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Eitt af markmiðum þessarar þingsályktunartillögu er að íslensk tunga verði notuð á öllum sviðum 
samfélagsins. Ef það markmið næst ætti að vera hægt að nota móðurmálið til að fjalla um nánast allt 
milli himins og jarðar; um séríslensk málefni, viðfangsefni alþjóðlegrar samvinnu, á sérhæfðum 
vinnustöðum og jafnvel á heimilum við talandi vélar. Nú eru liðin nær 10 ár síðan Alþingi samþykkti 
málstefnu fyrir íslenska þjóðtungu, þ.e. Íslenska til alls, og hefur nokkuð miðað í þá átt að festa íslensku í 
sessi sem mál okkar allra Íslendinga. Líta má á þessa þingsályktunartillögu sem gott og tímabært skref í 
þá átt.

Þó er ljóst að heldur betur má ef duga skal og einn veigamikill þáttur, sem leggja þarf rækt við, er að efla 
þýðingastarfsemi í landinu. Þýðingar ná yfir mörg svið eins og vænta má þegar tungumál og notkun þess 
er annars vegar. Þar má nefna þýðingar bókmennta: barnabóka, unglingabóka, skáldsagna. Ekki er síður 
mikilvægt að virk starfsemi sé við þýðingar á öðru efni, þ.e. það sem nefnt er nytjaþýðingar. Þessar 
þýðingar ná til nánast alls efnis sem ekki fellur undir bókmenntaþýðingar og má því segja að þær séu 
hryggjarstykkið í þýðingum til daglegs brúks á öllum mögulegum sviðum. Þetta eru þýðingar á 
kennsluefni, tæknitextum, handbókum, lögum, fylgiseðlum við lyf, upplýsingatækni, o.s.frv.

Í umræðu um íslenska tungu hefur verið vakin athygli á brýnu atriði sem varðar lífvænleika fámennra 
tungumála. Þetta er svokallaður umdæmisvandi, þ.e.a.s. sú staða þegar tungumál fámennra 
málsamfélaga standa höllum fæti sökum þess að þar skortir orðaforða til að fjalla um hvaðeina sem vera 
skal á opinberum vettvangi, í sérhæfðum greinum og í atvinnulífinu í heild. Þetta getur átt við um 
löggjöf, samfélagsmálum, vísindi og tækni. Ef ekki eru til orð á móðurmálinu sem ná til allra 
notkunarsviða málsins þá þarf annaðhvort að auðga orðaforða þess, og þá með tökuorðum eða 
nýyrðum, eða hreinlega að nota annað mál þegar svo ber undir. Þegar svo er komið stendur málið 
höllum fæti og hugtök og heiti eru ekki lengur fyrir hendi til að tala um viðkomandi hluti eða fyrirbæri.

Ef tungumál fámenns málsamfélags á að halda velli þarf að rækta það. Af þessum sökum er mikilvægi og 
gildi þýðinga nokkuð augljóst. Vandaðar þýðingar geta stuðlað að þróun ritmálsins.

Ástæða er til að athuga hvort við ættum að fara að dæmi Norðmanna og lýsa íslenskuna örtungu í 
útrýmingarhættu. Norðmenn eru rúmlega fimm milljónir, á móti okkar 355 þúsundum. Viljum við hvetja 
yfirvöld til þess að kanna hvað aðrar þjóðir hafa gert, hvort og þá hverju það hefur skilað og móta í ljósi 
þess stefnu sem hentar aðstæðum hérlendis.

Túlkun

Ýmislegt ber að athuga varðandi túlkun af og á íslensku. Hér eru tiltekin nokkur brýn atriði sem varða 
dómtúlkun, samfélagstúlkun og ráðstefnutúlkun.



Dómtúlkun: Brýnt er að taka með snerpu á nokkrum atriðum varðandi dómtúlkun. Eitt mikilvægt atriði 
af mörgum varðandi túlkun af og á íslensku er að kippa því í lag að enginn vinnandi vegur er að fá 
löggildingu sem dómtúlkur. Rétt og brýnt væri að setja þetta atriði inn í aðgerðaáætlunina. Þetta er 
spurning um vilja ráðamanna í kerfinu. Ráðstefnutúlkar með MA-nám eru við útskrift búnir að fara 
gegnum bæði nám og próf og ættu að vera hæfir til að öðlast réttindi án þess að þurfa fyrst að fara 
gegnum meira nám og þrjú próf í viðbót með tilheyrandi kostnaði. Sem stendur er þess krafist að 
viðkomandi taki próf í skjalaþýðingum í báðar áttir og dómtúlkun í a.m.k. aðra áttina. Þessi lausn gefur 
þó bara dómtúlka úr fimm tungumálum, en það hefur ekki einn löggiltur túlkur bæst við í áratug eða svo. 
Skortur er á túlkum af öllum algengustu tungumálum og lausnir vantar einnig fyrir önnur sjaldgæfari 
tungumál. Kvartað hefur verið undan því að prófunarferlið sé ósanngjarnt og að klíka starfandi túlka 
hindri nýja túlka í að fá réttindi. Einnig er núverandi fyrirkomulag byggt á gamalli hugsun. Vitað er að 
aðrir færniþættir ráða því hvort einstaklingur hafi hæfni í túlkun milli tungumála eða hvort viðkomandi 
sé fær í skriflegum skjalaþýðingum í báðar áttir af og á móðurmálið. Nauðsynlegt er að taka tillit til 
þessa. Í þessu sambandi er rétt að taka fram að ekki er sanngjarnt að ætlast til þess að túlkur standist 
skriflegt próf í skjalaþýðingum úr móðurmáli sínu yfir á íslensku -  það er nærri ókleift fjall og einnig að 
góður túlkur getur verið les- eða skrifblindur og kemst þ.a.l. ekki í gegnum skjalaþýðingarpróf.

Samfélagstúlkun: Samfélagstúlkar af/á íslensku eru allir sjálfmenntaðir og þ.a.l. er engin leið að gera 
kröfur um neitt, hvorki gæði né mannsæmandi laun. Eins og stendur er engin regluleg menntun, ekkert 
túlkaregistur og engin formleg leið að sýna fram á hæfni/skort á hæfni túlks áður en viðkomandi er 
sendur til að túlka ristilskoðun hjá lækni eða eitthvað þaðan af alvarlegra. Erlendis hafa komið upp 
alvarleg mál, þar sem túlkun var ábótavant og misskilningur eða vanhæfni leiddi til dauða. Þeir sem ekki 
eru færir um að tjá sig á íslensku í öllum aðstæðum þurfa túlkun, en það styður ekki aðlögun þeirra að fá 
lélega og óreynda túlka.

Fagleg ráðstefnutúlkun: Við Íslendingar eigum að vera stolt af tungumáli okkar. Stjórnmálamenn og 
opinberir embættismenn ættu þar að ganga fremstir í flokki og taka með sér fagmenntaða 
ráðstefnutúlka þegar þeir fara á fundi og ráðstefnur í erlendu samstarfi. Þannig vinnst margt:

• útlendingar sjá að við eigum okkar eigið tungumál og að við berum virðingu fyrir því
• það er hægt að velja hæfustu embættismennina til þessara starfa, í staðinn fyrir að 

sætta sig við að senda aðeins þá sem eru bestir í ensku/dönsku
• íslenskir stjórnmálamenn og embættismenn sem eru mjög góðir á sínu sviði án þess að 

vera miklir málamenn lenda ekki í því að þurfa að taka þá áhættu að vera álitnir 
einfaldir og annars flokks þátttakendur í erlendu samstarfi. Það er af því þeir tala 
hiklaust á eigin máli, í stað þess að gefa afslátt á því sem þeir hafa til málanna að leggja 
ef þeir geta ekki talað ensku/dönsku eins og hún sé móðurmál þeirra.

Af þessum ástæðum þarf einnig að tryggja áframhaldandi kennslu á meistarastigi í 
ráðstefnutúlkun, en hún hefur legið niðri frá árinu 2015.



Þýðingar

Ísland er lítið málsamfélag, þar af leiðir að þýðingar fara fram á nánast öllum sviðum samfélagsins eins 
og fram kemur að ofan. Þarna má nefna skjátextaþýðingar, lagaþýðingar, tæknilegar þýðingar 
(handbækur, bæklingar, leiðbeiningar), þýðingar á kennslu- og fræðsluefni, og svo má lengi telja. Eigi 
tungumálið að lifa af við nútímaaðstæður þarf að efla þýðingar á slíku efni, sem og bókmenntum.

Nú er ljóst að talsvert stór hluti ungmenna les mest af skjá, m.a. í formi tölvuleikja, þar sem þeim fylgir 
oft spennandi söguþráður og töluverður texti. Efla þarf hvers kyns þýðingar á upplýsingatækni- og 
tölvuefni og hér þarf að vanda til verka. Leggja ber sérstaka áherslu að vandað sé til þýðinga á öllu 
barnaefni, hvort sem um er að ræða bókmenntir eða sjónvarpsefni (þar með talið efni á Netflix og 
Youtube), alveg niður í þann aldurshóp sem telst vera á máltökuskeiði. Síðan þyrfti að vekja athygli á því, 
þannig að þeir foreldrar sem vilja velja að hafa efni á íslensku fyrir börnum sínum séu meðvitaðir um að 
þeir hafa þann valkost.

Sem dæmi um þýðingastarf sem er til þess fallið að efla íslenskt mál má nefna starfsemi 
Þýðingamiðstöðvar utanríkisráðuneytisins sem annast þýðingu samningsins um Evrópska 
efnahagssvæðið (EES-samningsins) og reglugerða, tilskipana, ákvarðana og tilmæla sem falla undir hann.
Í textum, sem þar eru þýddir, koma fyrir alþjóðleg sérfræðihugtök sem þurfa að eiga sér beinar 
samsvaranir á íslensku. Jafnframt er leitast við að hafa íslenska textann á eins eðlilegu, íslensku máli og 
hægt er.

Mikilvægt er að tryggja rithöfundum, þýðendum og túlkum lagalegan höfundarrétt á og réttmætar tekjur 
af hugverkum sínum, hvort sem þau eru prentuð á pappír, gefin út rafrænt (þ.m.t. streymi) eða sem 
hljóð- eða myndverk. Sjá t.d. CEATL Guidelines for fair translation contracts: 
https://www.ceatl.eu/translators-rights/guidelines-for-fair-translation-
contracts?fbclid=IwAR1N17gQKl9-pSJCxTp4M3bOEh2WVHh1EBIo4liVqk9nrZy3KCpC7rxVPiY. Enn fremur 
þarf viðstöðulaust að hlúa þannig að starfsumhverfi þeirra að þeir bestu endist í faginu og geti hrifið 
almenning með sér í krafti íslenskunnar. Sé það ekki gert munu þessi fög einkennast af hraðri 
starfsmannaveltu og meðalmennsku -  sem er því miður núverandi staða innan nytjaþýðinga. Sú staða 
tengist aftur á móti stöðu íslenskukennslu í grunnskólum með beinum hætti, þar sem æ fleiri byrja í 
faginu án fullnægjandi þekkingar á setningafræði og málfræði.

Íslenskukennsla

Kennaranám hefur verið lengt í fimm ár, en hvernig stendur þá á því að þeir kennarar sem útskrifast eru 
ekki sleipari í íslensku en þeir eru, margir hverjir? Börn sem eru fædd í kringum 2000 kunna t.d. ekki að 
nota viðtengingarhátt, svo heitið gæti. Hvað er verið að kenna á þessum fimm árum, þegar útskrifaðir 
kennarar og skólastjórnendur senda frá sér texta sem eru morandi í stafsetningar- og málvillum? Þó 
kennarar hafi ekki íslenskukennslu sem kjörsvið eru þeir engu að síður mjög mikilvægar málfyrirmyndir 
og því er afar brýnt að börn fái góða undirstöðu í móðurmálinu.

Eiríkur Rögnvaldsson hefur lengi talað fyrir því að fyrirkomulagi á samræmdum prófum verði breytt frá 
því að reyna að bregða fæti fyrir máltilfinningu nemenda, í ???
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Birna Arnbjörnsdóttir prófessor við Háskóla Íslands hefur meðal annars bent á mikilvægi þess að auka 
íslenskukennslu í grunnskólum til að leggja grunninn að síðara tungumálanámi, þar sem rannsóknir hafa 
sýnt fram á að erfitt sé að læra önnur tungumál sé málkunnátta í eigin móðurmáli ófullnægjandi. Sjá hér: 
http://www.arnastofnun.is/solofile/1011087; þó hér sé fjallað um menntun tvítyngdra barna á þetta 
ekki síður við um innfædd börn (sem eru sum hver komin langt á veg með að verða tvítyngd sökum 
skorts á þýddu barna- og unglingaefni). Lengi býr að fyrstu gerð; til þess þurfum við að setja meira fé í 
íslenskukennslu kennaranema.

Lestur

Undanfarin ár hefur oftsinnis verið staðið fyrir glæsilegu og geysilega vinsælu lestrarátaki fyrir börn, án 
þess að opinberar undirtektir fylgi, hvað þá að ýtt sé undir útgáfu á efni fyrir unga lesendur. Koma 
þýðingar þar sterkt inn; vel þekkt eru dæmi um bókaþríleiki þar sem síðasta bókin er ekki þýdd og gefin 
út á íslensku af því að fyrri bækurnar hafa ekki selst nógu vel. Þannig svíkja gróðasjónarmið útgefenda 
ungmenni um síðustu bókina og þau leita yfir í ensku til að komast að því hvernig sagan endar. Þetta er 
aðeins lítið dæmi um þá lítilsvirðingu sem ungum lesendum er sýnd. Lestrarátak er gagnslaust þegar 
eftirfylgnin er engin. Hvetja þarf bókaútgefendur til að sinna þessum lestrarhóp betur og hugsanlega 
styðja við útgáfu bókaflokka með einhverjum hætti, seljist fyrri bækur ekki nógu vel. Hér væri t.d. hægt 
að miða við fjölda seldra eintaka af fyrri bókum. Einnig að gefa minni bókaflokka út í heild sinni, líkt og 
gert er víða erlendis.

Virðingarfyllst, 

f.h. Bandalags þýðenda og túlka,

Kristín Vilhjálmsdóttir
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