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1 Inngangsorð 
Á yfirstandandi þingi var lögð fram á Alþingi fyrirspurn til forsætisráðherra um hvort tilefni 
væri til að móta stefnu um kynhlutlausa málnotkun sem auk þess að ná til íslensks lagamáls 
fæli í sér hvatningu til stofnana hins opinbera um kynhlutlaust mál í formlegum texta.1 Af því 
tilefni beindi málnefnd Stjórnarráðsins þeirri spurningu til Íslenskrar málnefndar hvort tilefni 
væri til að taka kynhlutlausa málnotkun til skoðunar og hvernig það sé þá best gert. Stjórn 
Íslenskrar málnefndar lét taka saman eftirfarandi skýrslu um kynhlutlausa málnotkun. Meðal 
þess sem fjallað er um í skýrslunni er hvað er kynhlutlaust mál og hvað er hefðbundin íslensk 
málnotkun. Greint verður frá nýmælum í málfari sem eiga að stuðla að kynhlutlausu máli og 
vandkvæðum við að ná kynhlutleysi í íslensku. Þá er einnig fjallað um hlutverk stjórnvalda 
við að stuðla að tiltekinni málnotkun og bent á að allar opinberar tilraunir til málstýringar 
kosta bæði vinnu og fjármuni. 

 

2 Stjórnvöld og jafnréttissjónarmið 
Alþingi hefur samþykkt lög um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna.2 Markmið þeirra laga er 
að koma í veg fyrir mismunun á grundvelli kyns og koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum 
tækifærum kynjanna á öllum sviðum samfélagsins. Markmiði þessu skal náð með því m.a. að 
gæta jafnréttissjónarmiða og vinna að samþættingu kynja- og jafnréttissjónarmiða í 
stefnumótun og ákvörðunum á öllum sviðum samfélagsins. Þá hefur Alþingi einnig samþykkt 
lög um kynrænt sjálfræði.3  

 

3 Íslensk málstefna og jafnréttissjónarmið 

Í íslenskri málstefnu 2021–2030 sem nú er í vinnslu er áhersla lögð á að gera öllum sem tala 
íslensku jafn hátt undir höfði og gæta þess að málnotkun sé ekki útilokandi og að nota orð og 
orðfæri um mismunandi þjóðfélagshópa sem fólk í þeim hópum kýs sjálft en það getur þýtt að 
leggja þurfi af viðtekið orðfæri sem ekki er lengur viðeigandi, eða er meiðandi. Tungumálið 
er þáttur í sjálfsmynd einstaklinga og skiptir því miklu máli fyrir hvern og einn að vera ekki 
skilgreindur sem hluti af einhverju sem hann vill ekki vera. Ákveðnir hópar, einkum kynsegin 
fólk og femínistar, hafa barist fyrir auknu jafnrétti í málnotkun og aukinni notkun 
kynhlutlausra orða. Mikilvægt er að hafa í huga að kyn persónufornafna getur haft áhrif á 
sjálfsmyndina og það getur verið særandi að vera skilgreindur eftir kyni sem viðkomandi telur 
sig ekki tilheyra. Barátta þessara hópa fyrir kynhlutlausri málnotkun fellur því að markmiði 
málstefnunnar um að tungumálið sé ekki útilokandi.  

 

4 Kynhlutlaus málnotkun og hefðbundin málnotkun 
Á undanförnum árum hefur víða borið æ meira á hugmyndum um að hefðbundin málnotkun 
feli í sér innbyggt kynjamisrétti og mismuni ákveðnum hópum með einum eða öðrum hætti. 
Litið er á íslensku sem karllægt tungumál og að ráðandi staða karlkyns í málkerfinu geti verið 

 
1 Þskj. 73, mál 73, 151. löggjafarþing 2020–2021. 
2 Lög nr. 150/2020 
3 Lög nr. 80/2019. 
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útilokandi og feli í sér misrétti. Hugmyndir um kynhlutlaust mál4 hafa verið áberandi í 
skrifum femínista, Kvennakirkjunnar og meðal kynsegin fólks sem fellir sig ekki að 
hefðbundinni tvíhyggju kynjakerfisins og finnur fyrir útilokun.  

Sem kunnugt er þá eru þrjú málfræðileg kyn í íslensku, karlkyn, kvenkyn og hvorugkyn. Í 
hefðbundnu íslensku máli hefur karlkyn haft tvö meginhlutverk. Það vísar annars vegar til 
nafnorða í karlkyni eða karlkyns einstaklinga og hins vegar hefur það svokallað 
hlutleysishlutverk en það er hefðbundin málvenja að nota karlkyn þegar vísað er í ótilgreindan 
hóp. Talið er að hlutleysishlutverk karlkyns í íslensku megi skýra með upphaflegu samkyni í 
indóevrópsku málafjölskyldunni og af þeim sökum hafi karlkyn í íslensku tvíþætt hlutverk.5 
Enda þótt málfræðilegt kyn geti haft tengingu við líffræðilegt kyn þá er hér um tvo gerólíka 
hluti að ræða, þ.e. málfræðilegt kyn snýr að beygingarendingum en líffræðilegt kyn vísar til 
þess hvers kyns lífverur eru). Kvenkynið er markaðast (sértækast) af kynjunum þremur.6 
Eiríkur Rögnvaldsson (2013:149) tekur eftirfarandi dæmi til skýringar og segir að karlkyn 
fornafna sé yfirleitt notað í almennum staðhæfingum og geti vísað bæði til karla og kvenna. Í 
dæmum (1) og (2) gegnir karlkyn gamla samkynshlutverkinu (kynhlutleysi). Þar er talað 
almennt og ekki vísað í tiltekna persónu eða hóp.  

(1) Enginn má yfirgefa húsið (karlkyn eintölu).  
(2) Allir græða á verðbólgunni (karlkyn fleirtölu). 

 
Í dæmum (3) og (4) er hins vegar eingöngu vísað til kvenna en karlar undanskildir: 
 

(3) Engin má yfirgefa húsið (kvenkyn eintölu).  
(4) Allar græða á verðbólgunni (kvenkyn fleirtölu). 

 
Á sama hátt hefur verið hefðbundin málvenja að sérstæð lýsingarorð séu höfð í karlkyni  
þegar þau eru notuð án nafnorðs um blandaða hópa. 

(5) Fatlaðir njóta ekki alltaf fullra réttinda. 
(6) Aldraðir eru ekki alltaf hafðir með í ráðum. 

 
Í dæmum af þessu tagi er aðeins hægt að nota karlkyn í almennri merkingu, ekki kvenkyn. Ef 
sagt væri t.d. Fatlaðar njóta ekki alltaf fullra réttinda gæti það aðeins átt við konur eða 
stúlkur, ekki einstaklinga almennt (að svo miklu leyti sem slík setning væri yfirleitt tæk).7 

Málfræðilegt karlkyn er merkingarlega hlutlaust þegar um er að ræða óákveðin fornöfn, 
lýsingarorð eða töluorð sem ekki laga sig að neinu tilteknu nafnorði og vísa ekki heldur í 
tiltekna einstaklinga. Hvorugkyn er hins vegar ekki notað til að tákna kynhlutleysi samkvæmt 
íslenskri málhefð. Hvorugkynsorðmyndin þau táknar því ekki kynhlutleysi heldur vísar hún í 
blandaðan hóp karla og kvenna þegar vitað er hvaða fólk er um að ræða, sbr. dæmi (8). Að 
breyta þeir í þau breytir merkingunni. 

 

 
4 Áður var talað um mál beggja kynja. „Mál beggja kynja er mál sem innifelur og andstæðan er mál sem útilokar. 
Þegar orðið „menn“ eða „þeir“ eru notuð um konur og karla eru konur útilokaðar.“ (Sjá: Auður Eir 
Vilhjálmsdóttir 2000:63). Með máli beggja kynja er reynt að auka sýnileika kvenna í málnotkuninni. 
5 Jón Axel Harðarson 2001: 253–274. 
6 Guðrún Kvaran 2005:202. 
7 Sjá: Höskuldur Þráinsson 2005: 53, 83. 
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(7) Þeir sem ætla í ferðalagið þurfa að láta vita fyrir morgundaginn. (Kynjasamsetning skipir 
ekki máli). 

(8) Þau sem ætla í ferðalagið þurfa að láta vita fyrir morgundaginn. (Tiltekinn hópur karla og 
kvenna). 

Málfræðilegt karlkyn er notað þegar merkingin er almenn eða þá að líffræðilegt kyn þess sem 
vísað er til er skiptir ekki máli eða er ekki vitað. 

Dæmi (9) og (10) geta verið tvíræð, þ.e. annars vegar að aðeins sé átt við fjölda en hins vegar 
er einnig er mögulegt að eingöngu sé um karla að ræða.  

(9) Fjórir slösuðust í árásinni  
(10) Ég pantaði borð fyrir þrjá. 

Í dæmum (11) og (12) eru setningarnar í hvorugkyni. Samkvæmt hefðbundinni málnotkun er 
þá vísað í blandaðan hóp tiltekinna einstaklinga en ekki aðeins upplýsingar um fjöldann. Ef 
dæmi (11) væri úr frétt mætti þá búast við að greint yrði nánar frá umræddum einstaklingum. 

(11) Fjögur slösuðust í árásinni. 
(12) Ég pantaði borð fyrir þrjú. 

Í íslensku er einnig algengt að nafnorð séu notuð til þess að vísa til beggja kynja. Mörg þeirra 
hafa málfræðilega karlkynsbeygingu. Dæmi um slík orð eru félagi, nemandi, íbúi, borgari, 
Íslendingur, gestur, fulltrúi, aðdáandi. Þrátt fyrir að orðin séu karlkyns eiga þau jafnt við um 
karla og konur. Sambærileg orð í kvenkyni, sem eiga ekki síður við um bæði kyn líkt og 
fyrirsæta, skræfa eða hetja eru sjaldgæfari en þau sem eru í málfræðilegu karlkyni.  

 
5 Nýmæli í málfari sem stuðla eiga að kynhlutlausu máli 
Hér er greint frá ýmsum nýmælum í málfari sem stuðla eiga að kynhlutlausu máli.  

1. Aukin notkun hvorugkyns fleirtölu í stað karlkyns 

Í stað þess að nota karlkyn í hlutleysismerkingu til að vísa til ótilgreinds hóps nota einstaka 
málnotendur hvorugkyn fleirtölu. Á þennan hátt er reynt að koma sér hjá því að nota 
karlkynsmyndir fornafna og lýsingarorða þegar ekki er eingöngu vísað til karla. Í stað sá, 
hann eða þeir er þá notað fornafnið þau, sbr. dæmi (14). 
 

(13) Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. 
(14) Þau sem trúa á mig munu lifa þótt þau deyi.8 

 

Dæmi (1), (2), (5) og (6) væru svo samkvæmt nýlegum tilraunum til að ná fram kynhlutleysi í 
máli:  

(15) Engin mega yfirgefa húsið. 
(16) Öll græða á verðbólgunni. 
(17) Fötluð njóta ekki alltaf fullra réttinda. 
(18) Öldruð eru ekki alltaf höfð með í ráðum. 

 
 
 

 
8 Dæmi (13) er fært yfir í fleirtölu í Vinkonum og vinum Jesú sem Kvennakirkjan gaf út 1999 með völdum 
Biblíutextum á máli beggja kynja. 



5 
 

2. Kvenkynsorðmyndir eru sýndar við hlið karlkynsmynda 

Til að auka sýnileika kvenna eru kvenkyns orðmyndir fornafna, lýsingarorða og töluorða 
stundum sýndar við hlið karlkynsmynda eða beygingarending karlkynsorðmyndarinnar er 
höfð innan sviga eða afmörkuð með skástriki. 

(19) Ertu hamingjusamur/söm, glaður/glöð, eða reið/ur? 
(20) Hversu ánægð(ur) ertu með námsefni skólans? 
(21) Sá eða sú sem heldur að hann eða hún sé sá eini eða sú eina sem geti sinnt hlutverkinu er 

líklega sá [svo!] sem ætti ekki að gera það.9  

 

3. Ósamræmi milli málfræðilegs kyns nafnorðs og fornafns/lýsingarorðs. 

Krafan um málfræðilegt samræmi innan nafnliðar er mjög sterk í íslensku. Lýsingarorð (og 
önnur ákvæðisorð nafnorða) sem standa hliðstæð með nafnorðum laga sig að þeim í kyni, tölu 
og falli. Merkingarsamræmi nær þar varla til hliðstæðra ákvæðisorða, sbr. eftirfarandi dæmi. 

(22)   *Flest nemendur stunda námið af kappi. 
(23)   *Flestar nemendur stunda námið af kappi. 
(24)   *Róttæk femínistar mótmæltu feðraveldinu. 
(25)   *Róttækar femínistar mótmæltu feðraveldinu. 

Meginreglan um sagnfyllingu í íslensku er að hún stendur í sama kyni, tölu og falli og frumlag 
setningarinnar.10 Óalgengt er að ósamræmi sé á milli kyns nafnorða og sagnfyllingar.  

(26) ?Nemendurnir eru áhugasöm. 
(27) ?Nemendurnir vilja öll læra íslensku. 

Ósamræmi er algengara ef langt er á milli nafnorðsins og fornafnsins. Ef stutt er á milli virðist 
málfræðilegt kyn frumlagsins ráða kyni sagnfyllingarinnar en ef langt er á milli nær 
merkingarlega kynið oftast yfirhöndinni, sbr. Eirík Rögnvaldsson 2013:149. 

(28) Nemendurnir eru í skólanum. Þau eru dugleg að læra.  

Ósamræmi kemur líka fram þegar málfræðilegt kyn starfsheitis er ekki hið sama og eðliskyn 
þess sem gegnir því.11 Dæmi (29) og (30) eru fengin frá Auði Eiri Vilhjálmsdóttur (2001:15). 
Segir Auður Eir að með orðalagi í (29) „hyggjum við að presturinn hafi verið maður“. 

(29) Presturinn gekk upp að altarinu. Hann var klæddur í nýjan hökul. 
(30) Presturinn gekk upp að altarinu. Hún var klædd í nýjan hökul. 
 

4. Að forðast að nota orðið maður  

Orðið maður getur annars vegar merkt tegundarheiti á borð við Homo sapiens (dæmi: Maður 
er manns gaman) en hefur einnig merkinguna ʻkarlmaðurʼ (dæmi: Ég ræddi við marga menn 
og konur). Talsmenn kynhlutlauss máls telja að merkingin ʻkarlmaðurʼ sé fólki almennt 
ofarlega í huga og vilja því forðast að nota orðið maður í kynhlutlausri merkingu og nota t.d. 
orðið manneskja, vera, einstaklingur eða fólk í staðinn. Dæmi um þetta er að heiti 
kosningarinnar „Maður ársins“ á Rás 2 var breytt í „Manneskja ársins“ en kosningin hafði 

 
9 https://www.mbl.is/frettir/kosning/2016/05/08/val_a_milli_fortidar_og_framtidar/) 
10 Höskuldur Þráinsson 2005:55; Finnur Ágúst Ingimundarson 2020:86. 
11 Höskuldur Þráinsson 2005:318. 
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borið gamla heitið í fjölmörg ár. Með þessari breytingu áttu konur og kynsegin fólk að verða 
sýnilegri í kjörinu.12 Lára Magnúsardóttir (2021) bendir á langa hefð í opinberu máli og telur 
varasamt að ýta orðinu maður til hliðar á þeirri forsendu að með notkun þess sé sérstaklega 
skírskotað til karla og að orðin manneskja og fólk geti sjaldnast komið merkingu orðsins 
maður fyllilega til skila. 

Í óformlegu málsniði er orðið maður stundum notað sem fornafn. Í Handbók um málfræði 
eftir Höskuld Þráinsson segir (2021:234) „... Það beygist eins og nafnorðið maður en er alltaf 
áherslulaust og getur ekki bætt við sig greini, ólíkt nafnorðum. Það er notað bæði af körlum 
og konum, enda hefur það enga vísun í kyn.“ Dæmi (31) er úr bók Höskuldar: 

(31) Maður á ekki að drekka áfengi þegar maður er óléttur. 

Nokkuð hefur borið á því að konur noti orðin kona og man á sambærilegan hátt og nafnorðið 
maður  

(32) Maður fær aldrei að vera í friði -> Kona fær aldrei að vera í friði. 
(33) Maður gleymir þessu aldrei -> Man gleymir þessu aldrei.  

 

5. Starfsheiti 

Fjölmörg starfsheiti enda á -maður en hafa kynhlutlausa merkingu og vísa jafnt til karla sem 
kvenna. Vegna þess að orðið maður hefur einnig merkinguna  ʻkarlmaðurʼ þykir sumum ekki 
viðeigandi að nota þessi starfsheiti um konur. Mynduð hafa verið starfsheiti með -kona til að 
svara til ýmissa starfsheita með -maður, svo sem verkakona, lögreglukona. Mörg þessara 
starfsheita með -kona eru gömul í málinu. Eins eru dæmi um að notaðar séu kvenkynsmyndir 
af öðrum karlkynsorðum í starfsheitum, svo sem skólastýra, framkvæmdastýra með -stýra í 
stað -stjóri (en þó ekki bílstýra). Ýmsir eru ósáttir við stöðuheiti eins og ráðherra, sendiherra 
og skipherra og telja að þau geti gefið málnotendum fyrir fram ákveðnar hugmyndir um kyn 
þess sem nafnorðið á við.13  
Eiríkur Rögnvaldsson bendir á það í grein á Vísindavefnum14 að það sé ekki endilega góð 
lausn að setja -kona í stað -maður eða búa til kvenkynsform eins og -stýra í stað -stjóri. Í 
fyrsta lagi nefnir Eiríkur að það breyti engu fyrir kynsegin fólk því að kvenkynsorðin höfða 
ekkert frekar til þess. Í öðru lagi er ekki hentugt að starfsheiti fari eftir kyni þess einstaklings 
sem gegnir starfinu. Með því er gefið í skyn að eðli starfsins sé mismunandi eftir kyni fólks. 
Karlkyns starfsheiti eru einnig svo mörg og rótgróin í málinu að það væri meiri háttar mál að 
skipta þeim út fyrir kynhlutlaus orð. Jón Axel Harðarson bendir á að íslenska hefur ekkert 
frjótt viðskeyti sem gerir kleift að mynda kvenkynsorð af næstum hvaða karlkynsorði sem er 
og því er vandi við myndun kvenkenndra starfsheita andspænis karlkenndum.15 Hann segir 
jafnframt að ef kvenkennd starfsheiti eru mynduð andspænis karlkenndum í þeim tilgangi að 

 
12 Skiptar skoðanir eru um orðið manneskja. Eiríkur Rögnvaldsson (2021) bendir á að orðið manneskja  tengist 
konum meira en körlum í hugum margra og Katrín Axelsdóttir (2018) bendir einnig á að orðið sé oft notað í 
neikvæðu samhengi og órökrétt að ýta út orðinu maður en halda í orð eins og mannréttindi og mannúð, sambönd 
á borð við fjöldi manns og málshætti eins og Maður er manns gaman og Batnandi manni er best að lifa.  
13 https://www.althingi.is/altext/123/10/r19155307.sgml (Nýtt starfsheiti fyrir ráðherra) 
14 http://visindavefur.is/svar.php?id=81045 
15 Jón Axel Harðarson. 2001:268–271. 
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undirstrika líffræðilega kynjaandstæðu er brýnt að þeim svipi sem mest til þeirra, þ.e. að 
kvenkynsorðin séu mynduð af sama stofni og karlkynsorðin. Annars er ekki ljóst af orðunum 
sjálfum að um starfsheitalega kynjaandstæðu sé að ræða. 
Í íslensku er engin frjó aðferð til að mynda hvorugkynsorð um fólk. Það er því ekki 
augljós lausn að taka upp fleiri hvorugkynsorð í stað karlkynsorða sem hafa almenna tilvísun.  
 
6. Innleiðing nýs persónufornafns (hán)  

Hópur fólks á Íslandi, sem vill hvorki skilgreina sig karlkyns né kvenkyns, hefur stungið upp 
á því að kynhlutlaust persónufornafn verði tekið upp í íslensku eins og áður hefur verið gert 
t.d. í sænsku. Þessum einstaklingum finnst ekkert þeirra þriggja persónufornafna sem þegar 
eru til, þ.e. hann, hún og það, vera nægilega hentugt. Fornöfnin hann og hún vísa til karlkyns 
og kvenkyns og henta ekki af þeim sökum. Hvorugkyns persónufornafnið það þykir of 
gildishlaðið og getur falið í sér neikvæða eða niðrandi merkingu og er m.a. notað til að vísa til 
dauðra hluta. Af þeim tillögum sem hafa verið nefndar hefur orðið hán fengið mesta 
umfjöllun og er það beygt í eintölu eins og sterkt hvorugkyns nafnorð (t.d. lán) en í fleirtölu er 
notað fornafnið þau. Fornafnið hán er aðeins notað um fólk og ekki um dauða hluti eins og 
önnur fornöfn. Fyrirmynd hán er kynhlutlausa fornafnið hen í sænsku. Fyrirmynd hen í 
sænsku að finna í finnska persónufornafninu hän sem vísar til karla jafnt sem kvenna þar sem 
finnska hefur ekki málfræðilegt kyn.16 

eintala    fleirtala 
Nf:  hán   þau 
Þf.:  hán   þau 
Þgf: háni   þeim 
Ef.:  háns   þeirra 

 
Þrátt fyrir að margir kynsegin einstaklingar séu ekki hrifnir af notkun hvorugkyns fornafnsins 
það þá virðist annað gilda um fleirtölu orðsins. Ekkert þykir því til fyrirstöðu að fleirtala 
orðsins hán sé þau. Skýringin á því hvers vegna fleirtölumyndin þau er nothæf í huga 
kynsegin fólks en ekki eintölumyndin það getur verið sú að algengara er að vísa til fólks af 
báðum kynjum með þeirri orðmynd (sbr. feðgin, hjón). 
Lýsingarorð í stöðu sagnfyllingar lagar sig að kyni í íslensku. Jyl Josephson og Þorgerður 
Einarsdóttir (2016) segja að sagnfylling í hvorugkyni geti hljómað undarlega í íslensku: 

 
In Icelandic all persons have a gender, and thus saying “ég er leitt” would imply that the 
speaker is an animal or an object.  
Thus, even for simple expressions, using a gender-neutral formulation is not compatible with 
the Icelandic language; it would sound almost as depersonification or objectification of 
oneself. (2016:381) 

Samkvæmt Öldu Villiljósi nota ekki allir kynsegin einstaklingar lýsingarorð um sig í 
hvorugkyni (ég er svangt o.s.frv.).17 Þessir einstaklingar láta þá duga að nota áfram 
lýsingarorð um sig í kvenkyni eða karlkyni, jafnvel sitt á hvað.  

 
16 Selma Margrét Sverrisdóttir 2016:13; Höskuldur Þráinsson 2021:233. 
17 „Hvað er kyn?“ 2015. 
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6 Sérkenni íslensks málkerfis og kynhlutlaus málnotkun 
Umræða um kynjajafnrétti í máli hefur víða verið áberandi, t.d. í enskumælandi löndum og í 
Svíþjóð, og þær hugmyndir sem komið hafa fram hér eru undir áhrifum frá nýmælum sem 
komið hafa fram á erlendum vettvangi, s.s. notkun kynhlutlausra fornafna. 
Mikilvægt er að huga að hinu málfræðilega kynjakerfi tungumálanna og gæta að þeim mun 
sem er á íslensku og öðrum tungumálum. Ekki er sjálfgefið að aðferðir sem hafa þótt henta í 
ensku eða Norðurlandamálum henti einnig í íslensku.18 Í ensku er aðgreining þriggja kynja 
t.d. nær horfin og lifir aðeins í fornöfnum þriðju persónu eintölu. Þar einskorðast málfræðilegt 
karlkyn og kvenkyn við lifandi verur, þ.e. í 3. persónu fornöfnunum he og she en it á við um 
allt annað.19 Benda má á að í íslensku lagar kyn lýsingarorða og fornafna sig að kyni þeirra 
nafnorða sem þau standa með eða vísa til en t.d. í ensku og sænsku sambeygjast lýsingarorð 
ekki. Í íslensku er þar af leiðandi flóknara að útfæra kynhlutleysi, t.d. hvað varðar 
sagnfyllingar. 
 

(34) Han är kul – hann er skemmtilegur  
(35) Hon är kul – hún er skemmtileg 
(36) Hän er kul – hán er ?skemmtilegt        

 

7 Íhugunarefni tengd auknu kynhlutleysi í íslensku 
Ýmis ljón geta verið á veginum þegar leitast er við að ná kynhlutleysi í íslensku og skipta 
karlkyni út fyrir hvorugkyn enda ganga ýmis nýmæli í kynhlutlausu máli þvert á íslenska 
málvenju og ritmálshefð. Helstu lausnir sem borið hefur á snúa að fleirtölu en eins og nefnt 
hefur verið er hvorugkyn fleirtölu notað í víðtækara hlutverki en áður. 
 
1. Óskýrt mál getur valdið misskilningi 
Þegar sumir hafa tekið upp kynhlutlaust mál en aðrir ekki getur það valdið misskilningi þar 
sem þeir sem hafa ekki tileinkað sér kynhlutlaust málfar geta átt erfitt með að túlka breytta 
notkun hvorugkynsins. Hver eru t.d. þessi þau í dæmi (37)? Í hefðbundinni málnotkun væri 
um að ræða afmarkaðan hóp. Í pistli í Málfarsbankanum bendir Katrín Axelsdóttir (2018) á að 
fréttamenn hafa ekki allir sama háttinn á. Þetta eykur líkur á misskilningi. Sumir skilja fréttir 
eins og fréttamennirnir ætluðust líklega til, aðrir túlka þær eins og hefðin býður. Ef notað er 
karlkyn er þá átt við alla eða aðeins karlmenn? Katrín nefnir einnig að ekki bæti úr skák að 
sumum finnist sem eitthvert hvorugkynsnafnorð (t.d. börn) hljóti að vera undanskilið eða hafa 
fallið brott úr setningum eins og í dæmi (39).  
 

(37) Þau sem vilja geta fylgst með störfum þingsins. 
(38) 81 árs og eldri bólusettir í vikunni20  
(39) Minnst fjögur látin í fárviðri á Filippseyjum21 

 

 
18 Sbr. Guðrún Þórhallsdóttir 2008:114. 
19 Finnur Ágúst Ingimundarson 2020:69. 
20 https://www.ruv.is/frett/2021/03/01/81-ars-og-eldri-bolusettir-i-vikunni 
21 https://www.ruv.is/frett/2020/11/01/minnst-fjogur-latin-i-farvidri-a-filippseyjum 
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Hlutleysishlutverk karlkyns hefur verið mjög sterkt í íslensku og ekki óalgengt að sjá 
ósamræmi þar sem kynhlutlaust mál blandast saman við hefðbundið málfar þar sem karkyn er 
í kynleysishlutverki.  

 
(40) Vill að lesblind trúi á sig sjálf“ [fyrirsögn greinar] … : það sem skiptir mig mestu máli er að 

lesblindir trúi á sjálfa sig [texti í greininni].22  
 

Sigurður Líndal (1988:13) bendir á það grein sinni Málfar og stjórnarfar að skilmerkilegt 
orðfæri sé hvarvetna nauðsynlegt ef samskipti manna eigi að ganga snurðulaust. Þar sem 
stjórnsýslan nær til mjög mikilvægra sviða þjóðlífsins er málfar þeirra sem henni stýra einn 
þeirra þátta sem síst mega bila. Lagatextar eru dæmi um texta sem mikilvægt er að séu skýrir 
og ótvíræðir. Þar hefur hefðin verið skýr, þ.e. hefðbundin hlutlaus notkun málfræðilegs 
karlkyns þar sem kyn er ekki tilgreint. 

(41) Sá sem á hlut að því að skemma umferðarmerki skal strax lagfæra það ef kostur er.23  
(42) Rétt til að nýta sér þjónustu teyma skv. 12. og 13. gr. eiga þeir sem eru sjúkratryggðir 

samkvæmt lögum um sjúkratryggingar.24  

Þó má finna nýlegar undantekningar sem samræmast ekki málvenju þar sem notað er 
hvorugkyn fleirtölu (þau) í stað karlkyns. Dæmi (42) er úr lögum um vandaða starfshætti í 
vísindum frá árinu 2019. 

(43) Þau sem sinna rannsóknum skulu sýna aðgát.25  
 
Í frumvarpi til laga um áhafnir skipa26 hefur greinilega verið leitast við að draga úr karllægni í 
orðfæri. Í greinargerð frumvarpsins er tekið fram að markmið þess sé að stuðla að jöfnu 
aðgengi kynjanna að menntun, þjálfun og störfum um borð í íslenskum skipum. Þannig er 
orðið fiskari notað í stað fiskimanns og útgerð í stað útgerðarmanns og í stað hins hefðbundna 
orðalags sá sem er þess gætt að hafa bæði karlkyns og kvenkynsmyndir. 
 

(44) Fiskari er hver sá eða sú sem starfar eða er ráðinn eða ráðin til vinnu á fiskiskipi, þ.m.t. þau 
sem eru ráðin upp á aflahlut. 

(45) Skipverji er sá eða sú sem er ráðinn [svo!] til starfa á skipi samkvæmt ákvæðum 
sjómannalaga. 

(46) Útgerð er sú sem mannar skipið, ræður ferðum þess, ber kostnaðinn af þeim og nýtur arðsins 
af þeim. 

 
Hið hefðbundna orðalag sá sem er aftur á móti að finna í reglugerðum um starfsleyfi 
heilbrigðisstétta. Gildir einu þótt um sé að ræða dæmigerðar kvennastéttir. 

 
 

 
22 Vefur ruv.is 26. febrúar 2021: https://www.ruv.is/frett/2021/02/25/vill-ad-lesblind-trui-a-sig-sjalf 
23 Umferðarlög nr. 77/2019. 
24 Lög um kynrænt sjálfræði nr. 80/2019. 
25 Lög nr. 70/2019 um vandaða starfshætti í vísindum. 
26 701. mál, þskj. 180, 151. löggjafarþing 2020–2021.  
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(47) Rétt til að kalla sig sjúkraliða og starfa sem slíkur hér á landi hefur sá einn sem fengið hefur 
til þess leyfi landlæknis.27 

(48) Rétt til að kalla sig ljósmóður og starfa sem slík hér á landi hefur sá einn sem fengið hefur til 
þess leyfi landlæknis.28 
 

Nú er fjölbreytni í tungumáli lofsverð en á opinberum vettvangi er aftur á móti gerð krafa um 
samræmda málnotkun, einkum í lagamáli. Það mun sennilega auka óskýrleika að ekki sé 
samræmi í lögum að þessu leyti og hætt er við misskilningi ef landsmenn skilja 
fornafnamyndirnar sá, hann, þeir, þau og allir á ólíka vegu. Á Norðurlöndum er talsvert 
fjallað um klarspråk/klarsprog en það heiti er notað um skýrt og skiljanlegt málfar í 
stjórnsýslu (sbr. Ara Pál Kristinsson 2005: 24–26). Málfarið þarf að vera nákvæmt og skýrt og 
framsetning markviss svo að ekki verði misskilningur. Þetta getur reynst vandasamt þegar 
reynt er að koma á nýmælum í máli því að hefðin er iðulega þrautseig.  
 
2. Kynhlutlaust málfar eða ómarkað karlkyn? 
Enda þótt hugmyndin með kynhlutlausu máli sé einmitt að það sé ekki útilokandi og feli ekki 
í sér misrétti verður að hafa að í huga að slíkt mál getur einnig verið torsótt og framandi fyrir 
þá sem ólust upp við aðra málvenju, hafa tileinkað sér hana og eiga ekki létt með að skipta um 
málfar.  

Hin nýja málbeiting getur orðið stéttbundin og skil myndast milli þeirra sem tala hefðbundið 
mál og kynhlutlaust mál.29 Þegar hafa komið fram dæmi þess að þeir séu gagnrýndir sem tala 
hefðbundið mál. Hér má nefna grein sem Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir dómsmálaráðherra 
skrifaði um þolendur kynferðisbrota og birtist í Morgunblaðinu 16. október 2019. Var Áslaug 
Arna gagnrýnd fyrir karllæga orðanotkun (þ.e. formlegt samræmi eða karlkyn í 
hlutleysishlutverki sem er þó hefðbundin málnotkun) í grein sem hún skrifaði um þolendur 
kynferðisbrota. Athugasemd var gerð við eftirfarandi setningu:  
 

(49) Þeir sem kæra kynferðisafbrot þurfa að vera þess fullvissir að tekið verði á málum þeirra af 
fagmennsku.30  

 
Í svari Áslaugar Örnu kom fram að hún hefði  í upphafi greinarinnar gengið út frá orðinu 
brotaþolar og vísað í þá framvegis út greinina.  
 
Þetta dregur athygli að spurningunni um hvort einstaklingar hafi rétt til að beita eigin 
móðurmáli og þurfa ekki að taka upp nýtt málfar (hér: kynhlutlaust málfar) sem þeim er ekki 
tamt. Auk þess getur tæpast talist jákvætt að fólk verði fyrir aðkasti fyrir að nota það mál sem 
því er tamt. Krafa um kynhlutlaust málfar getur einnig leitt til málótta hjá þeim sem eru 
ókunnugir því.  
 

 
27 Reglugerð nr. 511/2013 menntun, réttindi og skyldur sjúkraliða og skilyrði til að hljóta starfsleyfi. 
28 Reglugerð nr. 1089/2012 um menntun, réttindi og skyldur ljósmæðra og skilyrði til að hljóta starfsleyfi og 
sérfræðileyfi. 
29 Katrín Axelsdóttir 2018.  
30 https://www.dv.is/eyjan/2019/10/16/feministar-fordaema-grein-aslaugar-um-tholendur-kynferdisbrota-afar-
serstakt-segir-domsmalaradherra/ 
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3. Vandi við hvorugkyn eintölu 
Eins og áður hefur komið fram er Íslendingum framandi að nota hvorugkyns fornafnið það í 
útvíkkuðu kynhlutlausu hlutverki og þykir sumum það geta falið í sér niðrandi merkingu. 
Vandinn er oft leystur með því að nota í staðinn hvorugkyn fleirtölu. Það gengur stundum en 
ekki alltaf. Það er að sjálfsögðu merkingarmunur milli eintölu og fleirtölu og oft skiptir máli 
hvort vísað er til einstaklings eða til hóps. Þetta er því stundum tæk lausn en ekki alltaf.  
 

(50)  Sá sem sigrar í keppninni fær verðlaun. 
(51) *Það sem sigrar í keppninni fær verðlaun. 
(52)    Einn náðist á hlaupum og annar var skotinn til bana. 
(53)   *Eitt náðist á hlaupum og annað var skotið til bana. 

 
4. Vandi að miða alltaf við líffræðilegt kyn 
Þegar stefnt er að kynhlutlausu máli getur sú lausn að miða við líffræðilegt kyn einstaklinga 
gengið upp en hins vegar er ekki alltaf vitað af hvaða kyni þeir eru sem um er rætt.31 
 

(54) Gestirnir verða áreiðanlega kaldir og hraktir þegar þeir koma inn.32 

 
Svipaður vandi kemur upp í eintölu: 
 

(55) Gesturinn verður áreiðanlega kaldur og hrakinn þegar hann kemur inn. 

 
Samkvæmt hefðbundnum málskilningi þá er ekkert fullyrt um kyn þess sem um er rætt. Hér 
ræður málfræðilegt kyn og sá sem talar veit jafnvel ekki hvaða persónur um er að ræða eða 
telur óþarft að segja frá því. Ýmis nafnorð í íslensku geta vísað til karla, kvenna og ótilgreinds 
kyns. Algengast er að um sé að ræða karlkynsorð (t.d. vinur, femínisti, vegfarandi) en einnig 
eru dæmi um kvenkynsorð (t.d. persóna, lögga, hetja) og hvorugkynsorð (t.d. skáld). Eins og 
fram hefur komið þá er meginreglan sú að sagnfylling í íslensku stendur í sama kyni, tölu og 
falli og frumlag setningarinnar eins og gert er í dæmum (53) og (54) og er þá ekkert fullyrt um 
kyn þess fólks sem rætt er um. 
 
Það sama á við með aðrar lífverur þar sem kyn er óþekkt eða óþarfi þykir að greina frá því. Í 
dæmi (56) gætu hundarnir verið tíkur.  
 

(56) Hundarnir urðu spenntir þegar þeir heyrðu í bílnum. 

 
5. Samhengið í íslenskri málsögu 
Það er jákvætt að tungumál séu blæbrigðarík og endurspegli samfélagið á hverjum tíma og 
þróun þess. Um leið er mikilvægt að samband kynslóða rofni ekki alveg. Varðveisla og efling 
hafa verið kjarnaatriði í íslenskri málstefnu. Með varðveislu íslenskrar tungu er átt við að 
halda órofnu samhengi í máli frá kynslóð til kynslóðar, einkum að gæta þess að ekki fari 
forgörðum þau tengsl sem verið hafa og eru enn milli lifandi máls og bókmennta allt frá 

 
31 Sjá Guðrún Þórhallsdóttir 2005:44–47 og 2008:112–113. 
32 Dæmi (41) og (42) eru frá Guðrúnu Þórhallsdóttur 2008:113 og 2005:45. 
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upphafi ritaldar.33 Ef kynhlutlaust mál yrði regla án undantekninga skapast augljóslega hætta á 
að málfar fyrri kynslóða og einnig þorra núlifandi manna verði torskildara í framtíðinni. Þar 
má nefna þann nýja skilning að fornöfnin sá, þeir, allir, nokkrir og sumir eigi eingöngu við 
karlkyn. 
 
6. Tungumálabreytingar með opinberu átaki  
Kynhlutlaust mál tengist samfélagslegri þróun og er sprottið úr henni. Stóra spurningin er 
hvort hún sé nú þegar nógu víðtæk til að stjórnvöld geti haft forgöngu að stórtækum 
málbreytingum án þess að það valdi sársauka og flækjum. Kynhlutlaust mál felur þannig í sér 
kerfisbreytingu sem er róttækari en einstakar breytingar á orðaforða en um slíkar breytingar 
eru mörg dæmi frá seinni árum og ná þær stundum fljótt fótfestu í málinu. Það er mun léttara 
að leggja af einstök nafnorð, s.s. þegar orðið þungunarrof var tekið upp í stað orðsins 
fóstureyðing sem þótti gildishlaðið. Ýmsir málfræðingar hafa bent á það hve erfitt það geti 
orðið að breyta málkerfi og máltilfinningu fólks. 

Höskuldur Þráinsson (2005:54) bendir á í umfjöllun um lýsingarorð að hvert tungumál hafi 
sínar sérreglur og þessar reglur séu ekki mannasetningar sem einhver málnefnd eða önnur 
yfirvöld eða hópar geta ákveðið að breyta: 

 
Þannig væri út í hött að segja Íslendingum að fara að nota orðalagið þau fötluðu eða fatlaðar í 
staðinn fyrir fatlaðir því þetta tvennt hefur alls ekki sömu merkingu í íslensku. Sama á við um 
óákveðin fornöfn […]. Þetta eru reglur sem gilda í málinu sjálfu, ekki reglur sem málfræðingar 
hafa búið til og þeir eða aðrir geta síðan breytt, eins og stundum heyrist í umræðum innan 
kvennakirkjunnar eða meðal félagsfræðinga til dæmis. Og þetta eru ekki heldur félagslegar 
venjur sem hægt er að ákveða að leggja niður, líkt og gerðist með þann sið að nota svokallaðar 
þéringar sem um eitt skeið voru algengar í íslensku en eru nú að mestu horfnar. Það eru 
venjur sem geta breyst með breyttum þjóðfélagsháttum, rétt eins og sú venja að karlar á þingi 
gangi í jakkafötum og með bindi, og þær eru annars eðlis en ómeðvitaðar málfræðireglur. 

 
Ekki er óalgengt að heyra að þeir sem leggja sig eftir því að tala kynhlutlaust mál noti samt 
iðulega karlkyn í stað hvorugkyns. Það er til marks um hve sterkt hlutleysishlutverk karlkyns 
er í málinu og þar sem sú málnotkun, sem kynhlutlaust mál felur í sér, brýtur í bága við 
viðtekna málvenju. Guðrún Þórhallsdóttir (2005:46) bendir á að ekki sé að búast við því að 
neinn ráði reglulega vel við það – hvorki sá sem talar né hlustar – enda á enginn slíkt mál að 
móðurmáli og því yrði hver og einn að tileinka sér það. 

Fremur ólíklegt er að breyting úr hefðbundnu máli yfir í kynhlutlaust mál gengi hratt og 
vandræðalaust fyrir sig. Til samanburðar má benda á að mikið hefur verið reynt að útrýma 
þágufallshneigð úr íslensku en rannsóknir sýna að notkun þágufalls í stað nefnifalls eða 
þolfalls með sögnum á borð við langa, vanta, hlakka er enn algeng um allt land.34  
Belgíski félagsmálfræðingurinn Anne Pauwels hefur fjallað um grundvallarreglur um 
málstýringartillögur út frá því hve lífvænlegar þær eru og líklegar til að bera árangur. Í þeim 
meginreglum felst einkum þrennt: 
 

 
33 Baldur Jónsson 2002:428. 
34 Það má færa rök að því að þágufallshneigð sé skiljanleg málbreyting  vegna þess að yfirgnæfandi meirihluti 
sagna sem tákna tilfinningu, skynjun eða upplifun tekur með sér þágufall. 
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 að leggja ekki til breytingar sem eru andstæðar náttúrlegum (e. natural) breytingum, þ.e. ekki 
handstýrðar breytingar  

 að leggja ekki til breytingar sem samræmast ekki málkerfi tungumálsins enda er ólíklegra að 
þær beri árangur 

 mæla ekki með málnotkun sem brýtur í bága við viðteknar málreglur.35 
 

Þessar reglur Pauwels eru mikilvægt leiðarljós í viðleitni stjórnvalda við að koma á 
kynhlutlausri málnotkun og eru meðal atriða sem stjórnvöld þurfa að huga að í þessum 
leiðangri. 
 

8 Hlutverk stjórnvalda við að stuðla að tiltekinni málnotkun 
Stjórnvöld hafa margvísleg afskipti af málnotkun, oftast mild en þó eru undantekningar á því. 
Hér má t.d. nefna herferð um miðja síðustu öld sem sett var af stað í barnaskólum til að 
útrýma flámæli36 en það var útbreidd framburðarbreyting á þeim tíma. Flámæli var harðlega 
fordæmt, bæði af almenningi og yfirvöldum kennslumála, og var nánast litið á það sem 
sjúkdóm.37 Um 1960 hafði flámæli meðal barna nærri verið útrýmt. 

Annað dæmi er þingsályktun um framburðarkennslu og málvöndun sem samþykkt var á 
Alþingi vorið 1984. Í samræmi við þingsályktunina voru skipaðar nefndir (1984 og 1985) sem 
áttu báðar að gera tillögur um málvöndun og framburðarkennslu, önnur í ríkisfjölmiðlum, hin 
í grunnskólum. Árið 1986 skipaði menntamálaráðherra sérstaka nefnd (1986) til að gera 
tillögur um meðferð tungunnar í skólum, á vinnustöðum og í fjölmiðlum. Um störf þessara 
þriggja nefnda má lesa í Málfregnum 1987.38  

Nú á dögum snýr forskriftarhlutverk stjórnvalda hvað varðar málnotkun einkum að ritreglum 
en mennta- og menningarmálaráðherra gefur út íslenskar ritreglur sem gilda m.a. um 
stafsetningarkennslu í skólum.39 Jafnframt má benda á ákvæði í ýmsum lögum um að íslenska 
skuli notuð.40 Þá ber einnig að nefna að í 10. gr. laga um stöðu íslenskrar tungu og íslensks 
táknmáls nr. 51/2011 segir: „Mál það sem er notað í starfsemi ríkis og sveitarfélaga eða á 
vegum þeirra skal vera vandað, einfalt og skýrt.“ 

 

9 Hvaða leiðir er hægt að fara þegar stefnt er að kynhlutlausu máli? 
Hugmyndir um kynhlutlaust mál eru langt frá því að vera mótaðar. Eins og bent hefur verið á 
samræmast sumar hugmyndir um kynhlutlaust mál ekki hefðbundnum íslenskum málstaðli og 
geta jafnvel valdið misskilningi. Hér verða nefndar nokkrar mögulegar leiðir sem brjóta ekki 
reglur íslensks málkerfis. 
  

 
35 Finnur Ágúst Ingimundarson: 2020:83, 92.  
36 Í flámæli lækkuðu sérhljóðin i og u í framburði og fóru að líkjast e og ö svo að skyr hljómaði eins og sker og 
flugu (aukafall af orðinu fluga) hljómaði eins og flögu (aukafall af orðinu flaga). 
37 Kristján Árnason 2005: 254–256, 413. 
38 „Þrjú nefndarálit“, Málfregnir 1.1 (1987), 15–20. 
39 Íslensk málnefnd semur ritreglurnar. Hlutverk Íslenskrar málnefndar er m.a. að veita stjórnvöldum ráðgjöf um 
málefni íslenskrar tungu á fræðilegum grundvelli, sbr. 6. grein laga nr. 61/2011. 
40 Sbr. lög um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005 í II. kafla, 6. gr.  þar sem stendur: 
„Auglýsingar sem höfða eiga til íslenskra neytenda skulu vera á íslensku.“ Í lögum um þingsköp Alþingis nr. 
55/1991, 92. gr. er kveðið á um að þingmálið sé íslenska. Ef hluti þingskjals er á erlendu tungumáli skal íslensk 
þýðing fylgja. 
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Miðað við líffræðilegt kyn 
Sú lausn að miða við líffræðilegt kyn fremur en kyn nafnorðsins getur gengið en þó einkum 
þegar langt er á milli nafnorðsins og fornafnsins eins og í dæmum (22) og (24). Í dæmi (57) er 
eðlilegt að nota lýsingarorð í kvenkyni þegar vísað er til persónu sem er kona eins og 
heilbrigðisráðherra Íslands er núna. 
 

(57) Heilbrigðisráðherra er ánægð með nýju reglugerðina.  
 
Orð höfð í fleiri kynjum 
Til að auka sýnileika annarra kynja en karlkyns er nokkuð um að fornöfn, lýsingarorð og 
lýsingarhættir séu höfð í fleiri kynjum. Í dæmi (58) eru ábendingarfornöfnin höfð bæði í 
karlkyni (sá) og kvenkyni (sú) en ekki hafa verið mynduð kynlaus ábendingarfornöfn eða 
óákveðin fornöfn. 
 

(58) Sá eða sú sem fer síðast á að læsa. 
 

Þá er einnig algengt að karlkyns beygingarending sé sett innan sviga eða afmörkuð með 
skástriki. Dæmi um þetta eru ávörp þegar ekki er vitað um kyn þeirra einstaklinga sem um 
ræðir.  
 

 (59) Hversu ánægð(ur) ertu með þjónustu fyrirtækisins? 
 
Rétt er að benda á að texti með mörgum svigum eða skástrikum getur orðið þunglamalegur og 
erfiður fyrir lesskilning, sbr. dæmi (60). 
 

(60) Umsækjandi þarf að svara því hvers vegna hann/hún/hán vill sækja um starfið og þarf því að 
koma vel undirbúinn/undirbúin/undirbúið í viðtalið. 

 
Umorðun 
Í ýmsum tilvikum er unnt að umorða setningar svo að þær brjóti ekki reglur íslensks 
málkerfis, s.s. að nota 2. persónu fleirtölu í stað 3. persónu fleirtölu. Dæmi (61) samræmist 
ekki íslenskri málhefð þar sem óákveðin fornöfn og lýsingarorð standa ekki sérstæð í 
hvorugkyni fleirtölu. Dæmi (62) er aftur á móti samkvæmt íslenskri málhefð. Hvorugkyn 
fleirtölu öll af óákveðna fornafninu allur er nothæft þegar persónufornafn eða sögn í 
persónuhætti fer með. 
 

(61) *Öll velkomin! [3. pers. hvorugkyn fleirtala] 
(62)  Verið þið öll velkomin! [2. pers. hvorugkyn fleirtala] 

 
Fleiri dæmi um óákveðna fornafnið allur: 

(63) Við vorum öll í sóttkví þegar við greindumst með kórónuveiruna. [1.p. fleirtala, við] 
(64) Voruð þið öll í sóttkví þegar þið greindust með kórónuveiruna? [2.p. fleirtala, þið] 
(65) Allir voru í sóttkví við greiningu kórónuveirunnar í gær. [3.p. fleirtala] 
 

Kyn tilgreint þegar það skiptir máli 
Eins og Guðrún Þórhallsdóttir (2008:110–111) bendir á þá eru hefðir mismunandi eftir 
tungumálum hvað það varðar að flokka fólk í konur og karla, t.d. í ávörpum. Í íslensku er 
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eðlilegt að ávarpa hóp í einu lagi (t.d. Góðir gestir) en ekki flokka hann í dömur og herra eins 
og gert er á öðrum málum (da. Mine damer og herrer, þ. Meine Damen und Herren, e. Ladies 
and gentlemen). Þau rök hafa einnig verið nefnd að það að halda konum sér geti verið eins 
konar aðskilnaðarstefna sem geti auki misrétti gegn konum fremur en dregið úr því.41 Hér má 
einnig nefna leiðbeiningar sem hafa verið gefnar út fyrir starfsfólk Sameinuðu þjóðanna en 
þar er ráðlagt að tilgreina kyn ef það skiptir máli í umræðunni en annars ekki.42 Í dæmum (67) 
og (68) er lögð sérstök áhersla á að átt sé jafnt við konur og karla en í dæmi (66) skiptir kyn 
ekki sérstöku máli í því samhengi. 
 

(66) Allir kennarar við skólann hafa verið bólusettir. 
(67) Allir, bæði karlar og konur, ættu að læra sjálfvörn. 
(68) Fjölmargir alkóhólistar, karlar sem konur, hafa öðlast bata með hjálp AA-samtakanna. 

 
Forðast kynjaðar staðalímyndir 
Mikilvægt er að forðast kynjaðar staðalímyndir sem geta leitt til ójafnréttis milli kynjanna.  
 

(69) Hann sagði að ég væri asnalegur og sparkaði eins og stelpa.  
(70) Þau tóku gagnrýninni karlmannlega.  

 

10 Lokaorð  
Ljóst er að krafan um kynhlutleysi í máli tengist sjálfsmynd einstaklinga og hópa sem hafa 
staðið höllum fæti í samfélaginu. Samfélagslega mikilvægið er því skýrt fyrir þann hluta 
samfélagsins. Þegar einstaklingar eru ávarpaðir þarf að gæta að því að nota fornafn sem er í 
samræmi við kynvitund þeirra og forðast að nota orðfæri sem getur verið meiðandi.  

Allar opinberar tilraunir til málstýringar kalla á opinbera fjárfestingu og einsætt er að ekki 
verður hægt að innleiða kynhlutlaust mál án kostnaðar. Það kostar bæði vinnu og fjármuni að 
breyta íslensku lagamáli og gera það kynhlutlaust. Ef kynhlutlaust mál á að ná til alls 
samfélagsins þarf það að ná til allra þátta skólakerfisins. Það er því mikilvægt að leitað verði 
samráðs við skólakerfið. Yfirvöld menntamála þurfa að marka skýra stefnu í þessu máli og 
semja rækilegar leiðbeiningar og ljóst er að þörf verður fyrir endurmenntun kennara og öfluga 
kynningu. Hætt er við óreiðu ef hverjum og einum íslenskukennara yrði í sjálfsvald sett hvort 
hann kenni nemendum sínum hefðbundna kynjanotkun eða taki upp kynhlutlaust mál í 
einhverri mynd. 

Engar rannsóknir hafa verið gerðar á því hvernig Íslendingar túlka hefðbundið málfar út frá 
hugmyndum um útilokun og jafnrétti en slík athugun þyrfti að liggja fyrir áður en ráðist yrði í 
breytingar. Þá er enn óvíst hvort breytingar á tungumálinu muni rétta hlut kvenna eða 
kynsegin fólks og ekki er gefið að slíkar breytingar eigi eftir að njóta stuðnings meirihlutans. 
Benda má á að ómarkað karlkyn er hluti af málkerfi flestra en ekki málvenja sem væri einfalt 
að breyta. Óvíst er hvort takist að venja þjóðina á kynhlutlaust málfar með átaki og erfitt er að 
sjá fyrir hvernig þróun kynjakerfisins verður. Ef illa gengur að ná breytingum fram getur það 
leitt til misskilnings milli þeirra sem fylgja íslenskri málvenju og hinna sem vilja taka upp 
kynhlutlaust málfar. Það gæti enn fremur aukið stéttskiptingu í málfari. Það er óneitanlega 
eðli tungumála að þróast en það er mun flóknara ef þeirri þróun er handstýrt. Tilkoma íslensks 

 
41 Sjá tilvitun í Guðrún Þórhallsdóttir 2008:110. 
42 „Make gender visible when it is relevant for communication“ [...] „Do not make gender visible when it is not 
relevant for communication.“ https://www.un.org/en/gender-inclusive-language/guidelines.shtml 
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málstaðals og íslensk málhreinsun tók áratugi og aldir og grundvallaðist í almennri samstöðu 
um þann hugmyndalega grundvöll og markmið að byggja nútímalega þjóðtungu á fornu máli 
og órofnum venjum í málnotkun og þeirri hugsjón að Íslendingar endurheimtu mál sitt og 
varðveittu það.43 

Í íslenskri málstefnu er áhersla lögð á að gera öllum sem tala íslensku jafn hátt undir höfði og 
gæta þess að málnotkun sé ekki útilokandi. Notkun málfræðilegs karlkyns hefur verið 
gagnrýnt fyrir að vera útilokandi en einnig er talsverð hætta á að mörgum málhöfum reynist 
erfitt að tileinka sér kynhlutlaust mál sem er ekki í samræmi við almenna málnotkun og 
málhefð. Breyting yfir í kynhlutlaust mál er alls ekki einföld í framkvæmd. Engar einfaldar 
lausnir eru til og snúið er að gera svo öllum líki. 

  

 
43 Sjá t.d. Kjartan G. Ottósson 1990:76. 
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