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Útdráttur 

 

Femínísk málstýring (e. feminist language planning) er hugtak sem stundum hefur verið 

notað til að lýsa þeim breytingum sem jafnréttissinnar leitast við að gera á eigin máli og 

annarra til að gera öllum kynjum jafnhátt undir höfði. Hér er spurt: Hvaða tilraunir hafa 

verið gerðar í þessa veru á íslensku? Hver eru rökin fyrir því að gera slíkar breytingar á 

tungumálinu? Hvernig hefur þeim verið mætt og er yfir höfuð mögulegt að breyta 

málnotkun? Rýnt er í umræðuna síðastliðna áratugi, bæði hérlendis og erlendis, og 

tilraunir til breytinga á íslensku flokkaðar niður eftir eðli þeirra. Skoðuð eru rök með og 

á móti slíkum breytingum og m.a. fjallað um tengsl tungumáls og skynjunar. Niðurstöður 

benda til þess að skapandi notkun tungumálsins sem brýtur hefðbundnar málfræðireglur 

mæti talsverðri mótstöðu en tengslin milli tungumáls og skynjunar okkar eru mjög á reiki 

og rannsóknir sýna stundum misvísandi niðurstöður. Femínísk málstýring hefur verið 

stunduð á öðrum málsvæðum áratugum saman og oft heppnast með ágætum og því má 

vona að sú gróska sem ríkir um þessar mundir í þessum tilraunum á Íslandi verði 

árangursrík.  
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1 Inngangur 
Af 63 kjörnum fulltrúum á Alþingi eru 25 konur (Althingi.is, e.d.). Karlar eru fleiri 

á ráðherrastólum, þeir stýra fleiri sveitarfélögum, mun fleiri karlar stýra ríkisstofnunum 

og karlar eru í meirihluta sendiherra og dómara (Hagstofa.is, e.d.). Þeir stýra fjölmiðlum 

og eru í meirihluta viðmælenda í öllum fjölmiðum, þar með talið meirihluti svokallaðra 

álitsgjafa (Esther Hallsdóttir, 2017) og hafa þannig meiri áhrif á áherslur og viðhorf í 

samfélagsumræðunni en fólk af öðrum kynjum (Eygló Árnadóttir o.fl., 2010). 

Íslenskt samfélag, rétt eins og önnur, byggir á flóknu valdakerfi þar sem karlar eru 

að jafnaði yfirskipaðir og njóta góðs af undirskipan annarra kynja (Þorgerður Einarsdóttir 

og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir, 2009, Jón Snorri Snorrason, 2012). Þetta valdakerfi 

byggir á aldagamalli samfélagsgerð sem gerði aðeins ráð fyrir tveimur kynjum, þar sem 

konur töldust eignir karla og sinntu fyrst og fremst þjónustu- og umönnunarhlutverki 

(Beauvoir, 1989). Þótt samfélagsgerðin hafi tekið umtalsverðum breytingum er langt í 

land með að fólk af öllum kynjum hafi sömu tækifæri og möguleika í lífinu. 

Karlar eru hið viðtekna (Beauvoir, 1989) í valdakerfinu á meðan konur eru frávik. 

Ýmislegt bendir til þess að konur eigi erfiðara uppdráttar ef þær hasla sér völl innan 

karllægra geira en karlar sem hasla sér völl innan kvenlægra geira (Cotter o.fl., 2001). 

Áhugavert er að skoða þróun ýmissa starfsheita í íslensku með ofangreint í huga; 

flugfreyjur urðu sumar hverjar flugþjónar, fóstrur urðu leikskólakennarar og 

hjúkrunarkonur urðu hjúkrunarfræðingar. Allar þessar breytingar áttu sér stað þegar karlar 

bættust í hóp stéttanna en viðskeytin -stjóri og -maður hafa haldið sessi og titlar á borð 

við ráðherra og forseti virðast óbreytanlegir. 

Það vakti sterk viðbrögð þegar þingkonur Kvennalistans tóku upp á því að kalla sig 

þingkonur. Sagan segir að háværar rökræður hafi brotist út í setustofu Alþingis þar sem 

ónefndir þingkarlar hafi blásið á rök þingkvennanna um að „maður“ merkti karlmaður í 

hugum flestra (Ásdís Olsen o.fl., ritstj., 1998, bls. 28). Einn þeirra hafi spurt hvort konur 

væru ekki líka menn. Guðrún Agnarsdóttir þingkona hafi þá bent út um gluggann og sagt: 

„Sjáiði til dæmis mennina tvo sem standa þarna á Tjarnarbakkanum.“ En á 

Tjarnarbakkanum stóðu tvær konur. Þingmennirnir hváðu og þá mun Guðrún hafa sagt: 

„Annar er ófrískur og best gæti ég trúað að hinn væri á túr“ (Ásdís Olsen o.fl., ritstj., 

1998, bls. 28). 

Þetta vekur upp spurningar um hlutverk tungumálsins í valdakerfinu og hvort og 

hvernig hægt sé að nýta það til að stuðla að auknu jafnrétti. Femínískar hreyfingar hafa á 



 

 4 
 
 

undanförnum áratugum gert tilraunir til að beita tungumálinu á nýjan hátt í þágu aukins 

jafnréttis og sett spurningarmerki í anda Beauvoir við málfræðilegt karlkyn sem hið 

viðtekna og hlutlausa. Þær hafa lagt til breytingar sem taka tillit til reynsluheims og 

upplifana fólks af öllum kynjum. Um þessar tilraunir má lesa í þessari ritgerð en 

markmiðið er fyrst og fremst að varpa ljósi á helstu hliðar umræðunnar um kyn og 

tungumál, bæði hérlendis og erlendis. 

Til grundvallar þessum skrifum legg ég spurningarnar: hvaða tilraunir hafa verið 

gerðar í þessa veru á íslensku? Hver eru rökin fyrir því að gera slíkar breytingar á 

tungumálinu? Hvernig hefur þeim verið mætt og er yfir höfuð mögulegt að breyta 

málnotkun? Í öðrum kafla mun ég fjalla um hugtakið kyn í ýmsum birtingarmyndum. Í 

þriðja kafla verður fjallað um tilraunir til að beita kynhlutlausari málnotkun í íslensku og 

í fjórða kafla um rökin sem færð hafa verið fram með þeim og gegn þeim. Í fimmta kafla 

reyni ég að svara síðustu rannsóknarspurningunni; er þetta hægt? Að lokum koma 

samantekt og lokaorð. 

2 Kyn 
Í þessum kafla verður farið örlítið í saumana á þremur tegundum kyns; málfræðilegs 

kyns, líffræðilegs kyns og félagslegs kyns. 

2.1 Málfræðilegt kyn 
Í mörgum tungumálum er til formdeild sem nefnist kyn. Í íslensku skiptast nafnorð 

þannig í beygingarflokka eftir kyni og lýsingarorð og fornöfn beygjast samkvæmt 

nafnorðinu sem þau eiga við, þ.e. kyni, tölu og falli nafnorðsins. Í íslensku eru kynin 

karlkyn, kvenkyn og hvorugkyn.1 Kyn er þannig orðasafnsþáttur í nafnorðum, þ.e. 

nafnorð eru yfirleitt bara til í einu föstu kyni, en ummyndunarþáttur fornafna og 

lýsingarorða, þ.e. þau taka breytingum og taka á sig kyn nafnorðsins sem þau eiga við 

(Jón Axel Harðarson, 2001). 

Þetta á rætur sínar að rekja til indóevrópska frummálsins þar sem kynin eru 

upphaflega talin hafa verið tvö, samkyn og hvorugkyn. Samkyn var notað yfir lifandi 

verur og hvorugkyn yfir dauða hluti eða hugtök. Í indóevrópska samkyninu var ekki 

gerður greinarmunur á líffræðilegu karl- og kvenkyni heldur hann túlkaður orðfræðilega 

 
1 Samkvæmt hefðinni eru málfræðileg kyn talin upp í þessari röð. Sú tilhneiging að raða körlum og 
karlkyni fremst í ýmiskonar upptalningum kallast male firstess og hefur verið gagnrýnd af fræðafólki, sjá 
t.d. Karen L. Porreca, (1984), Sexism in Current ESL Textbooks. 
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eða með textasamhengi. Leifar af indóevrópska samkyninu má enn finna í tungumálinu, 

sbr. hugtökin móðir og faðir sem hafa nákvæmlega sömu beyginguna en tilheyra ólíkum 

málfræðilegum og líffræðilegum kynjum. Þessi orð tilheyrðu upprunalega samkyni (Jón 

Axel Harðarson, 2001). 

2.1.1 Mörkun kynja í íslensku 
Í málvísindum er hugtakið mörkun notað til að skýra stöðu fráviks (markað) 

gagnvart hinu hlutlausa, almenna eða viðtekna (ómarkað). Þannig er eintala ómörkuð og 

fleirtala mörkuð, nútíð ómörkuð og aðrar tíðir markaðar, nefnifall ómarkað og aukaföll 

mörkuð (Andersen, 2001). Íslenska hefur þrjú kyn og telst kvenkynið markaðast þeirra 

þar sem það hefur sértækasta merkingu og sjaldnast nokkra almenna skírskotun (Eiríkur 

Rögnvaldsson, 1990). Setningin „allir græða á verðbólgunni“ vísar til allra 

merkingarlegra kynja en setningin „allar græða á verðbólgunni“ getur ekki vísað til 

annarra líffræðilegra kynja en kvenna (sama heimild). Á svipuðum nótum talar Jón Axel 

Harðarson sem tekur dæmin „Eru allir mættir?“ og „Eru allar mættar?“ (2001).  

Hvorki Eiríkur né Jón gera þó tilraun til að setja dæmin sín í hvorugkyn í þessum 

heimildum en hvorugkyn telst ómarkaðast kynjanna í íslensku (Finnur Ágúst 

Ingimundarson, 2020).2 Í nýrri meistararitgerð Finns eru ýmis hlutlaus hlutverk 

hvorugkyns í íslensku reifuð. Sem dæmi má nefna: 

1. Hvorugkyn getur vísað til frumlags sem er setning, sbr. það er gott að vakna 
snemma, en í slíkum setningum er lýsingarorðssagnfyllingin (gott) líka í 
hvorugkyni. 

2. Hvorugkyn getur birst með fornöfnum og nafnorðum í aukafalli óháð tölu, 
sbr. mér/ykkur/börnunum er kalt.  

3. Hvorugkyn er notað í almennum tilvísunum ef ekki er vísað til persónu, sbr. 
það er allt búið. 

4. Hvorugkyn er notað um samblöndun kynja, kk. + kvk. = hk. Hann + hún = 
þau. 

 
Málfræðilegt karlkyn er þó stundum ómarkað. Þannig eru flettur lýsingarorða í 

orðabókum í kk.et.nf. en ekki hvorugkyni eða kvenkyni. Þegar við vísum til blandaðs 

hóps fólks sem ekki hefur verið nefnt, notum við yfirleitt karlkyn. Okkur er tamt að segja 

„Allir velkomnir“ og jafnvel þegar við stöndum fyrir framan hóp fólks af öllum kynjum 

getum við sagt „Eru allir mættir?“ Þetta hlutleysishlutverk hins málfræðilega karlkyns 

hefur sætt vaxandi gagnrýni á umliðnum árum3 en margir málfræðingar sem þátt hafa 

 
2 Þetta er ekki óumdeilt. Sjá t.d. Guðrúnu Kvaran 2005 og Eirík Rögnvaldsson 1990. 
3 Sjá t.d. Hildi Knútsdóttur 2013a og 2013b. 
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tekið í umræðunni virðast vilja halda í þetta hlutverk karlkynsins og telja óhugsandi að 

það geti tekið breytingum. Þannig tala Ágústa Þorbergsdóttir (2002) og Guðrún 

Þórhallsdóttir (2006) um það sem „reglu“ í íslensku að karlkynið gegni 

hlutleysishlutverki. 

Hér látum við heimspekilegar vangaveltur um hvað teljist „reglur“ og hvernig þær 

verði til liggja á milli hluta. Hvort þetta hlutverk karlkynsins í íslensku er regla eða 

einfaldlega hefð (og hvort það er munur á reglu og hefð í þessu samhengi) er umdeilt, eða 

í það minnsta umdeilanlegt, en hvað sem því líður er ýmislegt sem bendir til þess að 

reglan/hefðin sé einmitt að breytast. Æ oftar heyrast setningar á borð við „Öll velkomin 

meðan húsrúm leyfir“. Í auglýsingatíma Ríkisútvarpsins á dögunum heyrði ég auglýsingu 

sem hófst á orðunum „Þau sem búa í Suðurkjördæmi“. Sú setning brýtur sannarlega það 

sem sumir málfræðingar kalla reglu enda er þar notað hvorugkyn til að vísa til 

óskilgreinds hóps. Sama má segja um stöðuuppfærslu Háskóla Íslands frá því í apríl á 

Facebook-síðu sinni þar sem segir: „Mörg hafa verið að velta þessari spurningu fyrir sér“ 

(Háskóli Íslands, 2020). 

2.2 Líffræðilegt kyn 
Líffræðilegt kyn vísar til þeirrar flokkunar margra lífvera sem er ákveðin út frá 

kynfrumum. Spendýr, þar á meðal fólk, skiptast þannig oftast í kvenkyn og karlkyn byggt 

á litningasamsetningu og virkni æxlunarfæranna. Vanalega hafa spendýr af karlkyni XX 

litninga og spendýr af kvenkyni XY litninga. Þetta er þó langt í frá algilt, enda fellur stór 

hópur fólks undir skilgreiningu intersex fólks. Intersex fólk hefur ódæmigerð líffræðileg 

kyneinkenni þar sem er erfitt að sjá við fæðingu hvort um dreng eða stúlku er að ræða. 

Þessi hópur er ansi stór, allt að 1,7% mannskyns (Blackless o.fl., 2000). Intersex fólk 

hefur á undanförnum áratugum orðið sýnilegra í samfélaginu með aukinni 

vitundarvakningu og baráttu þess fyrir viðurkenningu á tilvist sinni og sjálfsyfirráðum.  

Sumir hópar fólks samsama sig ekki umræddu líffræðilegu kyni samkvæmt 

hefðbundnum skilgreiningum á líffræðilegum kyneinkennum. Það fólk fer stundum í 

gegnum leiðréttingarferli einhvern tímann á lífsleiðinni og verður fjallað um það í næsta 

kafla. 

2.3 Félagslegt kyn 
Félagslega mótað kyn eða kyngervi (e. gender) er lykilhugtak innan hinseginfræða 

og kynjafræða (sjá t.d. West og Zimmerman, 1987). Það er andstæða hins líffræðilega 
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kyns; það lýsir þeirri mótun sem við verðum fyrir á lífsleiðinni vegna samfélagslegra 

hugmynda um líffræðilegt kyn. Kyngervi er þannig menningarbundin útkoma þeirra 

viðhorfa og væntinga sem samfélag hefur til karlmennsku og kvenleika á hverjum stað 

og tíma. Þær væntingar taka til allrar hegðunar, allt frá raddbeitingu, klæðaburði og 

göngulagi til starfsvals, metnaðar og framsækni (Ruble o.fl., 2007).  

Lengst af var almennt litið svo á að kynin væru tvö; konur og karlar, og skilgreind 

út frá æxlunarfærum. Undanfarin ár og áratugi hefur sú hugmynd verið véfengd af trans 

fólki, þ.e. fólki sem upplifir sig af öðru kyni en því sem æxlunarfæri þeirra ættu að segja 

til um, og kynsegin fólki, en kynsegin fólk er regnhlífarhugtak yfir fólk sem finnur sig 

ekki eingöngu í öðru hvoru menginu, konur eða karlar (Richards o.fl., 2016). Margt 

kynsegin fólk á Íslandi kýs að nota um sjálft sig nýja hvorugkynsfornafnið hán sem nánar 

verður fjallað um í kafla 3.3.1. 

Kenningin um félagslega mótun kynjanna á rætur sínar að rekja til femínista á 6. og 

7. áratug síðustu aldar. Hún styðst við kenningar Foucault um stigveldi og völd og lýsir 

því hvernig samfélagið ýtir fólki inn í ákveðin hlutverk án tillits til hins breiða litrófs 

einstaklinga sem undir liggja. Tungumálið snertir vitanlega alla kima samfélags okkar og 

yfirburðastaða hins málfræðilega karlkyns sem rædd var að framan veldur því að 

kvenkyn, bæði í málfræðilegum og félagslegum skilningi, er síður sýnilegt í almennu 

máli. Það er málfræðilegt frávik frá hinu viðtekna karlkyni rétt eins og hin líffræðilega 

kona er frávik frá hinum viðtekna líffræðilega karli (Beauvoir, 1989). Sambandið milli 

samfélags og tungumáls er sterkt og erfitt að halda því fram að það sé á einhvern hátt 

tilviljun sem veldur því að það sem er kvenkyns sé undirskipað bæði í tungumáli og 

samfélagi (Pauwels, 1998). Misréttið er bæði félagslegs og málfræðilegs eðlis og 

endurspeglast í sífellu hvort í öðru eins og nánar verður fjallað um í næsta kafla. 

3 Kynhlutlausara málfar 
Fræðileg umræða um tilraunir til að breyta tungutaki fólks til að bregðast við 

kröfum um jafnrétti er áratuga gömul á ýmsum málsvæðum en tiltölulega ný af nálinni 

hérlendis. Á 8. áratugnum birtist fjöldi greina á ensku um kynjamisrétti í tungumálinu (sjá 

t.d. Bate, 1978, Bem og Bem, 1973 og Heilman, 1975) og um miðjan áratuginn höfðu 

allnokkur fyrirtæki, stofnanir og samtök sett sér stefnu um réttlátara tungumál. Háskólar, 

fjölmiðlar og ýmsar aðrar stofnanir samfélagsins víða í hinum enskumælandi heimi 

mörkuðu sér stefnur um kynhlutlausara mál og leiðbeindu nemendum sínum og 
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starfsfólki að nota ekki orð eins og man og he til að vísa til óræðra viðtakenda nema orð 

eins og woman og she væru notuð að sama marki á móti (Pauwels, 1998). Má þar nefna 

stefnu námsbókaforlagsins McGraw-Hill Book Company og American Psychological 

Association (Blaubergs, 1980). Síðan þá hefur það orðið nokkuð viðurkennt víða í hinum 

vestræna heimi að beita kynhlutlausara málfari eftir fremsta megni í formlegum texta. Á 

heimasíðu Evrópuþingsins má til að mynda finna slíka stefnu en þar segir: 
As part of those efforts, over the last decade, numerous guidelines have been developed 
and implemented at international and national level. International and European institutions 
(such as the United Nations, the World Health Organisation, the International Labour 
Organisation, the European Parliament and the European Commission), professional 
associations, universities, major news agencies and publications have adopted guidelines 
for the non-sexist use of language, either as separate documents or as specific 
recommendations included in their style guides. In the European Union, many Member 
States have also debated language policies and proposed such guidelines at various levels 
(Gender-neutral language in the European Parliament, 2018). 

 
Mér vitanlega hafa engar slíkar stefnur verið settar hérlendis en líflegar grasrótarumræður 

hafa átt sér stað undanfarin ár. Hér má til að mynda vísa til hressilegrar ritdeilu Hildar 

Knútsdóttur (2013a og 2013b) og Írisar Eddu Nowenstein (2013) auk fjölmargra 

umræðna í Facebook-hópum fyrir áhugafólk um íslensku, svo sem hópunum Málspjall 

og Málvöndunarþátturinn. Hér verður reynt að flokka gróflega þær tilraunir sem hafa 

verið gerðar á íslensku til að draga úr kynjaðri málnotkun í þrennt: viðleitni til að nota 

hvorugkyn í stað karlkyns (s.s. í setningum eins og öll velkomin), viðleitni til að laga 

nafnorð að fleiri kynjum, t.a.m. í ýmsum starfsheitum (s.s. flugþjónn og 

hjúkrunarfræðingur) og með því að draga úr notkun hugtaksins maður, og svo breytingu 

á fornafnanotkun. Í næstu köflum verður farið í saumana á þessum þremur tegundum 

breytinga. 

3.1 Hvorugkyn í stað ómarkaðs karlkyns 
Fyrst mætti lýsa viðleitni til að nýta þá staðreynd að hvorugkyn er ómarkað í 

íslensku og beita því markvisst yfir öll kyn. Þetta sést í setningum sem við heyrum æ oftar 

á borð við öll velkomin og fyrir áhugasöm. Þar er hvorugkyni markvisst beitt í stað 

ómarkaðs karlkyns í tilfellum þar sem líffræðilegt eða félagslegt kyn hóps er ekki þekkt. 

Leitarstrengurinn „öll velkomin“ skilar um 41.100 niðurstöðum á Google en „allir 

velkomnir“ skilar 481.000 niðurstöðum. Ýmislegt getur haft áhrif á þessar niðurstöður; 

t.a.m. er öll velkomin algengt dæmi í umfjöllun um kynhlutlausara málfar. Eins hverfur 

ómarkaða karlkynið þegar sýnilegur hópur er ávarpaður og því fylgja þarna með allar 

ræður og ávörp þar sem mælandi segir t.a.m. „ég býð ykkur öll velkomin á þennan fund“. 
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En ef við reynum að leiðrétta fyrir þeim skekkjum með því að bæta meðan húsrúm leyfir 

aftan við leitarstrengina (þannig að textadæmi feli aðallega í sér tilvik þar sem líffræðilegt 

og félagslegt kyn er ekki þekkt) fáum við 8.250 niðurstöður fyrir karlkyn og 427 fyrir 

hvorugkyn. Málfræðilegt kvenkyn kemur nánast4 aldrei fyrir í svona dæmum nema 

einungis sé verið að ávarpa konur. Það er því mun minna sýnilegt í tungumálinu. 

Snemma í ágúst 2020 urðu gríðarlegar sprengingar á hafnarsvæði Beirút, 

höfuðborgar Líbanon. Allir íslenskir fréttamiðlar fluttu fréttir af málinu og fór tala látinna 

hækkandi milli daga. Fyrirsagnir þriggja íslenskra miðla voru svohljóðandi: 

RÚV.is: 
Yfir 50 látnir eftir sprenginguna í Beirút (Freyr Gígja Gunnarsson, 2020). 
Yfir 100 látin í Beirút (Ævar Örn Jósepsson, 2020). 
 
Mbl.is:  
Yfir 50 látnir í Beirút (Mbl.is, 4. ágúst 2020). 
Fleiri en hundrað látin eftir sprengingarnar (Mbl.is, 5. ágúst 2020). 
 
Vísir.is:  
Að minnsta kosti tíu látnir í Beirút (Andri Eysteinsson, 2020). 
Á þriðja þúsund slösuð og spítalar yfirfullir í Beirút (Þórgnýr E. Albertsson, 

2020). 
Yfir 100 látin og þjóðarsorg lýst yfir (Vésteinn Örn Pétursson, 2020). 
Tvö hundruð talin af eftir sprenginguna (Stefán Ó. Jónsson, 2020). 

 
Þarna má sjá að á öllum þremur miðlum fluttust fyrirsagnir yfir í hvorugkyn eftir því sem 

á fréttaflutninginn leið og tölur særðra og látinna fóru hækkandi. Fyrir þessu má þó 

hugsanlega færa málfræðileg rök. Orðin hundrað og þúsund hafa ákveðna sérstöðu meðal 

töluorða, þau geta bæði verið töluorð eins og tíu og fimmtíu en einnig hvorugkyns nafnorð 

(Íslensk orðabók, 2007). Vera má að fréttafólk eða prófarkalesarar ofangreindra miðla líti 

því á þessi orð sem nafnorð frekar en töluorð í þeim dæmum. 

Málfar hjá Ríkisútvarpinu hefur tekið eftirtektarverðum breytingum undanfarin ár 

hvað þetta varðar. Birta Björnsdóttir fréttakona hefur til að mynda vakið athygli fyrir 

áberandi kynhlutlaust málfar og eflaust bregður einhverjum hlustendum útvarpsþáttarins 

Heimskviður í brún þegar hún lætur setningar á borð við þessa falla: „Mörg hafa eflaust 

nýtt sóttkví til að horfa og hlusta á svona þætti“ (Birta Björnsdóttir, 2020). Á vegum 

Ríkisútvarpsins hefur verið fjallað nokkuð opinskátt um þessa óformlegu stefnubreytingu 

á undanförnum árum en í Mannlega þættinum 12. desember 2017 talaði Anna Sigríður 

 
4 Ég geri þennan fyrirvara vegna þess að vissulega hafa femínistar leikið sér að því að ávarpa blandaða 
hópa í kvenkyni en þar er um afar óvenjuleg dæmi að ræða. 
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Þráinsdóttir málfarsráðunautur RÚV um að hún fyndi fyrir þessari öldu, bæði meðal 

starfsfólks stofnunarinnar og úti í samfélaginu. Anna Sigríður segir: „Í mínum huga er 

þetta spurning um hugarfar og viðhorf, fremur en að þetta sé einhver stórkostleg 

málbreyting. Karlkyn verður áfram til þó að það kannski missi þessa stöðu sína að vera 

hlutlausa kynið“ (Gunnar Hansson, 2017). Þá hætti Ríkisútvarpið að velja mann ársins og 

hefur síðan 2017 þess í stað valið manneskju ársins (Bára Huld Beck, 2018 og Freyr Gígja 

Gunnarsson, 2016). 

Mörkin þar sem hættir að teljast eðlilegt að nota ómarkað karlkyn eru lítt rannsökuð 

en leiða má líkur að því að það hljómi einkennilegar eftir því sem hópurinn sem vísað er 

til er þrengri. Flestum málhöfum þykja þessi dæmi eðlileg þótt vísað sé til kynjablandaðra 

hópa:  

(1) Þeir sem ferðast mikið innanlands vita að bensín er dýrt. 
(2) Allir í vinnunni hjá mér eru vegan. 
(3) Þeir hjá IcelandAir hafa hækkað verðið. 

 
Samkvæmt minni máltilfinningu er dæmi (3) þó ekki eðlilegt þar sem þar er vísað til 

tiltekins hóps fólks af öllum kynjum. Hugsanlega liggur munurinn í því að þeir í dæmi 

(3) er persónufornafn en þeir í dæmi (1) og allir í dæmi (2) eru óákveðin fornöfn. Ég gæti 

því ekki sagt um sama samstarfsfólk af öllum kynjum og allir í dæmi (2) vísar til; „þeir 

eru allir vegan.“ Hópurinn er ekki lengur óræður þegar vísað er til hans með 

persónufornafni. Áhugavert væri að sjá rannsóknir á þessu. Hvers vegna þykir mörgum 

málhöfum eðlilegt að segja að þeir hjá bankanum hafi samþykkt greiðslumatið? 

Það má geta sér til um að þarna komi tvennt til. Annars vegar liggur beint við að 

leggja til grundvallar kynjafræðikenningar um ósýnileika kvenna5 og hins vegar smitáhrif 

frá hinu ómarkaða karlkyni eins og í dæmum (1) og (2). Hér gefst ekki tækifæri til að 

færa sönnur á þær kenningar en sé eitthvað til í þeim bendir það einnig til þess að það sé 

beinlínis skaðlegt samfélagi að halda í ómörkun hins málfræðilega karlkyns. 

3.2 Nafnorð og orðaforði 
Annar flokkur breytinga í málnotkun snýst um orðaforða. Þar má nefna ýmis 

starfsheiti sem gefa til kynna líffræðilegt eða félagslegt kyn, s.s. ráðherra, sendiherra, 

hjúkrunarkona, fóstra, barnapía, ljósmóðir og flugfreyja svo eitthvað sé nefnt, en einnig 

orðið maður í ýmsum myndum. Bæði sem hugtak yfir tegundina homo sapiens, sem fyrri 

 
5 Sjá til dæmis frábæra nýja bók Caroline Criado Perez, Invisible Women: Data Bias in a World Designed 
for Men. 
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eða síðari lið í ýmsum samsettum orðum, s.s. mannréttindi eða flugmaður og síðast en 

ekki síst sem óákveðið fornafn, en notkun þess sem slíks verður skoðuð í næsta kafla sem 

fjallar um fornöfn.  

Breytingar sem verða á orðaforða og orðavali fólks eru oft auðveldari viðfangs en 

breytingar sem snúa beint að beygingakerfi málsins. Anne Pauwels (1998), prófessor í 

félagslegum málvísindum, segir að til þess að lífvænleiki málbreytinga geti verið sem 

mestur eigi ekki að leggja til breytingar sem ekki samrýmist málkerfinu. Breytingar á 

orðaforða koma gjarnan til af samfélagslegum breytingum og jafnvel pólitískum þrýstingi 

eins og sést í dæmum um orðaforða í kringum hinsegin fólk, fólk með ýmiskonar fatlanir 

og skerðingar og marga aðra jaðarsetta hópa. Við tölum fæst um kynvillinga, 

heyrnleysingja eða blámenn lengur og fólk með þroskaskerðingar þarf sem betur fer 

sjaldnar að sitja undir því að vera kallað vangefið eða fávitar. Orðin hommi og lesbía 

fengust ekki lesin í tilkynningatíma Ríkisútvarpsins árið 1981 (Þóra Björk Hjartardóttir, 

2004). Þau orð eru hin mestu hlutleysisorð í hugum flestra málnotenda í dag. Þrátt fyrir 

að breytingar á orðaforða mæti minni mótstöðu en breytingar sem hafa áhrif á 

beygingakerfið þá gildir það sama um þær og allar aðrar breytingar sem fjallað er um í 

þessari ritgerð; að baki þeim liggur hugsjónin um jafnrétti.  

3.2.1 Starfsheiti 
Í töflu 1 gefur að líta tíðni uppflettiorða þriggja starfsheita á Tímarit.is: 

hjúkrunarkona, kennslukona og þingkona. Stuðst var við Beygingarlýsingu íslensks 

nútímamáls og leitað að orðunum þremur eftir áratugum í Morgunblaðinu. Þar má sjá að 

tilvikum hjúkrunarkvenna og kennslukvenna fer fækkandi meðan þingkonur sækja í sig 

veðrið.  

 
Mynd 1: tíðni orða á hverja blaðsíðu í Morgunblaðinu.6 
 

Þarna eru merkjanlegar stefnubreytingar í öllum tilfellum. Orðið 

hjúkrunarfræðingur kemur í stað hjúkrunarkonu en á miðjum 8. áratugnum var samþykkt 

 
6 Upplýsingar um blaðsíðufjölda eru ekki birtar á Tímarit.is en voru fúslega veittar af starfsmanni vefsins 
í tölvupósti.  
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stjórnarfrumvarp um breytingar á hjúkrunarlögum þess eðlis að starfsheitið 

hjúkrunarfræðingur yrði lögverndað (þingskjal 439/1975). Starfsheitið hjúkrunarkona 

hefur í seinni tíð þótt þröngt og útilokandi fyrir karla sem sinna hjúkrun. Skemmst er að 

minnast háværra umræðna í jólabókavertíðinni fyrir tveimur árum þegar barnabók með 

„hjúkrunarkonu“ vakti hávær viðbrögð meðal hins femíníska almennings (Sylvía Hall, 

2018).  

Í greininni Í dag varð hún kona (eða að minnsta kosti svona frekar nýlega) sem 

birtist í Ástumálum árið 2015 veltir Steinþór Steingrímsson upp þeirri kenningu að 

vinsældir orðsins kennslukona hafi aukist með aukinni þátttöku kvenna í kennarastétt en 

svo hafi það verið liður í kjarabaráttu að kennarar hefðu allir sama starfsheiti (2015, bls. 

67-8), en rétt er að geta þess að samkvæmt athugun Steinþórs rísa vinsældir orðsins hæst 

á áratugnum 1950-1959, þ.e. á áratugnum á undan þeim sem finna má í samantektinni hér 

að framan, og eru því þegar farnar að dala þegar sú talning sem hér er til umræðu hefst. 

Þingkonur skera sig í þessari samantekt rækilega úr. Þær eru örfáar á prenti allt fram á 

níunda áratug síðustu aldar en þá snarfjölgar þeim. Þarna má sjá öfug áhrif við þau sem 

nefnd eru í fyrri dæmunum. Árið 1983 fékk Kvennalistinn þrjár konur kjörnar sem nota 

starfsheitið þingkona um sjálfar sig. Þingmennska var hefðbundin karlastétt þar sem 

konur voru að ryðja sér til rúms og sumar þeirra vildu starfsheiti sem hæfði að þeirra mati 

kyni þeirra betur. Þetta gekk ekki þrautalaust eins og við er að búast miðað við flest sem 

kemur fram í þessari ritgerð, eins og sjá má t.d. á orðum Eiðs Guðnasonar um málið úr 

ræðustól Alþingis: „Það er kannske á stefnu Kvennalistans líka að leggjast gegn því að 

orðin „drengur góður“ séu notuð um konur. Ég vona að svo sé ekki, en þegar fólk leggur 

það á sig að búa til orðskrípi eins og „þingkona“ veit maður aldrei á hverju má eiga von.“ 

(Eiður Guðnason, 1985). 

Í fyrrnefndri grein bendir Steinþór einnig á að hinar skapandi stéttir njóti nokkurrar 

sérstöðu þegar leitað er að tíðni kvenkenndra starfsheita. Þannig hafa leikkonur, 

listakonur, myndlistarkonur, blaðakonur og söngkonur unnið sér sess í málinu og notkun 

þeirra starfsheita aukist síðustu áratugi (Steinþór Steingrímsson, 2015). Við leit á Google 

má einnig finna fjöldann allan af dæmum um flugkonur og jafnvel á annað hundrað 

bílstýrur þótt það hugtak sé fáum tamt að mínu viti. Um orðið talskona segir í bloggfærslu 

Teits Atlasonar á vefnum Eimreiðin:  
Orðið talskona í merkingu yfir femíniska talsmenn, einangrar feminisma úti á skeri og frá 
samfélaginu. Einmitt þar sem við viljum EKKI vera. Skorum á fjölmiðla að hætta þessu 
talskonu rugli. Ef krafan um að orðið talskona verði notað, þá verður hin sama að duga fyrir 
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ráð“herra“ og öll þau gildishlöðnu orð sem nú þegar eru í talmálinu. Hverjum dettur t.d í 
hug að nota orði bílstýra í staðinn fyrir bílstjóri! (2008). 

 
En málfræðilega er ekkert athugavert við orðið bílstýra og ekkert því til fyrirstöðu að 

slíkur leikur að tungumálinu verði að hefð, hvað sem íhaldssamari unnendum málsins 

kann að finnast um það. 

3.2.2 Nafnorðið maður 
Orðið maður er notað í hinu fjölbreytilegasta samhengi í íslensku, bæði sem nafnorð 

og óákveðið fornafn. Sem nafnorð getur það bæði merkt einstaklingur af tegundinni homo 

sapiens og karlmaður (Íslensk orðabók, 2007). Fræg er sagan af maddömu Vilhelmínu 

Lever sem kaus í bæjarstjórnarkosningum á Akureyri 1863, 19 árum áður en nokkur kona 

á Íslandi fékk kosningarétt. Bærinn hafði nýverið fengið kaupstaðarréttindi og nýja 

reglugerð um kosningarétt sem var þýdd úr dönsku. Samkvæmt reglugerðinni höfðu allir 

„fullmyndugir menn“ kosningarétt. Menn þessir voru karlmenn á dönsku og ekki hafði 

verið hugað að ólíkri merkingu á íslensku. Á þeim forsendum að konur væru líka menn 

kaus Vilhelmína (Gísli Jónsson, 1981). 

En hvenær eru konur menn og hvenær ekki? Ef vinkona mín segist hafa farið heim 

með manni sé ég ekki fyrir mér konu. Karl í hjónabandi með konu myndi sennilega aldrei 

segja „maðurinn minn er óléttur“. En á þessum fordæmalausu tímum kórónaveirunnar 

hafa konur, karlar og kynsegin fólk landsins setið undir óteljandi upplýsingafundum 

almannavarna þar sem ýmsum góðum ráðum er í sífellu beint til „manna“. Víðir 

Reynisson, yfirlögregluþjónn hjá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, sagði til dæmis 

á upplýsingafundi 24. mars sl. „Nú verða menn bara að fara að taka: Af hverju erum við 

að þessu?“, „Ef þið horfið á löndin í kringum okkur þar sem menn eru farnir að vera, 

menn eru í…“ og „Menn geta ekki sett þetta þannig niður að það muni eitthvað virka 

venjulega. Þannig að það er bara það sem menn þurfa að huga að núna.“ (Kolbeinn Tumi 

Daðason, 2020). Fáum dettur í hug að konur séu undanskildar þessum góðu heilræðum. Í 

Laxdælu segir frá því þegar Höskuldur heyrir mannamál og fer til að kanna það: „Sá hann 

þar tvo menn og kenndi. Var þar Ólafur son hans og móðir hans“ (bls. 21). Jón Thoroddsen 

skrifaði hinsvegar um andstæðuparið Mann og konu á eftir Pilti og stúlku og rauðsokkur 

börðust fyrir því á 8. áratugnum að fá að teljast til manna.  

Nú á dögum er það ansi hávær femínísk krafa að konur fái að vera konur og dregið 

verði úr notkun orðsins maður til að vísa til þeirra. Til að mynda hefur Helga Vala 

Helgadóttir notað titilinn þingman um sjálfa sig (Ragnhildur Þrastardóttir, 2020). Þetta er 



 

 14 
 
 

ekki nýtt af nálinni en árið 1998 lagði Guðný Guðbjörnsdóttir þingkona Kvennalistans 

fram þingsályktunartillögu þar sem lagt var til að starfsheitið ráðherra yrði aflagt og 

annað starfsheiti fundið sem hentaði gæti konum (þingskjal 22/1998). Jón Steindór 

Valdimarsson þingmaður (2018) skrifaði aðsenda grein í Kjarnann um orðið maður í 

almennum hegningarlögum þar sem hann bendir á að þrátt fyrir að orðið maður sé oft 

notað sem tegundarheiti í íslenskum lagatexta sé það ekki algilt, t.a.m. segir um 

sifskaparbrot í 3. mgr. 188. gr. hegningarlaga: „Ókvæntur maður eða ógift kona, sem 

gengur að eiga gifta konu eða kvæntan mann, skal sæta fangelsi allt að 1 ári.“ Þá tekur 

Jón Steindór dæmi um eiginkonur og eiginmenn, eitt dæmi um kvenmann og eitt dæmi 

þar sem talað er um verknað sem beinist að karli, konu eða barni án þess að augljóst sé 

hvers vegna ekki er talað um verknað sem beinist að manni eða barni.  

Það þarf kannski ekki að koma á óvart að orð sem notað er með jafnfjölbreyttum 

hætti geti valdið usla, umræðum og deilum þegar krafan um að tungumálið nái til allra 

notenda þess verður háværari. Í máli sumra vísar orðið einungis til karla en fyrir öðrum 

eru konur líka menn. Þarna takast ekki bara á sjónarmið um það hvort hið undirliggjandi 

valdakerfi móti tungumálið og endurspegli þannig kynjamisrétti heldur einnig um það 

hvort tungumálið eigi þátt í að móta samfélagið og notkun orðsins maður í kynhlutlausu 

hlutverki ýti þannig undir misréttið sem almennt er viðurkennt að einkenni samfélagið. 

Er merkingu orða að finna í orðunum sjálfum eða umhverfi þeirra sem mæla þau? 

3.3 Fornöfn 
Þriðji flokkur breytinganna sem hér er rætt um snýr að fornafnanotkun. Eins og rætt 

var í kafla 2.1.1 um málfræðilega mörkun kynja, þá hefur þótt eðlilegt að nota fornöfn í 

karlkyni á íslensku þegar vísað er til hópa fólks af óþekktum kynjum. Þannig hafa 

setningar sem þessar haft almenna skírskotun í fólk í hugum flestra málnotenda en ekki 

bara karla: 

(4) Allir hafa verið að ferðast innanlands í sumar. 
(5) Margir vilja bara nota karlkyn. 

 

Tilraunir til að breyta þessu falla að sumu leyti saman við tilraunir til að beita fremur 

hvorugkyni en karlkyni eins og rætt var í kafla 3.1. Tilvitnun á borð við þessa getur þannig 

átt heima í báðum flokkum: „Mörg eru á móti handstýringu vegna þess að þau vilja ekki 

að málið breytist neitt, en önnur eru á móti vegna þess að þau vilja leyfa málinu að þróast 

og breytast án meðvitaðra afskipta málnotenda.“ (Eiríkur Rögnvaldsson, 2019). 
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Femínistar hafa nú í vaxandi mæli gert tilraunir með að setja setningar eins og í 

dæmum (4) og (5) í hvorugkyn: Öll hafa ferðast innanlands í sumar og mörg vilja bara 

nota karlkyn. Þetta er ýmsum í mínu málumhverfi orðið ágætlega tamt, sér í lagi í rituðum 

texta þegar meiri tími gefst til að hugsa um orðalag. Þá ber líka mikið á ákveðinni forðun, 

þ.e. viðleitni til að umorða setningar þannig að engu málfræðilegu kyni sé gert hærra 

undir höfði en öðru. Ef vel er að gáð má sjá einkenni slíkrar forðunar í gegnum allan texta 

þessarar ritgerðar enda hefur hið ómarkaða karlkyn verið þeirri sem þetta skrifar hugleikið 

í fjöldamörg ár og þegar ég rekst á það í gömlum skrifum eftir sjálfa mig bregður mér 

allajafna dálítið í brún.  

Þessari tilhneigingu má lýsa með því að málnotandi forðast eftir bestu getu 

setningaskipan sem krefst notkunar óákveðna fornafnsins maður eða ómarkaðs karlkyns. 

Ég nota sjálf oft 2.p.et., „þú venst þessu með tímanum“ (þar sem fornafninu þú er ætlað 

að vísa til mín, þín og okkar allra) og 1.p.ft.; „Við erum öll orðin þreytt á ástandinu“, eða 

hreinlega 1.p.et.; „Ég hef alltaf reynt að velja íslenskt“ í staðinn fyrir setningar sem hefjast 

t.d. á enginn, maður eða allir. Slík orðræða hefur að mínu mati oft þann viðbótarkost að 

færa málnotandann nær umræðuefninu og viðmælandanum. Í þessu tísti sjáum við bæði 

dæmi um nýja notkun ómarkaðs hvorugkyns og forðun í kjölfarið: 
Fyrir þau sem fannst strætó ekki henta vel í dag: Það kemur í alvöru með æfingunni að taka 
strætó. Appið vísar ekki endilega leiðina sem hentar þér best. Þú lærir á skiptingar eftir 
tíma dags, stoppistöðvar sem eru ekki næst þér en í göngufæri o.s.frv. (Unnur Margrét 
Arnardóttir, 2020). 

 
En málið getur vandast dálítið þegar kemur að setningum í eintölu. Þá er hætt við að 

textinn verði klaufalegur og svipti viðföngin alfarið kyni. „Það mætti ekkert í afmælið 

mitt“ hljómar (ennþá) þvingað og óþægilegt. Það er því engin tilviljun að ný 

persónufornöfn hafi verið að spretta upp í ýmsum tungumálum eins og nánar verður lýst 

í næsta kafla. 

3.3.1 Ný persónufornöfn 
Alda Villiljós er ljósmyndari og baráttumanneskja fyrir réttindum kynsegin fólks 

sem fjallað var um í kafla 2.3 um félagslegt kyn. Alda kynnti fyrir Íslendingum nýtt 

persónufornafn árið 2013, hán (Alda Villiljós, 2013). Margt kynsegin fólk notar þetta 

fornafn um sjálft sig í stað þess að nota hvorugkynsfornafnið það sem þegar var til í 

málinu. Það þykir afmennskandi og lítilsvirðandi, sbr. eftirfarandi orð Öldu: „Ég gæti jú 

notað það en ég er ekki vitsmunalaus hlutur; ég er manneskja og finnst það bæði særandi 

og niðurlægjandi að vera kallað það“ (Hólmfríður Gísladóttir, 2016). 
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Í upphafi árs 2014 birti Fréttablaðið samantekt á slangri ársins 2013 að mati blaðsins 

og álitsgjafa. Þar var nefnt persónufornafnið hán og skýrt svo: 
hán (fn) nýtt persónufornafn í hvorugkyni sem vísar til manneskju af óræðu kyni 
Uppástunga frá Öldu Villiljósi að íslenskun á sænska persónufornafninu hen. Beygist eins 
og lán (Bjöllers, slölli og elg, 2014). 
 

Orðið átti eftir að breiðast ansi hratt út og hefur verið áberandi í umræðunni undanfarin 

u.þ.b. fimm ár. Alda Villiljós á ekki bara heiðurinn að tillögunni á þýðingunni heldur á 

hán stóran hlut í því að kynna orðið fyrir almenningi með greinum og viðtölum.7 Orðið 

finnst ekki enn í Beygingarlýsingu íslensks nútímamáls þegar þetta er ritað en hefur 

nýverið ratað í rafræna útgáfu Íslenskrar orðabókar á vefnum Snara.is (Íslensk orðabók, 

2007). Á vefsíðunni er ekki tilgreint hvenær orðið var tekið inn en í Málfarsmínútunni á 

RÚV fyrir u.þ.b. ári síðan kom fram að orðið hefði ekki enn ratað í orðabók (Guðrún 

Línberg Guðjónsdóttir, 2019). Enn fer lítið fyrir rannsóknum á útbreiðslu orðsins en 2018 

sagði Jón Yngvi Jóhannsson bókmenntafræðingur á Facebook: „Í fjögur ár hef ég notað 

persónufornafnið „hán“ á glærum í námskeiði fyrir fyrsta árs nema í kennaranámi. Í 

morgun gerðist það í fyrsta skipti að enginn spurði hvað það þýddi. Þetta mjakast.“ (Jón 

Yngvi Jóhannsson, 2018).8 

Hán er bæði hugsað sem fornafn fyrir þau sem skilgreina sig utan tvíhyggjuparsins 

karl og kona en einnig sem kynhlutlaust fornafn sem grípa má til þegar 

líkamlegt/félagslegt kyn er ekki þekkt eða er óviðkomandi, sbr. þessi orð sem féllu á 

Facebook í ágúst 2020: „Myndin "brjótsyk" kemur ekki oft fyrir í ritmáli samkvæmt 

"Gúggli" vini mínum en þó mun oftar en brjótsigg, hán finnur aðeins þetta eina dæmi frá 

1961.“ Þarna vísar persónufornafnið til kynhlutlausu leitarvélarinnar Google. 

Þessi síðarnefnda skýring á orðinu er sú eina sem hin rafræna útgáfa Íslenskrar 

orðabókar býður upp á en þar segir: „persónufornafn sem stendur fyrir 3. persónu í hk. 

þegar mælandi kyngreinir ekki þann sem um er rætt“ (Íslensk orðabók, 2007). Fróðlegt 

er að bera íslensku skýringuna saman við sænsku orðabókarskýringuna á nýja 

kynhlutlausa fornafninu hen en þar segir:  
Merking: 1. kemur í stað „hann eða hún“, „viðkomandi“ eða „einhver af óþekktu/ 
nafnlausu kyni“, 2. vísar til manneskju sem ekki getur eða vill líta á sig sem karl eða konu. 
(Hen. E.d.) 
 

 
7 Sjá t.d. Gunnþórunni Jónsdóttur, 2015: https://timarit.is/page/6648942. 
8 Í líflegum umræðum undir færslu Jóns má finna ýmsar mótbárur við þessu nýja fornafni og þar má 
einnig finna fallega athugasemd frá Hauki Ingvarssyni sem ég fékk að láni í lokaorðum þessarar ritgerðar.  
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Málfræðileg umræða um fornafnið hán hefur ekki verið mikil á íslensku en í pistli á 

heimasíðu sinni fer Eiríkur Rögnvaldsson yfir rök sem hann ímyndar sér að kunni að vera 

sett fram gegn því að taka nýtt persónufornafn inn í tungumálið (Eiríkur Rögnvaldsson, 

2019). Þar eru nefnd þau rök að ekki sé hægt að breyta málkerfinu, grundvallaratriðum 

eins og að föllin séu fjögur, tölurnar tvær og kynin þrjú. En eins og Eiríkur bendir á er 

einmitt ekki verið að gera það, kynin eru áfram þrjú þótt einu fornafni sé bætt við til að 

tákna eitt þeirra, enda er hán hvorugkynsorð og beygist sem slíkt. Þá nefnir hann þau rök 

að fornöfn séu lokaður orðflokkur en spyr jafnframt hvað sé því til fyrirstöðu þegar nýjar 

þarfir koma fram að bæta við orðum í hina svokölluðu lokuðu orðflokka.  

Hann bendir einnig á að það vanti ábendingarfornafn sem samsvari hán. Sá og þessi 

eru ábendingarfornöfn samsvarandi hann, sú og þessi samsvarandi hún og þetta sem 

samsvarar það. Þetta er áhugavert vandamál sem Eiríkur telur æskilegast að verði leyst 

þannig að ábendingarfornafn yrði sjálfsprottið í hópi notenda en segir þetta ekki gilda 

forsendu til að hafna hán. Lokarökin sem Eiríkur tínir til eru þau að ekki eigi að handstýra 

málinu. Hann segist hafa samúð með því sjónarmiði en bendir á að málið er alltaf að 

breytast og við erum alltaf að hafa afskipti af þeim breytingum. Þannig sé baráttan gegn 

„þágufallssýki“ líka handstýring þar sem verið er að berjast gegn breytingum á málinu 

sem þegar er orðin í málkerfi stórs hluta málnotenda. Að lokum segir Eiríkur, og ég leyfi 

mér að taka undir:  

Að því sögðu get ég alveg tekið undir það að handstýring tungumálsins er almennt séð 
óæskileg. En það er ekki síður óæskilegt að hópur fólks upplifi sig utangarðs í móðurmáli 
sínu (18. ágúst 2019). 

 
Ljóst er að kynhlutlaus fornöfn eru að ryðja sér til rúms víðar en á Íslandi. Árið 2014 var 

tilkynnt að í næstu útgáfu Sænska akademíska orðalistans (þ.e. 2015) yrði fornafnið hen 

að finna. Fyrsta dæmið um nútímanotkun orðsins er í barnabók frá 2012 (Gustafsson 

Sendén o.fl., 2015) en umræða um orðið hafði þá staðið í nokkur ár. Sænska málnefndin 

mælti gegn notkun orðsins árið 2012 en breytti leiðbeiningum sínum árið eftir og hvatti 

til þess að orðið yrði notað af varúð (Renström o.fl., 2013). Notkun orðsins margfaldaðist 

árið 2012. Á fyrri helmingi ársins sást orðið helst á prenti í umræðum um orðið sjálft en 

á seinni helmingnum sást það aðallega í textum sem voru óskyldir þeirri umræðu (sama 

heimild) og eins og fyrr segir var það tekið inn í orðabók 2015. 

Rannsókn á viðhorfum til orðsins og útbreiðslu notkunar þess birtist 2015 

(Gustafsson Sendén o.fl.). Rannsóknin nær til áranna 2012–2015 og sýnir svo ekki verður 
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um villst að notkun jókst og viðhorf urðu jákvæðari. Á síðasta ári rannsóknarinnar voru 

ekki nema 25% þátttakenda sem notuðu orðið sjaldan eða aldrei en það hlutfall var hæst 

58%. Breytingin á viðhorfunum á þeim tíma sem rannsóknin tók til var enn meiri eins og 

sjá má á mynd 2. Þessar breytingar benda eindregið til þess að það sé í raun mögulegt að 

taka ný fornöfn inn í tungumál. 

 
Mynd 2: viðhorfsbreytingar til notkunar orðsins hen skv. rannsókn Gustafsson Sendén o.fl. 

 
 

Í ensku hefur hið gamalgróna fornafn they (og them og their) verið notað í kynhlutlausu 

eintöluhlutverki árhundruðum saman (Bodine, 1975). Þetta sést í setningum á borð við 

„who lost their wallet?“, „Anyone can do what they want“ og svo framvegis. Á 19. öld 

hófst allsherjar mótmælabylgja forskriftarmálfræðinga gegn slíkri notkun þar sem fullyrt 

var að „they“ væri fleirtala og það væri beinlínis rangt að nota það til að vísa til einnar 

manneskju (sama heimild). Merriam-Webster orðabókin bætti einni skilgreiningu á 

orðinu inn árið 2019 en það er fornafn „notað til að vísa til einnar manneskju sem er 

kynsegin“ (e. nonbinary) (Merriam-Webster.com, 2019). Merriam-Webster velur orð 

ársins og varð they fyrir valinu þetta árið en uppflettingum orðsins á vef orðabókarinnar 

fjölgaði um 313% frá því 2018 (Merriam-Webster, 2019).  

3.3.2 Maður sem óákveðið fornafn 
Eins og fyrr var getið hefur orðið maður þá sérstöðu að geta bæði verið nafnorð og 

óákveðið fornafn. Árið 1996 birtist í Morgunblaðinu aðsent bréf þar sem segir meðal 

annars um notkun orðsins maður sem óákveðins fornafns:  
Undirritaður hefur áður sent frá sér grein um það í Morgunblaðið og bent á að það færi illa 
í íslensku og ofnotkun þess spilli íslenskri tungu, t.d. „þegar maður kemst upp á fjallið 
blasir við manni fögur sjón, maður gleymir því ekki". Því ekki að segja: Þegar komið er 
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upp blasir við – það er ógleymanlegt. Undirritaður hefur ýmislegt skrifað og aldrei látið 
orðið maður frá sér fara í þessari merkingu. Ekki er vitað til þess að neinn hafi saknað þess 
(Sigurður Sigurmundsson frá Hvítárkoti, 1996). 

 

Lengi hefur verið amast við þessari notkun en hún hefur náð fótfestu engu að síður og 

þykir orðið helst óviðeigandi í formlegum texta. En í seinni tíð ber sífellt meira á því að 

konur og kynsegin fólk hafni þessari notkun á þeim forsendum að þeim finnist þau ekki 

hluti af menginu maður vegna hinnar tvöföldu merkingar nafnorðsins. Þannig sjást æ 

oftar setningar þar sem óákveðna fornafninu maður hefur verið skipt út fyrir nafnorð, 

ýmist kona eða man, sjá dæmi: 

(6) „Þegar ég var barn sagði man gjarnan "minns" og "þinns" þegar verið var að 
leika með dótakarla og -konur“ (Karl á Facebook 2020). 

(7) „Þetta. Þetta er ástæðan fyrir því að man horfir á RÚV í línulegri dagskrá“ 
(Kona á Twitter 2020). 

(8) „Þegar konu finnst að heimur fari versnandi er ágætt að horfa á staðreyndir“ 
(Kona á Twitter 2017). 

 
Önnur leið til að komast hjá notkun orðsins maður sem óákveðins fornafns felst í því sem 

ég nefndi forðun í kafla 3.3; þ.e. að umorða setningar. Þannig hefði konan í dæmi (7) 

getað tíst: Þetta er ástæðan fyrir því að við horfum á RÚV í línulegri dagskrá.   

3.4 Samantekt 
Í þessum kafla reyndi ég að svara fyrstu rannsóknarspurningunni; hvaða tilraunir hafa 

verið gerðar í þessa veru á íslensku? Tilraunirnar voru flokkaðar eftir eðli þeirra en erfitt 

er að meta lífvænleika þeirra enn sem komið er. Ég finn engin dæmi um tilraunir sem 

beinlínis hafa misheppnast en eins og dæmið af kennslukonum og þingkonum sýnir er 

ljóst að tíðarandinn sveiflast og tungumálið bregst við. Breytingin sem lýst er í kafla 3.1, 

notkun hvorugkyns í stað ómarkaðs karlkyns, er að mínu viti alls órannsökuð og þess 

vegna ómögulegt að fullyrða um útbreiðslu hennar en ljóst er að hún er að ryðja sér til 

rúms, að minnsta kosti hjá einhverjum hópi, og er beitt meðvitað. Rannsókna er þörf og 

ég leyfi mér að vona að þær séu væntanlegar. 

4 Rökfærsla 
Umræðan um tungumálið, rétt eins og umræðan um jafnrétti, er lífleg á Íslandi 

(Finnur Friðriksson, 2017). Minna hefur farið fyrir umræðu þar sem þetta tvennt fellur 

saman en þó skýtur hún alltaf upp kollinum annað slagið og hefur staðið áratugum saman 

á öðrum tungumálum. Í þessum kafla verður leitað svara við spurningunni um það hver 
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rökin fyrir breytingum á tungumálinu í þágu jafnréttis eru og hvernig brugðist hefur verið 

við þeim. 

4.1 Hvers vegna? 
Eins og fram kom í inngangi eru karlar yfirskipaðir á kostnað annarra kynja í 

íslensku samfélagi og valdakerfið sem viðheldur þessari skipan er flókið (Þorgerður 

Einarsdóttir og Guðbjörg Lilja Hjartardóttir, 2009, Jón Snorri Snorrason, 2012). Margir 

áhrifaþættir vinna saman, þar sem tungumálið er ekki undanskilið. 

Röksemdir þeirra sem telja tungumálið karllægt og vilja rétta þá skekkju felast fyrst 

og fremst í tvennu. Annars vegar því að kynjað tungumál þar sem karlkynið hefur víðasta 

notkunarsviðið sé útilokandi fyrir konur og kynsegin fólk, þeim finnst til að mynda 

orðalag eins og fyrir áhugasama alls ekki vísa til allra málhafa heldur einungis karla. Um 

þetta segir t.d. Hildur Knútsdóttir (2013a): „Síðasta sumar staldraði ég við þessa 

auglýsingu frá Pennanum í Fréttablaðinu. Fyrirsögn hennar „Ertu örvhentur, lesblindur 

eða með aðra náðargáfu?“ fór í taugarnar á mér, því hún, eins og ótrúlega margar 

fyrirsagnir og textar sem er ætlað að ávarpa stóran hóp af báðum kynjum, er í karlkyni.“ 

Séra Auður Eir Vilhjálmsdóttir (2005) orðar þetta svo: „Málfar sem telur sjálfsagt að 

nefna ekki konur heldur fela þær í orðunum um karlana gerir upp á milli kynjanna. Þetta 

málfar er svo algengt og þykir svo sjálfsagt að fólk verður tíðum hvumsa þegar óskað er 

eftir breytingu til máls beggja kynja.“  

Hins vegar er það röksemdin um að kynjahallinn í tungumálinu viðhaldi, styrki og 

jafnvel stuðli að kynjaslagsíðu í samfélaginu. Þessa hugmynd má rekja aftur til Benjamin 

Lee Whorf (Kay og Kempton, 1984) sem setti fram kenningu um málfræðilega 

nauðhyggju en sú hugmynd, í sinni róttækustu mynd, gengur út á það að hugsun okkar, 

skynjun og þar með hegðun mótist alfarið af tungumálinu sem við tölum. Þessari 

róttækustu mynd sapir-whorfisma hefur almennt verið hafnað af málvísindasamfélaginu 

(Boroditsky, 2006) en á síðastliðnum aldarfjórðungi hafa komið fram ótal rannsóknir sem 

styrkja hugmyndina um tengsl milli tungumáls og upplifunar okkar.9 

Ein slík rannsókn (Phillips og Boroditsky, 2003) fólst í því að láta spænsku- og 

þýskumælandi þátttakendur gefa myndapörum einkunn eftir því hversu mikil líkindi væru 

milli myndanna. Á annarri myndinni var manneskja, ýmist karl eða kona, og á hinni hlutur 

eða dýr. Rannsóknin fór fram á ensku og allar leiðbeiningar voru gefnar á ensku. 

 
9 Boroditsky (2006) bendir t.a.m. á þessar rannsóknir: Boroditsky, 2001; Bowerman, 1996; Davidoff o.fl., 
1999; Gentner and Imai, 1997; Levinson, 1996; Lucy, 1992; Dehaene o.fl., 1999. 
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Helmingur hlutanna/dýranna höfðu kvenkyns nafnorð á spænsku og karlkyns nafnorð á 

þýsku og hinn helmingurinn karlkyns nafnorð á spænsku og kvenkyns nafnorð á þýsku. 

Niðurstaðan var sú að bæði spænskumælandi og þýskumælandi þátttakendur sáu meiri 

líkindi milli manneskju og dýrs/hlutar ef líffræðilegt kyn fólksins samsvaraði 

málfræðilegu kyni dýrs/hlutar. Höfundar segja þetta benda til þess að spænsku- og 

þýskumælandi fólk tengi líffræðilegt kyn við hið málfræðilega á móðurmáli sínu. 

Í annarri rannsókn (Boroditsky, Schmidt og Phillips, 2003) voru spænskumælandi 

og þýskumælandi þátttakendur beðnir að skrifa niður þrjú fyrstu lýsingarorðin sem þeim 

komu í hug til að lýsa tilteknu fyrirbæri. Þau fengu 24 hugtök sem öll höfðu mismunandi 

málfræðilegt kyn í spænsku og þýsku. Rannsóknin fór alfarið fram á ensku, sem ekki 

hefur málfræðilegt kyn, og þannig þótti rannsakendum hún henta vel til að meta hvort 

málfræðilegt kyn hefði áhrif á hvernig fólk hugsar um hluti. Þegar niðurstöður lágu fyrir 

var lýsingarorðunum safnað saman og hópur enskumælandi þátttakenda látinn leggja mat 

á lýsingarorðin með tilliti til þess hvort þau teldust kvenleg eða karlmannleg. Niðurstaðan 

var sú að þátttakendur völdu kvenlegri lýsingarorð fyrir hluti sem höfðu málfræðilegt 

kvenkyn á þeirra móðurmáli og karlmannlegri lýsingarorð fyrir hluti sem höfðu 

málfræðilegt karlkyn á þeirra móðurmáli. Orðið lykill er t.a.m. kvenkyns á spænsku og 

karlkyns á þýsku. Meðal lýsingarorða sem spænskir þátttakendur notuðu yfir lykil voru 

gylltur, margbrotinn, indæll, skínandi, lítill og pínulítill. Þýskumælandi þátttakendur 

völdu hins vegar orð eins og harður, þungur, skörðóttur, málmkenndur og gagnlegur. 

Orðið brú er karlkyns á spænsku og kvenkyns á þýsku. Spænskumælandi þátttakendur 

lýstu brú með orðum eins og stór, hættulegur, langur, strangur, sterkur og gnæfandi. 

Þýskumælandi þátttakendur lýstu henni aftur á móti með orðum eins og fallegur, 

glæsilegur, viðkvæmur, friðsæll, grannur og snotur. Að mati rannsakenda renna 

niðurstöðurnar stoðum undir þá hugmynd að málfræðilegt kyn orða hafi áhrif á hvernig 

við skynjum fyrirbærin sem þau standa fyrir. 

Félagssálfræðilegum prófum sem mæla ómeðvituð viðhorf okkar (e. implicit 

association test) hefur verið beitt síðan 1998 til að draga fram og varpa ljósi á 

staðalímyndir. Prófin eru tekin á tölvu þar sem eitthvað áreiti (e. stimulus, t.d. mynd eða 

orð) birtist á tilteknum stað á skjá og þátttakandi á að ýta á takka á lyklaborði eins hratt 

og hægt er til að flokka það sem hann sér, t.d. ýta á E fyrir gott og I fyrir slæmt (Greenwald 

o.fl., 1998). Nýútkomin rannsókn í hinu virta tímariti Nature Human Behaviour nýtti 

gögn úr IAT prófum tæplega 657.000 þátttakenda frá 39 löndum til að kanna 

hugrenningatengsl milli karla og starfsframa annars vegar og kvenna og fjölskyldu hins 
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vegar og bera saman við tungumálið (Lewis og Lupyan, 2020). Dreifing orða í risastórum 

málheildum (e. corpus) á 25 tungumálum var jafnframt notuð til að meta hversu oft orð 

sem tengjast staðalímyndum kynjanna standa nálægt orðum yfir karla annars vegar og 

konur hins vegar. Niðurstöðurnar sýndu ekki marktækan mun á ómeðvituðum viðhorfum 

fólks eftir því hvort það talar tungumál með málfræðilegt kyn eða ekki.  Hins vegar 

fundust tengsl milli ómeðvitaðrar hlutdrægni (e. implicit bias) og fjölda kynbundinna 

starfsheita í tungumálum (t.d. „waitress“ og „waiter“ í ensku). Orsakatengslin eru ekki 

ljós, þ.e.a.s. hvort tungumálið endurspegli einungis staðalímyndir kynjanna eða eigi hlut 

í að móta þær, en niðurstöðurnar benda til þess að málfræðilegt kyn tiltekinna orða skipti 

minna máli en oft hefur verið talið. 

Það er athyglisvert að tengja þetta við Stúdentaráð Háskóla Íslands en þar var tekin 

ákvörðun fyrir tveimur árum um að breyta öllum titlum sem þóttu vísa óþarflega til 

líffræðilegs/félagslegs karlkyns. Formaður varð forseti, aðalmaður varð aðalfulltrúi, 

maður varð einstaklingur og námsmaður varð nemandi. Eftir sem áður eru allir titlar 

ráðsins í málfræðilegu karlkyni, að undanskilinni aðstoðarmanneskju, sem áður var 

aðstoðarmaður (Uppfærðir titlar og starfsheiti innan Stúdentaráðs, 2018). Niðurstöður 

rannsóknar Lewis og Lupyan (2020) gætu bent til þess að slík nálgun sé á réttum 

forsendum; það sé ekki málfræðilegt kyn starfsheita sem skipti máli heldur hvort það vísi 

til allra kynja. 

4.2 Hvers vegna ekki? 
Til að kanna rökstuðning gegn því sem ýmist er kallað femínísk málstýring (e. 

feminist language planning) eða mál beggja kynja eins og nánar verður lýst í þessum 

kafla, er gagnlegt að leita aftur í umræðuna um nýjustu íslensku þýðingu Biblíunnar. 

Vinna við þýðinguna hófst 1991 og endanleg afurð kom út 2007 (Guðrún Kvaran, 2008). 

Í millitíðinni stóðu talsverðar deilur um ágæti starfa þýðingarnefndarinnar þar sem ýmis 

kynjasjónarmið komu við sögu. 

Kvennakirkjan er sjálfstæður hópur kvenna innan íslensku þjóðkirkjunnar, 

stofnaður af séra Auði Eir Vilhjálmsdóttur, sem byggir starf sitt á kvennaguðfræði. Árið 

1999 gáfu Kvennakirkjukonur út bók undir heitinu Vinkonur og vinir Jesú þar sem valdir 

textar úr Biblíunni voru þýddir á það sem þær kölluðu mál beggja kynja10 (Sigurbjörg 

 
10 Það er lýsandi fyrir það hversu viðkvæm og fljótandi umræða um kyn er að nú rúmum 20 árum síðar er 
óhugsandi að tala um mál beggja kynja enda almennt viðurkennt og staðfest með lögum um kynrænt 
sjálfræði nr. 80/2019 að kynin séu fleiri en tvö. 
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Þrastardóttir, 1999). Áhrif Kvennakirkjunnar voru umtalsverð. Þegar starfið við 

Biblíuþýðinguna hófst árið 1991 höfðu þýðendur engin fyrirmæli um að huga að kynjum 

en árið 1999 tók gildi jafnréttisáætlun kirkjunnar þar sem sagði að áhersla skyldi lögð á 

að „vinna að endurskoðun málfars í kirkjulegri boðun og starfi“ (Guðrún Kvaran, 2008a, 

bls. 54). 

Jafnréttisnefnd kirkjunnar sendi þýðingarnefndinni bréf þar sem óskað var eftir því 

að hugað yrði að notkun hugtaksins maður við þýðingarstörfin enda væri „ljóst að notkun 

þess hugtaks skapar ákveðið vandamál þar sem það merkir stundum „karl og kona“ og 

stundum „karl““ (Guðrún Kvaran, 2008a, bls. 55). Þá var óskað eftir því að 

karlkynsorðum yrði stundum breytt í hvorugkynsorð, orðið sonur yrði stundum barn og 

orðið bróðir yrði stundum bróðir og systir eða systkin. Þýðingarnefndin hafnaði 

tillögunum en svo fór að stjórn Hins íslenska biblíufélags tók af skarið og fór fram á að 

tekið yrði „tillit til jafnréttissjónarmiða við það verk að því marki sem unnt er“ (Guðrún 

Kvaran, 2008b, bls. 30). 

Málfræðingar gerðu þetta margir að umtalsefni og höfnuðu þessum hugmyndum 

um jafnréttisáherslur við þýðingarstarfið. Þeirra á meðal var Ágústa Þorbergsdóttir (2002) 

sem sagði ekkert benda til þess að sú fullyrðing stæðist að málfræðilegt karlkyn útilokaði 

konur. Hún sagði engin fordæmi vera fyrir slíkri málnotkun og að breytingin sem lögð 

var til væri svo róttæk að hún jafngilti því að taka upp nýtt mál. Þá fannst henni sú leið 

sem lögð var til takmarka möguleika til tjáningar, svo sem þegar á að nota 3. persónu 

eintölu og vísa jafnframt til beggja kynja. Þess vegna verði „Sá sem elskar mig“ að „Þau 

sem elska mig“ en ekki „Það sem elskar mig“ (bls. 109). 

Samantekt á helstu rökum gegn femínískri málstýringu á ensku á 8. áratugnum 

birtist í tímaritinu Women’s studies (Blaubergs, 1980). Þar eru greind þemu í umræðunni 

og skipt niður í flokka. Hér skoðum við nokkra þessara flokka og finnum samsvarandi 

dæmi úr íslenskri umræðu. Fyrst eru nefnd þvermenningarleg rök (e. cross-cultural 

arguments) sem ganga út á að fyrst tungumálið sé svona gegnsýrt af kynjamisrétti ætti að 

vera beint samband milli stöðu kynjanna í tilteknu samfélagi og tungumálsins sem þar er 

talað. Þessum rökum hefur Íris Edda Nowenstein (2013) einnig beitt en hún segir:  
Dæmi um tungumál sem hafa ekkert kynjakerfi eru kínverska, persneska, grænlenska, 
finnska, ungverska og baskneska. Ef málkerfið mótar hugsun okkar, eins og Hildur 
staðhæfir að það geri, og hefur neikvæð áhrif á viðhorf okkar til kynjanna, eins og hún 
staðhæfir einnig – hvernig stendur þá á því að það sama er uppi á teningnum á þeim svæðum 
sem þessi tungumál eru töluð? 
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Þetta má skoða í samhengi við rannsókn Lewis og Lupyan (2020) sem rædd var í síðasta 

kafla en niðurstöður hennar benda til þess að það hvort tungumál innihaldi málfræðilegt 

kyn sýni ekki tengsl við ómeðvitaða hlutdrægni okkar. Hins vegar gætu aðrir þættir 

tungumálsins mótað hugsun okkar, sbr. þá niðurstöðu Lewis og Lupyan að meiri 

ómeðvituð hlutdrægni helst í hendur við tungumál með fleiri kynbundin starfsheiti. 

Þá vísar Blaubergs í rök um málfrelsi og óréttlætanlega þvingun (e. The „freedom 

of speech“/„unjustified coercion“ arguments). Það kallar einnig á tilvitnanir í íslenska 

umræðu en Jón Axel Harðarson segir: „Samt amast sumir við því að orðið maður sé notað 

sem óákveðið fornafn. Dæmi eru þess á prenti að orðið fólk sé notað í stað þess. (…) Með 

valdstýrðum breytingum á notkun þess er þó gripið inn í eðlilega málþróun“ (2001, bls. 

271). Guðrún Þórhallsdóttir segir einnig um samþykkt stjórnar Hins íslenska biblíufélags 

um að taka tillit til máls beggja kynja í þýðingu Biblíunnar: „eðlilegt að hún vekti þeim 

sem láta sér annt um móðurmál sitt óhug, enda eru fyrirmæli um hlýðni við málstýringu 

femínista ekki daglegt brauð hér á landi“ (Guðrún Þórhallsdóttir, 9. febrúar 2008). 

Blaubergs (1980) nefnir einnig rökin um sagnfræðilega nákvæmni og 

bókmenntaarfinn (e. The „It would destroy historical authenticity and literary works“ 

arguments). Eins og gefur að skilja voru þessi rök afar algeng í umræðunni um þýðingu 

Biblíunnar. Ágústa Þorbergsdóttir segir til dæmis: 
Ávallt verður að hafa í huga að Biblían var skrifuð í þjóðfélagi þar sem karlaveldi ríkti. 
Þáttur kvenna er að miklu leyti skoðaður út frá sambandi þeirra við karlmenn, þær eru 
mæður, systur og dætur. Hvort sem frumtextinn endurspeglar fordóma feðraveldisins eða 
jafnréttisviðhorf á þýðingin á [sic] að leitast við að koma upprunalegum boðskap 
Biblíunnar til skila (2002, bls. 108).  

 
Guðrún Kvaran, sem var formaður þýðingarnefndarinnar, hefur í seinni tíð talað með 

svipuðum hætti en í Mannlega þættinum á Rás 1 sagði hún:  
…situr svona í mér að ég er búin í tíu ár að sjá eftir því af heilum hug að hafa ekki sagt af 
mér sem formaður biblíuþýðingarnefndarinnar þegar við fengum þau fyrirmæli að snúa í 
Nýja testamentinu yfir í mál beggja kynja (...) algjörlega, algjörlega á móti vegna þess að 
það átti að þýða samkvæmt frumtexta og mér finnst þetta ekki texti sem ég hafi skilað frá 
mér en ég fylgdi þessu til loka. Þetta var að verða búið. En ég sé eftir því enn þann dag í 
dag að hafa ekki hætt (Gunnar Hansson, 2017). 

 

Ein sterkustu málfræðilegu rökin gegn þessum breytingum kallar Blaubergs „breytingar 

eru of erfiðar, óheppilegar, ópraktískar eða eitthvað“ (e. The „change is too difficult, 

inconvenient, impratical or whatever“ arguments). Guðrún Þórhallsdóttir segir til dæmis 

„Það væri þá fyrirhafnarsamt og erfitt að mynda ný orð um konur í stórum stíl“ (2008, 

bls. 110). Guðrún talar líka um að í rökstuðningi fyrir „máli beggja kynja“ innan 
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þjóðkirkjunnar hafi vantað málfræðilega hugsun og málfræðileg rök. Litið hafi verið svo 

á að málfræðireglur væru mannasetningar sem hægt sé að breyta með átaki (2005). 

Höskuldur Þráinsson talar á svipuðum nótum; „Þannig hefur hvert mál sínar sérreglur um 

hluti af þessu tagi og þessar reglur eru ekki mannasetningar sem einhver málnefnd eða 

önnur yfirvöld eða hópar geta ákveðið að breyta“ (2005, bls. 53-54). Höskuldur reifaði 

þessa skoðun svo nánar nú í ágústmánuði 2020 í hópnum Málspjall á Facebook þar sem 

hann segir: 
Og ef ætlunin er að reyna að breyta því að karlkyn er hlutlaust málfræðilegt kyn í málinu 
er það meira en að segja það. Það er nefnilega ekki nóg að reyna að fá fólk til að segja „Öll 
velkomin“ eða „Þrjú slösuðust“ ef ekki er verið að vísa í tiltekinn þekktan hóp heldur þarf 
líka að fá krakka ofan af því að telja „einn, tveir, þrír, fjórir“, það þarf að breyta málsháttum 
og orðatiltækjum, það þarf að hætta að segja „ríkir, fátækir ...“ – og kannski þarf líka að 
hætta að segja „Einn greindist með veiruna“ (hvað sem ætti þá að koma í staðinn). Og svo 
verður væntanlega að breyta uppflettimyndum lýsingarorða og annarra kynbeygjanlegra 
orða í orðabókum. Þar er líka notað karlkyn (Höskuldur Þráinsson, 17. ágúst 2020). 

 
Á framangreindu má sjá að greiningu á þemum í umræðunni á ensku fram til 1980 má 

hæglega nota til að greina umræðuna hérlendis mörgum áratugum síðar. Athyglisvert væri 

að sjá frekari greiningu á umræðunni á komandi árum enda málaflokkurinn alls ekki vel 

rannsakaður. 

Í þessum kafla var markmiðið að svara spurningunni um hver rökin fyrir því að gera 

þessar breytingar á tungumálinu væru og hvernig þeim hefði verið mætt. Í stuttu máli má 

segja að rökin séu tvennskonar. Annars vegar felast þau í því að skapa rými fyrir allt fólk 

og stuðla að því að tungumálið hafi leiðir til að leyfa fólki að tjá sjálfsmynd sína og 

upplifun. Hins vegar felast þau í því að draga úr skaðlegum áhrifum tungumáls á 

samfélagið, þ.e. að vinna gegn því að málfræðin og hefðir í málinu ýti undir skaðlegar 

staðalímyndir um kynin og ýmsa jaðarsetta hópa. Þessum tilraunum hefur verið mætt af 

talsverðri hörku af hálfu sumra málfræðinga en finna má skýrar samsvaranir milli þeirra 

raka sem færð voru fram í umræðu á ensku fyrir fjórum til fimm áratugum og þeirra sem 

íslenskir málfræðingar hafa beitt á 21. öldinni. 

5 Tilraunir og árangur 
Í þessum kafla verður reynt að svara síðustu rannsóknarspurningunni; er hægt að 

breyta málnotkun fólks? Ég mun fara yfir árangur þeirra tilrauna sem hafa verið gerðar 

til að breyta tungutaki fólks í þágu jafnréttis og reyna að meta hvort þær breytingar sem 

sést hafa í íslensku séu lífvænlegar. 
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5.1 Er þetta hægt? 
Í Ástralíu eins og annarsstaðar í hinum enskumælandi heimi fór fram mikil herferð 

femínískrar málstýringar í kjölfar umræðna á 7. og 8. áratugnum (Pauwels, 2001). 

Tímanum í kjölfarið hefur verið lýst sem umbótatíma (e. language reform period) og 

rannsókn á fornafnanotkun fyrir og eftir þetta tímabil sýndi fram á algjöran viðsnúning. 

Rannsakendur söfnuðu töluðu efni (án handrits) úr útvarpi og sjónvarpi, annars vegar frá 

7. og 8. áratugnum og hins vegar frá 10. áratugnum og báru saman. Á fyrra tímabilinu var 

he notað sem kynhlutlaust fornafn í 95% tilfella en í um 18% tilfella á seinna tímabilinu 

(Pauwels, 2001). 

Í annarri rannsókn (Cooper, 1984) var þróun tíðni orðanna man og he á prenti í 

Bandaríkjunum skoðuð þar sem orðin áttu að vísa til bæði karla og kvenna. Rannsóknin 

náði yfir árabilið 1971–1979 og sýndi fram á gríðarlega fækkun í öllum flokkum jafnt og 

þétt yfir tímabilið. Cooper segir í lok umfjöllunar sinnar um rannsóknina: „Það er 

eftirtektarvert að femínistahreyfingunni – lauslega skipulagðri, óformlegri og með 

takmarkaðar fjárhagslegar auðlindir – hafi tekist á svona skömmum tíma að ná fram þeirri 

dramatísku breytingu í rituðum texta sem hér sést. Málstýring þarf ekki að vera verk 

formlegra stofnana eins og málvísindaskóla til að heppnast.“11 

Áður hefur verið sýnt fram á útbreiðslu nýja fornafnsins hen í sænsku (sjá kafla 

3.3.1) og hán virðist vera að vinna sér fastan sess í íslensku. Það er í það minnsta komið 

inn í rafræna útgáfu Íslenskrar orðabókar og var tekið inn í orðabankann sem liggur að 

baki Netskrafli með ákvörðun stjórnar Skraflfélags Íslands fyrir þremur árum (Mbl.is, 9. 

maí 2017). Rannsóknir Finns Friðrikssonar (2017) benda til þess að femínistar og 

hinsegin samfélagið séu í fararbroddi þeirra sem ýta á að breytingar verði á málnotkun en 

hann segir líka réttilega að erfitt sé að meta árangurinn enn sem komið er enda skorti 

sárlega rannsóknir. 

Eiríkur Rögnvaldsson er áhrifamikill málfræðingur sem hefur talað opinskátt fyrir 

ýmsum þeirra breytinga sem hér hafa verið reifaðar (sjá t.d. 18. ágúst 2019, 15. september 

2019 og 16. ágúst 2020) auk þess sem hann hefur unnið með hinsegin samfélaginu að 

nýsköpun í orðaforða til að ná yfir upplifun fólks (Vera Illugadóttir, 2015). Ég gerði sjálf 

óvísindalega könnun á Twitter við vinnslu þessarar ritgerðar þar sem ég spurði: „Haldið 

 
11 Frumtextinn: It is remarkable that the feminist movement – loosely organized, unofficial and with 
relatively unimpressive financial resources – should have succeeded in effecting, in such a short time, the 
dramatic change in written usage documented here. Language planning need not be the product of formal 
institutions such as language academies in order to be successful.  
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þið að afstaða ykkar, pólitísk eða málfræðileg, til setninga í ft. sem skora hið ómarkaða 

karlkyn á hólm, hafi breyst á undanförnum X árum? Dæmi um setningar: „Öll velkomin“ 

og „Sum vilja meina að...““ Svo fylgdi könnun sem var virk í sólarhring þar sem 

svarmöguleikarnir voru (1) Já, (2) Nei og (3) Skil ekki/er drukkið. 690 atkvæði bárust og 

78,1% sögðu já (Hildur Lilliendahl Viggósdóttir, 2020). 

Af ofangreindu má draga þá ályktun að ýmislegt sé mögulegt í þessum efnum. 

Tungumál eru lifandi, þau þróast og breytast. Meira að segja málkerfi taka breytingum; 

eitt sinn var tvítala aðgreind frá fleirtölu í íslensku (Guðrún Kvaran, 2002). Við erum að 

langmestu leyti hætt að þéra, við höfum búið til heilu orðasöfnin til að fylgja þróun 

vísindanna og ættum að geta þróað tungumálið á sama hátt eftir því sem við lærum meira 

um reynslu og upplifun fólks og mikilvægi þess að gera öllu fólki jafnhátt undir höfði. 

Aðlögun tungumálsins ætti raunar ekki aðeins að vera viðbragð við aukinni þekkingu 

heldur framlag til betra samfélags enda er tungumálið bæði verkfæri og áhrifavaldur. 

6 Samantekt og lokaorð 
Til grundvallar þessum skrifum lágu þrjár rannsóknarspurningar; hvaða tilraunir hafa 

verið gerðar í þessa veru á íslensku? Hver eru rökin fyrir því að gera slíkar breytingar á 

tungumálinu? Hvernig hefur þeim verið mætt og er yfir höfuð mögulegt að breyta 

málnotkun? Í þriðja kafla var fjallað um þær tilraunir sem gerðar hafa verið á íslensku og 

gerð tilraun til að flokka þær í þrennt; 1. Beiting hvorugkyns í stað ómarkaðs karlkyns, 

sbr. setningar eins og fyrir áhugasöm og öll velkomin. 2. Breytingar á orðaforða, sér í lagi 

nafnorðum. Þarna var sérstaklega vikið að samfélagslegum breytingum sem kalla á 

breyttan orðaforða, starfsheitum og útbreiðslu þeirra, og að lokum notkun nafnorðsins 

maður. 3. Fornafnanotkun. Þar skoðaði ég m.a. ný persónufornöfn og óákveðna fornafnið 

maður. 

Í fjórða kafla kannaði ég framkomin rök fyrir því að gera breytingar á tungumálinu 

í þágu jafnréttis og fjallaði m.a. um ýmsar nýlegar rannsóknir sem sýna fram á margvíslegt 

samhengi milli tungumáls, skynjunar og hegðunar. Til að svara því hvernig breytingunum 

hefur verið mætt var farið yfir ýmis sígild rök bæði hérlendis og erlendis sem koma 

allajafna frá málfræðingum, kannski í íhaldssamari kantinum. Að lokum spurði ég: Er 

þetta hægt? Því er svarað í fimmta kafla þar sem skoðaðar eru rannsóknir á útbreiðslu og 

viðhorfum til breytinga erlendis. Þær rannsóknir sýna svo ekki verður um villst að 
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málbreytingar í þágu jafnréttis hafa heppnast víða en ljóst er að slíkar rannsóknir á 

íslensku skortir. 

Í upphafi þriðja kafla kom fram að það hefur tíðkast í hinum enskumælandi heimi 

og hjá alþjóðastofnunum áratugum saman að marka stefnu um kynhlutlaust málfar. Þetta 

hefur ekki gerst á Íslandi. Það er auðvitað erfitt að stýra talmáli fólks og málfari 

einstaklinga en það ætti að heita sjálfsagt að í rituðum texta hins opinbera sé tekið tillit til 

allra kynja. Hér er við hæfi að vitna að til orða Hauks Ingvarssonar, rithöfundar og 

bókmenntafræðings sem mér fannst fanga einstaklega fallega hugsjónina um réttlátt 

tungumál: 
Það hlýtur að vera mikið gleðiefni hjá öllum sem bera hag íslenskrar tungu fyrir brjósti að 
fólk eigi orð til að tjá sjálfsmynd sína og reynslu. Ég er bæði íhaldssamur og verðandi 
fauskur en samt finnst mér eins og heimurinn minn stækki heilmikið við það að læra orðið 
hán og nota það. Ég hef alltaf trúað því að tungumálið og sköpunarmáttur þess geti breytt 
heiminum, það er skáldskapurinn fyrir mér (...) Þetta snýst ekki bara um að geta sett sig í 
annarra spor heldur líka að aðrir geti sett sín spor á heiminn (2. september 2018). 

 

Ég vil því ljúka þessum skrifum á að hvetja opinberar stofnanir íslensks samfélags til að 

marka sér slíkar stefnur og leggja sitt af mörkum til að sem flest geti fundið sinn stað í 

tungumálinu. 
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