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Ágrip 

Í íslensku virðist notkun málfræðilegra kynja vera að breytast og má það meðal annars sjá 

í setningum eins og þessum: Krakkarnir (kk.) voru ánægð (hk.) eftir langan dag, þau 

(hk.) fóru því snemma að sofa. Ósamræmi er þá milli kyns nafnorðs, fornafns og 

lýsingarorðs. Oft tengist slíkt ósamræmi kynja einnig setningum sem innihalda starfsheiti 

sem tengjast öðru kyninu, sbr. setninguna Kennarinn er skemmtileg. Stundum er kyni 

einnig breytt í samsetningum þegar smíðuð eru ný orð með nafnorðunum kona og fólk í 

stað maður, sbr. lögfólk og forkona í stað lögmaður og  formaður. Í þessari ritgerð er 

markmiðið að kanna nánar breytingu í kynjanotkun í íslensku máli. Könnun var því lögð 

fyrir 9. bekk grunnskólabarna í fjórum skólum á höfuðborgarsvæðinu og lítinn 

viðmiðunarhóp fullorðinna. Rannsóknarefnið var hvort fólk hefði fornöfn og nafnorð í 

karlkyni þegar vísað var til kvenna eða beggja kynja og hvort samræmis kynja væri gætt 

innan setninga. Í könnuninni var markmiðið að ná fram eiginlegri máltilfinningu 

þátttakenda og þess vegna var helmingur þátttakenda beðinn að svara samkvæmt 

máltilfinningu sinni og fékk litlar leiðbeiningar um úrlausn verkefnisins. Til að kanna 

áhrif ólíkra fyrirmæla fékk hinn helmingurinn þátttakendanna prófblað með nákvæmari 

leiðbeiningum eins og um málfræðiverkefni í skóla væri að ræða. 

         Í fyrsta kafla ritgerðarinnar er inngangur, efni og markmið kynnt. Í öðrum kafla er 

farið yfir sögulega þróun kyns í íslensku og tilurð kvenkyns innan indóevrópskra mála. 

Málfræðilegt kyn er þá einnig til umfjöllunar og tengsl þess við líffræðilegt kyn. Horft 

verður til þróunar þess í íslensku með samanburði við önnur mál. Einnig verður varpað 

ljósi á kynhlutleysi karlkyns innan tungumála. Þriðji kafli snýst síðan um breytingar á 

kyni í máli og málumbætur því tengdar. Í því sambandi verður fjallað um sögu 

samsetninga með -maður, -kona og -fólk í íslensku og varpað verður ljósi á setningar þar 

sem ósamræmi gætir milli kyns nafnorðs og fornafns eða lýsingarorðs. Í fjórða kafla 

verður fjallað um niðurstöður könnunar á notkun málfræðilegra kynja í íslensku máli sem 

lögð var fyrir yngri og eldri aldurshópa. Í fimmta kafla eru síðan niðurstöður og ályktanir. 
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1 Inngangur 

Í ritgerðinni er markmiðið að kanna breytingar á formdeildinni kyn í íslensku því 

nýlegar rannsóknir benda til þess að notkun málfræðilegra kynja sé að breytast (sjá 

Árna Sverri Bjarnason, Steinunni Gyðu- og Guðjónsdóttur og Svein Guðmundsson 

2005:3‒11). Málfræðilegu kyni nafnorðs er þá ekki fylgt áfram innan setningar 

þegar fornöfn og lýsingarorð eru ekki í sama kyni og nafnorðið eins og dæmi (1) 

sýnir.  

 

(1) Nemendur (kk.) voru ánægð með vetrarstarfið og þau (hv.) hlökkuðu til  

      áframhaldandi samstarfs.  

 

Í setningu (1) er nafnorðið nemendur tengt blönduðum hópi þegar vísað er til þess 

með hvorugkynsfornafni. Samkvæmt ritmálshefð er vísað til karlkynsnafnorðsins 

nemendur í karlkyni innan setningar. Það vísar þá hlutlaust til kyns eins og mörg 

önnur karlkynsorð í íslensku, sbr. gestur, ferðamaður, áheyrandi, fararstjóri, 

nemandi o.s. frv. (nánari umfjöllun í grein 2.3.) (sjá Guðrúnu Þórhallsdóttur 

2008:106 –107, 115‒116).  

      Nýjasta íslenska biblíuþýðingin er einnig vísbending í þessa átt en meðan á 

þýðingunni stóð fengu þýðendur þau fyrirmæli að koma til móts við kröfur um 

,,mál beggja kynja“ en það heiti hefur verið notað meðal kvennaguðfræðinga um 

málbreytingar af jafnréttisástæðum. Karlkyni fleirtölu þeir var þá t.d. stundum 

breytt í hvorugkyn fleirtölu þau (Guðrún Þórhallsdóttir 2005:46, 2008:112). Þegar 

texta Biblíunnar var breytt á þennan hátt voru breytingar m. a. í ensku hafðar til 

hliðsjónar. Í ensku telja sumir jafnréttissinnar að fornafnið he og nafnorðið man 

eigi ekki við um konur (sjá Arnfríði Guðmundsdóttur 2002:74‒77, Spender 

1980:97).
1
 Fornafnið he hefur tapað kynhlutleysi sínu og er ekki lengur notað um 

bæði kyn. Fleirtölumyndin they hefur tekið við hlutverki þess og er það notað um 

karlahópa, kvennahópa og blandaða hópa. Karlkyn í íslensku hefur ekki breyst á 

þennan hátt því íslenskan viðhélt málfræðilegu kyni sínu (sjá Guðrúnu 

                                                 
1
 Orðinu maður var breytt á mörgum stöðum í manneskja í kynningarritinu Vinkonur og vinir Jesú 

(1999) sem Kvennakirkjan gaf út. Í nýju biblíuþýðingunni (2007) var hins vegar sú leið ekki farin. 



 3 

Þórhallsdóttur 2008:107). Það er því enn bæði notað um karlmenn og sérstaklega 

um bæði kyn í kynhlutleysi eins og dæmi (2) sýnir (nánari umfjöllun í grein 2.3).  

 

(2) Ferðalangarnir (kk.) voru þreyttir (kk.) eftir langan dag. 

      

Í íslensku skapa mörg nafnorð sem tengjast frekar öðru kyninu stundum ósamræmi 

milli kyns nafnorðs og fornafns eða lýsingarorðs innan setningar. Ástæðan er sú að 

raunkyn orðs getur verið annað en málfræðilegt kyn. Málfræðilegt kyn kennara er 

t.d. karlkyn þegar raunkyn kennara getur bæði átt við um karl og konu (sjá 

Guðrúnu Kvaran 2005:14). Starf kennara er hins vegar oft frekar tengt kvenkyni 

því konur gegna mun oftar starfinu. Lýsingarorð og fornafn er þá oft haft í 

kvenkyni í stað karlkyns eins og dæmi (3) sýnir. 

 

(3) Nýi kennarinn (kk.) er skemmtileg (kvk.) og góð (kvk.).  

 

Í setningu (3) er þá vísað út fyrir setningu með bendivísun í raunkyn kennara en 

ekki með endurvísun í málfræðilegt kyn nafnorðsins kennari. Þessi notkun tengist 

einnig öðrum heitum eins og lögga, hjúkrunarfræðingur, skáld og vörubílstjóri 

sem tengjast frekar öðru kyninu (sjá Buβmann og Hellinger 2001:7‒8, Guðrúnu 

Þórhallsdóttur 2009:4‒5).  

Sumir tengja einnig samsetningar með orðunum maður og kona í íslensku við 

annað kynið og er nærtækast að nefna umfjöllun sem verið hefur um orðin 

þingmaður og þingkona á Alþingi. Þegar Kvennalistakonur komust á þing (1983) 

vildu þær frekar nota heitið þingkona um kvenkynsþingmann því þær tengdu heitið 

þingmaður við karlmann þrátt fyrir að það sé algengt heiti yfir bæði kyn. Í gegnum 

tíðina hafa einnig verið smíðuð fjölmörg orð eins og lögkona, forkona og auðkona 

sem eru kvenkynssamsvaranir við orðin lögmaður, formaður og auðmaður eða 

,,kynhlutlausari orðmyndir“ eins og forráðafólk í stað forráðamenn. Að mati 

sumra er því þörf á slíkum samsetningum þrátt fyrir að karlkynið hafi löngum 

verið álitið ómarkað og kynhlutlaust. Hugtakið ómarkað merkir þá að það er 

,,reglulegra eða hlutlausara“ en hin kynin. Kvenkynið er hins vegar ,,sértækara“ 

því orð eða orðmyndir sem mörkuð eru konum eiga einungis við um konur (sbr. 

umfjöllun í grein 2.2.1.) (sjá Eirík Rögnvaldsson 1990:66‒67).  
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Eitt af viðfangsefnum þessarar ritgerðar var að kanna nánar þessa þróun í 

íslensku máli því hingað til hafa breytingar á kyni í máli ekki verið rannsakaðar 

rækilega í stórum rannsóknarverkefnum málfræðinga. Ásta Svavarsdóttir (1993) 

og Guðrún Kvaran (1999) hafa hins vegar fjallað um orðaforða sem tengist 

kynjunum. Einnig hefur Guðrún Theodórsdóttir (1985) rannsakað tengsl kyns og 

kynferðis, aðallega í starfsheitum. Könnun hennar leiddi t.d. í ljós að fólk 

samþykkti oft setningar þar sem ósamræmi var milli málfræðilegra kynja. 

Rannsókn nokkurra stúdenta í Háskóla Íslands sýndi fram á sama breytileika en 

könnun þeirra var byggð á könnun Guðrúnar Theodórsdóttur og voru setningar 

fengnar að láni hjá henni (sjá Árna Sverri Bjarnason, Steinunni Gyðu- og 

Guðjónsdóttur og Svein Guðmundsson 2005:16).  

Könnun mín, sem lögð var fyrir átta 9. bekki grunnskólabarna og hóp 

fullorðinna, var að hluta til byggð á þessum niðurstöðum. Markmið var hins vegar 

að beina sjónum meira að sjaldgæfum heitum eins og forkona, lögkona, auðkona 

og forráðafólk en áherslan hefur hingað til aðallega verið á algeng heiti. Heiti eins 

og lögga, hjúkrunarfræðingur, skáld, fyrirsæta, vörubílstjóri og kennari, sem 

tengjast öðru kyninu, voru samt einnig athuguð. Sú tilgáta var þá höfð til 

hliðsjónar að fólk hefði frekar ósamræmi milli málfræðilegra kynja innan setninga 

þegar tengsl við annað kynið voru augljós. Í könnuninni var einnig lögð áhersla á 

að kanna ósamræmi kynja í setningum með nafnorðum sem oft eru tengd við 

blandaða hópa, sbr. setninguna Krakkarnir (kk.) voru þreytt (hk.) og svöng (hk.). 

Einnig var athugað hvort þessi málnotkun var einskorðuð við orðin krakkar og 

foreldrar sem oft eru notuð um blandaða hópa eða hvort hún ætti einnig við um 

önnur orð?  

Aðferðafræðin í rannsókninni var ekki hefðbundin að öllu leyti því lögð voru 

fyrir tvö verkefni með ólíkum fyrirmælum. Könnunin tók að ýmsu leyti mið af 

rannsókn Höskuldar Þráinssonar (2009) sem veitti góðfúslega lán á óbirtum 

bókarkafla ,,Tilbrigði í setningagerð og aðferðir við efnissöfnun“ úr óútkomnu 

ritverki Tilbrigði í íslenskri  setningagerð. Markmið þeirrar rannsóknar var að 

kanna forvitnileg máltilbrigði í setningagerð og hvaða aðferðir hentuðu best við 

efnissöfnun. Höskuldur Þráinsson var verkefnisstjóri og naut hann dyggrar 

aðstoðar málfræðinganna Ástu Svavarsdóttur, Eiríks Rögnvaldssonar, Jóhannesar 

Gísla Jónssonar, Sigríðar Sigurjónsdóttur og Þórunnar Blöndal. Í 

Tilbrigðaverkefninu (2009:25‒29) var t.d. reynt að fá þátttakendur til að segja 
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hvað þeim sjálfum fyndist í raun og veru um ýmis máltilbrigði, út frá eigin 

máltilfinningu (sjá Schütze 1996:48‒133).  

Í minni könnun var þetta haft til hliðsjónar og sú hugmynd Schütze 

(1996:132‒133) að meiri líkur væru taldar vera á því að eiginleg máltilfinning 

næðist ef þátttakendur fengju minni fyrirmæli. Ákveðið var því að leggja fyrir tvö 

prófverkefni með ólíkum fyrirmælum. Annar hópurinn fékk litlar leiðbeiningar um 

úrlausn verkefnisins og nefndist það prófblað a-gerð, máltilfinning. Hinn 

hópurinn fékk nákvæmari leiðbeiningar með dæmasetningum, hvernig leysa ætti 

verkefnið, aðallega í öðrum hluta sem snerist um samræmi kynja innan setninga. 

Það prófblað var kallað b-gerð og reyndi það á málfræðiþekkingu (nánari 

umfjöllun í 4. kafla).  

Ef munur var á styrkleika hópanna, þ.e. ef annar hópurinn var betri í málfræði 

þá fékk hann b-gerð og var það gert til þess að skerpa niðurstöður. Sama könnun 

var lögð fyrir lítinn hóp fullorðinna til viðmiðunar með það fyrir augum að kanna 

hvort þessi breyting á kynjanotkun kæmi aðallega fyrir í máli ungs fólks. Kannanir 

hafa t.d. sýnt fram á að aldur skiptir máli því málbreytingar byrja að öllu jöfnu hjá 

yngra fólki. Niðurstöður rannsóknar Sigríðar Sigurjónsdóttur og Joan Maling 

(2001:145‒146) leiddi t.d. í ljós að ný gerð ópersónulegrar germyndar kom 

aðallega fyrir í máli yngri málhafa. Menntun foreldra virtist einnig skipta máli því 

eftir því sem menntunarstig foreldra var lægra þeim mun meiri líkur voru á því að 

börnin samþykktu setningagerðina. Ýmsar kannanir hafa einnig sýnt fram á 

mismun á máli kynjanna. Konur tala t.d. frekar það mál sem viðurkennt er af 

málsamfélaginu og var það haft til hliðsjónar þegar niðurstöður voru metnar (sjá 

Labov 1990:225‒26, Jóhannes Gísla Jónsson og Þórhall Eyþórsson 2003:32).  

 

 

1.2 Efnisskipan 

Ritgerðin skiptist í fimm kafla, þ.e. inngang, þrjá aðalkafla og lokaorð. Í hverjum 

aðalkafla er inngangur þar sem gerð er grein fyrir umfjöllunarefninu. Kaflarnir 

greinast síðan í undirkafla eins og umfjöllunarefnið gefur tilefni til. Síðan er 

samantekt í lokin þar sem niðurstaða er fengin.    

Í öðrum kafla er fjallað um þróun kynjakerfisins í máli út frá sögulegum 

vitnisburði um uppruna indóevrópskra mála. Í því samhengi er þá leitast við að 

varpa ljósi á kynhlutleysi karlkyns í íslensku og þróun kvenkyns. Þá verður gerð 
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grein fyrir stöðu kvenkyns í íslensku gagnvart karlkyninu. Einnig verður umfjöllun 

um málfræðilegt kyn í máli með samanburði við nágrannamálin. 

Í kafla þrjú verða breytingar á notkun kynja í íslensku til umfjöllunar. 

Varpað verður ljósi á málumbætur femínista. Í íslensku hafa orð verið kvenvædd 

eins og í öðrum löndum með nafnorðinu kona í stað maður. Einnig hafa verið 

búnar til kynhlutlausari samsetningar með fólk í stað maður. Reynt verður að varpa 

ljósi á aldur þeirra og tíðni í íslensku máli. Í því samhengi verður einnig fjallað um 

kynhlutlausara orðalag og setningar þar sem ósamræmi er milli nafnorðs og 

fornafns eða lýsingarorðs. Í fjórða kafla verða niðurstöður könnunar á breytingum 

málfræðilegra kynja í íslensku máli til umfjöllunar sem lögð var fyrir 

grunnskólabörn og viðmiðunarhóp fullorðinna. Markmiðið var að kanna viðhorf 

þátttakenda til samsetninga með -kona og -fólk og hvort samræmi málfræðilegra 

kynja sé gætt innan setninga. Í fimmta kafla verða síðan lagðar fram niðurstöður 

og ályktanir. 
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2 Kyn í máli 

 

2.1 Inngangur 

Í þessum kafla verður fjallað um formdeildina kyn í máli frá ýmsum hliðum til 

þess að varpa ljósi á notkun málfræðilegra kynja í íslensku máli. Það verður gert 

með umfjöllun um sögulega þróun kyns í íslensku máli og ólíka þróun þess innan 

germanskra mála. Íslenskan viðhélt þrískiptu kynjakerfi með karlkyni, kvenkyni 

og hvorugkyni, einnig þegar talað er um fólk, og gegna kynin þrjú ólíku hlutverki 

innan málkerfisins. Kynjakerfið í indóevrópskum málum er komið úr eldra kerfi 

með tveimur kynjum, samkyni og hvorugkyni, sem gerði ekki málfræðilegan 

greinarmun á orðmyndum sem notaðar voru um konur og karla (sbr. Jón Axel 

Harðarson 2001:262). Karlkynið varðveitir hlutverk samkynsins og vísar því 

hlutlaust til karla og kvenna. Kvenkynið á hins vegar eingöngu við um konur en 

undantekning eru orð eins og skræfa, fyrirsæta, hetja, lögga, kvikmyndastjarna, 

skytta og hjálparhella sem notuð eru um bæði kyn. Hvorugkyn fleirtölu er síðan 

einungis notað þegar vissa er fyrir því að um blandaðan hóp sé að ræða. 

Karlkynsnafnorð í íslensku eiga mjög oft við um bæði kyn, sbr. orð eins og gestur, 

ferðamaður, Íslendingur og nemandi. Fornöfn í karlkyni eru einnig notuð í 

kynhlutleysi eins og sést í setningunni Ef einhver hringir (kk.) segðu honum (kk.) 

þá að ég komist ekki í símann. Innan setningar er þá samræmi milli málfræðilegra 

kynja (sjá Guðrúnu Þórhallsdóttur 2008:104‒108) (nánari umfjöllun í grein 2.3.1).  

 

 

2.2 Söguleg þróun kyns í íslensku 

      Tungumál sem tilheyra indóevrópsku málaættinni eru þau einu í heiminum sem 

hafa þrjú kyn. Margt bendir til þess að upphaflega hafi indóevrópska frummálið 

einungis átt tvö kyn, þ.e. samkyn (lat. genus commune) og hvorugkyn (lat. genus 

neutrum). Þetta tvískipta kynjakerfi var byggt upp af eldra kerfi sem greindi 

nafnorð annars vegar í lifandi verur (lat. animata) og hins vegar í orð sem tákna 

hluti eða hugtök (lat. inanimata). Það sem aðgreindi kynjakerfið var einungis 

beygingarfræðilegur munur samkyns og hvorugkyns í nefnifalli annars vegar og 

formlegt samræmi nefnifalls og þolfalls í hvorugkyni hins vegar. Það var þá ekki 

gerður greinarmunur á orðmyndum um karla og konur; andstæða kynjanna fór eftir 
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samhengi textans. Hægt er að sjá leifar þessa tvískipta kynjakerfis enn í dag í 

orðum eins og faðir og móðir sem beygjast eins þrátt fyrir að annað tákni karlveru 

en hitt kvenveru (sjá Jón Axel Harðarson 2001:262). Karlkynið gegnir því tvíþættu 

hlutverki í íslensku máli þegar talað er um fólk. Annars vegar gegnir það gamla 

samkynshlutverkinu eins og í dæmi (4)a. og vísar þá hlutlaust til karla og kvenna, 

hins vegar er það notað um karlmenn eins og í dæmi (4)b. 

 

(4)a. Gestirnir voru lengi í boðinu.  

    b. Þegar maðurinn kom inn á veitingastaðinn litu allir á hann. 

      

Germönsku fornmálin áttu það sameiginlegt að víkja frá þeirri indóevrópsku hefð 

að nota karlkyn fleirtölu um blandaða hópa og nota þess í stað hvorugkyn fleirtölu. 

Í sumum málunum féllu kynin þrjú síðar saman í fleirtölu þannig að 

fleirtölumyndir urðu kynhlutlausar. Þetta á t.d. við ensku og þar hefur orðið 

aukning í notkun fleirtölunnar  they, them og their af fornafni 3. persónu þannig að 

fleirtalan kemur oft í stað karlkyn eintölu he í kynhlutleysi eins og dæmi (5)b. 

sýnir (sjá Romaine 2001:167). 

 

(5)a. An unhappy person could still have a smile on his face.  

    b. An unhappy person could still have a smile on their face. 

 

Setning (5)a. er því ekki lengur bundin kynhlutleysi. Fleirtalan they gerir engan 

greinarmun á karlkyni, kvenkyni og hvorugkyni. Það er því hægt að nota myndina 

they um blandaðan hóp manna en einnig þegar vísað er til ótilgreinds hóps (sjá 

Guðrúnu Þórhallsdóttur 2008:104). Íslenskan hefur ein germanskra mála varðveitt 

þá hefð að nota hvorugkyn um blandaða hópa, sbr. Jón og Gunna eru ung (sjá 

Eirík Rögnvaldsson 1990:62).
2
 Kyn í íslensku og ensku er því ólíkt þar sem enskan 

þróaðist snemma í átt að líffræðilegu kyni. Í íslensku telja málfræðingar hins vegar 

lítil tengsl vera milli málfræðilegs og líffræðilegs kyns því karlkyn í íslensku vísar 

hlutlaust til beggja kynja og er talið ómarkaðast af kynjunum þremur (sjá Jón Axel 

Harðarson 2001:260‒261 og Guðrúnu Þórhallsdóttur 2008:106‒107).  

                                                 
2
 Að mati Jóns Axels Harðarsonar (2001:261) er hægt að skýra þá notkun að hvorugkyn var notað um 

blandaða hópa í frumgermönsku að karlkyn tvítölu á að hafa fallið saman við hvorugkyn fleirtölu. 
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2.2.1 Uppruni kvenkyns innan indóevrópsku 

Kvenkynið er yngst kynjanna þriggja og er það talið hafa þróast smám saman úr 

hvorugkyni með ákveðnum viðskeytum sem mynduðu safnheiti eða orð sem hafa 

óhlutstæða merkingu. Þessi sömu viðskeyti voru líka notuð í kerfi 

hvorugkynsorða. Kvenkynsorð sem hafa þessi viðskeyti og tákna kvenverur gegna 

því hlutverki að mynda kynjaandstæðu við karlkynsorð. Viðskeytið -ynja í 

íslensku samsvarar t.d. viðskeytinu -in í þýsku, sem hefur þetta hlutverk, sbr. (6) 

(sjá Jón Axel Harðarson 2001:264). 

 

(6)     kk.   úlfur            kvk.  úlfynja   

 

Kvenkynsorðin löguðu sig smám saman að beygingu samkynsorða sem er ástæðan 

fyrir því að kvenkynsbeygingar urðu að sumu leyti líkar karlkyni og að sumu leyti 

hvorugkyni. Kvenkyn og hvorugkyn eiga hins vegar þau einkenni sameiginleg sem 

dæmi (7) sýnir (Guðrún Þórhallsdóttir 2009). 

 

(7) lýsingarorð     kvk et.   glöð         hk. ft. glöð  

      fornöfn           kvk. et. nokkur      hk. ft. nokkur 

      nafnorð           kvk. et. sök            hk. ft. þök           

 

Kvenkyn í íslensku hefur alltaf haft mjög þröngt notkunarsvið þegar talað er um 

fólk því það er yfirleitt notað um konur. Til undantekninga teljast þó m.a orðin 

lögga,  fyrirsæta, kvikmyndastjarna, hjálparhella og hetja sem eiga við um karla 

og konur. Algengasta kvenviðskeytið -a er því ekki mjög virkt því að einungis örfá 

kvenkynsorð sem enda á –a hafa verið búin til sem heiti um konur við hlið sterkra 

og veikra karlkynsorða eins og sést í dæmi (8) (sjá Ágústu Þorbergsdóttur 

2002:85). 

 

(8) a. þulur –  þula 

      b. stúdent – stúdína  

      c. stjóri – stýra  

 

Einnig hafa verið mynduð orð eins og leikskólastýra, framkvæmdastýra og 

skólastýra í stað leikskólastjóri, framkvæmdastjóri og skólastjóri. 
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Kvenkynsfornöfn í íslensku henta heldur ekki þegar vísað er til fólks almennt þar 

sem þau eiga aðeins við um konur eins og dæmi (9) sýnir (sjá Guðrúnu 

Þórhallsdóttur 2008:105).  

 

(9) Þær sem búnar eru með verkefnið mega fara heim.  

 

Öðru máli gegnir um karlkynsfornöfn og nafnorð sem hægt er að nota almennt 

þegar vísað er til beggja kynja, sbr. setninguna Þeir sem búnir eru með verkefnið 

mega fara heim. Ef hvorugkynið er notað er samkvæmt íslenskri málvenju átt við 

hóp sem samanstendur af báðum kynjum, sbr. setninguna Þau sem búin eru með 

verkefnið mega fara heim. Karlkynið er þess vegna yfirleitt notað um ótilgreindan 

hóp manna í íslensku máli (sjá Guðrúnu Þórhallsdóttur 2008:105‒107). 

 

 

2.2.2 Markað eða ómarkað kyn í máli  

Í íslensku er kvenkynið talið markaðast af kynjunum þremur. Hugtakið markað 

merkir þá að kvenkynið er ,,sértækara“ þar sem fá kvenkynsorð eru notuð um bæði 

kyn eins og fram kom í grein 2.2.1. (sjá Eirík Rögnvaldsson 1990:63). Fjölmörg 

karlkynsorð eru hins vegar notuð um bæði kyn, sbr. orð eins og kennari, dómari, 

læknir, höfundur og ferðalangur o.s. frv. Karlkynið hefur því vítt notkunarsvið og 

er talið ómarkað. Hugtökin markað/ómarkað merkja þá að það sem er ómarkað 

er hlutlaust eða eðlilegt, öfugt við markað eins og dæmi (10)a. og c. sýna (sjá 

Guðrúnu Þórhallsdóttur 2010:4‒5). 

 

(10)a. et. vinur            ,karlkyns vinur‘ og ,vinur almennt (vísar til karls eða konu)‘ 

      b. et. vinkona        ,kvenkyns vinur (vísar til konu)‘ 

      c. ft. vinir              ,karlkyns vinir‘ og ,vinir almennt (konur og karlar)‘ 

 

Í (10)a. hefur nafnorðið vinur merkinguna ,karlkyns vinur‘ en einnig ,vinur 

almennt‘ og á þá bæði við karla og konur. Fleirtalan vinir í (10)c. merkir einnig 

,vinir almennt‘ og á við um konur og karla. Nafnorðið vinkona í (10)b. hefur hins 

vegar mun sértækari merkingu, þ.e. ,kvenkyns vinur‘ og á eingöngu við um konur 

(sjá Guðrúnu Þórhallsdóttur 2010:4‒5). 
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      Karlkynið hefur því mun almennari merkingu en kvenkyn og hvorugkyn því 

það á oft við um ótilgreindan hóp manna. Kvenkyn á eingöngu við þegar hópur 

samanstendur af kvenkyni. Hvorugkyn á síðan eingöngu við þegar hópur 

samanstendur af kvenkyni og karlkyni. Þrátt fyrir að karlkynið sé oftast talið 

ómarkað gagnvart hinum kynjunum telur Eiríkur Rögnvaldsson (1990:53) að 

hvorugkynið sé hlutlausast í setningum eins og sýndar eru í dæmi (11). 

 

(11)a. Eva og Ingi eru svöng. 

      b. Stráknum er kalt. 

      c. Tvö börn voru reið. 

 

Í setningu (11)a. og c. er um bæði kyn að ræða því hægt er að vísa í fornafnið þau í 

hvorugkyni. Í setningu (11)b. er lýsingarorðið í hvorugkyni og hlutlaust með tilliti 

til kyns því hægt er að segja stelpunni er kalt eða barninu er kalt án þess að 

lýsingarorð breytist. Að mati Eiríks Rögnvaldssonar (1990:54) er karlkynið hins 

vegar ómarkað gagnvart kvenkyni og hvorugkyni í fornöfnum eins og enginn og 

allir. Fornöfnin vísa þá hlutlaust til beggja kynja, sbr. setninguna Enginn má 

yfirgefa húsið. Karlkynið á því við um alla hópa, þ.e. karlahópa, kvennahópa og 

blandaða hópa (sjá Guðrúnu Þórhallsdóttur 2008:107‒108). 

       

 

2.3 Kynhlutleysi eða falskt kynhlutleysi karlkyns 

Í öllum indóevrópskum tungumálum þar sem er kynjaaðgreining er karlkynið talið 

kynhlutlaust og ómarkað gagnvart kvenkyninu. Eins og fram hefur komið er þetta 

þriggja flokka kynjakerfi sem flest fornmál höfðu og íslenska varðveitir enn talið 

vera framhald eldra tvískipts kerfis sem gerði ekki málfræðilegan greinarmun á 

orðmyndum um karla og konur. Karlkynið í indóevrópska kerfinu er því 

kynhlutlaust og vísar bæði til karla og kvenna (sbr. Jón Axel Harðarson 2001:262). 

Að mati Guðrúnar Þórhallsdóttur (2008:108) er orðið karlkyn í íslensku því 

eiginlega rangnefni í nafnorðum eins og gestur og fornöfnum þegar þau eru 

hlutlaus með tilliti til kyns. Kynhlutleysi karlkyns í íslensku sést í eintölumyndum 

eins og hann, sá, annar, einhver og enginn og í fleirtölumyndum eins og allir, 

nokkrir og sumir eins og dæmi (12) sýnir (sjá Guðrúnu Þórhallsdóttur 2008:121).  
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(12) Nú eiga allir að syngja saman.  

 

Fornafnið allir á í slíkum dæmum við um ótilgreindan hóp og getur átt við um 

bæði kyn. Niðurstaða könnunar Önnu Gunnarsdotter Grönberg (2002:171) 

staðfestir þetta. Karlkynsfornafnið allir var mun oftar notað um ótilgreindan hóp 

heldur en hvorugkynsfornafnið öll í Morgunblaðinu (29. janúar 1995). Níu kirkjur 

buðu t.d. alla velkomna með karlkyni Allir velkomnir en aðeins ein kirkja bauð 

fólk velkomið með ávarpinu Öll velkomin. Það er merkingarmunur á þessum 

ávörpum því þegar sagt er Öll velkomin verður hópurinn samkvæmt íslenskri 

málvenju að samanstanda af báðum kynjum. Allir velkomnir á hins vegar við um 

alla hópa óháð kyni (sjá Guðrúnu Þórhallsdóttur 2008:108). Karlkynsnafnorð eins 

og ferðamaður, Íslendingur, prófessor eða borgari vísa einnig til beggja kynja í 

íslensku máli eins og dæmi (13)a. og b. sýnir.  

 

(13) a. Íslendingar ferðast mikið erlendis. 

        b. Ferðamaðurinn (kk.) var þreyttur (kk.) eftir langt ferðalag. 

      

Í ensku á kynhlutleysi karlkynsins sér langa hefð eins og í íslensku og var 

fornafnið he lengi vel talið kynhlutlaust. Það var ekki kvenfrelsisbaráttu að þakka 

að menn fóru að forðast notkun he heldur er orsökina að finna í því að enskan 

glataði málfræðilegu kyni sínu á 14. öld. Breytingar á kyni í ensku snerist um að 

vísa í kynferði manna. Karlkyn vísaði þá til karlkynsvera og kvenkyn til 

kvenkynsvera en einnig fór að bera á því að hvorugkyn eintölu hit væri látið vísa 

til nafnorða um dauða hluti og hugtök burtséð frá því hvort nafnorð væru 

hvorugkyns eða ekki, sbr. dæmi (14) (Mitchell 1995:37). 

 

(14)  fe. se wīsdōm...sē           →          se wīsdōm...it       ,dauðir hlutir og  hugtök‘ 

        ,vísdómurinn...hann‘                     ,vísdómurinn...það‘                          

 

Fornafnið he í ensku hefur því ekki sama málfræðilegu hlutverki að gegna og 

fornafnið hann í íslensku sem er notað um karlkynsveru og um hluti eins og hann 

stóllinn. Fornafnið he hefur tapað kynhlutleysishlutverki sínu og er sjaldan notað 

um konur. Fleirtölumyndin they hefur tekið við hlutverki þess og er einnig notað 
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þegar vísað er til eintölu, eins og fram kom í grein 2.2, sbr. dæmi (15)b.  (Romaine 

2001:167).  

 

(15) a. An unhappy person could still have a smile on his face. 

        b. An unhappy person could still have a smile on their face.  

 

Að mati Pinkers (1994:377‒79) mælir ekkert á móti því að nota they í slíkum 

tilfellum því hægt er að líta á they sem bundna breytu sem vísar til person. 

Fornafnið they getur því vísað í karlahóp, kvennahóp eða blandaðan hóp og líka til 

ótilgreinds einstaklings (sjá Buβmann og Hellinger 2001:9).    

Í þýsku eru enn aðgreind þrjú kyn í eintölu, en öll kynjaaðgreining er horfin í 

fleirtölu. Þýska setningin í dæmi (16) á t.d. enn við um konur og karla (sjá Pauwels 

1998:99). 

 

(16)   Wer hat seine (kk.) Tasche vergessen?                       

         ,Hver hefur gleymt töskunni sinni?‘   

 

Í dæmi (16) er dökkletraða orðmyndin wer eða ,hver‘ þá hlutlaus með tilliti til 

kyns. Það er ekki vitað hvort karl eða kona gleymdi töskunni en samt er 

eignarfornafnið seine ,sinni‘ í  karlkyni. Jafnréttissinnar í Þýskalandi hafa ekki 

verið sáttir við að karlkyn sé notað í setningum þar sem augljóst er að um konu er 

að ræða, sbr. setninguna Man erlebt seine Schwangerschaft immer wieder anders. 

Setningin merkir ,Maður upplifir meðgöngu sína alltaf ólíkt‘. Að mati sumra 

jafnréttissinna væri eðlilegra í þessu tilfelli að nota frau í stað man og ihre í stað 

seine, sbr. dæmi (17) (sjá Pauwels 1998:99). 

 

(17) Frau erlebt ihre Schwangerschaft immer wieder anders.  

       ,kona upplifir meðgönguna alltaf ólíkt‘ 

     

Í setningu (17) er nafnorðið frau notað eins og um óákveðið fornafn sé að ræða og 

er það beinlínis málfarsnýjung í þýsku.  

     Kynjakerfi germanskra mála þróaðist á ólíka vegu og ekkert þeirra hefur 

viðhaldið kerfinu á nákvæmlega sama hátt og íslenskan. Víða hefur þróunin verið í 
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átt frá málfræðilegu kyni til líffræðilegs og þar hafa áhrif jafnréttisumræðu og áhrif 

eins máls á annað komið við sögu.  

 

 

2.3.1 Málfræðilegt og líffræðilegt kyn í íslensku 

Þegar kyn í íslensku er skilgreint er talað um að það sé málfræðilegt (sjá Stefán 

Einarsson 1945:32, Jón Friðjónsson 1984:16, Jón Axel Harðarson 2001:254 o.fl.). 

Málfræðilegt kyn táknar þá málfræðilega hegðun orða, hvernig eitt orð lagar sig að 

öðru í beygingu eins og dæmi (18) sýnir.  

 

(18) a. Þessi Strákur (kk.) er svangur (kk.). 

       b. Þessi stelpa (kvk) er svöng (kvk.).  

       c. Þetta barn-ø (hk.) er svangt (hk.). 

 

Innan setninga ræður málfræðilegt kyn ríkjum þar sem orðin sambeygjast. 

Beygingarending, tala og fall orða skiptir því meira máli en merking þeirra. Að 

mati margra málfræðinga, t.d. Kristjáns Árnasonar (1980:37‒38) þarf að gera 

skýran greinarmun á merkingarlegu (eða náttúrulegu) kyni og málfræðilegu kyni 

þótt augljóslega séu tengsl á milli. Merkingarlegt kyn er eiginlegt kynferði 

karlkyns- og kvenkynsvera en málfræðilegt kyn merkir málfræðileg hegðun orða.
3
 

Málfræðilegt kyn tengist þess vegna ekki endilega líffræðilegu kyni eins og þessi 

setning í dæmi (19) sýnir.
4
 

 

(19) Hjúkrunarfræðingurinn (kk.) fór seint að sofa og var hann (kk.) því  

         þreyttur (kk.). 

 

Nafnorðið hjúkrunarfræðingur ræður málfræðilegu kyni fornafns og lýsingarorðs 

innan setningar þar sem málfræðilegt samræmi ríkir. Þegar líffræðilegt kyn er ekki 

það sama og málfræðilegt kyn veldur það stundum árekstri innan setninga. Við 

segjum Nýi kennarinn er sætur þrátt fyrir að raunkyn kennara geti átt við um karl 

og konu (sjá Jón Axel Harðarson 2001:255). Ýmis önnur karlkynsheiti eru einnig 

                                                 
3
 Aðrir málfræðingar eins og t.d. Guðrún Kvaran (2005:14) notar orðið raunkyn og Höskuldur 

Þráinsson (2005:518) notar orðið eðliskyn í umræðu um merkingarlegt kyn. 
4
 Að mati Ágústu Þorbergsdóttur (2002:83‒112) og Guðrúnar Þórhallsdóttur (2008:107‒110) er ekki 

sjálfgefið  að nota orðið kyn bæði um málfræðilegt og líffræðilegt kyn. 
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notuð um konur svo sem lögfræðingur, prestur, læknir eða kaupmaður sem veldur 

oft ósamræmi milli kynja í texta eða innan málsgreina eins og dæmi (20) sýnir. 

 

(20) Lögfræðingurinn (kk.) vann lengi fram eftir og var hún (kvk.) því þreytt.  

        (kvk.). 

 

Samkvæmt málvenju er eðlilegra að hafa málfræðilegt samræmi innan setningar 

og láta karlkynsfornafnið hann vísa til orðsins lögfræðingur þrátt fyrir að um 

kvenkynsveru sé að ræða (sjá Ástu Svavarsdóttur og Margréti Jónsdóttur 

1998:153). 

       Í íslensku eru tengsl á milli málfræðilegs og líffræðilegs kyns í dýraheitum, 

frændsemisorðum og orðum sem vísa til einstaklinga, sbr. andstæðupör eins og 

bróðir – systir, hani – hæna  og  högni – læða eins og tafla 1 sýnir.                                    

 

Tafla 1. Tengsl líffræðilegs og málfræðilegs kyns orða. 

karlkyn et. kvenkyn et. hvorugkyn et. fleirtala 

maður manneskja   

faðir móðir   

strákur stelpa   

bróðir systir   

frændi frænka   

maður kona   

karlmaður/kvenmaður    

einstaklingur persóna   

hani hæna   

högni  læða   

svili svilkona   

mágur mágkona   

krakki  barn  

  foreldri foreldrar kk. 

 

Í töflunni sjást tengsl málfræðilegs og líffræðilegs kyns í orðum eins og faðir, 

móðir, strákur, stelpa, systir og bróðir. Einnig eru bein tengsl í frændsemisorðum 

eins og frænka, frændi, mágur, mágkona og svili, svilkona (sjá Önnu 

Gunnarsdotter Grönberg 2002:167‒69, Ágústu Þorbergsdóttur 2002:84‒86). 

Undantekning frá reglunni er orðið foreldrar sem er hvorugkyns í eintölu en 
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karlkyns í fleirtölu. Rík tilhneiging er til að vísa til karlkynsorðsins foreldrar með 

hvorugkynsfornafninu þau í fleirtölunni. Sama á við orðið krakkar sem er 

karlkynsorð, sbr. dæmi (21)a. og b. 

 

(21)a. Krakkarnir (kk.) voru þreyttir (kk.) eftir daginn þegar þeir (kk.) héldu  

           heim á leið.  

       

       b. Krakkarnir (kk.) voru þreytt (hk.) eftir daginn þegar þau (hk.) héldu  

           heim á leið.  

 

Ef karlkynsorðið þeir er valið í dæmi (21)a. er verið að vísa með endurvísun til 

nafnorðsins krakkarnir og þar sem um karlkynsnafnorð er að ræða er eðlilegt 

samkvæmt málvenju að nota karlkyn fleirtölu af fornafninu. Að mati Höskuldar 

Þráinssonar (2005:518) er hins vegar hægt að nota bendivísun og hvorugkyn 

fleirtölu af fornafninu ef krakkarnir hafa verið nefndir á nafn áður í samtalinu eins 

og sést í dæmi (21)b. Þessi almenna tilhneiging að vísa með hvorugkyni til 

orðanna foreldrar og krakkar getur verið að einhverju leyti áhrif frá 

hvorugkynsorðum eins og börn. Einnig er hugsanlegt að eintalan foreldri sé að 

hafa áhrif á fleirtöluna, sbr. dæmi (22). 

 

(22) a.        foreldri (et. hk.)    →    foreldrar (ft. hk.) 

        

        b.        barn (et. hk.)          →    börn (ft. hk.) 

                   krakki (et. kk)       →     krakkar (ft. hk.) 

 

Orðin börn og krakkar í dæmi (22) eru merkingarskyld orð og fleirtalan börn á við 

um blandaðan hóp manna sem gæti verið áhrifavaldurinn og haft áhrif á kyn 

fleirtölunnar í orðinu krakkar.  

      Ósamræmi málfræðilegra kynja sést einnig ef nafnorðið er kvenkyns eða 

hvorugkyns. Það tengist stundum staðalímyndum eða félagslegu kyni (e. social 

gender) (sjá Guðrúnu Þórhallsdóttur 2009:4‒5). Hægt er að nefna sem dæmi 

kvenkynsorðin hetja og lögga því karlmenn eru fremur taldir vera hetjur og löggur 

heldur en konur. Þegar um kvenkynshetju er að ræða er oft sagt kvenhetja, sjaldan 

er sagt um karlmann að hann sé karlhetja, sbr. dæmi (23) (sjá Eirík Rögnvaldsson 
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1990:63, Önnu Gunnarsdotter Grönberg 2002:167‒73, Ágústu Þorbergsdóttur 

2002:83‒86).   

 

(23)    lögga (kvk.)          →                  kvenlögga 

           hetja (kvk.)           →                  kvenhetja  

           skáld (hk.)            →                  kvenskáld,  skáldkona 

            

Þegar mynduð eru samsett orð með fyrri liðnum -kven er lögð áhersla á að um 

konu sé að ræða. Orðið skáld er oft frekar tengt karlkyni því algengt er, þegar um 

konu er að ræða, að segja kvenskáld. Sjaldan er talað um karlskáld eða skáldkarl. 

Að mati Önnu Gunnarsdotter Grönberg (2002:174) rennir það stoðum undir að í 

íslensku séu tengsl milli málfræðilegs og líffræðilegs kyns.  

       

 

2.4 Samantekt 

Í þessum kafla var varpað ljósi á kynhlutleysi karlkyns í íslensku. Það var gert með 

því að útskýra sögulegan uppruna karlkyns. Kynhlutleysishlutverk karlkynsins er 

beinn arfur frá kynjakerfi indóevrópsku málafjölskyldunnar. Þrískipt kynjakerfi 

íslenskunnar og margra indóevrópskra mála er komið frá eldra kerfi sem átti 

upphaflega tvö kyn, samkyn og hvorugkyn. Enginn málfræðilegur greinarmunur 

var á orðmyndum um karla og konur. Karlkynið er leif af gamla samkyninu og 

gegnir því tvíþættu hlutverki í íslensku máli, þ.e. annars vegar gamla 

samkynshlutverkinu að vísa til karla og kvenna og hins vegar er það notað um 

karlmenn (sjá Jón Axel Harðarson 2001:262). Umræðuefni þessa kafla var þá 

einnig breytingar á málfræðilegum kynjum þar sem íslenskt mál var borið saman 

við ensku og þýsku. Íslenskan og þýskan hafa varðveitt málfræðilegt kyn sitt öfugt 

við ensku. Nýlegar rannsóknir benda hins vegar til þess að kyn í íslensku máli sé 

að breytast. Í setningum gætir þá ósamræmis milli kyns nafnorðs og nafns eða 

lýsingarorðs. Kyni er einnig stundum breytt þegar smíðuð eru ný orð með  -kona 

og -fólk  í  stað -maður. Í næstu köflum verður reynt að varpa enn frekar ljósi á 

þessa þróun.  
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3 Breytingar á málfræðilegum kynjum í íslensku máli 

 

3.1 Inngangur 

Í mörgum löndum hefur farið fram umræða um jafnrétti í tungumáli þar sem reynt 

er með málumbótum að rétta hag kvenna og hefur sú leið verið kölluð femínísk 

málstýring (e. feminist language planning). Sumir jafnréttissinnar hafa þá reynt að 

hafa áhrif á orðaval m.a. í titlum, ávörpum og starfsheitum og notkun 

málfræðilegra kynja (sjá Guðrúnu Þórhallsdóttur 2008:109). Í hugtakinu femínísk 

málstýring er þá ekki síst uppreisn gegn hlutleysishlutverki karlkynsins. Tvær 

leiðir hafa aðallega verið farnar í átt til umbóta, þ.e. annars vegar hafa konur verið 

gerðar sýnilegri innan texta með því að sýna kvenkynsmyndir við hlið karlkyns 

eða með svigum og skástrikum (og nafnorð hafa verið smíðuð um konur). Í 

íslensku hafa verið búin til orð eins og framkvæmdastýra og þingkona í stað 

framkvæmdastjóri og þingmaður. Guðrún Þórhallsdóttir (2008:109) hefur kallað 

þá leið kvenvæðingu í máli (e. feminization eða gender specification).  

Hin leiðin til málfarsumbóta er sú leið að fjalla um ótilgreindan einstakling 

eða blandaða hópa án þess að nota karlkyn eða kvenvæðingu sem kallast leitin eftir 

,,kynhlutlausari“ orðmyndum (e. gender neutralization). Í íslensku hefur þessi leið 

verið farin innan Kvennakirkjunnar þegar sú krafa kom að breyta þyrfti texta 

Biblíunnar í ,,mál beggja kynja“. Þýðendum Biblíunnar, sem út kom 2007, var 

vegna slíks þrýstings falið það erfiða verkefni að breyta karlkyni fleirtölu í 

hvorugkyn fleirtölu þar sem fjallað var um bæði kynin (sjá Auði Eir 

Vilhjálmsdóttur 2005:43 og Arnfríði Guðmundsdóttur 2002:67‒68). Breytingar á 

málfræðilegum kynjum þar sem bendivísun með hvorugkyni fleirtölu er valin er 

einnig hægt að flokka undir kynhlutlausara orðalag. Ósamræmi er þá milli kyns 

nafnorðs og fornafns eða lýsingarorðs, sbr. setninguna Krakkarnir (kk.) voru blaut 

(hk.) og skítug (hk.) þegar þau (hk.) komu inn (Guðrún Þórhallsdóttir 2005:44). 

Þessi notkun virðist aðallega tengjast orðum um fólk af báðum kynjum (rætt 

ítarlegra í kafla 4). Þekktu orðalagi í karlkyni er einnig stundum breytt í hvorugkyn 

fleirtölu, sbr. Öll velkomin í stað Allir velkomnir, og hefur Guðrún Þórhallsdóttir 

(2008:111) nefnt þá leið að breyta í hvorugkyn fleirtölu í jafnréttistilgangi 

hvorugkynjun (rætt nánar í grein 3.3).  
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3.2 Málumbætur eða kvenvæðing í máli 

Í íslensku og öðrum tungumálum hafa orð verið kvenvædd með nafnorði í 

kvenkyni og með kvenviðskeytum. Þegar orð er kvenvætt (e. feminization eða 

gender specification) er það markað konum. Kvenvæðing í íslensku með 

kvenviðskeytum hefur ekki reynst farsæl leið því íslenskan á engin virk 

kvenviðskeyti sem hægt er að skeyta aftan við karlkynsorð eins og gert hefur verið 

í þýsku. Einungis örfá orð hafa verið búin til með kvenviðskeytinu -a, sbr.  stýra 

og þula í stað stjóri og þulur (sjá Ágústu Þorbergsdóttur 2002:83‒86 og Önnu 

Gunnarsdotter Grönberg 2002:172‒74). Í þýsku er hins vegar hægt að skeyta 

kvenviðskeytinu -in aftan við flestöll karlkynsstarfsheiti og fleiri orð um karlmenn 

(sjá Pauwels 1998:112‒115, 164). Orð eins og Student verður þá Studentin sem er 

sambærilegt við orðaparið stúdent og stúdína í íslensku eins og dæmi (24) sýnir.  

 

(24) Lehrer-Lehrerin         ,kennari‘ 

       Student-Studentin      ,nemandi‘ 

       Sportler-Sportlerin     ,íþróttarmaður/kona‘ 

        

Í mörgum löndum hafa einnig verið smíðuð ný orð í stað -maður með viðskeyti 

sem sambærilegt er við -kona í íslensku. Ástæðan er sú að margir jafnréttissinnar 

amast við tvöfaldri merkingu orðsins maður, þ.e. að það vísi ýmist til karlmanns 

og beggja kynja. Spender (1980:151‒154) talar jafnvel um að orðið man í ensku 

vísi eingöngu til karlmanns jafnvel þótt orðið merki einnig tegundin karl og kona. Í 

mörgum löndum hafa því verið búin til orð eins og í dæmi (25) (sjá Kunøe 

2003:65‒82 og Pauwels 1998:111, Buβmann og Hellinger 2003:165). 

 

(25)a. tillidsmand-tillidskvinde                 ,trúnaðarmaður/kona‘  danska 

      b. Landsmann-Landsfrau                      ,samlandi‘                    þýska 

      c. chairman-chairwoman/chairlady       ,formaður/kona‘           enska  

      d. taleskvinna-talesman                         ,talskona/maður‘          sænska 

 

Í ensku hefur einnig verið leitað að kynhlutlausari orðum samsettum með -person, 

eins og dæmi (26) sýnir. 
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(26) a. salesman →  salesperson     ,sölumaður/sölufólk‘ 

       b. chairman → chairperson      ,formaður/forfólk‘ 

 

Kvenvæðing hefur gengið misvel eftir innan nágrannalandanna. Í sænsku hefur 

orðið aukning á samsettum orðum með -kvinna í stað -man (sjá Hornscheidt 

2003:358). Aðeins í íþróttum eru heiti samsett með -man enn notuð um bæði kyn. Í 

dönsku eru þessu hins vegar öfugt farið því samsetningar með -kone eru á 

undanhaldi  (sjá Kunøe 2003:82-83).  Í  norsku  notar  eldra  fólk  samsetningar  

með -mann einungis hefðarinnar vegna, sbr. ,,Those persons who still use the -

mann words generally are old, or they do so as a political statement, and indeed 

they claim to use them generically“. Örfá orð lifa enn í norsku sem eingöngu eru 

samsett úr -mann (en ekki -kvinne), sbr. postmann ,póstmaður‘ og brannmann 

,slökkviliðsmaður‘. Í norsku hafa verið búin til orð eins og tillitsfolk 

,trúnaðarmaður‘ í stað tillitsmann (sjá Bull og Swan 2002:232‒234). 

Það sama hefur átt sér stað í íslensku máli því í gegnum tíðina hafa verið 

smíðuð orð sem vísa til kvenna eða beggja kynja  með -kona og -fólk. Þau eru 

misgömul og hafa ekki öll verið mynduð í jafnréttisskyni. Mörg þeirra hafa ekki 

verið mikið notuð í daglegu tali eins og dæmi (27) sýnir (rætt ítarlega í grein 3.5 

og kafla 4.).   

 

(27) forráðamaður  →  forráðakona  → forráðafólk  

 

 Einnig hafa verið smíðuð orð eins og ráðakona og þingkona í stað ráðamaður og 

þingmaður eða með því að bæta kven- fyrir framan, sbr. orðið kvenskáld. Í íslensku 

er -kona orð yfir kvenkynsveru og er orðið kven- komið af sömu rót. Þessi tvö orð 

hafa því sömu merkingu í málinu. Orð sem samsett eru úr kven- halda hins vegar 

áfram að vera karlkyns öfugt við orð sem samsett er úr -kona (sjá Önnu 

Gunnarsdotter Grönberg 2002:173). Orðið kona sem seinni liður hentar því vel til 

að  mynda  kvenkynsorð  við hlið orðsins -maður eins og dæmi (28) sýnir. 

 

(28) formaður      →   forkona 

        lögmaður      →  lögkona 

        þingmaður    →   þingkona 

        blaðamaður  →  blaðakona 
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Samsetningar með nafnorðinu kona hafa mun sértækari merkingu en samsetningar 

með maður því nafnorðið kona á eingöngu við um konur en maður vísar hlutlaust 

til kyns en það verður rætt  nánar  í  grein  3.4. Í  íslensku  hafa  samsetningar  með  

-kona ekki verið útbreiddar og er helsta skýringin talin vera formgerð 

tungumálsins (sjá Eirík Rögnvaldsson 1990:34). Kyn í íslensku er nær eingöngu 

talið málfræðilegt og hefur lítil tengsl við líffræðilegt kyn (Stefán Einarsson 1945, 

Jón Friðjónsson 1984, Jón Axel Harðarson ofl.). Konur virðast því upp til hópa 

vera sáttar við að gegna hlutlausum heitum eins og þingmaður, blaðamaður, 

hjúkrunarfræðingur og lögmaður. 

      

 

3.3 Leit að kynhlutlausara orðalagi  

Í mörgum löndum hefur kvenvæðing ekki skilað tilætluðum árangri og þess í stað 

hefur verið farin sú leið að leita að ,,kynhlutlausara orðalagi“. Hvorugkyn fleirtölu 

er þá notað í stað karlkynsorða. Í íslensku benda nýlegar kannanir til þess að þetta 

sé einnig að breytast hér á landi þrátt fyrir að karlkynsorð og samsetningar með 

maður séu yfirleitt notaðar um bæði kyn í kynhlutleysi (sjá Guðrúnu Kvaran 

2008:35‒36). Borið hefur á setningum þar sem ósamræmi er milli málfræðilegra 

kynja eins og dæmi (29)b. sýnir. 

 

(29)a. Krakkarnir (kk.) voru þreyttir (kk.) og svangir (kk.). 

       b. Krakkarnir (kk.) voru þreytt (hk.) og svöng (hk.). 

 

Setning (29)a. er samkvæmt ritmálshefð þar sem nafnorðið krakkarnir í fleirtölu er 

notað um ótilgreindan hóp þar sem málfræðilegt samræmi er milli nafnorðs, 

fornafns og lýsingarorðs. Í setningu (29)b. er hins vegar vísað í líffræðilegt kyn þar 

sem hvorugkyn fleirtölu er notað um blandaðan hóp. Nafnorðið krakkar er þá tengt 

hvorugkyni eins og fram kom í grein 2.3.1. Þessi notkun getur líka tengst orðum 

eins og nemendur, ferðalangar og viðskiptavinir þegar um blandaða hópa karla og 

kvenna er að ræða eins og dæmi (30) sýnir. 
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(30)a. Nemendur (kk.) Álftamýrarskóla unnu mótið og eru stolt (hk.) af 

          árangrinum. 

      b. Ferðalangarnir (kk.) eru alltaf spennt (hk.) fyrir ferðum með  

           Ferðafélaginu. 

      c. Viðskiptavinirnir (kk.) voru kurteis (hk.) við starfsfólkið. 

 

Í setningum (30) er vísað út fyrir setninguna með bendivísun í blandaðan hóp 

manna. Ef hvorugkyn er notað á þennan hátt þarf að vera vissa fyrir því að hópur 

samanstandi af báðum kynjum (sjá Bonner 1999:129). Samkvæmt íslenskri 

málhefð er venjan að nota fleirtölu fornafnið þeir, um bæði kyn, þegar um 

ótilgreindan hóp er að ræða (sjá Guðrúnu Þórhallsdóttur 2008:105‒107, Höskuld 

Þráinsson 2005:518). Algengt virðist einnig vera að tengja kynferði skálds og 

löggu karlkyni fremur en málfræðilega rétta kyni eins og dæmi (31) sýnir. 

 

(31)a. Skáldið (hk.) var þreyttur (kk.) eftir langan vinnudag. 

       b. Yngsta löggan (kvk.) er erfiður (kk.) viðureignar. 

 

Í setningunum í dæmi (31) er þá ekki samræmi milli kyns nafnorðs og fornafns eða 

lýsingarorðs. Ekki er ólíklegt að fólk eigi í erfiðleikum með að tengja orðið skáld 

við kynhlutleysi og láti þess í stað merkingu eða kynferði ráða för (sjá Árna Sverri 

Bjarnason, Steinunni Gyðu- og Guðjónsdóttur og Svein Guðmundsson 2005:17, 

Ágústu Þorbergsdóttur 2002:85‒86, Önnu Gunnarsdotter Grönberg 

2002:164‒170). Kannanir hafa einnig leitt í ljós að nafnorðið lögga er mjög oft 

tengt karlkyni enda er ekki óalgengt að starfsheiti séu tengd líffræðilegu eða 

félagslegu kyni (sjá Guðrúnu Þórhallsdóttur 2009:4‒5, Buβmann og Hellinger 

2001:7‒8). Í starfsstéttum hjúkrunarfræðinga og kennara eru konur hins vegar í 

meirihluta. Oft heyrast setningar eins og í dæmi (32)a. og b. 

 

(32)a. Kennarinn (kk.) er alltaf góð (kvk.) og skemmtileg (kvk.). 

       b. Hjúkrunarfræðingurinn (kk.) er ánægð (kvk.) með vaktaplanið. 

 

Í dæmi (32)a. og b. stýra nafnorðin kennarinn og hjúkrunarfræðingurinn 

málfræðilegu kyni og í þessu tilfelli hefðu lýsingarorðin átt að fylgja kyni 

nafnorðsins í karlkyni. 
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       Í íslensku er karlkynsfornöfnunum sá, þeir, allir, sumir og nokkrir stundum 

breytt í hvorugkyn og hefur sú leið verið nefnd hvorugkynjun (e. gender 

neutralization).
5
 Karlkynsfornafninu allir er þá breytt í öll í hvorugkyni eins og 

dæmi (33) sýnir (sjá Guðrúnu Þórhallsdóttur 2005:46, 2008:112). 

 

(33) Allir velkomnir  → Öll velkomin 

 

Þessi aðferð var notuð meðal jafnréttissinna innan Kvennakirkjunnar þegar textum 

úr Nýja testamentinu var breytt í ,,mál beggja kynja“. Í ritinu Vinkonur og vinir 

Jesú var karlkynsfornöfnum í eintölu og fleirtölu þá breytt í hvorugkyn fleirtölu 

eins og dæmi (34)b. sýnir (sjá Guðrúnu Þórhallsdóttur 2008:112).  

 

(34)a. Sá sem trúir á mig, mun lifa, þótt hann deyi.
6
 

      b. Þau sem trúa á mig munu lifa þótt þau deyi.
7
 

 

Í dæmi (34) er karlkynsfornafninu sá í eintölu breytt í hvorugkyn fleirtölu þau þar 

sem hvorugkyn þykir ,,kynhlutlausara“ orðalag.
8
 Karlkyn íslenskunnar er þá talið 

,,útilokandi orðalag“ (e. exclusive language) þegar vísað er til kvenna (sjá Auði Eir 

Vilhjálmsdóttur 2005:43, Arnfríði Guðmundsdóttur 2002:67‒68, Lakoff 

1975:28‒30). Að mati Guðrúnar Þórhallsdóttur (2008:113) breytist merking 

setningar til muna þegar fornafninu sá í karlkyni eintölu er breytt í hvorugkyn þau 

í fleirtölu og orðum er ekki lengur beint að einstaklingnum sjálfum. Fornöfnin sá 

og hann vísa hlutlaust til beggja kynja og eiga við um ótilgreindan einstakling. 

Hvorugkyn er hins vegar samkvæmt hefðinni eingöngu notað um blandaða hópa. 

Breytingar af þessu tagi eiga því ekki við þegar vísað er í ótilgreindan hóp. 

 

 

                                                 
5
 Guðrún Þórhallsdóttir málfræðingur (2008:111‒112) hefur notað orðið ,,hvorugkynjun“ (e gender 

neutralization) um þessa tegund málfarsumbóta femínista. 
6
 Biblían 1981, Jóh 11.25. 

7
 Vinkonur og vinir Jesú 1999:104. 

8
Viðhorf Kvennakirkjukvenna samræmast Sapir Whorf-tilgátunni sem naut talsverðar hylli hjá 

málvísindamönnum á fyrri hluta 20. aldar. Tilgátan snýst um að tungumálið móti skoðanir fólks því 

hugmyndir verði til innan þess: ,,We dissect nature along  the  lines  laid down by  our  native  

language. The categories and types that we isolate from the world of phenomena we do not find there 

because they stare every observer in the face; on the contrary, the world is presented in a kaleidoscopic 

flux of impressions  which  has  to  be organized in our minds – this means largely by the linguistic 

systems in our  minds“ (sjá Þóru Björk Hjartardóttur 2004:97 og tilvitnanir þessu tengdar). 
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3.3.1 Rök gegn málumbótum  

Kvenvæðing og breytingar á tungumálum til kynhlutlausara orðalags hafa verið 

umdeildar og er helsta skýringin talin vera sú að þær henta tungumálum misvel. Í 

þýsku hefur kvenvæðing gengið vel því kvenviðskeytið -in er mjög virkt. Í 

íslensku hefur hins vegar ekki borið mikið á kvenvæðingu og er líklegasta 

skýringin að karlkynið hefur hingað til þótt hlutlaust með tilliti til kyns (nánari 

umfjöllun í kafla 4.) (sjá Jón Axel Harðarson 2001: 268‒270, Guðrúnu 

Þórhallsdóttur 2008:108, Önnu Gunnarsdotter Grönberg 2002:174). Nýlegar 

kannanir og umræður í kringum nýju biblíuþýðinguna benda hins vegar til þess að 

breyting sé að verða á notkun málfræðilegra kynja og afstöðunni til hlutleysis hins 

málfræðilega karlkyns í íslensku. Í Vinkonum og vinum Jesú var karlkyn eintölu 

og fleirtölu t.d. látið víkja fyrir hvorugkyni fleirtölu (sjá Ágústu Þorbergsdóttur 

2002:93, Guðrúnu Þórhallsdóttur 2008:111‒113). Þegar Biblíunni var breytt á 

þennan hátt voru breytingar á kyni í ensku hafðar til hliðsjónar. Í ensku hefur 

karlkynseintalan he vikið fyrir fleirtölunni they í kynhlutleysi eins og dæmi (35)b. 

sýnir (Romaine 2001:160).  

 

(35)a. Everyone should get his hat when he leaves the room  

       b. Everyone should get their hat when they leave the room.  

 

Slíkar breytingar ganga upp í máli eins og ensku þar sem ekki er lengur 

málfræðileg kynjaskipting í fleirtölunni. Í íslensku er hvorugkyn fleirtölu yfirleitt 

ekki notað á þennan hátt nema vissa sé fyrir því að um blandaðan hóp sé að ræða 

(sjá Jón Axel Harðarson 2001:254‒255, Guðrúnu Þórhallsdóttur 2008:105‒108). 

Samkvæmt málhefð er karlkyn í kynhlutleysi notað um ótilgreindan hóp manna 

eins og sést í dæmi (36).
9
  

   

(36) Nemendurnir töldu að þetta væru ósanngjarnar kröfur því þeir kæmust aldrei  

        yfir allt námsefnið. 

 

                                                 
9
 Að mati Chomskys (1973:31‒32) eru óeðlileg afskipti af tungumálinu ekki af hinu góða. Málunnátta 

fólks á að þróast ómeðvitað með fólki.  
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Að mati Höskuldar Þráinssonar (2005:518) er í lagi að nota hvorugkyn með 

bendivísun þegar hópurinn nemendur hefur verið til umfjöllunar í setningunum á 

undan. Um leið er hópurinn þá ,,kominn á skrá“ í samtalinu. Ef karlkynsfornafnið 

þeir er notað er verið að vísa með endurvísun í nafnorðið nemendur sem á alltaf 

við þegar vísað er í nafnorð innan setningar og þegar fjallað er um ótilgreindan 

hóp manna þar sem kyn hóps er ekki vitað (sjá Guðrúnu Þórhallsdóttur 2008:106).  

      

 

3.4  Orðið maður í íslensku og öðrum tungumálum 

 Eins og fram hefur komið forðast jafnréttisinnar innan nágrannalandanna einnig 

samsetningar með -maður í kynhlutleysi þegar vísað er til kvenna. Hjá 

enskumælandi þjóðum hafa því verið smíðuð orð með -person eða -people, og 

tilsvarandi orð í öðrum tungum þegar vísað er til beggja kynja eins og dæmin í 

(37) sýna (sjá Pauwels 1998:111). 

 

(37)   salesman     →   salesperson                   ,sölumaður‘                   enska 

         tillitsmann   →    tillitsfolk                      ,trúnaðarmaður/fólk‘     norska 

         tillidsmand  →    tillidsrepræsentant       ,trúnaðarmaður‘             danska 

         sölumaður   →     sölufólk                                                             íslenska 

 

Orð samsett með e. -person þykja hins vegar oft aðgreina konur frá körlum því 

konur fá frekar viðurnefnið chairperson sem var þó ætlað að flokkast undir 

,,kynhlutlausara orðalag“. Karlar gegna síðan áfram heitinu chairman (sjá Holmes 

2001:125‒126, Kunøe 2003:68‒69, Pauwels 1998:118‒119 o. fl). Slíkar breytingar 

gengju ekki upp í íslensku því það er ríkjandi málhefð að nota karlkynsorð í 

kynhlutleysi. Orðið maður er notað jafnt um konur og karla í orðasamböndum, 

málsháttum og í hinum ýmsu starfsheitum eins og dæmi (38) sýnir (sjá Guðrúnu 

Kvaran 2008:34‒41, Guðrúnu Þórhallsdóttur 2004 og Björn Þór Svavarson 1989).  
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(38) maður er manns gaman 

       í manna minnum 

       það er eins og við manninn mælt 

       þykjast maður með mönnum 

       vera maður að meiri 

       hafa góðan mann að geyma 

 

Orðið maður er einnig notað sem óákveðið fornafn, sbr. setninguna Maður á erfitt 

með þess konar verkefni (sjá Guðrúnu Kvaran 2008:34‒41). Orðið maður hefur frá 

fornu fari gegnt þessu tvöfalda hlutverki í íslensku máli. Samkvæmt orðabók 

Johans Fritzners (1973:617) þá merkir orðið maður í fyrsta lagi bæði kyn og er þá 

tekið sem dæmi, sbr. (39).  

 

(39) Ek em maðr einn og veit ek, at ek skal deyja sem aðrir menn. 

        

Merkingin í dæmi (39) er þá ,maður og kona‘. Samkvæmt Fritzner merkir orðið 

maður í öðru lagi ,karlmaður‘, þ.e. mand, mandperson, mods. kona og er þar tekið 

dæmi upp úr Íslensku hómilíubókinni, þ.e. kvánguðum mönnum og giftum konum. 

Í Íslenskri orðabók (2002:951) er orðið maður skilgreint sem ,tvífætt og tvíhent 

spendýr sem talar, býr til verkfæri og vinnur með þeim‘. Merkingin er tegundin 

sem heild og þá bæði kyn. Orðið gegnir einnig þeirri merkingu að merkja viðmót 

manns eins og í dæmi (40) og þá er átt við bæði kyn.  

 

 (40) Að vera blíður á manninn.  

 

Orðið maður er einnig notað í aðfinnslutón í setningum eins og Þú veist það, 

maður! Menn í fleirtölu merkir síðan fólk almennt og þá er átt við tegundina. Í 

fornbókmenntum er orðið maður einnig notað jafnt um konur og karla eins og 

þessi setning úr Brennu-Njáls sögu (Íslensk fornrit XII 1953:94) sýnir í dæmi (41).  

 

(41) Gunnar hallmælti ekki Hallgerði fyrir sendimanninum, ok vissu menn þat  

        eigi fyrst,  hvárt honum þótti vel eða illa.  
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Orðið maður gegnir því mörgum hlutverkum í íslensku máli og á einnig við um 

bæði kyn í samsettum orðum eins og mannkyn, mannréttindi og mannúð. Þrátt 

fyrir kynhlutleysi orðsins maður í íslensku máli hafa hins vegar verið búin til 

fjöldamörg samsett orð með kona og fólk í gegnum tíðina sem bendir til þess að 

sumir telji þörf á slíkum samsetningum. Reynt verður að varpa ljósi á sögu þeirra 

og útbreiðslu í næstu köflum.  

 

 

3.5 Samsetningar með kona og fólk í íslensku máli 

Eins og fram hefur komið hafa samsetningar með orðinu maður verið notaðar jafnt 

um konur og karla frá fornu fari í orðasamböndum, málsháttum og almennt í 

daglegu tali. Menn virðast hins vegar ekki vera á eitt sáttir um notkun orðsins. 

Sumir jafnréttissinnar tengja t.d. samsetningar með maður frekar við karlmann og 

er nærtækasta dæmið umfjöllun kvennaguðfræðinga um nýju biblíuþýðinguna. 

Þeir töldu að orðið maður ætti ekki alltaf við þegar fjallað var um bæði kyn (sjá 

Arnfríði Guðmundsdóttur 2002:70). Meira jafnrétti þótti vera fólgið í 

kynhlutlausari orðum á borð við manneskja og fólk.  

      Að mati Kvennalistakvenna, þegar þær hófu störf á þingi (1983), var 

óheppilegt að nota heitið þingmaður um konu. Heitið þingkona þótti henta betur 

sem heiti um kvenkyns þingmann. Orð eins og auðmaður hefur einnig í gegnum 

tíðina frekar verið tengt karlmönnum. Orðið maður hefur hins vegar verið notað 

um bæði kyn í orðum eins og lögmaður, formaður, eftirmaður, starfsmaður o.s. frv 

(sjá Guðrúnu Kvaran 2008:35‒43, Ágústu Þorbergsdóttur 2002:98‒101). Það þykir 

því að mati flestra kynhlutlaust. Spurningin er hvort málhefð hafi þar áhrif á 

viðhorf fólks eða hvort raunveruleg ástæða sé að orðið maður eigi einfaldlega við 

um bæði kyn? 

      Við efnissöfnun könnunarinnar, sem verður til umfjöllunar í kafla 4; var þessi 

ólíka afstaða til slíkra samsetninga höfð til hliðsjónar. Þátttakendur fengu því 

verkefni þar sem velja þurfti á milli setninga með algengum og sjaldgæfum heitum 

sem samsett voru með nafnorðunum kona og fólk. Draga mætti þá ályktun að ef 

þátttakendur samþykktu sjaldgæfar samsetningar með -kona og -fólk væri það 

vísbending um að ekki væri litið á samsetningar með orðinu maður sem 

kynhlutlausar í íslensku máli.  
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Einnig var athugað hvort merkingarmunur fælist í orðum eins og 

vinur/vinkona þegar fjallað var um konur og hvort heiti eins og lögmaður, og 

leikari tengdust frekar öðru kyninu (sjá Buβmann og Hellinger 2001:7‒8 og 

Guðrúnu Þórhallsdóttur 2009:4‒5). Í því sambandi var leitað í Ritmálssafni 

Orðabókar Háskólans (OH) og í gömlum tímaritum á vefnum timarit.is. (sjá 

slóðina http://timarit.is/). Það var gert með það fyrir augum að kanna hvort eða 

hvenær heiti eins og lögkona og forkona sem sjaldan eða aldrei heyrast nú til dags 

hafi verið notuð í íslensku máli. Í töflu 2 er listi yfir nafnorðin í könnuninni og 

aldur þeirra máldæma sem safnað var saman.
10

 Í viðauka 1 er einnig listi yfir 

samsetningar með -kona sem safnað var saman úr orðabókum á vefnum snara.is 

(sjá slóðina http://snara.is/8/).
11

 

                        

Tafla 2. Samsetningar með -maður, -kona og -fólk. 

         auðmaður 19f         auðkona 19m   auðfólk 20m 

         talsmaður 18f      talskona 19s   talsfólk 20s 

         formaður 16m      forkona 19s  

         eftirmaður 18m      eftirkona 20s  

         forráðamaður 17m      forráðakona 17f  forráðafólk 20m 

         blaðamaður 19m       blaðakona 20f  blaðafólk 20f 

        stjórnmálamaður 19s       stjórnmálakona 20f  stjórnmálafólk 20s 

        forystumaður 20m       forystukona 20m  forystufólk 20s 

         lögmaður 16m       lögkona 20m    

         þingmaður 16m       þingkona  20f  þingfólk 20m 

         hjúkrunarfræðingur 20s       hjúkrunarkona 19s  hjúkrunarfólk  19s 

         leikari 16s       leikkona 19s  

 

Eins og sjá má í töflu 2 eru heimildir um samsetningar með -maður oft mun eldri í 

málinu en um samsetningar með -kona og -fólk. Mörg heiti með nafnorðinu -kona 

hafa ekki verið mikið notaðar í íslensku máli í gegnum tíðina því sjaldan heyrast 

orð eins og forkona, lögkona, auðkona, forráðakona og eftirkona. Önnur eru 

algengari í daglegu tali, sbr. orðin þingkona, talskona, blaðakona, hjúkrunarkona 

og leikkona. Í  ritmálssafni  Orðabókar  Háskólans  eru  á  sjöunda  hundrað  

samsetninga  með -maður og -kona. Auk þess þarf  að hafa í huga að sumar 

samsetningar með -kona hafa ekki sömu merkingu og tilsvarandi karlkynsmyndir 

                                                 
10

 Í töflu tvö eru merkingar aftan við orðin. Merkingin f merkir= fyrri hluti aldar, m= merkir um miðja 

öld og merkingin s=  merkir seinni hluti aldar. 
11

 Orðabækurnar sem notaðar voru á vefnum snara.is voru Íslensk orðabók og Stóra orðabókin um 

íslenska málnotkun. 
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með -maður. Orðið vinkona er gott dæmi um það eins og dæmi (42) sýnir (sjá 

Guðrúnu Þórhallsdóttur 2010, Ástu Svavarsdóttur 1993:15). 

 

(42)a.vinur               ,sá sem gæddur er vináttu‘           (um karl og almennt um   

                                                                                         bæði kyn) 

      b.vinkona            ,kvenkyns vinur‘                          (eingöngu notað um konur) 

 

Orðið vinkona hefur mun þrengri merkingu í (42)b. en vinur því orðið á einungis 

við um vináttu kvenna þegar vinir hefur almennu merkinguna ,sá sem gæddur er 

vináttu‘. Orðið vinur á því bæði við um karlmann en einnig bæði kyn. Það sama á 

við um orðið leikkona sem yfirleitt er notað sem starfsheiti þeirra kvenna sem 

menntað hafa sig í leiklist  (sjá Ástu Svavarsdóttur 1993:14‒17 og Guðrúnu 

Þórhallsdóttur 2010). Orðið hefur ekki alveg sömu merkingu og leikari því 

leikkona er eingöngu notað um kvenkynsveru þegar leikari á við um bæði kyn, sbr. 

setninguna Eftirtaldir leikarar hafa stigið á svið Þjóðleikhússins frá árinu 2006. 

Orðið leikkona er hins vegar ekki notað um kvenkyns leikmann. Samkvæmt 

Íslenskri orðabók (2002:886) er merking orðsins leikmaður ,sá sem ekki er 

fagmaður eða sérfræðingur‘ ,óprestlærður maður‘ eða ,þátttakandi í kappleik‘. Í 

töflu 3 hér fyrir neðan eru nokkrar samsetningar með -kona (sjá viðauka 1). 

 

          Tafla 3. Nafnorð með -kona sem eiga sér ekki hliðstæðu við -maður og eða hafa aðra merkingu. 

    lausakona vinkona Eykona 

þvottakona grannkona festarkona 

kunningjakona skyndikona gestkona 

leikkona svilkona helmingakona 

sængurkona fylgdarkona hjalkona 

skáldkona fjallkona gleðikona 

bóndakona grátkona karlkona 

frændkona kennslukona skörungskona 

mágkona álfkona hjúkrunarkona 

hjákona búrkona hannyrðakona 

sjómannskona tíðleikakona prestkona 

nábýliskona kunnkona nágrannakona 

nábúakona kjarnakona föndurkona 
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Allar þessar samsetningar eiga það sameiginlegt að vera eingöngu notaðar um 

konur, sbr. orðin föndurkona, búrkona, álfkona, hjúkrunarkona, þvottakona. Mörg 

þeirra eiga ekki karlkyns hliðstæðu með -maður. Við segjum ekki um karlmann að 

hann sé *föndurmaður, *kjarnamaður, -eða *nábúamaður.  

      Fjölmargar samsetningar með -kona eru ekki algengar í daglegu tali. Orðið 

auðkona er eitt af þeim því oftar er talað um auðmann. Heitið virðist þá frekar vera 

tengt körlum ef marka má þessa fyrirsögn í Dagblaðinu nýlega þegar fjallað var 

um karlkyns auðmenn (01. apríl 2011, sótt sama dag): Auðmennirnir buðu 

þingmönnum á kynningarfund undir fölsku flaggi. Í sama blaði var síðan umfjöllun 

um þekkta fréttakonu undir fyrirsögninni Auðkonan sem slapp við hrunið 

(Dagblaðið 01. apríl 2011). Orðið auðmaður merkir samkvæmt íslenskri orðabók 

(2002:52) ,ríkur maður eða auðkýfingur‘. Einnig er til orðið auðfólk sem er yngra í 

málinu. Elsta dæmi sem fannst um auðmann í OH er frá 19. öld en dæmið um 

auðfólk var mun yngra eða frá 20. öld eins og dæmi (43) sýnir. 

 

(43)a. Hvernig þeir mistu bánkaseðlana sem þeir höfðu lagt upp áttúngum 

        saman...auðmennirnir    (OH, 1842, 23 Espárb, sótt 18.11. 2010). 

 

      b. Stéttabaráttan varð hatramlegri, því að herinn slóst of með árásir á auðfólk  

         (OH, 20. öld, sótt 18.11. 2010). 

      

      c. ...að auðkona ein, frú Hillyard, skrifaði honum í sept... (Aldamót, 01.01.  

         1892, sótt 18.11. 2010). 

 

Orðið talskona er algengt í daglegu tali því oft er talað um talskonu Stígamóta eða 

talskonu Femínistafélagsins. Ekki er ólíklegt að heitið talskona sé í augum fólks 

tengt störfum Stígamóta og Femínistafélagsins því konur gegna þessum störfum 

(sjá Buβmann og Hellinger 2001:7‒8 og Guðrúnu Þórhallsdóttur 2009:4‒5). Orðið 

talskona á sér einnig hliðstæðu í hvorugkyni fleirtölu og þá er talað um talsfólk. 

Orðið talsmaður er fyrst að finna í dæmum OH frá 18. öld en dæmið sem notað er 

er frá 19. öld. Merking orðsins er samkvæmt Íslenskri orðabók (2002:1565) 

,formælandi, málsvari eða málflutningsmaður‘, sbr. dæmi (44). 

 

 



 31 

(44)a. Talsmann skal eg utvega ÿdur til ad svara mäle ÿdar í lógríettu (OH 19. öld,  

           sótt 18. 11. 2010). 

      

      b. Gjörast talskona galdranna á sama hátt, mælti biskup (Draupnir 20. maí  

           1892, sótt 18. 11. 2010).  

                                                                                   

       c. ...eru bæði Ólava og Páll talsfólk  (Fróðskaparrit 01. janúar 1996, sótt  

              18. 11. 2010).  

 

Það sama er ekki hægt að segja um orðið forkona sem sjaldan heyrist í daglegu tali 

því heitið formaður er yfirleitt notað um bæði kyn. Samkvæmt Íslenskri orðabók 

(2002: 368) er merking orðsins ,foringi, leiðtogi eða æðsti maður félags‘. Í ensku 

er notað heitið chairman en orðið chairperson er oft notað sem ,,kynhlutlausara 

orðalag“ (sjá Pauwels 1998:111) (sjá grein 3.3). Í íslensku væri það sambærilegt 

við orðið  *forfólk en engin dæmi fundust um það í OH eða í gömlum tímaritum en 

nokkur dæmi fundust hins vegar um heitið forkona eins og dæmi (45)b. og c. sýna.  

 

(45)a. ...hun hafdi hann j lane af mier og audrum domkirkiunar formonnum j sína 

        lijfsfijd (OH, 1543, sótt 18.11. 2010). 

    

       b. Þetta mál er ekki á dagskrá, sagði forkonan (OH, 1898, sótt 18. 11. 2010). 

    

       c. Forkona í Bandaríkjunum og er síst fyrsta konan sem hlotið hefur titilinn  

           ,,forkona“ (sbr. formaður eða verkstjóri) í Bandaríkjunum (Fálkinn 2. júní  

            1944, sótt 18.11. 2010). 

 

Orðið eftirkona var einnig kannað og fannst einungis eitt dæmi um það. Orðið 

eftirmaður þykir greinilega gott og gilt orð um bæði kyn því eftirkona hefur ekki 

orðið algengt í íslensku máli og engin dæmi voru um *eftirfólk. Merking orðsins er 

samkvæmt Íslenskri orðabók (2002:255) ,sá sem tekur við starfi eftir e-n‘ eins og 

sést í dæmi (46). 

 

(46)a...eins var farið með þann, er kosinn var eftirmaður hans...  (Þjóðólfur 07.12.  

         1881, sótt 23.11. 2010). 
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      b. Hún stendur alveg í stykkinu sem eftirkona Flo (Alþýðublaðið 01. 08. 1968,  

           sótt 23.11. 2010). 

 

Það kom á óvart að ekki skyldi finnast dæmi um forráðakonu í dæmum OH en í 

gömlum tímaritum fannst hins vegar eitt dæmi frá 1934 og alls 13 dæmi fundust 

um forráðafólk. Orðið forráðamaður er því yfirleitt alltaf notað um bæði kyn. 

Merking orðsins er samkvæmt Íslenskri orðabók (2002:371) ,maður sem hefur 

yfirráð með öðrum manni að lögum‘ eins og sést í dæmi (47). 

 

 (47)a. Nei, verkakonur þær, sem enn eru undir áhrifum þessara forráðakvenna  

           myndu þá vafalaust skilja afstöðu sína og yfirgefa slíkan félagsskap 

           (Verkamaðurinn 06.01. 1934, sótt 23. 11. 2010). 

      

       b. Kannski væri það athugandi fyrir forráðafólk Reykjavíkurborgar að lífga    

           upp á miðbæinn (Þjóðviljinn 22.08. 1978, sótt 23.11. 2010). 

 

Orðið þingkona er algengt í íslensku máli og hefur verið til umfjöllunar á Alþingi 

því þegar Kvennalistakonur komust á þing (1983) vildu þær nota heitið þingkona 

en ekki þingmaður. Þær tengdu því orðið þingmaður frekar við karlmann. Heitið 

þingmaður er hins vegar algengara orð um bæði kyn á Alþingi og í daglegu tali og 

er merking orðsins samkvæmt Íslenskri orðabók (2002:1811) ,maður sem kosinn 

er til þingsetu‘. Mörg dæmi fundust einnig um þingkonu í tímaritum og í OH eins 

og dæmi (48) sýnir. 

 

(48)a. ...bu þig svo heiman ad þú siert fær ad þingmanna dagleidum (OH 1561– 

       1565, sótt 06.02. 2011). 

   

       b. Þarna er þjóðskáld, einyrkjabóndi, þingkona, fátækrafulltrúi og hálfgerður  

           meyprestur í einni persónu (OH 1933, sótt 06.02. 2011). 

 

      c. Eftirspurði nú sýslumaðurinn, hvörn vitnisburð samankomið þingfólk gæfi  

         þessum Gísla umburðardreng í Stokkseyrarhrepp (Blanda 27‒31 hefti, 01.01.  

         1944, sótt 07. 02. 2011). 
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Mörg dæmi fundust einnig um orðið hjúkrunarkona og það elsta var frá 19. öld 

sem kemur ekki á óvart því starfsheitið var mjög algengt í íslensku máli. 

Merkingin er samkvæmt Íslenskri orðabók (2002:595) ,sérmenntaður maður (á 

Íslandi háskólanám) sem sinnir daglegri ummönnun sjúkra og slasaðra ásamt 

heilsuvernd‘. Starfsheitið breyttist síðan í orðið hjúkrunarfræðingur þegar 

menntunarkröfur breyttust (sjá Ágústu Þorbergsdóttur 2002:85, Önnu 

Gunnarsdotter Grönberg 2002:173). Heitið hjúkrunarfólk er stundum notað í stað 

hjúkrunarfræðingar um bæði kyn og fundust dæmi um það frá 20. öld eins og 

dæmi (49)b. sýnir. 

 

(49)a. Jeg keypti mjer dálitla ferðatösku, öldungis sams konar og  

       hjúkrunarkonur hafa (OH 1897, sótt 07. 02. 2011). 

        

       b ...meðal annars þyrfti þá 2 yfirlækna í stað eins, og helmingi fleira 

          hjúkrunarfólk (Andvari 01.01. 1901, sótt 07. 02. 2011). 

 

Orðið stjórnmálamaður er ekki mjög gamalt í málinu og var elsta dæmi um það í 

OH frá 19. öld. Merking orðsins er samkvæmt Íslenskri orðabók (2002:1479) 

,maður sem ver verulegum hluta af starfi sínu til að fást við stjórnmál‘. Örfá dæmi 

fundust einnig um stjórnmálakonu og voru þau öll frá 20. öld. Einnig fannst dæmi 

um stjórnmálafólk eins og dæmi (50)c. sýnir. 

 

(50)a. Stjórnmálamönnum Dana hefur jafnan verið illa við þennan sögulega rétt 

           Íslendinga (OH 1896, sótt 07. 02. 2011). 

     

       b...lýsti frú Naida, kunn stjórnmálakona indversk, yfir því að Gandhi hefði  

           brotið lögin (Vísir 13. 05. 1930, sótt 07. 02. 2011). 

 

       c. ...fólk sem unnið hefur að stuðningi við konur sem vilja stofna eða reka  

            fyrirtæki og stjórnmálafólk (Skírnir 04.10. 1988, sótt 07. 02. 2011). 

 

Orðið lögkona er starfsheiti sem ekki hefur verið mikið notað um konur. Heitið á 

sér hliðstæðu við orðið lögmaður sem merkir samkvæmt Íslenskri orðabók 
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(2002:946) ,lagamaður eða lögfróður maður‘. Elsta dæmi um lögmann í OH er frá 

16. öld, sbr. Þorleifur palsson logmann nordan og uestan alima jslande  (sótt 

19.11. 2010). Það sem kom hins vegar á óvart var að tvö dæmi fundust um 

lögkonu og er það athyglisvert að þau eru bæði úr tímariti Vestur-Íslendinga, 

Heimskringlu. Orðið hefur því hugsanlega ekki verið notað hér á landi. Það elsta 

var frá því um aldamótin 1900 en yngra dæmi frá 1940 eins og sést í dæmi (51)a. 

og b. 

 

(51)a. Lögkonan sýndi fram á að konan væri ekki sköpuð til að vinna og að hún  

            hefði því fullan rétti til að vera iðjulaus (Heimskringla 16.08. 1900 sótt  

            18.11. 2010).    

 

      b.Voru þar helst til skemtana Mrs. W.J Líndal lögkona með ræðu, Einar  

         Árnason kafteinn í hernum... (Heimskringla 13.03. 1940 sótt 18.11. 2010). 

 

Enginn dæmi fundust um lögfólk, hvorki í OH eða á timarit.is. Starfsheitið 

lögmaður þykir greinilega gott og gilt orð um bæði kyn í íslensku máli eins og 

mörg önnur samsett orð með -maður. Ekki er ólíklegt að málhefð hafi þar eitthvað 

að segja því mörg þessara orða eru orðin föst í sessi í íslensku máli (sjá Guðrúnu 

Kvaran 2008:35‒36). Í könnuninni sem lögð var fyrir eldri og yngri málhafa var 

kannað nánar hvort algeng og sjaldgæf heiti samsett með -kona og -fólk gæti 

komið í stað orða með -maður og verður það rætt ítarlegar í  kafla 4. 

 

 

3.6 Samantekt 

Í þessum kafla var umfjöllunarefnið femínísk málstýring þar sem rædd voru rök 

með og á móti málumbótum í átt að kvenvæðingu eða ,,kynhlutlausara“ orðalagi. 

Málumbætur hafa gengið misvel innan nágrannalandanna þar sem tungumálin eru 

ólíkt uppbyggð. Íslenskan hentar t.d. ekki vel til kvenvæðingar þar sem kyn í 

íslensku er nær eingöngu talið málfræðilegt og á lítið skylt við líffræðilegt kyn. 

Karlkynsorð þykja að sama skapi eiga jafnt við um konur og karla. Íslenskan er 

einnig þannig uppbyggð að engin virk kvenviðskeyti henta til að mynda andstæðu 

við karlkynsorð eins og í þýsku þar sem kvenviðskeytið -in er mjög virkt. Það hafa 

hins vegar verið smíðuð fjölmörg orð samsett með -kona sem mörg hver hafa ekki 
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verið notuð mikið í tungumálinu (rætt í grein 3.5), sbr. forkona, lögkona, auðkona 

og eftirkona (rætt nánar í könnuninni í kafla 4.). Flestir virðast því vera á þeirri 

skoðun að samsetningar með -maður eigi einnig við um konur. Orsökin getur bæði 

verið  málhefð  og sú  skoðun að meira  jafnrétti  sé  fólgið  í  samsetningum  með  

-maður og verður það kannað nánar í könnuninni í kafla 4. 

      Skiptar skoðanir eru innan nágrannalandanna um hvort kvenvæðing færi 

konum aukið jafnrétti og leiði ekki einungis til enn frekari aðgreiningar. Í mörgum 

tungumálum hefur því verið horfið frá kvenvæðingu og leitað hefur verið að 

,,kynhlutlausara“ orðalagi sem vísar til beggja kynja í stað karlkynsmynda. Sú leið 

hefur verið farin í íslensku þegar karlkyn fleirtölu hefur vikið fyrir hvorugkyni 

fleirtölu. Sú aðferð hentar íslenskunni ekki vel því hvorugkyn fleirtölu er yfirleitt 

ekki notað um ótilgreindan hóp manna (sjá Guðrúnu Þórhallsdóttur 2005, 2008). 

Málfræðilegt samræmi þarf einnig að vera milli kyns nafnorðs og fornafns eða 

lýsingarorðs innan setninga sem verður rætt betur í næsta kafla. 
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                  4  Könnun á málfræðilegu og líffræðilegu kyni 

 

4.1 Inngangur 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðafræði, efnissöfnun og niðurstöður 

rannsóknarinnar á breytingum á málfræðilegum kynjum í íslensku máli. Könnunin 

var lögð fyrir í 9. bekk í fjórum grunnskólum og lítinn samanburðarhóp 

fullorðinna. Þessi aldurshópur varð fyrir valinu því að mati kennara bekkjanna sem 

í úrtakinu voru höfðu nemendur í 9. bekk fengið þá fræðslu sem til þurfti til að 

leysa verkefnið.
12

 Markmið verkefnisins var m.a. að ná fram talmáli fólks og þess 

vegna var ákveðið að leggja fyrir tvö verkefni þar sem ólík fyrirmæli voru gefin og 

voru markhóparnir því tveir í hverjum skóla. Meiri líkur voru taldar vera á því að 

ef þátttakendur fengju minni leiðbeiningar þá sýndu þeir máltilfinningu sína (rætt 

nánar í grein 4.3) (sjá Schülze 1996:132‒133). Athuguð  voru  viðhorf  til  

samsetninga  með  -maður, -kona og -fólk, bæði í algengum og sjaldgæfum 

heitum. Þátttakendur gátu þá valið milli tveggja setninga með heitum um konur og 

bæði kyn eða orð eins og forkona/formaður, lögmenn/lögfólk og 

þingkona/þingmaður. Mörg þessara heita hafa ekki orðið langlíf í íslensku máli og 

þess vegna var kannað hvort fólk samþykkti frekar algeng heiti þar sem áhrif 

félagslegs kyns voru augljós (sjá Buβmann og Hellinger 2001:7‒8, Guðrúnu 

Þórhallsdóttur 2009:4‒5).   

Ósamræmi milli málfræðilegra kynja var einnig rannsakað því algengt virðist 

vera að tengja orð eins og krakkar og foreldrar blönduðum hópi karla og kvenna. 

Til samanburðar voru þá hafðar með setningar með orðum sem ekki er 

jafneindregið tilefni til að tengja afmörkuðum blönduðum hópi eða pari karls og 

konur, sbr. orðin áheyrendur, nemendur, gestir, ferðalangar og viðskiptavinir. 

Einnig var athugað hvernig vísað væri til nafnorða sem tengjast frekar öðru 

kyninu, sbr. lögga, hetja, fyrirsæta, skáld, kennari og hjúkrunarfræðingur (sjá 

Buβmann og Hellinger 2001:7‒8 og Guðrúnu Þórhallsdóttur 2009:4‒5).  

 

                                                 
12

 Það er þá miðað við að börn séu að ljúka máltökuskeiðinu en það er talið vera tímabilið frá fæðingu 

fram að kynþroska. Máltöku manna virðast því vera sett ákveðin tímamörk frá náttúrunnar hendi. Barn 

verður að læra tungumál sitt á þessu aldursskeiði annars nær það ekki tökum á móðurmáli sínu (sjá 

Sigríði Sigurjónsdóttur 2000). 



 37 

4.2 Framkvæmd könnunar og þátttakendur 

Gagnaöflun könnunarinnar fór fram í desember 2010 og fram í febrúar 2011 (sjá 

viðauka) og stóð hún yfir í um þrjá mánuði. Könnunin var megindleg og var beiðni 

fyrst send í fjóra grunnskóla og jákvæð svör fengust úr öllum þeirra. Einnig var 

farið á þrjá vinnustaði. Könnunin var framkvæmd þannig að rannsakandi mætti á 

hvern stað og lagði sjálfur skriflegt verkefni fyrir. Það var gert til þess að passa 

upp á að rétt fyrirmæli væru gefin. Í úrtakinu voru 40 fullorðnir (rætt nánar í grein 

4.5.3) og um 140 nemendur í níunda bekk fjögurra grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu. Það var unnið úr svörum alls 127 nemenda af þeim sem 

leystu verkefnið.   

      Kynjahlutfall var ekki jafnt hjá yngri aldurshópnum (hópi grunnskólabarnanna) 

því hlutfall stúlkna var hærra í þeim átta bekkjum sem könnunin var lögð fyrir. 

Eins og sjá má í töflu 4 eru stúlkurnar alls 78 en drengirnir 49.  

 

 Kynjahlutföll  

stúlkur drengir 

Aldursflokkur 

9. bekkur 

78 49 Alls 127 

           Tafla 4. Kynjahlutföll könnunar. 

 

Framkvæmd könnunarinnar var á þann veg að á forsíðu svarblaðanna áttu börnin 

að svara spurningum um bekk, kyn, fæðingarár og móðurmál. Þegar svörin voru 

metin marktæk var stuðst við þau viðmið sem Jóhannes Gísli Jónsson og Þórhallur 

Eyþórsson (2003:18) höfðu notað í sinni rannsókn á máli grunnskólabarna. Spurt 

var á forsíðu svarblaðs hvort viðkomandi hefði dvalist verulegan tíma erlendis. 

Það var gert með það að markmiði að koma í veg fyrir að áhrif annarra tungumála 

skekktu niðurstöður. Viðmiðið var að börnin mættu ekki hafa dvalist lengur en 

þrjú ár samfellt erlendis eða hafa annað tungumál en íslensku að móðurmáli. 

Einnig voru svarblöð dæmd ómarktæk ef glögglega mátti lesa úr svörunum að 

nemendur hefðu ekki tekið könnunina alvarlega. 

       Aðferðafræði og tilhögun verkefnisins var einnig byggð á bókarkafla úr 

nýlegri rannsókn nokkurra málfræðinga í Háskóla Íslands.
13

 Heiti bókarkaflans var  

                                                 
13

 Höskuldi Þráinssyni eru færðar þakkir fyrir lán á óbirtum bókarkafla ,,Tilbrigði í setningagerð og 

aðferðir við efnissöfnun“ (2009), sem verður hluti bókarinnar Tilbrigði í íslenskri setningagerð, sem 

væntanleg er frá Háskólaútgáfunni. 
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,,Tilbrigði í setningagerð og aðferðir við efnissöfnun“ (2009). Þar var fjallað um 

markmið rannsóknarinnar sem var að bera saman málfar ólíkra einstaklinga og 

hópa og kanna hvert málið væri að þróast. Einnig var kannað hvaða aðferðir 

hentuðu best við efnissöfnun. Höskuldur Þráinsson var verkefnisstjóri og naut 

hann dyggrar aðstoðar málfræðinganna Ástu Svavarsdóttur, Eiríks 

Rögnvaldssonar, Jóhannesar Gísla Jónssonar, Sigríðar Sigurjónsdóttur og Þórunnar 

Blöndal. 

        Einnig var stuðst við rannsóknir Jóhannesar Gísla Jónssonar og Þórhalls 

Eyþórssonar (2003) og Ástu Svavarsdóttur (1982) á þágufallshneigð. Þær kannanir 

leiddu t.d. í ljós mun á svörum karla og kvenna sem kemur oft fram í því að konur 

leitist eftir að tala það mál sem er viðurkennt innan málsamfélagsins og var það 

einnig haft til hliðsjónar í minni könnun. Á forsíðublaði var einnig spurt um 

menntun foreldra eða forráðamanna unglinganna (sjá viðauka 2). Það var gert til 

þess að kanna hvort málumhverfi gæti haft hugsanleg áhrif á svör barnanna. 

Könnun Sigríðar Sigurjónsdóttur og Joan Maling (2001:143) á nýrri gerð 

þolmyndarsetninga var einnig höfð til hliðsjónar en niðurstöður þeirrar rannsóknar 

höfðu sýnt fram á að eftir því sem menntun foreldra var minni þeim mun meiri 

líkur voru á því að börn samþykktu nýja setningagerð í málinu. Aldur skipti líka 

máli því málbreytingin fannst aðallega í máli ungs fólks og var það einnig haft til 

hliðsjónar í minni könnun. Eldri aldurshópur var því hafður til viðmiðunar með 

jöfnum kynjahlutföllum, þ.e. 20 karlar og 20 konur (rætt síðar í grein 4.5.3‒4.5.5). 

       Þátttakendur í grunnskólahópnum voru allir fæddir árið 1996 og voru þeir því 

14 ára þegar könnunin var lögð fyrir. Könnunin skiptist í þrjá hluta þar sem ólík 

viðfangsefni voru til athugunar. Í fyrsta hluta áttu þátttakendur að leggja mat á 

setningapör þar sem nafnorðin kona, fólk og maður komu fyrir í samsetningum og 

máttu þeir merkja við aðra setninguna eða báðar ef þær samrýmdust þeirra 

máltilfinningu. Í öðrum hluta áttu þátttakendur að setja rétt fornafn eða lýsingarorð 

í eyður. Markmiðið var þá að kanna hvort samræmi væri haft milli kyns nafnorðs 

og fornafns eða lýsingarorðs í texta. Í setningum komu fyrir orð sem oft eru notuð 

um blandaða hópa, þ.e. orð eins og foreldrar og krakkar. Í þriðja hluta 

könnunarinnar var einnig lögð áhersla á samræmi kynja innan texta. Áhersla var 

lögð á orð sem tengjast frekar kynferði manna eða orð eins og lögga, kennari, 

hjúkrunarfræðingur, hetja, fyrirsæta o.s.frv. (sjá viðauka 2). 
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       Niðurstöður könnunarinnar sýndu fram á að yngri aldurshópurinn notaði mun 

oftar bendivísun heldur en eldri aldurshópurinn, þ.e. aðallega í öðrum hluta í 

eyðufyllingarverkefninu sem reyndi á samræmi kynja í texta. Bæði yngri og eldri 

aldurshópurinn höfðu ósamræmi milli kynja í sömu setningum sem bendir til þess 

að niðurstöður hafi verið marktækar eins og aðrar kannanir hafa sýnt fram á (sjá 

Sigríði Sigurjónsdóttur og Joan Maling 2001:174).  

 

 

4.3 Tveir hópar: a-gerð, máltilfinning, og b-gerð, málfræðiverkefni 

Könnunin skiptist í þrjá ólíka hluta sem reyndu mismikið á málfræðiþekkingu eða 

máltilfinningu þátttakenda. Það var gert með það fyrir augum að hafa verkefnið 

fjölbreytilegt til að koma í veg fyrir þreytu og var þá stuðst við aðferðafræði 

Tilbrigðaverkefnisins (sjá Höskuld Þráinsson 2009:29). Í hverjum skóla fengu ekki 

allir þátttakendur sömu úrlausnarblöð því annar bekkurinn fékk svokallaða a-gerð 

en hinn b-gerð. A-gerð könnunarinnar kallaðist máltilfinning en b-gerðin 

málfræðiverkefni (í prófi) eins og dæmi (52) sýnir.  

 

(52) 

 

 

Í a-gerðinni var sjónum beint að máltilfinningu einstaklingsins. Samkvæmt 

hugmyndum málkunnáttufræðinga er þá ekki verið að leita eftir skoðun heldur 

þeirri tilfinningu sem málnotandinn hefur fyrir eðli setningarinnar. Þegar kunnátta 

málnotandans er í brennidepli er miðað við þá málfræði sem hann hefur tileinkað 

sér, innra málið (e. internal language, I-language). Hefðbundin málfræði miðast 

a-gerð,

máltilf inning

b-gerð,

málfræðiverkefni

Tveir hópar í hverjum skóla
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við að skoða málið utan frá eða ytra byrði málsins (e. external language, E-

language). Málið er þá skoðað út frá því hvernig það þróast og breytist (sjá 

Höskuld Þráinsson 2005:13‒14, Höskuld Þráinsson 2009:33).  

        Hópurinn sem fékk a-gerð verkefnis átti því að leysa verkefnið samkvæmt 

máltilfinningu og fékk hann litlar sem engar aðrar leiðbeiningar. Að mati Schülze 

(1996:132‒133) skila spurningar þar sem þátttakendum er sagt nákvæmlega hvað 

þeir eiga að gera annarri niðurstöðu en verkefni þar sem lítil sem engin fyrirmæli 

eru gefin en þá er hins vegar meiri hætta á misskilningi. Fólk er meira meðvitað 

um málfræðina þegar það veit hverju er verið að leita eftir. Í b-gerð verkefnisins 

var markmiðið hins vegar að kanna hvaða áhrif málfræðiþekking einstaklinga 

getur haft og hvernig svörin verða ef könnunin lítur út eins og málfræðiverkefni í 

skóla. Hópurinn sem fékk málfræðiverkefnaprófið eða b-gerð átti því að leysa 

verkefnið eins og um málfræðiverkefni væri að ræða. Sá hópur fékk leiðbeiningar í 

samræmi við það. Könnunin var lögð fyrir átta bekki í fjórum grunnskólum og 

lítinn hóp fullorðinna til samanburðar (rætt í grein 4.5.3). Skiptingin sést í töflu 5. 

 

   Tafla 5. Skipting nemenda milli a- og b-gerðar eftir skólum. 

 a-gerð, 

máltilfinning 

Alls b-gerð, 

málfræðiverkefni 

Alls 

 strákar stelpur  strákar stelpur  

Skól A (í Reykjavík)  4 11 15 2 10 12 

Skóli B (í Reykjavík)  9 10 19 8 12 20 

Skóli X (utan 

Reykjavíkur) 

7 6 13 5 14 19 

Skóli Y (utan 

Reykjavíkur) 

9 6 15 5 9 14 

 

Eins og sést í töflu 5 fengu alls 20 drengir og 45 stúlkur b-gerð eða samanlagt 65 

nemendur. Þeir sem fengu a-gerð voru alls 62 eða 29 strákar og 33 stelpur. 

Hlutföllin á milli hópanna voru því nokkuð jöfn. Skólum var skipt eftir hverfum í 

tvo flokka, þ.e. tveir skólar í Reykjavík vestan Elliðaáa og tveir í öðrum 

kaupstöðum á höfuðborgarsvæðinu, Kópavogi og Garðabæ. Reykjavíkurskólarnir 

verða hér eftir kallaðir skóli A (í Reykjavík) og skóli B (í Reykjavík) og hinir 

tveir skólarnir skóli X (utan Reykjavíkur) og skóli Y (utan Reykjavíkur) (sjá 
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Sigríði Sigurjónsdóttur og Joan Maling 2001:135).
14

 Einnig var könnunin lögð 

fyrir eldri hóp fullorðinna sem samanstóð af 20 körlum og 20 konum (sjá nánar í 

grein 4.5.3).  

     Ef einhver munur var á styrkleika bekkjanna tveggja í hverjum skóla, þ.e. 

samkvæmt upplýsingum kennara um niðurstöður málfræðiprófa, þá fengu þeir 

nemendur b-gerð. Það var gert til þess að skerpa niðurstöður til þess að komast að 

því hve mikil áhrif skólalærdómur geti haft. Greinilegur munur var í tveimur 

tilvikum,  annars vegar í skóla A í Reykjavík og hins vegar í skóla X (utan 

Reykjavíkur) og voru þessi hópar á hraðferð í íslensku. Skipting á milli hópa a- og 

b-gerðar sést í töflu 6. 

   

                              Tafla 6. Dreifing a- og b-gerðar í könnuninni 

 a- eða b-gerð Alls 

A B 

Dreifing 

9. bekkur 

62 65 127 

                                                                               . 

Þegar könnunin var lögð fyrir kom glögglega í ljós að þátttakendur sem fengu a-

gerðina, þar sem aðeins átti að miða við máltilfinningu, voru mun fljótari að leysa 

sitt verkefni heldur en þeir sem fengu b-gerðina og höfðu kennararnir orð á því. 

Fyrirmæli og leiðbeiningar virtust því skipta miklu máli því þeir sem voru lengur 

að leysa verkefnið voru greinilega að reyna meira á málfræðiþekkingu sína (sjá 

Schülze 1996:132‒133).  

 

 

4.3.1 Aðferðafræði og prófblað fyrsta hluta a- og b-gerðar 

 Í fyrsta hluta verkefnisins fékk annar hópurinn þær leiðbeiningar að leysa ætti 

verkefnið samkvæmt máltilfinningu (a-gerð). Hinn hópurinn fékk hins vegar þau 

fyrirmæli að leysa ætti verkefnið eftir því hvað þau sjálf teldu eðlilegt mál (b-gerð) 

                                                 
14

 Sigríður Sigurjónsdóttir og Joan Maling (2001) skiptu Reykjavík og úthverfunum á þennan hátt í 

könnun sinni um nýja gerð þolmyndarsetninga. Í könnun minni er þetta gert á sama hátt en hóparnir 

voru einnig kallaðir A, B, X og Y eftir svæðum í Reykjavík og kaupstöðum á höfuðborgarsvæðinu. 

Skólar á Seltjarnarnesi, Kjalarnesi, Hafnarfirði og Mosfellsbæ voru hins vegar ekki með í úrtakinu enda 

var um mun minni könnun að ræða. 
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(sjá viðauka 2) (sjá Höskuld Þráinsson 2009:33). Valið stóð milli tveggja 

hliðstæðra setninga sem voru eins nálægt lágmarkspörum og hægt var eins og sést 

í dæmi (53).  

 

(53)a. Stína hafði starfað lengi sem lögkona á stórri lögmannsstofu. 

      b. Stína hafði starfað lengi sem lögmaður á stórri lögmannsstofu. 

 

Það eru vissir annmarkar á þeirri aðferð því stundum getur samanburður á tveimur 

kostum orðið til þess að þátttakendur velji þann kost sem er ,,hlutlausari eða 

ómerktari“. Niðurstöður í Tilbrigðaverkefninu (2009) höfðu t.d. leitt í ljós að 66% 

þátttakenda völdu frekar hlutlausari möguleikann að taka upp pakkana eins og í 

seinna dæminu í (54) en einungis 15% völdu fyrri möguleikanna að taka pakkana 

upp (sjá Höskuld Þráinsson ofl. 2009:24).  

 

(54) Börnin áttu erfitt með að bíða á aðfangadagskvöld. 

                                 □ taka pakkana upp 

       Þeir fengu ekki að                               fyrr en eftir kvöldmatinn. 

                                 □ taka upp pakkana 

 

Það kom síðan í ljós að um 80% þátttakenda gátu sætt sig við bæði a. og b. þegar 

þeir voru látnir meta hliðstæðar setningar eins og þessar setningar úr 

Tilbrigðaverkefninu í dæmi (55)a. og b. sýna (sjá Höskuld Þráinsson 2009:24).  

    

(55)a. Krakkarnir voru ofsalega spenntir. 

          Þeir vildu taka upp jólapakkana fyrir kvöldmat. 

       b. Kosningaherferðin er á enda. 

           Menn eru að taka veggspjöldin niður. 

 

Þegar meta á máltilfinningu er þessi hætta alltaf fyrir hendi og þess vegna er oft 

erfitt að ná fram raunverulegri máltilfinningu þátttakenda (sjá Schülze 

1996:132‒133). Þegar ráðist var í framkvæmd prófspurninga í þeirri rannsókn sem 

hér er til umfjöllunar voru þessar niðurstöður hafðar til hliðsjónar. Af þeim sökum 

var ákveðið að leyfa þátttakendum að merkja við báðar setningarnar í fyrsta hluta 

ef þær teldust eðlilegar eða samrýmdust þeirra máltilfinningu (sjá viðauka 2). 
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       Könnuð voru  viðhorf  til  samsettra  orða  með  annaðhvort  -kona/-maður  

eða -menn/-fólk sem síðari lið. Setningar snerust allar um nafnorð, eins og t.d. 

forkona, sem standa eitt og sér. Í setningunum stóðu lýsingarorð eða fornöfn þá 

ekki hliðstætt með nafnorðinu eins og sést í dæmi (56).  

 

(56) 

 

 

Í dæmi (56) má sjá að 94% völdu orðið formaður en um 6% gátu sætt sig við orðið 

forkona. Til samanburðar voru einnig hafðar með setningar með algengum heitum 

eins og þingkona og talskona (sjá viðauka). Það var gert til þess að kanna hvort 

þátttakendur samþykktu frekar algeng heiti samsett með nafnorðinu kona sem gæti 

bent til þess að málhefð hefði áhrif á svör þeirra. Þegar niðurstöður voru metnar 

kom það líka á daginn því um 30% merktu við heitið þingkona en einungis um 6% 

merktu við forkona og um 8% við lögkona. Það var hins vegar mjög algengt að 

merkt væri einnig við þingmaður þegar merkt var við þingkona sem er vísbending 

um að þátttakendur telji ekki síður við hæfi að nota orðið þingmaður um konu. Í 

könnuninni voru bornar saman tvær hliðstæðar setningar með orðinu þingkona til 

þess að kanna hvort ólík svör fengjust eins og í dæmi (57). 
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(57) a. Una hefur verið þingkona Samfylkingarinnar síðastliðin tvö ár. 

       b. Una hefur verið þingmaður Samfylkingarinnar síðastliðin tvö ár. 

       c. Ingunn er fyrsta þingkona Sjálfstæðisflokksins í Suðurlandskjördæmi. 

       d. Ingunn er fyrsti þingmaður Sjálfstæðisflokksins í Suðurlandskjördæmi. 

 

 Í ljós kom að það er munur á svörum við (57)a. annars vegar og (57)c. hins vegar. 

Mun fleiri í yngri aldurshópnum merktu við fullyrðinguna í lið (57)c. eða um 35%, 

Ingunn er fyrsta þingkona Sjálfstæðisflokksins í Suðurlandskjördæmi, heldur en Una 

hefur verið þingkona Samfylkingarinnar síðastliðin tvö ár eða um 25%. Þessi munur 

ætti ekki að koma á óvart því í (57)c. er hefðbundið orðalag með orðinu þingkona 

sem fólk þekkir líklega úr fréttum af kosningum. Þess vegna kemur ekki á óvart að 

fleiri telji þingkona í (57)c. eðlilegt mál og tengi þá starfsheitið þingkona við konu. 

       Í sumum setningum í fyrsta hluta vísaði fornafn til nafnorða eins og dæmi (58)a. 

og b. sýnir (sjá einnig viðauka 2). Borin voru saman algeng og sjaldgæf samsett orð 

með nafnorðunum menn/fólk eins og í dæmi (58). 

 

(58)a. Þau störfuðu sem blaðamenn hjá Morgunblaðinu  

       b. Þau störfuðu sem blaðafólk hjá Morgunblaðinu. 

       c. Forystufólk flokksins fór fyrst af fundinum. 

       d. Forystumenn flokksins fóru fyrstir af fundinum. 

 

Þegar þátttakendur voru látnir velja á milli þessara setninga var líklegt að þeir 

veldu frekar setningu (58)d. með nafnorðinu forystumenn í kynhlutleysi heldur en 

(58)c. með forystufólk sem er sjaldgæfara orð. Enda sýndu niðurstöður að um 89% 

samþykktu forystumenn þegar 20% samþykktu orðið forystufólk. Ef þátttakendur 

hefðu einungis átt að velja á milli þessara setninga er mjög líklegt að enginn hefði 

merkt við setningar (58)c. sem hefði skekkt niðurstöður eins og fram kom í 

Tilbrigðaverkefninu (sjá Höskuld Þráinsson ofl. 2009:24).  

       Í fyrsta hluta voru einnig könnuð starfsheiti eða önnur orð sem búast hefði 

mátt við að tengdust frekar öðru kyninu (sjá Buβmann og Hellinger 2001:7‒8 og 

Guðrúnu Þórhallsdóttur 2009:4‒5). Í setningunum voru starfsheiti eins og leikkona 

eða leikari, sem notuð eru um konur. Konur eru t.d. oft kallaðar leikkonur enda 

kom það í ljós því mun fleiri merktu við setninguna Þorgerður starfaði í tvö ár 
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sem leikkona hjá Borgarleikhúsinu eða um 89% þegar um 28% samþykktu 

setninguna Þorgerður starfaði í tvö ár sem leikari hjá Borgarleikhúsinu.  

       Í könnuninni voru þátttakendur einnig látnir meta orðapör eins og 

vinkona/vinur sem hafa ekki sömu merkingu. Orðið vinur hefur t.d. samkvæmt 

Íslenskri orðabók (2002:1758) merkinguna ,kær félagi eða náinn kunningi‘ eða ,sá 

sem gæddur er vináttu‘. Orðið vinkona hefur síðan mun sértækari eða þrengri 

merkingu því orðið á aðeins við um konur (Guðrún Þórhallsdóttir 2010). Í 

könnuninni voru þátttakendur látnir velja milli setninga eins og í dæmi (59). 

 

(59) 

 

Um 92% tengdu orðið vinkona við raunkyn Ástu og Maríu en um 16% töldu að 

hægt væri einnig að nota orðið vinir um vinasamband kvenna. 

       Niðurstöður fyrsta hluta voru túlkaðar á þann veg að ef þátttakendur merktu 

oft við -kona í heitum sem tengjast konum var það vísbending um áhrif félagslegs 

kyns (sjá Buβmann og Hellinger 2001:7‒8 og Guðrúnu Þórhallsdóttur 2009:4‒5). 

Ef merkt var oftar við sjaldgæfari samsetningar með -fólk eða -kona var það 

vísbending um að þátttakendur væru opnir fyrir nýjungum eða kvenvæðingu innan 

tungumálsins. Niðurstöður sýndu fram á að mikill meirihluti merkti yfirleitt við 

nafnorðið -maður um konur og bæði kyn eða í um 90% tilfella. Samsetningar með 

maður þykja því að mati flestra eiga við um karla og konur og getur það verið 

vísbending um að málhefð hafi áhrif á málnotendur (sjá Guðrúnu Kvaran 

2008:35‒36). Niðurstöður könnunar Selmu Gunnarsdóttur (2009:76‒77), um 

kennsluhætti í grunn- og framhaldsskólum, styðja þá tilgátu. Að mati þeirra 
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kennara sem í úrtakinu voru fengu nemendur litla fræðslu um kynhlutleysi 

karlkyns sem ýtir ekki undir miklar vangaveltur.  

 

 

4.3.2 Aðferðafræði og prófblað annars hluta a- og b-gerðar 

 Í öðrum hluta verkefnisins fengu þeir þátttakendur sem leystu a-gerð einungis þau 

fyrirmæli að þeir ættu að setja rétt fornafn eða lýsingarorð í eyður.  Þeir sem leystu 

b-gerð fengu hins vegar nákvæmari fyrirmæli með dæmasetningum til þess að ýta 

undir það að þátttakendur vönduðu sig og sýndu málfræðiþekkingu sína (sjá 

Schülze 1996:132‒133). Málfræðilegt kyn var útskýrt fyrir unglingunum á þann 

hátt að það væri nokkurs konar flokkun sem næði til allra orða með sameiginleg 

einkenni. Einnig var sagt að nafnorð réði kyni fornafns og lýsingarorðs. Dæmi 

voru höfð með til hliðsjónar eins og dæmi (60) sýnir (sjá einnig viðauka 2). 

 

(60)a. Strákarnir voru duglegir.                 Þeir áttu hrós skilið. 

      b. Stelpurnar voru samviskusamar.      Þær kláruðu heimaverkefnið. 

      c. Börnin voru lengi úti.                         Þau voru þreytt. 

 

Bæði þátttakendur a- og b-gerðar fengu þau fyrirmæli að þeir ættu að setja rétt 

fornafn og lýsingarorð í eyður. Þeir áttu að velja rétta orðmynd úr möguleikunum 

sem sýndir voru innan sviga en með því var verið að kanna samræmi kynja innan 

texta eins og dæmi (61) sýnir (sjá einnig viðauka 2). 

 

(61) Krakkar hlakka alltaf til sumarsins því að þá ætla ________ (þeir, þær, þau)  

        að gera margt spennandi í fríinu. 

 

Þessi eyðufyllingaraðferð hefur gefist vel í öðrum könnunum og var þessi aðferð 

notuð þegar gögnum var safnað um þágufalls- og nefnifallshneigð í rannsóknum 

Ástu Svavarsdóttur (1982) og Jóhannesar Gísla Jónssonar og Þórhalls Eyþórssonar 

(2003). Í Tilbrigðaverkefninu kom einnig í ljós að líklegt væri að aðferðin drægi úr 

þeim hliðarverkunum að hlutlausari valkostur væri valinn eins og þegar valið er á 

milli tveggja setninga. Einnig hefur komið í ljós að eyðufyllingar minnka líkur á 

því að börn misskilji textann (sjá Höskuld Þráinsson 2009:30-31).  
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       Í öðrum hluta var lögð áhersla á orð eins og krakkar og foreldrar sem oft eru 

notuð um blandaða hópa. Ekki er ólíklegt, eins og fram hefur komið, að farið sé að 

tengja fleirtöluna krakkar og foreldrar við blandaða hópa og nota þá fornafn og 

lýsingarorð í hvorugkyni fleirtölu (sbr. umfjöllun 2.3.1.). Einnig var athugað hvort 

sömu niðurstöður fengjust ef verið væri að fjalla um krakka almennt eins og í 

dæmi (62)a. eða um ákveðinn hóp þeirra eins og í dæmi (62)b.  

 

(62)a.  Krakkar hlakka alltaf til sumarsins því að þá ætla þeir/þær /þau að gera  

            margt spennandi í fríinu. 

       b. Krakkarnir í 5.S voru allir/allar/öll sammála um að spennandi tímar væru  

           fram undan. 

 

Í lið (62)a. hefur nafnorðið krakkar almenna merkingu öfugt við (62)b. þar sem 

verið er að vísa til ákveðinna krakka í bekknum 5.S. Þessar setningar voru bornar 

saman með það fyrir augum að athuga hvort líklegra væri að þátttakendur tengdu 

krakka frekar við blandaðan hóp og notuðu hvorugkyn þegar fjallað væri um 

ákveðinn hóp krakka heldur en þegar verið væri að fjalla almennt um þá (Guðrún 

Þórhallsdóttir 2009:5). Einnig var kannað hvort það hefði áhrif á niðurstöður ef 

meiri fjarlægð væri milli nafnorðs og lýsingarorðs eða fornafns eins og setning í 

dæmi (63)b. sýnir. 

 

(63)a. Foreldrarnir voru ánægðir/ánægðar/ánægð  með vetrarstarfið. 

        

        b. Foreldrar barnanna í 5. S ætluðu að gefa kennaranum gjöf í þakklætis- 

             skyni  að  launum því  að  hann ætti lof skilið og þeir/þær/þau hlökkuðu 

             til áframhaldandi samstarfs við Ingunni kennara. 
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(63) 

 

Í könnuninni virtist fjarlægð skipta miklu máli því um 60% höfðu fornafn í 

hvorugkyni þegar fjarlægð var mikil í dæmi (63)b. en einungis 15% höfðu 

lýsingarorð í hvorugkyni þegar fjarlægð var lítil í (63)a. Einnig var athugað hvort 

þátttakendur tengdu t.d. nafnorð eins og ferðalangar einnig við blandaðan hóp 

þegar um ákveðinn hóp var að ræða eins og sést í dæmi (64). 

 

(64) Ferðalangarnir voru vel útbúnir í ferðina með Ferðafélaginu til Egilsstaða.  

        Þeir/þær/þau ætluðu að stoppa á nokkrum þekktum áfangastöðum á leiðinni. 
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Samkvæmt Guðrúnu Þórhallsdóttur (2009:5‒7) og Höskuldi Þráinssyni (2005:518) 

eru meiri líkur á því að hvorugkyn sé valið með bendivísun þegar vissa er fyrir því 

að hópur samanstandi af báðum kynjum eins og í (64). Bendivísun miðast þá við 

eðliskyn sem er þá hvorugkyn. Niðurstöður sýndu að 76% tengdu nafnorðið 

ferðalangar við karlkynsfornafn en um 24% tengdu nafnorðið ferðalangar við 

blandaða hópa þótt kynjasamsetning hópsins hefði ekki komið fram í textanum. 

Þátttakendur leyfðu því síður hvorugkyn þegar nafnorðið ferðalangar var annars 

vegar heldur en þegar um nafnorðin krakkar og foreldrar var að ræða þegar meiri 

fjarlægð var milli nafnorðs og fornafns. Það bendir til þess að einhver 

greinarmunur sé gerður á orðunum krakkar og foreldrar, sem sérstakt tilfefni er til 

að nota oft um afmarkaða blandaða hópa og pör merkingarinnar vegna, og orð á 

borð við ferðalangar sem vísa ekki jafneindregið til blandaðs hóps karla og 

kvenna. 

      Í öðrum hluta verkefnisins voru einnig könnuð áhrif félagslegs kyns í 

starfsheitinu kennari. Til samanburðar var þá höfð með málsgrein með 

starfsheitinu fararstjóri. Kynferði nafnorðsins fararstjóri var þá nefnt í upphafi 

málsgreinar en kynferði kennarans innan málsgreinar í lokin til þess að kanna 

hvort það hefði áhrif á svör þátttakenda eins og sést í dæmi (65). 

 

(65)a. Foreldrar barnanna í 5. S ætluðu að gefa kennaranum gjöf í þakklætisskyni  

           að  launum  því  að  hann/hún/það ætti lof skilið og þeir/þær/þau  

           hlökkuðu til áframhaldandi samstarfs við Ingunni kennara. 

     

       b. Fararstjórinn, sem hét Brynja, hafði mikinn áhuga á að sýna hópnum fyrst   

            Skógasafn. Hann/Hún/Það  vissi  að  þeir/þær/þau  hefðu  áhuga  á forn- 

            minjum. 

 

Niðurstöður leiddu í ljós mikinn mun á svörum þátttakenda. Mun fleiri vísuðu í 

kynferði Brynju fararstjóra í kvenkyni eða um 84% með bendivísun eins og í 

dæmi (65)b. heldur en í kynferði kennara innan málsgreinar í (65)a. eða um 16%. 

Málfræðilegt samræmi kynja virtist því skipta meira máli innan málsgreinar (sjá 

Höskuld Þráinsson 2005:518). 
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4.3.3 Aðferðafræði og prófblað þriðja hluta a- og b-gerðar 

Í þriðja hluta verkefnisins áttu þátttakendur að merkja við hvort setning teldist tæk 

eða ótæk og var enginn munur gerður á a- og b-gerð. Í þessum hluta var lögð 

áhersla á setningar þar sem orð eins og lögga, kennari, fyrirsæta, 

hjúkrunarfræðingur, hetja og vörubílstjóri komu fyrir sem tengdust frekar öðru 

kyninu (sjá Buβmann og Hellinger 2001:7‒8 og Guðrúnu Þórhallsdóttur 

2009:4‒5). Þátttakendur gátu valið milli þriggja valmöguleika, já, spurningarmerki 

eða nei, eins og gert var í Tilbrigðaverkefninu eins og dæmi (66) sýnir (sjá 

Höskuld Þráinsson 2009:22‒23).  

 

(66) Já       =       Eðlileg setning. Svona get ég vel sagt. 

        ?        =        Vafasöm setning. Ég myndi varla segja svona. 

        Nei    =        Ótæk setning. Svona get ég ekki sagt. 

 

Svarmöguleikinn já merkti tæk setning og nei merkti ótæk. Þegar merkt var við 

spurningarmerkið þá merkti það vafasöm setning. Sá möguleiki var hafður með til 

þess að útiloka að vafasöm tilbrigði væru álitin tæk eða ótæk sem gæti hugsanlega 

skekkt niðurstöður. Í Tilbrigðaverkefninu þóttu t.d. þrír kostir gefa bestu raun og 

miðkosturinn nýttist vel. Það fór eftir eðli setninganna hvort hann var notaður og 

ekkert benti til þess að hann væri ofnotaður (sjá Höskuld Þráinsson 2009:18‒21). 

Þátttakendur höfðu einnig þann valmöguleika að gera athugasemdir ef þeim fannst 

þörf á því. Í þeirri rannsókn sem hér er til umfjöllunar virtist spurningarmerkið 

ekki vera ofnotað því það var yfirleitt notað þegar meta átti setningar á borð við 

(67). 

 

(67) Skáldið vann lengi fram eftir og var því þreyttur.          Já           ?             nei  

                                                                                                                

Um 38% þeirra sem í yngri aldurshópnum voru samþykktu setninguna og 24% 

töldu hana vafasama. Hvorugkynsorðið skáld er notað um karla og konur, en 

vísbendingar eru um að vísað sé oft til nafnorðsins með hann eða hún. Niðurstöður 

könnunar nokkurra stúdenta í Háskóla Íslands benda t.d. til þess (sjá Árna Sverri 

Bjarnason, Steinunni Gyðu- og Guðjónsdóttur og Svein Guðmundsson 2005:17). 
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Það kom því ekki á óvart að stundum hafi þátttakendum þótt þessi setning vafasöm 

og því hvorki tæk né ótæk. Athugasemdir voru einnig leyfðar og setti einn 

fullorðinn spurningarmerki við það að hægt væri að segja að skáld væri þreytt. 

Bæði yngri og eldri þátttakendur voru því ekki alltaf vissir um hvernig meta ætti 

setningu þar sem lýsingarorð í karlkyni vísar til nafnorðsins skáld. Ef 

athugasemdir voru gerðar í öðrum setningum voru það yfirleitt leiðréttingar þegar 

ósamræmi var milli kyns nafnorðs og lýsingarorðs eða fornafns, þ.e.  

hjúkrunarfræðingurinn var sátt var leiðrétt í sáttur. 

       Í þriðja hluta var einnig skotið inn á milli svokallaðri viðmiðunarsetningu sem 

líklega yrði metin ótæk. Könnun Sigríðar Sigurjónsdóttur og Joan Maling (2001) 

var þá höfð til hliðsjónar en þær höfðu haft ótækar setningar með til þess að kanna 

einbeitingu þátttakenda. Það þótti t.d. mjög ólíklegt að setningin Hann hafði verið 

veikt lengi teldist tæk. Enda sýndu niðurstöður fram á að um 94% yngri málhafa 

töldu setningu þá ótæka og allir í eldri viðmiðunarhópnum. Það benti til þess að 

svör þátttakenda væri í flestum tilfellum marktæk. Í könnuninni voru einnig hafðar 

með setningar sem búast mætti við að allir teldu tækar eins og setningin í dæmi 

(68) sýnir. 

 

(68) Sumir voru ekki ánægðir með lyktir mála.  

 

Það kom hins vegar á óvart að einungis helmingur yngri þátttakenda merkti við já í 

setningu (68). Ekki er ólíklegt að einhverjir hafi ekki skilið merkingu 

setningarinnar og hafi þess vegna talið hana vafasama eða ótæka. Þegar könnunin 

var lögð fyrir spurðu t.d. nokkrir nemendur um merkingu orðasambandsins að vera 

ekki ánægður með lyktir mála. Sá möguleiki er alltaf fyrir hendi að þátttakendur 

láti það hafa áhrif á mat sitt.  

       Í þriðja hluta voru einnig lagðar fyrir setningar með heitum sem oft eru tengd 

öðru kyninu, sbr. hetja, fyrirsæta, lögga, kennari og hjúkrunarfræðingur eins og 

dæmi (69)a. og b. sýnir. 

 

(69)a. Kennarinn var mjög skemmtileg. 

         b. Hjúkrunarfræðingurinn var sátt við nýja vaktaplanið. 
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Heitin kennari og hjúkrunarfræðingur eru t.d. oft tengd kvenkyni því konur gegna 

frekar þeim störfum en karlar. Enda sýndu niðurstöður að um 18% yngri málhafa 

tengdu starfsheiti kennara og um 18% starfsheiti hjúkrunarfræðings við konur (sjá 

Árna Sverri Bjarnason, Steinunni Gyðu- og Guðjónsdóttur og Svein Guðmundsson 

2005:14‒22). Í könnuninni var einnig höfð með setning þar sem fjallað var 

almennt um hjúkrunarfræðing til samanburðar eins og dæmi (70) sýnir.  

 

(70) Þegar hjúkrunarfræðingur hittir nýja sjúklinga í fyrsta sinn á hún að taka  

        vel á móti þeim.  

 

Í setningu (70) er vísað til nafnorðsins hjúkrunarfræðingur með fornafni í 

kvenkyni í stað karlkyns. Það reyndist mikill munur á svörum þátttakenda eftir því 

hvort verið væri að fjalla almennt um hjúkrunarfræðing eða um ákveðinn 

hjúkrunarfræðing. Um 57% yngri málhafa kölluðu setninguna í (70) tæka þegar 

verið var að fjalla almennt um hvaða hjúkrunarfræðing sem er en 18% setninguna í 

(69)b. þegar fjallað var um ákveðinn hjúkrunarfræðing. Til þess að hnykkja á 

niðurstöðum var höfð með setning með heitinu vörubílstjóri, sem væri trúlega 

fremur tengt karlkyni því meirihluti vörubílstjóra eru karlmenn, eins og dæmi (71) 

sýnir. 

 

(71) Vörubílstjórinn var geðvond í umferðinni. 

 

Niðurstöður komu á óvart því um 12% grunnskólahópsins töldu eðlilegt að vísa til 

(kvenkyns) vörubílstjóra með lýsingarorði í kvenkyni. Enginn í eldri 

aldurshópnum samþykkti hins vegar þessa setningu. Þessar niðurstöður eru 

vísbending um að félagslegt kyn hafi ekki alltaf áhrif og að bendivísun færist í 

vöxt (sjá Buβmann og Hellinger 2001:7‒8 og Guðrúnu Þórhallsdóttur 2009:4‒5).  

       Eins og fram kom í grein 4.3.2 og prófað var í öðrum hluta könnunarinnar, 

bendir margt til þess að almenn tilhneiging sé til að tengja orðin krakkar og 

foreldrar blönduðum afmörkuðum hópi. Til þess að hafa niðurstöður sem 

marktækastar var því tekið á það ráð að hafa einnig í þriðja hlutanum setningu með 

til samanburðar með nafnorði sem tengist ekki sérstaklega öðru kyninu og er 

heldur ekki notað um par karls og konu eða afmarkaðan blandaðan hóp. Í 
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könnuninni var því búin til setning sem vísaði til nafnorðsins viðskiptavinir með 

fornafni í hvorugkyni eins og dæmi (72) sýnir. 

 

(72) Ef viðskiptavinir verslana vilja fá góða þjónustu þurfa þau að vera kurteis  

        við starfsfólkið.  

 

Um 40% þeirra sem í yngri aldurshópnum voru töldu tækt að vísa með hvorugkyni 

til nafnorðsins viðskiptavinir. Þessi notkun bendivísunar var því ekki einskorðuð 

við orðin krakkar og foreldrar sem oft eru tengd blönduðum hópi. Það bendir til 

þess að bendivísun og ósamræmi kynja sé að færast í vöxt í máli ungs fólks. 

 

 

4.4 Samanburður á a- og b-gerð eftir styrkleika hópa 

Eins og fram hefur komið þá var stundum marktækur munur á styrkleika þeirra 

bekkja sem kannaðir voru. Betri hópurinn fékk þá svokallaða b-gerð sem reyndi á 

málfræðiþekkingu nemenda en slakari hópurinn a-gerð sem snerist um 

máltilfinningu. Í tveimur skólum var töluverður munur á bekkjum, þ.e. annars 

vegar skóla A (í Reykjavík) og skóla X (utan Reykjavíkur). Úrlausnir a- og b-

gerðar í þessum skólum voru bornar saman til þess að kanna hvort munur væri á 

hópunum eftir því hvaða fyrirmæli voru gefin. Fyrirmæli og leiðbeiningar virtust 

hafa mikil áhrif á hópana í báðum skólum því þeir sem fengu b-gerð voru lengur 

að leysa verkefnið. Þeir virtust því reyna meira á málfræðiþekkingu sína heldur en 

þeir sem fengu máltilfinningarprófið (sjá Schülze 1996:132‒133). 

       Þegar niðurstöður voru bornar saman var lítill sem enginn munur á svörum 

hópanna í fyrsta hluta könnunarinnar þrátt fyrir að hóparnir hafi ekki fengið sömu 

fyrirmæli um úrlausn verkefnisins. Annar hópurinn fékk þau fyrirmæli að leysa 

ætti verkefnið samkvæmt máltilfinningu en hinn hópurinn fékk þau fyrirmæli að 

leysa ætti verkefnið eftir því hvað þau sjálf teldu eðlilegt mál (sjá grein 4.3.1) Fáir 

þátttakendur samþykktu sjaldgæf heiti eins og lögkona og forkona um konur eða 

einungis einn og tveir úr hvorum hópi. Það sama átti við þegar þátttakendur voru 

látnir meta setningar þar sem konur voru vinkonur eða vinir. Um 90% þátttakenda 

úr báðum skólum og báðum hópum töldu vináttusamband kvenna vera 

vinkvennasamband en ekki vinasamband. Þegar algengari heiti áttu í hlut var sama 

uppi á teningnum hjá báðum skólum en um 90% samþykktu t.d. frekar setninguna 
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Þau störfuðu sem blaðamenn hjá Morgunblaðinu heldur en setninguna Þau 

störfuðu sem blaðafólk hjá Morgunblaðinu eða um 5%. 

      Í eyðufyllingarverkefninu í öðrum hluta var meiri munur á milli hópanna þar 

fylgdi b-gerðinni forskrift sem sýndi samræmi milli málfræðilegra kynja innan 

texta en a-gerðinni ekki. Það reyndist hins vegar ekki vera mikill munur í 

eyðufyllingarverkefninu í setningu (73) verkefni 2 (V2) þar sem nafnorðið 

krakkar kom fyrir.
15

 

 

(73) 

  

 

Í skóla X (utan Reykjavíkur) hafði a-gerð, máltilfinningarhópurinn, fornafn í 

hvorugkyni í 69% tilfella en skóli A (í Reykjavík) hafði það í 60% tilfella. 

Hópurinn sem fékk b-gerð í skóla X (utan Reykjavíkur) vísaði hins vegar í 37% 

tilfella í hvorugkyn þegar skóli A (í Reykjavík) í 33% tilfella. Hátt hlutfall í báðum 

skólum tengdi því nafnorðið krakkar við hvorugkyn og blandaðan hóp manna. Það 

reyndist hins vegar ekki vera mikill munur á svörum eftir því hvort verið væri að 

fjalla almennt um krakka eins og í setningu (73) eða um ákveðinn hóp krakka eins 

og í setningu (74). 

 

                                                 
15

 Í ritgerðinni var ákveðið að merkja setningar úr eyðufyllingarverkefninu á þennan hátt. Þessi merking 

þýðir að þessi setning er tekin úr verkefni 2 í öðrum hluta. Í fyrsta og þriðja hluta voru setningar  

merktar sem setning 1 (S1) og 2 (S2) o. s. frv. 
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(74) 

  

 

Hópurinn sem fékk a-gerð í skóla X (utan Reykjavíkur), máltilfinningarprófið, 

vísaði í 69% tilfella til krakka með hvorugkyni en sami hópur í skóla A (í 

Reykjavík) notaði hvorugkyn í um 60% tilfella. Í skóla X (utan Reykjavíkur) hafði 

hópurinn sem fékk b-gerð sem reyndi á málfræðiþekkingu fornafn í 42% tilfella í 

hvorugkyni en hópurinn í skóla A (í Reykjavík) hafði það í 33% tilfella. Það skipti 

því litlu máli hvort verið væri að fjalla almennt um krakka eða ákveðinn hóp 

krakka. Niðurstöður sýndu jafnframt að fyrirmæli og styrkleikur hópa hjá báðum 

skólum hafði greinilega áhrif á svör þátttakenda því þeir sem fengu 

málfræðiverkefnið gættu betur samræmis milli kynja. Eins og fram hefur komið 

var höfð með setning, í þriðja hluta, til samanburðar með nafnorðinu viðskiptavinir 

eins og sést í töflu 7.  

 

Tafla 7. Mat á viðmiðunarsetningu með nafnorðinu viðskiptavinir. 

Setning  Skóli X (utan 

Reykjavíkur) 

Skóli A (í Reykjavík) 

 a- og b-gerð a- og b-gerð 

 tæk vafasöm     tæk vafasöm 

S7 (þriðji hl.) Ef viðskiptavinir vilja 

fá góða þjónustu þurfa þau að vera 

kurteis við starfsfólkið. 

44% 19%  33% 22% 
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Það reyndist ekki marktækur munur á svörum skólanna þegar nafnorðið 

viðskiptavinir kom fyrir. Um 44% nemenda í skóla X (utan Reykjavíkur) töldu 

setninguna tæka og samþykktu að vísa til nafnorðsins viðskiptavinir með 

hvorugkynsfornafni en um 33% nemenda í skóla A (í Reykjavík). Þessar 

niðurstöður benda til þess að nafnorðið viðskiptavinir sé einnig tengt blönduðum 

hópi.  

      Þegar niðurstöður voru bornar saman var einnig kannað hvort munur væri á 

svörum þátttakenda eftir fjarlægð milli nafnorðs og fornafns eða lýsingarorðs. 

Þetta var kannað á ýmsa vegu með ólíkum nafnorðum og stóð valið á milli 

lýsingarorðs eða fornafns í karlkyni, hvorugkyni eða kvenkyni þegar nafnorð var í 

karlkyni eins og dæmi í (75) sýna. 

 

(75)a. Foreldrarnir voru ánægðir/ánægð/ánægt með vetrarstarfið.  

           (V2 annar hluti) 

         

      b.Foreldrar barnanna í 5. S ætluðu að gefa kennaranum gjöf í þakklætisskyni  

         að launum því að hann ætti lof skilið og þeir/þær/þau/ hlökkuðu til áfram- 

         haldandi samstarfs við Ingunni kennara. (V2 annar hluti) 

 

Niðurstöður leiddu í ljós að svör þátttakenda í báðum skólum sýndu frekar 

samræmi kynja ef ekki var langt á milli nafnorðs og fornafns eins og í dæmi (75)a. 

Í skóla X (utan Reykjavíkur) kom t.d. í ljós að flestallir þátttakendur í báðum 

hópum höfðu samræmi milli kynja í dæmi (75)a. þegar stutt var á milli nafnorðs og 

fornafns. Hópurinn sem fékk b-gerðina var t.d. með öll svörin rétt og aðeins tveir 

nemendur sem fengu a-gerð höfðu lýsingarorðið í hvorugkyni. Þegar þessar 

niðurstöður voru bornar saman við skóla A (í Reykjavík) var ekki mikill munur á 

svörum. Þegar setning (75)b. var metin var hins vegar meiri munur á hópunum í 

báðum skólum. Í skóla X (utan Reykjavíkur) vísaði a-gerð í 77% tilfella í 

nafnorðið foreldrar með hvorugkynsfornafni og b-gerð í 57% tilfella. Í skóla A (í 

Reykjavík) var þessu öfugt farið því a-gerð hafði fornafn í hvorugkyni í 53% 

tilfella þegar b-gerð hafði það í 75% tilfella. Mun fleiri í báðum hópum höfðu því 

fornafn í hvorugkyni þegar lengra var á milli nafnorðs og fornafns og tengdu þá 

frekar nafnorðið foreldrar við blandaðan hóp. 
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      Í setningu (76)a. og b. var einnig kannað hvort munur væri á svörum 

þátttakenda eftir því hvort vísað var í kynferði kennara innan sömu málsgreinar 

eða í kynferði fararstjóra í næstu málsgrein á eftir. 

  

(76)a. Foreldrar barnanna í 5. S ætluðu að gefa kennaranum gjöf í þakklætisskyni  

          að launum því að hann/hún/það ætti lof skilið og þeir/þær/þau hlökkuðu  

           til áframhaldandi samstarfs við Ingunni kennara. (annar hluti V2.)  

        

      b. Fararstjórinn, sem hét Brynja, hafði mikinn áhuga á að sýna hópnum fyrst  

          Skógasafn. Hann/hún/það vissi að þeir/þær/þau hefðu mikinn áhuga á  

          fornminjum. (annar hluti V3.) 

 

Það reyndist ekki mikill munur á skólum eftir því hvort þátttakendur vísuðu í 

málfræðilegt eða líffræðilegt kyn kennara eins og í málsgrein (76)a. Hópur X (utan 

Reykjavíkur) notaði bendivísun og myndina hún í um 10% tilfella og 23% þeirra 

sem fengu a-gerð. Þeir sem fengu b-gerð í skóla A (í Reykjavík) vísuðu hins vegar 

í 16% tilfella í kynferði Ingunnar og um helmingi fleiri þeirra sem fengu a-gerð 

eða um 33%. Meiri munur var á skólunum þegar málsgreinar (76)a. og b. voru 

bornar saman því mun fleiri vísuðu í kynferði fararstjórans heldur en kynferði 

kennarans eins og dæmi (77) sýnir. 
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Í skóla X (utan Reykjavíkur) vísuðu 69% þeirra sem tóku a-gerð, 

máltilfinningarprófið, í kynferði Brynju fararstjóra og um 90% þeirra sem tóku b-

gerðarprófið. Um helmingur þátttakenda sem tók b-gerð, málfræðiverkefnið, í 

skóla A (í Reykjavík), vísaði í kynferði fararstjórans og um 80% þeirra sem tóku 

a-gerð, máltilfinningarprófið. Hópurinn sem fékk b-gerðarprófið í skóla A (í 

Reykjavík) taldi því síður í lagi að vísa í kynferði fararstjóra heldur en sá sami í  

skóla X (utan Reykjavíkur). Eins og fram hefur komið er ekki ólíklegt að skýringin 

á því hversu hátt hlutfall vísaði í kynferði fararstjóra að hann var nafngreindur 

strax í upphafi og ekki vísað í nafnorðið fyrr en í næstu setningu á eftir. Í 

málsgreininni með kennaranum var hins vegar vísað í kynferði hans innan 

málsgreinar og hann ekki nafngreindur fyrr en í lokin. Líklegra hefði verið að 

báðir skólar tengdu kynferði kennara kvenkyni heldur en kynferði fararstjóra. 

Málfræðilegt samræmi kynja virtist því skipta meira máli. 

     Í öðrum hluta könnunarinnar var einnig athugað hvort algengt væri að líta á 

nafnorðið nemendur sem um blandaðan hóp væri að ræða og nota bendivísun eins 

og dæmi (78) sýnir. 

 

(78) 

  

         

Niðurstöður beggja skóla sýndu fram á að almenn tilhneiging virðist einnig vera til 

að líta sjálfkrafa á nafnorðið nemendur sem um blandaðan hóp sé að ræða. Í skóla 

X (utan Reykjavíkur) vísaði hópurinn sem fékk b-gerð prófs til nemenda í 37% 
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tilfella með hvorugkynsfornafni. Hópurinn sem fékk a-gerð svaraði hins vegar 

þannig í 54% tilfella. Ef þessar niðurstöður eru bornar saman við skóla A (í 

Reykjavík) sýndu niðurstöður þar að b-gerð hafði fornafn í 16% tilfella í 

hvorugkyni, en hópurinn sem fékk a-gerð, máltilfinningarprófið, hafði fornafn í 

hvorugkyni í um 47% tilfella. Þessar niðurstöður sýndu fram á mikinn mun á milli 

a- og b-gerðar í báðum skólum. Um helmingi fleiri þeirra sem tóku b-gerðarprófið 

í skóla X (utan Reykjavíkur) vísuðu til nemenda í hvorugkyni. Mun fleiri þeirra 

sem tóku máltilfinningarprófið í báðum skólum tengdu því nafnorðið nemendur 

við blandaðan hóp. Það reyndist því einnig vera munur á skólum því hópurinn í 

skóla X (utan Reykjavíkur) hafði fornafn mun oftar í hvorugkyni. 

      Eins og fram hefur komið var athugað í þriðja hluta hvort samþykktar væru 

setningar með heitum sem tengdust frekar öðru kyninu. Vísað var þá í kynferði 

innan setningar þar sem ósamræmi var milli málfræðilegra kynja. Í þeim hluta 

reyndist ekki vera mikill munur á skólum nema í setningum þar sem heitin lögga 

og hjúkrunarfræðingur komu fyrir. Minni munur var á setningu með heitinu 

kennari eins og tafla 8 sýnir. 

 

Tafla 8. Mat á setningum þar sem vísað var í kynferði kennara, löggu og  hjúkrunarfræðings. 

 Setning Skóli X (utan Reykjav.) Skóli A (í Reykjavík) 

 a- og b-gerð a- og b-gerð 

 tæk  vafasöm tæk vafasöm 

S1Kennarinn var mjög skemmtileg.                                                 12% 12% 15% 18% 

S3Yngsta löggan er erfiður 

viðureignar.                                            
22% 31% 7% 30% 

S15 Hjúkrunarfræðingurinn var 

sátt við nýja vaktaplanið 
16% 16% 22% 18% 

                                                                                                                                                                                                                            

Töluverður munur var á svörum skólanna í setningu 3 þar sem heitið lögga kom 

fyrir. Mun fleiri í skóla X (utan Reykjavíkur) notuðu bendivísun og miðuðu 

fornafn við kynferði og notuðu karlkyn til að vísa í starfsheiti löggu ef löggan er 

karl. Fleiri í skóla A (í Reykjavík) samþykktu hins vegar bendivísun í setningu þar 

sem fornafn var miðað við kynferði kvenna í starfsheitinu hjúkrunarfræðingur. 

Áhrif félagslegs kyns virtist hins vegar ekki alltaf skipta máli því mun fleiri vísuðu 

í kynferði fararstjóra en kennara í eyðufyllingarverkefninu í öðrum hluta. 

Málfræðilegt samræmi kynja hafði því oft frekar áhrif en líffræðilegt kyn. Hærra 

hlutfall í báðum skólum tengdi hins vegar nafnorðin krakkar, foreldrar, nemendur 
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og viðskiptavinir við blandaðan hóp manna. Einnig reyndist vera munur á milli 

skóla þótt hann teldist ekki marktækur nema í orðinu nemendur en mun fleiri í 

skóla X (utan Reykjavíkur) tengdu það blönduðum hópi manna.  

      Niðurstöður benda til þess að yngri málnotendur séu í auknum mæli farnir að 

tengja þessi orð blönduðum hópi og hvorugkyni. Það virtist hins vegar ekki skipta 

máli hvort verið væri að fjalla almennt um krakka eða vísa til ákveðins hóps 

krakka. Fornöfn eins og sá, allir, margir og einhver voru hins vegar í um 90% 

tilfella höfð í karlkyni hjá báðum hópum beggja skóla sem bendir til þess að litið 

sé á þau sem kynhlutlaus eins og dæmi (79) sýnir.  

 

(79) 

 

Einnig reyndist lítill munur á milli skóla í fyrsta hluta könnunarinnar sem snerist 

um kynhlutleysi  karlkyns  þegar  velja  átti  milli  samsetninga  með -maður, -

kona og -fólk. Nemendur beggja skóla samþykktu í um og yfir 90% tilfella alltaf 

samsetningar með -maður. Samsetningar með -maður voru því að mati flestra 

kynhlutlausar. Ekki er ólíklegt að málhefð hafi haft þar einhver áhrif á svörin.  

 

 

4.5 Heildarniðurstöður a- og b-gerðar allra skóla 

Eins og fram hefur komið fengu bekkirnir í hverjum skóla ólík prófblöð (umfjöllun 

í grein 4.3). Annar hópurinn fékk lítil sem engin fyrirmæli um hvernig leysa ætti 

verkefnið, svokallaða a-gerð, sem reyndi á máltilfinningu. Hinn hópurinn fékk 

prófblað sem nefndist b-gerð, málfræðiverkefni, með nákvæmum fyrirmælum (sjá 
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Schülze 1996:132‒133, Höskuld Þráinsson 2009:33). Þegar niðurstöður voru 

bornar saman kom oft í ljós mikill munur á svörum hópanna, sérstaklega í öðrum 

hluta verkefnisins sem reyndi á málfræðilegt samræmi kynja innan setninga. 

Hópurinn sem fékk a-gerð, máltilfinningarprófið, var t.d. mun fljótari að leysa 

verkefnið heldur en hópurinn sem fékk b-gerð sem reyndi á málfræðiþekkinguna. 

Fyrirmælin sem gefin voru skiptu greinilega miklu máli og styrkleikur hópanna 

(sjá Schülze 1996:132‒133).  

      Í fyrsta hluta reyndist ekki vera eins mikill munur á svörum þátttakenda. Í þeim 

hluta áttu þátttakendur að velja hvort  setningar  með  samsettum  nafnorðum  með  

-maður, -kona eða -fólk samrýmdust þeirra máltilfinningu. Algeng heiti í íslensku 

máli voru þá borin saman við sjaldgæf heiti um konur og bæði kyn. Í töflu 9 sést 

munurinn á milli hópanna á nokkrum sjaldgæfum heitum sem notuð voru í 

könnuninni (sjá einnig viðauka 2). 

 

    Tafla 9. Mat á heildarniðurstöðum a- og b-gerðar á sjaldgæfum heitum eins og lögkona og eftirkona 

     sem notuð eru um konur. 

  a-gerð, máltilfinning b-gerð, málfræðiverkefni 

S2a. Stína hafði starfað 

lengi sem lögkona á stórri 

lögmannsstofu.    

11% 6% 

S2b. Stína hafði starfað 

lengi sem lögmaður á stórri 

lögmannsstofu. 

97% 95% 

S8a. Þórunn er eftirmaður 

Ingu í embætti forseta 

Alþingis. 

84% 92% 

S8b. Þórunn er eftirkona 

Ingu í embætti forseta         

Alþingis.                                                                                       

22% 11% 

   

Niðurstöður sýndu ekki fram á mikinn mun á milli hópanna þegar sjaldgæf heiti 

um konur voru skoðuð. Það reyndist aðeins marktækur munur í heitunum lögkona 

og eftirkona. Þeir sem tóku b-gerð, málfræðiverkefnið, samþykktu mun síður 

sjaldgæf heiti um konur. Einnig samþykktu þeir frekar heitið eftirmaður í 

kynhlutleysi um bæði kyn heldur en þeir sem tóku máltilfinningarprófið. Að mati 

flestra eiga hins vegar kynhlutlaus orð eins og lögmaður, formaður og auðmaður 

frekar við um konur. Þegar algengt heiti eins og þingkona var borið saman við var 

munurinn á milli a- og b-gerðar ekki mikill eins og sést í töflu 10. 
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Tafla 10. Mat á niðurstöðum a- og b-gerðar í algengu heiti eins og þingkona.                                                                                                                                                                                                

 a-gerð, máltilfinning b-gerð, málfræðiverkefni 

4a.Ingunn er fyrsta þingkona 

Sjálfstæðisflokksins í Suðurlands- 

    kjördæmi.                                                                        

31% 40% 

 S4b.Ingunn er fyrsti þingmaður 

Sjálfstæðisflokksins í Suðurlands- 

    kjördæmi.                                                                        

74% 78% 

S12a.Una hefur verið þingkona 

Samfylkingarinnar síðastliðin tvö 

ár. 

 

27% 23% 

   S12b.Una hefur verið þingmaður  

   Samfylkingarinnar síðastliðin tvö 

    ár. 

 

84% 86% 

 

 Töluverður munur var á svörum b-gerðar þegar setningar 12a og 4a voru 

skoðaðar. Helmingi fleiri samþykktu setningu 4a, Ingunn er fyrsta þingkona 

Sjálfstæðisflokksins í Suðurlandskjördæmi,  heldur en setninguna, Una hefur verið 

þingkona Samfylkingarinnar... Setning 4a er hefðbundið orðalag sem fólk þekkir 

líklega úr fréttum af þingkosningum og þess vegna er ekki ólíklegt að fleiri telji  

heitið þingkona eðlilegra mál í setningu 4a heldur en 12a. Þessar niðurstöður sýna 

jafnframt að algengt heiti eins og þingkona er mun oftar samþykkt hjá báðum 

hópum a- og b-gerðar heldur en sjaldgæfari heiti eins og lögkona og eftirkona í 

töflu 9. 

      Í fyrsta hluta könnunarinnar var einnig athugað hvort samsetningar með -fólk 

geti komið í stað -maður í kynhlutleysi í algengum og sjaldgæfum heitum eins og 

sýnt er í töflu 11. 

 

Tafla 11. Mat á niðurstöðum a- og b-gerðar um samsetningar með -fólk og  -maður. 

   a-gerð, máltilf. b-gerð, málfræðiverk. 

S1a.Forráðafólki fermingarbarnanna 

var boðið upp  á hádegisverð.                  

    

10% 4% 

S1b.Forráðamönnum fermingar-

barnanna var boðið upp á hádegisverð.    
95% 97% 

   S10a.Stjórnmálamenn brugðust  en 

ekki   markaðurinn.                      

90% 93% 

   S10b.Stjórnmálafólk brást en ekki  

   markaðurinn 
18% 15% 

   S13a.Anna og Pétur eru lykilstarfs- 

   menn fyrirtækisins.                       
58% 78% 

   S13b. Anna og Pétur eru lykilstarfs- 

   fólk fyrirtækisins. 

49% 44% 
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Niðurstöður leiddu ekki í ljós marktækan mun á milli a- og b-gerðar. Mun fleiri 

þeirra sem tóku b-gerðarprófið töldu lykilstarfsmenn betra orð um bæði kyn. Um 

helmingur í báðum hópum samþykktu hins vegar einnig orðið lykilstarfsfólk. 

Niðurstöður leiddu í ljós að samsetningar með -maður voru samþykktar í um og 

yfir 90% tilfella. Þær samrýmdust því mun frekar máltilfinningu þátttakenda sem 

rennir stoðum undir þá tilgátu að karlkynssamsetningar séu að mati flestra 

hlutlausar með tilliti til kyns. Algengar samsetningar með -fólk voru hins vegar oft 

einnig metnar tækar sem ýtir undir það að málhefð hafi skipt þar máli. Einnig getur 

skipt sköpum að yngri málnotendur hafa fengið litla sem enga kennslu í 

kynhlutleysi karlkyns. Þeir velta þessu því lítið fyrir sér og eru því líklegri til að 

samþykkja frekar viðurkennd máltilbrigði. Samkvæmt svörum kennara í þeim 

skólum sem farið var í var sjaldan minnst á kynhlutleysi karlkyns í kennslunni. 

Sömu niðurstöður fengust í könnun Selma Gunnarsdóttur (2009:76‒77) um 

málfræðikennslu í grunn- og framhaldsskólum. 

      Í öðrum hluta, í eyðufyllingarverkefninu, var samræmi málfræðilegra kynja 

innan setningar til athugunar. Í þeim hluta verkefnisins var oft munur á  svörum a- 

og b-gerðar. Það reyndist töluverður munur á svörum hópanna eftir því hvort vísað 

væri til nafnorðsins krakkar með hvorugkyni eða karlkyni eins og setningin í dæmi  

(80) verkefni 2 sýnir.  

 

(80) 

 

 

Um 68% þeirra sem fengu a-gerð, máltilfinningarprófið, vísuðu til krakka með 

hvorugkynsfornafni og 47% þeirra sem tóku b-gerð sem reyndi á 
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málfræðiþekkingu. Þessar niðurstöður benda til þess að stór hluti yngri málnotenda 

líti á nafnorðið krakkar eins og þar sé alltaf um blandaðan hóp að ræða og sjálfsagt 

að vísa til hans með bendivísun. Niðurstöður sýndu einnig fram á mun á milli hópa 

í setningu þar sem fjallað var um ákveðinn hóp krakka, í öðrum hluta í verkefni 1. 

og 2. eins og sést í töflu 12. 

 

Tafla 12. Mat á setningum þar sem vísað var með hvorugkyni í ákveðinn hóp krakka. 

 a-gerð, máltilfinning b-gerð, málfræðiverk. 

V1. Krakkarnir í 5. S voru öll 

sammála um að spennandi tímar 

væru fram undan. 

61% 49% 

V2. Krakkarnir í 5. S voru líka stolt 

og sátt við niðurstöðurnar úr 

prófunum. 

41% 29% 

 

Niðurstöður sýndu fram á töluverðan mun á milli a- og b-gerðar í setningum V1. 

og V2. þegar fjallað var um ákveðinn hóp krakka. Mun fleiri þeirra sem tóku a-

gerð prófsins notuðu bendivísun og vísuðu með hvorugkynsfornafni og 

lýsingarorði til krakka almennt heldur en þeir sem leystu málfræðiverkefnið. Í 

öðrum og þriðja hluta könnunarinnar voru hafðar með setningar til viðmiðunar 

með nafnorðunum viðskiptavinir og nemendur sem ekki er sams konar tilefni til að 

tengja blönduðum hópi manna og þegar krakkar eða fólk á í hlut eins og sést í töflu 

13.  

 

Tafla 13. Mat á a- og b-gerð í setningum þar sem nafnorðin viðskiptavinir og                

nemendur komu fyrir. 

  a-gerð, máltilfinning b-gerð, málfræðiverk. 

S.7 (3. hluti) Ef viðskiptavinir 

verslana vilja fá góða þjónustu þurfa 

þau að vera kurteis við starfsfólkið. 

37% 45% 

V4 (2. hluti) Nemendur 

Álftamýrarskóla stóðu sig best í 

spretthlaupinu en þau stóðu sig illa í 

grindahlaupinu. 

50% 32% 

     

Niðurstöður leiddu í ljós að stór hluti þátttakenda lítur einnig á kynhlutlausu 

nafnorðin viðskiptavinir og nemendur sem um blandaðan hóp sé að ræða og þar 

megi nota bendivísun. Það reyndist ekki marktækur munur á svörum a- og b-

gerðar í orðinu viðskiptavinir. Það reyndist hins vegar munur á milli a- og b-gerðar 

í setningu þar sem nafnorðið nemendur kom fyrir því a-gerð vísaði með 

hvorugkynsfornafni í helmingi tilfella og b-gerð í um 30% tilfella. Þessar 
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niðurstöður benda til þess að yngri málnotendur tengi kynhlutlaus nafnorð í ríkari 

mæli við blandaðan hóp og hvorugkyn.  Í öðrum hluta var einnig athugað hvort 

munur væri á a- og b-gerð þegar mikil eða lítil fjarlægð var milli kyns nafnorðs og 

fornafns eða lýsingarorðs. Þegar nafnorð og lýsingarorð voru mjög nálægt hvort 

öðru var munur á milli hópa eins og dæmi (81) sýnir í verkefni 4 í 

eyðufyllingarverkefninu. 

 

(81) 

 

 

A-gerð (máltilfinning) hafði í 13% tilfella ósamræmi milli nafnorðsins áhorfendur 

og lýsingarorðsins ánægður þegar b-gerð (málfræðiverkefni) hafði ósamræmi milli 

kyns nafnorðs og lýsingarorðs í aðeins í 3% tilfella. Munurinn var því töluverður 

en það reyndist vera svipaður munur á milli a- og b-gerðar þegar meiri fjarlægð 

var milli nafnorðs og lýsingarorðs. Mun fleiri í báðum hópum höfðu fornafn í 

hvorugkyni ef fjarlægð var meiri eins og setning (82) í verkefni 2 sýnir.  
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(82) 

 

 

Um 54% þeirra sem tóku máltilfinningarprófið (a-gerð) tengdu nafnorðið foreldrar 

við blandaðan hóp og um 66% þeirra sem tóku málfræðiþekkingarprófið (b-gerð).  

      Í sömu málsgrein í dæmi (83) var einnig kannað samræmi milli kynja í texta 

þar sem vísað var í kynferði kennara innan málsgreinar í verkefni 2. 

 

(83) 

 

 

Það reyndist hafa meiri áhrif á hópana hvort vísað var í kynferði kennara innan 

málsgreinar. Mun fleiri þeirra sem tóku a-gerð, máltilfinningarprófið, vísuðu í 
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kynferði Ingunnar kennara eða í um 22% tilfella. Hins vegar vísaði b-gerð 

(málfræðiverkefni) í kynferði kennarans í um 9% tilfella. Munurinn var því 

umtalsverður á a- og b-gerð sem bendir til þess að fyrirmæli og styrkleikur 

hópanna hafi haft mikil áhrif á svörin. Þátttakendur sem fengu b-gerð létu kynferði 

Ingunnar síður hafa áhrif á svör sín. Málfræðiþekking hafði því frekar áhrif á svör 

þeirra. Félagslegt kyn virtist hins vegar ekki skipta máli því mun fleiri vísuðu í 

kynferði fararstjóra og var lítill munur á a- og b-gerð því yfir 80% í báðum hópum 

vísuðu þá í kvenkyn. Það virtist því skipta meira máli að hafa samræmi með 

endurvísun innan málsgreinar heldur en í næstu málsgrein á eftir (sjá Höskuld 

Þráinsson 2005:518). 

       Til að kanna frekar val þátttakenda milli bendivísunar og endurvísunar voru 

hafðar með setningar, í þriðja hluta könnunar, með heitum sem oft eru tengd öðru 

kyninu, sbr. kennari, skáld, hjúkrunarfræðingur, lögga og vörubílstjóri eins og sést 

í töflu 14. 

 

Tafla 14. Mat á setningum með nafnorðunum kennari, skáld, hjúkrunarfræðingur, 

vörubílstjóri og lögga. 

 a-gerð, máltilfinning b-gerð, 

málfræðiþekking 

 tæk vafasöm tæk vafasöm 

S1. Kennarinn var mjög    

      skemmtileg. 

18% 22% 18% 12% 

S6. Skáldið vann lengi fram eftir og  

      var því þreyttur. 

43% 22% 32% 26% 

S3. Yngsta löggan er erfiður  

      viðureignar. 

13% 40% 17% 20% 

S15. Hjúkrunarfræðingurinn var  

        sátt við nýja vaktaplanið. 

17% 24% 18% 15% 

S13. Vörubílstjórinn var geðvond   

         umferðinni. 

13% 16% 11% 14% 

 

Það reyndist ekki marktækur munur á a- og b-gerð í þriðja hluta. Það reyndist 

einungis munur á hópunum í setningu 6 þegar heitið skáld kom fyrir. Mikill fjöldi 

þátttakenda töldu bendivísun með karlkynslýsingarorðinu þreyttur tæka. Í þeirri 

setningu er lengra milli nafnorðs og lýsingarorðs sem gæti verið skýringin.  

      Niðurstöður sýndu fram á lítinn mun á milli a- og b-gerðar í þriðja hluta 

könnunarinnar sem styður enn frekar þá tilgátu að fyrirmæli hafi haft áhrif á 

úrlausn verkefnisins því þátttakendur fengu sömu fyrirmæli í þeim hluta. Mestur 

munur var á milli hópanna þegar fyrirmælin voru skýr í öðrum hluta. Í fyrsta hluta 
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reyndist aðallega vera munur á hópunum í sjaldgæfum heitum. Þeir sem tóku 

máltilfinningarprófið (a-gerð) samþykktu frekar heiti eins og lykilstarfsfólk, 

forráðafólk, lögkona og eftirkona þegar þeir sem tóku málfræðiþekkingarprófið (b-

gerð) samþykktu frekar heitið eftirmaður um konu. Það bendir til þess að þeir sem 

fengu minni fyrirmæli hafi frekar samþykkt orð sem samrýmdust þeirra 

máltilfinningu. Þeir sem fengu málfræðiverkefnið létu þá málhefð frekar hafa áhrif 

á svör sín og það mál sem viðurkennt er innan málsamfélagsins (sjá Jóhannes 

Gísla Jónsson og Þórhall Eyþórsson 2003:32).  

      Það sama var uppi á teningnum í öðrum hluta verkefnisins sem reyndi á 

málfræðilegt samræmi kynja innan setningar. Ósamræmi kynja var frekar leyft hjá 

þeim þátttakendum sem fengu minni fyrirmæli og var algengast í setningum þar 

sem nafnorðin krakkar og foreldrar komu fyrir sem oft eru tengd blönduðum hópi 

manna. Það  reyndist einnig örlítill munur á milli a- og b-gerðar eftir því hvort 

bendivísun væri notuð þegar verið var að fjalla um ákveðinn hóp krakka eða um 

krakka almennt. Mun fleiri þeirra sem tóku a-gerðarprófið notuðu bendivísun 

þegar fjallað var um krakka almennt heldur en til ákveðins hóps þeirra.  

       Það reyndist einnig vera munur milli a- og b-gerðar þegar fjarlægð milli 

nafnorðs og fornafns eða lýsingarorðs innan setningar var metið. Hópurinn sem 

fékk a-gerð hafði mun oftar ósamræmi milli kynja innan setningar bæði þegar 

fjarlægð var lítil en einnig þegar hún var mikil. Það reyndist einnig vera munur á 

svörum hópanna þegar bornar voru saman setningar þar sem vísað var í kynferði 

kennara því mun fleiri þeirra sem tóku máltilfinningarprófið vísuðu í kynferði 

kennara innan málsgreinar og leyfði ósamræmi kynja. Mun fleiri í báðum hópum 

vísuðu hins vegar í kynferði fararstjóra í næstu málsgrein á eftir. Það virtist skipta 

máli að kynferði hans var nefnt strax í upphafi málsgreinar en kynferði kennara í 

lok málsgreinar. Samræmi kynja innan setningar virtist hins vegar skipta meira 

máli heldur en áhrif félagslegs kyns, annars hefðu þátttakendur vísað oftar í 

kynferði kennara (sjá Buβmann og Hellinger 2001:7‒8, Guðrúnu Þórhallsdóttur 

2009.4‒5). Þeir sem fengu b-gerðarprófið vísuðu hins vegar oftar í kynferði 

fararstjóra. Tengsl kynferðis við félagslegt kyn virtist því ekki alltaf skipta máli.  

      Það sem rennir enn frekar stoðum undir það er að yngri málnotendur tengdu 

kynferði ekki eingöngu við félagslegt kyn í heitunum hjúkrunarfræðingur, lögga, 

kennari og skáld. Þeir vísuðu einnig í kynferði í setningu þar sem tengsl voru 

engin við félagslegt kyn í setningu þar sem starfsheitið vörubílstjóri kom við sögu 
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og var notað um konu. Þessar niðurstöður benda til þess að kyn í íslensku sé að 

breytast og þróast nær líffræðilegu kyni. Það sem styður þá tilgátu er að hátt 

hlutfall nemenda í báðum hópum vísuðu ekki einungis til nafnorðanna krakkar og 

foreldrar í hvorugkyni sem oft eru tengd blönduðum hópi manna. Þeir vísuðu 

jafnframt til orða eins og viðskiptavinir, nemendur og áhorfendur sem yfirleitt eru 

álitin hlutlaus með tilliti til kyns (sjá Guðrúnu Þórhallsdóttur 2008:108).  

 

 

4.5.1 Er munur á kynjunum í yngri aldurshópnum? 

Þegar athugað var hvort munur væri á svörum kynjanna í könnuninni var sú tilgáta 

höfð til hliðsjónar að stúlkurnar myndu fremur svara í samræmi við málstaðalinn 

heldur en drengirnir. Niðurstöður  samræmdra prófa og ýmissa kannanna hafa leitt 

í ljós að stúlkur hafi frekar tilhneigingu til að nota viðurkennd máltilbrigði í 

tungumálinu (sjá Labov 1990:225‒26, Trudgill 1998:21‒28, Jóhannes Gísla 

Jónsson og Þórhall Eyþórsson 2003:32). Könnun Sigríðar Sigurjónsdóttur og Joan 

Maling (2001:141‒42) sýndi hins vegar fram á lítinn kynjamun þegar ný gerð 

þolmyndarsetninga var til rannsóknar. Í töflu 15 sést kynjaskiptingin milli 

skólanna. 

 

Tafla 15. Kynjahlutföll grunnskólanemenda. 

 a-gerð, máltilfinning Alls b-gerð, málfræðiverkefni Alls 

Skóli A (í 

Reykjavík) 

4 strákar 11 stelpur  15 2 strákar 10 stelpur 12 

Skóli B (í 

Reykjavík) 

9 strákar 10 stelpur 19 8 strákar 12 stelpur 20 

Skóli X (utan 

Reykjavíkur) 

7 strákar 6 stelpur  13 5 strákar 14 stelpur 19 

Skóli Y (utan 

Reykjavíkur) 

9 strákar 6 stelpur 15 5 strákar 9 stelpur 14 

 

 

Því miður var ekki unnt að vinna niðurstöður könnunarinnar úr jafnmörgum 

svörum drengja og stúlkna. Stúlkurnar sem tóku þátt í könnuninni voru alls 78 en 

drengirnir voru 49 því að nokkuð var um að drengir tækju könnunina ekki 

alvarlega.  Nokkuð jafnt hlutfall var hins vegar á milli a- og b-gerðar eða 62 á móti 

65.  

      Í fyrsta hluta verkefnisins reyndist vera talsverður munur á drengjum og 

stúlkum þegar þátttakendur voru látnir velja á milli setninga með nafnorðunum 
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maður, kona og fólk í samsetningum. Drengirnir samþykktu frekar sjaldgæf heiti 

samsett með nafnorðinu -kona heldur en stúlkurnar eins og sést í töflu 16. 

 

     Tafla 16. Nafnorð með -kona kynjamunur 

Setningar drengir stúlkur 

S17b. Hún hafði verið forkona nefndarinnar í tvö ár. 12% 1% 

S2a Stína hafði starfað lengi sem lögkona á stórri   

lögmannsstofu. 

12% 5% 

S5b. Auðkonur styrktu verkefni með fjárframlögum. 12% 9% 

S8b. Þórunn er eftirkona Ingu í embætti forseta Alþingis. 22% 14% 

S11a. Blaðamaður ráðfærði sig við talskonu neytenda. 32% 17% 

 

Í töflu 16 sést að drengirnir samþykktu oftar samsett orð með kona í sjaldgæfum 

heitum eins og eftirkona, forkona, lögkona og talskona heldur en stúlkur sem kom 

á óvart. Búast hefði mátt við því að þær teldu frekar þörf á samsetningum þar sem 

vísað var í kynferði kvenna. Þetta styður niðurstöður nýlegrar könnunar 

Jóhannesar Gísla Jónssonar og Þórhalls Eyþórssonar (2003:32) um 

þágufallshneigð að konur leitist við að tala það mál sem viðurkennt er innan 

málsamfélagsins. Skýringin gæti einnig verið sú að stúlkur telji meira jafnrétti vera 

fólgið í samsetningum með -maður (sbr. umfjöllun í grein 3.4) því stúlkurnar mátu 

samsetningar með -maður í fyrsta hluta verkefnisins frekar tækar heldur en 

drengirnir eins og sést í töflu 17. 

 

Tafla 17. Munurinn á stúlkum og drengjum í samsetningum með -maður. 

Setningar drengir stúlkur 

S11b. Blaðamaður ráðfærði sig við talsmann neytenda. 75% 97% 

S12b. Una hefur verið þingmaður Samfylkingarinnar síðast- 

           liðin tvö ár. 

71% 93% 

S2b.  Stína hafði starfað sem lögmaður á stórri lögmannsstofu. 93% 98% 

S4b. Ingunn er fyrsti þingmaður Sjálfstæðisflokksins í  

         Suðurlandskjördæmi. 

68% 82% 

S8a.  Þórunn er eftirmaður Ingu í embætti forseta Alþingis. 81% 93% 

S16b. Þorgerður starfaði í tvö ár sem leikari hjá  

           Borgarleikhúsinu. 

34% 23% 

S17a. Hún hafði verið formaður nefndarinnar í tvö ár. 87% 98% 

 

Í töflu 17 sést að stúlkurnar samþykktu t.d. mun oftar algeng heiti um konur eins 

og lögmaður, þingmaður, eftirmaður, talsmaður og formaður þegar drengirnir 

samþykktu frekar sjaldgæf heiti eins og lögkona, eftirkona, forkona og talskona. 
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Þetta ýtir jafnframt undir þá tilgátu að drengir séu opnari fyrir nýjungum innan 

tungumálsins heldur en stúlkur (sjá Labov 1990:225‒26, Trudgill 1998:21‒28, 

Jóhannes Gísla Jónsson og Þórhall Eyþórsson 2003:32).  

       Einnig reyndist munur á kynjunum hvort nota ætti frekar heitið vinkonur eða 

vinir um vináttusamband kvenna eins og sést í dæmi (84).  

 

 

 

Mun fleiri drengir telja að konur geti einnig átt í vinasambandi eða um 28% en um 

9% stúlkna var á þeirri skoðun. Flestallar stúlkurnar telja að konur eigi frekar í 

vinkvennasambandi heldur en vinasambandi og um 84% drengja eru einnig á þeirri 

skoðun. Að mati stúlkna hefur heitið vinkona því sértækari merkingu og á frekar 

við um vináttu kvenna. Heitið vinir eigi þá frekar við um karla eða bæði kyn (sjá 

Guðrúnu Þórhallsdóttur 2010).  

      Í eyðufyllingarverkefninu í öðrum hluta, sem reyndi á samræmi kynja innan 

texta, reyndist kynjamunur í setningu þar sem mikil fjarlægð var milli nafnorðs og 

fornafns eins og tafla 18 sýnir. 

 

Tafla 18. Kynjanotkun þar sem mikil fjarlægð var milli nafnorðs og fornafns eða lýsingarorðs. 

Setningar drengir stúlkur 

V2 (annar hluti) Foreldrar barnanna í 5. S ætluðu að 

gefa kennaranum gjöf í þakklætisskyni að launum því 

að hann ætti lof skilið og þau hlökkuðu til 

áframhaldandi samstarfs við Ingunni kennara. 

49% 69% 
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Stúlkurnar notuðu mun oftar en drengir hvorugkyn þegar fjallað var um ákveðna 

foreldra. Það er ekki ósennilegt að það hafi haft áhrif að um ákveðna foreldra er að 

ræða og mikil fjarlægð er milli nafnorðs og fornafns sem gefur frekar leyfi fyrir 

hvorugkynsfornafni (sjá Guðrúnu Þórhallsdóttur 2009:5‒6, Höskuld Þráinsson 

2005:518). Það er samt athyglisvert að drengirnir sýndu í þessu dæmi meiri hlýðni 

við málstaðalinn. 

      Þetta snerist síðan við í setningu þar sem fornafnið allur stóð sérstætt í fleirtölu 

í verkefni 4 í öðrum hluta. Stúlkurnar notuðu yfirleitt alltaf karlkyn í hlutleysi en 

drengirnir höfðu fornafnið oftar í hvorugkyni eða gáfu kostina allir/öll en í dæmi 

(85) sést munurinn. 

 

 

Um 91% stúlkna völdu fornafnsmyndina allir en 86% drengja sem styður enn 

frekar þá tilgátu að stúlkur reyni að tala það mál sem viðurkennt er innan 

málsamfélagsins. Í öðrum setningum í þessum hluta verkefnisins reyndist hins 

vegar ekki marktækur munur á kynjunum. 

      Til að varpa enn frekar ljósi á val milli bendivísunar og endurvísunar var 

kannað hvort það reyndist vera munur á svörum drengja og stúlkna í setningum 

með nafnorðum sem líklegt væri að menn tengdu við annað kynið. Bornar voru 

saman setningar þar sem orðin lögga, hjúkrunarfræðingur, skáld, kennari og 

vörubílstjóri komu fyrir.  Einnig var kannað hvort munur væri á svörum kynjanna í 

setningum þar sem fjallað var um ákveðinn hjúkrunarfræðing. Setning var þá höfð 

með til samanburðar sem fjallaði um hjúkrunarfræðing almennt til þess að kanna 

áhrif félagslegs kyns eins og sést í töflu 19.  
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Tafla 19. Mat á setningum um tengsl endurvísunar, bendivísunar og félagslegs kyns.  

 drengir stúlkur 

Setning tæk vafasöm tæk vafasöm 

S1 Kennarinn var mjög 

skemmtileg. 

12% 18% 23% 17% 

S3 Yngsta löggan er erfiður 

viðureignar. 

12% 33% 17% 28% 

S6 Skáldið vann lengi fram 

eftir og var því þreyttur. 

39% 24% 38% 24% 

S9 Hetja mótsins var 

heiðraður. 

26% 24% 22% 27% 

S10 Þegar 

hjúkrunarfræðingur hittir 

nýja   sjúklinga í fyrsta sinn á 

hún að taka vel á móti þeim. 

55% 20% 58% 12% 

S13 Vörubílstjórinn var 

geðvond í umferðinni. 

14% 19% 11% 13% 

S15 Hjúkrunarfræðingurinn 

var sátt við nýja vaktaplanið. 

17% 14% 18% 23% 

S16 Fyrirsætan vann 

keppnina og var ánægður með 

árangurinn. 

20% 20% 20% 15% 

 

Niðurstöður sýndu ekki mikinn mun á svörum drengja og stúlkna um nafnorð sem 

tengjast öðru kyninu. Marktækur kynjamunur var aðallega í heitinu kennari því um 

helmingi fleiri stúlkur samþykktu setningu (S1) en drengir. Hátt hlutfall, beggja 

kynja, mat setningu þar sem fjallað var almennt um hjúkrunarfræðing tæka (S10) 

og notaði fornafn í kvenkyni en mun færri af báðum kynjum töldu setningu um 

ákveðinn hjúkrunarfræðing tæka (S15).  

      Niðurstöður sýndu því aðallega fram á mun á svörum kynjanna í fyrsta hluta 

könnunarinnar. Fleiri drengir en stúlkur samþykktu t.d. setningar þar sem 

nafnorðið kona var notað um konur í sjaldgæfum samsettum heitum. Drengirnir 

virtust því frekar vera opnari fyrir nýjungum innan tungumálsins en stúlkur. Búast 

hefði mátt við því að stúlkurnar veldu fremur kvenvæðingu af jafnréttishugsjón en 

drengir. Þær völdu hins vegar oftar samsetningar með -maður en það gæti ekki 

síður verið vísbending um jafnréttishugsjón. Það er heldur ekki ólíklegt að 

stúlkurnar hafi látið það mál sem viðurkennt er innan málsamfélagsins hafa áhrif á 
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svör sín (sjá Labov 1990:225‒26, Trudgill 1998:21‒28, Jóhannes Gísla Jónsson og 

Þórhall Eyþórsson 2003:32). Það sem rennir enn frekar stoðum undir það er að 

stúlkurnar höfðu fornafnið allir mun oftar í kynhlutlausu karlkyni en drengir. 

      Það reyndist einnig kynjamunur í öðrum hluta verkefnisins þegar mikil 

fjarlægð var milli nafnorðs og fornafns innan setningar. Í öðrum hluta höfðu 

stúlkurnar frekar ósamræmi kynja í setningu þar sem nafnorðið foreldrar kom 

fyrir. Í þriðja hluta vísuðu stúlkurnar hins vegar oftar í kynferði kennara heldur en 

drengir, bæði þegar kynferði kennara var nefnt í lok málsgreinar en einnig 

samþykktu þær frekar setninguna Kennarinn var mjög skemmtileg. Þær tengdu því 

frekar kvenkyn við félagslegt kyn kennara heldur en drengirnir. Þær voru hins 

vegar nær drengjunum þegar meta átti heitin skáld, lögga, vörubílstjóri og 

hjúkrunarfræðingur. Mun fleiri stúlkur notuðu hins vegar frekar heitið vinkonur 

um vináttusamband kvenna heldur en drengir. Ef til vill er það stúlkum hugleikið 

að nota frekar heitið vinkona sem hefur mun sértækari merkingu en vinir því það 

merkir vinkvennasamband og á eingöngu við um konur (Guðrún Þórhallsdóttir  

2010). 

 

 

4.5.2 Hefur menntun foreldra áhrif á niðurstöður? 

Á forsíðu prófblaðsins var einnig spurt um menntun foreldra. Það var gert með það 

fyrir augum að kanna hvort málumhverfi hefði áhrif á svör þátttakenda. Nýlegar 

kannanir hafa sýnt fram á að menntun foreldra skiptir oft máli um það hvort börn 

samþykki ný máltilbrigði. Könnun Sigríðar Sigurjónsdóttur og Joan Maling 

(2001:142‒145) leiddi t.d. í ljós að eftir því sem menntun foreldra var meiri þeim 

mun minni líkur voru á því að börn samþykktu nýja setningagerð í málinu, 

svokallaða ópersónulega germynd, sbr. setninguna Það var hrint mér á leiðinni í 

skólann.
16

 Í könnuninni var menntun þá skilgreind eftir skólagöngu foreldra á 

ákveðinn hátt og var það gert á sama hátt í minni könnun eins og dæmi (86) sýnir 

(sjá Jóhannes Gísla Jónssonar og Þórhalls Eyþórssonar (2003:24). 

  

 

                                                 
16

 Að mati Sigríðar Sigurjónsdóttur og Joan Maling (2001:173-174) er þessi nýja setningagerð, Það var 

hrint mér á leiðinni í skólann, að öllum líkindum ný gerð ópersónulegrar germyndar sem er að þróast út 

frá ópersónulegri þolmynd í málinu. Þetta virðist vera nýjung í málinu sem er skammt á veg kominn. 
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(86)a. Grunnskólapróf eða skyldunám  

       b. Nám á framhaldsskólastigi (stúdentspróf, verknám, listnám o.fl.)  

       c. Háskólanám  

 

Töluverður munur reyndist vera á milli þeirra skóla sem í úrtakinu voru, bæði hvað 

staðsetningu varðar og eftir menntunarstigi foreldra. Menntunarstig foreldra var 

t.d. hærra í skólum A og B í Reykjavík vestan Elliðaáa heldur en í skólum X og Y í 

kaupstöðum utan Reykjavíkur eins og sést í töflu 20.
17

                                            

 

                            Tafla 20. Skipting skóla eftir hverfum. 

 Menntunarstig föður/móður 

 Grunnsk. Framhalssk. Háskólan. 

Skólar X og Y 

(utan Reykja- 

víkur) 

15=12% 31=26% 76=62% 

Skólar A og B 

(í Reykjavík) 

9=7% 14=11% 108=82% 

 

Þetta reyndist hafa áhrif á svör barnanna, í eyðufyllingarverkefninu í öðrum hluta, 

því ef menntunarstig foreldra var hærra höfðu þau síður ósamræmi á 

málfræðilegum kynjum innan setninga. Það átti einnig við, í þriðja hluta, um 

setningarnar með orðunum kennari, lögga, skáld og hjúkrunarfræðingur þar sem 

félagslegt kyn hefði getað haft áhrif eins og tafla 21 sýnir. 

 

Tafla 21. Samanburður á skólum eftir svæðum og menntun foreldra. 

Setningar Skólar A 

og B í 

Reykjavík  

Skólar X og 

Y utan 

Reykjavíkur 

1 (V1) Krakkar hlakka alltaf mikið til sumarsins því að 

þá ætla þau að gera margt spennandi í fríinu.  

53% 61% 

2 (V2) Foreldrar barnanna í 5. S ætluðu að gefa 

kennaranum gjöf í þakklætisskyni að launum og þau 

hlökkuðu til áframhaldandi samstarfs við Ingunni  

kennara. 

56% 65% 

3 (V2) Foreldrar eru alltaf þakklát þegar þegar þau finna 27% 36% 

                                                 
17

 Sigríður Sigurjónsdóttir og Joan Maling (2001:134) skiptu Reykjavík og úthverfunum á þennan hátt í 

könnuninni um nýja gerð þolmyndarsetninga í íslensku máli. Í könnun minni er þetta gert á sama hátt. 

Skólar á Seltjarnarnesi, Kjalarnesi, Hafnarfirði og Mosfellsbæ voru hins vegar ekki með í úrtakinu enda 

var um mun minni könnun að ræða. 
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að skólastarfið gengur vel. 

4 (V3) Fararstjórinn, sem hét Brynja, hafði mikinn 

áhuga á að sýna hópnum Skógasafn. Hún vissi að þeir 

hefðu áhuga á fornminjum. 

79% 87% 

5 (V4) Nemendur Álftamýrarskóla stóðu sig best í 

spretthlaupinu en þau stóðu sig illa í grindahlaupinu. 

34% 47% 

S1 (þriðji hl.) Kennarinn var mjög skemmtileg. 15% 21% 

S3 Yngsta löggan er erfiður viðureignar. 10% 19% 

S6 Skáldið vann lengi fram eftir og var því þreyttur. 34% 41% 

S7 Ef viðskiptavinir verslana vilja fá góða þjónustu 

þurfa þau að vera kurteis við starfsfólkið. 

30% 53% 

 

Niðurstöður í töflu 21 benda til þess að menntun foreldra hafi skipt máli hvað 

snertir samræmi kynja innan texta. Eftir því sem menntun foreldra var minni var 

t.d. mun oftar vísað í nafnorðin krakkar, nemendur og viðskiptavinir með 

hvorugkyni. Það var einnig tölfræðilega marktækur munur ef meiri fjarlægð var 

milli kyns nafnorðs og fornafns þegar nafnorðin krakkar og foreldrar áttu í hlut 

eins og sést setningum 1, 2 og 3 í töflu 21. Nemendur vísuðu einnig frekar í 

kynferði kennara, löggu og  skálds eftir því sem menntunarstig forelda var lægra 

þótt munurinn væri ekki mikill. Á myndinni sést samanburður á nemendum í 

skólum A og B í Reykjavík vestan Elliðaáa og í skólum X og Y utan Reykjavíkur í 

setningu (87) úr öðrum hluta verkefni 2 þar sem nafnorðið krakkar kom fyrir. 

 

(87) 
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Á myndinni sést að munurinn var ekki mikill á milli skóla á höfuðborgarsvæðinu 

þegar setning 1 var metin þar sem vísað var til fleirtölunnar krakkar með 

hvorugkyni. Börnin nota samt síður bendivísun í blandaðan hóp eftir því sem 

menntunarstig foreldra er hærra.  

      Töluverður munur reyndist vera milli hverfa þegar athugað var hvort vísað 

væri í nafnorðið viðskiptavinir með hvorugkyni í setningu (88) eins og sést á 

myndinni. 

 

(88) 

  

 

Nemendur í skólum A og B í Reykjavík mátu setningu með nafnorðinu 

viðskiptavinir síður tæka eða í um 30% tilfella en nemendur í úthverfunum mátu 

þá setningu tæka í um 53% tilfella. Einnig tengdu þeir síður nafnorðin krakkar, 

nemendur og foreldrar blönduðum hópi manna heldur en nemendur í skólum X og 

Y utan Reykjavíkur. Þessar niðurstöður benda til þess að málumhverfi hafi áhrif á 

málbreytingar og styður jafnframt niðurstöður nýlegra rannsókna að börn noti 

frekar viðurkennd máltilbrigði eftir því sem menntunarstig foreldra er hærra. Þetta 

er einnig í samræmi við þá tilgátu að málbreytingar séu háðar félagslegum þáttum. 

Stétt manna og skólaganga skiptir þá meira máli heldur en búseta manna (sjá 

Jóhannes Gísla Jónsson og Þórhall Eyþórsson 2003:33‒35 og Ástu Svavarsdóttur 

1984:33‒55).  
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4.5.3 Hefur aldur málhafa áhrif á niðurstöður? 

Eins og fram hefur komið voru úrlausnir úr könnun grunnskólabarnanna bornar 

saman við viðmiðunarhóp fullorðinna. Könnunin var framkvæmd þannig að 

rannsakandi fór sjálfur inn á þrjá vinnustaði, skóla í Kópavogi og fyrirtæki í 

sjávarútvegi, GK-seafood og Barry group, með staðsetningu í Reykjavík. Um ólíka 

vinnustaði var að ræða því í skólanum voru konur í meirihluta en karlar í hinum 

fyrirtækjunum. Menntunarstig karla og kvenna var ekki jafnt eins og tafla 22 sýnir. 

 

                      Tafla 22. Menntun kynjanna í eldri aldurshópnum 

 Menntunarstig eldri aldurshópsins 

 Grunnsk. Framhaldssk. Háskólan. 

konur 4=20% 1=5% 15=75% 

karlar  12=60%  9=45% 

 

Í töflu 22 sést að fleiri konur höfðu háskólamenntun en karlar og er líklegasta 

skýringin sú að í hópi kvennanna voru  kennarar  í meirihluta.  Úrtakið  samanstóð  

af blönduðum  hópi  karla og  kvenna  á  aldursbilinu 40-70 ára, 20  körlum  og  20  

konum. Svör yngri aldurshópsins voru borin saman við svör eldri aldurshópsins 

með það fyrir augum að kanna hvort ósamræmi málfræðilegra kynja sé að 

einhverju leyti nýjung í íslensku máli eins og kom í ljós með nýju setningagerðina  

í könnun Sigríðar Sigurjónsdóttur og Joan Maling (2001:174).
18

 Þetta þarfnast hins 

vegar frekari athugunar við því kanna þyrfti máldæmi sem eru enn eldri í íslensku 

máli.  

      Hóparnir fengu, eins og áður, ekki sömu verkefni til úrlausnar, annar hópurinn 

fékk svokallaða a-gerð, máltilfinningarpróf, en hinn hópurinn b-gerð, 

málfræðiverkefni. Í fyrsta hluta verkefnisins var kannað hvort yngri og eldri 

aldurshópurinn hefði sömu viðhorf til samsetninga með -maður, -kona og -fólk og 

til setninga þar sem vísað var með bendivísun í kynferði manna. Þegar niðurstöður 

voru bornar saman reyndist oft vera munur á svörum yngri og eldri málhafa þegar 

samsetningar með -maður, -kona og -fólk  í töflu 23 voru metnar. 

 

 

                                                 
18

 Sigríður Sigurjónsdóttir og Joan Maling (2001:145‒146) könnuðu máldæmi sem voru enn eldri í 

málinu til að varpa ljósi á nýja setningagerð í málinu, svokallaða þolmyndarsetningu Það var hrint mér 

á leiðinni í skólann. Í ljós kom að þetta virðist vera nýjung í íslensku máli meðal ungs fólks því elstu 

dæmi um þessa setningagerð voru frá 1959 og 1968. Fáir fullorðnir samþykktu þessa setningagerð.  
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Tafla 23. Samanburður á aldurshópum. 

Setning yngri 

aldurshópur 

eldri 

aldurshópur 

S1a. Forráðafólki fermingarbarnanna var boðið 

upp á hádegisverð. 

7% 17% 

S1b Forráðamönnum fermingarbarnanna var 

boðið upp á hádegisverð. 

95% 97% 

S5a. Auðmenn styrktu verkefnið með 

fjárframlögum. 

95% 100% 

S5b. Auðkonur styrktu verkefnið með 

fjárframlögum. 

10% 10% 

S2a. Stína hafði starfað lengi sem lögkona á stórri 

lögmannsstofu. 

8% 0% 

S2b. Stína hafði starfað lengi sem lögmaður á 

stórri lögmannsstofu. 

97% 100% 

S14a. Hjúkrunarfólki á Fjórðungssjúkrahúsinu á 

Akureyri var sagt upp störfum. 

25% 47% 

S14b. Hjúkrunarfræðingum á 

Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri var sagt upp 

störfum. 

88% 95% 

S16a. Þorgerður starfaði í tvö ár sem leikkona hjá 

Borgarleikhúsinu. 

89% 82% 

S16b. Þorgerður starfaði í tvö ár sem leikari hjá 

Borgarleikhúsinu. 

28% 75% 

S4a. Ingunn er fyrsta þingkona 

Sjálfstæðisflokksins í Suðurlandskjördæmi. 

35% 47% 

S4b. Ingunn er fyrsti þingmaður 

Sjálfstæðisflokksins í Suðurlandskjördæmi. 

76% 90% 

S12a. Una hefur verið þingkona 

Samfylkingarinnar síðastliðin tvö ár. 

25% 52% 

S12b. Una hefur verið þingmaður 

Samfylkingarinnar síðastliðin tvö ár. 

85% 95% 

S13a. Anna og Pétur eru lykilstarfsmenn 

fyrirtækisins. 

68% 97% 

S13b. Anna og Pétur eru lykilstarfsfólk 

fyrirtækisins. 

47% 52% 

S3a. Forystufólk flokksins fór fyrst af fundinum. 20% 35% 

S3b. Forystumenn flokksins fóru fyrstir af 

fundinum. 

89% 87% 
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S17a. Hún hafði verið formaður nefndarinnar í 

tvö ár. 

94% 100% 

S17b. Hún hafði verið forkona nefndarinnar í tvö 

ár. 

6% 0% 

S8a. Þórunn er eftirmaður Ingu í embætti forseta 

Alþingis. 

88% 100% 

S8b. Þórunn er eftirkona Ingu í embætti forseta 

Alþingis. 

16% 0% 

S11a. Blaðamaður ráðfærði sig við talskonu 

neytenda. 

24% 22% 

S11b. Blaðamaður ráðfærði sig við talsmann 

neytenda. 

88% 97% 

 

Niðurstöður í töflu 23 á samanburði á aldurshópum leiddi í ljós töluverðan mun á 

yngri og eldri aldurshópnum. Mun fleiri úr eldri aldurshópnum samþykktu samsett 

orð með -fólk, sbr. forráðafólk, hjúkrunarfólk og  forystufólk. Eldri aldurshópurinn 

samþykkti hins vegar ekki sjaldgæf heiti eins og lögkona, eftirkona og forkona en 

það gerði yngri aldurshópurinn að nokkru leyti. Heitið auðkona samrýmdist hins 

vegar  máli  um 10% þeirra sem í eldri aldurshópnum voru sem var sama 

niðurstaða og hjá yngri aldurshópnum. Mjög mikill munur reyndist einnig vera á 

svörum yngri og eldri aldurshópsins um það hvort konur gegndu frekar heitinu 

leikkona eða leikari. Mun fleiri í eldri aldurshópnum töldu að konur gætu einnig 

gegnt heitinu leikari en yngri aldurshópurinn var hlynntari því að konur væru 

leikkonur. Eldri aldurshópurinn samþykkti því frekar algengari heiti um konur sem 

voru samsett með -kona því helmingi fleiri samþykktu einnig setninguna að vera 

þingkona Samfylkingarinnar (S12a) heldur en þeir sem yngri voru. Um 10% fleiri 

þeirra sem eldri voru samþykktu einnig frekar setninguna að vera fyrsta þingkona 

Sjálfstæðisflokksins í Suðurlandskjördæmi (S4a). Það var samt ekki marktækur 

munur á milli setningar S4 og S12 hjá eldri aldurshópnum. Það rennir stoðum 

undir það að eldri aldurshópurinn tengi starfsheiti þingkonu frekar við konu heldur 

en yngri aldurshópurinn sem tengdi þingkonu í setningu 4a oftar við hefðbundið 

orðalag (sbr. umfjöllun í grein 4.3.1). 

      Lítill munur reyndist vera á aldurshópunum þegar algengt heiti eins og 

talskona (neytenda) var metið því um 22% hinna eldri og 24% hinna yngri 

samþykktu það. Yngri málnotendur virtust hins vegar opnari fyrir nýjungum innan 
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tungumálsins því þeir samþykktu frekar heiti sem sjaldan eða aldrei eru notuð í 

íslensku máli. Það benti hins vegar ekkert til þess að yngri málnotendur notuðu 

þessi orð að staðaldri í daglegu tali. Eldri hópurinn samþykkti þá samsetningar 

með maður sem bendir til þess að eldri málhafar fylgi frekar málstuðli. Þetta er í 

samræmi við niðurstöður annarra rannsókna. Að mati Sigríðar Sigurjónsdóttur og 

Joan Maling (2001:174) kom ný gerð þolmyndarsetninga í íslensku máli t.d. 

aðallega fyrir í máli ungs fólks. 

      Í öðrum og þriðja hluta könnunarinnar reyndist einnig vera munur á 

aldurshópunum þegar þátttakendur áttu að velja eftir því hvort setning teldist tæk, 

ótæk eða vafasöm. Eldri málhafar samþykktu síður setningar þar sem vísað var 

með bendivísun í kynferði manna. Einnig höfðu þeir sjaldnar ósamræmi milli kyns 

nafnorðs og fornafns eða lýsingarorðs innan texta eins og setningar í töflu 24 sýna. 

 

Tafla  24. Samanburður á aldurshópum á samræmi kynja innan setninga. 

Setning yngri 

aldurshópur 

eldri 

aldurshópur 

 

1 (V1) Krakkar hlakka alltaf mikið til sumarsins því 

að þá ætla þau að gera margt spennandi í fríinu. 

57% 25% 

2 (V1) Krakkarnir í 5. S voru öll sammála um að 

spennandi tímar væru fram undan. 

55% 32% 

3 (V2) Foreldrar barnanna í 5. ætluðu að gefa 

kennaranum gjöf í þakklætisskyni að launum því að 

hún ætti lof skilið  

 

16% 12% 

4 (V2) og þau hlökkuðu til áframhaldandi samstarfs 

við Ingunni kennara. 

60% 37% 

5 (V2) Foreldrar eru alltaf þakklát þegar þau finna 

að skólastarfið gengur vel. 

31% 12% 

6 (V3) Ferðalangarnir voru vel útbúnir í ferðina 

með Ferðafélaginu til Egilsstaða. Þau ætluðu að 

stoppa á nokkrum þekktum áfangastöðum á leiðinni. 

24% 0% 

7 (V3) Fararstjórinn, sem hét Brynja, hafði mikinn 

áhuga á að skoða Skógasafn. Hún vissi að þeir hefðu 

áhuga á fornminjum. 

84% 80% 

8 (V4) Nemendur í Álftamýrarskóla stóðu sig best í 

spretthlaupinu en þau stóðu sig illa í grindahlaupinu. 

41% 22% 
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S7 (þriðji hluti) Ef viðskiptavinir verslana vilja fá 

góða þjónustu þurfa þau að vera kurteis við 

starfsfólkið. 

41% tæk 

 

7%  tæk 

 

 

Eins og sjá má í töflu 24 þá tengdi yngri aldurshópurinn helmingi oftar nafnorðið 

krakkar við blandaðan hóp manna heldur en þeir sem eldri voru. Það virtist skipta 

litlu máli hvort verið væri að fjalla almennt um krakka eða um ákveðinn hóp 

þeirra. Eldri aldurshópurinn notaði frekar hvorugkyn um krakka þegar átt var við 

ákveðinn hóp. Mun fleiri úr yngri aldurshópnum vísuðu hins vegar oftar í 

nafnorðið foreldrar í hvorugkyni, í setningum 4 og 5 (V2) í öðrum hluta, bæði 

þegar lítil og mikil fjarlægð var á milli nafnorðs og fornafns. Eldri málhafar leyfðu 

því síður ósamræmi kynja og hvorugkyn í setningu með nafnorðinu foreldrar og í 

setningum þar sem nafnorðin nemendur og viðskiptavinir komu fyrir. Þessar 

niðurstöður benda til sama breytileika á ósamræmi kynja innan setninga hjá báðum 

aldurshópum en aukning virðist vera hjá yngri málhöfum. Til þess að kanna þessa 

þróun enn frekar var einnig gerður samanburður á setningum þar sem búast mætti 

við áhrifum félagslegs kyns eins og sést í töflu 25. 

 

Tafla 25. Samanburður á setningum yngri og eldri málhafa um tengsl kynferðis og félagslegs kyns. 

Setning yngri málhafar eldri málhafar 

tæk vafas. tæk vafas. 

S1 Kennarinn var mjög skemmtileg. 18%  17% 12% 17% 

S3 Yngsta löggan er erfiður viðureignar. 15% 29% 10% 2% 

S9 Hetja mótsins var heiðraður. 24% 26% 22% 0% 

S6 Skáldið vann lengi fram eftir og var 

því þreyttur. 

38% 24% 15% 20% 

S15 Hjúkrunarfræðingurinn var sátt við 

nýja vaktaplanið. 

18% 20% 7% 7% 

S10 Þegar hjúkrunarfræðingur hittir 

nýja sjúklinga í fyrsta sinn á hún að taka 

vel á móti þeim. 

57% 17% 40% 5% 

S13 Vörubílstjórinn var geðvond í 

umferðinni. 

12% 15% 0% 7% 

S16 Fyrirsætan vann keppnina og var 

ánægður með árangurinn. 

20% 17% 20% 5% 
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Í töflu 25 sést að lítill munur var á svörum eldri og yngri aldurshópa þar sem heitin 

kennari, lögga, hetja og fyrirsæta komu fyrir. Mun fleiri í yngri aldurshópnum 

tengdu hins vegar kynferði skálds og hjúkrunarfræðings félagslegu kyni. Það 

virtist einnig skipta miklu máli hjá bæði yngri og eldri málhöfum hvort verið væri 

að fjalla um ákveðinn hjúkrunarfræðing eða hjúkrunarfræðing almennt. Mun fleiri 

í yngri aldurshópnum tengdu hins vegar kynferði hans kvenkyni. Enginn í hópi 

eldri málhafa taldi það tækt að nota lýsingarorð í kvenkyni til að vísa til 

vörubílstjóra. Það var eina nafnorðið í töflu 25 sem það átti við um að enginn eldri 

þátttakendanna taldi bendivísun með ósamræmi málfræðilegra kynja tæka. 

Líklegasta skýringin á því er sú að fólk telji að raunkyn vörubílstjóra geti aðeins 

átt við um karla (sjá Guðrúnu Kvaran 2005:14). Í öðrum heitum getur raunkyn 

hins vegar bæði átt við um karla og konur.   

      Niðurstöður benda ótvírætt til þess að yngri málhafar hafi mun oftar ósamræmi 

milli málfræðilegra kynja innan setninga heldur en eldri aldurshópar. Yngri 

málhafar eru almennt frjálslyndari og fúsari að víkja frá málstaðli heldur en þeir 

sem eldri eru. Könnun Sigríðar Sigurjónsdóttur og Joan Maling (2001:174) 

staðfestir þetta, því nýja setningagerðin fannst aðallega í máli ungs fólks. 

Niðurstöður ýta undir þá tilgátu að kyn í íslensku sé að færast nær líffræðilegu 

kyni. Þetta þarfnast hins vegar frekari rannsóknar við því ekki er ólíklegt að yngri 

aldurshópurinn muni svara öðruvísi eftir 20 ár þegar hann hefur lært betur á 

málstaðalinn.  

 

 

4.5.4 Var munur á a- og b-gerð hjá eldri aldurshópnum? 

Eldri aldurshópurinn fékk einnig tvö ólík svarblöð eins og yngri aldurshópurinn og 

það reyndist einnig hafa áhrif á svör þeirra hvort þeir fengu a- eða b-gerð prófs. Í 

fyrsta hluta verkefnisins reyndist enginn marktækur munur vera á hópunum. 

Fyrirmælin virtust því ekki hafa mikil áhrif á hópana í fyrsta hluta könnunarinnar. 

Í öðrum hluta fengu hóparnir skýr fyrirmæli, eins og áður, sem reyndi meira á 

samræmi málfræðilegra kynja, og reyndist það einnig hafa áhrif á eldri 

aldurshópinn. Þeir þátttakendur sem fengu b-gerð, sem leit út eins og 

málfræðiverkefni, gættu mun betur samræmis málfræðilegra kynja en hinn 

hópurinn sem fékk a-gerð, máltilfinningarprófið, eins og sést í töflu 26. 
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Tafla 26. Munur á a- og b-gerð í öðrum hluta könnunar hjá eldri aldurshópnum. 

Setning a-gerð, 

máltilf. 

b-gerð, 

málfr.v. 

1 (V1) Krakkar hlakka alltaf mikið til sumarsins því að þá 

ætla þau að gera margt spennandi í fríinu. 

35% 15% 

2 (V1) Krakkarnir í 5. S voru öll sammála um að spennandi 

tímar væru fram undan. 

45% 20% 

3 (V2) Foreldrar barnanna í 5. S ætluðu að gefa kennaranum 

gjöf í þakklætisskyni að launum því að hún ætti lof skilið 

20% 5% 

4 (V2) Foreldrar eru alltaf þakklát 

 

5% 5% 

5 (V2) þegar þau finna að skólastarfið gengur vel. 20% 5% 

6 (V3) Fararstjórinn, sem hét Brynja, hafði mikinn áhuga á 

að sýna hópnum fyrst Skógasafn. Hún vissi að 

80% 80% 

7 (V3) þau hefðu áhuga á fornminjum. 45% 30% 

8 (V3) ...margir erlendir gestir staddir að skoða Dyrhólaey. 

Þau voru öll sammála um að náttúrufegurðin væri stórkostleg. 

25% 0% 

9 (V4) Nemendur Álftamýrarskóla stóðu sig best í 

spretthlaupinu en þau stóðu sig illa í grindahlaupinu. 

25% 20% 

 

Í töflu 26 má sjá sama breytileika og hjá yngri aldurshópnum þótt munurinn væri 

varla marktækur. Þeir sem fengu b-gerðarprófið, sem reyndi á málfræðiþekkingu, 

höfðu sjaldnar ósamræmi milli málfræðilegra kynja innan setninga heldur en þeir 

sem fengu a-gerð, sem reyndi á máltilfinningu. Þeir sem fengu 

máltilfinningarprófið vísuðu helmingi oftar í nafnorðið krakkar með 

hvorugkynsfornafni í setningu 1 og 2 (V1). Það virtist ekki skipta máli hvort verið 

væri að fjalla um ákveðinn hóp krakka eða um krakka almennt. Það reyndist einnig 

vera munur á hópunum í setningu 3 (V2) þar sem nafnorðið foreldrar kom fyrir 

því fleiri þeirra sem tóku máltilfinningarprófið vísuðu þá í það með hvorugkyni. 

Fjarlægð milli nafnorðs og fornafns reyndist einnig skipta máli því mun fleiri 

þeirra sem tóku a-gerðarprófið (máltilfinningarprófið) höfðu fornafn í hvorugkyni í 

setningum 5 (V2) og 7 (V3). Í setningu 8 (V3) var munurinn augljós því enginn af 

þeim sem tóku b-gerðarprófið hafði fornafn í hvorugkyni. Það reyndist hins vegar 

ekki eins mikill munur á hópunum í setningu 9 (V4) þar sem nafnorðið nemendur 

kom fyrir. Fyrirmæli og prófgerð virtist því einnig skipta máli hjá eldri málhöfum 

þegar reyndi á samræmi málfræðilegra kynja innan setninga. Það reyndist einnig 
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vera munur í örfáum heitum þar sem búast mátti við áhrifum félagslegs kyns eins 

og sést í töflu 27. 

 

Tafla 27. Munur á a- og b-gerð í þriðja hluta könnunarinnar hjá eldri aldurshópnum. 

Setning a-gerð, máltilf. b-gerð, málfr.v. 

tæk vafas. tæk vafas. 

S1 Kennarinn var mjög skemmtileg. 25% 0% 0% 20% 

S6 Skáldið vann lengi fram eftir og var því 

þreyttur. 

25% 30% 5% 10% 

S9 Hetja mótsins var heiðraður. 35% 0% 10% 0% 

 

Í töflu 27 sést að munurinn reyndist einungis vera marktækur þegar heitin kennari, 

skáld og hetja komu fyrir. Þeir sem fengu b-gerðarprófið mátu setningu þar sem 

vísað var í kynferði kennara t.d. ekki tæka þegar 25% þeirra sem tóku a-

gerðarprófið mátu hana svo. Um 25% þeirra sem tóku a-gerðarprófið mátu einnig 

setningu með skáldi tæka en einungis 5% þeirra sem tóku b-gerðarprófið. Svipaður 

munur var milli a- og b-gerðar í setningu með heitinu hetja því um 35% þeirra sem 

tóku a-gerðarprófið töldu hana tæka en einungis 10% þeirra sem tóku b-

gerðarprófið.  Prófgerð virtist hins vegar skipta meira máli í öðrum hluta þegar 

fyrirmælin voru skýr sem styður þá tilgátu að fyrirmæli hafi haft áhrif á svör 

hópanna. Eldri málhafar sem fengu lítil sem engin fyrirmæli virtust þá frekar sýna 

hina eiginlegu máltilfinningu heldur en þeir sem fengu nákvæmari leiðbeiningar 

um hvernig leysa ætti verkefnið (sjá Schülze 1996:132‒133).  

 

 

4.5.5 Var kynjamunur hjá eldri aldurshópnum? 

Í eldri aldurshópnum var reynt að hafa jafna kynjaskiptingu, eins og fram hefur 

komið, tóku 20 karlar og 20 konur þátt í könnuninni. Þegar niðurstöður voru 

metnar var, eins og fyrr, sú tilgáta höfð til hliðsjónar að konur hefðu tilhneigingu 

til að tala það mál sem væri frekar viðurkennt innan málsamfélagsins (sjá Jóhannes 

Gísla Jónsson og Þórhall Eyþórsson 2003:32). Niðurstöður leiddu aðallega í ljós 

kynjamun í öðrum hluta könnunarinnar þegar fyrirmæli voru skýr. Í fyrsta hluta 

reyndist aðeins vera kynjamunur í örfáum orðum. Fleiri karlar en konur töldu að 

heitið þingkona mætti nota um konu eða um og yfir helmingur en um 40% kvenna 

samþykktu það. Einnig töldu mun fleiri karlar að hægt væri líka að nota orðið vinir 
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um vinkvennasamband. Kynjamunurinn reyndist því minni, í fyrsta hluta 

verkefnisins, hjá eldri aldurshópnum. Í yngri aldurshópnum samþykktu t.d. mun 

fleiri drengir sjaldgæf heiti um konur með síðari liðnum -kona heldur en stúlkur. Í 

öðrum hluta könnunarinnar, í eyðufyllingarverkefninu, reyndist hins vegar vera 

mun meiri munur á milli kynjanna hjá eldri aldurshópnum en var hjá þeim yngri 

eins og sést í töflu 28. 

 

Tafla 28. Munur á svörum karla og kvenna sem völdu ósamræmi málfræðilegra kynja í eldri aldurshópnum. 

Setning karlar konur 

1 (V1) Krakkar hlakka alltaf mikið til sumarsins því að þá ætla 

þau að gera margt spennandi í fríinu. 

35% 15% 

2 (V1) Krakkarnir í 5. S voru öll sammála um að spennandi 

tímar væru fram undan. 

40% 25% 

3 (V2) Krakkarnir í 5. S voru líka stolt 25% 15% 

4 (V2) og sátt við niðurstöðurnar úr prófunum. 45% 15% 

5 (V2) Foreldrar barnanna í 5. S ætluðu að gefa kennaranum 

gjöf í þakklætisskyni að launum því hún ætti lof skilið 

10% 15% 

6 (V2) og þau hlökkuðu til áframhaldandi samstarfs við Ingunni 

kennara. 

55% 20% 

7 (V3) Fararstjórinn, sem hét Brynja, hafði mikinn áhuga á að 

sýna hópnum Skógasafn. Hún vissi að þeir hefðu áhuga á 

fornminjum. 

95% 65% 

8 (V3) ...margir erlendir gestir voru staddir að skoða 

Dyrhólaey. Þau voru öll sammála um... 

20% 5% 

9 (V4) Nemendur Álftamýrarskóla stóðu sig best í 

spretthlaupinu en þau stóðu sig illa í grindahlaupinu 

25% 15% 

10 (V4) og lentu þau í neðsta sæti. 25% 10% 

11 (V4) Sá/sú sem gætir vel að heilsunni uppsker eins og 

hann/hún sáir. 

25% 5% 

 

Í töflu 28 sést að töluverður munur var á kynjunum í setningum sem reyndu á 

málfræðilegt samræmi kynja. Konur höfðu mun síður ósamræmi í setningum 1-4 

þar sem nafnorðið krakkar kom fyrir. Það reyndist einnig vera talsverður 

kynjamunur í setningu 6 þar sem nafnorðið foreldrar kom fyrir þegar mikil 

fjarlægð var milli nafnorðs og fornafns. Fleiri karlar höfðu fornafn þá í 

hvorugkyni. Mun fleiri karlar vísuðu einnig í kynferði Brynju fararstjóra í 

setningu 7. Einnig tengdu fleiri þeirra nafnorðin gestir og nemendur við blandaðan 
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hóp bæði þegar stutt var milli nafnorðs og fornafns og þegar lengra var á milli eins 

og sést í setningum 8, 9 og 10. Það sem kom hvað mest á óvart var hversu margir 

karlar sýndu bæði karlkyns- og kvenkynsmyndir með skástriksaðferðinni í 

setningu 11. Karlar virðast því vera opnari fyrir kvenvæðingu heldur en konur og 

þá opnari fyrir nýjungum innan tungumálsins. Þetta styður einnig niðurstöður 

yngri aldurshópsins því drengirnir samþykktu frekar sjaldgæf heiti um konur sem 

enda á -kona en stúlkurnar mátu frekar viðurkennd heiti tæk (sjá grein 4.5.1).  

      Í þriðja hluta könnunarinnar reyndist einnig vera munur á kynjunum í örfáum 

heitum þar sem áhrif félagslegs kyns voru augljós eins og sést í töflu 29. 

 

Tafla  29. Munur á svörum kynjanna í eldri aldurshópnum þar sem búast má við áhrifum félagslegs kyns. 

Setning karlar konur 

tæk vafas tæk vafas 

S9 Hetja mótsins var heiðraður. 35% 0% 10% 0% 

S10 Þegar hjúkrunarfræðingur hittir nýja 

sjúklinga í fyrsta sinn á hún að taka vel á 

móti þeim. 

60% 0% 20% 10% 

 

Í töflu 29 sést að marktækur kynjamunur reyndist ekki vera nema í örfáum heitum. 

Karlar samþykktu frekar bendivísun til kynferðis karlkyns hetju í setningu 9 eða 

35% en aðeins 10% kvenna. Þar gæti staðalímynd (félagslegt kyn) haft áhrif enda 

er mjög algengt að kynferði hetju sé frekar tengt karlkyni því mun oftar heyrist 

talað um kvenhetju en karlhetju (sjá Eirík Rögnvaldsson 1990:63, Önnu 

Gunnarsdotter Grönberg 2002:174). Það kom einnig á óvart að mikill munur 

reyndist vera á svörum kynjanna í setningu með heitinu hjúkrunarfræðingur. Mun 

fleiri karlar tengdu orðið hjúkrunarfræðingur, þar sem átt var við hvaða 

hjúkrunarfræðing sem er, við félagslegt kyn heldur en konurnar og völdu 

kvenkynið hún. Búast hefði mátt við því að þessu væri öfugt farið og þær væru 

hlynntar því að segja hún en ekki er ólíklegt að konurnar láti þar málhefð einnig 

hafa áhrif á svör sín og leyfi þá síður ósamræmi kynja innan setningar (sjá Labov 

1990:225‒26, Trudgill 1998:21‒28, Jóhannes Gísla Jónsson og Þórhall Eyþórsson 

2003:32). Sá möguleiki er einnig fyrir hendi að konur séu einfaldlega sáttar við 

kynhlutlaust starfsheiti eins og hjúkrunarfræðingur og telji því eðlilegt að hafa 

málfræðilegt samræmi í setningu og segja hann. Ekki er ólíklegt að menntun hafi 

einnig áhrif á svör kvennanna því menntunarstig þeirra var hærra en karlanna þar 
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sem 75% þeirra hafði háskólamenntun en um 45% karla var með sambærilega 

menntun. Eftir því sem menntunarstig var hærra leyfði því eldri aldurshópurinn 

síður ósamræmi milli málfræðilegra kynja. Þessar niðurstöður styðja enn frekar þá 

tilgátu að málbreytingar séu háðar félagslegum þáttum. Stétt manna og skólaganga 

hefur þá áhrif eftir því hvort viðurkennd máltilbrigði eru valin (sjá Jóhannes Gísla 

Jónsson og Þórhall Eyþórsson 2003:32 og Ástu Svavarsdóttur 1984:33‒55).  

 

 

4.6 Hvernig var kennslu málfræðilegra kynja háttað í skólunum? 

Þegar könnunin var lögð fyrir fjóra 9. bekki grunnskólabarna voru einnig nokkrar 

spurningar lagðar fyrir móðurmálskennara þeirra. Þær snerust allar um 

kennsluhætti hvað snertir fræðslu um málfræðilegt kyn í skólastarfinu. Spurt var 

hvort áhersla væri lögð á málfræðilegt kyn í kennslunni og hvort nemendur hefðu 

fengið einhver verkefni þar sem fyllt var í eyður og reyndi á samræmi kynja innan 

texta. Allir kennararnir, eða alls sex, sem í úrtakinu voru, sögðu að lítil áhersla 

væri lögð á málfræðilegt kyn í kennslunni þennan vetur því meiri áhersla væri lögð 

á kennslu málfræðilegra kynja í áttunda bekk. Þegar kennarar voru spurðir hvort 

nemendur hefðu fengið eyðufyllingarverkefni sem reyndi á samræmi kynja innan 

texta voru svörin mismunandi eins og sést á myndinni í dæmi (89). 

 

(89) 

 

 

Helmingur kennara taldi nemendur fá litla sem enga kennslu í samræmi kynja 

innan texta. Kennararnir voru einnig spurðir hvort nemendur hefðu fengið verkefni 

þar sem lögð var áhersla á orð eins og krakkar og foreldrar því algengt virðist vera 
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að yngri málhafar tengi þau blönduðum hópi manna og hvorugkyni. Á myndinni í 

dæmi (90) sést hversu margir kennarar töldu áherslu vera lagða á verkefni með 

nafnorðunum krakkar og foreldrar. 

 

(90) 

 

 

Eins og sést á myndinni telja fjórir af sex kennurum að nemendur fái einhverja 

kennslu í samræmi málfræðilegra kynja innan texta þar sem nafnorðin foreldrar og 

krakkar koma fyrir. Allir kennararnir sex voru hins vegar sammála um að 

nemendur fengju ekki nein verkefni þar sem heitin lögga, hetja, skáld, kennari og 

hjúkrunarfræðingur koma fyrir sem fólk tengir gjarnan við annað kynið. Svör 

þeirra voru á sama veg þegar þeir voru spurðir út í fræðslu um kynhlutleysi 

karlkyns, þ.e.a.s. notkun karlkynsmynda í setningum eins og ,,Sá hlær best sem 

síðast hlær“ eða ,,Allir sem vettlingi geta valdið“. Einn kennari bætti því við að 

umræða hefði verið um störf og fyrirbæri sem tengdust ákveðnu kyni, þ.e. rætt 

hefði verið um hvernig vísa ætti til  forseta þegar um konu væri að ræða, o.s.frv. 

Lítil áhersla var hins vegar lögð á málfræðilegt samræmi kynja innan texta eða á 

verkefni þar sem kynhlutleysi karlkyns kom við sögu í kennslu 9. bekkjar í þessum 

skólum. Þessar niðurstöður koma heim og saman við könnun Selmu Gunnarsdóttur 

(2009:66‒67) um fræðslu um málfræðilegt kyn í grunn- og framhaldsskólum. 

 

 

 

 

 

Hafa nemendur unnið verkefni um karlkynsorð 

um fólk eins og krakkar og foreldrar sem oft eru 

notuð um blandaðan hóp manna?
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5. Niðurstöður og ályktanir 

Hvatinn að þessu verkefni var sá að vísbendingar eru um að notkun málfræðilegra 

kynja sé að breytast í íslensku á þann hátt að það færist í vöxt að vísa til 

líffræðilegs kyns þegar talað er um fólk. Niðurstöður könnunarinnar ýta undir þá 

hugmynd því þátttakendur einskorðuðu það ekki eingöngu við nafnorðin krakkar 

og foreldrar sem oft eru tengd afmörkuðum blönduðum hópi manna. Þeir höfðu 

fornafn einnig í hvorugkyni þegar þeir vísuðu til orðanna nemendur, viðskiptavinir 

og áhorfendur sem það á síður við um. Niðurstöður ýta einnig undir þá tilgátu sem 

lagt var af stað með að fyrirmæli hafi áhrif á svör málhafa. Mikill munur reyndist 

vera á svörum þátttakenda eftir því hvort þeir fengu a- eða b-gerð prófs í öðrum 

hluta verkefnisins sem reyndi meira á málfræðilegt samræmi kynja innan 

setningar. Þátttakendur sem fengu lítil fyrirmæli voru t.d. mun fljótari að svara 

spurningunum sem benti til þess að þeir hafi látið máltilfinninguna ráða og ekki 

litið á könnunina sem prófverkefni.  

      Fyrirmælin virtust hafa áhrif á þátttakendur í setningum þar sem nafnorðin 

krakkar og foreldrar komu fyrir sem oft eru tengd blönduðum hópi manna. Munur 

reyndist vera á milli a- og b-gerðar hjá báðum aldurshópum í setningunum í dæmi 

í (91)a. og b. 

 

(91) a. Krakkar hlakka alltaf mikið til sumarsins því að þá ætla þau að gera margt  

              spennandi í fríinu. 

        b. Krakkarnir í 5. S voru öll sammála um að spennandi tímar væru fram  

             undan. 

 

Um 60% yngri málhafa höfðu fornafn eða lýsingarorð í hvorugkyni en helmingi 

færri þeirra sem í eldri aldurshópnum voru. Þeir sem fengu minni leiðbeiningar (a-

gerð) í báðum aldurshópum vísuðu oftar til krakka og foreldra með hvorugkyni 

heldur en þeir sem fengu nákvæmari fyrirmæli (b-gerð). Það reyndist hins vegar 

varla tölfræðilegur munur á hópunum eftir því hvort verið væri að fjalla almennt 

um krakka eða um ákveðinn hóp krakka.   

        Það sem kom hvað mest á óvart þegar niðurstöður voru metnar var hversu 

margir vísuðu með hvorugkyni í yngri aldurshópnum þegar nafnorðið nemendur 

kom við sögu. Það reyndist einnig vera munur á a- og b-gerð hjá báðum 

aldurshópum því þeir sem fengu minni fyrirmæli höfðu fornafn oftar í hvorugkyni. 
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Mun fleiri í yngri aldurshópnum mátu einnig setningu tæka með nafnorðinu 

viðskiptavinir sem vísað var til með fornafni og lýsingarorði í hvorugkyni. Það var 

einnig munur hjá báðum aldurshópum milli a- og b-gerðar þegar fyllt var í eyður 

þar sem kynferði kennara var ekki ljóst fyrr en í lok málsgreinar eins og sést í 

dæmi (92). 

 

(92) Foreldrar barnanna í 5. S ætluðu að gefa kennaranum gjöf í þakklætisskyni að  

        launum því að hún ætti lof skilið og þeir hlökkuðu til áframhaldandi  

        samstarfs við Ingunni kennara. 

 

Enginn munur var hins vegar á aldurshópunum og milli a- og b-gerðar þegar vísað 

var í heitið fararstjóri. Hátt hlutfall beggja hópa vísaði í kynferði Brynju í næstu 

setningu á eftir og ekki er ólíklegt að það hafi haft áhrif að ekki var vísað í 

kynferði innan málsgreinar eins og gert var í málsgrein þar sem fjallað var um 

Ingunni kennara. Málfræðilegt samræmi kynja hafði þá meiri áhrif á báða 

aldurshópa heldur en áhrif félagslegs kyns.       

      Minni munur reyndist vera á milli hópanna í þriðja hluta en þá fengu hóparnir 

sömu fyrirmæli sem styður það að prófgerð og fyrirmæli hafi skipt máli. Um 

helmingi fleiri í báðum aldurshópum vísuðu frekar til hvaða hjúkrunarfræðings 

sem er með kvenkyni heldur en til ákveðins hjúkrunarfræðings eins og dæmi (93) 

sýnir. 

 

(93)a. Hjúkrunarfræðingurinn var sátt við nýja vaktaplanið.  

       

       b. Þegar hjúkrunarfræðingur hitti nýja sjúklinga í fyrsta sinn á hún að taka  

           vel á móti þeim. 

           

Það bendir til þess að áhrif félagslegs kyns hafi skipt máli þegar fjallað var 

almennt um ákveðin starfsheiti. Þeir sem tóku máltilfinningarprófið í báðum 

aldurshópum samþykktu frekar bendivísun þegar orðið skáld kom fyrir (sjá Árna 

Sverri Bjarnason, Steinunni Gyðu- og Guðjónsdóttir og Svein Guðmundsson 

2005). Þeir sem tóku máltilfinningarprófið samþykktu einnig frekar sjaldgæf heiti 

um konur í fyrsta hluta en þeir sem tóku málfræðiþekkingarprófið samþykktu 
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frekar samsetningar með -maður. Þeir létu því málhefð frekar hafa áhrif á svör sín 

(sjá Jóhannes Gísla Jónsson og Þórhall Eyþórsson 2003:32). 

       Töluverður munur reyndist vera á milli yngri og eldri aldurshópanna í fyrsta 

hluta verkefnisins. Yngri málhafar samþykktu frekar  sjaldgæf samsett orð með -

kona um konur, sbr. forkona, eftirkona og lögkona heldur en þeir sem eldri voru. 

Þessu var síðan öfugt farið hjá eldri aldurshópnum þegar um algeng heiti var að 

ræða því þeir merktu frekar við heitið þingkona. Einnig samþykktu þeir oftar 

samsetningar með -fólk, sbr. forráðafólk, hjúkrunarfólk og forystufólk. Eldri 

aldurshópurinn tengdi líka starfsheitið leikari mun oftar við konur heldur en yngri 

aldurshópurinn. Yngri málhafar virtust því opnari fyrir nýjungum innan 

tungumálsins. Eldri málhafar samþykktu þá frekar samsetningar með -maður sem 

bendir til þess að þeir samþykki frekar viðurkennd máltilbrigði innan 

tungumálsins. 

      Ósamræmi málfræðilegra kynja innan setninga var einnig frekar leyft hjá yngri 

aldurshópnum sem ýtir undir þá hugmynd sem  lagt var upp með að kyn í máli sé 

að breytast og færast nær líffræðilegu kyni. Það sem rennir enn frekar stoðum 

undir það er að breytingin virtist ekki vera einskorðuð við orðin krakkar og 

foreldrar heldur átti hún einnig við um nafnorðin nemendur, viðskiptavinir og 

áhorfendur. Yngri málhafar samþykktu einnig mun oftar setningar til kynferðis 

karlkyns í heitinu skáld og til kvenkyns í starfsheitinu hjúkrunarfræðingur heldur 

en þeir sem eldri voru. Einnig samþykktu þeir frekar setningu þar sem vísað var 

með kvenkynsfornafni í heitið vörubílstjóri. Áhrif félagslegs kyns virtist því ekki 

alltaf skipta máli því mun fleiri í báðum aldurshópum settu kvenkynsfornafn í 

eyður þegar orðið fararstjóri var í næstu málsgrein heldur en þegar orðið kennari 

var í sömu málsgrein. Málfræðilegt samræmi kynja virtist í því tilfelli vega þyngra 

heldur en líffræðilegt kyn.  

      Yngri aldurshópurinn valdi einnig oftar karlkynsmyndina sá, einhver, allir og 

margir eða í um 90% tilfella en eldri aldurshópurinn í um 80% tilfella og sýndi þá 

bæði kvenkyns- og karlkynsmyndir, Sá/sú, sem bendir til þess að eldri málhafar 

séu hlynntari kvenvæðingu.  

       Niðurstöður sýndu einnig fram á töluverðan kynjamun. Í fyrsta hluta reyndist 

munurinn aðallega vera hjá yngri málhöfum þegar þátttakendur áttu að velja á 

milli samsettra orða með -maður, -kona og -fólk. Það sem kom hvað mest á óvart 

var að drengir merktu frekar við sjaldgæfar samsetningar með -kona heldur en 
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stúlkur, sbr. heitin forkona, lögkona, talskona og eftirkona. Stúlkurnar samþykktu 

þá algengar samsetningar með -maður um konur. Einnig notuðu þær oftar 

karlkynsmyndina allir, sbr. Allir voru sáttir eftir vel heppnað mót. Hjá eldri 

aldurshópnum samþykktu konurnar einnig mun síður setningar þar sem ósamræmi 

var milli málfræðilegra kynja. Þessar niðurstöður ýta undir þá tilgátu að konur 

leitist við að tala það mál sem viðurkennt er innan málsamfélagsins og samþykki 

síður máltilbrigði sem sjaldan eru notuð innan tungumálsins (sjá Labov 

1990:225‒26, Jóhannes Gísla Jónsson og Þórhall Eyþórsson 2003:32). 

      Í könnuninni var einnig athugað hvort menntun hefði áhrif á svör málhafa því 

könnun Sigríðar Sigurjónsdóttur og Joan Maling (2001:142‒145) hafði leitt í ljós 

að eftir því sem menntun foreldra var meiri samþykktu málnotendur síður nýja 

gerð þolmyndarsetninga í málinu. Í minni könnun virtist menntun hafa haft áhrif í 

báðum aldurshópum. Í eldri aldurshópnum var menntunarstig kvennanna hærra og 

þær leyfðu síður ósamræmi kynja innan setningar, aðallega í 

eyðufyllingarverkefninu. Í yngri aldurshópnum leyfðu börnin frekar ósamræmi 

kynja innan setningar ef menntunarstig foreldra var lægra og reyndist aðallega 

marktækur munur í orðunum nemendur og viðskiptavinir. Þátttakendur í skólum í 

Reykjavík vestan Elliðaáa, þar sem menntunarstig foreldra var hærra, höfðu 

fornöfn sjaldnar í hvorugkyni í setningum (94)a. og b. 

 

(94)a. Nemendur í Álftamýrarskóla stóðu sig best í spretthlaupinu en þau stóðu  

       sig illa í grindahlaupinu. 

        

       b. Ef viðskiptavinir verslana vilja fá góða þjónustu þurfa þau að vera  

            kurteis við starfsfólkið. 

 

Niðurstöður í setningu a. og b. í dæmi (94) ýta undir það að menntun foreldra hafi 

aðallega skipt máli í orðum sem síður eru tengd afmörkuðum blönduðum hópi. 

Menntun foreldra virtist skipta minna máli í setningum þar sem nafnorðin krakkar 

og foreldrar komu fyrir sem er vísbending um að það sé orðið fast í sessi í íslensku 

máli að tengja þau við afmarkaðan blandaðan hóp. Þetta þarfnast hins vegar frekari 

rannsóknar. Æskilegt væri að kanna kynjanotkun grunnskólabarnanna aftur eftir 20 

ár því yngri málhafar eru almennt frjálslyndari og fúsari að víkja frá málstaðli 
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heldur en þeir sem eldri eru. Ekki er ólíklegt að yngri málhafar læri betur á staðal 

með aldrinum og svari þá á annan veg.  
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Viðauki 1 

 

Samsetningar með nafnorðinu kona í íslensku máli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Háskóli Íslands, Íslensku- og menningardeild 

Anna Helgadóttir 
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                 Samsett orð með –kona sem eiga sér hliðstæðu við –maður í íslensku máli. 

veitingakona matkona heitkona 

ástkona sundkona fylgikona 

skilakona lagskona sómakona 

spákona tröllkona sveitakona 

yfirsetukona rausnarkona verkakona 

skartkona gæðakona sambýliskona 

portkona hefðarkona beiningakona 

búkona förukona myndarkona 

fjósakona dugnaðarkona vökukona 

óperusöngkona vísindakona eiginkona 

seiðkona grasakona göngukona 

rakstrarkona flugkona kaupakona 

ráðskona kaupkona draumkona 

gæslukona vinnukona athafnakona 

afgreiðslukona brúðkona fylgjukona 

byrgiskona griðkona gæðakona 

hárgreiðslukona heimakona hirðukona 

afbragðskona heiðurskona höfðingskona 

dygðakona atgerviskona atorkukona 

verkkona skapdeildarkona fríðleikskona 

ágætiskona merkiskona hæfileikakona 

röskleikakona þrekkona þrifnaðarkona 

glæsikona úrvalskona mannkostakona 

fyrirmyndarkona atkvæðakona eljukona 

kjarkkona búsýslukona ráðdeildarkona 

snyrtikona gerðarkona gáfukona 

fyrirkona vegskona menntakona 

sakakona vændiskona almúgakona 

farandkona próventukona verslunarkona 

tignarkona alþýðukona flökkukona 

hórkona kvenfrelsiskona sögukona 

tókona danskona eldakona 

forstöðukona listakona selkona 

vökukona kvenréttindakona fræðikona 

prjónakona fimleikakona fiskverkunarkona 

frammistöðukona matreiðslukona ræstingakona 

skúringakona sölukona búðarkona 

 talskona  forkona  eftirkona 

 blaðakona  gangnakona  yfirkona 

*ráðkona  forystukona  lögkona 

íþróttakona   



 3 

Viðauki 2 

Rannsókn á breytingu málfræðilegra kynja í íslensku máli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Háskóli Íslands, Íslensku- og menningardeild 

                              Anna Helgadóttir 
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Könnun b-gerð, málfræðiverkefni 
 

 

 

Dagsetn     __________ 

 

Vinnustaður   ____________________________________ 

 

 

Karl  _______     Kona ________ 

 

Móðurmál _____________________ 

 

 

Hefur þú búið eða dvalist verulegan tíma erlendis? 

 

Nei _____ Já ______ 

 

Ef svarið er ‘já’ þá hvar og hversu lengi? 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

Menntun  

 

Grunnskólapróf eða skyldunám              ______            ______ 

 

Nám á framhaldsskólastigi 

(stúdentspróf, verknám, listnám o.fl.)    ______             ______ 

 

Háskólanám                                            ______             ______ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 5 

1. hluti 

 

Merktu við þá gerð setningar sem þú telur eðlilegt mál.  

Ef þú telur báðar setningarnar eðlilegt mál, skaltu merkja við báðar. 

 

 

1) 

□ Forráðafólki fermingarbarnanna var boðið upp á hádegisverð. 

□ Forráðamönnum fermingarbarnanna var boðið upp á hádegisverð. 

 

2) 

□ Stína hafði starfað lengi sem lögkona á stórri lögmannsstofu. 

□ Stína hafði starfað lengi sem lögmaður á stórri lögmannsstofu. 

 

3) 

□ Forystufólk flokksins fór fyrst af fundinum. 

□ Forystumenn flokksins fóru fyrstir af fundinum. 

 

4) 

□ Ingunn er fyrsta þingkona Sjálfstæðisflokksins í Suðurlandskjördæmi. 

□ Ingunn er fyrsti þingmaður Sjálfstæðisflokksins í Suðurlandskjördæmi. 

 

5) 

□ Auðmenn styrktu verkefnið með fjárframlögum. 

□ Auðkonur styrktu verkefnið með fjárframlögum. 

 

6)  

□ Ásta og María höfðu verið vinkonur lengi. 

□ Ásta og María höfðu verið vinir lengi. 
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7)  

□ Þau störfuðu sem blaðamenn hjá Morgunblaðinu. 

□ Þau störfuðu sem blaðafólk hjá Morgunblaðinu. 

    

8) 

□ Þórunn er eftirmaður Ingu í embætti forseta Alþingis. 

□ Þórunn er eftirkona Ingu í embætti forseta Alþingis. 

 

9) 

□ Pétur starfar sem hjúkrunarkona á Landsspítalanum. 

□ Pétur starfar sem hjúkrunarfræðingur á Landsspítalanum. 

 

10) 

□ Stjórnmálamenn brugðust en ekki markaðurinn. 

□ Stjórnmálafólk brást en ekki markaðurinn. 

 

11) 

□ Blaðamaður ráðfærði sig við talskonu neytenda. 

□ Blaðamaður ráðfærði sig við talsmann neytenda. 

 

12) 

□ Una hefur verið þingkona Samfylkingarinnar síðastliðin tvö ár. 

□ Una hefur verið þingmaður Samfylkingarinnar síðastliðin tvö ár. 

 

13) 

□ Anna og Pétur eru lykilstarfsmenn fyrirtækisins. 

□ Anna og Pétur eru lykilstarfsfólk fyrirtækisins. 
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14) 

□ Hjúkrunarfólki á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri var sagt upp störfum. 

□ Hjúkrunarfræðingum á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri var sagt upp störfum. 

 

15) 

□ Talsmenn neytenda krefjast réttra verðmerkinga. 

□ Talsfólk neytenda krefst réttra verðmerkinga. 

 

16) 

□ Þorgerður starfaði í tvö ár sem leikkona hjá Borgarleikhúsinu. 

□ Þorgerður starfaði í tvö ár sem leikari hjá Borgarleikhúsinu. 

 

17) 

□ Hún hafði verið formaður nefndarinnar í tvö ár. 

□ Hún hafði verið forkona nefndarinnar í tvö ár. 
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2. hluti                                         Íslenskt mál 
 

Í íslensku er málfræðilegt kyn skilgreint sem nokkurs konar flokkun sem nær til allra orða 

sem hafa sameiginleg einkenni. Nafnorð ræður þá kyni fornafns og lýsingarorðs. 

 

 

1. Strákarnir voru duglegir.                   Þeir áttu hrós skilið. 

2. Stelpurnar voru samviskusamar.        Þær kláruðu heimaverkefnið.                                                                                    

3. Börnin voru lengi úti.                          Þau voru þreytt. 

 

 

 

Í textunum hér á eftir áttu að setja rétt fornafn eða lýsingarorð í eyðurnar.  

Veldu rétta orðmynd úr möguleikunum sem eru sýndir innan sviga. 

 

 

1. 

Skólanum  var  slitið og allir  nemendurnir voru  komnir   í   sumarfrí.   Krakkar  hlakka alltaf  

 

 

mikið   til   sumarsins  því   að  þá ætla  ______________ að   gera  margt  spennandi í  fríinu.  

                                                                    (þeir, þær, þau) 

 

Krakkarnir í 5. S voru ______________ sammála  um að   spennandi  tímar  væru fram  undan.   

                                       (allir, allar, öll) 

 

Sumarið  er  að mati barnanna alltaf __________________________  tími.  ______________    

                                                          (skemmtilegur, skemmtileg, skemmtilegt)            (þeir, þær, þau) 

                             

þurfa þá ekki vakna snemma á morgnana eða hafa áhyggjur af heimanáminu.  
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Settu rétta mynd fornafns eða lýsingarorðs í eyðurnar á sama hátt og í texta 1.  

Veldu rétta orðmynd úr möguleikunum sem eru sýndir innan sviga. 

 

2. 

Foreldrarnir   voru  __________________  með vetrarstarfið  og  þeim  þótti  kennarinn  hafa       

                                (ánægðir, ánægðar, ánægð)                                                                                                         

 

verið ______________________.  Krakkarnir  í  5. S voru líka  _____________________  og 

             (duglegur, dugleg, duglegt)                                                                       (stoltir, stoltar, stolt)                  

 

__________________  við  niðurstöðurnar  úr  prófunum. Foreldrar barnanna í 5. S ætluðu að 

   (sáttir, sáttar, sátt) 

                                                                                                            

gefa  kennaranum  gjöf   í  þakklætisskyni að launum því að _______________ ætti  lof skilið                     

                                                                                                      (hann, hún, það)                                                   

 

og   _____________   hlökkuðu  til  áframhaldandi  samstarfs við Ingunni kennara. Foreldrar             

           (þeir, þær, þau) 

 

eru alltaf  _________________________ þegar  _________________  finna  að  skólastarfið  

                 (þakklátir, þakklátar, þakklát)                                   (þeir, þær, þau) 

 

gengur vel. 
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Settu rétta mynd fornafns eða lýsingarorðs í eyðurnar á sama hátt og í texta 2.  

Veldu rétta orðmynd úr möguleikunum sem eru sýndir innan sviga. 

 

                                                                                                                                                                                                                 

3. 

Ferðalangarnir voru vel útbúnir í ferðina með Ferðafélaginu til Egilsstaða.  _______________   

                                                                                                                              (þeir, þær, þau) 

 

ætluðu   að   stoppa  á  nokkrum  þekktum  áfangastöðum  á  leiðinni. Fararstjórinn,  sem  hét  

 

 

Brynja,  hafði mikinn áhuga á að sýna hópnum  fyrst Skógasafn. _______________ vissi að    

                                                                                                           (hann, hún, það) 

 

_______________  hefðu áhuga á fornminjum. Næsti áfangastaður var Vík í Mýrdal, þar voru 

    (þeir, þær, þau) 

 

___________________    ___________________   gestir   ___________________  að                                                                                                                                                                                                                               

(margir, margar, mörg)               (erlendir, erlendar, erlend)                          (staddir, staddar, stödd)                                                                                                               

                 

 

skoða  Dyrhólaey.   ___________________  voru  _________________   sammála   um  að  

                                       (þeir, þær, þau)                             (allir, allar, öll) 

 

náttúrufegurðin væri _________________________  og ______________ myndu koma fljótt 

                                  (stórkostlegur, stórkostleg, stórkostlegt)       (þeir, þær, þau) 

 

aftur. __________________ voru ___________________ eftir langan og erfiðan dag. 

         (margir, margar, mörg)               (þreyttir, þreyttar, þreytt) 
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Settu rétta mynd fornafns eða lýsingarorðs í eyðurnar á sama hátt og í texta 3.  

Veldu rétta orðmynd úr möguleikunum sem eru sýndir innan sviga. 

 

 

4. 

Þjálfarinn  gaf  skýr skilaboð:  Ef  einhver  kemur  of seint á ________________  á  hættu  að  

                                                                                                (hann, hún, það)                                                                                 

 

missa  af  frjálsíþróttamótinu.  ___________ sem  hleypur  hraðast  og  hefur  mesta  úthaldið  

                                                    (sá, sú, það) 

    

vinnur  mótið  og _______________ keppir  fyrir  skólans  hönd   á   Íslandsmótinu  í  haust.      

                               (hann, hún, það) 

 

Nemendur  Álftamýrarskóla  stóðu  sig  best  í  spretthlaupinu  en  _______________  stóðu  

                                                                                                               (þeir, þær, þau) 

 

sig illa í grindahlaupinu   og   lentu _________________ í  neðsta  sæti. Þjálfararnir  eiga hrós       

                                                               (þeir, þær, þau) 

 

skilið fyrir gott skipulag  og  áhorfendur  eru  alltaf __________________  þegar  allt  gengur 

                                                                                                     (ánægðir, ánægðar, ánægð) 

 

að óskum. _______________  voru  _______________  eftir   vel  heppnað  mót.  _________ 

                   (allir, allar, öll)                        (sáttir, sáttar, sátt)                                                             (sá, sú, það) 

 

sem gætir  vel að  heilsunni  uppsker  eins  og ___________ sáir.                                                                                    

                                                                                          (hann, hún, það) 
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3. hluti                                              

 

Í þriðja hluta könnunarinnar áttu að setja x í viðeigandi reit. 

Já       =      Eðlileg setning. Svona get ég vel sagt. 

?         =      Vafasöm setning. Ég myndi varla segja svona. 

Nei     =      Ótæk setning. Svona get ég ekki sagt. 

 

 

Ef þú vilt koma einhverjum athugasemdum eða útskýringum á  

framfæri, geturðu skrifað þær fyrir neðan. 

                         

   

 

                                                                                                 Já            ?              nei        

1) Kennarinn var mjög skemmtileg.                                        □         □          □                             

 

     Athugasemdir___________________________________________________________ 

 

    

                                                                                                  Já              ?              nei         

2) Félagarnir voru sáttir við úrslitin.                                         □          □           □                                                                                                       

 

    Athugasemdir____________________________________________________________ 

 

                                                                                

                                                                                                    Já              ?               nei         

3) Yngsta löggan er erfiður viðureignar.                                     □          □           □   

 

      Athugasemdir_____________________________________________________________ 
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4) Alltaf þegar sjúklingar koma á biðstofuna eiga                      Já              ?                nei 

     þeir að fara úr skónum.                                                          □           □            □ 

     

    Athugasemdir_____________________________________________________________ 

 

 

                                                                                                      Já                ?                nei            

5) Nú skulu allir syngja saman.                                                     □           □            □                                                                           

 

     Athugasemdir____________________________________________________________ 

 

 

                                                                                                     Já               ?              nei        

6) Skáldið vann lengi fram eftir og  var   því  þreyttur.            □          □              □ 

      

     Athugasemdir____________________________________________________________ 

 

 

 

7) Ef viðskiptavinir verslana vilja fá góða þjónustu                     Já                ?                nei 

    þurfa þau að vera kurteis við starfsfólkið.                                □            □            □ 

    

   Athugasemdir_____________________________________________________________ 

                                                                                             

                                                                                           

                                                                                                  Já                ?                  nei        

8) Gestirnir voru ánægð með hótelið.                                        □            □             □                      

                                                                                    

     Athugasemdir____________________________________________________________ 
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                                                                                                Já                 ?                nei          

9) Hetja mótsins var heiðraður.                                              □             □            □                                        

 

     Athugasemdir____________________________________________________________ 

 

                                                                                                 

 

10) Þegar hjúkrunarfræðingur hittir nýja sjúklinga í fyrsta   Já                ?                  nei 

       sinn á hún að taka vel á móti þeim.                                 □           □              □ 

 

    Athugasemdir____________________________________________________________ 

 

                                                                      

                                                                                              Já                    ?                 nei 

11) Nú eiga öll að koma í dúkkuhornið.                                □              □             □                     

 

      Athugasemdir____________________________________________________________ 

 

 

                                                                                                  Já                ?                nei       

12) Sumir voru ekki ánægðir með lyktir mála.                         □            □            □                   

 

      Athugasemdir___________________________________________________________                                                 

                            

 

                                                                                                   Já                ?                 nei        

13) Vörubílstjórinn var geðvond  í umferðinni.                        □            □             □                                    

 

      Athugasemdir____________________________________________________________ 
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                                                                                                  Já                 ?                nei      

14) Hann hafði verið veikt lengi.                                             □             □            □                                  

 

      Athugasemdir____________________________________________________________ 

 

 

                                                                                                   Já               ?                   nei     

15)Hjúkrunarfræðingurinn var sátt við nýja vaktaplanið.          □           □              □  

 

      Athugasemdir____________________________________________________________ 

 

 

                                                                                                    Já                ?                  nei     

16) Fyrirsætan vann keppnina og var ánægður                          □            □              □                  

      með árangurinn.         

 

      Athugasemdir____________________________________________________________ 

    

                            

                                                                                                   Já                 ?                   nei        

17) Stelpurnar voru fullar sjálftrausts.                                       □             □              □                            

 

      Athugasemdir____________________________________________________________ 
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Könnun a-gerð, máltilfinning 
 

 

 

Dagsetn     __________ 

 

Vinnustaður   ____________________________________ 

 

 

Karl  _______     Kona ________ 

 

Móðurmál _____________________ 

 

 

Hefur þú búið eða dvalist verulegan tíma erlendis? 

 

Nei _____ Já ______ 

 

Ef svarið er ‘já’ þá hvar og hversu lengi? 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

Menntun  

 

Grunnskólapróf eða skyldunám              ______            ______ 

 

Nám á framhaldsskólastigi 

(stúdentspróf, verknám, listnám o.fl.)    ______             ______ 

 

Háskólanám                                            ______             ______ 
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Íslenskt mál 
 

1. hluti 

Þessi könnun er hluti af meistaraprófsritgerð minni í íslenskum fræðum. Í könnuninni sem hér 

fer á eftir er einungis verið að kanna málnotkun ykkar en ekki málfræðikunnáttu. Hér er alls 

ekki um próf að ræða. Vinsamlegast svarið spurningum út frá ykkar eigin máltilfinningu. 

 

 

Merktu við þá gerð setningar sem þú myndir nota í venjulegu tali.  

Ef báðar setningarnar samrýmast þinni máltilfinningu, skaltu merkja við báðar. 

 

 

1) 

□ Forráðafólki fermingarbarnanna var boðið upp á hádegisverð. 

□ Forráðamönnum fermingarbarnanna var boðið upp á hádegisverð. 

 

2) 

□ Stína hafði starfað lengi sem lögkona á stórri lögmannsstofu. 

□ Stína hafði starfað lengi sem lögmaður á stórri lögmannsstofu. 

 

3) 

□ Forystufólk flokksins fór fyrst af fundinum. 

□ Forystumenn flokksins fóru fyrstir af fundinum. 

 

4) 

□ Ingunn er fyrsta þingkona Sjálfstæðisflokksins í Suðurlandskjördæmi. 

□ Ingunn er fyrsti þingmaður Sjálfstæðisflokksins í Suðurlandskjördæmi. 

 

5) 

□ Auðmenn styrktu verkefnið með fjárframlögum. 

□ Auðkonur styrktu verkefnið með fjárframlögum. 
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6)  

□ Ásta og María höfðu verið vinkonur lengi. 

□ Ásta og María höfðu verið vinir lengi. 

 

7)  

□ Þau störfuðu sem blaðamenn hjá Morgunblaðinu. 

□ Þau störfuðu sem blaðafólk hjá Morgunblaðinu. 

 

8) 

□ Þórunn er eftirmaður Ingu í embætti forseta Alþingis. 

□ Þórunn er eftirkona Ingu í embætti forseta Alþingis. 

 

9) 

□ Pétur starfar sem hjúkrunarkona á Landsspítalanum. 

□ Pétur starfar sem hjúkrunarfræðingur á Landsspítalanum. 

 

10) 

□ Stjórnmálamenn brugðust en ekki markaðurinn. 

□ Stjórnmálafólk brást en ekki markaðurinn. 

 

11) 

□ Blaðamaður ráðfærði sig við talskonu neytenda. 

□ Blaðamaður ráðfærði sig við talsmann neytenda. 

 

12) 

□ Una hefur verið þingkona Samfylkingarinnar síðastliðin tvö ár. 

□ Una hefur verið þingmaður Samfylkingarinnar síðastliðin tvö ár. 

 

13) 

□ Anna og Pétur eru lykilstarfsmenn fyrirtækisins. 

□ Anna og Pétur eru lykilstarfsfólk fyrirtækisins. 
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14) 

□ Hjúkrunarfólki á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri var sagt upp störfum. 

□ Hjúkrunarfræðingum á Fjórðungssjúkrahúsinu á Akureyri var sagt upp störfum. 

 

 

15) 

□ Talsmenn neytenda  krefjast réttra verðmerkinga. 

□ Talsfólk neytenda krefst réttra verðmerkinga. 

 

16) 

□ Þorgerður starfaði í tvö ár sem leikkona hjá Borgarleikhúsinu. 

□ Þorgerður starfaði í tvö ár sem leikari hjá Borgarleikhúsinu. 

 

17) 

□ Hún hafði verið formaður nefndarinnar í tvö ár. 

□ Hún hafði verið forkona nefndarinnar í tvö ár. 
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2. hluti                                         Íslenskt mál 
 

 

 

 

Í textunum hér á eftir áttu að setja rétt fornafn eða lýsingarorð í eyðurnar.  

Veldu rétta orðmynd úr möguleikunum sem eru sýndir innan sviga. 

 

 

1. 

Skólanum  var  slitið  og  allir  nemendurnir  voru  komnir  í  sumarfrí.  Krakkar hlakka alltaf 

 

 

mikið   til  sumarsins  því  að  þá  ætla   _____________  að   gera  margt  spennandi  í  fríinu.   

                                                                    (þeir, þær, þau)                                                                                       

 

Krakkarnir í 5. S voru _____________  sammála  um að spennandi  tímar  væru  fram undan.  

                                       (allir, allar, öll) 

 

Sumarið er að mati barnanna alltaf __________________________  tími. ________________     

                                                      (skemmtilegur, skemmtileg, skemmtilegt)                (þeir, þær, þau) 

 

þurfa þá ekki að  vakna snemma á morgnana eða hafa áhyggjur af heimanáminu.  
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Settu rétta mynd fornafns eða lýsingarorðs í eyðurnar á sama hátt og í texta 1.  

Veldu rétta orðmynd úr möguleikunum sem eru sýndir innan sviga. 

 

2. 

Foreldrarnir   voru  __________________  með vetrarstarfið og þeim þótti kennarinn hafa       

                                (ánægðir, ánægðar, ánægð)                                                                                                         

 

verið ______________________. Krakkarnir í 5. S voru líka _____________________ og 

               (duglegur, dugleg, duglegt)                                                                (stoltir, stoltar, stolt)                  

 

__________________ við niðurstöðurnar úr prófunum. Foreldrar barnanna í 5. S ætluðu að 

   (sáttir, sáttar, sátt) 

                 

                                                                                                     

gefa kennaranum gjöf  í  þakklætisskyni að launum því að _______________ ætti lof skilið                     

                                                                                                  (hann, hún, það)                                                   

 

og   _____________   hlökkuðu  til áframhaldandi samstarfs við Ingunni kennara. Foreldrar 

            (þeir, þær, þau) 

 

eru alltaf ________________________  þegar ________________finna   að skólastarfið     

               (þakklátir, þakklátar, þakklát)                         (þeir, þær, þau) 

 

gengur vel. 
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Settu rétta mynd fornafns eða lýsingarorðs í eyðurnar á sama hátt og í texta 2.  

Veldu rétta orðmynd úr möguleikunum sem eru sýndir innan sviga. 

 

                                                                                                                                                                                                    

3. 

Ferðalangarnir voru vel útbúnir í ferðina með Ferðafélaginu til Egilsstaða.  _______________   

                                                                                                                              (þeir, þær, þau) 

 

ætluðu  að  stoppa  á   nokkrum  þekktum  áfangastöðum  á  leiðinni. Fararstjórinn,  sem  hét  

 

 

Brynja, hafði mikinn áhuga á að sýna hópnum  fyrst  Skógasafn. ________________ vissi  að    

                                                                                                              (hann, hún, það) 

 

_______________ hefðu áhuga á fornminjum. Næsti áfangastaður var Vík í Mýrdal,  þar voru 

    (þeir, þær, þau) 

 

____________________    ___________________   gestir  ___________________ að  skoða                                                                                                                                                                                                                          

     (margir, margar, mörg)       (erlendir, erlendar, erlend)                  (staddir, staddar, stödd)                                                                                                               

   

  Dyrhólaey.   ___________________ voru  _________________  sammála  um  að náttúru- 

                               (þeir, þær, þau)                          (allir, allar, öll) 

 

 

fegurðin væri __________________________  og __________________ myndu  koma  fljótt 

                      (stórkostlegur, stórkostleg, stórkostlegt)              (þeir, þær, þau) 

 

 

aftur. __________________ voru ___________________ eftir langan og erfiðan dag. 

          (margir, margar, mörg)               (þreyttir, þreyttar, þreytt) 
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Settu rétta mynd fornafns eða lýsingarorðs í eyðurnar á sama hátt og í texta 3.  

Veldu rétta orðmynd úr möguleikunum sem eru sýndir innan sviga. 

 

4. 

Þjálfarinn  gaf  skýr  skilaboð: Ef  einhver  kemur of seint á ________________ á  hættu  að  

                                                                                                      (hann, hún, það) 

 

missa  af  frjálsíþróttamótinu.  _____________  sem  hleypur  hraðast og hefur mesta úthaldið  

                                                      (sá, sú, það) 

    

vinnur  mótið  og  _______________  keppir  fyrir  skólans  hönd  á  Íslandsmótinu  í  haust. 

                                 (hann, hún, það) 

 

Nemendur  Álftamýrarskóla  stóðu sig best í spretthlaupinu  en  _ ________________  stóðu  

                                                                                                              (þeir, þær, þau) 

 

sig illa í grindahlaupinu   og   lentu  _________________  í  neðsta sæti. Þjálfararnir eiga hrós 

                                                                (þeir, þær, þau) 

                                                      

skilið fyrir gott skipulag og áhorfendur eru alltaf ______________________ þegar allt gengur  

                                                                                 (ánægðir, ánægðar, ánægð) 

 

að óskum. _________________ voru ________________ eftir vel heppnað mót. __________ 

                       (allir, allar, öll)                   (sáttir, sáttar, sátt)                                           (sá, sú, það) 

                                         

 

sem gætir vel að heilsunni uppsker eins og __________________ sáir. 

                                                                                      (hann, hún, það) 
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3. hluti 

 

Í þriðja hluta könnunarinnar áttu að setja x í viðeigandi reit. 

Já       =      Eðlileg setning. Svona get ég vel sagt. 

?         =      Vafasöm setning. Ég myndi varla segja svona. 

Nei     =      Ótæk setning. Svona get ég ekki sagt. 

 

 

Ef þú vilt koma einhverjum athugasemdum eða útskýringum á  

framfæri, geturðu skrifað þær fyrir neðan. 

                         

    

 

                                                                                                 Já            ?              nei        

1) Kennarinn var mjög skemmtileg.                                        □         □          □                             

 

    Athugasemdir____________________________________________________________ 

 

    

                                                                                                  Já             ?              nei         

2) Félagarnir voru sáttir við úrslitin.                                          □          □          □                                                                                                       

 

    Athugasemdir____________________________________________________________ 

 

                                                                                

                                                                                                    Já              ?              nei         

3) Yngsta löggan er erfiður viðureignar.                                     □          □           □   

 

    Athugasemdir____________________________________________________________ 
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4) Alltaf þegar sjúklingar koma á biðstofuna eiga                      Já                ?             nei 

     þeir að fara úr skónum.                                                          □            □          □ 

 

   Athugasemdir____________________________________________________________ 

 

 

                                                                                                      Já               ?                nei            

5) Nú skulu allir syngja saman.                                                     □           □            □                                                                           

 

    Athugasemdir____________________________________________________________ 

 

 

                                                                                                     Já               ?              nei        

6) Skáldið vann lengi fram eftir og  var   því  þreyttur.              □           □           □               

      

    Athugasemdir____________________________________________________________ 

 

 

 

7) Ef viðskiptavinir verslana vilja fá góða þjónustu                 Já               ?             nei 

    þurfa þau að vera kurteis við starfsfólkið.                             □           □          □ 

 

   Athugasemdir______________________________________________________________ 

 

 

 

                                                                                                Já               ?                  nei        

8) Gestirnir voru ánægð með hótelið.                                      □           □             □                      

                                                                                    

    Athugasemdir____________________________________________________________ 
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                                                                                                Já                 ?                nei          

9) Hetja mótsins var heiðraður.                                              □             □            □                                        

 

     Athugasemdir____________________________________________________________ 

 

 

 

10) Þegar hjúkrunarfræðingur hittir nýja sjúklinga í             Já               ?                nei 

      fyrsta sinn á hún að taka vel á móti þeim.                       □           □            □ 

 

      Athugasemdir____________________________________________________________ 

 

 

                                                                                               Já                   ?                 nei           

11) Nú eiga öll að koma í dúkkuhornið.                                □              □             □                     

 

     Athugasemdir____________________________________________________________ 

 

 

                                                                                                   Já              ?                 nei       

12) Sumir voru ekki ánægðir með lyktir mála.                         □           □            □                   

 

     Athugasemdir____________________________________________________________                                                 

                        

 

 

                                                                                                   Já                ?                 nei        

13) Vörubílstjórinn var geðvond  í umferðinni.                        □            □             □                                    

 

     Athugasemdir____________________________________________________________ 
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                                                                                                  Já                 ?               nei      

14) Hann hafði verið veikt lengi.                                             □             □            □                                  

 

     Athugasemdir____________________________________________________________ 

 

 

                                                                                                   Já               ?                   nei     

15) Hjúkrunarfræðingurinn var sátt við nýja vaktaplanið.        □           □              □  

 

     Athugasemdir____________________________________________________________ 

 

 

                                                                                                    Já                ?                  nei     

16) Fyrirsætan vann keppnina og var ánægður                          □            □              □                  

      með árangurinn.         

 

     Athugasemdir____________________________________________________________ 

    

                             

                                                                                                   Já                ?                    nei        

17) Stelpurnar voru fullar sjálftrausts.                                       □            □               □                            

 

     Athugasemdir____________________________________________________________ 
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