
ÁGÚSTA ÞORBERGSDÓTTIR   

Íslenskt íðorðastarf og orðabanki Íslenskrar málstöðvar  

Erindi á málræktarþingi Íslenskrar málnefndar á degi íslenskrar tungu 2003. Auk Ágústu 
fluttu þar erindi Birna Lárusdóttir, Guðrún Kvaran, Þorsteinn Vilhjálmsson og Þuríður 

Þorbjarnardóttir.  Ritstj.   

Orðabanki Íslenskrar málstöðvar fagnar nú 6 ára afmæli sínu en hann var formlega tekinn 
í notkun 15. nóvember 1997. Meginhlutverk hans er að safna saman hvers kyns íðorðum, 
þ.e. orðum sem bundin eru tilteknum fræðigreinum og starfsgreinum. Orðabankinn veitir 
jafnframt aðgang að íslenskum þýðingum á erlendum íðorðum og aðgang að 
hugtakaskilgreiningum íðorða á íslensku og fleiri tungumálum. 

Íslenskt íðorðastarf byggist á almennum áhuga á málrækt í samfélaginu. 
Frumkvæði að gerð íðorðasafna kemur oft frá sérfræðingum sem áhuga hafa á íslensku 
máli og vilja geta rætt og ritað um sérgrein sína á móðurmálinu.  

Áður en orðabankinn var stofnaður sinntu fyrst og fremst orðanefndir íðorðastarfi. 
Sérfræðingar, sem vantaði orð í sérgrein sinni, mynduðu nefndir í þeim tilgangi að þýða 
og mynda ný íslensk orð. Margar orðanefndir hafa staðið fyrir útgáfu á íðorðasöfnum 
sínum og má þar t.d. nefna Orðanefnd Rafmagnsverkfræðingadeildar Verkfræðingafélags 
Íslands, Orðanefnd Stjarnvísindafélags Íslands, Orðanefnd Skýrslutæknifélags Íslands og 
Orðanefnd Eðlisfræðifélags Íslands. 

Mikil gróska varð í íðorðastarfi eftir að orðabanki Íslenskrar málstöðvar var settur 
á Netið. Þá gerðu einnig vart við sig ýmsir sem áhuga höfðu á íðorðastarfi í sérgrein sinni 
og áttu jafnvel orðasafn í fórum sínum. Margir hafa sýnt orðabankanum áhuga og hafa 
boðið fram íðorðasöfn án þess að leitað hafi verið eftir því sérstaklega. Ljóst er að 
orðabankinn hefur átt mikinn þátt í því að kynna íðorðastarf og veitt ýmsum möguleika á 
því að koma orðaforðanum á framfæri. 

Íslensk málstöð er þeim til aðstoðar sem vinna slíkt íðorðastarf, hvort sem um er 
að ræða orðanefndir eða einstaklinga. Þeir geta sótt til málstöðvarinnar málfarslega 
ráðgjöf (t.d. yfirlestur á handritum eða aðstoð við orðmyndun) og nokkrar orðanefndir 
hafa fengið þar vinnuaðstöðu fyrir ritstjóra orðasafna sinna og til fundarhalda. 

Í samstarfi málstöðvarinnar og höfunda orðasafna hafa einnig komið út sérhæfðar 
orðabækur eins og Tölvuorðasafn, Flugorðasafn, Hagfræðiorðasafn og Orðaskrá úr 
uppeldis- og sálarfræði. 

Í tengslum við Íslenska málstöð er íðorðastarf unnið á u.þ.b. 50 ólíkum 
fræðasviðum. Efni orðabankans er því afar fjölbreytilegt eins og sjá má af þeim lista yfir 
orðasöfn bankans sem hér fer á eftir. Tvö af orðasöfnunum eru með orðum úr almennu 
máli, þ.e. Réttritunarorðabók og Nýyrðadagbók Íslenskrar málstöðvar.  
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EÐLISFRÆÐI 
EFNAFRÆÐI 
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Orðabankinn gagnast öllum þeim sem fjalla um sérfræðileg efni. Með einni leit í 
orðabankanum er hægt að leita samtímis í öllum orðasöfnum hans. Í orðabankanum 
fæst þannig góð yfirsýn yfir merkingarsvið þess flettiorðs sem leitað er að hverju 
sinni. Þetta auðveldar þeim sem eru að búa til orðasöfn að átta sig á þeim íslenska 
íðorðaforða sem fyrir er í ýmsum greinum. Ef flettiorðið er að finna í fleiri en einu 
safni koma þær upplýsingar fram. 

Á eftirfarandi mynd sést hvernig má leita í mörgum söfnum í einu. Hér er 
leitarorðið bogi og kemur það fyrir í ýmsum orðasöfnum.  

ORÐABANKI 
dorahaf@ismal.hi.is

   

SLÁÐU INN LEITARORÐ 

bogi

 

TUNGUMÁL 

íslenska

 

leita leita betur hjálp 

ORÐASÖFN 

Bílorð
Byggingarlist
Byggingarverkfræði (jarðfræði)
Eðlisfræði

  

bogi

  

[danska] bue [enska] arch [þýska] Bogen [Byggingarlist]  
bogi

  

[sh.] ljósbogi [enska] arc [Bílorð]  
bogi

  

[sh.] hringbogi [enska] arc [Eðlisfræði]  
bogi

  

[enska] arc [Eðlisfræði]  
bogi

  

[enska] arch [latína] arcus [Læknisfræði]  
bogi

  

[sh.] ljósbogi [enska] arc [sænska] stråle [þýska] Strahl [Málmiðnaður]  
bogi -> ljósbogi

  

[Raftækniorð]  
bogi

  

[enska] arc [sænska] ljusbåge [þýska] Lichtbogen [Raftækniorð]  
bogi

  

[Réttritunarorðabók]  
Bogi

  

[Réttritunarorðabók]  

 

Leitin bar árangur u.þ.b. 11 sinnum. Birta næstu færslur á eftir

  

Sá sem leitar í orðabankanum gæti einnig valið að takmarka leit sína strax í upphafi 
við ákveðið orðasafn. Eins er hægt að leita í öllum söfnum í upphafi og velja svo 
áfram eitt ákveðið orðasafn. Á eftirfarandi mynd hefur Orðasafn um byggingarlist 
verið valið sérstaklega:     



ORÐABANKI 
dorahaf@ismal.hi.is

   
SLÁÐU INN LEITARORÐ 

bogi

 
TUNGUMÁL 

íslenska

 

leita leita betur hjálp 

ORÐASÖFN 

Bílorð
Byggingarlist
Byggingarverkfræði (jarðfræði)
Eðlisfræði

  

Byggingarlist (arkitekt@ismal.hi.is)  
[íslenska] bogi kk.  

[skilgr.] bogadregin burðarhleðsla úr steini milli tveggja stoða og situr hvor 
endi á bogasæti [skýr.] Milli boga og bogasætis er bogasætisbrík. Steinarnir 
sem mynda bogann nefnast fleygsteinar en efsti steinninn lokasteinn; myndar 
oftast op í vegg fyrir glugga eða dyr; gegndi fyrst mikilvægu hlutverki í 
rómverskri byggingarlist og tók við hlutverki grísku þverhlaðanna. 
Einföldustu gerðir boga eru hálfhringbogi, einkennandi fyrir byggingarlist 
Rómverja og síðar í rómönskum stíl, og sneiðbogi. Skyldur þeim er skeifubogi

 

algengur hjá Normönnum og Engilsöxum í Englandi og einnig í íslamskri 
byggingarlist. Oddbogi og lensubogi tilheyra báðir gotneskum stíl.  
Broddbogi er einkennandi fyrir síðgotneskan og íslamskan stíl. Laufabogar, 
t.d. þrílaufabogi, fimmlaufabogi og marglaufabogi eru afbrigði sem til eru í 
byggingarlist Mára, rómönskum stíl og einnig á miðöldum. Okbogi er hlaðinn 
inn í vegg, ofan við þverbita yfir opi, og léttir þunganum af honum  

[danska] bue

  

[enska] arch

  

[þýska] Bogen

   

Með því að smella með músinni á nafn orðasafns er unnt að fá frekari upplýsingar um 
safnið. Í orðabankanum er aðgangur að pósthólfi þar sem notendum gefst kostur á að 
koma athugasemdum á framfæri, bæði við ritstjóra orðabankans og við ritstjóra 
einstakra safna. 

Orðabankinn skiptist í tvo hluta. Svokallaður birtingarhluti orðabankans er 
hinn sýnilegi orðabanki, þ.e. sá hluti bankans sem allir geta leitað í á slóðinni 
www.ismal.hi.is/ob. Vinnsluhluti orðabankans er ætlaður til orðabókarsmíða og er 
skráningarkerfi fyrir orðasöfn. Hann skiptist í svæði sem hvert og eitt tilheyrir höfundi 
tiltekins orðasafns. Í vinnsluhlutanum geta bæði verið orðasöfn í frumvinnslu og í 
endurskoðun. Almennir notendur hafa engan aðgang að vinnsluhlutanum.         

http://www.ismal.hi.is/ob


 
Skrá nýtt hugtak 

vista hreinsa valmynd viðbótarreitir hætta við hjálp 

önnur flokkun

  
URL myndar 

  

íslenska  
aðalorð 

 

orðfl./kyn 

 

málfr. 

 

staðb. 

  

vafasamt?

  

samheiti 

 

orðfl./kyn 

 

málfr. 

 

staðb. 

  

vafasamt?

  

skilgreining 

 

heimild 

 

texti við mynd 

     

skýring 

   

aths 

                 

Viðmót orðabankans er ekki aðeins á íslensku heldur einnig á ensku og á öllum 
Norðurlandamálunum og mörg orðasafnanna eru með þýðingum á fleiri en einu 
tungumáli. Í orðabankanum er boðið upp á að skrá orð á 19 mismunandi tungumálum. 

Íslenska er algengasta tungumálið í orðabankanum og því næst enska. Vegna 
þess að orðabankinn er á Netinu getur fólk um allan heim bæði flett upp í 
orðasöfnunum og unnið að gerð nýrra safna á vinnusvæðum sínum í honum. 

Á eftirfarandi mynd sést finnskt viðmót leitarsíðu orðabankans.  



ISLANTILAINEN SANAPANKKI 
dorahaf@ismal.hi.is

   
KIRJOITA KYSYMYS 

stjórn

 
ALKUKIELI 

islanti

 

etsi Epäselvä haku apua 

SANASTOT 

Ammatillisen terapian sanasto
Autojensanasto
Biologian sanasto
Fysiikan sanasto

  

Kokoussanasto (fundarord@ismal.hi.is)  
[islanti] stjórn kv.  
[suomi] hallitus

  

[englanti] administration

  

[Synonyymit] management, direction  
[farsaaret] stýri

  

[gronlanti] ingerlatsisut

  

[norja] styre

  

[ruotsi] styrelse

  

[tanska] styrelse

  

[Synonyymit] bestyrelse  

Þegar orðabankinn var opnaður 1997 voru komin inn í hann 14 orðasöfn en í árslok 
2002 voru þau orðin 43 talsins í birtingarhluta orðabankans. Í ár hefur bæst við 
orðabankann Orðasafn í stjórnmálafræði og auk þess hafa komið umtalsverðar 
viðbætur við Raftækniorðasafn og endurbætur hafa verið gerðar á Íslenskum 
plöntuheitum. Orðasafn í upplýsingafræði kemur inn í orðabankann á þessu ári. Að 
auki hafa verið undirritaðir nokkrir nýir samstarfssamningar við Íslenska málstöð í ár 
um orðasöfn um hagrannsóknir, fornleifafræði, æfinganöfn og myndlist.   

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

opnað 1998 1999 2000 2001 2002

Fjöldi orðasafna í orðabankanum  



 
Eftir því sem orðasöfnum fjölgar í orðabankanum fjölgar hugtökum hans. Í 
orðabankanum eru nú liðlega 150.000 hugtök. Til samanburðar má nefna að í 
prentaðri Íslenskri orðabók frá Eddu eru um 90.000 uppflettiorð. Heiti (orð) í 
orðabankanum eru raunar mun fleiri enda eru þau jafnan fleiri en hugtökin.    
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Fjöldi hugtaka í orðabankanum 

Aðsóknin að orðabankanum eykst hröðum skrefum ár frá ári eins og sést glöggt á 
þessari mynd sem sýnir fjölda heimsókna á dag að meðaltali.   
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Fjöldi heimsókna í orðabankann á dag 

Uppflettingar í orðabankanum voru að sjálfsögðu miklu fleiri því að notendur fletta 
oft mörgum atriðum upp í hverri lotu. Að meðaltali er flett 6 sinnum í hverri 



heimsókn í orðabankann. Árið 2002 voru heimsóknir í orðabankann 92.369 eða 253 á 
dag að meðaltali. Uppflettingar í orðabankanum í fyrra voru samtals 552.722 en það 
jafngildir 1.514 uppflettingum að jafnaði á dag allt árið. Súlan lengst til hægri sýnir 
fyrstu 10 mánuði þessa árs en þá eru heimsóknir 300 á dag að meðaltali.  

Ný útgáfa orðabankans 
Eins og komið hefur fram var orðabankinn settur á vefinn fyrir 6 árum. Reynslan af 
honum hefur verið mjög góð en eigi að síður er orðið nauðsynlegt að endurbæta 
orðabankann með tilliti til þeirra framfara sem orðið hafa í smíði vefforrita. Því var 
ráðist í það í ár að vinna að endurbótum á orðabankanum. 

Sótt hefur verið um að tungutækniverkefni á vegum menntamálaráðuneytisins 
fjármagni endurforritun orðabankans og er ráðgert að ganga frá samningi um það 
núna alveg á næstunni. 

Ný útgáfa orðabankans byggist að miklu leyti á tækninýjungum, t.a.m. er 
gagnagrunnurinn mun sveigjanlegri en gagnageymsla eldri útgáfunnar.  

Endurbæturnar snúa fyrst og fremst að vinnsluhluta orðabankans og þær koma 
því þeim vel að notum sem vinna að gerð orðasafna í orðabankanum. Skráningar- og 
leitarmöguleikar verða betri en áður og auðveldara verður að færa inn breytingar á 
skrám. Nú verður hægt að færa inn leiðréttingar á einstökum orðum án þess að 
uppfæra orðasafn í heild eins og áður þurfti að gera. Það kemur sér t.d. mjög vel þegar 
unnið er að breytingum á orðasafni. Auðveldara verður að fá fram allar tölfræðilegar 
upplýsingar nú en áður. Fyrir ritstjóra orðabankans er einnig hagræði að nýju 
útgáfunni. Hann á nú auðveldara en áður með aðgerðir og þarf minna að leita til 
kerfisstjóra. 

Fyrir hinn almenna notanda, sem leitar í orðabankanum, verða litlar breytingar 
aðrar en þær að það birtist nýtt viðmót. Þá er það nýjung að notandi þarf ekki að 
takmarka leit sína við ákveðið tungumál. Á eftirfarandi mynd er leitað að orðinu 
depression og þá skiptir ekki máli hvert tungumálið er, leitað er í öllum tungumálum 
orðabankans.    

 

Upphafssíða

 

Orðasöfn

 

Leita

 

Innskráning

 

Um orðabankann

  

Leitarorðið var 'depression' og leitin tók 2,794 sek. 

   

Niðurstöður 1 - 10 af 14.  Næstu 10 >>

    

depression

   

[íslenska] lægð [sh.] lægðarsvæði [Flugorð] 

depression

   

[sh.] low [íslenska] samdráttur í efnahagslífi [sænska] 
lågkonjunktur [danska] lavkonjunktur [finnska] matalasuhdanne 
[norska] lavkonjunktur [sh.] lågkonjunktur [Norræn 
stjórnsýsluorðabók]   

  



     
Eins og áður er hægt að takmarka leitina við ákveðið tungumál (markmál). Á 
eftirfarandi mynd hefur leitin verið takmörkuð við dönsku:  

 

Upphafssíða

 

Orðasöfn

 

Leita

 

Innskráning

 

Um orðabankann

  

Leitarorðið var 'depression' og leitin tók 2,794 sek. 

   

Niðurstöður 1 - 2 af 2.       

depression

   

[sh.] slump [íslenska] kreppa [sænska] depression 
[danska] depression [finnska] lama [sh.] 
matalasuhdanne [norska] depresjon [sh.] 
lågkonjunktur, lavkonjunktur [Norræn 
stjórnsýsluorðabók]   

   

Skipulag orðabankans miðaðist í upphafi við að efnið í honum margfaldaðist og yrði 
sífellt fjölbreytilegra. Það hefur greinilega ræst og orðabankinn er enn á uppleið.  
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