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Ágrip 

Rússneski málvísindamaðurinn Roman Jakobson talaði um að þýðingar væru þrenns 

konar, millimálaþýðingar, millikerfaþýðingar og innanmálsþýðingar. Það síðastnefnda er 

viðfangsefni þessarar ritgerðar og er orðræðugreining notuð til að greina talmál þing-

manna í ræðum á Alþingi, eiginlega ræðumál. Það er síðan þýtt yfir á ritmál í sama 

tungumáli, íslenskunni. Sumt er eðlilegt að segja en ekki að skrifa og rannsóknin hnígur 

að því að skoða muninn á talmáli og ritmáli, þ.e. þýðingu innan sama tungumáls.  

Við orðræðugreininguna er byggt á rannsóknum frá bæði íslenskum og erlendum 

málvísindamönnum.  

Tilgangurinn var að rannsaka hvort marktækur munur væri á talmáli þingmanna, 

hvort sem væri undirbúnu eða óundirbúnu tali, og svo því sem ritað er eftir þeim. 

Þingmennirnir tala en íslenskusérfræðingar á Alþingi skrifa textann eftir þeim, þ.e. þýða 

innan sama tungumáls – af talmáli yfir á ritmál.  

Textinn sem liggur til grundvallar rannsókninni er mestmegnis úr ræðum sem 

fluttar voru á 149. löggjafarþingi, veturinn 2018–2019, en í kaflanum um enskuslettur er 

litið lengra aftur í tímann. 
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Abstract 

The Russian linguist Roman Jakobson divided translation into three categories, 

interlingual, intersemiotic and intralingual translations. The last type is the core of this 

essay, and discourse analysis is used to explore how the spoken language of Icelandic 

parliamentarians – what might be called language of speeches – was translated into the 

written language within the same language, Icelandic. The research aims to find what 

makes sense to speak and not to write. Researches from Icelandic as well as foreign 

linguists were explored in order to get an oversight.  

The purpose was to research whether there is a significant difference between 

the oral language of the parliamentarians and the written version published by the 

administration of the Parliament of Iceland, Althingi. The research looks into speeches 

that are prepared beforehand by the parliamentarians as well as the speeches that are 

not prepared as much. The parliamentarians make the speeches but editors at the 

administration publish them, i.e. translate the text from spoken Icelandic to written 

Icelandic. 

The content of the text is supplied by speeches made during the winter 2018/2019 

but when it came to letters of English origin, the search went further into the past. 
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Formáli 

Sem barn og unglingur átti ég vanda til þess að sýna þann dónaskap að leiðrétta málfar 

fólks. Mér fannst ég þess umkomin að hafa vit fyrir því. Það mæltist ekki alltaf vel fyrir. 

Áhugi minn á tungumálinu hefur aukist enn meira og vinnu minnar vegna sem prófarka-

lesari, ekki síst talmáls, hef ég sívaxandi áhuga á muninum á talmáli og ritmáli, óformlegu 

og formlegu máli, óundirbúnu og undirbúnu.  

Þegar ég hóf íslenskunám í HÍ var ég þeirrar trúar að í tungumálinu væri flest 

ýmist rétt eða rangt. Síðan eru liðin mörg ár og ég er orðin æ hallari undir frjálslyndi í 

málfarslegum efnum. Það mætti þó allt eins segja að ég virti betur að fólk hefði ólík 

málsnið, að það væri mállýskublær yfir tali fólks, að ég þyldi „málvillur“ og að ég hefði 

betri skilning á því að fólk hefur misgóða tilfinningu fyrir málinu. „Rétt“ mál er það sem 

málnotendum er tamt. Málstaðall er annað og auðvitað sjálfsagt að halda margar reglur 

í heiðri. 

Ég varpa hér í inngangi fram nokkrum spurningum sem mig langar að fá svör við 

og þess vegna setti ég mér það fyrir að fara gaumgæfilega yfir talsvert efni af töluðum 

þingræðum úr ýmsum umræðuflokkum og bera saman við það sem starfsmenn skrifstofu 

Alþingis, íslenskufræðingar ráðnir til að ritstýra ræðunum, hafa eftir þingmönnunum. Mig 

langar að kafa ofan í ræðumálið og glöggva mig á ferlinu. 

Tungumálið er mikilvægur þáttur í samskiptum fólks þegar það vill tjá skoðanir 

sínar og hafa áhrif á aðra. Þýðendur þýða milli tungumála, þeir þýða skáldskap, til-

skipanir, vísindagreinar, daglegar fréttir og leiðbeiningar, þeir þýða af því að þeir kunna 

tvö tungumál eða fleiri og þeir þýða af því að það er eftirspurn eftir textanum á mark-

málinu. Þýðendur þýða milli tveggja tungumála með aðstoð orðabóka, netsins og fólks 

sem kann líka bæði málin vel eða a.m.k. markmálið. 

Svo eru jafnframt til þýðingar úr einu málsniði yfir á annað, svokallaðar 

innanmálsþýðingar (e. intralingual translations) sem rússneski málvísindamaðurinn 

Roman Jakobson fjallaði um. Í því getur falist að flókin orð eru einfölduð svo börn skilji 

þau og að sérhæfður orðaforði í flóknu fagi er umorðaður fyrir kaupendur vöru og/eða 

þjónustu. Umbúnaðinum er breytt fyrir mismunandi markhópa en merkingunni haldið eins 

og í öllum þýðingum. Við þýðum ekki orð fyrir orð, heldur hugmyndir og merkingu. Í 

ýmsum löndum er mállýskumunur í orðaforða og framburði en á Íslandi er munur á 

tungutaki og orðaforða ekki landshlutabundinn, heldur frekar fagbundinn og aldurs-

bundinn.  
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Í þessari ritgerð er skoðað hvernig ræðumáli þingmanna á Alþingi er breytt úr 

talmáli, þegar ræða er flutt í ræðustól þingsins, í ritmál þegar sérfræðingar á skrifstofu 

þingsins eru búnir að hlusta á hana, gaumgæfa og umbreyta í ritmál til útgáfu á vegum 

skrifstofunnar. Ekki einkennist þó allur ræðuflutningur af talmáli þar sem þingmenn koma 

einnig með skrifaðar ræður í ræðustólinn og þá er sniðið á þeim formlegra en þeim sem 

eru fluttar óundirbúið eins og frekar verður getið um í ritgerðinni. 

Mér er þetta sérstakt áhugamál þar sem ég vann við ræðuútgáfu á skrifstofu 

Alþingis í 19 ár og fannst ég samt ekki hafa yfirsýn yfir þær almennu breytingar sem væru 

gerðar í ritstjórnarvinnunni. Fyrirmæli í 90. gr. laga um þingsköp, nr. 55/1991, eru að í 

Alþingistíðindunum megi ekkert undan fella sem þar á að standa, engar efnisbreytingar 

gera og engu bæta inn nema þess sé óhjákvæmilega þörf eða í því felist sjálfsögð 

leiðrétting. Starfsfólk ræðuútgáfu er með orðalista sem hefur orðið til á mörgum árum og 

almennan gátlista um orðalag ásamt því að bera saman bækur sínar þegar ný hugtök 

verða til. Ritstjóri les í lokin allar ræður í samhengi til að gæta að samfellunni. Hins vegar 

er tungumálið áhrifagjarnt og mig langaði að skoða hvort talmál, eins og það hefur verið 

skilgreint í gegnum orðræðugreiningu, smitast yfir í ritmálið í þessari vinnu. Aðgengi mitt 

að ræðunum eins og þær eru nokkurn veginn fluttar orðréttar var gott. Samt þurfti ég að 

hlusta á hverja einustu ræðu til að bæta því inn sem ræðuritarar, og síðar talgreinir, 

hreinsa sjálfvirkt af hikyrðum, mismælum, endurtekningum og villum. Þegar ég var búin 

að fara yfir frumgögnin keyrði ég ræðurnar, eins og þær voru fluttar, saman við 

lokaútkomuna, ræðurnar eins og þær líta út í Alþingistíðindum.  

Ég bjóst við því að sjá miklar breytingar, að sönnu mismiklar eftir augljósum 

undirbúningstíma ræðumanna. Í sumum dagskrárliðum gefst þingmönnum tóm til að 

semja ræður sínar fyrirfram frá orði til orðs, skrifa þær niður og flytja af blaði. Þar þarf 

ekki að búast við miklum breytingum. Þegar menn bregðast hins vegar við nýjustu 

tíðindum í þjóðlífinu koma þeir oft í pontu með óljósari hugmynd um það sem þeir ætla 

að segja, grípa oftar fram í fyrir sjálfum sér, beygja vitlaust, umorða og hafa efnisþungann 

aftar í setningunni.  

Jafnframt hefði verið áhugavert að taka viðtöl við þá starfsmenn sem koma að 

útgáfu ræðna í Alþingistíðindum og spyrja um afstöðu þeirra til breytinga sem eru gerðar 

á ræðunum í ferlinu frá talmáli til ritmáls. Mig langaði að spyrja samstarfsfólk spurninga 

eins og: Er hægt að sjá stéttaskiptingu í tali þingmanna? Aldursmun? Finnst þér þú þurfa 

að „fegra“ mál þingmanna? Finnst þér í lagi að sletta, sbr. átómatískur, diskútera, djók, 

gúgla, ímeil, ókei, víla og díla, win-win?  

En samtalið bíður næstu rannsóknar.  
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Ekki hefði verið síðra að fá gott tækifæri til að bera vinnubrögðin saman við 

vinnubrögð nágrannaþinganna en þá hefði efnið orðið of umfangsmikið. Niðurstaðan 

varð að einbeita sér að því að gera rannsókn á breytingunum út frá samanburði á textum 

og þakka ég leiðbeinanda mínum, Marion Lerner, fyrir að hafa vit fyrir mér.  
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1 Inngangur 

1.1 Markmið og tilgangur 

Fræðigreinin orðræðugreining er sameiginlegt heiti innan málfræðinnar fyrir margvís-

legar aðferðir til þess að rannsaka og greina texta, textabúta eða brot úr samtölum. 

Orðræðugreining snýst um að greina mynstur í tungumálinu og hugmyndir manna um 

einhver málefni. Markmið mitt er að varpa ljósi á innanmálsþýðingar með rannsókn á 

tungutaki þingmanna veturinn 2018–2019.  

Efnisskipan er þannig að í 1. kafla, inngangskafla, er efnið reifað, rannsóknar-

spurningar bornar upp og ferli ræðuvinnslu rakið. Í 2. kafla er umræða um 

orðræðugreiningu sem er undirstaða þess að greina í sundur talmál og ritmál. Í 3. kafla 

eru vélræna þættinum gerð skil og í þeim 4. skráningu þingræðna og máltækni. Í 5. kafla 

er sjónum beint að undirbúnum ræðum og í þeim 6. að óundirbúnum. 7. kafli er helgaður 

enskuslettum og samfélagsumræðum um þær. Í 8. kafla er tölfræðin undir og ágrip af 

talmálseinkennum í samhengi við hana. Niðurstöðurnar eru loks birtar í 9. kafla. Í viðauka 

aftan við heimildaskrá er listi yfir þá þingmenn sem fluttu ræðurnar sem mynduðu þýðið. 

 

1.2 Einkenni talmáls og ritmáls 

Þar sem efni ritgerðarinnar er munurinn á talmáli, öðru nafni óundirbúnu eða óformlegu 

máli, og ritmáli, að sama skapi þá undirbúnu eða formlegu, er rétt að skilgreina muninn 

strax í byrjun. Orðræðugreining (e. discourse analysis) sem er ein grein málfræðinnar 

hjálpar okkur að finna talmálseinkenni og þá er auðveldari sá eftirleikur að bera saman 

talmál og ritmál. Síðar í ritgerðinni verður vikið að fræðimönnum á þessu sviði. Í þessu 

augnamiði þarf að greina í sundur kerfisorð (e. function/grammatical word) og inntaksorð 

(e. lexical/content word),1 telja þau og finna tíðnina. Þetta hjálpar við að greina muninn á 

talmáli og ritmáli.  

Einkenni talmáls, óformlega málsniðsins, eru talin endurtekningar, tafs, hik, 

mismæli, slangur, slettur og tökuorð, merkingarlaus áhersluorð og kerfisorð, leiðréttingar 

og viðgerðir, upphrópanir, nýyrði en samt einfaldari orðaforði, beygingarvillur, auka-

frumlag í stað frumlags, óþarfur greinir, óloknar, endasleppar og afturþungar setningar 

eins og m.a. má lesa um í bókum Ara Páls Kristinssonar (2009) og Þórunnar Blöndal 

(2005). 

 
1 Guðrún Kvaran. Íslensk tunga II, Orð: Handbók um beygingar- og orðmyndunarfræði, bls. 355–356.  
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Hér er talblaðra með öllum helstu talmálseinkennum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugtökin eru meðvitað höfð óreiðukennd í talblöðrunni enda eru þau ekki alveg klippt og 

skorin í þessu efni. Tvennt sker sig úr, tafsið og kerfisorðin, en þau einkenni skarast við 

mismæli, endurtekningar og viðgerðir. Með nástöðu og tátólógíu er skyldleiki. Aftur-

þungar setningar, þ.e. setningar þar sem aðalatriði málsins koma seint fram, tengjast 

aukafrumlaginu vegna þess að aukafrumlag tekur sér stöðu fremst í setningu og ýtir 

„aðal“frumlaginu, efni málsins sjálfs, aftar í setninguna. Nýja dvalarhorfið er talmáls-

einkenni en alls ekki hjá öllum ræðumönnum því að það er meira einstaklingsbundið en 

mörg hinna einkennanna.  

Ég vil bæta við nýja dvalarhorfinu sem enginn hefur haft í sinni upptalningu. Að 

vísu er það málfræðibreyting sem hefur rutt sér til rúms á undanförnum árum og 

möguleiki að sé ekki alfarið bundin við talmál. Það er ekki í málfræðibókum en það lýsir 

tímabundnu eða loknu ástandi eins og það standi yfir í lengri tíma. Það dæmi sem er 

oftast notað er: „Ég er ekki að skilja þetta.“2 Merkingarmunurinn á þeirri setningu og „Ég 

skil þetta ekki.“ er helstur sá að í þeirri fyrri felist að málhafi sé enn að reyna að skilja en 

sá síðari búinn að gefast upp. Þessi málbreyting hefur verið kölluð nýja dvalarhorfið 

 
2 Ég hef líka heyrt í útvarpi: „Ég er að hlakka til að leggja það fram.“ og: „Ég er að hafa virkilega gaman af 
æfingunum.“  

 tátólógía endurtekningar 

tafs kerfisorð mismæli slettur 

afturþungar setningar 

aukafrumlag viðgerðir villur 

nýja dvalarhorfið nástaða  
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alllengi.3 Í ritstjórnarreglum skrifstofu Alþingis frá 2002 er það hins vegar kallað ólokið 

horf og þar eru því gerð þessi skil:  

 
Hægt er að nota hjálparsögnina vera með viðkomandi aðalsögn til að sýna að umræddum 
verknaði eða athöfn sé ólokið eða hún standi enn yfir (ólokið horf). Ofnotkun á þessu 
formi verður staglkennd en þessi málvenja virðist sérstaklega vinsæl með 1. persónu 
fleirtölu og sögninni tala.4 [leturbreyting mín]  

 

Að auki má nefna nástöðu sem er neikvæða hliðin á stílbragði, þegar sömu eða svipuð 

orð eða stílbrigði standa óþægilega nálægt í sama texta, eins og það er skýrt í orðabók, 

án þess að vera klifun. Dæmi: „Hvernig líst ráðherranum á þessar tillögur og hyggst hann 

nýta sér þessar tillögur áfram í vinnu?“ Tátólógíu finn ég ekki í orðabók eða fræðibókum 

en skýringin á enska orðinu tautology er einfaldlega tvítekning, óþörf endurtekning á 

tiltekinni hugmynd með ólíku orðalagi,5 og þannig ekki alveg eins og nástaða. Bæði 

nástaða og tátólógía eru algengari í talmáli en ritmáli. 

Skrifstofa Alþingis fer eftir opinberum málstaðli en oft er tvenns konar ritháttur 

leyfður og álitamál um textameðferð og þá þarf að marka sér stefnu. Ritstjórnarreglur 

skrifstofu Alþingis eru birtar í hefti sem var gefið út af skrifstofunni 2002 og hér er 

samantekt þeirra: 

 

Talsverður munur er á töluðu máli og rituðu. Texti sem er sleginn inn orðréttur eftir tali er 

mjög erfiður til lestrar vegna talmálsins og ótrúlega fjarri því sem menn eiga að venjast 

um ritað mál. Þingræður, eins og ræður yfirleitt, eru hvorki talmál né ritmál heldur það 

sem kalla mætti ræðu- eða ávarpsmál.6 

 

Ritstjórnarreglurnar byggja á hefð og reynslu og fela tvímælalaust í sér innanmáls-

þýðingu þegar málfræðireglum er fylgt til að byggja upp skýrari setningar á prenti en voru 

mæltar fram. 

Orðræðufræðingar á borð við Ara Pál Kristinsson (2009), Helgu Hilmisdóttur 

(2007) og Þórunni Blöndal (2005) hafa rannsakað og dregið fram að einkenni ritmáls eru, 

öndvert við talmál, skipulega uppsett mál, heilar setningar lausar við endurtekningar 

nema um sé að ræða stílbragð, fast form og ljós hugsun, lengri málsgreinar, þ.e. fleiri 

aukasetningar, minna um tal 1. persónu og meira um 3. persónu og hærra hlutfall 

inntaksorða. Setningarnar eru framþungar, þ.e. aðalefni þeirra framar í setningunni, af 

 
3 Jón G. Friðjónsson. „Íslenskt mál,“ bls. 23. 
4 Helgi Bernódusson o.fl. Með leyfi forseta. Alþingistíðindi og umræður á Íslandi, bls. 41.  
5 A tautology is an expression or phrase that says the same thing twice, just in a different way. For this 
reason, a tautology is usually undesirable, as it can make you sound wordier than you need to be, and 
make you appear foolish. – Á einum stað hef ég séð það yfirfært á íslensku með heitinu sísanna, sjá: 
https://is.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADsanna, skoðað 2. desember 2020. 
6 Helgi Bernódusson o.fl. Með leyfi forseta. Alþingistíðindi og umræður á Íslandi, bls. 41.  
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því að tími hefur gefist til að hugsa og móta framsetninguna. Í ritmáli er hægt að gera 

meiri kröfur til bæði þess sem skrifar og þess sem les. Þeim sem skrifar leyfist að skrifa 

flóknari setningar sem vísa fram og aftur en þeim sem talar leyfist á hinn bóginn að 

endurtaka orð og setningarhluta, hika, þagna og jafnvel að gefa í skyn án þess að ljúka 

setningum málfræðilega. Þeir geta notað bendingar og ýjað að endi setningarinnar án 

þess að enda hana með orðum. Ritmál er mótaðra og einstaklingurinn sem skrifar 

textann getur átt við hann og gert á allan hátt skýrari og skilmerkilegri en ef hann væri að 

hugsa hann upp á sama tíma. 

Ræðumál er hvorki eiginlegt talmál né ritmál en meira að segja ræðumál er alls 

konar og fer mjög mikið eftir ræðumanninum. Sumir eiga auðvelt með að setja hugsanir 

sínar í orð og flytja þau af munni fram en aðrir þurfa virkilega að lesa af blaði, orð fyrir 

orð. Reynslan skiptir máli og menn skólast með tímanum. Þeir nota heilaminni sem er 

sjálfvirkt að einhverju leyti.  

Í ritstjórnarreglum skrifstofu Alþingis stendur m.a. um ræðumál: 

 

Ræðumál lýtur eigin málfræðiuppbyggingu. […] Sá sem talar lýkur ekki setningum, fer til 

baka, leiðréttir sig, hann prjónar aftan við setningar sem málfræðilega er lokið, hættir í 

miðjum klíðum og byrjar upp á nýtt. […] Í yfirlesnum texta er búið að hreinsa burt það sem 

ræðumaður „hendir“ og lagfærir sjálfur í máli sínu. […] Tilgangur ritstýringar þingtíðinda 

við færslu talaðs máls yfir á prent er að gera textann læsilegri fyrir þann sem hefur áhuga 

á málefninu án þess að neinu sé efnislega breytt.7  

 

Spyrja má hvort þessi nálgun skrifstofu Alþingis standist þegar framburðartextinn er 

borinn saman við útgefið efni ræðnanna sem hér verða skoðaðar. Skiptir máli hvort 

ræðutextinn er undirbúinn, svo sem eldhúsdagsumræður, sérstakar umræður og 

framsöguræður, eða fluttur óígrundaður og án þess að vera skrifaður fyrirfram? Sjá nánar 

í 4. kafla. 

Ef við ætlum alltaf að tryggja að fólk skilji hvað við meinum verðum við að hafa 

mjög mörg orð um hlutina. Og samt er óvíst að það dugi. Reyndar er öruggt að það dugir 

ekki vegna þess að það verður alltaf munur á því sem við hugsum og því sem við náum 

að segja – eða skrifa. Mælandinn getur ekki áttað sig á öllum bakgrunni þess sem hann 

talar við og enn síður þegar hann talar yfir hópi fólks eða á opinberum vettvangi þar sem 

margir geta fylgst með, eins og á við um þingmenn þegar þeir tala á opnum þingfundi 

sem er sjónvarpað og tekinn upp og allt skráð í bækur og á netið. Allur sá texti er eilíft 

túlkunarefni. Í raun þarf að geta í eyðurnar þegar þagnir eru. Er þingmaðurinn að hugsa 

sig um eða er hann að leggja áherslu á eitthvað sem hann sagði eða á ósagt?  

 
7 Sama.  
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Viðfangsefni mitt er að skoða hið mælta mál þingmanna, þingmælskuna, þegar 

búið er að skrifa það niður og gefa út.  

Rannsóknin er skoðun á innanmálsþýðingum vegna þess að hið talaða mál er 

yfirfært í ritað mál og í því felst óhjákvæmilega túlkun. Munur á talmáli og ritmáli er sjálf-

sagt meiri en margur hyggur enda hef ég óteljandi sinnum heyrt fólk segja að það ætti 

bara að standa sem þingmenn segja. Í ritgerðinni tilgreini ég dæmi sem sýna óyggjandi 

að það er ekki hægt. Öllum texta er ritstýrt og hann er unninn handa neytendum, 

lesendunum. 

Verkefnið er ekki að finna málvillur eða málbreytingar heldur eingöngu að greina 

muninn á talmáli og ritmáli. 

 

1.3 Ferli ræðuútgáfu 

Ræður þingmanna eru sumar undirbúnar og fluttar af blaði og eru þannig með skýr 

einkenni ritmáls. Þingmenn víkja engu að síður oft frá undirbúnum ræðum og prjóna við 

og það breytir heildaryfirbragði þeirra. Fleiri ræður eru samt fluttar alveg blaðlaust og eru 

oft viðbragð við öðrum ræðum, gjarnan aðeins tveggja mínútna andsvör. Hraðinn í 

þingstörfunum er iðulega mikill á þingfundatíma og þingmönnum gefst ekki alltaf mikill 

tími til að undirbúa ræðuhöldin. Enn fremur finnst mörgum betri bragur á því að flytja 

innblásnar ræður frá hjartanu og heilabúinu en að lesa þær af blaði. Framsöguræður 

sem fluttar eru til að fylgja eftir þingmálum, þ.e. frumvörpum og þingsályktunartillögum, 

eru þó lögskýringargögn,8 eiga að bera vott um anda laganna (þegar frumvörpin hafa 

verið samþykkt) og eru stundum samdar af embættismönnum í ráðuneytum og/eða upp 

úr þingskjölunum sjálfum. 

Óvanir ræðumenn semja ræður sínar fyrirfram og sumir æfa sig í flutningnum 

áður en þeir koma í ræðustólinn, aðrir taka með sér punkta og leggja út af þeim í púltinu. 

Þegar líður á kjörtímabilið sleppa þó margir blöðunum. Þá hugsa þeir gjarnan upphátt. 

Stundum grípa þeir fram í fyrir sjálfum sér af því að skyndilega muna þeir eitthvað sem 

er brýnna að segja strax og gleyma ekki. Það er ekki óeðlilegt að þurfa að umorða þegar 

talað er blaðlaust. 

Starf ræðuútgáfu er að taka við þeim texta sem skrifaður er orðrétt eftir 

þingmönnum í ræðustól Alþingis og búa til útgáfu. Við ræðuútgáfu Alþingis störfuðu lengi 

svokallaðir fjarvinnsluritarar, fólk sem sat við innslátt á þingræðum heima hjá sér og fékk 

 
8 Sama, bls. 42.  
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greidd verktakalaun miðað við fjölda slaga. Með tilkomu nýrrar tækni, sjálfvirknivæðingar 

sem svo er kölluð, í okkar tilfelli búnaðar sem forskrifar ræðurnar, situr enginn lengur við 

og skrifar textann eftir hljóðupptöku heldur hlustar á textann og lagar það sem vélin 

skrifaði. Svo taka sérfræðingar í íslensku við þeim textum, hlusta aftur á ræðuflutninginn, 

bera saman við það sem var skrifað og laga talmálið að ritmáli, færa til forsetningarliði, 

breyta fornöfnum í nafnorð til að skerpa á merkingu textans, bera saman við þingskjöl, 

gáta staðreyndir almennt – og túlka óhjákvæmilega. Hver ræðulesari les stakar ræður 

eða samhangandi andsvör þar sem þingmenn skiptast hratt á skoðunum um efni máls. 

Þannig hefur hver ræðulesari enga sérstaka yfirsýn yfir einstaka þingmenn eða um-

fjöllunarefnið í heild þar sem ræðurnar eru í aðalatriðum yfirfarnar í sömu röð og þær eru 

fluttar. Þegar textinn hefur verið gerður öllum læsilegur er opnað fyrir aðgang á netinu og 

textinn sendur ritstjóra sem prentar hann út og les í samhengi til að gæta að samræmi 

og leiðrétta þær villur sem kunna að hafa farið framhjá sérfræðingunum á fyrri stigum.  

Ræðumál er að nokkru undirbúinn og skrifaður texti sem er samt fluttur sem mælt 

mál. Allir sem prófa að tala og segja frá, hvort sem er efni sem þeir þekkja í þaula eða 

efni sem er þeim nýstárlegt, geta heyrt hjá sjálfum sér að þeir hika, umorða, ljúka ekki 

setningum og gera beygingarvillur, ekki endilega í hvert skipti en alltaf af og til. 

Sérfræðingarnir eru ráðnir í krafti sérþekkingar á tungumálinu en daglega koma upp 

álitamál um merkingu textans. Ræðulesarar þurfa eilíflega að meta merkinguna, túlka, 

taka afstöðu og leita uppi merkingarkjarnann.  

Þegar sérhver ræða hefur verið yfirlesin er hún send í birtingu á vef og til 

þingmannsins í tölvupósti sem hefur þá nokkra daga til að gera athugasemdir, hvort sem 

er við orðalag eða efni. Honum leyfist ekki að kúvenda því sem hann raunverulega sagði 

en ef hann hefur gert efnisleg mistök má lagfæra þau og láta þess getið með athugasemd 

í ræðutexta og ef þingmaður telur orðalag villandi má einnig færa það til betri vegar. En 

fyrr og síðar hafa þingmenn gert lítið af þessu og þvert á móti litið svo á að sú þjónusta 

sem ræðuútgáfan veitir sé til bóta. Ræðurnar eru nefnilega ekki heimild um mismæli eða 

hik og tafs heldur skoðanir þingmanna, málafylgju og röksemdir. 

Allur texti sem er birtur, t.d. í blöðum og fréttaveitum vefmiðlanna, er meðhöndl-

aður og honum ritstýrt. Ef allt humm og tafs yrði birt í viðtölum er hætt við að fólk entist 

ekki til að lesa þau. Hið sama á við um þingræður sem eiga, eins og áður segir, að 

endurspegla skoðanir og viðhorf en ekki hugsanlegt óöryggi þess sem talar eða atrennu 

að setningunni. Mælanda ber skylda til að þjóna viðtakanda málsins9 og þegar merkingin 

 
9 Þórunn Blöndal. Lifandi mál. Inngangur að orðræðu- og samtalsgreiningu, bls. 60. 
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er yfirfærð úr tali í texta þýðir það að texti má ekki verða of margorður vegna þess að 

það bitnar á inntakinu.  

Þegar ræður hafa verið þaullesnar með tilliti til málfars, staðreynda og skráningar 

af þessu tagi þarf að brjóta þær um. Til ársins 2009 voru Alþingistíðindi gefin út á pappír 

en fram undir það hafði upplag Alþingistíðinda verið um 600 eintök af hverju hefti.10 Á 

tækniöld hafa breytingar orðið svo miklar að flestir áhugasamir lesendur vilja bara kynna 

sér efni ræðnanna í tölvu og þess vegna hafa frá árinu 2009 eingöngu öryggiseintök 

verið prentuð út. Engu að síður þarf að brjóta ræðurnar um eins og hefti, bæði vegna 

öryggiseintakanna sjálfra og eins eru þær gefnar út á vefnum, á Alþingistíðindi.is. 

Samkvæmt lögum skal birta umræður á Alþingi í Alþingistíðindum.11 Þess vegna er skylt 

að fara yfir þær ræður sem fluttar eru á Alþingi og gera birtingarhæfar.  

Í þessari ritgerð er sjónum beint að innanmálsþýðingum, þýðingu eða túlkun á 

mæltu máli yfir í ritað. Gögnin eru í meginatriðum valdar ræður þingmanna frá 149. 

löggjafarþingi en þegar efnið kallar sérstaklega á eru dæmi sótt í eldri ræður.  

 

1.4 Rannsóknarspurningar 

Til þess að glöggva sig á innanmálsþýðingunum er rétt að spyrja:  

1. Hver er helsti munurinn á talmáli í ræðum þingmanna og því ritmáli sem gefið 

er út í þingtíðindunum?  

2. Eru slettur leyfðar í þessum innanmálsþýðingum? 

Orð hafa merkingu og vísa út fyrir sig. Í samfélagi orða komum við okkur saman um 

merkingu þeirra eða öllu heldur merkingar af því að mörg orð eru margra merkinga ef 

svo má að orði komast. Og einmitt vegna þess að orð og málheildir hafa ólíkar merkingar 

getur reynt á skilning – misskilning eða skilningsleysi – við túlkun þeirra. Talað mál felur 

í sér ýmis og stundum önnur blæbrigði en ritað mál gerir og þar koma m.a. til endur-

tekningar. Er orð endurtekið vegna þess að þann sem talar rekur í vörðurnar eða er það 

mælskubragð, meðvituð aðferð til að leggja áherslu á það sem sagt var? Stafar hik af 

óöryggi þess sem talar eða er um að ræða málhvíld, kúnstpásu, bragð til að ná eyrum 

fleira fólks? Tapast orð innan úr þegar menn tafsa og virðast augljóslega vera að hugsa 

sig um áður en þeir halda áfram? Fer merkingin á milli mála? 

Þýðing milli tungumála er vel kunn og er vandmeðfarin af því að við eigum ekki í 

öllum tungumálum jafngild orð. Setningafræði er mismunandi, í sumum tungumálum er 

 
10 Helgi Bernódusson o.fl. Með leyfi forseta. Alþingistíðindi og umræður á Íslandi, bls. 5. 
11 Alþingi. Lög um þingsköp Alþingis, nr. 55/1991, 90. gr. 
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greinir með nafnorðum og í sumum eru þrjú mismunandi kyn á orðum. Í sumum beygjast 

orð í mörgum föllum. Allt hefur þetta merkingu í þeim tungumálum þar sem málfræðin er 

svona. Í þeim tungumálum sem eru ekki með þessi einkenni þarf að finna eitthvað nógu 

sambærilegt til að merkingin skili sér. Þýðingin snýst um yfirfærslu á orðum, texta og 

hugmyndum þannig að báðum megin, í frummálinu og markmálinu, ríki helst sami 

skilningur. Í Hnitmiðaðri kínversk-enskri orðabók fyrir elskendur er meðvitað fjallað um 

vanda þýðandans þegar kemur að því að þýða villuhlaðið mál þess sem kann ekki 

tungumálið til neinnar hlítar. Þýðandinn úr ensku þarf að hugsa upp villur sem nýir 

málnotendur á íslensku gætu gert sem eru setningafræðilega ólíkar þeim villum sem eru 

gerðar í ensku. „Það er ekki hægt að þýða villurnar beint, því að oft hljómar það mjög 

óeðlilega á íslensku,“ segir íslenski þýðandinn í eftirmála.12 

 

1.5 Aðferðin 

Ræðurnar sem urðu þýðið í ritgerðinni, ræður sem áttu að endurspegla bæði undirbúið 

og óundirbúið tal, spanna rúmlega 11 klukkustundir (665 mínútur), ná yfir rúmlega 160 

blaðsíður og telja tæplega 87.400 orð. Ræðumenn eru taldir upp í viðauka aftast. 

Ræðurnar eru 160 talsins, allt frá tæplega mínútu að lengd til tæplega hálftíma. Allar 

ræður höfðu verið forskráðar af talgreininum (sjá nánar 3. kafla) sem er nýgræðingur í 

faginu og á margt ólært. Hann er þar að auki alls ekki mennskur en hefur þó verið forrit-

aður þannig að hann skrifar ekki stóran hluta af merkingarlausu áhersluorðunum og alls 

ekki orð sem eru tvítekin, t.d. samhliða samhliða, varðveitt varðveitt eða erum erum. 

Þegar ræðurnar höfðu allar verið skráðar lá næst fyrir að fara markvisst yfir málbreyting-

arnar, þ.e. innanmálsþýðinguna, og finna hvar skilgreindu talmáli var breytt í viðurkennt 

ritmál. Ég hlustaði á hvert orð og bætti inn því sem vantaði, m.a. af hiki og endur-

tekningum. Ég merkti í skjalinu við talmálslegt orðalag og bar loks saman við lokagerð 

með því að fella saman bæði skjölin í word-forritinu. Svo fór ég vandlega yfir muninn og 

geri því skil í sérstökum köflum (sjá nánar allan 8. kafla).  

Aðalvinnugögnin voru valdar ræður þingmanna frá 149. löggjafarþingi sem stóð 

frá þingsetningu 11. september 2018 til 2. september 2019 með sumarhléi frá 20. júní til 

28. ágúst 2019, samtals 133 fundir á 116 þingfundadögum. Ræðutími var rúmlega 886 

 
12 Ingunn Snædal. Eftirmáli bókarinnar Hnitmiðuð kínversk-ensk orðabók fyrir elskendur eftir Xiaolu Guo, 
bls. 328. 
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klukkustundir og 16.339 ræður voru fluttar.13 Fæstar ræður voru fluttar á þing-

setningardaginn, 11. september 2018, samtals 10. Flestar voru þær fluttar í næstsíðasta 

vorþingsmánuðinum, maí 2019, frá 211 ræðum og upp í alflestar 455 22. maí 2019 þegar 

umræða um þriðja orkupakkann stóð sem hæst og fundurinn sjálfur í 15 klukkutíma. 

Eins og kemur fram í 4. kafla um þingræður og skráningu þeirra ber þinginu skv. 

þingskapalögum að fella ekkert undan sem á að standa í þingtíðindum og fram hefur 

komið í þinginu og hljóðupptaka ber með sér. Engar efnisbreytingar má gera og engu 

má bæta inn í þingtíðindin. Hins vegar þarf að ritstýra textanum þannig að hann verði 

læsilegur öllum áhugasömum án þess að hrófla við merkingunni. 

Tekið skal fram að allt efnið er til á vef Alþingis, hinar munnlega fluttu ræður og 

síðan textinn eins og hann er hafður eftir þingmönnum. Ég mun vísa til þeirra jafnóðum 

en að auki er skrá aftast yfir þær ræður sem voru skoðaðar. 

Ég hugleiddi kynjajöfnuna alls ekki þegar ég valdi umræðuflokkana en ræður 

kvenna reyndust 66 og karla 94 enda voru konur einungis 38% þingmanna veturinn 

2018–2019,14 þann tíma sem þingræðurnar voru fluttar. 

Við greininguna hafði ég ekkert skapalón að fara eftir. Að vísu birti Haraldur 

Matthíasson doktorsritgerð sína um setningafræði og stíl árið 1959 og tæpti þar á 

aukasetningum í þingræðum15 og í breska þinginu hefur verið ráðist í skoðun á muninum 

á talmáli og ritmáli. Meginniðurstöður þeirrar rannsóknar voru kynntar á ICAME-

ráðstefnu (ICAME er skammstöfun fyrir International Computer Archive of Modern and 

Medieval English) í Sviss í júní 2019. Þar segir að miklum stafrænum gögnum sem nýtast 

til að rannsaka tungumálanotkun og tungumálabreytingar fylgi óhemjumikið textamagn. 

Þegar heildarsafn bresku þingtíðindanna, Hansard, er notað á textinn að vera „tiltölulega 

orðrétt“ hafður eftir þingmönnum en ekki má líta framhjá ritstjórnarþættinum þegar 

töluðum umræðum og ræðum er umbreytt í ritaðar. Rannsókn á slíku ferli var unnin fyrir 

bresku Hansard-þingtíðindin 1992 og 2007 en lítið gagnamagn var þá notað og aðeins 

skoðaðar helstu breytingar starfsmanna ræðuútgáfu. Þær rannsóknir eru takmarkaðar, 

bæði vegna lítils magns og takmarkaðrar tímalengdar. Heildarsafnið sem er þó undir var 

notað til að skoða ritstjórnarhegðun fyrir Hansard til lengri tíma og með stærra safni en 

áður hafði tíðkast. Nálgunin er úr tveimur aðferðafræðilegum áttum, hefðbundinni og 

formfastri, eigindlegri nálgun að neðan og upp, þ.e. frá hinu smáa til hins stóra, með því 

 
13 Alþingi. „Fundum 149. löggjafarþings frestað – yfirlit um þingstörfin.“ 
https://www.althingi.is/thingstorf/tilkynningar/fundum-149.-loggjafarthings-frestad-yfirlit-um-thingstorfin-1, 
skoðað 8. ágúst 2020. 
14 Alþingi. „Konur á Alþingi.“ https://www.althingi.is/thingmenn/althingismannatal/konur-a-althingi/kjornar-
konur/, skoðað 8. ágúst 2020. 
15 Haraldur Matthíasson. Setningaform og stíll, bls. 174. 

https://www.althingi.is/thingmenn/althingismannatal/konur-a-althingi/kjornar-konur/
https://www.althingi.is/thingmenn/althingismannatal/konur-a-althingi/kjornar-konur/
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að greina dæmi handvirkt og taka eftir mismun og byggja smám saman upp lista yfir 

slíkan mismun þangað til gagnamettun næst. Önnur hliðstæð nálgun er megindleg og 

styðst við einkenni um breytileika skráningar og tíðnin í þessum einkennum frá munnleg-

um uppritunum til skriflegra Hansard-tíðinda er metin tölfræðilega. Samanburður á 

innsæi hvorrar aðferðar er þróaður með það fyrir augum að lýsa muninum á munnlegri 

og skriflegri útgáfu og útskýra hann en jafnframt speglast það í aðferðafræðilegum 

spurningum sem tengjast vinnunni við stóra málvísindasafnið. 

Áfram segir þar að breyting úr talmáli í ritmál feli í sér eyðingu endurtekninga, 

ófullkominna segða (e. utterance), málhvílda, rangrar byrjunar, umorðunar (e. 

reformulation), þegar setningafræðilegum eigindum er blandað saman og talflæðitruflana 

(e. disfluency). Allt þetta felur í sér styttingu texta.16  

Í kynningunni á ICAME-ráðstefnunni, sem getið er um á fyrri síðu, er einnig vitnað 

í ritstjórnarreglur Hansard-tíðindanna frá 1913 þar sem segir eitthvað á þá leið að 

verkefni ritstjórnarinnar sé að vinda ofan af fjölyrtri (e. verbose) bandhespu (e. skein) til 

að glöggva sig á aðalatriðum mælandans, til að skerpa hina óskýru hugsun, til að ljá 

tungumálinu sem hún er tjáð á samfellu og samhengi, en einni öld síðar, 2013, skal stefnt 

að því að það sem haft er eftir mælandanum sé allt sem hann segir, sé nákvæmt og 

renni lipurlega. Það skal gert með því að eyða endurtekningum og drjúgum hluta af 

„munnræpu“ (eða málbólgu eða málæði, e. wordiness) hversdagsmálsins. Ekki er rætt 

um málþóf í kynningunni.  

Á áttunda áratugnum segir í kynningunni að tilhneigingin hafi verið að láta 

þingmenn tala á ákveðinn hátt. Í ritstýringunni hefur þá verið farið frjálslega með orðfæri 

þingmannanna sjálfra og það lagað að ritstjórninni en ekki öfugt.  

Stefnan er heilt yfir svipuð og tíðkast í íslenska þinginu, áhersluorðum er fækkað 

og 1. og 2. persónu breytt í 3. persónu til að búa til fjarlægð í textann, endurtekningum 

er eytt, umorðað þegar menn tafsa og leiðrétta sig, textinn þéttur og straumlínulagaður 

og allur gerður formlegri, en breytingin úr talmáli í opinbert ritmál hefur ekki verið 

rannsökuð sem heitið getur eða hvort orðræðan í Hansard-tíðindunum hefur breyst í 

áranna rás. Þess vegna endar kynning Bretanna á spurningunni um hvort ekki sé eins 

miklu breytt í ritstjórninni og vænta mætti. Kannski er minni munur þegar upprunalega 

 
16 Kruger, Haidee, Minna Korhonen, Pam Peters, Adam Smith og Bertus van Rooy. „Salient differences 
between oral parliamentary discourse and its official written records: A comparison of “close” and “distant” 
reading methods.“ Sviss, 2019. 
https://www.researchgate.net/publication/334045703_Salient_differences_between_oral_parliamentary_di
scourse_and_its_official_written_records_A_comparison_of_close_and_distant_reading_methods, skoðað 
28. júlí 2020. 
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talið er borið saman við rituðu útgáfuna og tvímælalaust má búast við að ólík orðræða 

kalli á ólíkar breytingar, þ.e. hvort ræða er undirbúin eða ekki. 
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2 Orðræða 

Orðræða er samfellt talað mál með mörgum setningum, segir í orðabók. Með greiningu 

orðræðunnar hefur málvísindamönnum tekist að greina einkenni talmáls. Með því að 

skrifa upp samtöl er hægt að komast nær því að skilja hvað einkennir talmál, óformlegt 

mál eða óundirbúið mál, hvað sem best hentar að kalla mál sem verður til í þessum 

aðstæðum.  

Samhengi er mikilvægt hugtak í orðræðugreiningu.17 Samhengi vísar til kringum-

stæðnanna sem kveikja orðræðuna og sem orðræðan er felld inn í.18 Hugtakið orðræða 

nær yfir textabút, hvort sem er talaðan eða skrifaðan, sem á upphaf sitt í raunverulegum 

málaðstæðum. Hversdagsleg samtöl endurspegla orðræðu í mæltu máli sem og bréf og 

tölvupóstar í rituðu máli svo hefðbundið málumhverfi sé nefnt.19 Til er málvísindalegt 

samhengi og þá er orðræðan skilgreind sem stærri máleining en einstök setning eða 

málsgrein.20 Viðfangsefnið er raunverulegt mál, tungutakið sjálft og enginn tilbúningur 

eins og á við um málfræðirannsóknir sem snúast um hvað gæti verið sagt og hvað alls 

ekki, hvað eru rétt og hvað röng málafbrigði.21  

 

2.1 Orðræðurannsóknir 

Þegar talað er um þýðingu er eðlilegt að skilja hugtakið sem þýðingu milli tungumála, t.d. 

úr ensku yfir á íslensku eða öfugt. Hugtakið millimálaþýðing (e. interlingual translation), 

nær yfir slíkar þýðingar og reynir oft og mikið á þær, svo sem við daglegan fréttaflutning 

erlendis frá, í bókmenntum og kvikmyndum. Rússinn Roman Jakobson (1896–1982) var 

frumkvöðull í rannsóknum og kynningu á málfræði og hann fjallaði einnig um hugtakið 

millimálaþýðingu í frægri grein sem hann birti árið 1959 sem og þýðingu milli táknkerfa 

(e. intersemiotic translation) og svo innanmálsþýðingu (e. intralingual translation).22 

Jakobson aðgreinir þrjár leiðir til að skýra máltákn í þýðingum: umorðun, eiginlega 

þýðingu og umhverfingu. Umorðun er það sem kemur efni þessarar ritgerðar mest við, 

þ.e. þýðing innan tungumálsins, túlkun máltákna innan sama tungumáls, þegar orð í 

sama máli er notað til að túlka fyrra orðið. Munnlegu tákni (orði) er breytt í annað tákn 

 
17 Hatch, Evelyn. Discourse and Language Education bls. 7. 
18 Sama, bls. 7–8. 
19 Þórunn Blöndal. Orðræðugreining. http://ait.arnastofnun.is/grein.php?id=710, skoðað 3. desember 2020.  
20 Sama. 
21 Þórunn Blöndal. Lifandi mál. Inngangur að orðræðu- og samtalsgreiningu, bls. 44. 
22 Jakobson, Roman. „On Linguistic Aspects of Translation. On Translation.“  
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(orð) í sama tungumáli. Ýmist er notað orð sömu eða mjög sambærilegrar merkingar eða 

það umorðað.23 Þýðing snýst ekki eingöngu um að umrita í allt öðru tungumáli. 

Þegar kynslóð fræðimanna stendur á öxlum þeirra sem hófu umræðuna virðist 

svo margt blasa við og vera sjálfsagt en einhvern tímann þarf að koma sjálfsögðum 

hlutum fyrst í orð. Roman Jakobson er einn af þessum frumkvöðlum. Annar er bandaríski 

málfræðingurinn Wallace Chafe (1927–2019) sem áleit merkingarfræði grundvöllinn í 

tungumálinu. Hann fjallaði um muninn á talmáli og ritmáli í ensku. Hann sökkti sér ofan í 

orðræðugreiningu og rannsóknir á talmáli sem er grundvöllur þeirrar rannsóknar sem er 

meginefni þessarar ritgerðar. Sum talmálsorð sagði hann þó engan veginn hæfa ritmáli. 

Hann sagði ástæðuna ekki vera þá að þegar menn tala þurfi þeir að velja orð sín í meiri 

flýti heldur eigi hvort tungumálsform mismunandi orðaforða. Hann sagði jafnframt að 

ritmál væri íhaldssamara eða varfærnara (e. conservative) vegna þess að það væri 

varanlegra. Ný orð eða gömul orð nýrrar merkingar ryddu sér frekar til rúms í talmáli og 

yrðu síðar tekin upp í ritmáli – eða ekki.24  

Haraldur Matthíasson sagði í doktorsritgerð sinni um setningafræði og stíl að 

hugur manns ynni ólíkt eftir því hvort hann ætlaði að segja strax frá því sem honum kæmi 

í hug eða bíða með það þangað til hann hefði ráðrúm til að skrifa það og vanda búninginn 

þá betur.25 Það kallast á við skoðanir annarra fræðimanna en Chafes.26 Chafe tekur víðar 

djúpt í árinni. Hann segir að fólk hafi brugðist við talmáli og ritmáli á ólíka vegu og að 

fornar hefðir hafi forgangsraðað í þágu ritmáls. „Speaking, if it was noticed at all, was 

seen as corrupt,“ skrifar Chafe, þ.e. að talmál hafi verið spillt eða rotið, en hins vegar hafi 

málvísindamenn beggja vegna við aldamótin 1900 haldið því sjónarmiði á lofti að talmál 

hafi verið „the real thing“, aðalmálið, og ritmál aðeins ófullkomin leið til að túlka tal á 

pappír. Þriðji möguleikinn er síðan að líta svo á að bæði talmál og ritmál séu gjaldgeng.27 

Bókin kom út 1994 og hann hélt því fram að þá nýlega hefði þriðji möguleikinn náð 

fótfestu. 

Chafe gekk út frá tvenns konar grundvallarmun á töluðum og rituðum textum, 

annars vegar því að tal gengur hraðar fyrir sig en skriftir og hins vegar því að í dæmigerðu 

tali eru mælendur í gagnvirku sambandi miklu frekar en þeir sem skrifa og lesa.28 Chafe 

 
23 Jakobson, Roman. „Um málvísindalegar hliðar þýðinga,“ bls. 174.  
24 Ari Páll Kristinsson. „Í fréttum er þetta helst.“ Rannsókn á einkennum íslensks útvarpsmáls, bls. 41; og 
Chafe, Wallace L. „Writing in the Perspective of Speaking“, bls. 32. 
25 Haraldur Matthíasson. Setningaform og stíll, bls. 174. 
26 Chafe, Wallace L. „Writing in the Perspective of Speaking“, bls. 32. 
27 Chafe, Wallace L. Discourse, Consciousness, and Time. The Flow and Displacement of Conscious 
Experience in Speaking and Writing, bls. 45. 
28 Ari Páll Kristinsson. „Í fréttum er þetta helst.“ Rannsókn á einkennum íslensks útvarpsmáls, bls. 41; og 
Chafe, Wallace L. Integration and Involvement in Speaking, Writing and Oral Literature. Í: Tannen, 
Deborah (ritstj.): Spoken and Written Language, bls. 35–53.  



 

 21 

 

 

sagði jafnframt að hvort málsnið um sig hefði að vissu marki sinn eigin orðaforða þótt 

flest orð væru báðum málsniðum sameiginleg, þau hefðu að sönnu að mestu leyti þann 

sama en að sum talmálsorð kæmu ekki til greina í ritmáli: „The reason is not that 

speakers must choose words more quickly than writers, but that each kind of language 

has its own divergent history.“29 Á íslensku má leggja þetta svona út: „Ástæðan er ekki 

sú að mælendur verði að hafa hraðann á þegar þeir velja orð sín heldur að sérhvert 

tungumál á sér mismunandi sögu.“ Hann bætir við að ritmál sé íhaldssamara af þeirri 

einföldu ástæðu að það sé fyrir augunum á okkur og hægt að halda til haga. Á það síðara 

er hægt að fallast en aðrir fræðimenn sem hér hafa verið nefndir taka ekki undir að 

hraðinn á mælandanum hafi ekki áhrif á talsmátann.30  

Jakobson segir að jafngildi í mismun sé aðalvandi tungumála og veigamesta við-

fangsefni málvísinda og að allur samanburður tveggja tungumála feli í sér athugun á 

gagnkvæmum þýðanleika.31 Tungumál eru lifandi og breytileg og þau viðhaldast m.a. 

með þýðingum og túlkunum – og notkun. Jakobson hvetur líka til þess að breyta og bæta 

við íðorðaforða með lánsorðum eða lánsþýðingum, nýyrðum, merkingarfærslum og 

umorðun ef skortur er á orðum.32  

Jakobson staldrar við samtengingar, og, eða og og/eða. Á þær reynir heilmikið í 

talmálsrannsókninni á þingræðunum, reyndar mest og og en. Í upptalningu er mikilvægt 

að tengja með og en bæði og og en koma líka iðulega fyrir sem hikyrði. Samtengingarnar 

þannig að og vegna þess gera það líka.  

Málfræðilegt kyn er stór breyta í þýðingum og hlýtur að standa í mörgum 

þýðendum yfir á tungumál þar sem kyn nafnorða er karlkyns eða kvenkyns. Í ensku er 

t.d. hægt að halda lesandanum í vafa um hvað er til umræðu með it sem þýðandinn veit 

ekki hvort er hann, hún, hán eða það. Ekki skánar það með fleirtölu fólks sem er bara 

they en getur þá verið þeir, þær eða þau. Eins má nefna álitamál í ljóðaþýðingum sem 

eru með knappt form og leyfa ekki miklar málalengingar. Í þýddu greininni eftir Jakobson 

er nefnt dæmi af Dauðanum sem konu, en það kyn á við í rússneskunni, og eins er titill 

á ljóðabók Systir mín lífið enda er líf kvenkynsorð í rússnesku.33 

Er þýðandinn svikari? er spurt og vísað í ítalska frasann „Traduttore, traditore“. 

Þýðandinn þarf að fara óhefðbundnar leiðir til að ná fram sömu áhrifum í markmálinu og 

eru í upprunamálinu. Í ljóðabókinni Landið sem ekki er til eftir Edith Södergran34 heitir eitt 

 
29 Chafe, Wallace L. Writing in the Perspective of Speaking, bls. 32. 
30 Ari Páll Kristinsson. „Í fréttum er þetta helst.“ Rannsókn á einkennum íslensks útvarpsmáls, bls. 65. 
31 Jakobson, Roman. „Um málvísindalegar hliðar þýðinga,“ bls. 175. 
32 Sama, bls. 176. 
33 Sama, bls. 180. 
34 Södergran, Edith. Landið sem ekki er til, bls. 24. 
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ljóðið á sænsku Livets syster35 en í íslenskri þýðingu Bróðir lífsins. Kvenkyni er snúið í 

karlkyn og þeirri myndbreytingu haldið í gegnum allt ljóðið.  

 

 Frumtexti á sænsku:  Livet liknar döden mest, sin syster. 

 Þýðing á íslensku:  Lífið líkist helst dauðanum, bróður sínum. 

      

Þegar þýðandi stendur frammi fyrir svona glímu er gott að hafa samheitaorðabók við 

höndina. Þar eru gefin upp mörg samheiti fyrir dauða,36 flest í karlkyni, hvorugkyni eða 

fleirtölu en einnig orðið hel og jafnframt er til orðið helja sem er tveggja atkvæða orð eins 

og dauði. Þýðandinn hefði getað valið orð fyrir dauðann í kvenkyni en hafnaði því 

væntanlega og kannski er lausn þýðandans einmitt sú rétta, sbr. að kjólklæddu verurnar 

Tofslan og Vifslan í Múmínbókunum eru þýddar með karlkyns nöfnunum Þöngull og 

Þrasi.37 Textameðferð felur í sér eilífa túlkun, allri túlkun fylgir huglægt mat og um allt 

mat og allan smekk má deila. 

 

2.1.1 Haraldur Matthíasson 

Haraldur Matthíasson (1908–1999) skoðaði þingræður í doktorsritgerð sinni 

Setningaform og stíll 1959, sem fjallar um aukasetningar, svo sem aðeins var tæpt á 

framar, og veltir fyrir sér sambandi hugsunar og tals. Í kafla um ritmál skrifar hann að 

sameiginlegur tilgangur alls máls sé að maðurinn viðri hugsanir sínar, skoðanir, 

tilfinningar og vilja og það sé ýmist gert í ræðu eða riti.38 Hann veltir fyrir sér markhópnum 

vegna þess að sá sem talar og skrifar verði að ná til einhverra, hann verði að hafa tilgang 

með ræðunni eða ritinu, hvort sem um er að ræða einn áheyranda/viðmælanda/lesanda 

eða fleiri. Talmáli skiptir hann í tvennt, samtöl og ræður, og gerir skýran greinarmun á 

þeim flokkum sem kallast á við þá orðræðugreiningu sem hefur tíðkast, þ.e. að tveggja 

manna tal er dálítið annað en eintal þess sem hefur orðið allan tímann. Tal þess sem 

einn heldur orðinu hefur ritmálsslagsíðu eins og Þórunn Blöndal kallar það.39 

Haraldur segir að með ritun gefist nægur tími til að fella niður óþarfa en í talmáli 

séu upphrópanir tíðar sem og einstök orð og setningabrot. Með ritun gefist að auki 

 
35 Södergran, Edith. http://runeberg.org/sodrgran/01_58.html, skoðað 28. júlí 2020. 
36 Íslensk samheitaorðabók. Ritstj. Svavar Sigmundsson, bls. 72. 
37 „Að læra að skilja veturinn, eða múmínálfurinn sigrast á fordómum.“ Án höfundar. 
https://hinsegin.land/2019/04/05/ad-laera-ad-skilja-veturinn-eda-muminalfurinn-sigrast-a-fordomum/, 
skoðað 3. desember 2020.  
38 Haraldur Matthíasson. Setningaform og stíll, bls. 173. 
39 Þórunn Blöndal. Lifandi mál. Inngangur að orðræðu- og samtalsgreiningu, bls. 99. 
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ráðrúm til þarfra skýringa sem kalli á fleiri aukasetningar en það er líka hið umvefjandi 

umfjöllunarefni doktorsritgerðar hans.40  

Þýðing er flókinn verknaður og auðvelt að láta sér yfirsjást, ekki síst þegar magnið 

er mikið. Eftirfarandi er haft eftir Aristótelesi á ensku:  

 

It should be observed that each kind of rhetoric has its own appropriate style. The style 

of written prose is not that of spoken oratory, nor are those of political and forensic 

speaking the same. Both written and spoken have to be known.41 

 

Mörg álitaefni eru í þessum spennandi texta þótt hann sé fáorður. Hér er fyrsta tilraun 

mín til þýðingar: 

 

Það ætti að taka eftir því að sérhver tegund af mælskufræði á sinn eigin viðeigandi stíl. 

Stíll óbundins máls er hvorki sá sami og mæltrar mælskufræði né stíll þess sem talar um 

pólitík og í kappræðum. Bæði ritað og talað verður að vera þekkt.42 

 

Þetta er ekki góð þýðing og dálítið bókstafleg. Lesandinn eða áheyrandinn er hvattur til 

að gefa því gaum að sérhver frásagnartækni hafi sinn eigin stíl, að ritmál sé ekki 

sambærilegt talmáli, og svo víkur Aristóteles máli sínu að pólitík og kappræðum. En 

„forensic“ er jafnframt þýtt í orðabók sem forskeytið réttar-, t.d. réttarlæknisfræði. Af 

samhenginu hlýtur þó að mega ráða að hann sé að tala um annars vegar pólitíska 

umræðu og hins vegar einhvers konar málflutning. Svo segir hann að bæði ritmál og 

talmál verði að vera þekkt. 

Í ensku komast menn oft og iðulega upp með að sleppa gerandanum. „It should 

be observerd …“ Í íslensku verður að bæta við geranda þótt hann sé hlutlaus: „Menn 

ættu að gefa því gaum …“ „Both written and spoken have to be known“ yrði kannski: 

„Menn verða að kunna skil á bæði skriflegri og munnlegri mælskufræði.“ 

Seinni tilraun mín til þýðingar á texta Aristótelesar með ríflegri túlkun er þá svona: 

 

Menn skyldu gefa því gaum að öll mælskulist á sinn eigin stíl. Ritstíll er annar en talstíll 

og gildir jafnt um pólitík og kappræður. Menn verða að kunna skil á bæði skriflegri og 

munnlegri mælskulist. 

 

 
40 Haraldur Matthíasson. Setningaform og stíll, bls. 175. 
41 Aristotle. Rhetoric, bls. 142. 
42 It should be observed that each kind of rhetoric has its own appropriate style. The style of written prose 
is not that of spoken oratory. Sjá: http://classics.mit.edu/Aristotle/rhetoric.3.iii.html, part 12, skoðað 17. júlí 
2020. Rétt er að taka fram að orðabókarskýringin á mælskufræði er: „fræðigrein um mælskulist, í 
miðaldaskólum (ásamt málfræði og rökfræði) ein hinna þriggja frjálsu lista, ræðufræði, málskrúðsfræði, 
retórík (rhetorica) og ræðufræði.“ Orðabókarskýringin á rhetoric er að sama skapi: „mælskufræði, 
mælskulist; mælska“ og fleira fylgir reyndar á eftir þannig að ég legg hér að jöfnu orðin mælskufræði og 
mælskulist. 
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En þá er búið að þýða written annars vegar sem rit og hins vegar skriflegri. Að sama 

skapi hefur spoken verið þýtt sem tal og munnlegri. Er það í lagi? 

„Verba volant – scripta manent“ er latneskt máltæki og er þýtt yfir á ensku sem 

„spoken words fly away, written words remain“ eða á íslensku „orðið flýgur en 

bókstafurinn blífur“ enda hneigist íslenskan til ríms og það þótt ófullburða sé. Talmálið er 

forgengilegra en ritmálið og erfiðara að henda reiður á því. Þeim mun áhugaverðara er 

að gera tilraun til að fanga muninn. 

 

Hið elzta mál er talmál. Það hefur verið til í óratíma, áður en nokkrum hefur komið til hugar 

að skrá nokkurt orð. Talmálið er því móðir ritmálsins. Og enn er talmálið á vörum fólksins 

sterkasti þáttur málsins þrátt fyrir allt það, er ritað er. Það er í fyrsta lagi miklu meira að 

magni en allt hið ritaða mál. Það er einnig kjölfesta málsins.43  

 

Ég get með naumindum hætt að vitna í orð Haraldar frá árinu 1959, svo mjög finnst mér 

hann hitta naglann á höfuðið. Í framhaldinu skoðar hann mál og máltöku barna sem 

tengist ekki efni þessarar ritgerðar en þó má bæta við að tungumálið er sífrjótt og þar fer 

talmálið fram af miklu meira frjálslyndi en ritmálið sem eltir talmálið – stundum. Haraldur 

vísar í það sem hann kallar kerfi Aristótelesar sem flokkaði ræður í þrennt, íhugandi (e. 

deliberative), réttarfarslegar (e. forensic) og lýsandi (e. epideictic), og notar til að skoða 

stjórnmálaræður.44 Haraldur segir að umræðuefnið geti haft áhrif á lengd málsgreina 

vegna þess að flókið efni kalli á langar málsgreinar en einfalt efni frekar á stuttar. Hraðinn 

í talmálinu hefur að sama skapi áhrif á formið vegna þess að menn hafa takmarkaðan 

tíma til að hugsa sig um.45 Þegar maður er spurður út úr vill spyrjandinn ekki hlusta á 

þögnina heldur fá svar við spurningunni. Þess má geta að Haraldur var einn af 

innanþingsskrifurum þingsins um tíma.46 

 

2.1.2 David Nunan 

Ástralski málvísindamaðurinn David Nunan (f. 1949) gaf árið 1993 út bókina Introducing 

Discourse Analysis sem er grundvallarkynning á orðræðugreiningu. Í bókinni eru tekin 

dæmi af töluðu og skrifuðu máli sem birst hafa víða. Til að fá botn í texta þurfum við að 

skilja málfræði og þann orðaforða sem er notaður til að byggja upp setningar47 í honum. 

 
43 Haraldur Matthíasson. Setningaform og stíll, 1959, bls. 176. 
44 Sama, bls. 196–197. 
45 Sama, bls. 193. 
46 Helgi Bernódusson o.fl. Með leyfi forseta. Alþingistíðindi og umræður á Íslandi, bls. 60. 
47 Í málfræði er setning sá texti sem hefur eina aðalsetningu en í lögfræðinni er setning á milli punkta, sem 
málfræðin kallar málsgrein. Þetta getur valdið misskilningi. „Sentence“ í ensku er þýdd með bæði setningu 
og málsgrein og sömuleiðis þýska orðið „Satz“. 
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Málfræðin einsömul dugir ekki til að búa til merkingarbæran texta, við þurfum að sjá 

tengsl milli setninganna til að textinn merki eitthvað.48 Lesandinn þarf að geta túlkað 

setningarnar hverja með annarri.49 

Í bók bandaríska málvísindamannsins Evelyn Hatch (f. 1929), Discourse and 

Language Education, frá 1996 eru greiningar á mæltu máli (samtölum, samskiptum í 

skólastofum, ræðuviðburðum og handritum) og rituðu tungumáli, allt frá formlegri 

mælskuuppbyggingu yfir í óformlegan stíl persónulegra bréfa. Af því að skipulag 

orðræðunnar er mismunandi eftir tungumálum eru dæmi tekin af þeim sem hafa 

tungumálið að móðurmáli og þeim sem hafa lært það á öllum aldri og hvaðanæva að. 

Hatch segir að orðræðugreining sé stúdía á því hvernig samskipti, munnleg og skrifleg, 

eru byggð upp þannig að þau séu félagslega við hæfi og málvísindalega nákvæm. 

Tungumál hefur oft verið skilgreint sem kerfi tilviljunarkenndra tákna sem eru notuð fyrir 

mannleg samskipti.  

Það er mikilvægt að gögnin séu skrifuð upp af nákvæmni af því að greiningin 

byggist á upprituninni. Í öllum dæmum eru skrifuð gögn lögð fram nákvæmlega eins og 

þau eru skrifuð, þ.e. misritanir og aðrar „villur“ eru ekki leiðréttar, ekki heldur þegar 

misritanir eða villur eru ekki aðalmálið. Stundum eru þessar „villur“ áhugaverðari en sú 

staðreynd að þær séu til umræðu en þær ættu ekki að draga athyglina frá grundvallar-

atriðum, greiningu umræðunnar.50  

Handrit eða punktar skerpa á minninu og hjálpa ræðumönnum að halda þræði.51 

Þingmaður sem kemur með mjög vel undirbúna ræðu talar nær ritmáli með færri 

endurtekningum og minna tafsi en ef hann ætlar að spinna ræðu í pontu og þegar hann 

talar út frá punktum. Minnispunktar hjálpa en kalla samt á meiri spuna en ef ræðan er 

skrifuð.52  

Sú skoðun eða hugmynd að hægt sé að umorða setningar á marga vegu sem 

svo endurspeglar, eða ekki, það sem mælandi eða skrifandi vildi tjáð hafa er ekki 

ánægjuleg fyrir þann sem rannsakar gögn um annað tungumál (millimálaþýðingar) og 

ætlar að skrifa umritanir fyrir millimálagögn.53 Og það er vandamál fyrir alla þýðendur. 

Við getum spurt, hvort sem um er að ræða millimála- eða innanmálsþýðingar: Hver er 

ætlun ræðumanns/mælanda?  

 

 
48 Nunan, David. Introducing Discourse Analysis, bls. 2. 
49 Sama bls. 3. 
50 Hatch, Evelyn. Discourse and Language Education, bls. 8. 
51 Sama, bls. 107. 
52 Þórunn Blöndal. Lifandi mál. Inngangur að orðræðu- og samtalsgreiningu, bls. 57. 
53 Hatch, Evelyn. Discourse and Language Education, bls. 261. 
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2.1.3 Ari Páll Kristinsson 

Þótt gott sé að standa á herðum útlenska fræðimanna eru samt íslensku fræðimennirnir 

Ari Páll Kristinsson, Ásta Svavarsdóttir,54 Eiríkur Rögnvaldsson,55 Helga Hilmisdóttir,56 

Höskuldur Þráinsson og Þórunn Blöndal þau sem fjalla um íslenskt tal- og ritmál, íslenska 

málfræði og setningagerð og ég verð að líta meira til þeirra við rannsókn mína á innan-

málsþýðingu innan íslenskunnar. 

Ari Páll Kristinsson kemst með doktorsritgerð sinni, „Í fréttum er þetta helst“, næst 

því að fjalla um sama viðfangsefni og vakir fyrir mér. Undirtitillinn er Rannsókn á 

einkennum íslensks útvarpsmáls og þar beinir hann sjónum sínum að muninum á 

óundirbúnu og undirbúnu tali í útvarpsþáttum. Hann segist hafa tekið eftir því sem 

málfarsráðgjafi hjá RÚV að íslenskumælandi fólk segi texta ýmist talmálslega eða 

ritmálslega57 enda er málsnið þekkt hugtak um ólíkt form máls. Unglingur talar öðruvísi 

við jafnaldra sína en ömmu og afa. Miðaldra fólk flytur fyrirlestra með öðru tungutaki en 

það notar á kaffistofunni. 

Útvarpsmál er eðli málsins samkvæmt ætlað hlustendum og hefur því 

talmálseinkenni, mismikil eftir þáttum. Sumt útvarpsefni er lesið af blaði og annað felur í 

sér meiri samtöl og þar með meira hik, endurtekningar og slettur58 sem eru einmitt skýr 

einkenni talmáls. Sá sem talar upp úr sér, blaðlaust, hugsar á meðan hann er að tala og 

er þannig að gera tvennt í einu, að tala og hugsa um næstu orð sem hann ætlar að segja. 

Sambærilegt dæmi má finna í þýðinu sem er undir í rannsókninni minni:  

 

E starfsnámið sem við þekkjum, það er algjörlega og enn þá á vegum Mennta- og 

starfsþróunarseturs lögreglunnar sem er staðsett í Reykjavík. Og ég gef mér að Háskólinn 

á Akureyri myndi gjarnan vilja sjá allt námið fara til HA, Háskólans á Akureyri, e bæði sem 

sagt starfsnám og svo þessi bóklegi hluti.59 [leturbreyting mín]  

 

Hér getur að líta tvö hikyrði skráð, e, starfsnámið … það, sem sagt og loks er þessi 

bóklegi hluti ranglega í nefnifalli, ætti að vera í þolfalli eins og námið og starfsnám sem 

eru reyndar eins í bæði nefnifalli og þolfalli og gæti þess vegna hafa smitað síðustu orðin.  

 

 
54 Ásta Svavarsdóttir. „Talmál og málheildir – talmál og orðabækur“, bls. 25–50. 
55 Eiríkur Rögnvaldsson. „Textasöfn og setningagerð: greining og leit“, bls. 51–73. 
56 Helga Hilmisdóttir. A sequential analysis of nú and núna in Icelandic conversation.  
57 Ari Páll Kristinsson. „Í fréttum er þetta helst.“ Rannsókn á einkennum íslensks útvarpsmáls, bls. 11. 
58 Ari Páll Kristinsson. Málheimar. Sitthvað um málstefnu og málnotkun, bls. 191–194. 
59 Alþingi. Ræða Önnu Kolbrúnar Árnadóttur 20. september 2018: 
https://www.althingi.is/altext/raeda/149/rad20180920T103957.html, skoðuð 31. júlí 2020. 
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2.2 Orðræðugreining 

Þórunn Blöndal hefur mikið skoðað virknimálfræði orðræðugreiningar sem beinist að því 

sem raunverulega hefur verið sagt eða skrifað, ekki að tilbúnum dæmum eins og mál-

fræðin tekur iðulega fyrir. Tungumálið er nytsamlegt fólki og orðræðugreining hefur vaxið 

út úr öðrum fræðigreinum, þar á meðal mælskufræði og textafræði.60 Samhengið skiptir 

öllu máli. Allt þýðið í rannsókn þessarar ritgerðar, valdar þingræður, er einmitt 

raunverulegir textar sem verða skoðaðir út frá hugmyndum um innanmálsþýðingar, hvort 

talmál sé verulega frábrugðið ritmáli og hversu miklu máli skipti að ræður séu undirbúnar, 

séu þá eins konar talað ritmál eins og þekkist vel í útvarpi líka, eða óundirbúnar. Svo má 

spyrja hvort ræður geti verið óundirbúnar þegar þingmaðurinn biður sjálfur um orðið og 

ræður för í ræðu sinni.  

Þórunn Blöndal studdist í bók sinni, Lifandi máli, m.a. við bækur Nunans (1993) 

og Hatch (1992), sem getið hefur verið um í ritgerðinni, þegar hún bjó til lista yfir 

óundirbúið og undirbúið mál. Helstu einkenni óundirbúins máls segir hún vera stuttar 

klausur, liði tengda með nánd, tíðar endurtekningar, tíðar viðgerðir, algenga hliðskipun 

setninga og einfalda setningagerð, að það sé persónulegt, að tilvísanir til aðstæðna séu 

tíðar og hlutfall kerfisorða hátt.61  

Einkenni á undirbúnu máli eru á hinn bóginn heilar málsgreinar, flóknar tengingar, 

sjaldgæfar endurtekningar, engar merkjanlegar viðgerðir, flókin setningaskipan og langar 

málsgreinar, að málið sé ópersónulegt, fáar tilvísanir til aðstæðna og hlutfall inntaksorða 

hátt.62 Þetta mun vera svipað og Ari Páll Kristinsson kallar í doktorsritgerð sinni að 

íslenskumælandi fólk segi texta ýmist talmálslega eða ritmálslega og byggi á tilfinningu.63 

Þórunn fjallar um orðaforða talmáls og segir hann gisnari, að upplýsingum sé ekki 

pakkað eins þétt saman og að þannig sé hlutfall kerfisorða hærra á kostnað inntaks-

orða.64 Á málið.is er málfræðileg skilgreining kerfisorða svohljóðandi: Kerfisorð gegna 

(nær) eingöngu málfræðilegu hlutverki en hafa ekki merkingarlegt inntak. Kerfisorð eru 

t.d. samtengingar, fornöfn og greinir. Menntunarfræðileg skilgreining er sem hér segir: 

Orð sem hefur það málfræðilega hlutverk að tengja orð innan setninga eða málsgreina 

en hefur yfirleitt ekki sjálfstæða merkingu og til skýringar: Kerfisorð eru yfirleitt 

 
60 Þórunn Blöndal. Lifandi mál. Inngangur að orðræðu- og samtalsgreiningu, bls. 25. 
61 Sama, bls. 25. 
62 Sama, bls. 28. 
63 Ari Páll Kristinsson. „Í fréttum er þetta helst.“ Rannsókn á einkennum íslensks útvarpsmáls, bls. 11. 
64 Þórunn Blöndal. Lifandi mál. Inngangur að orðræðu- og samtalsgreiningu, bls. 34. 
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samtengingar, forsetningar, hjálparsagnir, greinir og sum fornöfn og atviksorð.65 Kerfis-

orðin lengja því mál manna og gera það efnisrýrara. Inntaksorð eru á hinn bóginn þau 

orð sem bera uppi merkinguna og þau leika stærra hlutverk í rituðu máli.66 Málið.is gefur 

þessa útlistun: Inntaksorð hafa merkingu sem hægt er að orða og mynda meirihluta 

orðaforðans, þ.e. öll orð nema kerfisorð eru inntaksorð.67 Svo má nefna orðræðuagnir 

eða hikyrði sem ná yfir svipað,68 svo sem sko, bara, hérna, þú veist, einmitt, í raun og 

veru, auðvitað og ókei. Orðræðuagnir „draga úr fullyrðingum og sníða af þeim 

sannfæringarkraftinn“.69  

Með málkunnáttufræðinni er málkerfið sjálft skoðað, mistök fólks, stam, hik, tafs, 

þegar það grípur fram í fyrir sjálfu sér og lýkur ekki setningum en án dómhörku.70 Hluti 

af orðræðugreiningunni er mælskulist og á hana reynir sannarlega við skoðun á þing-

ræðunum. Er það tafs þegar menn endurtaka, t.d. „Nei, nei, nei, nei“,71 eða er það 

meðvitað mælskubragð? Eða: „Nei, nei, nei, þú verður að kaupa þetta og þetta og 

þetta“?72 Já, þetta er ákvörðun sem þingmaðurinn tekur til að leggja áherslu á orð sín. 

Sumar endurtekningar njóta sín engan veginn á prenti, svo sem þegar heilar setningar 

eru sagðar nákvæmlega eins tvisvar í röð. Talað mál er ekki leitarhæft, ekki enn hvað 

sem verður, þannig að ég verð að sækja dæmi úr þýðinu mínu:  

 

E Vinstri græn hafa nú flutt frumvarp hér á Alþingi í þessa veru þar sem að er gert ráð 

fyrir að ráðherra fái heimild, að ráðherra fái heimild til að setja það sem skilyrði í samninga 

um heilbrigðisþjónustu að ekki sé gerð arðsemiskrafa í fyrirtækjunum.73 

 

Þingmaðurinn getur út frá mælskulist viljað endurtaka setninguna í heilu lagi, horfa fyrst 

til annarrar áttarinnar og svo hinnar eða beint í myndavél, því að öllum þingfundum er 

sjónvarpað beint, en slíkt nýtur sín ekki sem ritmál. Þórunn nefnir einmitt að í 

mælskufræði hafi áhersla verið „lögð á málið sem félagslegt fyrirbæri og hvernig mætti 

nota tungumálið til að ná fram tilteknum áhrifum“.74 Orðræðugreining varðar lifandi 

orðræðu málnotenda og ekki síst hvernig vald birtist í notkun tungumálsins. Þannig 

 
65 Málið. https://malid.is/leit/kerfisor%C3%B0, skoðað 26. júlí 2020. 
66 Þórunn Blöndal. Lifandi mál. Inngangur að orðræðu- og samtalsgreiningu, bls. 34. 
67 Málið. https://malid.is/leit/inntaksor%C3%B0, skoðað 26. júlí 2020. 
68 Þórunn Blöndal. Málheimur kennslustofunnar. „Aðgreining talmáls og ritmáls í kennslu,“ bls. 5. 
http://netla.hi.is/menntakvika2010/alm/029.pdf, skoðað 26. júlí 2020. 
69 Þórunn Blöndal. Lifandi mál. Inngangur að orðræðu- og samtalsgreiningu, bls. 138. 
70 Sama, bls. 19. 
71 Alþingi. Ræða Sigríðar Ingibjargar Ingadóttur 12. desember 2015. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20151212T110135.html, skoðuð 20. júlí 2020. 
72 Alþingi. Ræða Nichole Leigh Mosty 28. febrúar 2017. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/146/rad20170228T152552.html, skoðuð 20. júlí 2020. 
73 Alþingi. Ræða Ólafs Þórs Gunnarssonar 18. september 2018. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/149/rad20180918T133531.html, skoðuð 20. júlí 2020. 
74 Þórunn Blöndal. Lifandi mál. Inngangur að orðræðu- og samtalsgreiningu, bls. 22. 
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varðar hún jafnframt pólitíska umræðu og getur tvímælalaust beinst að þingræðum og 

öðrum almennum vettvangi þar sem menn takast á um skoðanir.  

Skil talmáls og ritmáls geta þannig verið loðin eftir því hversu vel menn vanda til 

verka. Þórunn tekur dæmi af runusetningum í ritgerðum óþjálfaðra nemenda sem 

afmarka setningar og málsgreinar illa75 og slík einkenni sjást líka iðulega í óundirbúnum 

ræðum þingmanna. Á hinn bóginn einkennir ritmál margar ræður sem eru skrifaðar 

fyrirfram og lesnar beint af blaði. Ari Páll Kristinsson segir það sama um muninn á 

útvarpsþáttum og ber í doktorsritgerð sinni saman handritslausa þætti og handritsbundið 

útvarpsefni.76  

  

 
75 Sama, bls. 30. 
76 Ari Páll Kristinsson. „Í fréttum er þetta helst.“ Rannsókn á einkennum íslensks útvarpsmáls, bls. 76. 
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3 Vélrænan  

Saga ræðuútgáfu á Alþingi er merkileg. Strax við endurreisn Alþingis, árið 1845, voru 

ræður afritaðar, alfyrst sem ágrip en mjög fljótt sem beinar ræður. Þær þóttu mikilvæg 

heimild um stjórnun landsins, en engu að síður var lagt til í upphafi 20. aldar að hætta 

útgáfunni, m.a. í sparnaðarskyni, og breyta þá lögum til að létta af þinginu þeirri 

lagaskyldu að birta umræðurnar.77 Af því varð ekki.78 Í þingtíðindum þess tíma er gerð 

grein fyrir allri umræðunni en ómögulegt að segja til um hversu nákvæmlega umræðan 

er höfð eftir þingmönnum þar sem „innanþingsskrifararnir“ skrifuðu þær upp eftir eigin 

punktum sem þeir tóku á þingfundunum.79 Augljóst sýnist að reynt er að stytta málið í 

upprituninni til að spara pláss og prentkostnað og haft er eftir Jóni Baldvinssyni, 

þingmanni Alþýðuflokksins, 12. desember 1935: „Það er margt sagt, sem þm. hafa 

gaman af að segja, en það er ekki allt þarft, og mætti að skaðlausu draga úr því.“80  

Fyrsti hraðritarinn (e. stenograph) var ekki ráðinn fyrr en 1917 en gat auðvitað 

ekki haft allt orðrétt eftir. Hraðriturum fjölgaði og voru misjafnir þótt reynt væri að velja 

hæfa menn. Skemmtilegt dæmi sem tilgreint er í starfsmannablaði Alþingis frá 1992 er 

um hraðritara sem var ekki nógu vel að sér og í stað þess að skrifa að eitthvert fiskmagn 

hefði verið sent til Ítalíu „í clearing“ skrifaði hann að það hefði verið sent „á klíník“.81 

Augljóslega þótti einhverjum „clearing“ nógu nothæf íslenska til að nota hana í ræðu á 

20. öld. Svona dæmi og dráttur á ræðuskilum þegar þinghald var orðið árlegur viðburður 

urðu hvati til þess að huga að vélrænni upptöku á þingræðum og það varð úr upp úr 

síðari heimsstyrjöldinni.  

Árið 1945 lagði Jónas Jónsson frá Hriflu, þingmaður Framsóknarflokksins, til 

breytta útgáfu á þingtíðindum í þessa veru og sagði m.a. í þingsályktunartillögunni: „… 

skrifstofan hefur ekki rétt til að breyta neinu nema ritvillum …“82 og: 

 

Skrifstofa Alþingis mundi síðan búa ræðurnar undir prentun og engu breyta nema því sem 

bersýnilega væri ofaukið, eins og byrjun á setningum, sem ræðumaður hefði ekki lokið 

við. Með þessum hætti yrðu þingræðurnar fullkomin og óvefengjanleg söguleg heimild. 

En á því er mikill misbrestur eins og framkvæmd undirbúnings þingtíðinda er nú háttað.83 

[leturbreyting mín] 

 
77 Helgi Bernódusson o.fl. Með leyfi forseta. Alþingistíðindi og umræður á Íslandi, bls. 7. 
78 Sama, bls. 16. 
79 Sama, bls. 7–16.  
80 Sama, bls. 14–15. 
81 Í Ármanni, starfsmannablaði Alþingis, er sögð saga upphafsins, bls. 7–14, þar með talið að nothæfur 
stálþráður hafi komist í eigu Ríkisútvarpsins 1948 en þá var m.a. búið að senda beinar lýsingar í gegnum 
slíkan þráð frá Heklugosinu 1947. Helgi Bernódusson o.fl. Með leyfi forseta. Alþingistíðindi og umræður á 
Íslandi, bls. 5, 30. 
82 Helgi Bernódusson o.fl. Með leyfi forseta. Alþingistíðindi og umræður á Íslandi, bls. 17. 
83 Sama, bls. 18.  
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Markmiðið var þá sem síðar að breyta ekki nema því sem nauðsynlegt væri. 

Alþingi er fyrsta þingið í heiminum sem tekur upp allar ræður þingmanna, alfyrsta 

tilraunin gerð 25. apríl 194984 og 

svo voru þær teknar upp á stálþráð 

með reglubundnum hætti frá 1. 

október 1952,85 stálþráð sem er 

kallaður segulvírshljóðriti í tækni-

blöðum árið 1945. Fóru þá ræðu-

menn upp í sérstakan ræðustól en 

töluðu ekki lengur úr sætum 

sínum.86 Skömmu síðar var farið að 

taka ræðurnar upp á venjulegar 

segulbandsspólur. 

Stálþráður eins og notaður var við upptöku á þingræðum 1952.  
Mynd: Berglind Steinsdóttir, 2019. 

 
Byltingin var í því fólgin að hægt var að taka upp ræðurnar og hlusta svo þegar 

ræðuskrifurum hentaði. Umsjónarmaður ræðuritunar á þeim tíma var kampakátur með 

framförina og sagði: 

 

Hver ræða er vélrituð í þrem eintökum. Eitt eintakið er geymt óbreytt eins og það kemur frá 

hendi ritara, annað lagt í „málamöppu“ til prentunar og hið þriðja lagt á borð ræðumanna og 

þeim gefinn kostur á að líta yfir ræður sínar og leiðrétta og lagfæra mál og framsetningu, 

enda raskist ekki efni.87 [leturbreyting mín] 

 

Skrifstofustjóri ársins 1954 var einnig hæstánægður og sagði þingmenn tala um 

breytinguna sem framför. Skrifstofustjóri var sérstaklega ánægður með að heimildargildi 

ykist með þessu þar sem ræðurnar væru nú prentaðar óstyttar, þá án túlkunar eða 

ritstjórnar ræðuritaranna. Brögð höfðu verið að því að einstakir starfsmenn væru svo 

kunnugir einstökum þingmönnum að þeir hefðu getað leikið sér að því að semja 

ræðurnar fyrir þá.88 

Árið 1997 var hætt að nota segulbandsspólurnar og frá þeim tíma hafa ræður 

verið teknar upp stafrænt.89 Í janúar 2019 var tekinn í notkun hugbúnaður, svokallaður 

 
84 Ármann, bls. 14. 
85 Helgi Bernódusson o.fl. Með leyfi forseta. Alþingistíðindi og umræður á Íslandi, bls. 6. 
86 Ármann, bls. 10, og Helgi Bernódusson o.fl. Með leyfi forseta. Alþingistíðindi og umræður á Íslandi, bls. 
29.  
87 Ármann, bls. 12. 
88 Sama, bls. 13. 
89 Helgi Bernódusson o.fl. Með leyfi forseta. Alþingistíðindi og umræður á Íslandi, bls. 35. 
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talgreinir, sem skrifar upp ræðurnar og leggur starfsfólki til það sem kalla má hrágögn. 

Talgreinirinn heitir á ensku automatic speech recognition, skammstafað asr.90 Þessi 

búnaður hefur verið í þróun frá þeim tíma og er samstarfsverkefni Alþingis og Gervi-

greindarseturs Háskólans í Reykjavík sem forritaði búnaðinn sérstaklega fyrir þingið.91 

Ekki er hægt að bera saman við eða nýta sér þróun í öðrum þingum vegna ólíkra tungu-

mála, ekki hægt að þýða í forrituninni, vegna þess að málfræðilegar breytur eru svo ólíkar 

eftir tungumálum og föll mismunandi mörg. Hvert tungumál kallar einfaldlega á eigin 

aðferðafræði við hönnun á svona hugbúnaði.  

Markmiðið er að flýta útgáfu ræðna á vef þingsins, útrýma ásláttarvillum og spara 

mannauðinn, ekki fækka fólki heldur minnka líkamlegt álag. Þriggja mánaða stíf til-

raunavinna ræðuútgáfunnar við talgreininn í upphafi árs 2019 sýndi að hann stóð undir 

væntingum. Hann er mataður á orðum og hljóðfræði þeirra, orðaforði hans stækkar með 

hverri ræðu, hann er tengdur við útgefin þingskjöl, hann getur skrifað átta ræður í einu, 

þarf ekki að matast og hvíla sig. Störf hafa „tapast“ vegna talgreinisins en önnur orðið til 

við þróun og viðhald. Þetta er hluti af þeirri sjálfvirknivæðingu92 sem fjórða iðnbyltingin er 

líka kölluð.  

Vonir stóðu til þess að talgreinir yrði orðinn vel nothæfur veturinn 2019–2020 en 

miðað við frammistöðu hans er líklegt að mannshöndin muni áfram þurfa að skrifa upp 

ræður nokkurra óskýrmæltra þingmanna á hverju kjörtímabili og ávallt þarf að laga til 

talað mál ef ekki er vilji til að halda mismælum, endurtekningum og hreinum villum. Í 

talgreininum er stuðst við opinn hugbúnað (e. open source)93 sem er öllum aðgengilegur 

til að nýta, þróa, dreifa og bæta. Hugmyndin er að fleiri starfsstéttir geti nýtt sér þessa 

tækni, t.d. heilbrigðisstéttin sem þarf að skrifa upp læknaskýrslur, dómskerfið og 

löggæslan sem þarf að skrifa upp vitnaleiðslur og fjölmiðlar sem skrifa viðtöl og texta 

beinar útsendingar. Nokkrir fulltrúar þeirra stétta fengu í upphafi kynningu á búnaðinum 

hjá ræðuútgáfu Alþingis, þ.e. notendum búnaðarins, og vonandi verður um að ræða 

samstarf í framtíðinni. Önnur þjóðþing hafa horft til þessarar þróunarvinnu hjá Alþingi og 

 
90 Automatic Speech Recognition. https://www.techopedia.com/definition/6044/automatic-speech-
recognition-asr, skoðað 1. maí 2019. Sjá líka skilgreiningu á „asr“: 
https://www.techopedia.com/definition/6044/automatic-speech-recognition-asr, skoðað 11. maí 2019. Enn 
fremur hefur Anna Vigdís Rúnarsdóttir skrifað ritgerð um efnið undir handleiðslu helstu umsjónarmanna 
talgreinisins hjá HR: Anna Vigdís Rúnarsdóttir. Re-Scoring Word Lattices from Automatic Speech 
Recognition System Based on Manual Error Corrections.  
91 Alþingi. „Samningur um gerð talgreinis undirritaður.“ https://www.althingi.is/tilkynningar/samningur-um-
gerd-talgreinis-undirritadur, skoðað 5. maí 2019. 
92 Viðskiptablaðið. „Áhrif sjálfvirknivæðingar minni á Íslandi.“ http://www.vb.is/frettir/ahrif-
sjalfvirknivaedingar-minni-islandi/153165/, skoðað 5. maí 2019. Sjá jafnframt ítarlega skýrslu 
forsætisráðuneytisins um fjórðu iðnbyltinguna á Íslandi: 
https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=03be6340-3bfc-11e9-9436-005056bc4d74, skoðað 
5. maí 2019. 
93 Háskólinn í Reykjavík. „Vefgátt fyrir íslenskan talgreini.“ https://tal.ru.is/, skoðað 11. maí 2019. 
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komið í skoðunarferðir. Má nefna fulltrúa frá norska, hollenska og lettneska þinginu. Í 

Danmörku er hafður sá háttur á að nokkrir starfsmenn hlusta á og endursegja þingræður 

og taka þær þannig upp. Þannig þarf ekki að kenna búnaðinum á eins margar raddir. 

Búnaðurinn skrifar svo eftir starfsmönnunum en ekki þeim sem flytur ræðuna hverju sinni 

í þingsal. Í sumum öðrum þingum hafa tæknimenn gefist upp á tilraunum til að nýta vélar 

við uppritun/innslátt og allvíða skrifa hraðritarar upp ræðurnar og ganga frá til útgáfu. 

Alþingi lagði til fjármagn í þetta þróunarverkefni og ætlunin er að öllum almenningi gefist 

kostur á að nýta sér tæknina. Ein útgáfa talgreinisins94 er aðgengileg á vef Háskólans í 

Reykjavík og þar er hægt að prófa hana. Alþingi sýnir með þessu verkefni mikinn metnað 

fyrir hönd tungumálsins. 

Fjórða iðnbyltingin tekur sér rými á 21. öldinni. Sjálfkeyrandi flugbílar kváðu vera 

handan við hornið, kokkar vera með forvitna afritunarvél á handleggnum meðan þeir 

krydda matinn af ástríðu, internetið fylgjast með notendum til að skjóta svo á þá 

viðeigandi auglýsingum – eða óviðeigandi – og vélar eru komnar inn á hið húmaníska 

svið tungumálanna. Alþingi og háskólasamfélagið hafa í sameiningu beitt sér fyrir 

nýstárlegri vinnu við hrágagnavinnslu í þingræðum. Talgreinir er eins og talía sem hífir 

píanó upp á 8. hæð í húsi en svo þarf einhver að stilla píanóið og spila á það. Eins er 

með tal sem talgreinir umbreytir í hrátexta, verkið er fjarri því að vera fullunnið þótt vélin 

skrifi upp nokkrar hæðir. Ég fékk sjálf tækifæri til að taka þátt í að þróa talgreininn og 

fullyrði að hann er veigamikil framþróun í fjórðu iðnbyltingunni en hann á enn langt í land 

með að skáka mannshuganum í textavinnslu. Hann hefur ekki eigin sjálfstæða vilja 

heldur er mataður á vilja mannsins. Honum er samt kennd ákveðin málfræði út frá 

hljóðfræði og svo er hann stöðugt mataður á nýjum orðum sem koma fyrir í ræðum. Í 

upphafi var lagður til grundvallar fjöldinn allur af ræðum sem þegar höfðu verið fluttar og 

yfirfarnar og gagnagrunnar keyrðir saman. Þegar þingmenn segja sem að, hvort að og 

til þess skrifar hann sem, hvort og til þannig að forsenda hans er vinnubrögð ræðulesara 

til nokkurra ára, enda segir í ritstjórnarreglum skrifstofu Alþingis: „Smáorðið að fylgir oft 

samtengingum að óþörfu. Þetta þarf að lagfæra.“95 Talgreinirinn hleypur oft yfir þá sem 

atviksorð en hann lærir af þingskjölum og væri vís með að skrifa veip og moltu rétt. Hann 

sleppir aukafrumlaginu það fremst í setningu vegna þess að reynslan hefur sýnt að 

íslenskufræðingar sem þýða talmál yfir í ritmál færa „alvöru“frumlagið í sæti 

aukafrumlagsins fremst í setningunni: „Það hefur myndast góður markaður …“ verður: 

„Góður markaður hefur myndast …“. 

 
94 Sama. 
95 Helgi Bernódusson o.fl. Með leyfi forseta. Alþingistíðindi og umræður á Íslandi, bls. 47.  
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 Flestar ræðurnar sem hér eru undir eru fyrst skrifaðar af talgreini og þar sem 

hann er hugbúnaður skilur hann ekki samhengi heldur slítur orð í sundur ef því er að 

skipta, hefur karlkyn þar sem á að vera kvenkyn og setur punkta á undarlega staði. Hann 

sér allt í stökum einingum en ekki heildarsvipinn eins og fólk gerir. Þess vegna hafa 

starfsmenn þurft að vera á varðbergi og ef þingmenn segja eitthvað ruglingslegt skrifar 

talgreinirinn það ruglingslega. Hann skrifar þó ekki hikyrði og enn síður búkhljóð. Ef hann 

skilur alls ekki orðið, t.d. útlenskt nafn, eða útlensku yfirleitt, velur hann af hlaðborði 

orðaforða síns eitthvað hljóðlíkt, t.d. tón í blöð fyrir Tony Blair, tíu kerskálar fyrir Pia 

Kjærsgaard og Mannúð með krónu fyrir Emmanuel Macron. En það þarf ekki útlensku 

til, talgreinirinn hefur skrifað förgun Sogns fyrir förgun sorps, þessi dýr fyrir þessi dýrð og 

enda eru öll söfn þar trú og full allar helgar í staðinn fyrir enda eru öll söfn þar troðfull 

allar helgar. Svona villur eru nógu lúmskar en geta orðið enn verri, sbr.: Sá vandi birtist 

í að drengjum virðist líða vel í skólakerfinu þegar þingmaðurinn sagði: Sá vandi birtist í 

að drengjum virðist líða verr í skólakerfinu.96 

Talgreinirinn gerir ekki stafsetningarvillur. Hann myndi aldrei skrifa *útlenst þótt 

það hljómi þannig, *kanski eða *silgt af því að hann er með afmarkaðan orðaforða og 

giskar ekki á rithátt eða gerir ásláttarvillur. Hins vegar ryður framsöguháttur stundum 

viðtengingarhætti burt, t.d.: Allt bendir til þess að hér verður mjúk lending í stað: Allt 

bendir til þess að hér verði mjúk lending. Hér verður mjúk lending er auðvitað alveg góð 

og gild málfræði en aðdragandinn breytir málfræðinni. 

Þórunn Blöndal segir að tengja megi „aukinn áhuga á talmálinu vinnu við 

máltölvun, t.d. tilraunir til vélrænna þýðinga og vinnu við hljóðgervla“ en að slík vinna 

krefjist ítarlegrar þekkingar á talmálinu97 sem ég held að sé alveg kórrétt.  

  

 
96 Alþingi. Ræða Karls Gauta Hjaltasonar 29. maí 2019: 
https://www.althingi.is/altext/raeda/149/rad20190529T203725.html, skoðuð 16. júlí 2020. 
97 Þórunn Blöndal. Lifandi mál. Inngangur að orðræðu- og samtalsgreiningu, bls. 99–100. 
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4 Þingræður  

4.1 Skráning þingræðna 

Ræðutími þingmanna er takmörkuð auðlind. Þann 4. apríl 2006 var flutt lengsta 

samfellda þingræða í sögu þingsins sem stóð nánast alla nóttina þegar Ögmundur 

Jónasson talaði um einkavæðingu Ríkisútvarpsins í sex klukkutíma og tvær mínútur án 

þess að nokkurt hlé væri gert á ræðunni.98 Eftir það var þingsköpum breytt og ræðutími 

takmarkaður.99 Í 90. gr. þingskapalaga stendur svo um Alþingistíðindin og ræður sem 

þar eru birtar, á vef eða á prenti:  

 

Í Alþingistíðindunum má ekkert undan fella sem þar á að standa og fram hefur komið í 

þinginu og hljóðupptaka ber með sér. Engar efnisbreytingar má gera nema leiðrétta þurfi 

auðsæjar og sannanlegar villur. Engu má bæta inn í Alþingistíðindin, hvort sem það 

varðar menn eða málefni, nema þess sé óhjákvæmilega þörf eða í því felist sjálfsögð 

leiðrétting.100 

 

Þetta er þá það sem ræðuútgáfa þingsins hefur til að styðjast við. Hins vegar segir ekkert 

um að varðveita skuli nákvæmlega hvernig, þ.e. orðalag. Útgáfan þarf ekki að vera 

„þjóðháttaleg heimild um talað mál í ræðustól Alþingis“.101 Í ræðuútgáfu Alþingis, eins og 

í öllum nálægum þingum, er miðað við varðveislu innihaldsins:  

 

Prentaða útgáfan er efnisleg útgáfa þess sem fjallað er um á þingfundum, texti til varð-

veislu. Þess vegna er mikilvægt að sá texti sé læsilegur. Þá er ekki síður mikilvægt að sá 

texti sé trúr frumtextanum og engu efnislegu sé þar bætt í eða undan fellt. Til að vinna 

þennan texta til varðveislu þarf að hafa í huga ákveðnar ritstjórnarreglur. Þær eru af 

tvennum toga; annars vegar beinar leiðréttingar, málfræðilegs eðlis og orðalags-

breytingar, og hins vegar fágun texta, þ.e. að færa hið talaða orð yfir á læsilegt ritmál.102 

[leturbreyting mín] 

 

Eins og kemur fram í kynningu breska þingsins sem er reifuð í kafla 1.5, um aðferðina, 

er þar orðið meira umburðarlyndi gagnvart óformlegheitum, talmáli í prentuðum 

ræðum,103 og það á einnig við um íslenska þingið. Áður var meiri tilhneiging til að laga 

 
98 Alþingi. Ræða Ögmundar Jónassonar 4. apríl 2006: 
https://www.althingi.is/altext/raeda/132/rad20060404T231011.html, skoðuð 28. júlí 2020.  
99 Alþingi. Lög um þingsköp Alþingis, nr. 55/1991, 21. gr. 
100 Alþingi. Lög um þingsköp Alþingis, nr. 55/1991, 90. gr. 
101 Helgi Bernódusson o.fl. Með leyfi forseta. Alþingistíðindi og umræður á Íslandi, bls. 40.  
102 Sama.  
103 Kruger, Haidee, Minna Korhonen, Pam Peters, Adam Smith og Bertus van Rooy. „Salient differences 
between oral parliamentary discourse and its official written records: A comparison of “close” and “distant” 
reading methods.“ Sviss, 2019. 
https://www.researchgate.net/publication/334045703_Salient_differences_between_oral_parliamentary_di
scourse_and_its_official_written_records_A_comparison_of_close_and_distant_reading_methods, skoðað 
28. júlí 2020. 
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tal þingmanna að hefð ritmálsins. Nú er hins vegar viðtekið að hver ræða eigi sem mest 

að endurspegla skoðanir þingmannsins og hann sjálfan, persónuna og almenn einkenni 

þingmannsins. Alls ekki á að laga útgáfuna að smekk starfsmanna eða að öllu leyti að 

því sem telst „rétt“ og „viðurkennt fallegt“ mál. Málvillur miðað við gildandi málstaðal eru 

leiðréttar, liðir sem minnst færðir til og að sjálfsögðu eru engar efnislegar breytingar 

gerðar nema þá að beiðni þingmanns sem hefur gert eitthvert glappaskot og þess þá 

getið í ræðutextanum. Um leið og ræða hefur verið flutt er hægt að hlusta á hana og um 

leið og þingfundurinn er búinn er hægt að hlusta og horfa á allar ræður fundarins. Ræðu-

útgáfan er sér því meðvituð um að allir lesendur, áhorfendur og hlustendur geta fylgst 

með því sem þingmaðurinn segir og því sem haft er eftir honum. Það mótar vinnubrögðin 

að einhverju leyti og hefur breytt þeim frá því sem tíðkaðist þegar grunngögnin voru 

engum aðgengileg nema starfsmönnum þingsins. Þá lít ég jafnvel svo langt aftur þegar 

hraðritarar sátu í þingsal, fylgdust með umræðunni, hraðrituðu hana og hreinrituðu svo 

eftir minni. 

 

4.2 Máltækni 

Eiríkur Rögnvaldsson hefur öðrum íslenskum málfræðingum fremur beint sjónum sínum 

að máltækni og þótt hún sé ekki aðalefni ritgerðarinnar koma vélþýðingar samt við sögu 

og þar er Eiríkur mikill frumkvöðull.104 Eiríkur hefur verið lengi að og hann skrifar margt 

til birtingar á vef eingöngu. Málsnið er honum hugleikið og hann segir það mótast af 

ýmsu. Það er mismunandi formlegt sem byggist m.a. á því að orðaval er hnitmiðaðra í 

formlegu málsniði, öðru nafni ritmáli. Þar eru gjarnan notuð meðvituð nýyrði í stað þess 

að sletta en talmál einkennist frekar af kæruleysi. Orðaröðin er líka hefðbundnari í ritmáli 

og viðurkenndari málfræði, „rétt“ mál og „vandað“ sem eru gildishlaðin orð en heyrast oft 

í umræðu um orðfæri fólks. Frumlag – sögn – andlag, FSA, er viðurkennd orðaröð í 

íslensku og sést oftar en hún heyrist. Eiríkur segir:  

Þegar við skrifum gefum við okkur í flestum tilvikum betri tíma til að forma hugsanir okkar 

en þegar við tölum, og þess vegna er minna um setningabrot o.þ.u.l. þar. Yfirleitt tökum 

við ekki eftir þessum mun, og höldum að talmál og ritmál sé u.þ.b. hið sama; en þar er 

mikill munur á. Við sjáum hann best þegar reynt er að gera ritmál að talmáli eða talað orð 

er sett á blað. 105 

 
104 Sjá um feril Eiríks: Vísindavefurinn. „Hvaða rannsóknir hefur Eiríkur Rögnvaldsson stundað?“, 2018, 
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=76415, skoðað 30. júlí 2020. 
105 Eiríkur Rögnvaldsson. Málsnið og málnotkun. https://notendur.hi.is/eirikur/av/mal.htm, án árs, skoðað 30. 
júlí 2020. 
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Hann tekur undir með öðrum sem vitnað hefur verið í í ritgerðinni og segir að í venjulegu 

tali mismælum við okkur iðulega og tölum sjaldnast hiklaust, að við vitum vel að í íslensku 

verði að vera ákveðið samræmi milli frumlags og sagnar og að í hverri setningu verði að 

vera tilteknir liðir en að eigi að síður segjum við oft setningar sem brjóti þessar reglur.  

 Eiríkur heldur áfram: 

Dæmi um hið öfuga, þ.e. talmál sem breytt er í ritmál, sjáum við stundum í dagblöðum, 

þegar prentað er orðrétt það sem einhver og einhver hefur sagt t.d. í útvarpi eða í síma 

við blaðamann. Þetta er þó sjaldgæft, því að talað mál, með öllu sínu hiki, stami og 

mismælum, verður nefnilega hálf hallærislegt á prenti, þótt enginn taki eftir neinu 

óeðlilegu þegar hlustað er á það; og lætur jafnvel þann sem haft er eftir líta út sem 

hálfgerðan aula.106 

Eiríkur víkur að því sem kemur efni ritgerðarinnar beint við, máli í talmiðlum. Þar á hann 

að vísu við ljósvakamiðlana og handritsbundið efni í þeim sem er einmitt samið sem 

ritmál en flutt sem talmál. Það á í sumum tilvikum við um þingræður sem eru samdar og 

lesnar af blaði en gjarnan með frávikum og viðbótum þingmannsins sem í hlut á hverju 

sinni. Það sem þingmaður skrifar fyrir hádegi til flutnings eftir hádegi getur í millitíðinni 

úrelst pólitískt. En þótt þingmaður skipti ekki um skoðun í ferlinu er hann að flytja 

áheyrendum og áhorfendum pistilinn og skoðanir sínar en ekki lesa t.d. frétt sem annar 

hefur samið. 

  

 
106 Sama. 
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5 Undirbúnar ræður 

Ef til vill er rangt að segja að ræður séu ýmist undirbúnar eða óundirbúnar. Þegar 

þingmenn stíga í ræðustól þingsins til að tala fyrir eigin hugmyndum eða gegn hugmynd-

um annarra eru þeir yfirleitt búnir að ræða málin í þaula í nefndum, skrifa greinar, jafnt 

fyrir samfélagsmiðla, dagblöð og flokkssystkini sín, og þannig búnir að móta mikið það 

sem þeir vilja segja. Engu að síður flytja þingmenn ýmist ræður sem eru þegar skrifaðar, 

stundum yfirfarnar af öðrum og slípaðar til, og óskrifaðar ræður sem mótast þá á meðan 

þeir hafa orðið í púltinu. 

Þessum kafla skipti ég í nokkra undirkafla til að greina í sundur nokkra flokka af 

undirbúnum ræðum og fjalla í hverjum þeirra um margar ræður ólíkra þingmanna saman. 

 

5.1 Stefnuræða og umræður um hana 

Ræðurnar í þessum hluta eru 23107 og eru flestar undirbúnar með því að skrifa textann 

niður fyrirfram og lesa hann svo af blaði. Einkenni stefnuræðu forsætisráðherra og 

umræðna um hana eru einmitt að þingmenn semja ræður með tilliti til þess tíma sem þeir 

hafa til að flytja þær og reyna að meitla textann svo þeir komi sem mestu að. Án þess að 

tíunda ræðumenn, enda má finna allt efnið á vef Alþingis,108 er hægt að draga efni 

þessara ræðna saman í nokkra punkta.  

Þegar ræða í þessum undirbúna hluta er ekki undirbúin heldur flutt út frá punktum 

einum saman rofnar samhengið oftar enda eru ræðumenn ekki með skrifaða ræðu. Þing-

menn ljúka ekki setningum, nota hikyrði í miklum mæli, aukafrumlög, leiðrétta sig, nota 

greini þar sem betur færi á að gera það ekki, endurtaka nafnorð með fornafni, nota nýja 

dvalarhorfið, 2. persónu þótt enginn sé viðmælandinn, samtenginguna og í upptalningu 

í stað þess að tengja með dvöl og svo kommu í ritmáli auk þess að nota hikyrðin hér og 

nú. Hér er dæmi úr slíkri ræðu:  

 

Þannig að tala um jöfnuð og tala um hagsæld og tala um velvild og að við séum æðisleg 

og frábær saman þá langar mig síðast en ekki síst að tala um það sem var nú alveg 

frábærlega vel gert hérna í vor, frábærlega vel gert, og ég tel að við getum nákvæmlega 

gert það aftur og aftur og aftur, bara ef við stöndum saman og viljum það.109  

 
107 Alþingi. Umræðuþráður um stefnuræðu forsætisráðherra 12. september 2018. 
https://www.althingi.is/altext/149/09/l12193048.sgml, skoðað 23. júní 2020. 
108 Alþingi. Upptökur frá umræðu um stefnuræðu forsætisráðherra 12. september 2018. 
https://www.althingi.is/altext/upptokur/raeda/?raeda=rad20180912T220302, skoðað 23. júní 2020. 
109 Alþingi. Ræða Ingu Sæland 12. september 2018. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/149/rad20180912T203628.html, skoðað 23. júní 2020. 
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Textinn skilst þótt honum sé ekki breytt, en til þess að tefja ekki alla lesendur með sömu 

hindrununum hefur ræðuútgáfa Alþingis það verkefni að færa textann nær ritmáli. Þessi 

tiltekna málsgrein var í lokagerð svona:  

 

Úr því að talað er um jöfnuð, hagsæld, velvild og að við séum æðisleg og frábær saman 

langar mig síðast en ekki síst að tala um það sem var alveg frábærlega vel gert hérna í 

vor. Ég tel að við getum gert nákvæmlega það aftur og aftur, bara ef við stöndum saman 

og viljum það.  

 

Með breytingunni, eða lagfæringunni ef við kjósum það orðalag, er inntakið orðið skýrara. 

Engri merkingu er breytt, textinn aðeins gerður ritmálslegri í anda þess sem fyrr er komið 

fram og læsilegri fyrir vikið.  

Hér er annað dæmi: 

 

Það er kjaravetur fram undan og það er gott að hafa í huga þá söguna úr stjórnartíð 

Nicolae Ceausescu í Rúmeníu e þegar engu skipti máli hvað kalt var úti, að þá sagði, þá 

voru alltaf opinberar tölur um það að það væru tíu gráður yfir frostmarki.110 

 

Engum þarf að dyljast hvað ræðumaður á við:  

 

Það er kjaravetur fram undan. Það er gott að hafa í huga þá sögu úr stjórnartíð Nicolaes 

Ceausescus111 í Rúmeníu þegar engu máli skipti hve kalt var úti, opinberar tölur sögðu 

alltaf að það væru tíu gráður yfir frostmarki.  

 

Eða hér: „Opinberu tölurnar voru hagaðar algjörlega eftir seglum hvað það varðar.“ Með 

öðrum orðum: „Opinberum tölum var hagað algjörlega eftir seglum hvað það varðaði.“ 

Þegar ræðumaður kemur í púlt til að segja meiningu sína getur hún verið alveg skýr í 

huganum en flestir geta reynt á sjálfum sér að ef tíminn er knappur og manni mikið niðri 

fyrir þvælist málfræðin fyrir og út koma stundum röng orð í rangri röð. Þess vegna er 

mikilvægt að átta sig á gildi þess að breyta talmáli í ritmál, breyta góðri og gildri 

þingmælsku í lesmál sem rennur lipurlega án þess að merking textans glatist. 

Þegar fjöldi mæltra orða er borinn saman við fjölda hinna rituðu orða er tölfræðin 

um niðurskurð orða í þessum hluta eins og sjá má á næstu síðu sem þýðir að 97,5% 

fluttra orða í þessum þingmælskuhluta ræðustarfanna var haldið í endanlegri gerð: 

 
110 Alþingi. Ræða Jóns Þórs Ólafssonar 12. september 2018. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/149/rad20180912T215051.html, skoðað 24. júní 2020. 
111 Í ritstjórnarreglum Alþingis stendur: „Karlkyns eignarfallsendingunni -s er bætt við ættarnöfn sem 
karlmenn bera en ekki þegar nafnberinn er kvenkyns enda fá kvenkynsorð í íslensku aldrei -s í eignarfalli.“ 
Helgi Bernódusson o.fl. Með leyfi forseta. Alþingistíðindi og umræður á Íslandi, bls. 44.  
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Töluð orð   20.603 

Skrifuð orð   20.089 

Fækkun    2,5% 

 

5.2 Sérstök umræða 

Einn þingmaður biður um svokallaða sérstaka umræðu og ráðherra málaflokksins er til 

svara. Svo geta aðrir þingmenn komið inn í umræðuna sem yfirleitt stendur í rúman 

hálftíma eða tæpan klukkutíma. Ólíkt umræðunni um stefnuræðu forsætisráðherra eru 

þingmenn ekki endilega búnir að njörva textann niður enda oft um að ræða nýleg hitamál, 

stöðuveitingar, framúrkeyrslu á fjárlögum, meinta spillingu eða annað nýlegt hverju sinni. 

Í þessari umræðutegund er þingmönnum skammtaður ræðutíminn naumt, framsögu-

maður og ráðherra sem er til svara fá hvor um sig fimm mínútur, aðrir þingmenn tvær 

mínútur.  

Fimmtán þingmenn tóku til máls um ópíóíðafaraldur og aðgerðir til að stemma 

stigu við honum í þessum dagskrárlið á þingi sem gefur þingmönnum færi á að spyrja 

ráðherra út í mál sem eru ofarlega á baugi112 og er næsti efnisflokkur í þessum kafla. Í 1. 

mgr. 60. gr. þingskapalaga nr. 55/1991 segir: „Forseti getur sett á dagskrá þingfundar 

sérstaka umræðu þar sem þingmenn geta fengið tekið fyrir mál hvort heldur er í formi 

yfirlýsingar eða fyrirspurnar til ráðherra.“113 Dagskrárliðurinn hét áður utandagskrár-

umræða sem er meira lýsandi vegna þess að hugsunin var að umræðan væri um mál 

sem væri ekki á dagskrá en var breytt í þingskapalögum árið 2010 í „sérstaka 

umræðu“.114 

Eitt sterkt einkenni í þessari umræðu er rangt fall fremst í setningu. Dæmi: „… 

þannig að næstu þrír mánuðir verður félagið og sjúkrahúsið að að standa sjálft undir 

rekstrinum.“115 „Hversu margir er verið að halda heima á biðlistum uppdópuðum með 

börn sem þurfa að horfa upp á þetta?“116 „Þau lönd sem hafa nálgast þennan vanda á 

heildrænan hátt þar sem fíklar upplifa sig sem hluta af þjóðfélaginu en ekki útskúfaða 

glæpamenn vegnar mun betur í að stemma stigu við ofneyslu lyfja og dauðsföllum 

 
112 Alþingi. Umræðuþráð um ópíóíðafaraldur og aðgerðir til að stemma stigu við honum 25. september 
2018. https://www.althingi.is/altext/149/09/l25140555.sgml, skoðað 24. júní 2020. 
113 Alþingi. Lög um þingsköp Alþingis, nr. 55/1991, 60. gr.  
114 Alþingi. Orðskýring um sérstaka umræðu á vef Alþingis. https://www.althingi.is/um-althingi/fraedslu--og-
kynningarefni/ordskyringar/, skoðuð 25. júní 2020. 
115 Alþingi. Ræða Ásmundar Friðrikssonar 25. september 2018. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/149/rad20180925T141944.html, skoðuð 3. júlí 2020. 
116 Alþingi. Ræða Guðmundar Inga Kristinssonar 25. september 2018: 
https://www.althingi.is/altext/raeda/149/rad20180925T144411.html, skoðuð 3. júlí 2020. 
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tengdum þeim.“117 Þingmennirnir eru ekki búnir að hugsa framhaldið málfræðilega enda 

uppteknir að hugsa um efnið. Annað sterkt talmálseinkenni er þegar nafnorðinu er fylgt 

eftir með fornafni eða fornafnið endurtekið handan við innskotið. Dæmi: „… það er á 

höndum heilbrigðisráðherra, það er á höndum hennar …“.118 Þingmaðurinn endurtekur, 

e.t.v. meðvituð (kona) um að orðið ráðherra er karlkyns en ráðherrann er kvenkyns. Það 

er ekki alltaf svo einfalt að hægt sé að tala um talmál sem einkennist af hiki og 

endurtekningum og ritmál sem sé laust við það, heldur er hér um að ræða ræðumál, mál 

sem er að einhverju leyti, stundum miklu, undirbúið tal. Því má líkja við einræðu í útvarpi 

þar sem ræðumaðurinn veit nokkurn veginn hvað hann ætlar að segja en bregst að 

einhverju leyti við ímynduðum tilsvörum því að þetta er ekki eiginlegt samtal. Þetta er 

eintal þangað til næsti þingmaður kemst í ræðustólinn. Hér er annað dæmi en nú af 

fornafni sem hnykkir á fornafni: „Þeir sem fá þetta, taka inn þessi sterku lyf, þeir eru 

komnir í slæma stöðu um leið.“119  

Nástöðu bregður fyrir í þessari umræðu þegar þingmaður segir í sömu stuttu 

ræðunni „í sjálfu sér“. Þegar orð eða orðasambönd eru margendurtekin í stuttri ræðu 

missa þau merkinguna þótt þau hafi hana ef þau koma sjaldan fyrir. Algeng orð sem eru 

margendurtekin eru alls kyns áhersluorð; auðvitað, reyndar, í raun og veru, alveg, 

sannarlega; sem geta vel verið merkingarbær en eru það sannarlega ekki ef allt er í raun 

og veru eða auðvitað. 

Búkhljóð eru ekki endilega einkenni á óundirbúnu tali heldur allt eins einkenni á 

einstökum einstaklingum. Uhm, uu, öhm og öö heyrast aldrei hjá sumum ræðumönnum 

en oft hjá öðrum. Þess háttar hikhljóð teljast samt til talmálseinkenna vegna þess að ekki 

nokkur maður skrifar þau. 

Ég vil þakka, ég vil taka undir er talmálslegt orðbragð sem ber mikið á í þessari 

umræðu. Hlustandi getur spurt: Og hvað er í veginum, geturðu ekki bara þakkað eða 

tekið undir? Kannski sést þetta í rituðu máli en það heyrist miklu oftar en það sést. 

Til viðbótar ofantöldu er algengt að þingmenn hefji nýjar málsgreinar á 

samtengingum, algengast og og en en einnig þannig að og þess vegna. Auðvitað er 

möguleiki á að hugsa setningaskipanina þannig að samtengingarnar eigi bara að tengja 

saman eina hugsun í einni málsgrein en dæmin sem hér eru höfð í huga eru þegar 

málhvíld á undan samtengingunum er orðin of löng til að hægt sé að hugsa málsgreinina 

 
117 Alþingi. Ræða Halldóru Mogensen 25. september 2018. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/149/rad20180925T142151.html, skoðuð 3. júlí 2020. 
118 Alþingi. Ræða Ingu Sæland 25. september 2018. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/149/rad20180925T142616.html, skoðu 3. júlí 2020. 
119 Alþingi. Ræða Guðmundar Inga Kristinssonar 25. september 2018. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/149/rad20180925T144411.html, skoðuð 3. júlí 2020. 
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sem eina. Eins sést í þessari umræðu það einkenni talmáls að tengja upptalningu með 

samtengingum í stað þess að gera stutta þögn, sbr.: „Ég vil byrja á því að þakka kærlega 

fyrir þessa mikilvægu umræðu og það er ljóst að það þarf að grípa til allra ráða og það 

er ánægjulegt að heyra að ráðherra er nú þegar byrjaður og setur fram, hefur sett fram 

aðgerðaáætlun.“120 

Hér, nú og þá eru merkingarbær orð í eðli sínu en þegar þau eru notuð víða, oft, 

mikið og stanslaust verða þau að hikyrðum og missa merkingu sína. Þau koma ótæpilega 

fyrir í þessari umræðu þótt hana megi kalla undirbúna. Á þeim þremur korterum sem 

umræðan stendur kemur hér eða hérna fyrir 68 sinnum og 28 sinnum er orðinu eytt í 

eftirvinnslunni. Nú eða núna kemur fyrir 29 sinnum og aðeins þremur er eytt í eftirvinnsl-

unni. Þá er sagt 43 sinnum en aðeins 16 þeirra lifa eftirvinnsluna af. Þessum upplýs-

ingum er hægt að breyta í prósentur, sbr. töflu þar sem tíðni hikorða í talmáli er borin 

saman við tíðni hikorða í ritmáli og loks hlutfallið reiknað út: 

  

Hikorð  Tíðni í talmáli  Tíðni í ritmáli  Hlutfall í ritmáli 

hér(na)   68   40   58,8% 

nú(na)   29   26   89,7% 

þá    43   16   37,2% 

    

Ég hefði að óathuguðu máli haldið að nú(na) væri oftar eytt í ritmáli en þessi niðurstaða 

sýnir. 

Tölfræði um niðurskurð orða í þessum hluta: 

 

Töluð orð   6.640 

Skrifuð orð  6.112 

Fækkun     8% 

      

5.3 Framsöguræður ráðherra  

Framsöguræður ráðherra eru lögskýringargögn sem flett er upp í til að finna anda 

laganna ef hann er ekki hafinn yfir vafa. „Umræður um lagafrumvörp á Alþingi eru í 

íslenskum fræðiritum oftast taldar vera annað mikilvægasta lögskýringargagnið“ segir í 

 
120 Alþingi. Ræða Önnu Kolbrúnar Árnadóttur 25. september 2018. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/149/rad20180925T143030.html, skoðuð 3. júlí 2020. 
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handbók um störf þingmanna og hitt er þá talið greinargerðir frumvarpa.121 Á það reynir 

helst í dómsmálum.122 Þess vegna er mikilvægt að framsöguræður fyrir frumvörpum sem 

eru samþykkt og gerð að lögum séu skýrar og ótvíræðar. Lögfræði er textafræði og texti 

er túlkaður. Því minna sem þarf að túlka, því líklegra er að dómarar séu á einu máli og 

hægt að sjá niðurstöðuna fyrir.  

Í þessum kafla voru rýndar átta framsöguræður ráðherra, sem eru handhafar 

framkvæmdarvaldsins og í stuttu máli styttust ræðurnar átta um 1,4%, 1,5%, 1,8%, 2,1%, 

4,7%, 5%, 6,5% og 6,6% ef annars vegar er litið til orðafjölda í fluttri ræðu og hins vegar 

til orðafjölda í útgefinni ræðu, að meðaltali um 4% sem segir að ræðurnar voru heilt yfir 

vel undirbúnar. Í þeim tveimur ræðum sem voru talmálslegastar byrjuðu setningar ítrekað 

á samtengingum, ráðherrarnir gripu fram í fyrir sjálfum sér og leiðréttu sig. Mikil notkun 

samtenginga gefur þann svip að mælandi hafi ekki gert upp hug sinn, viti ekki framhaldið 

og sé kannski að spinna þráð. Það þarf ekki að vera galli og getur þvert á móti verið 

áheyrilegra, einkum ef mælandi er að öðru leyti öruggur ræðumaður, en getur vakið 

efasemdir hlustenda um að mælandi viti sínu viti. Í flýtinum kom beygingarvilla: „… 

upplýsingalöggjöfin í Noregi er til að mynda meðal framsæknari upplýsingalöggjöfum …“ 

Ef orðið meðal ætti að standa væri fallið á eftir rangt, ráðherrann hefur áreiðanlega ætlað 

að segja orðið með.123 Svo er löggjöf ekki til í fleirtölu samkvæmt ströngustu málfræði.  

Dæmi um óljósa merkingu sem þarf að ráða í er hér: „Og það er ekki óeðlilegt að 

það séu gerðar ríkari kröfur um hagsmunaskráningu en, til þingmanna og þá er ég 

sérstaklega að horfa til reglna um skráningu, hagsmunaskráningu vegna maka og 

ólögráða barna e þar sem ekki …“ 

Hún lýkur í fyrsta lagi ekki setningunni sem er býsna algengt í talmáli, hvort sem 

fólk hefur alfarið orðið eða er í samtali við annað fólk. Það á auðvitað ekki síður við þegar 

fólk er með viðmælanda sem vill tjá sig. Það lætur nærri að í þessari stuttu klausu komi 

fram öll helstu einkenni talmáls í ræðunni. Textinn byrjar á samtengingu sem ber vott um 

eitthvert hik. það séu gerðar ríkar kröfur felur í sér aukafrumlag sem er einkenni talmáls 

eða óundirbúins máls. Komman í en, til vísar til hiks í framburði og hefði getað þýtt að 

ræðumaður hefði leiðrétt sig, ekki ætlað að segja en heldur bara til og þá hefði setningin 

litið svona út: „Það er ekki óeðlilegt að gerðar séu ríkari kröfur um hagsmunaskráningu 

til þingmanna.“ Þannig gjörbreytist merkingin og snýst hreinlega við, þ.e. að ríkari kröfur 

séu gerðar til þingmanna en ráðherra. 

 
121 Helgi Bernódusson o.fl. Með leyfi forseta. Alþingistíðindi og umræður á Íslandi, bls. 54. 
122 Sama, bls. 54–56.  
123 Alþingi. Ræða Katrínar Jakobsdóttur 20. september 2018. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/149/rad20180920T110745.html, skoðuð 3. júlí 2020. 



 

 44 

 

 

Ritstýrður texti á skrifstofu Alþingis lítur svona út: 

 

Það er ekki óeðlilegt að gerðar séu ríkari kröfur til þeirra um hagsmunaskráningu en til 

þingmanna. Þá er ég sérstaklega að horfa til reglna um hagsmunaskráningu vegna maka 

og ólögráða barna. 

 

Hér er talmálsvilla: 

 

Eitt af því sem ég hef tekið eftir að hefur vakið umræðu enda kannski tiltölulega nýtt 

umfjöllunarefni eru það sem nefndin kallar samskipti við hagsmunaverði … 

 

Þegar löng leið er á milli frumlagsins og umsagnarinnar á upphafið til að gleymast. 

Undir lok einnar ræðunnar er ráðherra farinn að flýta sér enda hangir bjallan yfir 

honum, tíminn orðinn naumur, og hann segir:  

 

Og að lokum, herra forseti, ef ég má örlítið fara hér yfir tímann, örst… örstutt um 

siglingamál, að framlög til Hafnabóta… bótasjóðs hafa aldrei verið meiri og nema nú um 

milljarð árlega eða næstu fimm árin eða 5 milljarða yfir fyrstu fimm árin.  

 

Fyrir utan öll frammígripin, allt tafsið og leiðréttingarnar sem helgast væntanlega af 

flýtinum er þarna skýrt túlkunaratriði, feitletrað: „… nema nú um milljarð árlega eða næstu 

fimm árin eða 5 milljarða yfir fyrstu fimm árin.“ Samtengingin eða getur ruglað lesandann 

í ríminu enda er henni ofaukið. Í eftirvinnslunni var setningunni breytt í þennan texta: 

„Framlög til Hafnabótasjóðs hafa aldrei verið meiri og nema um 1 milljarði árlega næstu 

fimm árin, þ.e. 5 milljörðum yfir fyrstu fimm árin.“ Um er að ræða 1 milljarð á ári í fimm 

ár.124 

Hér er ástæða til að hafa orð á einu þingtæknilegu atriði. Þingmönnum er gert að 

ávarpa forseta í byrjun ræðu og tala síðan um forseta og aðra þingmenn sem og ráðherra 

í 3. persónu. Sumir þingmenn hafa tamið sér að ávarpa forseta með orðunum Hæstvirtur 

forseti eða Virðulegur forseti í upphafi margra efnisgreina. Ræðuútgáfu þingsins finnst 

það ekki nauðsynlegt í uppritun ræðnanna og útgáfu og þess vegna er það oft strikað út. 

Ávarpið er samt kurteisismerki og ekki endilega merki um hik eða óöryggi þess sem talar. 

Í sjö mínútna langri ræðu eins ráðherrans kemur ávarpið Virðulegur forseti fyrir sex 

sinnum en tvisvar er það strikað út. Það má skoðast sem nástaða og hún er aldrei 

skemmtileg. 

 
124 Alþingi. Ræða Sigurðar Inga Jóhannssonar 10. október 2018. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/149/rad20181010T154039.html, skoðuð 7. júlí 2020. 
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Þegar samanlagður fjöldi talaðra orða í þessum undirbúnu ræðum er borinn 

saman við samanlagðan fjölda skrifaðra orða úr sömu ræðum sést að breytingin nemur 

4%: 

Töluð orð  10.959 

Skrifuð orð 10.519 

Fækkun     4% 

   

5.4 Framsöguræður nefndarmanna fjárlaganefndar  

Þegar fjárlagafrumvarpið hefur verið lagt fram er það lengi til umfjöllunar í fjárlaganefnd. 

Þegar umfjöllun er lokið fer það til 2. umræðu í þinginu og ýmsir þingmenn viðra ólík 

sjónarmið við upphaf umræðunnar. Þeir sem mæla fyrir nefndarálitum kallast framsögu-

menn meiri hluta og eins margra minni hluta og myndast. 

Framsögumaður meiri hluta fjárlaganefndar kemur að borðinu með langt 

nefndarálit. Hefð er fyrir því að þegar formaður nefndarinnar, yfirleitt framsögumaður 

nefndarálits líka, segir frá niðurstöðum nefndarinnar tekur það upp undir hálftíma þar 

sem þetta er stærsta mál ríkisstjórnarinnar á hverju hausti og margt sem þarf að fjalla 

um. Ræðumaðurinn les því lengi upp úr skjali sem hefur verið undirbúið í langan tíma. 

Þá má ætla að ræðumaður, þingmaðurinn, lesi beint upp úr því valda kafla. Það er einnig 

tilfellið hér. Engu að síður er ræðumaðurinn með nokkur einkenni talmáls. 

Þessi málsgrein ber vott um að þingmaðurinn er að hugsa á meðan hann talar: 

 

Nú, eins og ég sagði þá tók nefndin til sín málið, og ætla ég nú að víkja að því sem fram 

kemur í nefndaráliti meiri hluta, og hefur fjallað um málið síðan og kallað til sín fulltrúa, 

m.a. frá Öryrkjabandalagi Íslands, fjármála- og efnahagsráðuneytinu, samgöngu- og 

sveitarstjórnarráðuneytinu, Íslandspósti ohf.  

 

… og ætla ég nú að víkja að því sem fram kemur í nefndaráliti meiri hluta … er innskot 

sem kemur ekki illa út í mæltu máli þegar menn gera eðlilegar þagnir og nota bæði 

svipbrigði og handahreyfingar en eiginlega er það afleitt á prenti. Það flækir alla 

málsgreinina og tefur fyrir skilningi. Í eftirvinnslunni var málsgreininni breytt svona:  

Eins og ég sagði tók nefndin málið til sín og ætla ég nú að víkja að því sem fram kemur í 

nefndaráliti meiri hluta. Nefndin hefur fjallað um málið og kallað til sín fulltrúa frá 

Öryrkjabandalagi Íslands, fjármála- og efnahagsráðuneytinu, samgöngu- og 

sveitarstjórnarráðuneytinu og Íslandspósti ohf.125 

 

 
125 Alþingi. Ræða Willums Þórs Þórssonar 5. desember 2018. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/149/rad20181205T164641.html, skoðuð 9. júlí 2020. 
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Skammstöfunin m.a. (meðal annars) þýðir að upptalningin er ekki tæmandi. Þegar ræða 

þingmannsins er borin saman við nefndarálitið sem hann fjallar um sést hins vegar að 

upptalningin er einmitt tæmandi og þá er orðunum meðal annars ofaukið. Í lokin er hins 

vegar eins og þingmaðurinn ætli að halda upptalningunni lengur áfram þar sem hann 

notar ekki samtenginguna og á undan Íslandspósti. 

Hér er annað dæmi um óformlegt mál, talmál, óundirbúið: 

 

Og meiri hlutinn leggur til nokkrar auk þess breytingartillögur til hækkunar gjalda en en 

einnig eru lagðar til fjölmargar millifærslur til fjárheimilda, millifærslur fjárheimilda sem 

sérstaklega er gerð grein fyrir í álitinu og mun ég fara stuttlega yfir í hverju felast en hverri 

breytingu verður gerð nákvæm talnaskil og áhrif í heild sinni í sérstökum yfirlitum sem 

fylgja í áliti þessu. 

 

Hann byrjar setninguna á samtengingu sem er býsna algengt í ræðuflutningi. Orðin auk 

þess væru í eðlilegri setningu framar, þ.e. leggur auk þess til breytingartillögur en samt 

ætti helst að sleppa þeim þar sem ræðumaður fer fram úr sér. Aftar kemur orðið einnig 

sem er sömu merkingar. Þetta er því eins konar nástaða þótt orðin séu ekki þau sömu 

heldur bara sömu merkingar. Orðið verður er í rangri tölu, á að vera fleirtala eins og 

frumlagið, talnaskil, en í flýtinum láta menn oft sögnina elta orðið fyrir framan, hér 

breytingu. Svipaða villu er að finna í þessari setningu: „Nákvæm sundurliðun af þessu 

tagi er að finna í yfirliti …“ Nákvæm sundurliðun er í nefnifalli en á að vera í aukafalli, 

þolfalli, þar sem hana er að finna, ekki hún. Þegar menn hafa ráðrúm til að lesa yfir og 

lagfæra taka þeir oftast eftir svona villum. 

Hér vantar kjarnann í setninguna: 

 

E nú ætla ég að víkja hér að öðrum atriðum og breytingartillögum meiri hlutans en fyrst 

áður en ég kem að breytingartillögum þá kom fram í umsögnum … 

 

Það er óvíst að hugsunin skiljist ekki en til þess að auðvelda öllum lesendum lesturinn 

var textinn túlkaður svona:  

 

… fyrst vil ég segja að fram kom í umsögnum … 

 

Það er augljóslega af nægum marktækum dæmum að taka um einkenni talmáls, hikyrði, 

frammígrip, leiðréttingar, tafs og slangur af villum sem koma til af flýtinum í lestri og samt 

er þessi ræða undirbúin.  
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Framsögumaður 1. minni hluta les nefndarálit 1. minni hluta og fyrir utan einstaka 

hik, óformlegt málsnið (sem að) og leiðréttingar (veiðigjöldin hafa ekki eða frumvarpið 

um veiðigjöld hefur ekki) er einna helst til frásagnar að þingmaðurinn segir: 

 

Fyrsti minni hluti fjárlaganefndar vill vekja athygli á tveimur nýjum ályktunum sem hafa 

borist síðan önnur umræða um fjárlagafrumvarpið lauk.126 

 

Fallið er rangt enda er fallvaldurinn aftar í setningunni. Í skrifaða nefndarálitinu er 

raðtalan skammstöfuð, 2., og maður verður að vita framhaldið til að hafa það rétt. Af 

sama meiði eru laganúmer. Þau eru skrifuð t.d. 130/1997 en í mæltu máli er sagt hundrað 

og þrjátíu frá nítján hundruð níutíu og sjö. 

Af nægu er að taka þegar litið er á muninn á talmáli og ritmáli í langri 

framsöguræðu framsögumanns 2. minni hluta. Í fyrsta lagi er gaman að geta þess að 

hann flytur nákvæmlega 4.000 orð þegar öll ræðan er rituð upp með hikyrðum og 

endurtekningum. Hann segir sem að 17 sinnum, svona 10 sinnum, þannig að átta sinnum 

og hvort að sex sinnum. Þessi dæmi endurspegla hik þess sem er að hugsa meðan hann 

talar. Þar fyrir utan skráðust 88 hikyrði. Hann byrjar nýjar setningar 17 sinnum á 

samtengingu en auðvitað er flóknara að greina í hvert skipti sem þingmaður talar ofan í 

punkt. Nýja dvalarhorfið kemur fyrir níu sinnum og aukafrumlag fimm sinnum. Þegar 

starfsmenn ræðuútgáfu hafa lagað talmálið að ritmáli er ræðan komin ofan í 3.311 orð. 

Orðunum hefur fækkað um rúm 17% sem er ósköp eðlilegt ef menn lesa ekki orð fyrir 

orð það sem þeir hafa þegar skrifað til flutnings. 

 Ef lengri orðastrengir eru skoðaðir má benda á þennan: 

 

Það bara, það er, það gerist óháð því hvað einhver, hvaða ákvörðun einhver tekur. 

 

Ekki nokkur maður myndi endast til að lesa svona texta nema í fræðaskyni, ekki til að 

glöggva sig á pólitíkinni. Setningin er eðlileg svona: 

 

Það gerist óháð því hvaða ákvörðun einhver tekur.127 

 

Orðunum fækkar úr 14 í átta. Það eru heil 43% og væri áhugavert ef það næði yfir alla 

28 mínútna ræðuna. Hér er annað öfgakennt dæmi: 

 
126 Alþingi. Ræða Oddnýjar G. Harðardóttur 5. desember 2018. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/149/rad20181205T173405.html, skoðuð 9. júlí 2020. 
127 Alþingi. Ræða Björns Levís Gunnarssonar 5. desember 2018. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/149/rad20181205T180147.html, skoðuð 10. júlí 2020. 
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Og menntamálaráðherra segir e skilaboð frá hérna formanni fjárlaganefndar eru að að 

mennt, frá menntamálaráðherra eru sú að menntamálaráðherra ætlar að brúa bilið. 

 

Þingmanninn rekur í vörðurnar, hann endurtekur sig og þarf að byrja upp á nýtt. Setningin 

er eðlileg svona: 

 

Skilaboð frá formanni fjárlaganefndar eru þau að menntamálaráðherra ætli að brúa bilið. 

 

Þetta er skýrt og afdráttarlaust. Orðunum fækkar úr 23 í 12, um 48%. Í næsta dæmi 

fækkar orðunum úr 26 í 18, 31% fækkun. 

 

Er verið að, eru fjármunirnir sem þú fékkst, eru þeir að skila okkur í áttina að þeim 

markmiðum sem voru sett, sett samkvæmt stefnunni eða ekki?  

 

Það er algengt í talmáli að umorða meðan maður talar. Ræðumaður talar og hugsar um 

leið og endurtekur þess vegna nafnorðið með fornafni (fjármunirnir > þeir): 

 

Skila fjármunirnir sem þú fékkst okkur í áttina að þeim markmiðum sem sett voru 

samkvæmt stefnunni eða ekki? 

 

Almennt er 2. persóna illa séð í rituðu máli nema verið sé að tala við einhvern ákveðinn. 

Það má hreinlega ekki samkvæmt 4. mgr. 66. gr. þingskapalaga: „Ræðumaður skal 

jafnan víkja ræðu sinni til forseta eða fundarins en eigi ávarpa nokkurn einstakan 

þingmann.“128 

Það er auðvitað alltaf brýnt að hafa í huga að tungumál eru ekki óbreytanleg 

vísindi og textarnir sem ræðuútgáfa þingsins hefur sent frá sér eru ekki eina rétta útgáfan. 

Markmiðið er samt alltaf að gera textann læsilegan og auðvitað skýran en án þess að 

taka þingmanninn úr honum. „Ekki má afmá persónuleg sérkenni í ræðustíl nema þau 

stríði gegn viðurkenndum reglum um gott mál. Mjög áríðandi er að hafa í huga að málfar 

ræðumanns og stíll sé á ræðunni en ekki þess sem les hana yfir.“129 Starfsmennirnir geta 

ekki gert textann að sínum. 

Tölur vísa til einhverra eininga, t.d. stjórnarmanna, ára eða upphæða. Þegar 

menn eru búnir að nefna milljónir með tölunum er tilhneiging til – og talmálslegt –að 

sleppa því í erli ræðunnar, sbr.: 

 

En svo kemur á daginn að það er þá ekki alveg rétt af því að það er búið að bæta við 

síðan 70. 

 
128 Alþingi. Lög um þingsköp Alþingis, nr. 55/1991, 66. gr. 
129 Helgi Bernódusson o.fl. Með leyfi forseta. Alþingistíðindi og umræður á Íslandi, bls. 42.  
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Betra svona: 

 

Svo kemur á daginn að það er ekki alveg rétt af því að síðan er búið að bæta við 70 

milljónum. 

 

Það skýrist að sönnu af samhenginu eins og svo margt en skýrleikinn eykst við að bæta 

við einingunni.  

Endurtekning getur sannarlega verið meðvitað mælskubragð. Hér endurtekur 

framsögumaður atviksorð til áhersluauka: 

 

… sem fjárlaganefnd hefur komið til móts við aftur og aftur og aftur. 

 

En þetta er einmitt mælskubragð sem nýtur sín í munnlegum flutningi en ekki skrifuðum 

texta.  

Framsögumaður 3. minni hluta les úr nefndaráliti sínu og þarf frekar litlu að 

breyta. Að vísu er hér eytt í 15 skipti af 25, nú í 18 skipti af 25 og til þess í sex skipti af 

sjö. Hér og nú hefur oft enga merkingu og er í raun hikyrði en þess í orðasambandinu til 

þess má oftast missa sig án þess að merkingin breytist þótt fornafnið þess hafi auðvitað 

merkingu við ýmsar kringumstæður. Ég vil bara nefna eitt dæmi um hugsanlegan 

misskilning ef orðrétt væri haft eftir þingmanninum: 

 

Í október síðastliðnum var greitt inn á lán hjá tæplega þrjú þúsund, þrjú þúsund 

einstaklingum og í sama mánuði bárust e tæplega, já, um 408 umsóknir, nýjar umsóknir, 

samkvæmt nýjustu upplýsingum frá ríkisskattstjóra.130 

 

… tæplega þrjú þúsund, þrjú þúsund … Þarna leiðréttir hann sig og hættir við að segja 

að fjöldinn sé undir þremur þúsundum og í kjölfarið talar hann um tæplega eða um 408 

umsóknir. Væru tæplega 408 umsóknir þá kannski 407,5? Nei. Væru um 408 umsóknir 

þá 408,5? Nei, talan er nákvæmlega 408 eins og sést líka í nefndarálitinu131 sem hann 

skrifaði og lagði fram með fjárlagafrumvarpinu. Þetta kann að virðast meinlaust en sýnir 

engu að síður mikilvægi þess að rýna mælt mál, túlka það og komast að réttustu 

niðurstöðunni, ekki u.þ.b. niðurstöðu. 

Í þessari umræðu var hlutfallið milli talaðra og skrifaðra orða svona: 

 
130 Alþingi. Ræða Birgis Þórarinssonar 5. desember 2018. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/149/rad20181205T184846.html, skoðuð 12. júlí 2020. 
131 Alþingi. Nefndarálit um frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2019. https://www.althingi.is/altext/149/s/0597.html, 
skoðað 12. júlí 2020. 
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Töluð orð  12.343 

 Skrifuð orð  11.301 

 Fækkun    8,4% 

   

5.5 Almennar stjórnmálaumræður (eldhúsdagsumræður) 

Þessar tilteknu almennu stjórnmálaumræður132 voru haldnar þegar umræðan um þriðja 

orkupakkann stóð sem hæst vorið 2019. Formlegt heiti þriðja orkupakkans er „tillaga til 

þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES-nefndarinnar, nr. 

93/2017, um breytingu á IV. viðauka (Orka) við EES-samninginn (þriðji orkupakkinn)“. 

Þingsályktunartillagan var lögð fram 1. apríl 2019 og rædd í tæpa 11 klukkutíma viku 

síðar. Þá var hún send til utanríkismálanefndar og afgreidd þaðan 13. maí 2019 með 

tveimur nefndarálitum, þ.e. nefndaráliti meiri hluta og nefndaráliti minni hluta. Þann 14. 

maí var hún tekin til síðari umræðu og rædd sleitulítið, í vel yfir 100 klukkutíma, með 

örfáum hléum til 5. júní. Almennu stjórnmálaumræðunum var stungið þarna inn í og e.t.v. 

sjást merki um þreytu á ræðumönnum fyrir vikið. 

Fyrst má nefna að umræðan stóð í 153 mínútur. Orðin sem voru sögð með hiki, 

tafsi, endurtekningum vegna óöryggis og endurtekningum sem mælskubragð voru 

19.220 en eftir niðurskurð voru þau komin ofan í 18.769. Þeim fækkaði um tæp 3% sem 

segir okkur að ræðurnar voru mjög mikið undirbúnar og oftast lesnar beint af blaðinu. 

Breytingar fólust helst í því að þingmenn hófu setningar á samtengingum, oftast og og 

en. Eins voru atviksorðin hér og nú strikuð út þegar þau höfðu ekki raunverulega staðar- 

og tíðarmerkingu. Aðeins vottaði fyrir hikyrðinu að í samstæðunni sem að sem er 

óformlegra ritmál en sem og ef að sem er óformlegra en ef. Þá heyrðist líka oft sem er 

algjörlega merkingarlaust í mörgum tilvikum, sbr.: „Þeir trúa því að ef við bara pökkum í 

vörn, stingum hausnum í sandinn og rétt lítum upp til að borða bara íslenskt þá muni 

okkur farnast vel.“133 Í útgefinni ræðunni sést að atviksorðið bara, sem er reynt að forðast 

í ritmáli, fær að standa tvisvar sinnum en þá má benda á að bara heyrðist 25 sinnum í 

þessum umræðuparti en var látið standa 17 sinnum. Aukafrumlag kom 10 sinnum fyrir 

og skýrt hikyrði sem er táknað með e í upprituninni kom bara fyrir fimm sinnum. Hvort 

tveggja er enn og aftur mjög skýr vísbending um undirbúnar ræður. Nokkrir þingmenn 

 
132 Alþingi. Ræða Birgis Þórarinssonar 5. desember 2018. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/149/rad20181205T184846.html, skoðuð 12. júlí 2020. 
133 Alþingi. Ræða Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur 29. maí 2019. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/149/rad20190529T204417.html, skoðuð 16. júlí 2020. 
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gerðu málvillur, svo sem ríkisstjórninni langar, eitthvað boðvald og háan lífeyrir, en það 

er ekki sérstakt talmálseinkenni enda gætu umræddir þingmenn hæglega gert þessar 

„málvillur“, sem e.t.v. eru bara upptaktur að málbreytingum, þótt þeir skrifuðu grein. 

Hér er tölfræði þessa umræðuþáttar: 

 

Töluð orð  19.210 

Skrifuð orð  18.742 

Fækkun    2,4% 

 

Með þessum kafla lýkur samantekt á svokölluðum undirbúnum ræðum þar sem minna 

talmáls gætir. 
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6 Óundirbúnar ræður 

Óformlegt mál einkennir þennan kafla mun meira en kaflann um undirbúnar ræður eins 

og liggur í hlutarins eðli. Á tölfræðilegri samantekt yfir fjölda mæltra orða í þessum hluta 

sést í samanburði við rituð orð að niðurskurðurinn er rúm 9%: 

 

 Óundirbúnar  Atkvæði Störfin       Fyrirspurnir      Fundarstjórn 

 Töluð orð   3.000   5.262    4.836         4.483 

 Skrifuð orð   2.827   4.982    4.236         3.838 

 Fækkun    5,8%    5,3%    12,4%        14,4% 

   

 Töluð orð: 17.581 Skrifuð orð: 15.883 Meðaltalsfækkun: 9,7% 

  

Það sem þegar hefur verið tíundað í kaflanum um undirbúnar ræður má margfalda hér 

en mest afgerandi er talmálið í þeim hluta sem kallast umræður um fundarstjórn forseta. 

6.1 Atkvæðaskýringar  

Atkvæðaskýringar eru örstuttar ræður, ein mínúta að hámarki, og felur fyrst og fremst í 

sér skoðun hvers þingmanns sem tekur til máls um það efni sem atkvæði eru greidd um. 

Í þinginu er lagt blátt bann við að nota orðalagið að kjósa um málefni, aðeins er kosið um 

fólk en atkvæði greidd um málin sjálf, svo sem endurspeglast í nafnorðinu, atkvæða-

greiðsla. Hér verður vart við ýmis talmálseinkenni. Til viðbótar við endurtekningar og 

mismæli er klifun þrálát:  

 

Við greiðum hér atkvæði um frumvarp þar sem er verið að hækka barnabætur til hagsbóta 

fyrir tekjulágar fjölskyldur og fjölga þeim sem eiga rétt á barnabótum um meira en tvö 

þúsund, atkvæði um frumvarp þar sem við erum að hækka persónuafslátt umfram 

neysluvísitölu, atkvæði um frumvarp þar sem verið er að lækka tryggingagjald, sem skiptir 

einmitt lítil og meðalstór fyrirtæki mestu máli, atkvæði um frumvarp …134 [leturbreyting 

mín] 

 

Og: 

Það er skynsamleg og réttmæt ráðstöfun að hækka persónuafslátt umfram lögbundið 

viðmið. Það er skynsamleg og réttlát ákvörðun að hækka barnabætur verulega og beina 

 
134 Alþingi. Ræða Katrínar Jakobsdóttur 13. desember 2018. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/149/rad20181213T111311.html, skoðuð 3. ágúst 2020. 
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þeim fyrst og fremst til þeirra sem þurfa á því að halda og lakast standa. Og það er 

skynsamleg ákvörðun …135 [leturbreyting mín] 

 

Og: 

 

Nei, það þarf að setja 24 milljarða ofan á það. 24 milljarða. […] Þau hafa boðað 

skattahækkanir upp á um 26 milljarða og ef að bankaskatturinn er tekinn með upp á 33 

milljarða, 33 milljarða í nýja skatta.136 [leturbreyting mín] 

 

Og: 

 

Hér erum við að samþykkja 500 kr. í hækkun á persónuafslætti, 500 kr. sem að 

almenningur sem að greiðir skatta fær að njóta.137 [leturbreyting mín] 

 

Það má vel ímynda sér að þingmenn haldi eða viti að vel sé fylgst með atkvæða-

greiðslum, ekki síst um fjármál eins og þarna áttu í hlut, og klifi því á hugðarefnum sínum 

og kannski kjósenda sinna til að koma sjónarmiðum sínum áleiðis. Mér kom samt á óvart 

að af óundirbúnum ræðum þurfti minnstu að breyta í þessum hluta. 

 

6.2 Umræður um „störf þingsins“ 

Störfin, eins og þessar umræður kallast gjarnan, einkennast af miklum hraða. Þingmenn 

geta rætt hvað sem vera skal og oft ræða þeir sérstök hugðarefni sín, bága stöðu bænda, 

ofvaxinn kostnað ríkissjóðs, menntamál, vegagerð, heilbrigðisþjónustu og spillingu – 

almennt allt það sem skilur á milli í pólitíkinni. Hér gildir eins og oft að óvanir þingmenn, 

t.d. varaþingmenn sem staldra stutt við og hafa lifibrauð sitt af öðru en daglegum afskipt-

um af landsmálunum, koma vel undirbúnir, gjarnan með skrifaðar ræður sem þeir hvika 

ekki mikið frá. Þær ræður bera þá ekki eins mikil talmálseinkenni, ekki eins miklar 

endurtekningar, hik og leiðréttingar á sjálfum sér. Vanir menn láta ekki setja sig út af 

laginu þótt þeir hlaupi aðeins á sig og hver veit nema þeim finnist þeir sjálfir áheyrilegri 

ef þeir tala til áheyrenda sinna þótt þá reki stundum í vörðurnar frekar en að vera með 

augun límd á blaði til þess að ekki hnökri á neinum stað. 

 
135 Alþingi. Ræða Óla Björns Kárasonar 13. desember 2018. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/149/rad20181213T111403.html, skoðuð 3. ágúst 2020. 
136 Alþingi. Ræða Bjarna Benediktssonar 13. desember 2018. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/149/rad20181213T111524.html, skoðuð 3. ágúst 2020. 
137 Alþingi. Ræða Oddnýjar G. Harðardóttur 13. desember 2018. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/149/rad20181213T112143.html, skoðuð 3. ágúst 2020. 
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Undir liðnum um störf þingsins tóku 15 þingmenn til máls og þar af fjórir varaþing-

menn. Sá fyrsti flutti þarna jómfrúrræðuna138 sína og las hana mjög hratt enda komst 

viðkomandi yfir 462 orð á 2:33 mínútum. Einu talmálseinkennin sem orð er á gerandi í 

hennar ræðu eru að hefja nýjar setningar á samtengingum. Ræða næsta varaþingmanns 

náði 397 orðum á 2:40 mínútum.139 Hann notaði talmálslegu tilvísunartenginguna sem 

að í staðinn fyrir sem sem Ari Páll gerir að umtalsefni í doktorsritgerð sinni.140 Enn fremur 

sagði hann hvort að í stað hvort og ef að í stað ef. Öll þessi tilbrigði eru af sama meiði 

og teygja aðeins á framsögunni. Þriðji varaþingmaðurinn hafði áður tekið sæti nokkrum 

sinnum og ræða hans var slétt 400 orð á 2:25 mínútum. Hann hóf nýjar hugsanir og 

kannski má segja setningar á samtengingunum og og en, sagði þegar að og þá þegar 

það var merkingarlaust, jú sem áhersluorð án þess að vera að svara spurningu og 

tvívegis sagði hann í upphafi setningar: Nú. Slíkt smáyrði kallar Ari Páll tengiyrði141 í því 

samhengi þótt auðvitað geti nú eins og önnur orð haft raunverulega merkingu á öðrum 

textastöðum. Svo er ein hugsun í þessari ræðu til viðbótar sem er vert að gefa frekari 

gaum:  

Og við þingmann Við… Miðflokksins sem fellur í þessa pólagryfju að kastast til og frá til 

þess að henda hér fram einhverjum fullyrðingum, hann þarf að kynna sér málið betur.142  

 

Við hlustun örlar á fleirtölu í orðinu þingmann og þá hugsar lesandi/hlustandi strax að 

viðkomandi þingmaður sé í Miðflokknum: „Við þingmenn Miðflokksins …“ En orðið er í 

eintölu og þingmaðurinn þarf að umorða þegar líður á setninguna vegna þess að hann 

talar um þingmann Miðflokksins í þolfalli en breytir svo í nefnifall: „Við þingmann (þf.) 

Miðflokksins … hann (nf.) þarf …“ Þingmaðurinn hefði vitaskuld aldrei skrifað þetta á 

þennan hátt enda lítur setningin svona út þegar búið er að lagfæra hana á skrifstofu 

Alþingis: „Við þingmann Miðflokksins sem fellur í þá pólagryfju að kastast til og frá til að 

henda hér fram einhverjum fullyrðingum vil ég segja að hann þarf að kynna sér málið 

betur.“ Eins og oft áður er vert að minnast þess að texti er ekki bara réttur eða bara 

 
138 Alþingi. Ræða Heiðu Guðnýjar Ásgeirsdóttur 18. september 2018. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/149/rad20180918T133306.html, skoðuð 27. júlí 2020. 
139 Alþingi. Ræða Hjálmars Boga Hafliðasonar 18. september 2018. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/149/rad20180918T140227.html, skoðuð 27. júlí 2020. 
140 Ari Páll Kristinsson. „Í fréttum er þetta helst.“ Rannsókn á einkennum íslensks útvarpsmáls., bls. 20, 
107, 111, 132 og einkum 147 þar sem segir: „Athugað var hvort fólk valdi tvíyrtu tilvísunartenginguna sem 
að eða einyrtu tilvísunartenginguna sem til að tengja tilvísunarsetningar. Kveikjan að athugun á þessum 
tengingum var sú hugmynd að tengingin sem kæmi fyrir í hvers konar málsniðum ritaðs og talaðs texta en 
að tengingin sem að væri ekki notuð í öllum rituðum textum og væri jafnvel fyrst og fremst tengd 
hversdagslegum töluðum textum …“ [leturbreyting mín] 
141 Sama, bls. 72.  
142 Alþingi. Ræða Hjálmars Boga Hafliðasonar 18. september 2018. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/149/rad20180918T140227.html, skoðuð 27. júlí 2020. 



 

 55 

 

 

rangur, hann er síkvikur og til eilífrar túlkunar og að sjálfsögðu hefði komið til greina að 

umorða á enn annan veg en gert var. 

Ræða varaþingmannsins sem tók þarna til máls undir þessum lið spannaði 335 

orð á 2:16 mínútum og þar var býsna hátt hlutfall kerfisorða sem hafa ekki merkingarlegt 

inntak, svo sem þá, raunar, heldur og bara, og svo hófust margar nýjar 

setningar/hugsanir á samtengingu annars vegar og aukafrumlagi hins vegar. 

Um þá 11 þingmenn sem tóku að auki til máls undir þessum lið ætla ég ekki að 

fjölyrða að ráði en taka samt nokkur dæmi um talmál reyndu þingmannanna: 

 

Þess vegna er miklu nær að hugsa málin þannig að verði e einhvers konar ábati eða 

ávinningur af slíkum fyrirtækjum að þá sé hann notaður inni í fyrirtækinu til þess að bæta 

þjónustuna, bæta hag fyrirtækisins, bæta laun starfsmanna, fjölga þeim sem þurfa 

þjónustu, fjölga þeim sem fá þjónustu öllu heldur.143 

 

Í fyrsta lagi eru hikyrði. Að þá eru dæmigerð kerfisorð sem bæði hafa merkingu í sínu 

rétta samhengi en eru hér, og iðulega, merkingarlaus. Þingmaðurinn notar ekki 

samtengingu til að tengja saman liðina sem bendir til þess að hann hafi ekki verið búinn 

að ákveða hvenær upptalningunni átti að ljúka og loks leiðréttir hann sig: fjölga þeim sem 

þurfa þjónustu, fjölga þeim sem fá þjónustu öllu heldur. Svo sem fyrr hefur verið nefnt í 

ritgerðinni er ekki verið að fella dóma yfir ræðumönnum. Það er alls ekki óeðlilegt að 

þurfa að umorða þegar talað er blaðlaust eða kannski í mesta lagi út frá punktum. 

Stundum er líka stutt á milli einfaldra mismæla eða nástöðu (síendurtekningar, ofklifunar) 

og mælskulistar. 

Í annarri ræðu144 undir þessum dagskrárlið segir þingmaður: Og ég spyr mig 

hvers vegna í ósköpunum … Skömmu síðar segir hann: Og ég spyr bara: Til hvers í 

ósköpunum erum við að þessu? Þegar sömu orðin koma ítrekað fyrir missa þau marks 

og hafa tvímælalaust ekkert inntak. Þótt það geti verið forsvaranlegt í talmáli þegar 

mælandi getur hnykkt á þeim með þögnum og bendingum, jafnvel horft í augun á þeim 

sem hann talar til, hægir það svo mikið á lestri þess sem er með textann fyrir framan sig 

að þau fara einfaldlega illa í ritmáli.  

Í einni ræðunni145 kemur klifun þrisvar sinnum fyrir sem hljómar ágætlega en lítur 

ekki eins vel út:  

 
143 Alþingi. Ræða Ólafs Þórs Gunnarssonar 18. september 2018. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/149/rad20180918T133531.html, skoðað 28. júlí 2020. Í upprituninni 
voru orðin 51 en fækkaði um 10 við yfirferð og urðu 41. 
144 Alþingi. Ræða Guðmundar Inga Kristinssonar 18. september 2018. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/149/rad20180918T133752.html, skoðað 28. júlí 2020. 
145 Alþingi. Ræða Vilhjálms Árnasonar 18. september 2018. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/149/rad20180918T135045.html, skoðað 28. júlí 2020. 
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… til að minna á það að samgöngumál í heild sinni eru eiginlega eitt stærsta 

velferðarmálið okkar, velferðarmál númer eitt, sem að hjálpar okkur svo mikið í að 

byggja upp samfélagið, velferðarsamfélagið … 

 

Það er samgöngumannvirki, samgöngumannvirkið Keflavíkurflugvöllur. Ef við hefðum 

ekki haft það samgöngumannvirki hvernig væri staðan á Íslandi þá? Hvernig væri hún 

þá? 

 

6.3 Óundirbúinn fyrirspurnatími til ráðherra 

Tvisvar í venjulegri viku er fyrirspurnatími í byrjun þingfundar þar sem þingmönnum býðst 

að spyrja ráðherra óundirbúinna fyrirspurna. Þótt ráðherra geti rennt í grun hvað þing-

menn ætla að spyrja um eru þeir ekki með meira en grun um það og geta ekki undirbúið 

sig eins og þegar þeir flytja framsöguræður sem eru vel undirbúnar og byggðar á 

þingskjölum. Í þeim fyrirspurnatíma146 sem er umfjöllunarefni þessa kafla var spurt um 

byggðakvóta, lögreglunám, LÍN, NATO og Reykjanesbraut, fimm þingmenn spurðu fjóra 

ráðherra. Ræðumenn eru auðvitað mismunandi einstaklingar en það sem einkennir allar 

þessar tveggja mínútna ræður eru miklar endurtekningar, leiðréttingar og frammígrip 

þeirra hjá sjálfum sér og notkun merkingarlausra kerfisorða. Í kafla 8.5 Nýja dvalarhorfið 

er ein ræða upp úr þessum kafla þar sem nýja dvalarhorfið kemur fyrir átta sinnum. Þar 

er um að ræða nýlega málbreytingu og hvort sem fólk vill deila á hana eða ekki er auðvelt 

að fullyrða að hún geri tungumálið flatara þar sem merkingarbærar sagnir eru alltaf í 

nafnhætti en ekki framsöguhætti, sbr.:  í takt við þær fjárveitingar sem viðkomandi háskóli 

er að fá. Ef sögnin að fá væri í framsöguhætti hefði ráðherrann sagt: í takt við þær 

fjárveitingar sem viðkomandi háskóli fær. 

Án þess að staldra of lengi við einstaka liði má tilgreina hér eitt annað skýrt dæmi 

um talmálseinkenni: Það er alveg ljóst að við erum að gera mjög mikið fyrir háskólastigið, 

þessi ríkisstjórn.147 Þegar setningunni er breytt í Það er alveg ljóst að ríkisstjórnin er 

að gera mjög mikið fyrir háskólastigið. er tvítekningunni eytt. Hún er e.t.v. klifun eða 

stílbragð í mæltu máli en seinni útgáfan verður tvímælalaust læsilegri þegar lesandinn 

er eingöngu að kynna sér sjónarmið mælandans. Í fyrirsögn kemur fram að ráðherra 

hefur orðið og allir eiga að vita að ráðherrar eru hluti af ríkisstjórn þannig að engar 

upplýsingar eru teknar úr setningunni með breytingunni. 

 

 
146 Alþingi. Upptökur frá óundirbúnum fyrirspurnatíma 20. september 2018: 
https://www.althingi.is/altext/upptokur/lidur/?lidur=lid20180920T103215, skoðað 2. ágúst 2020. 
147 Alþingi. Ræða Lilju Alfreðsdóttur 20. september 2018: 
https://www.althingi.is/altext/raeda/149/rad20180920T104738.html, skoðu 2. ágúst 2020. 
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6.4 Umræður um „fundarstjórn forseta“ 

Heitar umræður verða oft um „fundarstjórn forseta“, umræðulið sem getur skotið upp 

kollinum hvenær sem er á þingfundinum. Stjórnarandstöðuþingmenn gagnrýna ríkis-

stjórnina, dagskrána, skort á upplýsingum, skort á svörum að þeirra mati og almennt 

sinnuleysi. Þótt liðurinn sé að nafninu til um fundarstjórn forseta snýst gagnrýnin almennt 

ekki um tímastjórn eða röð mælenda á dagskránni heldur það sleifarlag sem þingmönn-

um í stjórnarandstöðu þykir á starfinu. Mönnum verður oft heitt í hamsi og þá fótaskortur 

á tungunni. Í ritstjórnarreglum þingsins stendur: „Í heitum umræðum um mikil ágreinings-

mál ber að varast að hagga nokkru orði þar sem segja má að ræður þingmanna séu þá 

hártogaðar jafnharðan í fjölmiðlum og af öðrum þingmönnum.“148 Engu að síður eru virtar 

þær almennu ritstjórnarreglur að gera textann læsilegan og þar með eyða hiki og tafsi. 

Þessi dagskrárliður fær sérstakan kafla af því að í honum reyndust talmáls-

einkennin skýrari en í nokkrum öðrum lið. Það þarf ekki að koma á óvart þar sem þessi 

umræða er almennt minnst undirbúin. Hún er ekki um ákveðið efni, eins og landbúnað, 

sjávarútveg, fjármál eða samgöngur, sem menn reyna að kynna sér til hlítar heldur er 

hún um efni dagsins hverju sinni og sjálfsprottin eftir því.  

Umræðan stóð í rúman hálftíma, svo sem venja er til, og töluð voru 4.483 orð en 

aðeins 3.838 skiluðu sér á vefinn. Það kemur ekki á óvart að sjá að þeim ræðum sem 

eru minnst undirbúnar, umræðum um fundarstjórn forseta, er mest breytt í ritstjórnar-

ferlinu, eftirvinnslunni þegar sérfræðingar á skrifstofu Alþingis fara yfir ræðurnar til útgáfu, 

vegna þess að þar er mest um hik, endurtekningar og viðgerðir. 14,4% voru skorin niður 

vegna erindisleysis.  

Hér er heil ræða upp á 137 orð í flutningi: 

Herra forseti. Ég vil bara koma hér upp og taka undir með hv. þingmönnum þar sem þeir 

gera athugasemd við e þessa því miður allt of dæmigerðu hérna vinnu í þinginu. Það er 

komið fram nánast nýtt frumvarp, má segja, ný samgönguáætlun, og hérna sem að meiri 

hluti samgöngunefndar virðast ætla að þvinga í gegn. Hvar er kjarkurinn og þorið? spyr 

ég nú bara, til þess að ræða þessa nýju samgönguáætlun, þó að sannarlega, eftir að hafa 

litið á hana þá eru sannarlega ýmsir góðir og mikilvægir punktar í þessari spánnýju 

áætlun, en það verður að gefa meira ráðrúm til samráðs og til samtals innan þingsins til 

áður en að hérna, áður en þetta fari aftur, verði þvingað í gegn, afsakið, en því miður 

virðist hér vera enn og aftur enn eitt dæmið um samráðsleysi þessarar ríkisstjórnar.149 

 
148 Helgi Bernódusson o.fl. Með leyfi forseta. Alþingistíðindi og umræður á Íslandi, bls. 41.  
149 Alþingi. Ræða Albertínu Friðbjargar Elíasdóttur 11. desember 2018. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/149/rad20181211T193307.html, skoðuð 2. ágúst 2020. 
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Hún var stytt niður í 100 orð, um 27%, og það er hæsta prósentan í þýðinu: 

Herra forseti. Ég tek undir með hv. þingmönnum þar sem þeir gera athugasemd við þessa 

því miður allt of dæmigerðu vinnu í þinginu. Komið er fram nánast nýtt frumvarp, má segja, 

ný samgönguáætlun, sem meiri hluti samgöngunefndar virðist ætla að þvinga í gegn. 

Hvar er kjarkurinn og þorið til að ræða þessa nýju samgönguáætlun? spyr ég. Þó að 

sannarlega séu ýmsir góðir og mikilvægir punktar í þessari spánnýju áætlun verður að 

gefa meira ráðrúm til samráðs og samtals innan þingsins áður en hún verður þvinguð í 

gegn. En því miður virðist þetta vera enn eitt dæmið um samráðsleysi þessarar 

ríkisstjórnar. 

Hér er hún með rekjanlegum breytingum: 

Herra forseti. Ég vil bara koma hér upp og taka tek undir með þeim hv. þingmönnum þar 

sem þeir gera athugasemd við e þessa því miður allt of dæmigerðu hérna vinnu í þinginu. 

Það Komið er komið fram nánast nýtt frumvarp, má segja, ný samgönguáætlun, og hérna 

sem að meiri hluti samgöngunefndar virðist ætla að þvinga í gegn. Hvar er kjarkurinn og 

þorið? spyr ég núna bara, til þess að ræða þessa nýju samgönguáætlun, þó? spyr ég. Þó 

að sannarlega, eftir að hafa litið á hana þá eru sannarlega séu ýmsir góðir og mikilvægir 

punktar í þessari spánnýju áætlun, en það verður að gefa meira ráðrúm til samráðs og til 

samtals innan þingsins til áður en að hérna, áður en þetta fari aftur, verðihún verður 

þvingað þvinguð í gegn., afsakið, en En því miður virðist hér þetta vera enn og aftur enn 

eitt dæmið um samráðsleysi þessarar ríkisstjórnar.    

 

Með stuttri lýsingu má segja að þessi ræða sé snyrt og læsileikinn aukinn. Allt efnisinntak 

heldur sér, sjónarmið þingmannsins og gagnrýni, en endurtekningar og viðgerðir skornar 

niður, hiki eytt og setningar botnaðar. 

Þessi kafli er sá síðasti um óundirbúnar ræður og sést glögglega að ræður sem 

þingmenn skrifa ekki hjá sér og flytja ekki af blaði hafa meiri einkenni talmáls en þær sem 

menn leggja meiri vinnu í fyrirfram. 
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7 Enskuslettur 

Það má hugsa sér mörg orðapör í íslensku sem eru misviðurkennd eftir málsniðum og 

hvort um talmál eða ritmál er að ræða. Fólk talar gjarnan um brillur, að brúka, að fatta, 

klósett, kontór, leigara og þúsara en skrifar frekar gleraugu, að nota, að skilja, salerni, 

skrifstofa, leigubíll og 1.000 kr. Reyndar eru þessi orð nær því að vera tökuorð en slettur. 

Hins vegar eru orð eins og dánlód, diskúsjón, ímeil, handíkapp, intervjú, legasí, möst, 

nasjónalismi, peintboll, resúrsar og sökksess slettur sem breytast í ritmáli í niðurhal, 

samræður, tölvupóst, fötlun, viðtal, arfleifð, nauðsyn, þjóðernishyggju, litbolta, auðlindir 

og árangur. Þetta er samt ekki einhlítt og þýðir alls ekki að fólk segi ekki í samtölum sín 

á milli eða í útvarpi orðin sem hér eru gefin upp sem ritmálssnið. Og spyrja má hvort 

talmálið sé e.t.v. farið að smita ritmálið, m.a. í gegnum samfélagsmiðla þar sem fólk styttir 

sér leið þegar það skrifar óformlega. 

Málbreytingar byrja sem „málvillur“,150 þ.e. frávik frá hinu staðlaða, og þær byrja 

í talmáli. Þess vegna er eðlilegt að „slettur“ séu til að byrja með hálfgerðir aðskotahlutir 

en svo ná sumar þeirra fótfestu og verða viðurkenndar sem gott og gilt mál. Tvö ágæt 

dæmi eru ókei og djók. Bæði þessi orð er hægt að skrifa upp á íslensku þótt okay, OK 

og ókey sjáist sannarlega líka á prenti í íslensku málumhverfi sem og joke og eins jazz 

þótt djass hafi sannarlega unnið sér þegnrétt.  

Elsta dæmið um ókei á vef Alþingis er frá árinu 1984.151 Árni Johnsen sem var 

þingmaður í fjögur og hálft kjörtímabil á árabilinu 1983–2013 lýsti í ræðu 12. apríl 1984 

um „framburðarkennslu í íslensku“ yfir miklum áhyggjum af framburði og ókei var eitt af 

áhyggjuorðunum. 

Næsta dæmi um ókei á vef Alþingis er 12 árum síðar, 16. apríl 1996, „Þetta er 

ókei, fínt.“152 Upp úr aldamótum eykst notkun þessa orðs á Alþingi og árið 2013 hleypur 

bólga í það. Það var kosningaár, mikil endurnýjun þingmanna – og Píratar voru fyrst 

kjörnir. Þýðið er of lítið og of skammt um liðið til að meta það en Píratar leggja mikla 

áherslu á gagnsæi og beina sjónum sínum mikið að internetinu þar sem miklu meira er 

á útlensku en íslensku. Ef til vill á talmálið greiðara aðgengi að púlti Alþingis í gegnum 

þann miðil og þann flokk. Alltént segja Píratar marktækt oftar ókei en þingmenn annarra 

flokka. 

 
150 Eiríkur Rögnvaldsson málfræðingur hefur fjallað mikið um það, bæði í kennslu og í skrifum, sjá t.d.: 
https://uni.hi.is/eirikur/2019/06/08/malbreytingar-malvillur-og-malstadall/, skoðað 20. júlí 2020. 
151 Alþingi. Ræða Árna Johnsens 12. apríl 1984. https://www.althingi.is/altext/raeda/?lthing=106&rnr=4102, 
skoðuð 20. júlí 2020. 
152 Alþingi. Ræða Jóns Baldvins Hannibalssonar 16. apríl 1996. 
https://www.althingi.is/altext/120/04/r16171431.sgml, skoðuð 20. júlí 2020. 
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Elsta dæmið og eitt af fáum um ritháttinn ókey á vef Alþings er frá 28. maí 2009. 

Því til viðbótar eru fjögur dæmi og getur aðeins skrifast á ósamræmi skrifstofunnar. 

Actually er alls engin íslenska en það finnst engu að síður á vef Alþingis og ekki 

aðeins í beinni tilvitnun úr ensku. Þann 10. júní 2013, árið sem Píratar tóku sæti á Alþingi, 

segir Jón Þór Ólafsson: „Flestir skuldarar hafa actually ekki tækifæri til að fara í dómsmál 

…“153 „Actually“ er að vísu haft í gæsalöppum í ræðuútgáfunni til marks um að það teljist 

ekki gott og gilt mál. Hefði ræðuútgáfan átt að breyta því og þýða það með í raun, 

raunverulega, í raun og veru; reyndar, raunar eða eiginlega eins og orðabækur gefa upp? 

Það var stundum gert, ég get vottað það, en þau orð eru eins konar hikyrði, oft 

merkingarlaus eða merkingarlítil og gjarnan strikuð út. Hefði átt að strika það út og láta 

standa: „Flestir skuldarar hafa ekki tækifæri til að fara í dómsmál …“? Það hefur líka 

stundum verið gert en talað mál er ekki leitarhæft og það væri óðs manns æði að reyna 

að finna í hljóðskránum þau skipti sem það hefur verið gert.  

Niðurstaða skrifstofunnar varð að taka ekki þingmanninn úr ræðunni heldur leyfa 

honum að halda þessu sérkenni sínu eins og mörgum þingmönnum er „leyft“, þ.e. 

ræðuútgáfan er ekki með það verkefni að fletja málið út og gera einsleitt og hálfgert 

bókmál eða að sínum eigin texta heldur að gera textann læsilegan þeim sem vilja nýta 

sér hann til skilnings á því sem um er rætt. En nýjar slettur og sérstaklega þær sem ekki 

er hægt að laga að íslenskum rithætti þurfa aðlögun og þess vegna eru svona orð 

stundum þýdd og annars höfð í gæsalöppum til auðkenningar.  

Viktor Orri Valgarðsson, varaþingmaður Pírata, sagði í ræðu um upplýsinga- og 

sannleiksskyldu ráðherra 31. janúar 2017: „Það þykir hneisa að Alþingi skuli „actually“, 

afsakið að ég sletti, voga sér að kanna hvort ráðherrar geti einhvern tíma sætt ábyrgð.“154 

Og þetta gera margir þingmenn, biðjast afsökunar á slettum eða hálfslettum, þ.e. orðum 

sem eru eiginlega búin að ná fótfestu, a.m.k. í talmáli, af því að þeir vita að þingmálið er 

íslenska og að ef þeir nota orð úr öðrum tungumálum eiga þeir að þýða þau og fá sérstakt 

leyfi hjá forseta, með orðunum með leyfi forseta. Við leit á vef Alþingis sést að aðeins 

Píratar sletta actually í þingræðum þannig að segja má að árið 2013 hafi orðið 

straumhvörf í þeim efnum. 

Hvað þýðir win-win, win win eða win/win? Beggja hagur. Orðabókin segir það og 

málvitundin líka. Einfalt að þýða, óþarft að sletta. Engu að síður finnast allmörg dæmi 

um þennan rithátt á vef Alþingis, það elsta frá árinu 2001: 

 
153 Alþingi. Ræða Jóns Þórs Ólafssonar 10. júní 2013. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/142/rad20130610T220733.html, skoðuð 20. júlí 2020. 
154 Alþingi. Ræða Viktors Orra Valgarðssonar 31. janúar 2017. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/146/rad20170131T175959.html, skoðuð 20. júlí 2020. 
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… þannig að þetta er svona „win-win“ staða eins og það heitir á ensku, vinnings-staða, 

það græða allir á þessu að hafa málin í þeim farvegi.155 

 

Þann 10. febrúar 2005 gengur þingmaður lengra í slettunni: 

 

Þetta er það sem kallað er „win-win situation“.156 

 

Alls eru 15 dæmi um þessa enskuslettu í þingræðum. Þá væri hægt að gera Facebook 

að umtalsefni en hún kom fyrst fyrir í ræðu árið 2008, og þá í gæsalöppum; diskútera og 

diskúsjón/diskusjón sem þykir í byrjun fráleitt en hættir því þegar frá líður, moment157/ 

móment158, normal og svo selfie sem kemur fyrir einu sinni,159 læk sem kemur aldrei fyrir 

og kúl sem kemur fyrst fyrir 2004 (og líka sexað160, hipp og kúl 2012,161 töff eða kúl 

2015162), gúgla sem byrjar í gæsalöppum árið 2010 en kemur líka fyrir sem gúggla árið 

2009, enda þá óformleg yfirfærsla orðsins Google sem er með -g- í enska rithættinum 

en hljómar eins og -gg-. Í Snöru kemur aðeins fyrir orðmyndin gúgla enda eru mörg orð 

með -g- á milli sérhljóða og -la, svo sem mygla og þrugla. Þegar erlend orð rata inn í 

tungumálið er einmitt ekki sístur vandinn sá að þau eru skrifuð á ýmsa vegu meðan þau 

eru að ná fótfestu. 

Svo mætti nefna ímeil sem kemur aldrei fyrir en það er ekki hægt að skilja við 

þennan efnisflokk án þess að geta um tilvist orðsins djók. Það er í Snöru skýrt með 

orðunum brandari, skrýtla og svo gamanhrekkur sem ég leyfi mér að efast um að sé 

almennur skilningur málnotenda. Djóka er í Snöru með spurningarmerki og skýringunni 

„gera að gamni sínu“. Joke fær í ensku orðabókinni þýðingarnar brandari, skrýtla; spaug, 

grín, fyndni, glettni; e-ð eða e-r sem hlegið er að eða ekki tekinn alvarlega; aðhlátursefni, 

athlægi. Hvað gerir sá sem djókar? Samkvæmt orðabókinni gerir hann að gamni sínu. Í 

 
155 Alþingi. Ræða Sivjar Friðleifsdóttur 7. mars 2001. https://www.althingi.is/altext/126/03/r07153248.sgml, 
skoðuð 22. júlí 2020. 
156 Alþingi. Ræða Ástu Möller 10. febrúar 2005. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/131/rad20050210T110530.html, skoðuð 22. júlí 2020. 
157 Alþingi. Ræða Ragnheiðar E. Árnadóttur 28. nóvember 2009. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/138/rad20091128T153721.html, skoðuð 23. júlí 2020. Þingmaðurinn 
biðst afsökunar á slettunni. 
158 Alþingi. Ræða Ólafs Þórs Gunnarssonar 19. mars 2019. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/149/rad20190319T180650.html, skoðuð 23. júlí 2020. Þingmaðurinn 
biðst afsökunar á slettunni. 
159 Alþingi. Ræða Ástu Guðrúnar Helgadóttur 10. maí 2016. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20160510T172002.html, skoðuð 27. júlí 2020. 
160 Alþingi. Ræða Marðar Árnasonar 21. október 2004. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/131/rad20041021T133357.html, skoðuð 25. júlí 2020. 
161 Alþingi. Ræða Þorgerðar K. Gunnarsdóttur 4. júní 2012. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/140/rad20120604T174151.html, skoðuð 25. júlí 2020. 
162 Alþingi. Ræða Helga Hrafns Gunnarssonar 3. nóvember 2015. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/145/rad20151103T200041.html, skoðuð 25. júlí 2020. 
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Íslenskri nútímaorðabók stendur að það að djóka sé óformlegt og merki að grínast.163 

Það væri áhugavert að vita um almennan skilning málnotenda á þessu orði og skyldum 

orðum. Það er augljóslega tökuorð, sama orð og joke í ensku en rithátturinn hefur verið 

lagaður að íslenskum rithætti. Einkenni margra íslenskra orða er gagnsæið, svo sem 

veðurfræðingur (e. meteorologist), spádómur (e. prophecy) og farsími (þ. Handy), enda 

samsett og stundum margsamsett úr þekktum fyrirbærum, en djók er alls ekki gagnsætt.  

Djók kemur fyrst fyrir í þingræðu 27. apríl 1990 um frumvarp um fjárgreiðslur úr 

ríkissjóði: „En það verður forseti deildarinnar að gera sér ljóst að þetta mál var ekki flutt 

sem neitt „djók“.“164 Orðið er í gæsalöppum. Næst kemur það fyrir 1997 þegar Össur 

Skarphéðinsson segir: „Var þetta þá allt saman grín? Var þetta bara í plati? Er það bara 

„djók“ að skapa ólgu og óróleika á landsbyggðinni með svona tali?“165 Þingmaðurinn 

notar meðvitaða endurtekningu, mælskubragð, til að undirstrika áhersluna sem hann 

leggur á mál sitt. 

Þann 15. desember 2008 dregur svo til frekari tíðinda. Þá segir Siv Friðleifsdóttir: 

„Það hlýtur bara að vera „djók“, eins og unglingarnir segja, í stöðunni.“166 Ræðan er stutt, 

en framar í þessari stuttu ræðu er haft eftir Siv: „Á þetta að vera eitt allsherjargrín, þessi 

umræða?“ Haft eftir, segi ég, enda sagði hún líka djók eins og upptakan myndi sýna 

okkur. Halla Gunnarsdóttir var á þessum tíma þingfréttaritari Morgunblaðsins og hún 

hnaut um þetta þar sem hún hafði fylgst með umræðunni. Hún skrifaði: 

 

Umræða spannst um það fyrr á árinu að þingmenn fengju að lesa ræður sínar yfir og 

breyta þeim áður en þær birtast á Alþingisvefnum. Þetta sætir furðu, enda hljóta 

þingtíðindi að eiga að birta ræður eins og þær eru, ekki eins og væri gott að 

þær hefðu verið. 

Ekki veit ég hvort Siv Friðleifsdóttir hefur sjálf haft milligöngu um breytingu á orðalagi í 

ræðu sinni í vikunni en í þinginu spurði hún hvort umræða um fjárlög ætti að vera eitt 

allsherjar djók. Á vef Alþingis er hins vegar ritað „allsherjar grín“ en síðar í ræðunni er 

djók sett innan gæsalappa með tilvísun Sivjar í að þannig tali unglingar. 

Þessi orðalagsbreyting er hins vegar algert djók. Þó að ég elski íslenska tungu þá er bara 

allt í lagi að djóka af og til.167  

 

 
163 Íslensk nútímamálsorðabók. https://islenskordabok.arnastofnun.is/ord/61326, skoðað 20. júlí 2020. 
164 Alþingi. Ræða Ólafs Þ. Þórðarsonar 27. apríl 1990. https://www.althingi.is/altext/112/r4/4251.html, 
skoðuð 20. júlí 2020. 
165 Alþingi. Ræða Össurar Skarphéðinssonar 12. mars 1997. 
https://www.althingi.is/altext/121/03/r12155145.sgml, skoðuð 21. júlí 2020. 
166 Alþingi. Ræða Sivjar Friðleifsdóttur 15. desember 2008. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/136/rad20081215T113729.html, skoðuð 21. júlí 2020. 
167 Halla Gunnarsdóttir. „Frábærar ræður og algert djók.“ 
https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1261049/?item_num=55&searchid=e5f35ca4934d98d1fe810dd4253d9
70ffeeded4c, skoðað 21. júlí 2020. 
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Hún kann að hafa eitthvað til síns máls og öllum er heimil skoðun á öllum hlutum en 

ræður lúta ritstjórn eins og flest annað útgefið efni. Skáldsögum er ritstýrt og fréttaviðtöl 

eru lesin yfir og þeim breytt. Ég nefni nærtækt dæmi168 úr því safni sem ég skoðaði 

sérstaklega og er til umræðu framar í ritgerðinni: 

 

Nú, varðandi annað atriði sem ég óskaði eftir lögfræðiáliti á Þingvallafundi, nei, á 

sumarfundi forsætisnefndar núna í ágúst, varðandi Þingvallafundinn, og það var 

lögfræðiálit um það hvort að aðrir heldur en þingmenn, kjörnir af þjóðinni, forsetinn og 

íslenskir ráðherrar mega ávarpa Alþingi út af því að nefndasvið Alþingis hafði sagt e Birni 

Leví Gunnarssyni það að það þyrfti að breyta stjórnarskránni til þess að hann gæti fengið 

sitt mál samþykkt, sem var þess efnis að almenningur gæti komið hérna inn öðru hvoru, 

slembivalinn, og ávarpað okkur, svona tengja, fá svolítið svona venjulegt fólk hér inn að 

segja okkur: Heyrðu, kannski þurfum við að horfa horfa aðeins út fyrir bobluna. Það er 

hættur, það er, ég meina, það er bara hætta í öllum skipulagsheildum að fólk festist inni í 

sinni sinni kúlu. E þá var sagt þetta væri stjórnar… myndi þurfa að breyta stjórnarskránni 

var Birni Leví sagt en svo kemur upp á daginn að það þarf ekki að breyta stjórnarskránni. 

Lögfræðiálit frá skrifstofu Alþingis, sem forseti hefur nú lagt fram og birt opinberlega, segir 

að þetta megi. 

 

Ritstýrð ræða er svona: 

 

Ég óskaði eftir lögfræðiáliti á sumarfundi forsætisnefndar í ágúst varðandi annað atriði 

sem tengist Þingvallafundinum. Ég óskaði eftir lögfræðiáliti um það hvort aðrir en þing-

menn, kjörnir af þjóðinni, forsetinn og íslenskir ráðherrar mættu ávarpa Alþingi. Nefnda-

svið Alþingis hafði sagt hv. þm. Birni Leví Gunnarssyni að breyta þyrfti stjórnarskránni til 

að hann gæti fengið mál sitt samþykkt sem var þess efnis að almenningur gæti komið 

hingað inn öðru hvoru, slembivalinn, og ávarpað okkur. Málið var hugsað til að fá 

venjulegt fólk hingað inn til að segja okkur að við þurfum kannski að horfa út fyrir 

rammann. Það er hætta á því í öllum skipulagsheildum að fólk festist inni í sinni kúlu. Hv. 

þingmanni Birni Leví Gunnarssyni var sagt að breyta þyrfti stjórnarskránni en svo kemur 

á daginn að það þarf ekki að breyta henni. Í lögfræðiáliti frá skrifstofu Alþingis, sem forseti 

hefur nú lagt fram og birt opinberlega, segir að það megi. 

 

Margt má um þessa tvo texta segja en í aðalatriðum er textinn styttur og snyrtur, aukaorð 

skorin burtu, bætt við formsatriðinu hv. þm., sem er í þessu samhengi viðurkennd 

skammstöfun fyrir háttvirtan þingmann í öllum föllum, boblu breytt í ramma og textinn 

almennt gerður læsilegri. Hér er textinn með rekjanlegum breytingum: 

 

Nú, varðandi annað atriði sem égÉg óskaði eftir lögfræðiáliti á Þingvallafundi, nei, á 

sumarfundi forsætisnefndar núna í ágúst, varðandi annað atriði sem tengist 

Þingvallafundinumn,. og það varÉg óskaði eftir lögfræðiáliti um það hvort að aðrir heldur 

en þingmenn, kjörnir af þjóðinni, forsetinn og íslenskir ráðherrar mega mættu ávarpa 

 
168 Alþingi. Ræða Jóns Þórs Ólafssonar 18. september 2018. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/149/rad20180918T134040.html, skoðuð 21. júlí 2020. 
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Alþingi. út af því að nNefndasvið Alþingis hafði sagt hv. þm. Birni Leví Gunnarssyni það 

að það þyrfti að breyta þyrfti stjórnarskránni til þess að hann gæti fengið sitt mál sitt 

samþykkt, sem var þess efnis að almenningur gæti komið hérna hingað inn öðru hvoru, 

slembivalinn, og ávarpað okkur,. svona tengja, Málið var hugsað til að fá svolítið svona 

venjulegt fólk hér hingað inn til að segja okkur: Heyrðu, að við þurfum kannski þurfum við 

að horfa horfa aðeins út fyrir boblunarammann. Það er hættur, það er, ég meina, það er 

bara hætta á því í öllum skipulagsheildum að fólk festist inni í sinni sinni kúlu. E þáHv. 

þingmanni Birni Leví Gunnarssyni var sagt þetta væri stjórnar… myndi þurfa að breyta 

þyrfti stjórnarskránni var Birni Leví sagt en svo kemur upp á daginn að það þarf ekki að 

breyta stjórnarskránnihenni. Í lLögfræðiáliti frá skrifstofu Alþingis, sem forseti hefur nú lagt 

fram og birt opinberlega, segir að þetta það megi.  

 

Umræðan sem Halla Gunnarsdóttir blaðamaður vísaði í, um að þingmenn fengju að lesa 

ræður sínar yfir og breyta, á við um þau undantekningartilfelli þegar þingmenn vilja, eða 

gætu viljað, breyta efnismerkingu ræðunnar. Þingmaður gæti hafa sagt að fundur hefði 

aðeins verið boðaður með klukkutíma fyrirvara. Svo flytti annar þingmaður næstu ræðu 

og svaraði gagnrýninni með útskýringum um að fundurinn hefði verið boðaður með 

þriggja tíma fyrirvara og veifaði e.t.v. tölvupósti og þá gengi ekki að fyrri þingmaðurinn 

gæti breytt í að segjast hafa sagt að fundurinn hefði verið boðaður með þriggja tíma 

fyrirvara og að honum fyndist sá fyrirvari samt of skammur. Þá væri ræða seinni 

þingmannsins orðin marklaus.  

Annað dæmi gæti verið að þingmaður fullyrti að kristin trúarbrögð væru rétthærri 

en önnur trúarbrögð og vildi síðan eftir á segja að mál manna væri að kristin trúarbrögð 

væru rétthærri en önnur trúarbrögð. Slíkar leiðréttingar væru orðnar villandi og afvega-

leiðandi í umræðunni og þar af leiðandi óheimilar. Eitt dæmi enn gæti verið af þingmanni 

sem reiknaði í flýtinum 0,5% af 100 milljörðum sem 5 milljarða en réttir útreikningar eru 

0,5 milljarðar. Á vef þingsins má reyndar einmitt finna þennan texta:  

 

Þetta þýðir það að persónufrádráttargrunnurinn, sem er rétt rúmir 100 milljarðar, mun við 

þessa skattbreytingu hækka um 0,5%, sem eru 5,2 milljarðar, [Leiðr. ræðumanns: 500 

milljónir. Sjá ræðu hans 28. maí kl. 23.15.] þannig að við þessa skattbreytingu eykst 

fjárlagahallinn um 1,5 milljarða.169  

 

Þessi villa er augljós öllum sem eru með reiknivél við höndina og alls ekki ófyrirgefanleg 

þótt þingmaðurinn sé hagfræðilærður. Hann sá líka villuna sjálfur þegar hann steig úr 

ræðustólnum og bað um að fá að leiðrétta mál sitt í sérstakri ræðu: 

 

En ég ætlaði að biðja þingheim afsökunar á því að það munaði einu núlli hjá mér í umræðu 

áðan þannig að í staðinn fyrir 5 milljarða vildi ég hafa sagt 500 milljónir. Það minnkar 

 
169 Alþingi. Ræða Tryggva Þórs Herbertssonar 28. maí 2009. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/137/rad20090528T205021.html, skoðuð 22. júlí 2020. 
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alvöru málsins eitthvað en ekki nægilega mikið til þess að þið eigið að greiða því 

atkvæði.170 

 

Nú kynni einhver að segja að þarna hefði mátt eiga meira við textann þar sem talan 5 

(milljarðar) er ekki augljóslega einu núlli stærri en 500 (milljónir). Kannski hefði 

ræðuútgáfan átt að breyta fyrri upphæðinni í 5.000 milljónir eða þeirri seinni í 0,5 milljónir 

en það er alltaf matsatriði og markmiðið er tvímælalaust að breyta sem minnstu en þó 

nógu til að auka skýrleika málsins. 

Þingmenn eru margir alveg með það á hreinu að allt er skrifað upp eftir þeim og 

vísa stundum í það, sbr. þennan ræðubút: 

 

Ég ætla að biðja hæstv. forseta að beita sér fyrir því að flett verði upp í þingtíðindum og 

hæstv. utanríkisráðherra sýnt fram á að ég sagði þetta ekki í gær.171  

 

Til enn frekara marks um þá meðvitund sem ríkir á Alþingi um varanleika orðanna sem 

eru látin falla í ræðum má nefna þessi orðaskipti þingmanns og forseta þingsins: 

 

Þingmaður: „… er náttúrlega bara eitt lítið djók.“172 

Forseti: „Forseti minnir hv. þingmann á að íslenska er það mál sem við ræðum (Gripið 

fram í: Móðurmálið.) saman á í þingsal.“173 

 

Þessi ræða varð líka tilefni til einnar lítillar blaðagreinar í Morgunblaðinu: 

 

Miklar og heitar umræður voru á Alþingi á laugardagskvöld og fram eftir nóttu. Einhver 

næturgalsi var kominn í þingheim er Ásta Ragnheiður Jóhannesdóttir, forseti Alþingis, 

gerði athugasemd við orðalag Tryggva Þórs Herbertssonar alþingismanns. Talaði hann 

um „eitt lítið djók“ þegar hann lýsti málflutningi stjórnarliðans og varaþingmannsins Önnu 

Pálu Sverrisdóttur. 

Þingforseti minnti þingmanninn á að menn töluðu íslensku í þingsal. Þetta var raunar í 

annað sinn sem Ásta Ragnheiður gerði athugasemd við ræðu Tryggva Þórs. Skömmu 

áður hafði hann sagt „hún“ þegar hann átti að segja háttvirtur þingmaður. Vissara að gæta 

orða sinna á þingi.174 

 

Enn er djók sjaldséð í þingræðum en menn grínast þeim mun meira, spauga, fara með 

 
170 Alþingi. Ræða Tryggva Þórs Herbertssonar 28. maí 2009. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/137/rad20090528T231535.html, skoðuð 22. júlí 2020. 
171 Alþingi. Ræða Tryggva Þórs Herbertssonar 16. desember 2009. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/138/rad20091216T110632.html, skoðuð 22. júlí 2020. 
172 Alþingi. Ræða Tryggva Þórs Herbertssonar 19. desember 2009. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/138/rad20091219T212533.html, skoðuð 22. júlí 2020. 
173 Alþingi. Ræða Ástu R. Jóhannesdóttur (forseta). 
https://www.althingi.is/altext/raeda/138/rad20091219T212657.html, skoðuð 22. júlí 2020. 
174 „Bannað að segja „djók“ í sölum Alþingis.“ Morgunblaðið, 
https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1315417/?item_num=34&searchid=e5f35ca4934d98d1fe810dd4253d9
70ffeeded4c, skoðað 22. júlí 2020. 
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skens, hafa í flimtingum og beita kaldhæðni. Orðið grín finnst þegar árið 1937 í ræðu 

Einars Olgeirssonar í umræðu um síldarverksmiðjur ríkisins175 og síðan eru óteljandi 

dæmi um orðið allt til okkar daga. Svo er annar handleggur að grín eða kaldhæðni í tali 

skilar sér illa á prenti. Í ræðuútgáfunni er hafður sá háttur á að þegar þingmenn hlæja að 

því sem sagt er, gangast við húmornum, er þess getið í hornklofa á eftir með orðunum 

[Hlátur í þingsal.]. 

  

 
175 Alþingi. Ræða Einars Olgeirssonar 21. desember 1937. 
https://www.althingi.is/altext/raeda/?lthing=52&rnr=1227, skoðuð 21. júlí 2020. 
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8 Fækkun orða og tölfræði  

Tefjandi tafs og þrálát notkun kerfisorða er skýrasta talmálseinkennið í þýðinu sem hér 

er undir og í töflunni hér fyrir neðan er búið að taka þau algengustu fyrir. Í fremsta dálk-

inum er orðið, eða orðin þegar því er að skipta, svo tíðni orðanna í talmálinu, svo í 

ritmálinu þegar búið er að gefa ræðurnar út og loks hversu oft hlutfallslega þeim hefur 

verið eytt. Enn er rétt að ítreka að tungumál er lifandi breyta og það er eilíft túlkunarefni 

hversu langt á að ganga í einstökum orðum. Þótt meginregla starfsmanna ræðuútgáfu 

sé að skerpa á textanum eru einstaklingarnir aðeins mismunandi og meta ekki nákvæm-

lega eins hversu brýnt er að aðlaga talmálið ritmálinu. Taflan gefur þó nokkuð góða 

mynd:  

 

Allt þýðið, 87.389 orð 

    Talmál  Ritmál  Eytt (%) 

 e   358     0   100 

 sem að  145     0   100 

 ef að     28     0   100 

 hvort að    26     0   100 

 og og     23     0   100 

 að þá     31     5     83,9 

 bara   181    77     57,5 

 hér(na)  676  348     48,5 

 í raun og veru    14     8     42,9 

 nei     18    11     38,9 

 kannski    68    46     32,4 

 nú(na)   538  379     29,6 

 auðvitað   63    45     28,6 

 einmitt    42    30     28,6 

 en   784  611     22,1 

 og           3.558          2.992     15,9 

 það er að segja   45    38     15,6 

 mjög   111    98      11,7 

 reyndar    13    12       7,7 
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Í töflunni má sjá 19 orð, orðaraðir eða orðleysur og tíðni þeirra í talmáli í þingræðum og 

svo í ritmáli í útgefnum þingræðum. Það kemur ekki á óvart að almennt hik og tafs, allt 

einkennt með stöku e, sé yfirgnæfandi. Það var talsverður verkur að kalla það fram við 

hlustunina vegna þess að eyrað er orðið svo þjálfað í að sniðganga hikyrðin sem næstum 

má kalla búkhljóð að ég þurfti ítrekað að spóla til baka og hlusta aftur. Það heyrðist í 

undirbúnum ræðum en langtum meira í óundirbúnu ræðunum.  

Sem að, ef að, hvort að og að þá eru fullgild orð án að-sins en að-ið slæðist oft 

með, kannski frekar sem þægilegt hljóð en sem orðið að. Það er ekki forsetning og ekki 

nafnháttarmerki í þessari stöðu og getur helst flokkast sem atviksorð. 

Hér og nú eru fullgild tíðaratviksorð en eru iðulega merkingarlaus. Hið sama á við 

um hin orðin í töflunni, þau hafa tvímælalaust oft merkingu en er gjarnan eytt í ritstjórninni 

þegar þau vísa ekki í neitt efnislegt. 

Gegnumgangandi er sem sagt skorið utan af textanum til þess að merkingin haldi 

sér og skili sér sem umbúðalausust. Engu að síður er keppikefli að taka ekki manninn 

alfarið úr ræðunum.  

Í næstu undirköflum er stutt úttekt á helstu talmálseinkennum talblöðrunnar, sem 

má finna á bls. 9, með dæmum. 

 

8.1 Tafs og kerfisorð  

Í töflunni í upphafi þessa kafla eru mörg merkingarlaus kerfisorð, þau sem gegna nær 

eingöngu málfræðilegu hlutverki, samtengingar, forsetningar og atviksorð, orðin sem 

hafa það málfræðilega hlutverk að tengja orð innan setninga eða málsgreina en án 

sjálfstæðrar merkingar í þessu samhengi. Kerfisorðin lengja mál manna án efnisinntaks 

en inntaksorð, sem eru einmitt ekki í töflunni, eru orðin sem bera uppi merkinguna og 

leika því stærra hlutverk í rituðu máli. Dæmi um tafs: 

 

Mig langar til þess að að klára hérna aðeins á á orðum sem að e háttvirtur þingmaður Óli 

Björn Kárason lét falla í í störfum e þingsins í dag sem að passar ágætlega inn e í 

umræðuna núna um fjárlög. 

  

8.2 Mismæli, endurtekningar og viðgerðir 

Mismæli getur falist í því einfaldlega að segja orð í eintölu en breyta í fleirtölu eða láta 

sögn ekki fylgja nafnorði. Tvö dæmi af óteljandi:  
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Naloxon er lyf sem getur bjargað mannslífum. Það kemur samstundis við inntöku í veg 

fyrir móttöku ópíumlífs í líkama, ópíumlyfs í líkama, endist hver skammtur í rúma 

klukkustund og er lífið, lyfið ýmist gefið í sprautuformi eða með nefúða. 

 

Síðan er nú það að hér kemur fram umræða um að ríkissjóður eigi og menn verði að gæta 

að sér, ríkissjóður hljóti að nýta góðu árin til þess að safna í hlöðurnar og búa í haginn 

fyrir framtíðina. 

 

8.3 Nástaða, tátólógía og klifun 

Klifun er stílbragð sem er hugsað til að byggja upp, endurtekning til að ná fram auknum 

áhrifum, ná til stærri hóps hlustenda. Tilgangurinn getur verið að gefa orðunum aukinn 

þunga og láta þau orka sterkar á áheyrendur eða lesendur.176 Klifun er ekki meðal þess 

sem fræðimennirnir sem ég hef vísað til tilgreina sem talmálseinkenni. Snara útskýrir 

klifun sem sítekningu og jafnvel stagl en Íslensk nútímamálsorðabók sem þráláta 

endurtekningu eða innan bókmenntafræðinnar sem sérstakt stílbragð sem felist í 

endurtekningu orða.177 Margendurtekningin hér er alls ekki óvart: 

 

Já, virðulegi forseti. E enn og aftur e verðum við vitni að því hér á þinginu að að undir 

lokin stendur til að keyra í gegn stórt, flókið, vandasamt og veigamikið mál og neita þar 

aflsmunar og maður fær á tilfinninguna, virðulegi forseti, að hér sé ekki síst um að ræða 

einhvers konar sýning á afli, sýning á því að maður maður hafi valdið og maður kunni að 

beita því og maður geti beitt því og maður muni beita því ef manni sýnist. 

 

Þegar klifunin er hins vegar komin á pappír er stutt í nástöðu eins og í dæminu hér að 

ofan og jafnvel tátólógíu sem er óþörf endurtekning á tiltekinni hugmynd með ólíku 

orðalagi. Dæmi: 

 

Nú er þetta mál í höndum hæstv. fjármálaráðherra og ég stóla á það og treysti því af öllu 

hjarta að það eigi eftir að ganga í gegn og þingheimur allur muni gefa fólkinu okkar það í 

jólagjöf. 

 

8.4 Afturþungar setningar og aukafrumlag  

Afturþungar eru þær setningar þegar aðalatriðið kemur ekki strax fram og á móti eru 

framþungar setningar með aðalatriðin í byrjun. Framþungu setningarnar eru ritmálslegri 

enda formlegri og undirbúnari. Í stað aðalatriðanna fremst í afturþungum setningum 

kemur aukafrumlagið það. Dæmi:  

 
176 Sveinn Yngvi Egilsson. Handbók um stílfræði, bls. 19. 
177 Íslensk nútímamálsorðabók. https://islenskordabok.arnastofnun.is/ord/24147, skoðað 5. ágúst 2020. 
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Það eru flestir sammála um að við höfum sjaldan staðið jafn sterkt og við gerum nú. 

Það ríkir hér samfélagsleg sátt um að verja mjög stórum hluta útgjalda þjóðarbúsins til 

heilbrigðismála. 

 

Aukafrumlagið „það“ í byrjun setningar verður óáheyrilegt til lengdar en er eðlilegt talmál 

meðan mælandinn er að forma hugsun sína og í framhaldinu setninguna sem hann ætlar 

að segja. Í ritstýrðri útgáfu er að sama skapi eðlilegt að umorða til að sneiða sem mest 

hjá svona leppum. Eins er eðlilegt að atviksorð hafi aðra stöðu í talmáli en ritmáli, það 

leitar oft framar í setninguna og skýtur sér í annað sætið: „Ég reyndar ætla að …“ sem 

væri eðlilegt að umraða í: „Ég ætla reyndar að …“ eða jafnvel sleppa atviksorðinu því að 

það er eitt af umframorðunum sem hafa stundum enga merkingu, kerfisorð en ekki 

inntaksorð: „Ég ætla að …“ 

 

8.5 Nýja dvalarhorfið 

Ræða sem stóð í 1:39 mínútur var 201 orð í flutningi en 159 á prenti, skorin niður um 

21%. Því olli ekki síst hið nýja dvalarhorf sem kemur fyrir átta sinnum og er í öll skiptin 

breytt í framsöguhátt sem tekur minna pláss. Gallinn við nýja dvalarhorfið, sem er e.t.v. 

málbreyting komin til að vera, er að notkun sagna verður einsleitari. Orðalagið verður: 

Við höfum verið að + nafnháttur í stað: Við höfum aukið, við höfum einblínt o.s.frv. Þó 

verður að benda á að þessi orðanotkun er langt í frá ríkjandi í ræðum þingmanna. 

 

Virðulegi forseti. Ég þakka fyrirspurnina og þennan áhuga á háskólastiginu. Nú er það þannig 

að vVið höfum verið að aukaaukið verulega fjármuni til háskólastigsins, um 5% á milli ára., 

og við Við höfum sérstaklega verið að einblínaeinblínt á nýliðun kennara, við höfum verið að 

einblína á hjúkrunarfræðinámið og svo auðlindafræðina í Háskólanum á Akureyri. E égÉg 

tel að þessar áherslur séu að skilaskili sér mjög vel inn í það hvernig hérna fjárveitingavaldið 

er að hugsahugsar þessi mál. Og égÉg tel að Háskólinn á Akureyri, að hann hafi verið að, 

sé að standastaðið sig alveg gríðarlega vel í þeirri nálgun sem hann hefur verið að 

temjatamið sér varðandi það að efla menntun í landinu og hvernig hann hefur verið að 

takatekið á sínum málum. 

Varðandi lögreglunámið þá tel ég að að því sé nokkuð vel sé staðið að því. En ég tek 

auðvitað eftir því, eins og hv. þingmaður, að eftirspurnin eftir því er umtalsverð en og ekki 

jafn margirallir sem komast að. Og þettaÞetta er eitthvað sem háskólaráðið verður að fara 

betur yfir. En hinsHins vegar er það svo að fjármunir e löggjafans og drögin að frumvarpinu, 

þeir eru til þess fallnir fallin að það sé hugsanlega verður hægt að koma betur til móts við 

þessa auknu eftirspurn. 
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8.6 (Virðulegur) forseti 

Óhjákvæmilega er ávarp sem beint er til forseta þingsins ekki haft mikið um hönd í 

venjulegu máli. Það er hins vegar mikið tekið í þingræðum! Hægt er að ávarpa herra 

forseta, frú forseta, virðulegan forseta og hæstvirtan forseta. Allar ræður eiga að byrja á 

þessu ávarpi en það er líka nóg, það þarf ekki að vera í upphafi hverrar efnisgreinar. Ég 

hefði haldið að í þessu þýði yrði ávarpið skorið hraustlega niður en svo er ekki, aðeins 

níu sinnum af 270 skiptum. Kannski er það tilfallandi. Ræðurnar eru samtals 160 þannig 

að ávarp ætti að vera a.m.k. 160 sinnum en er 270 sinnum, þ.e. rúmlega einu og hálfu 

sinni í hverri ræðu. Ræðurnar eru allt frá því að vera innan við mínúta og upp í tæpan 

hálftíma og ekkert skrýtið að forseti sé ávarpaður oftar í löngum ræðum. 

 

8.7 „Háttatal“ 

Hluti af þingmælskunni er svokallað háttatal, þegar þingmenn tala um að gera eitthvað 

með róttækum, skynsamlegum (jafnvel skynsömum), slælegum, ótvíræðum, sjálfvirkum 

eða rafrænum hætti í stað þess að gera eitthvað róttækt, taka á málum af skynsemi eða 

taka af skarið o.s.frv. Að gera eitthvað með (einhverjum) hætti verður leiðigjarnt þegar 

maður heyrir það oft og þótt efni máls skipti mestu máli þegar um stjórn landsins er að 

ræða skiptir búningur málsins líka máli. Þingmenn vita það enda vanir framboðsfundum 

og varla blandast nokkrum hugur um að mælskur frambjóðandi nær til fleiri kjósenda en 

sá sem misstígur sig í sífellu á tungunni. 

Það sem kom mér á óvart var hversu lítið var um háttatal í þessu þýði sem ég 

valdi. Ég minni á að ég valdi umræðuflokka til að skoða, þ.e. hvort textinn væri líklega 

undirbúinn eða ekki, en ég valdi ekki þingmenn. Kjörnir þingmenn eru 63 og svo eru alltaf 

nokkuð margir varaþingmenn þannig að ef ég hefði ætlað að gera þeim öllum skil hefði 

efnið í fyrsta lagi vaxið mér yfir höfuð og í öðru lagi hefðu efnistökin orðið persónulegri 

en ég hefði kosið. Engu að síður tel ég að í þýðinu felist þverskurður mælenda.  

Aðeins 39 sinnum í völdu þýði upp á tæplega 87.400 orð kom með … hætti við 

sögu og 38 sinnum hélt orðalagið sér.  
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9 Niðurstöður 

Það vefst fyrir mörgum að útskýra hvað þeir meina þegar þeir segja texta ljóðrænan og 

eins eiga þeir oft erfitt með að setja fingurinn á talmál. Í stuttu máli má þó segja að talmál, 

a.m.k. ræðumál, sé orðfleira og einfaldara, að menn eigi erfiðara með að tengja upphaf 

og endi langra hugsana án þess að endurtaka sig. Hikyrði, endurtekningar sem ekki eru 

mælskulist, mismæli, slangur og slettur, áhersluorð, upphrópanir, villur, hálfkláraðar 

setningar, rangar byrjanir, leiðréttingar, stuttar þagnir og tilbúin orð einkenna flýtinn sem 

ég tel einkenna óundirbúið tal. Formlegt mál er andstæðan þar sem það er vel undirbúið. 

Undirbúnar ræður eru mun nær ritmáli en óundirbúnar, en svo má jafnframt efast um að 

fólk geri mikið af því að stíga í pontu og tala í korter án þess að hafa nokkurn skapaðan 

hlut hugsað um hvað það ætli að segja.  

Með skoðun minni á þingræðum hef ég sannreynt að þegar menn hugsa upphátt, 

hugsa á meðan þeir tala, fatist þeim flugið og lendi frekar á kerfisorðum, einfaldari 

orðaforða, styttri orðum og því sem almennt einkennir talmál af því að þeim liggur á að 

tjá sig og af því að þeir halda orðinu í stuttan tíma í senn. Undrunarefni mitt var að minna 

var breytt en ég bjóst við. Skilin milli talmáls og ritmáls eru minni en ég ætlaði. Þar kom 

þó hið viðbúna í ljós, að talmál er langtum orðfleira en ritmál, talmálið var 87.389 orð en 

ritmálið 82.635 orð.  

Rannsóknarspurningarnir voru:  

1. Hver er helsti munurinn á talmáli í ræðum þingmanna og því ritmáli sem gefið 

er út í þingtíðindunum?  

2. Eru slettur leyfðar í þessum innanmálsþýðingum? 

Í öllum tilfellum styttist textinn. Í sumum tilfellum styttist hann um fá orð en einkenni 

talmáls er að hafa fleiri orð um hlutina en þörf er á. Fólk byrjar á aukafrumlögum meðan 

það er að hugsa um hvað það vildi sagt hafa af því að sá sem talar er í raun að gera 

tvennt í einu, hann er að tala og um leið að hugsa um það sem hann er að segja og ætlar 

að segja. Helsti munurinn er að merkingarlausum orðum var eytt, síendurteknum 

áhersluorðum, endurtekningum og mismælum. Villur voru lagaðar.  

Það sem kom mér á óvart var að ekki skyldi meiru hafa verið breytt sem gefur 

mér vísbendingu um að talmál og ritmál smiti hvort annað. Markmiðið er vissulega ekki 

að gera textann einsleitan og færa beinlínis að bókmáli og þaðan af síður að fegra málið 

eða gera að sínu en tvímælalaust að straumlínulaga textann og gera hann notenda-

vænni. Til þess ber að líta að nú geta allir áhugasamir horft á ræðurnar í flutningi eða 
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bara hlustað ef þeir kjósa svo og þannig séð og vitnað um allar breytingar sem eru 

gerðar.  

Þingmenn hefja setningar og/eða nýjar hugsanir á samtengingum, nota ósjaldan 

talmálsorðið þá, segja sem að þar sem að-orðinu er ofaukið, nota óþarfa atviksorðið 

síðan með ákveðnum tíma, svo sem fyrir 10 árum síðan, vísa til ungu kynslóðarinnar og 

fólksins sem þeirra, þ.e. nota ekki sömu tölu, nota aukafrumlag, þ.e. það hefur verið 

starfandi en ekki starfandi hefur verið, endurtaka stök orð og heilar setningar, stundum 

meðvitað til áhersluauka, sbr. „Í öðru lagi um framsýnar áætlanir í stórum málum, stórum 

málum nýrrar aldar“ og „Þau eru forsenda lífsgæða, forsenda friðar, blómlegs 

efnahagslífs og grunnþarfa samfélagsins“, breyta um tón þegar þeir vitna í aðra, leiðrétta 

sig, sbr. „Jafnframt er það jákvætt að skipta út aðfluttri … innfluttri orku fyrir hreina 

innlenda orku“, nota nýja dvalarhorfið, við höfum verið að ná í stað við höfum náð, en 

aukningu þess undanfarið má rekja til áhrifa úr ensku og íþróttamáli.178  

Þingmenn endurtaka nafnorð með viðeigandi fornafni, Framtíðin, hún …, sem er 

þekkt mælskubragð,179 lagfæra fallið þegar liðið er á setningu, sbr. „Þeir sem eru 

sammála þessu, þeim er bara ekki sama“, nota rangar tölur og röng föll, „Jöfn tækifæri 

fyrir alla krefst …“ og „áherslur sem hafa verið á dagskrá ríkisstjórnar, aðila 

vinnumarkaðarins og forsvarsmenn Sambands sveitarfélaga“. Þingmenn persónugera 

hluti, t.d. með því að tala um skynsama fjárfestingu þar sem eðlilegra væri að tala um 

skynsamlega fjárfestingu. Þingmenn byrja setningar stundum í nefnifalli þótt fallvaldur 

aftar í setningunni krefjist aukafalls í byrjun, svo sem: „Þar sem öll mannleg þekking er 

að finna í örsmáum tækjum …“. Stundum er sögninni sleppt, sbr. „Engu líkara en að hér 

hafi geisað styrjöld …“ en þingmaðurinn hugsaði áreiðanlega: „Engu er líkara …“ Sums 

staðar vottar fyrir nástöðu. 

Niðurstaðan úr þessari rannsókn er að ræðumál einkennist af ítrekuðum mis-

mælum sem felast í margvíslegum samtengingum í byrjun setninga án þess að tengjast 

því sem á undan er komið, nýja dvalarhorfið hefur rutt sér til rúms en er samt misáberandi 

eftir ræðumönnum, áhersluorðum er eytt sem og tvítekningum, þar með talið nástöðu, 

hikyrðum og óformlegu málsniði, aukafrumlagi er eytt og frumlagið fært framar. Undir-

búnar ræður, þ.e. eldhúsdagsumræður, framsöguræður ráðherra og ræður framsögu-

manna fyrir nefndarálitum, bera ekki nándar nærri eins skýr talmálseinkenni og þær 

ræður sem eru sjálfsprottnari og þar af leiðandi minna undirbúnar. Óundirbúnu ræðurnar 

 
178 Höskuldur Þráinsson. Setningar. Handbók um setningafræði. Íslensk tunga III, bls. 488. 
179 Það er mikið notað í dægurlagatextum, t.d. syngur Bubbi Morthens: „Og jörðin, hún snýst um sólina“ 
enda stæðu annars atkvæðin undarlega af sér. Jörðin er þá endurtekin með fornafninu. 
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einkennast af endurtekningum, tátólógíu, leiðréttingum og viðgerðum, tafsi, merkingar-

lausum orðum, miklu óformlegu orðfæri, mikilli notkun aukafrumlags, röngum beygingum 

þegar fallvaldurinn er aftar í setningunni og hreinum villum.  

Talmálið var til muna meira áberandi í óundirbúnum ræðum en undirbúnum sem 

sést þegar framsöguræður ráðherra og framsögumanna nefndarálita eru bornar saman 

við ræður um fundarstjórn forseta og atkvæðaskýringar, eins og sést í tölfræðikaflanum. 

Enskuslettur voru áður litnar hornauga og þær þýddar yfir í viðurkennda íslensku. 

Nú er leið þeirra orðin greiðari inn í ritmálið, stundum í gæsalöppum en alls ekki ef hægt 

er að íslenska ritháttinn, svo sem gúgla og djóka. Spyrja má hvort ritmál hafi breyst með 

tilkomu samskiptamiðla. Það er ekki rannsóknarefni þessarar ritgerðar en þess sjást þó 

merki. Slettum er ekki endilega breytt, endurtekningar eru leyfðar og hikyrði fá að standa.  

Ég var á fáförnum slóðum og sá ítrekað þræði sem mig langaði að rekja frekar 

en það eru takmörk fyrir því sem hægt er að leggja á eina MA-ritgerð.  
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Viðauki A 

Skrá yfir ræðumenn sem fluttu þær ræður sem liggja ritgerðinni til grundvallar. Þingmenn 

eru taldir upp í sömu röð og ræðurnar voru fluttar. Þeir eru taldir upp jafn oft og ræðurnar 

sjálfar. 

Undirbúnar ræður 
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