
Frá nýyrðum til íðorða

Orðanefndir í 100 ár
30. október 2019

Ágústa Þorbergsdóttir



Árið 1919 

• Miklar samfélagsbreytingar og 

tækniframfarir sem leiddi til þess að 

finna þurfti ný orð yfir nýja hluti og 

hugtök.

• Þjóðernisvakning fylgdi 

sjálfstæðisbaráttunni og leitað var að 

íslenskum orðum í staðinn fyrir dönsk 

orð.



Fyrstu orðanefndirnar

• 1919 Orðanefnd Verkfræðingafélagsins

– Starfaði til 1933.

• 1920 Orðanefnd Lestrarfélags kvenna í 

Reykjavík

– Starfaði a.m.k. fram til 1927.

• 1941 Orðanefnd Rafmagnsverkfræðideildar 

Verkfræðingafélags Íslands

– Orðanefndin starfar enn. 



Elstu rit orðanefnda

Íðorðasafn 1928
Orð úr viðskiftamáli 

1926

Elsta orðasafn 

orðanefndar RVFÍ



Upphaf opinbers nýyrðastarfs

• Útgáfa á vegum menntamálaráðuneytis

– Nýyrði I-IV 1953-1956

– Tækniorðasafn 1959

• Orðabókarnefnd Háskólans / Nýyrðanefnd

– Söfnun nýyrða

– Leiðbeiningar um íslenskt mál

• Íslensk málnefnd stofnuð 1964

– Nýyrðastarfsemi meðal verkefna Íslenskrar 

málnefndar



Dæmi um orðanefndir 

fram til 1980
• 1941 Orðanefnd RVFÍ (rafmagnsverkfræðingadeild)

• 1968 Orðanefnd Skýrslutæknifélags Íslands

• 1968 Orðanefnd Læknafélags Íslands 

• 1975 Orðanefnd Kennaraháskóla Íslands

• 1979 Orðanefnd Eðlisfræðifélags Íslands

• 1979 Orðanefnd Landfræðifélags Íslands

• 1980 Orðanefnd byggingarverkfræðinga



Nýyrði eða íðorð?

• Upp úr 1980 er farið að greina á milli nýyrða 

og íðorða.

• Ekki eru öll nýyrði íðorð og ekki eru öll íðorð 

nýyrði. 

• Orðið íðorð er þýðing á erlenda orðinu term.

• Orðið íð merkir 'starf', sbr. handíð(ir)

• Íðorð eru orð eða orðasambönd sem notuð eru í 

sérfræðilegri umræðu.



Vöxtur í orðanefndarstarfi upp úr 1980



ISO-staðlar um íðorðastörf



Staðlar hafa haft áhrif á störf 

orðanefnda



Orðabanki Íslenskrar málstöðvar
www.ordabanki.hi.is



http://idord.arnastofnun.is/


Yfirlit yfir orðasöfn í bankanum



Hægt að skoða einstök orðasöfn



Leitarhjálp



Hægt að nota í farsíma



Nýtt efni í október

• Lögfræðiorðasafn

– rúmlega 13.000 

hugtök bæði úr eldra 

lagamáli og yngra og 

ítarlegar 

skilgreiningar og 

skýringar á þeim. 

• Steinsteypa

• Þolhönnun

• Atferlisgreining

• Ný útgáfa af 

Tölvuorðasafni og 

Raftækniorðasafni


