 10-30 ára 3,84 U=306,5 

p=0,4776 

Ekki marktækur 
munur 

U=150 

p=0,1157 

Ekki marktækur 
munur 

U=121 

p=0,3277 

Ekki marktækur 
munur 

 2 = 31-50 ára 3,68 

 3 = 51 árs og eldri 3,22 

17b Aldursflokkur Meðaltal Flokkar 1 & 2 Flokkar 1 & 3 Flokkar 2 & 3 

 1 = 10-30 ára 2,48 U=301,5 

p=0,562 

Ekki marktækur 
munur 

U=163 

p=0,0421 

Marktækur munur 

U=134,5 

p=0,1102 

Ekki marktækur 
munur 

 2 = 31-50 ára 2,32 

 3 = 51 árs og eldri 1,67 

17c Aldursflokkur Meðaltal Flokkar 1 & 2 Flokkar 1 & 3 Flokkar 2 & 3 

 1 = 10-30 ára 2,60 U=283 

p=0,8693 

Ekki marktækur 
munur 

U=133 

p=0,1555 

Ekki marktækur 
munur 

U=114,5 

p=0,2075 

Ekki marktækur 
munur 

 2 = 31-50 ára 2,55 

 3 = 51 árs og eldri 1,88 

 

Spurning 18: Mann-Whitney U-próf  

18a Aldursflokkur Meðaltal Flokkar 1 & 2 Flokkar 1 & 3 Flokkar 2 & 3 

 1 = 10-30 ára 2,80 U=13,5 

p=0,0776 

Ekki marktækur 
munur 

U=12 

p=1 

Ekki marktækur 
munur 

U=41 

p=0,2474 

Ekki marktækur 
munur 

 2 = 31-50 ára 3,83 

 3 = 51 árs og eldri 2,80 

18b Aldursflokkur Meðaltal Flokkar 1 & 2 Flokkar 1 & 3 Flokkar 2 & 3 

 1 = 10-30 ára 2,00 U=25 

p=0,6219 

Ekki marktækur 
munur 

U=15,5 

p=0,5708 

Ekki marktækur 
munur 

U=42 

p=0,2061 

Ekki marktækur 
munur 

 2 = 31-50 ára 2,50 

 3 = 51 árs og eldri 1,60 

18c Aldursflokkur Meðaltal Flokkar 1 & 2 Flokkar 1 & 3 Flokkar 2 & 3 

 1 = 10-30 ára 1,60 U=13,5 

p=0,0825 

Ekki marktækur 
munur 

U=9,5 

p=0,5708 

Ekki marktækur 
munur 

U=41 

p=0,2567 

Ekki marktækur 
munur 

 2 = 31-50 ára 2,92 

 3 = 51 árs og eldri 2,00 

 

 

 

Viðauki II: Marktæknitöflur 
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Spurning 26: Mann-Whitney U-próf  

26a Aldursflokkur Meðaltal Flokkar 1 & 2 Flokkar 1 & 3 Flokkar 2 & 3 

 1 = 10-30 ára 4,02 U=793,5 

p=0,0081 

Marktækur munur 

U=455,5 

p=0,1541 

Ekki marktækur 
munur 

U=627 

p=0.3629 

Ekki marktækur 
munur 

 2 = 31-50 ára 4,60 

 3 = 51 árs og eldri 4,46 

26b Aldursflokkur Meðaltal Flokkar 1 & 2 Flokkar 1 & 3 Flokkar 2 & 3 

 1 = 10-30 ára 3,24 U=976 

p=0,3986 

Ekki marktækur 
munur 

U=511 

p=0,9499 

Ekki marktækur 
munur 

U=571 

p=0,4743 

Ekki marktækur 
munur 

 2 = 31-50 ára 2,45 

 3 = 51 árs og eldri 3,23 

26c Aldursflokkur Meðaltal Flokkar 1 & 2 Flokkar 1 & 3 Flokkar 2 & 3 

 1 = 10-30 ára 2,38 U=925,5 

p=0,2149 

Ekki marktækur 
munur 

U=486,5 

p=0,4846 

Ekki marktækur 
munur 

U=559,5 

p=0,6884 

Ekki marktækur 
munur 

 2 = 31-50 ára 2,74 

 3 = 51 árs og eldri 2,57 

26d Aldursflokkur Meðaltal Flokkar 1 & 2 Flokkar 1 & 3 Flokkar 2 & 3 

 1 = 10-30 ára 1,38 U=6571 

p=0,0581 

Ekki marktækur 
munur 

U=8015,5 

p<0,001 

Marktækur munur 

U=10395 

p<0,001 

Marktækur munur 

 2 = 31-50 ára 1,09 

 3 = 51 árs og eldri 0,54 

 

Spurning 30: Mann-Whitney U-próf  

30a Aldursflokkur Meðaltal Flokkar 1 & 2 Flokkar 1 & 3 Flokkar 2 & 3 

 1 = 10-30 ára 4,39 U=928 

p=0,1556 

Ekki marktækur 
munur 

U=554,5 

p=0,7177 

Ekki marktækur 
munur 

U=642,5 

p=0,1211 

Ekki marktækur 
munur 

 2 = 31-50 ára 4,57 

 3 = 51 árs og eldri 4,35 

30b Aldursflokkur Meðaltal Flokkar 1 & 2 Flokkar 1 & 3 Flokkar 2 & 3 

 1 = 10-30 ára 1,77 U=1139,5 

p=0,7747 

Ekki marktækur 
munur 

U=411 

p=0,0489 

Marktækur munur 

U=415,5 

p=0,0536 

Ekki marktækur 
munur 

 2 = 31-50 ára 1,79 

 3 = 51 árs og eldri 2,21 

30c Aldursflokkur Meðaltal Flokkar 1 & 2 Flokkar 1 & 3 Flokkar 2 & 3 

 1 = 10-30 ára 3,69 U=1042,5 

p=0,9038 

Ekki marktækur 
munur 

U=412,5 

p=0,3888 

Ekki marktækur 
munur 

U=436,5 

p=0,4213 

Ekki marktækur 
munur 

 2 = 31-50 ára 3,79 

 3 = 51 árs og eldri 4 

30d Aldursflokkur Meðaltal Flokkar 1 & 2 Flokkar 1 & 3 Flokkar 2 & 3 

 1 = 10-30 ára 1,18 U=6890,5 U=8279 U=10532 



142 

 2 = 31-50 ára 0,71 p=0,0075 

Marktækur munur 

p<0,001 

Marktækur munur 

p<0,001 

Marktækur munur  3 = 51 árs og eldri 0,31 

 

Almennar viðhorfsspurningar 1: Mann-Whitney U-próf  

Liður 1 Aldursflokkur Meðaltal Flokkar 1 & 2 Flokkar 1 & 3 Flokkar 2 & 3 

 1 = 10-30 ára 3,55 U=6932,5 

p=0,0015 

Marktækur munur 

U=8579 

p<0,001 

Marktækur munur 

U=11198 

p<0,001 

Marktækur munur 

 2 = 31-50 ára 2,95 

 3 = 51 árs og eldri 2,21 

Liður 2 Aldursflokkur Meðaltal Flokkar 1 & 2 Flokkar 1 & 3 Flokkar 2 & 3 

 1 = 10-30 ára 3,94 U=7197 

p<0,001 

Marktækur munur 

U=9497 

p<0,001 

Marktækur munur 

U=11872 

p<0,001 

Marktækur munur 

 2 = 31-50 ára 3,18 

 3 = 51 árs og eldri 2,12 

Liður 3 Aldursflokkur Meðaltal Flokkar 1 & 2 Flokkar 1 & 3 Flokkar 2 & 3 

 1 = 10-30 ára 2,79 U=5236,5 

p=0,5373 

Ekki marktækur 
munur 

U=6609 

p=0,0257 

Marktækur munur 

U=10262 

p=0,0013 

Marktækur munur 

 

 2 = 31-50 ára 2,91 

 3 = 51 árs og eldri 2,34 

Liður 4 Aldursflokkur Meðaltal Flokkar 1 & 2 Flokkar 1 & 3 Flokkar 2 & 3 

 1 = 10-30 ára 1,72 U=5377 

p=0,4323 

Ekki marktækur 
munur 

U=6794,5 

p<0,001 

Marktækur munur 

U=9834,5 

p<0,001 

Marktækur munur 

 2 = 31-50 ára 1,61 

 3 = 51 árs og eldri 1,27 

 

Almennar viðhorfsspurningar 2: Mann-Whitney U-próf  

Liður 1 Aldursflokkur Meðaltal Flokkar 1 & 2 Flokkar 1 & 3 Flokkar 2 & 3 

 1 = 10-30 ára 2,14 U=3507,5 

p<0,001 

Marktækur munur 

U=1948 

p<0,001 

Marktækur munur 

U=5280 

p<0,001 

Marktækur munur 

 2 = 31-50 ára 3,01 

 3 = 51 árs og eldri 3,89 

Liður 2 Aldursflokkur Meðaltal Flokkar 1 & 2 Flokkar 1 & 3 Flokkar 2 & 3 

 1 = 10-30 ára 3,72 U=4708 

p=0,0967 

Ekki marktækur 
munur 

U=4728 

p=0,0898 

Ekki marktækur 
munur 

U=8040 

p=0,875 

Ekki marktækur 
munur 

 2 = 31-50 ára 4,04 

 3 = 51 árs og eldri 3,98 

Liður 3 Aldursflokkur Meðaltal Flokkar 1 & 2 Flokkar 1 & 3 Flokkar 2 & 3 

 1 = 10-30 ára 4,57 U=4833 

p=0,1635 

Ekki marktækur 
munur 

U=4700,5 

p=0,0167 

Marktækur munur 

U=7567 

p=0,2253 

Ekki marktækur 
munur 

 2 = 31-50 ára 4,82 

 3 = 51 árs og eldri 4,82 
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Liður 4 Aldursflokkur Meðaltal Flokkar 1 & 2 Flokkar 1 & 3 Flokkar 2 & 3 

 1 = 10-30 ára 1,18 U=5780,5 

p=0,0534 

Ekki marktækur 
munur 

U=6015 

p=0,0184 

Marktækur munur 

U=8524,5 

p=0,6548 

Ekki marktækur 
munur 

 2 = 31-50 ára 1,05 

 3 = 51 árs og eldri 1,02 

Liður 5 Aldursflokkur Meðaltal Flokkar 1 & 2 Flokkar 1 & 3 Flokkar 2 & 3 

 1 = 10-30 ára 3,56 U=5375 

p=0,4336 

Ekki marktækur 
munur 

U=5075 

p=0,0672 

Ekki marktækur 
munur 

U=7865 

p=0,1542 

Ekki marktækur 
munur 

 2 = 31-50 ára 3,76 

 3 = 51 árs og eldri 3,84 

Liður 6 Aldursflokkur Meðaltal Flokkar 1 & 2 Flokkar 1 & 3 Flokkar 2 & 3 

 1 = 10-30 ára 2,06 U=6076,5 

p=0,5065 

Ekki marktækur 
munur 

U=5092 

p=0,0472 

Marktækur munur 

U=7025 

p=0,0036 

Marktækur munur 

 2 = 31-50 ára 1,97 

 3 = 51 árs og eldri 2,43 

 


