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Bakgrund 
Av allari máltøkni er raddarkennarin tann, sum vinnur mest fram nú á døgum. Næstan alt 
Evropa nýtir raddarkennarar í almennum tænastum, m.a. til sjónvarpsteksting, brekhjálp, 
diktering av sjúklingajournalum, borgaratænastur, gransking og málundirvísing, og hvønn 
mánað leggjast nýggj nýtsluøkir afturat. Vinnulívið nýtir raddarkennarar til effektiva stýring av 
teldum og amboðum. Milliónir av borgarum eiga heimatænara, og nógv tey flestu av hesum 
tólum tosa enskt. Tað er tí av størsta týdningi hjá øllum norðurlandamálum at menna góðar 
raddarkennarar, so at tey framvegis kunnu nýtast á øllum gerandismótum.  
 
Stigtakarar. 

Í 2005 menti Grunnurin føroysk teldutala eina skipan, sum lesur upp føroyskan tekst á teldu. 
Skipanin kollvelti útbúgvingarmøguleikarnar hjá dyslektikarum, blindum og lesiveikum í 
Føroyum og gav teimum heilt nýggjar møguleikar at taka lut í føroyskum samfelags- og 
mentanarlívi. 

Nú tekur grunnurin næsta stig: At menna ein føroyskan raddarkennara, sum ger talu til 
talgildan tekst. Vit vilja skapa eina føroyska “Siri”. Verkætlanin verður fíggjarliga ein 
stjálvstøðug verkætlan. 

Tað eru tvær greiðar orsøkir til, at landsins myndugleikar eiga at stuðla verkætlanini 
Hin fyrra er, at vit fáa eitt alment, talgilt málførissavn. Tí fyri at menna ein góðan 
raddarkennara, má ein gera upptøkur av øllum føroyskum málførum upp á tvørs av aldri og 
kyni. Hetta savnið verður ein gripur fyri øll, ikki minst fyri málgranskarar. 

Hin seinna er, at raddarkennarin fer at loysa skriftveik úr hafti, og vit gerast harvið fleiri um at 
ríka skriftmentan okkara – alt frá bókmentum til kjakmentir. Raddarkennarin verður eitt 
mentanaramboð eins og pennurin og útvarpslurtið. Eins og undanfarna verkætlan er okkara 
málbólkur tó at styrkja tey lesiveiku til at nema sær útbúgving og fáa eitt virðiligt lív á líka fóti 
við øll onnur.  

Verkætlanarleiðari verður Peter Juel Henrichsen, ph.d. og seniorgranskari 
Grunnurin føroysk teldutala hevur heitt á Peter Juel Henrichsen, ph.d. og seniorgranskara hjá 
Dansk Sprognævn, um at leiða verkætlanina fakliga. Peter hevur granskað nógv innan 
máltøkni og hevur drúgvar royndir at skapa og menna nettupp raddarkennarar. CV viðlagt. 

Saman við føroyskum teldufólki og málfólki er gjørd ein arbeiðsætlan, har vit av álvara fara til 
verka við ársskiftið 2018/19. 

Fyri okkum í verkætlanarbólkinum er tað av stórum týdningi, at her verður hugsað um at gera 
ein málsligan rættan kennara, at vit frá byrjan av eru tilvitað um at gera málið so føroyskt rætt 
sum gjørligt og tryggja, at við tí livandi máli vit hava, kunnu koma aftur og rætta, tillaga og 
víðka málbankan. Frá verkætlanini vit gjørdu við føroysku teldutaluni, er eyðsýnt, at vit fáa 
brúkt so nógv av hesum tilfari sum gjørligt. Í góðum samstarvi eru vit farin í gongd at savna 
inn upplisið tilfar frá t.d. Sprotanum og Kvf. Vit hava løgfrøðing við í bólkinum, so vit tryggja, 



at allar heimildir eru í lagi og undirskrivaðar. Nógv er tó eftir av upptøkum, sum skulu takast, 
men ein týðandi hjálp at kunna byrja við. 

Saman við Peter, verkætlanarleiðaranum, eru vit samd um, at vit eisini ynskja at gera 
raddarkennaran so málsliga breiðan sum gjørligt, at hann skal kunna fevna um ymisku 
fakmálini longu frá byrjan – við øllum teimum ymisku máltermulogiunum. 

Vit valdu at bjóða ymiskum málbólkum við til seminar, har spurningurin var stillaður: Hvussu 
hugsar tú tær, at ein føroyskur raddarkennari kann lætta um tín arbeiðsdag/dagligdag. 

Her vóru umboð frá m.a.: Blindafelagnum, MEGD, Orðblindafelagnum, Føroya Tele, 
Landssjúkrahúsinum, Almannaverkinum, Tórshavnar Býráð, Talgildu Føroyar, Føroya Løgting, 
Nám, Føroyamálsdeildini og Gjaldstovuni.   

Ein sera breið semja var, at tað var alneyðugt, at vit fingu gjørt ein føroyskan raddarkennara. 
Uppskotini til, hvussu hesin kennarin víðari kundi mennast á teimum mongu tøkniligu 
pallunum, var ein breið vifta av ymiskum amboðum og tænastum.  

Við hesum seminari fingu vit gjørt eina tørvgreining og fingu undirbygt, at hetta er tað einasta 
rætta – og ongantíð ov skjótt - at fáa gjørt raddarkennaran á okkara egna máli, við vitanini 
um, at fleir og fleir nýta tænasturnar á donskum ella enskum, nú fartelefonin er blivin okkara 
samskiftistól. 

Verkætlanarbygnaður 
Í verkætlanarleiðsluni eru ein fyrisitingarligur leiðari og ein fakligur leiðari. Fyrisitingarligi 
leiðarin stýrir verkætlanini og hevur fíggjarliga ábyrgd yvir fyri sponsorum. Fakligi leiðarin 
hevur ábyrgdina av øllum menningararbeiði og av tíðarfreistum og veitingum. Fyrisitingarligi 
leiðarin stendur fyri tí leypandi kontaktini við sponsorar og almennar myndugleikar. Fakligi 
leiðarin vegleiðir medarbeiðarar og leggur til rættis samspælið millum allar deilprosessir. 
Verkætlanarleiðslan setir tríggjar bólkaleiðarar, sum hava ábyrgd av dagliga arbeiðinum. 
 
Bólkaleiðarin í fonetikkbólkinum samskipar og góðskutryggjar arbeiðið at gera ta fonetisku 
orðabókina. Bólkaleiðarin hevur eisini ábyrgdina av at ljóðskriva og tíðarkoda tað innsavnaða 
talukorpusið. Hann luttekur sjálvur í menningararbeiðinum og leggur lag á hjá hjálparfólki. 
Bólkaleiðarin skal tí hava førleikar í føroyskari fonetikk og royndir við ljóðskriving. 
 
Bólkaleiðarin í korpusbólkinum leggur til rættis og samskipar talukorpusið. Um til ber at 
endurnýta verandi upptøkur, so verður tað gjørt, annars verða nýggjar upptøkur gjørdar. 
Bólkaleiðarin innsavnar eisini tekstkorpusið og samskipar uppmerkingina, t.d. við 
evnisbólking og morfologiskari annotatión. Bólkaleiðarin skal tí hava førleikar at savna inn og 
greina talu- og tekstkorpora. 
 
Bólkaleiðarin í IT-bólkinum samskipar tær servarabaseraðu tænasturnar hjá verkætlanini, 
bæði tær internu og tær almennu, herímillum frígevingar av tekstasøvnum, leksika og IT-



modulum. Bólkaleiðarin hevur eisini ábyrgd av at trena og góðskutryggja IT-modulini: (i) 
akustisk modell, sum eru trenað upp á tað annoteraða talukorpusið, (ii) málmodell, sum eru 
trenað upp á tað annoteraða tekstkorpusið, (iii) tann endaliga raddarkennaran, sum skal 
frígevast við verkætlanarlok. 
 
Bólkaleiðararnir velja og seta hjálparfólk eftir tørvi. Teir hava eisini møguleikan at keypa 
konsulenttænastur frá eksternum veitarum. Allar setanir og øll innkeyp yvir 1.000 kr. skulu 
góðkennast av verkætlanarleiðsluni. Bólkaleiðararnir gera bólkarapportir til interna nýtslu. 
Teir gera eisini manualar og vegleiðingar til endaligu útgávuna av raddarkennaranum. Øll skjøl 
verða gjørd á tveimum málum, føroyskum + antin enskum ella donskum (møguliga við 
maskinumseting). 
 
Verkætlanarleiðslan og teir tríggir bólkaleiðararnir halda mánaðarligan fundir, har teir viðgera 
arbeiðsgongdina og leggja til rættis komandi prosessir. 
 
Ungir evnaríkir føroyingar. 
Vit eiga ungar evnaríkar føroyingar, sum vit hava havt samband við og sum bíða spent uppá 
at sleppa at byrja hesa verkætlan. Tað er ikki við sørt av stoltleika at tey vilja vera við til at 
menna ein raddarkennara á okkara móðurmáli. Tvær kvinnur hava útbúgving sum lingvistar  
og hava royndir at arbeiða við máltøkni. Ein yngri málkønur maður verður nú liðugt útbúgvin 
sum datalogur, og hevur hann eisini arbeitt við raddarkennara. Hesi trý hava vit í hyggju at 
seta sum bólkaleiðarar.  Upplagt er, at næmingar frá Setrinum vera við at gera ymiskar 
uppgávur – bæði innan mál og KT. 
Bólkaleiðararnir eru øll búsitandi í DK, har verkætlanarleiðarin eisini býr.  
Stigtakarin tekur leiklutin sum fyrisitingarligur leiðari.  
 
Gransking. 
Teir fyrstu seks mánaðirnar av verkætlanini fara til at útgreina strategiir fyri ta fonetisku og 
tekstligu annotatiónina. Ítøkiliga skal tann rætta transkriptiónin finnast til at ljóðskriva stórar 
mongdir av føroyskari talu í sambandi við arbeiðið at trena akustisk modell. Í sambandi við 
tað stóra tekstkorpusið skal tann rætta annotatiónin optimerast til at kunna menna 
málmodell, har ein nýtir maskinlæring sum mest.  
 
Tann lidni raddarkennarin 
Tann lidni føroyski raddarkennarin verður fríur at nýta hjá øllum. Hann skal kunna takast niður 
á netinum ella brúkast online. Øll skulu eisini frítt kunna nýta allar tekniskar komponentar, 
t.e. orðabøkur, kodur, ljóðfílur o.a. Á tann hátt stendur øllum frítt at laga raddarkennaran til 
serøkir, eitt nú til røddir við serligum úttalueyðkennum, fakøkir við serligum terminologium, 
telefonraddarkennarar o.s.fr. 
 
 



Samlaða frígivna tilfarið verður: 
 

 ein fullfíggjaður raddarkennari við fjølbroyttum orðafeingi og breiðum raddarúrvali, 
 200 tímar av taluupptøkum, sum eru fonetiskt annoteraðar og tíðarkodaðar, 
 ein fonetisk orðabók við 100.000 leitorðum við øllum bendingum, 
 eitt tekstkorpus við fjølbroyttum tekstasløgum og annotatiónum fyri t.d. evni og 

morfologi, 
 akustisk modell, 
 amboð og manualar til at víðarimenna raddarkennaran til serøkir. 

Alt arbeiðið er grundað á opin dataformat (t.d. XML) og opin forritanarmál (t.d. Python). 
Ongar upphavsrættarligar avmarkingar vera á frígivnum tilfari. 
 
Fíggjarætlan 
Verkætlanarskeiðið er 30 mánaðir og upphæddirnar eru í 1.000 kr. 
 
Lønarútreiðslur 
Fyrisitingarligur leiðari o.a.uppgávur  400 
Fakligur leiðari, hálv tíð í 30 mðr.     900 
Bólkaleiðari (IT-bólkur), full tíð í 24 mðr.     960 
Bólkaleiðari (fonetikkbólkur), full tíð í 27 mðr.   1.080 
Bólkaleiðari (korpusbólkur), full tíð í 27 mðr.     1.080 
Hjálparfólk                                                                 1.200 
 
Aðrar útreiðslur 
Tól (ljóðútgerð, farteldur, servari)  200 
Ferðir og matvistir  300 
Fundir, útgávur og miðlar  200 
Tilsamans.......................................................................... 6.320 
  

 

 

Vit fara nú í holt við at søkja um stuðul og gleða okkum at koma í gongd fyri Føroya so 
spennandi og týdningarmiklu verkætlan.  
 
Við hesi frágreiðingini vóna vit, at vit hava vakt tykkara áhuga fíggjarliga at vera við í hesi 
verkætlanini.  
 
Við vón um skjótt og jaligt svar.  
 
 



 

 

 

 

 

 


