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Ágrip 

 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða hvort unglingar noti slangurorð og slettur mikið í 

talmáli sínu. Tekin voru viðtöl við sex nemendur, þrjá stráka og þrjár stelpur, í 8. bekk í einum af 

grunnskólum landsins. Eigindleg rannsóknaraðferð var notuð, þar sem það hentar vel rannsókn 

sem þessari. Stuðst var við opinn spurningarlista þannig að viðmælendur gátu tjáð sig nokkuð 

frjálslega um umræðuefnið en þó innan þess ramma sem rannsakandi setti. 

 Niðurstöður sýndu að lítið er um erlendar slettur í unglingamáli en kom þó ýmislegt 

annað áhugavert í ljós hvað varðar orðmyndun, tónfall og framburð viðmælanda. Draga mátti 

þær ályktanir að unglingar nota almennt ekki mikið af slettum í talmáli sínu en vert var að skoða 

aðra þætti talsmáls þeirra, það er orðmyndun, tónfall og framburð. 
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1. Inngangur 
 

Hvað er unglingamál?  Þetta er spurning sem rannsakandi velti fyrir sér áður en hann hóf þessa  

rannsókn. Rannsakandi vildi vita hvort unglingar væru óskiljanlegir nú til dags og þá hvort mikið 

væri um aðkomuorð og slanguryrði í talmáli þeirra.  

Rannsakandi valdi að gera eigindlega rannsókn á talmáli unglinga og þá hvort mikið sé 

um aðkomuorð og slanguryrði í talmáli þeirra.. Tilgangurinn minn var að rannsaka hversu mikið 

unglingar sletta í talmáli sínu og valdi ég þá rannsóknaraðferð að taka viðtöl. Rannsóknarefnið  

var slanguryrði og aðkomuorð í talmáli unglinga. 

Áður en rannsakandi hóf rannsóknina sjálfa, skoðaði hann og leitaði að fræðilegu 

viðfangsefni hennar eins og orðmyndun, nýyrði, tökuorð, slanguryrði og aðkomuorð og tengdi 

síðan við rannsóknina. Þegar langt var  komið á rannsóknina kom annað ýmislegt í ljós tengt 

unglingamáli eins og tónfall, innskots- eða fylliorð og framburður. Rannsóknarspurningin var sú 

hvort mikið væri um erlend aðkomuorð í talmáli unglinga og hvernig þau birtast í orðaforða 

þeirra. 
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2. Orðmyndunarfræði 

 

Til þess að geta rannsakað og skoðað slanguryrði og aðkomuorð í talmáli unglinga er vert að 

skoða fræðilegar heimildir tengdar rannsóknarefninu. 

Orðmyndunarfræði nær yfir og fjallar um alla hluta orðsins eins og rót, stofn, forskeyti, 

viðskeyti og beygingarendingar. Orðhluti er sá hluti orðs sem gegnir ákveðnu hlutverki eins og 

til dæmis orðið óduglegur er myndað af fjórum orðhlutum. Ó- er forskeyti, sem gefur þar með 

orðinu neikvæða merkingu, -dug- felur í sér merkingu orðins og er rót þess, -leg- er viðskeyti 

sem mynda lýsingarorð af nafnorðum, sögnum eða öðrum lýsingarorðum og –ur- er 

beygingarending.  

Myndan er haft um það sem á erlendum málum er oftast nefnt morfem. Myndan er 

minnsta merkingarbæra eining málsins og getur orð verið eitt myndan eins og forsetningarnar til 

og frá, eða mörgum myndönum, svo sem forskeyti, rót, viðskeyti og beygingarendingu (Guðrún 

Kvaran 2005:9). 

Nýmyndun orð má flokka í lærða og virka orðmyndun. Lærð orðmyndun er þegar fólk 

tekur sig til og ákveður að búa til samskonar íslensk orð yfir ákveðin erlend orð. Hver sem er 

getur búið til orð samkvæmt lærðri orðmyndun. Aðalatriðið er að í lærðri orðmyndun huga menn 

að þörfinni fyrir nýyrðið og velta fyrir sér hvernig orðið verði að vera myndað til að þjóna 

tilgangi sínum og öðlast útbreiðslu. Slík orðmyndun á sér einnig stað í orðanefndum, sem fást þá 

við það að semja íslensk fagorð í einhverri ákveðinni grein, eins og iðngrein eða vísindagrein. 

Yfirleitt sitja sérfræðingar í slíkum orðanefndum og fá þá oftast rágjöf frá málfræðingum. Það er 

því ekki óalgengt að í lærðri orðmyndun séu notuð forskeyti eða viðskeyti sem eru gömul í 

tungumálinu, en hafa glatað merkingu sinni að einhverju eða öllu leyti. Einnig eru stundum 

gömul íslensk orð endurvakin, þar sem þau hafa fallið úr notkun, en þeim gefin ný merking. 

Dæmi um orð sem hefur verið endurvakið er gengilbeina, sem í fornmáli merkir fótgangandi 

kona en hefur nú fengið merkinguna kona sem gengur um beina. 

Oft spretta orð upp á ákveðnum stað og tíma þegar þess er þörf. Þá er það án þess að það 

sé skráð á blað og er þá enginn sérstakur höfundur fyrir hendi. Þetta kallast virk orðmyndun og 

verða þessi orð að vera gagnsæ, þ.e. viðmælandinn verður að geta áttað sig á því við hvað er átt. 
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Í virkri orðmyndun eru aðeins samsetningar, fá forskeyti og viðskeyti sem hafa alveg fasta og 

afmarkaða merkingu nothæf. Af þeim má nefna forskeytið ó-, viðskeytin –legur, -ari og –un. 

Einnig er mikið um í virkri orðmyndun að tekin séu erlend orð og sett á þau íslensk aðskeyti, 

eins og töffari (Eiríkur Rögnvaldsson 1990:26). 

Til eru svokallaðir opnir og lokaðir orðflokkar í íslensku máli. Sé orðflokkur opinn er 

hægt að bæta nýjum orðum í hann og eru langflest ný orð í málinu nafnorð. Aðrir opnir flokkar 

eru einkum lýsingarorð. Ekki eru allir flokkar sagnorða opnir þar sem aðeins er hægt að mynda 

ný sagnorð með veika beygingu. Aðrir orðflokkar taka ekki við nýjum orðum og kallast þeir 

lokaðir orðflokkar (Ari Páll Kristinsson 2004:1). 

 

2.1 Nýyrði 

 

Nýyrði skiptast í tvo orðflokka, þ.e. ný orð (nýyrði) og nýmerkingar. Það kallast nýmerking 

þegar gamalt orð fær nýja merkingu eins og orðið sími sbr. telephone og líka fyrrnefnd 

gengilbeina. Nýyrði eru orð sem verða meðvitað eða ómeðvitað til innanlands. Þau geta verið 

samsett úr tveimur eða fleiri orðum eða leidd af öðrum orðum með forskeyti, viðskeyti eða 

hljóðvarpi.  

Nýyrðasmíð verður til með ýmsum leiðum, bæði við að búa til einstök orð og í 

skipulagðri íðorðasmíð í einhverri fræðigrein eða starfsgrein. Helstu aðferðirnar eru: 

1) Samsetning 

2) Afleiðsla 

3) Nýmerking 

4) Tökuþýðing 

5) Aðlögun 

Orðin sjónvarp, geislaspilari, breiðband, tölvupóstur og myndband voru til dæmis mynduð með 

samsetningu. Þá er átt við að settir séu saman tveir eða fleiri stofnar og samsett orð búið til 

(Guðrún Kvaran 2005:104). 

 Afleiðsla, eða afleidd orð, kallast það þegar orð eru leidd af öðrum orðum með viðskeyti 

eða forskeyti. Dæmi um slíkt orð er bak-a sem verður bakari með viðskeytinu –ar. Þannig er 

nafnorðið bakari myndað af sagnorðinu baka með því að setja nafnorðsviðskeytið –ari á rót 
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sagnarinnar, það er bak-. Þar með er búið að mynda nafnorð af sagnorði sem merkir þann sem 

gerir það sem sagnorðið segir til um (Höskuldur Þráinsson 2006:19).  

Afleiðsla er oft notuð við myndun orða og við lærða orðmyndun er oft gripið til gamalla 

viðskeyta í málinu sem ekki eru lengur virk í orðmyndun hins almenna málnotanda. Þau hafa s.s. 

misst hlutverk sitt að hluta eða að öllu leyti. Dæmi um viðskeyti af þessum toga er –ald, sem 

kemur fyrir í orðum eins og rekald, gímald og kafald.  

Þegar orð í málinu fær nýja merkingu, nefnist það nýmerking. Dæmi um nýmerkingu er 

orðið sími en það var fyrst notað sem þýðing á orðinu telefon í lok nítjándu aldar og er eitt 

þekktasta dæmið um slíkt. Í hinu forna máli var það hvorugkynsorðið síma í merkingunni 

þráður. Önnur orð, sem fengið hafa nýmerkingu, eru skjár sem áður fyrr var notað í merkingunni 

gegnsæ himna í glugga en hefur fengið þá flottu merkingu myndflötur þ.e. í tengslum við 

sjónvörp og tölvur. 

 Tökuþýðing er þegar orð eru búin til hliðstætt að gerð og merkingu erlendra orða. Talað 

er um tökuþýðingu þegar nýyrði verða til fyrir erlend áhrif, það er þegar erlendir orðliðir eru 

þýddir með samsvarandi íslenskum, dæmi um það er kjarnorka úr ensku nuclear energy . 

Orðaforðinn er því sífellt í stöðugri endurnýjun.Til eru allmörg dæmi um slík orð eins og 

loftpúði, heilaþvo, fegurðarblundur og bakhönd (komin úr ensku airbag, brainwash, beautysleep 

og backhand). 

Aðlögun er þegar erlent orð er lagað að íslensku málkerfi en heldur þó í eitthvað af 

uppruna sínum. Orðið bæt er eitt slíkra orða og er komið af orðinu byte í ensku sem stendur fyrir 

staf eða hluta stafs í tölvumáli (Guðrún Kvaran 2005:106). 

Vegna örra þjóðfélagsbreytinga hefur þörf fyrir nýyrði aukist gífurlega í nútímamáli. Það 

eru alltaf einhver ný fyrirbæri eða hugtök sem við þurfum orð yfir. Nýyrði sem hafa verið gerð á 

tuttugustu öld skipta tugum þúsunda. Örlög margra hafa verið misjöfn, en ótal mörg notum við á 

hverjum degi eins og útvarp, sjónvarp, tölva, tækni og mörg fleiri. Önnur hafa átt erfitt með að 

festa sig í sessi eða gleymst algjörlega eins og t.d. víðboð og víðvarp um útvarp, dragi um 

dráttarvél, og mörg fleiri (Eiríkur Rögnvaldsson 2006:14). 

2.2 Tökuorð  

 

Orð úr erlendum málum hafa aukist í íslenskum orðaforða, svokölluð tökuorð. Þessi orð hafa 

almennt verið kölluð slettur en það orð er talið mjög neikvætt og því er aðkomuorð, stundum 
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framandorð frekar valið sem heiti. Á seinni árum hefur verið greint á milli tökuorða og 

aðkomuorða (Guðrún Kvaran 2005:343).  

Allt fram á tuttugustu öld komu hvað flest tökuorða í íslensku úr dönsku. Langflest hafa 

þau þó komið úr ensku, þá sérstaklega frá því um seinni heimsstyrjöld. Dæmi um slík tökuorð 

eru sjoppa, töff, næs, fíla, jeppi, nælon, bögga, fríka, meika og svo mætti lengi telja. Tökuorð eru 

misvinsæl í máli okkar. Sum af þessum orðum hafa verið tekin algerlega inn í málið og njóta því 

sama réttar og önnur íslensk orð eins og kirkja, prestur, vaskur, bíll og fleiri. Sum þeirra eru þó 

til vandræða og er ástæðan sú að þau laga sig ekki að málkerfinu. Þau beygjast ekki eða hafa 

ekki þau hljóðasambönd sem koma fyrir í íslenskum orðum, dæmi um það eru orðin næs, bíó og 

stereó. Öðrum orðum er einnig hafnað þó svo þau falli að málkerfi okkar og er það vegna þess að 

þau eru þegar til í málinu í annarri merkingu. Tökuorðið er óþarft þar sem íslenskt orð sömu 

merkingar er þegar til. Dæmi um slík orð eru orðið díll (úr ensku deal) en fyrir áttum við orðið 

verslun og kaup. Þó er oft talað um að gera góðan díl (Eiríkur Rögnvaldsson 1990:14-15). 

 Hugtakið tökuorð var lengst af notað yfir öll erlend orð í málinu, sama hvort þau 

aðlöguðust hljóð- og beygingarkerfi eða ekki. Orð sem hafa verið tekin úr öðru máli inn í 

tungumál og hafa lagað sig að hljóð- og beygingarkerfi viðtökumálsins eru tökuorð. Þau orð eru 

viðurkennd af öllum almenningi og eru hluti orðaforðans. Orð af erlendum uppruna sem ekki 

hafa hlotið viðurkenningu almennings kallast aðkomuorð. Ástæðan fyrir því að þau orð festa sig 

ekki í sessi í viðtökumáli er sú að þau stinga í stúf við málkerfið og bera enn einhver merki 

uppruna síns í framburði, stafsetningu og byggingu (Guðrún Kvaran 2006: 343).  

 

2.3 Tónfall 

 

Í töluðu máli sveiflast tónhæðin upp og niður eftir setningagerð og vægi einstakra orða. Þetta 

kallast tónfall (stundum hljómfall). Orðin fá misjafnlega mikið vægi innan setninganna í 

samfelldu tali og er þetta vægi einnig kallað setningaráhersla. Vægi orðanna fer svo meðal 

annars eftir því hvaða flokki þau tilheyra. Oft hafa ýmis smáorð og fornöfn lítið vægi. Við getum 

líka látið einstök orð hafa óvenjuleg mikið vægi sé sérstök ástæða til, jafnvel smáorð eða 

fornöfn. Dæmi: (stórir stafir tákna sérstaklega mikið vægi eða þunga setningaráherslu) 

ÉG faldi ekki peninginn (það var KALLI sem gerði það). 

Ég TALAÐI aldrei um að þú værir fölsk (þér heyrðist það bara). 
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Ég sagði ekki að þú hefðir TEKIÐ vasann (heldur að þú hefðir FÆRT hann.) 

Ég sagði ekki að þú HEFÐIR stolið jakkanum (heldur að þú GÆTIR stolið honum.) 

 

Í þessum dæmum er sá munur sem hér er reynt að sýna mjög skýr í töluðu máli en hverfur í 

rituðu máli. Í setningum notum við mismunandi tónfall og þá í ýmiss konar tilgangi. Tónfallið er 

þannig annars konar í spurningum en í staðhæfingum og með sérstöku tónfalli getum við látið í 

ljós hneykslun eða undrun. (Höskuldur Þráinsson 2006:183) 

Þegar við tölum leggjum við mismunandi áherslu á orð og atkvæði. Setningar í íslensku 

máli hafa ákveðið tónfall. Tónn rís oft hæst í upphafi setningar og fer síðan lækkandi til loka 

hennar. Þess ber að gæta að við leggjum yfirleitt aðaláherslu á fyrsta atkvæði orða sem hafa fleiri 

en eitt. Hægt er að nota tónfall og blæbrigði til að láta í ljós tilfinningar eins og vanþóknun, 

gleði, kaldhæðni, depurð og svo framvegis.  

  

2.4 Innskots- eða fylliorð 

 

Þegar samtal á sér stað er hraði þess og samhæfing í rauninni með ólíkindum. Í venjulegu samtali 

þarf allt að gerast á ógnarhraða hjá þeim sem hefur orðið. Fólk á það til að mismæla sig eða 

skjóta inn fylli- eða innskotsorðum eins og hérna, þú veist, svona, þarna og fleirum. Einnig 

lendir fólk í ógöngum í þessu flókna samspili samtala og byrjar upp á nýtt þar sem eitthvað hefur 

farið úrskeiðis (Þórunn Blöndal 2005:100).  

Þessi innskotsorð koma mjög oft fyrir í talmáli fólks og yfirleitt veit sá sem talar ekki 

hversu mikið af þessum orðum hann notar, þar sem þau skjóta sér inn í talmál okkar á örstundu.  

 

2.5 Framburður 

 

Framburður getur verið óvandaður og jafnvel óskýr hjá fólki. Yfirleitt eru notuð hugtökin 

latmæli eða óskýrmæli um slíkan framburð. Mörg orð eru til um þetta og er flaustursframburður 

eitt af þeim og jafnvel linmæli, sem er þó ekki eins heppilegt þar sem það er notað sem heiti á 

andstæðu harðmælis. Ekki er auðvelt að skilgreina hugtök eins og óskýr framburður, óvandaður 

framburður og latmæli. Hægt væri þó að segja sem svo að einstök málhljóð væru rétt mynduð en 
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veikluð með einhverjum hætti. Tilfellið gæti verið að þau hefðu til dæmis ekki eðlilegan 

hljóðstyrk og er margt sem gæti valdið því. Til dæmis of mikill talhraði, galli á talafærum 

(tannleysi) og virðist vera orðin nokkuð algeng sú skýring að menn hreinlega nenni ekki að 

hreyfa talfærin (þar af kemur nafnið latmæli). Einnig gæti komið til greina að óskýrmæli stafi af 

því að málhljóðin eru ekki mynduð á eðlilegan hátt eða hafa fallið á brott. Hver er hinn eðlilegi, 

rétti framburður? Erfitt er að skilgreina nákvæmlega hver hann er og því ef til vill betra að tala 

um góðan eða æskilegan framburð. Almennt hefur því verið haldið fram að óskýrmæli sé fyrst og 

fremst hjá ungu fólki en þó er slíkur framburður til staðar í öllum aldurshópum (Baldur Jónsson, 

Guðmundur B. Kristmundsson og Indriði Gíslason 1987: 41). 

.  

2.6 Slanguryrði og aðkomuorð 

 

Árið 1982 var fyrsta slanguryrðabókin gefin út hér á landi, Orðabók um slangur, slettur, bannorð 

og annað utangarðsmál. Nú, rúmum tuttugu árum síðar, er margt í þessari bók fallið í gleymsku 

og orð þar ekki lengur í notkun. Dæmi sem má nefna er orðið sardína fyrir lögreglubíl en það 

orð þekkist varla í dag.  

Guðmundur Finnbogason virðist vera sá fyrsti á Íslandi til að tala um slanguryrði og 

slangurmál í bók sinni Íslendingar. Þar skrifar hann: 

 

Það mun vera orðgnótt, frjósemi og formfestu íslenzkunnar að þakka, að í henni hefir 

jafnan kveðið lítið að slanguryrðum (slang). Eins og prófessor Jespersen sýnir fram á, er 

slangurmálið sprottið af því, að menn verða leiðir á hversdagslegum orðum og gera sér því leik 

að því að bregða út af málvenjunni, með því að mynda ný orð og orðtök, er stinga í stúf við 

daglegt mál, stundum jafnframt til þess að vera ekki eins og aðrir. ... En yfirleitt kveður mjög 

lítið að slíku, og sízt kemur það fyrir í rituðu máli. Orðaforðinn, sem fyrir er, og nýyrði af 

íslenzkum rótum með gömlum endingum hafa nægt mönnum til að segja það, sem þeir vildu sagt 

hafa (Vísindavefurinn 2004). 

 

Slangur er hreint talmál og er óformlegt orðfæri sem er allt annað en hið viðurkennda 

málsnið. Slanguryrðin eru að mestu leyti byggð upp úr tökorðum sem ekki hafa fengið 

viðurkenningu en svo eru einnig mörg dæmi um hrein íslensk orð sem notuð eru á allt annan hátt 
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en í orðabókum. Þessi tegund orða er oft tengd við ákveðna hópa í þjóðfélaginu, ýmiss konar 

tískusveiflur og tónlist.  Það sem einkennir slangur er orðaleikir, óvenjuleg orðmyndun og 

myndmál. Sum þessara slanguryrða laga sig að beygingarkerfi tungumálsins en líftími margra 

þeirra er yfirleitt stuttur þó þar séu einnig undantekningar. Nokkur slanguryrði hafa komist inn í 

mál okkar eins og lýsingarorðin kjút (cute), töff (tough) og næs (nice), svo eru sagnirnar fíla 

(feel), meika (make), bögga (bug) og flippa (flip) og fleiri. Viðhorf til aðkomuorða hafa mildast 

með tímanum, til dæmis er ekki lengur talað um „slettur“, sem er frekar neikvætt orð, heldur 

aðkomuorð. Slík orð eiga nú mun greiðari aðgang að orðabókum en áður og vakti það mikla 

athygli þegar orðið „sjitt“ komst inn í íslenska orðabók. 

 Það eru ekki allir á einu máli um það að orð sem þessi teljist til íslensks orðaforða en um 

leið og þau ná að festa sig í sessi, þ.e. komist í almenna notkun, verður að telja svo vera. Innlend 

orð teljast einnig til slanguryrða þ.e. sé þeim gefin ný merking. Til dæmis orðið jóna 

(marihjúanavindlingur), svalur (cool), og hýr (gay) ( Guðrún Kvaran 2005:382).  

Til gamans má geta að  rannsakandi hefur til dæmis orðið var við það að orðið mörður sé 

bæði notað á neikvæðan og jákvæðan hátt í ákveðnum vinahóp sínum þar sem það er notað bæði 

fyrir svikara og heppinn aðila. 

Slangur felur ekki bara í sér notkun aðkomuorða heldur líka nýyrðamyndun, 

nýmerkingar, óvænt orðasambönd, tónfall og framburð. 
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3. Rannsóknaraðferð 
 

Eigindleg rannsókn á vel við í verkefni eins og þessu. Þar sem rannsóknin gekk út á það að 

kanna talmál unglinga, var tilvalið að tala einmitt við nokkra slíka. Rannsakandinn hafði áhuga á 

því hvernig unglingar tala saman og þá aðallega hvort hægt væri að greina talmál þeirra sem 

slangur af einhverju tagi. Ákveðið var að nota hálfopin viðtöl, þar sem rannsakandi reyndi með 

opnum spurningum að ná fram sjálfsprottnu tali hjá viðmælendum. Það skipti miklu máli fyrir 

rannsakandann að vera hlutlaus til þess eins að ná sem mestum orðaforða frá viðmælendum. 

Þannig gat rannsakandi reynt að stýra viðtalinu sem minnst og leyft viðmælendum að tala meira 

saman.  

  

3.2 Rannsóknarsnið 

 

Rannsóknarsniðið sem notað var voru hálfopin viðtöl. Slík aðferð felur í sér öflun 

rannsóknargagna með beinum samtölum milli rannsakanda og viðmælenda. Samskipti þeirra á 

milli eru í forgrunni og eru viðtölin einhverskonar félagsleg athöfn. Viðtölin sýna hvernig 

hugsanir, hegðun, tilfinningar og skynjun vinna saman (Helga Jónsdóttir 2003:67). 

Viðtalsramminn er ekki í föstum skorðum en samt þarf að setja umræðuefnið í ákveðinn ramma 

og er það síðan ákvörðunaratriði rannsakanda hversu vel honum er fylgt. Ef settur er of stífur 

rammi á viðtalið getur það haft áhrif á hversu frjálst viðmælandinn tjáir sig við rannsakanda 

(Helga Jónsdóttir 2003:75). Viðmælendurnir voru sex talsins og þeim skipt í tvo hópa. 

 

3.3 Úrtak 

  

Fyrir þessa rannsókn voru valdir sex nemendur í 8. bekk í einum af grunnskólum 

höfuðborgasvæðisins. Valið fór þannig fram að rannsakandi og kennari bekkjarins völdu 

nemendur af handhófi.  Næsta skref var að fá tiltekin leyfi og útbjó rannsakandinn bréf til 

foreldra þeirra nemenda sem urðu fyrir valinu (sjá viðauka 1). Þar sem þessi rannsókn var 
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nafnlaus og hvorki nöfn nemenda né skóla komu fram var ekki farið fram á leyfi hjá 

Persónuvernd. Viðtölin fóru síðan fram í grunnskóla þeirra nemenda sem urðu fyrir valinu. 

3.4 Framkvæmd 

 

Tekin voru viðtöl við þrjá viðmælendur í einu, en þeir voru sex talsins, og fór þau fram í 

grunnskóla þeirra. Með þessum viðtölum var rannsakandi almennt að fylgjast með talmáli 

viðmælenda, þá aðallega slangri, slettum, og aðkomuorðum þeirra á milli. Fyrir viðtölin fengu 

viðmælendur þá vitneskju að verið væri að rannsaka talmál þeirra en ekki nákvæmlega hvaða 

þætti talsmálsins. Með því vildi rannsakandi komast hjá því að stýra svörum þeirra að því sem 

verið var að rannsaka. Viðtölin voru tekin upp á myndband og hvort um sig varði í um þrjátíu 

mínútur. Fyrir viðtalið voru viðmælendur látnir horfa á vinsælan gamanþátt úr sjónvarpi, sem 

heitir Næturvaktin, og því næst svöruðu þeir nokkrum spurningum, nokkrar um þáttinn sjálfan og 

svo almennar spurningar. Þær spurningar sem tengdust þættinum voru hvort viðmælendur 

könnuðust við slanguryrðin sem komu þar fram. Að viðtölunum loknum skráði rannsakandinn 

þau síðan orðrétt, þar á meðal hik, þagnir, hlátur og þess háttar. 
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4. Niðurstöður 
 

Eftir að rannsakandi tók viðtölin upp á myndband, var næsta skref að afrita þau orðrétt. 

Rannsakandi horfði og hlustaði á viðtölin og afritaði þau síðan með því að skrifa orðrétt allt það 

sem fram kom, ásamt hikum, hlátri og þess háttar (sjá fylgiskjal 2).  

Til að byrja með las rannsakandi vel yfir afritun viðtalanna. Fyrst var leitað eftir öllu 

slangri eða slettum hjá viðmælendum og þau tínd út. Eftir að hafa skoðað afritunina vel og 

vandlega kom í ljós ýmislegt forvitnilegt hvað varðar orðmyndun, tónfall, framburð og 

innskotsorð. Þessa flokka valdi rannsakandi að skoða þar sem þeir vöktu forvitni hans og fannst 

honum vert að skoða þá.  

 

4.1 Aðkomuorð  
 

 Eftir að rannsakandinn hafði farið vel yfir afritun viðtalanna kom í ljós að viðmælendurnir 

notuðu aðkomuorð ekki mikið og töluðu yfir höfuð ágætis íslensku. Í raun voru enskusletturnar 

það fáar, alls tuttugu og þrjár, að hægt var að tína þær út, og koma þær hér: 

 

Basic 

dísus 

Egóisti 

Fíla 

Fokk 

Fokkjú 

Fríking 

Huge 

Kúl 

kúl 

Leim  

Leim 

Lóner 
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Meikar ekki sens 

 mother fokker 

Normal 

Pain in the ass 

 Sjitt 

Sorry  

 

 Þegar nemendur voru spurðir út í slanguryrði og slettur varð fátt  um svör. Einn af 

viðmælandunum vissi til dæmis ekki hvað orðið slettur væri. Þeir töluðu um að mest væri um 

slettur í talmáli þeirra þegar þeir væru pirraðir eða reiðir og væru það þá aðallega erlend blótsyrði 

eins og fokk jú, sjitt, pain in the ass, mother fokker (úr ensku fuck you, shit, pain in the ass, 

mother fucker) og svo framvegis. Einnig kom fram að viðmælendur töluðu ekki við foreldra sína 

og fullorðið fólk og við vini sína. Meðal vina þeirra væri meira um slettur og þess háttar orð 

(unglingamál) en við eldri kynslóðina væri kurteisin meira ríkjandi, það er orðaval þeirra var 

öðruvísi innan vinahópsins. Rannsakanda fannst einnig frábært þegar einn viðmælandanna líkti 

talmáli unglinga við tískuna. Þar tók viðmælandinn fram að unglingar töluðu öðruvísi en 

fullorðið fólk og það væri eins með tískuna, hún hafi verið allt önnur þegar foreldrar þeirra voru 

ungir.  

 

4.2 Orðmyndun 

 

Eins og nafnið bendir til merkir orðmyndun það að mynda orð. Þetta hugtak á við mismunandi 

aðferðir til þess að mynda orð úr orðhlutum eða öðrum orðum. Til dæmis er lýsingarorðið 

kjánalegur myndað af nafnorðinu kjáni með því að bæta viðskeytinu –leg- við. Múrari er 

myndað af sögninni múra með því að bæta viðskeytinu –ar- við. Einnig er hægt að mynda orð 

með því að setja tvö orð saman, eins og orðið skólastofa, en þar eru orðin skóli og stofa sett 

saman (Höskuldur Þráinsson 2006:112) Það vakti athygli rannsakanda hvað einn af 

viðmælendunum var vel máli farinn. Í einum af svörum hans komu fram skemmtilegar 

samsetningar á orðum. Meðfylgjandi er brot úr viðtalinu þar sem þessi svör koma fyrir: 
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Rannsakandi: hvernig mynduð þið lýsa Ólafi í þáttunum, persónunni? 

Vm 2: kúl 

Vm 3: mér finnst hann vera alveg geðveikt barnalegur 

Vm 1: já en samt er hann að reyna að vera geðveikt kúl 

Vm 2: já 

Vm 1: barnalega kúl [hlátur] en samt svona hérna þú veist hann er hérna svona eins og í einum 

þáttunum þú veist þegar þarna frændi hans út af því að hann kom á gula hummernum þegar 

hann var að vinna að þá er hann gegt samviskusamur en samt er svona gegt eða þú veist latur... 

Vm 2: eins og að hafa eitthvað alltaf í hendinni þá hefur maður afsökun fyrir því að fara að gera 

eitthvað, þykjast vera að vinna 

Vm 1: já svo er hann sofandi í vinnunni en samt þarf hann að vinna skiluru, hann vill peninginn 

og svoleiðis þannið að.....[hik].... samviskusamur vandræðaunglingur [hlátur] 

 

Þarna var viðmælandinn mjög leikinn í að nýta möguleika málsins og tefldi saman 

andstæðum til að koma á óvart. Fyrra orðasambandið var barnalega kúl og það seinna 

samviskusamur vandræðaunglingur. Þetta mætti kannski flokka sem orðfæri sem einkennir 

unglingamál. Þetta orðasamband spratt upp á staðnum og má tengja hana við virka orðmyndun 

og er hún gagnsæ þar sem viðmælandinn getur áttað sig á því við hvað er átt. Eftir að hafa lesið 

vel yfir afritun viðtalanna var orðmyndun viðmælendanna mjög unglingavæn en töluðu þeir þó 

ágætis íslensku. 

 

4.3 Tónfall  

 

Þegar rannsakandi skoðaði viðtölin tók hann eftir einu mjög forvitnilegu hvað varðar tónfall hjá 

viðmælendum. Það kom oftar en ekki einu sinni fyrir hjá þeim að þeir sögðu annað hvort uhhh 

nei eða uhhh já. Þegar viðmælendur sögðu þessi orð var aðaláherslan hjá þeim á seinna orðinu, 

það er að segja á nei eða já. Þannig að tónninn hækkaði í enda orðsambandsins í stað upphafsins 
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eins og venjan er. Með þessu lögðu viðmælendur áherslu á svar sitt og er þetta orðið mjög 

algengt í talmáli unglinga í dag. 

 

4.4 Innskotsorð- eða fylliorð 

 

Mjög mikið var um innskots- eða fylliorð hjá viðmælendum. Rannsakandi tók eftir því að það 

var ekki fyrr en hann fór að vinna úr afritun viðtalanna hversu mikið af þeim viðmælendur 

notuðu. Dæmi um innskotsorð hjá þeim voru bara, svona, þú veist, æjji, þarna og fleiri. Þessi orð 

komu inn í setningarnar  á hinum ótrúlegustu stöðum eins og Georg bara Bjarnfreðarson og 

Georg er svona vitlaus. Einnig er orðasambandið þú veist mjög vinsælt í talmáli unglinga og 

mátti sjá það í viðtölunum.  

Rannsakandi telur að ástæðan fyrir þessum innskotsorðum sé sú að viðmælendurnir séu 

annað hvort að leggja áherslu á mál sitt, eins og með orðunum svona og þarna inn á milli 

setninga, eða að ákveðið óöryggi myndist í tali þeirra eins og með æjjji og þú veist í talmáli sínu. 

Þá á rannsakandi við það að þegar viðmælandi er að segja frá einhverju og segir annað hvort æjji 

eða þú veist inn á milli, þá sé hann í raun og veru að fá samþykki hins viðmælandans eða jafnvel 

reyna að fá staðfestingu á því sem hann er að segja. Með þessum orðum fylgir hér til gamans 

brot úr fyrra viðtalinu þar sem þessi orð koma fyrir: 

 

Vm1: uhhh ég man nú kannski ekki hvað hann sagði, en ég hafði aldrei heyrt þetta já sæll og það 

þegar hann kom með það fyrst en svo var hitt allt svona, þú veist þó maður skildi það ekki þá 

skildi maður alltaf í samhenginu eða það sem var á skjánum þegar hann sagði það, eins og þetta 

er gugga, þá fattaði maður, þú veist hún heitir eitthvað annað, en þegar hann benti á allar 

gellur, þá kallaði hann hana bara gugga..... þá fattaði maður það 

Rannsakandi: þekkið þið einhvern sem talar mikið svona og þið skiljið ekki? 

Vm1: nei en svona fyrst þegar maður var að koma inn í þetta þú veist, þessi orð einhver sem 

talar alltaf svona, þá vissi ég ekki alltaf hvað allt þýddi en svo fattaru það svona smám saman en 

ég fatta samt aldrei tilganginn með segja orðið gaur, þá er það skyndilega orðið orð með því að 

segja það við alla, hvort sem það er stelpa eða ekki 
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4.5 Framburður  

Það vita kannski ekki margir að framburður getur verið mismunandi eftir kynslóðum og er vitað 

mál að unglingar nota annan orðaforða en fullorðið fólk eða gamalt. Það kemur einnig fram í 

viðtölunum þar sem viðmælendur segja frá því að þeir tali ekki eins við vini sína og við fullorðið 

eða gamalt fólk. Það sem einna helst er að taka fyrir er tengist framburði hjá þessum 

viðmælendum er brottfall atkvæða. Dæmi um slíkt eru orðin náttla (náttúrulega), gegt (geðveikt), 

soldið (svolítið) og mar (maður). Öll þessi orð koma fyrir hjá viðmælendum og eru frekar 

áberandi hjá þeim í tali. Ekki er hægt að útskýra þetta fyrirbrigði sem óskýrmæli heldur er þetta 

frekar stytting á orðum, það er að segja brottfall atkvæða. Þetta fyrirbrigði mætti hugsanlega 

rekja til internetsins og þá aðallega bloggheimsins sem og msn. Þar skrifa unglingar allt milli 

himins og jarðar og þar er mikið um styttingar orða sem hafa síðan færst yfir í talmál þeirra. Það 

mætti einnig segja að sum þessara orða séu í raun notuð eins og slangur í talmáli unglinga. 

  

 

 

.    
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5. Umræður 
 

Af  þessari litlu eigindlegri rannsókn má draga þær ályktanir að lítið er um erlendar slettur í 

unglingamáli. Þetta efni hefur verið lítið rannsakað áður og hafði því rannsakandi engar fyrri 

rannsóknir að styðjast við 

. Aðkomuorðin voru það fá að rannsakandi gat tínt þau út. Athygli vakti þó hvernig 

viðmælendur notuðu tónfall á ákveðinn hátt til að láta ákveðnar tilfinningar eða vanþóknun í ljós. 

Almennt töluðu viðmælendur ágætis íslensku en þó voru áberandi öll þau innskotsorð sem þau 

notuðu. Þegar viðtölin eru lesin yfir geta setningarnar verið ruglingslegar þar sem óþarfa orð 

skjótast inná milli. Innskotsorð eru þó stundum notuð sem hikorð en þó ekki alltaf þar sem þau 

eru meira til þess að skreyta, eins og hjá viðmælendunum. 

Framburð viðmælenda er ekki hægt að túlka sem óskýrmæli, fremur sem slangur. Orð 

eins og geðveikt, maður og náttúrulega eru stytt af viðmælendum og verður brottfall á 

atkvæðum. Þannig verða orðin gegt, mar og náttla og er þetta orðið það algengt fyrirbæri innan 

þessa tiltekna hóps að hægt væri segja að slangur væri þar á ferð.  

Nokkuð var um málvillur og voru orðasambönd ekki alltaf rétt. Dæmi um slíkt 

orðasamband er ég er samt ekki alveg að skilja þetta (sjá viðauka 2, bls. 1). Þetta orðasamband er 

orðið mjög algengt í íslensku talmáli í dag, bæði hjá ungu kynslóðinni og þeirri eldri. Þarna er á 

ferðinni orðasamband þar sem sagnorð er sett í nafnhátt í stað þess að það sé beygt eftir því sem 

við á. Þarna er sögnin að skilja sett í nafnhátt í staðinn fyrir þolfall. Ég er ekki að skilja þetta ætti 

í raun að vera ég skil þetta ekki. Fleiri dæmi um slík orðasambönd eru ég er ekki að fatta þetta, 

ég er ekki að meika þetta og svo framvegis. 

 Eitt dæmi um orðaval má einnig taka fyrir hér. Í fyrra viðtalinu er einn viðmælenda að 

lýsa því hver framtíðarplön hans væru. Hann talaði um hvað hann ætlaði að verða og að lifa 

lífinu til fulls. Í kjölfarið kom þessi setning: „æjji þú veist það er svo leiðinlegt að að því þú færð 

bara svona þú veist eitt líf sem ert bara þú“. Þarna notar viðmælandi 2. persónu í staðinn fyrir 

óákveðið fornafn. Þannig að setning er maður fær aðeins eitt líf. 
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6. Lokaorð 

 

Þessi rannsókn var mjög skemmtileg og forvitnileg að mati rannsakandans. Það var ýmislegt sem 

kom á óvart við vinnslu hennar því í upphafi bjóst rannsakandi við að viðmælendur sínir  slettu 

meira en þeir í raun gera. Það kom líka ýmislegt annað fram sem mætti skoða og jafnvel 

rannsaka betur í talmáli unglinga eins og orðmyndun, tónfall, setningarfræði og fleira. Ekki var 

styðst við fyrri rannsóknir þar sem lítið er um þær og hafði rannsakandi því gaman að því takast 

á við eitthvað sem hefur ekki verið tekið fyrir á þennan hátt.  
 Það áhugaverðasta við þessa rannsókn var að ræða við viðmælendurnar um talmál þeirra 

og fá síðan að vinna úr þeim gögnum sem fengust við gerð þeirra. Það sem rannsakandi er hvað 

ánægðastur með eftir þessa rannsókn er hversu unglingar í dag tala fremur góða íslensku og eru 

að mörgu leyti stoltir af tungumáli sínu.  

 Að lokum vill rannsakandi benda á það að rannsaka mætti margt í talmáli unglinga og þar 

með gott fyrir verðandi kennara að hafa þekkingu á, eins og orðmyndun, tónfall, orðasambönd 

og ýmislegt fleira.  

 

. 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

Eva Rán Ragnarsdóttir 
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Viðauki 1 

Kæru foreldrar 

Ég heiti Eva Rán Ragnarsdóttir og mun útskrifast úr Kennaraháskóla Íslands í vor. Ég er að 

vinna að lokaverkefni mínu sem felst í að rannsaka málnotkun unglinga. Í gagnaöflun vegna 

rannsóknarinnar ætla ég að taka upp á myndband samtöl nokkurra nemenda í 9. bekk. Bekkur 

barnsins ykkar varð fyrir valinu sem þátttakendur í rannsókninni og því óska ég hér með eftir 

samþykki ykkar fyrir því að barnið fái að taka þátt í rannsókninni.  

Gagnaöflunin fer þannig fram að lítill hópur nemenda fær að horfa á vinsælan íslenskan 

sjónvarpsþátt. Að því loknu ræða nemendurnir sín á milli um þáttinn og það samtal verður tekið 

upp á myndband. Samtalið verður skráð eftir upptökunni og að skráningu lokinni verður 

myndbandinu eytt. Engar persónuupplýsingar koma fram í rannsókninni, hvorki nafn barns né 

skóla, svo ekki verður hægt að rekja neinar upplýsingar til einstaklinga í rannsókninni.  

Ef ekki berast athugasemdir við þessu bréfi verður litið svo á að samþykki hafi verið veitt. Ef 

þið veitið ekki samþykki fyrir þátttöku barns ykkar, þá vinsamlegast fyllið út reitinn hér fyrir 

neðan.  

Með fyrirfram þökk 

 

Eva Rán Ragnarsdóttir, kennaranemi 

evarragn@khi.is 

� ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Undirrituð/-aður samþykki ekki að barn mitt ________________________________ taki þátt í 

rannsókn á málnotkun unglinga. 

________________________________ 

Undirskrift foreldris  
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Viðauki  2 

 

Viðtal 1 

Rannsakandi: Hver er ykkar uppáhalds persóna í þáttunum og af hverju? 

Vm1: mmh ég held allavega að flestir myndu segja Ólafur út af þessu já sæll og það [fliss] mér 
finnst Georg svona skemmtilegastur eða þú veist af því að hann er svona fyndnastur, 
vandræðalegastur, misheppnaðastur og svoleiðis enn [fliss] en ykkur? 

Vm 2: já, ég er bara eiginlega alveg sammála 

Vm 3: nei mér finnst það eiginlega Daníel [hlátur] 

Vm 1: af hverju? [Hlátur] 

Vm 3: nei ég veit það ekki, hann er bara eitthvað svo sérstakur eitthvað svona, svo normal 
allavega miðað við hina 

Vm 1: já [hlátur] 

Rannsakandi: af hverju eru þeir uppáhalds segið þið? Getið þið sagt eitthvað meira? 

Vm 1: mmh uuhh nei, þeir eru bara svona eða þú veist, þeir eru svona, þetta eru allt svona 
rosalega sérstakir karakterar og þannig að hérna, já, æjji já er samt ekki alveg að skilja þetta 
með Daníel  

Rannsakandi: af hverju skilur þú það ekki? 

Vm 1: æjji einhvern veginn svona, þú veist svona, þegar normal persóna er svona sem uppáhalds 
þar sem að þú veist, æjji það einhvern veginn bara meikar ekki sens 

Vm 3: ok [hlátur] 

Vm 1: [hlátur] æji nei þú veist, ég veit ekki einhvern veginn 

Vm 3: það passar ekki!  

Vm 1: æjji nei, ekki hjá mér [hlátur] en þú veist, allar persónurnar eru samt ógisslega 
skemmtilegar samt en ég held maður hlægji nú mest af þarna Georgi og Ólafi sko 

Vm 2: já 

Vm 3: jájájá 

Vm 1: segðu eitthvað! 
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Vm 2: nei 

Rannsakandi: neinei ok, eru krakkar mikið s.s. þekkið þið marga sem hafa horft á þessa þætti? 

Allir viðmælendur: uhh já [hlátur] 

Rannsakandi: er s.s. mjög vinsælir? 

Allir viðmælendur í kór: já 

Vm 3: það var eitt sem var samt alltaf pirrandi, þú veist, maður var alltaf að heyra alla stráka 
segja, já sæll, sat kannski í strætó og svo heyrði maður já sæll, sérðu þetta, já fínt, maður bara... 

Vm 1: já eins og eitthvað bara, eigum við að ræða þetta og eitthvað svoleiðis og allir með þarna 
hringitóninn og það  

Vm 3: ummh 

Vm 2: þú veist, þess vegna held ég svona að Ólafur yrði þá vinsælasta persónan því það voru 
allir að þessu sko það var svolítið pirrandi sko eða þú veist ok kannski, eitthvað sem þú færð á 
heilann eiginlega svo byrjaði hann eiginlega að ofnota orðið 

Vm 2: uhh mér finnst svona [hik] að því að [langt hik] já mér finnst svo pirrandi alltaf þegar 
Georg er alltaf að monta sig af því að hann sé með fimm háskólapróf 

Vm 3: já 

Vm 2: af hverju vinnur hann þá á bensínstöð? 

Vm 3: Já nákvæmlega 

Vm 1: já hann kemur alltaf svona: ég er með FIMM háskólapróf.... en já 

Vm 2: já 

Vm 3: ekki segja já [hlátur] 

Vm 1: en samt hérna, eins og hérna, Guðrún, hún sagði alltaf alveg bara þú veist, já sæll 
ALLTAF, við öllu bara þú veist, maður sagði bara einhvern brandara og þá kom hún bara, já 
sæll, og það passaði ekki einu sinni við, þetta var bara... 

Vm 2: hún ofnotaði orðið alltof mikið sko 

Rannsakandi: mynduð þið vilja vera að vinna á svona bensínstöð? 

Allir viðmælendur í kór: nei 

Vm 2: ekki með þessu fólki  
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Rannsakandi: nei þá meina ég bara dagsdaglega 

Vm 1: nei 

Rannsakandi: af hverju ekki? 

Vm 1: mmh, að vinna á bensínstöð er einhvern veginn svona að mínu mati leiðinleg vinna... ég 
meina auðvitað verður einhver að vera þarna á bensínstöðinni en samt ekki [hlátur] Uhhh en já 
ég mundi allavega ekki vera að vinna á bensínstöð [hik] æjji þetta er einhvern veginn svona æjji 

Vm 3: mér finnst það leim 

Vm 1: æjji já þetta er svo niðurdrepandi vinna 

Vm 3: nákvæmlega 

Vm 1: eða þú veist, góðan daginn, það eru 3870 krónur þú veist þetta er alveg eins og að vinna í 
bónus það er bara svona unglingavinna 

Vm 3: já nákvæmlega þú veist, ég myndi bara vinna í bónus eða hagkaup eða eitthvað þú veist á 
unglingsárunum 

Vm 1: já einmitt 

Vm 3: svo færi ég í einhverja miklu betri vinnu þegar ég væri eldri 

Vm 1: já svona eins og þú veist hann Daníel hætti í skóla fyrir bensínstöð 

Vm 3: nei hann fór í pásu 

Vm 1: en meina það er svo erfitt að byrja aftur í skóla þú veist ég,  mér langar [hik] ég er með 
alveg svona huge plan fyrir lífið mitt þá þú veist þá ætla ég að gera allt og þar með að fá góða 
vinnu og þá þarf ég náttla að vera með háskólapróf 

Vm 2: jahá 

Allir viðmælendur hljægja 

Rannsakandi:  hvaða plön ertu með t.d.? 

Vm 1: [hlátur] ummh fá mér góða vinnu uhhh og lifa lífinu til fulls [hlær] æjji þú veist það er 
svo leiðinlegt að að því þú færð bara svona þú veist eitt líf sem ert bara þú æji þú veist já 
[hlátur]  

Rannsakandi: við mynduð þið þá vilja vinna við? 

Vm 1: það er tvennt sem mig langar til að vinna við, mig langar að vera læknir eða leikkona 
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Vm 2: það er svoldið stórt 

Vm 3: mig langar að vera allt  uhhh  

Vm 2: ég veit ekki hvað mig langar að verða 

Rannsakandi: eruð þið að vinna eitthvað núna, með skólanum? 

Vm 1: ég er að þjálfa já 

Vm 3: þjálfa? 

Vm 1: já og svo ætla ég að bera út í sumar og þjálfa meira 

Rannsakandi: hvað ætlið þið að gera í sumar? 

Vm 1: vinna og og ég er að fara til Spánar 

Vm  2: ég fer kannski uppí sveit til frænda og frænku og hjálpa þeim... þau búa á svona 
sveitabýli... ég kannski hjálpa þeim þegar kemur að svona.... þegar litlu lömbin fæðast 

Vm 3: ég fer örugglega að vinna í Hagkaup eða eitthvað svona 

Vm 1: ég ætla líka að reyna vinna einhvern veginn þannig eða þú veist ég á ekki.... 

Vm 3: mig langar samt meira að vera bera út... það er svona hressandi.. ég meina svona á sumrin 
þá er alltaf svo.... gott veður á morgnana 

Vm 2: kannski bara á bensínstöð 

Vm 1: en af hverju að vinna á bensínstöð? Æjji nei þú veist það er asnalegt en þá er það móðgun 
fyrir þá sem vinna á bensínstöð... en mér finnst það asnalegt.. [stuna] 

Vm 2: mér finnst það 

Vm 3: þetta er ekkert svo góð vinna 

Vm 1: ég kann bara ekki orðið yfir það... það er bara svo leiðinleg vinna einhvern veginn æjji þú 
veist mæta á bensínstöð.. vera á bensínstöð alla sína ævi allavega smá part af henni 

Vm 2: já það yrði ekki gaman 

Vm 1: eins og strætóbílstjórar... [hlátur]  

Vm 2: ég meina þú veist keyra sama hringinn dag eftir dag eftir dag eða eitthvað.... meina það er 
ekkert bara eins og þú veist einn vagnstjóri keyri alltaf sama hringinn það er náttla... ég veit það 
ekki 
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Vm 1: en ég meina þú þarft samt að læra alla hringina..náttla 

Rannsakandi: hvernig mynduð þið lýsa Ólafi í þáttunum, persónunni? 

Vm 2: kúl 

Vm 3: mér finnst hann vera alveg geðveikt barnalegur 

Vm 1: já en samt er hann að reyna að vera geðveikt kúl 

Vm 2: já 

Vm 1: barnalega kúl [hlátur] en samt svona hérna þú veist hann er hérna svona eins og í einum 
þáttunum þú veist þegar þarna frændi hans út af því að hann kom á gula hummernum þegar hann 
var að vinna að þá er hann gegt samviskusamur en samt er svona gegt eða þú veist latur... 

Vm 2: eins og að hafa eitthvað alltaf í hendinni þá hefur maður afsökun fyrir því að fara að gera 
eitthvað, þykjast vera að vinna 

Vm 1: já svo er hann sofandi í vinnunni en samt þarf hann að vinna skiluru, hann vill peninginn 
og svoleiðis þannið að.....[hik].... samviskusamur vandræðaunglingur [hlátur] 

Rannsakandi: en Georg, hvernig lýsið þið honum? 

Vm1: leiðinlegur [hlátur] frekja 

Vm 3: mér finnst hann hundleiðinlegur já [hlátur] 

Vm 1: en hann er samt svona eiginlega svona fyndni karakterinn í þáttunum en samt alveg 
ótrúlega fordómafullur og heldur alltaf að hann sé bestur og 

Vm2: já alveg, ég er bestur og þið eruð ömurleg og þannig 

Vm1: og ég er með fimm háskólapróf 

Vm2: já [hlátur] 

Vm1: uhmm hann er svona ótrúlega leiðinlegur við viðskiptavini og svoleiðis þú veist, það 
nennir engin að versla eða þannig bensín skiluru 

Vm2:  þess vegna er alltaf svona lítið að gera [hlátur] 

Vm3: svo sagði hann í þættinum, þú vilt ekki fæla frá viðskiptavini, eitthvað þannig svo bara  
[hlátur] 
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Vm1: Georg er gegt mikill lóner skiluru eða þú veist hann situr bara á skrifstofunni sinni, talar í 
símann og við mömmu sína..... svo mega þeir ekkert vinna saman, einn verður að vera hérna og 
hinn þarna þannig að þetta verður ekkert skemmtileg vinna skiluru 

Allir viðmælendur hlægja 

Vm2:  svo er svona, mér finnst svo asnalegt að hann sendir alltaf Daníel út að salta planið, það er 
ekki einu sinni snjór þarna [hlátur] 

Vm3:  nákvæmlega 

Vm1: það er bara til þess að hann sé ekki inni 

Vm2: já til þess að að hann sé, þú veist að gera eitthvað 

Vm3: já svo situr hann bara á skrifstofunni.... já og hringir á lögregluna á hverri einustu vakt 

Vm2: já hún þekkir hann mjög vel [hlátur] 

Rannsakandi:  en hvað með orðin sem þeir nota í þáttunum, eins og gugga, sæll og tjónaður og 
fleiri? 

Vm2: Ólafur er alltaf að nota svona orð til þess að vera kúl en þarna Daníel er bara svona 
venjulegur og... 

Vm1: já en hann er samt kurteisari 

Vm2: og Georg hann er svona geggjað gamaldags 

Vm1: já en samt svona gegt hrokafullur ég meina, eða þú veist, Daníel er svona bara afsakaðu en 
ekki bara fyrirgefðu heldur afsakaðu kæra frú eða eitthvað 

Vm3: en Ólafur er svona sorry, þú veist, sorry gaur [hlátur] 

Vm1: en ég meina ég tala vini mína bara eins og þú veist, allir tala við mig, en svo er ég 
afsakaðu, geturu nokkuð sagt mér hvar salernið er, þú veist alveg ótrúlega kurteis við einhvern 
sem ég þekki ekki og í búð og svoleiðis 

Rannsakandi: það er sem sagt munur á þegar þú ert með vinum þínum og einhverjum öðrum? 

Vm1: já, hann er mjög mikill 

Vm2: svo er líka þú veist strákar sem eru gegt með mikla töffarastæla þú veist maður vill ekkert 
vera vinur þeirra.... ég fatta ekki hvernig þeir eignast vini almennt 

Vm2: bara einhverjir aðrir töffarar 
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Rannsakandi: hvernig eru þeir töffarar? 

Vm3: æjji bara ógeðslega leiðinlegir við alla 

Vm2: já, bara töffarastælar 

Rannsakandi: eru einhver orð kannski sem þeir nota sem þið hafið ekki heyrt? 

Vm1: uhhh ég man nú kannski ekki hvað hann sagði, en ég hafði aldrei heyrt þetta já sæll og það 
þegar hann kom með það fyrst en svo var hitt allt svona, þú veist þó maður skildi það ekki þá 
skildi maður alltaf í samhenginu eða það sem var á skjánum þegar hann sagði það, eins og þetta 
er gugga, þá fattaði maður, þú veist hún heitir eitthvað annað, en þegar hann benti á allar gellur, 
þá kallaði hann hana bara gugga..... þá fattaði maður það 

Rannsakandi: þekkið þið einhvern sem talar mikið svona og þið skiljið ekki? 

Vm1: nei en svona fyrst þegar maður var að koma inn í þetta þú veist, þessi orð einhver sem 
talar alltaf svona, þá vissi ég ekki alltaf hvað allt þýddi en svo fattaru það svona smám 
saman....... en ég fatta samt aldrei tilganginn með segja orðið gaur, þá er það skyndilega orðið 
orð með því að segja það við alla, hvort sem það er stelpa eða ekki 

Rannsakandi: notið þið orðið gaur mikið? 

Vm3: ég 

Vm1: ekki ég, mér fannst þetta orð eitthvað svo spes eða eitthvað svona 

Vm3: mér finnst það bara gegt asnalegt samt geri ég það samt, ég meina þú veist litli bróðir 
minn var alltaf að segja við mig, gaur, og ég sagði alltaf gella við hann og svo nennti ég því ekki 
og fór bara að segja gaur tilbaka við hann og það bara  

Vm1: það er samt eitt orð sem ég veit að unglingar nota mikið, það er ótrúlega fáranlegt ég vil 
eiginlega ekki segja það.... ég reyndi að breyta því í annað [hlátur] 

Vm3: hvað meinaru? 

Vm1: æjji þau voru alltaf að segja fokkjú og eitthvað þú veist, og ég reyndi að breyta því í 
fríking(freaking) en það gekk ekki mjög vel [hlátur] en þetta er svona orð sem að æjji, er bara 
notað rosalega mikið 

Vm2: ég nota þetta orð ef ég er pirruð 

Vm1: já þetta er svona orð sem að svona uhmm lýsir hvernig þú ert pirraður, þú svona leggur 
meira áherslu á svona eins og ef þú ert að tala við einhvern í svona reiðitón þá notaru þetta orð 
ótrúlega oft... æjji ég veit það ekki, það kemur bara svona ósjálfrátt 
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Rannsakandi: hvernig finnst ykkur Georg tala? 

Vm2: asnalega  

Allir viðmælendur hlægja 

Rannsakandi: af hverju? 

Vm3: af því hann talar svona gamaldags mál 

Vm1: æjji ég veit það ekki, ég tek einhvern veginn ekkert eftir því hvernig fullorðnir eða þessir 
þrír náungar tala, þeir tala bara eins og þeir tala nema það er náttla mesta 

Vm2: það mest hægt að segja hvernig Ólafur talar 

Vm1: já einmitt, af því hann er svona að reyna, eins og hann sé ennþá unglingur 

Vm3: við skiljum eiginleg mest Ólaf út af því við erum sjálf svona eins og hann.... það er svona, 
Ólafur hagar sér eins og unglingur, og svo þarna Daníel eins og hann sé svona venjulegur maður 
og svo þarna Georg.... 

Vm2: eins og hann sé bestur 

Vm1: eins og hann sé frá 1600 eða eitthvað 

Allir viðmælendur hlægja 

Vm1: maður skilur náttla best eins og maður talar sjálfur eða allavega ég skil ekki þegar 
fullorðna fólkið er að segja að unglingar tali ógeðslega fáranlega þú veist, það kemur bara 
ósjálfrátt... allavega að fullorðna fólkið hafi talað einhvern veginn öðruvísi þegar þau voru 
unglingar heldur en unglingarnir í dag 

Vm2: þetta er svona eins og með tískuna 

Vm1: já, það var náttla allt önnur tíska þegar þau voru unglingar 

Vm3: þetta er eins og þegar mamma kom einu sinni með jakka þú veist, og sagði þetta var í tísku 
þegar ég var lítil, ekki flott? Uhhh nei [hlátur] 

Rannsakandi: viljið þið bæta einhverju við þetta að lokum? 

Allir viðmælendur hlægja 

Vm1: uhh neibb 

Vm2: uhh skólinn er leiðinlegur [hlátur] 

Vm1: ég mundi segja að skólinn væri mjög skemmtilegur 
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Vm2: ég þoli ekki suma kennara 

Vm1: þær eru á allt öðru máli en ég , mér finnst skólinn skemmtilegur því hann er svona eini 
tíminn sem ég get hitt alla vini mína saman þú veist æjji ég veit það ekki, skólinn er bara svona 
lærdómsríkur vinastaður 

Vm3: ég get voða lítið sagt um skólann, hann er bara svona þú veist, eitthvað sem maður gerir á 
hverjum einasta degi, nema þegar maður er í fríi [hlátur] 

Vm2: og við erum að fara í páskafrí, jeiii 

Vm3: já það verður geggjað 

Allir viðmælendur hlægja 

Rannsakandi: frábært stelpur, gaman að spjalla við ykkur og takk kærlega fyrir mig 

Allir viðmælendur: takk sömuleiðis [hlátur] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viðtal 2 

Rannsakandi: hver er uppáhalds persóna ykkar í þáttunum og af hverju? 

Vm1: Georg bara Bjarnfreðarson og Ólafur  

Vm2: Georg og Ólafur 

Vm3: Ólafur 

Vm1: og Daníel 
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Allir viðmælendur hlægja 

Vm1: þeir eru allir skemmtilegir 

Vm2: nei bara, Georg er svona vitlaus og Ólafur er bara fyndinn gaur 

Vm3: já það sem að hann sagði 

Vm2: nei segðu eitthvað! 

Vm3: nei 

Vm1: Daníel er bara svona skrítinn gaur eitthvað... svo ég veit ekkert hvað ég á að segja um 
hann 

Rannsakandi: allir skemmtilegir sem sagt? 

Allir viðmælendur: já 

Vm1: jááá 

Vm2: bara sérstakir svona 

Rannsakandi: af hverju er Ólafur skemmtilegur? 

Vm1: æjji bara talar skringilega og fyndið já, er bara fyndinn 

Vm2: ertu feimin eða eitthvað 

Vm3: jú geðveikt feimin 

Vm1: uhh já við eigum að tala eitthvað 

Allir viðmælendur hlægja 

Rannsakandi: hvað er skemmtilegt við Ólaf til dæmis? 

Vm1 bendir á vin sinn: Gummi! 

Vm3: hvað, nei þið verðir að segja eitthvað... nei hann er bara fyndinn 

Vm1: hann segir fyndin orð 

Rannsakandi: mynduð þið vilja vera að vinna á bensínstöð? 

Vm1 og 2: nei 

Vm1: varla, það er eitthvað svo leim, það er eitthvað svo skítugt allt 
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Vm2: svo mundi ég aldrei nenna að vaka svona á nóttunni 

Vm1: þú getur verið á dagvakt Jói 

Vm2: já ok ef ég mundi vera á næturvakt þá mundi ég aldrei nenna því 

Vm1: æjji þetta er bara ekki spennandi vinna 

Vm3: ég er að stefna að 500 þúsund krónur á mánuði starf sko 

Vm2: já, sérstakleg mundi ég ekki vilja vera að vinna á svona bensínstöð sem maður þarf að 
borga allt út af einhverju svona kjaftæði í aðalgaurnum eða hvað sem hann heitir, Georg 

Vm1: Bjarnfreðarson [hlátur] 

Rannsakandi: við hvað mynduð þið vilja starfa við? 

Vm2: ég veit það ekki alveg.... langar í vinna sem verður bara ágætlega ríkur á 

Vm1: og komast í NBA körfuboltann... það er draumurinn minn sko... ég veit alveg að ég kemst 
þangað sko 

Vm2: já, ég stefni á ólympíuleika á skíðum 

Vm1: já Gummi, tala þú nú eitthvað! 

Vm3: ég veit það ekki 

Vm1: komdu með einhverjar hugmyndir!..... uhhh ég væri alveg til í að vera rafvirki 

Vm3: rafvirki? 

Vm1: bara eins og pabbi 

Rannsakandi: hvað fannst ykkur um orðin sem þeir nota, eins og til dæmis Ólafur? þið skiljið 
hann alveg? 

Allir viðmælendur: já 

Vm1: já sæll [hlátur] já [hik] 

Rannsakandi: fóruð þið að nota þessi orð? 

Vm1: já, í svolítinn tíma 

Vm3: nei, mér fannst þetta virkilega pirrandi 

Vm2: maður notaði þetta þegar þessir þættir voru, svo hætti maður eiginlega 
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Vm1: já einmitt, nema Jói er stundum ennþá, já sææll....og síðan, þetta eru engin geimvísindi 
sko, það er svolítið skemmtilegt  

Allir viðmælendur hlægja 

Vm1: ég er að fíla þá setningu 

Rannsakandi: en hvernig fannst ykkur Georg tala? 

Vm2: hann var svona eins og svona heimspekingur, alltaf með einhverja málshætti og svoleiðis 

Vm1: já eins og hann væri bara snillingur í svona einhverju 

Vm2: hvernig fannst þér Georg Gummi? 

Vm3: bara fínn sko 

Rannsakandi: hver er til dæmis munurinn á Georgi og Ólafi í tali? 

Vm2: hann þarna Georg talar eins og svona æjji svona eins og í gamla daga en Ólafur er meira 
svona unglingslegur... 

Vm1: hann bullar bara 

Rannsakandi: hvernig talið þið?  

Vm1: svipað og Ólafur 

Vm2: við blótum gegt mikið 

Vm1: já það getur stundum gerst, það er svolítið mikið hálfviti, fáviti, ljótu, ógeðslegur hommi 

Vm3: ok [hlátur] 

Vm2: við erum eiginlega, ef við hugsum út í það að þá tökum við því ekkert alvarlega sko, erum 
vanir þessu 

Rannsakandi: en Daníel? 

Vm1: Daníel? Hann er bara eitthvað 

Vm2: bara svona feimin gaur.... veit ekki alveg 

Vm3: bara svona aukapersóna í þáttunum, náungi sem þarf að hafa til að láta hina brandarana 
virka 

Vm1: já, satt hjá honum, segi sama og hann.... og hann er bara svona eitthvað vitur gaur 

Rannsakandi: af hverju segiru vitur gaur? 
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Vm1: æjji hann var bara í háskóla og þannig 

Vm3: og líka Georg... 

Vm1: æjji þegi þú, hlátur 

Vm2: Georg er svona heimskur, hann er svona hérna, hvað heitir hann? Daníel já, hann er svona 
ekkert að gera mikið fífl úr sjálfum sér svona eins og Georg, sem gerir það oft 

Vm1: æjji já hann er bara eitthvað, veit það ekki kann varla að lýsa honum 

Rannsakandi: Georgi þá eða? 

Vm1: nei Daníel 

Rannsakandi: já, ykkur finnst sem sagt vera munur á þessum þremur persónum? 

Allir viðmælendur: já 

Vm1: allir með sitthvora persónuna svona æjji... persónuleika, mjög ólíkan 

Vm2: til dæmis Óli, hann er svona engill, gerir bara það sem hann vill, er ekkert að pæla mikið i 
hvenær hann kemur í vinnuna og Georg hann er svona... mjög ljótur gaur 

Allir viðmælendur hlægja 

Vm1: neinei, hann er bara mjög skrítinn gaur, svona strangur og fimm háskólapróf.. 

Vm3: egóist  

Vm1: egóist já, rauðhærður 

Rannsakandi: hann er sem sagt bara svona skemmtilega leiðinlegur? 

Allir vm: já 

Vm3: fyndinn en samt leiðinlegur 

Rannsakandi: hvernig finnst ykkur samskipti Georgs og Ólafs? 

Vm1: ekki góð 

Vm2: nei, óvinir bara svona eiginlega, svona stríð á milli þeirra 

Rannsakandi: af hverju? 

Vm1: af hverju? Ólafur nei Georg er pain in the ass við Ólaf og [hik] ég veit það ekki 
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Vm2: þeir er svona, Georg er alltaf að skamma Ólaf, er að kenna honum um allt en hann Georg gerir samt 
alltaf vitleysu og þá verður hann náttla fúll út í Georg því hann kennir alltaf honum um allt 

Rannsakandi: en hvernig stendur Ólafur sig í vinnunni? 

Vm2: hann reynir að gera allt eins illa og hægt er 

Vm1: er svona letingi, þykist alltaf  vera að gera eitthvað en gerir aldrei neitt 

Vm2: svona nennir aldrei að gera hluti 

Rannsakandi: eitthvað fleira sem þið viljið segja um þessa þætti? 

Vm1: mér finnst þeir skemmtilegir 

Vm3: þeir eru nokkuð fyndnir 

Vm2: mjög margir fíla þá eða þú veist, þeir eru mjög skemmtilegir og góður húmor í þeim 

Rannsakandi: hver eru aðaláhugamál ykkar? 

Vm2: ég æfi skíði og bara svona vera með vinum mínum og eitthvað 

Vm1: já og ég æfi körfubolta, það eru áhugamálin mín, ég er soldið mikið fyrir mótorhjól, vinir mínir og 
bara eitthvað, útlönd og þannig og líka fínt að versla stundum, föt og þannig 

Rannsakandi: einhver framtíðarplön? 

Vm1: við vorum eiginlega að segja það áðan en já ég stefni á að reyna komast í NBA í körfubolta, það er 
stefnan mín 

Rannsakandi: en hjá ykkur hinum? 

Vm2: stefni kannski á ólympíuleikana tvöþúsund og eitthvað á skíðum, nei ég veit það ekki 

Rannsakandi: hvernig finnst ykkur skólinn? 

Vm2: bara ágætur, getur samt verið soldið pirrandi 

Vm1: mér finnst allt í lagi að vera í skóla sko það er bara leiðinlegir kennarar sem eru hérna, bara pirrandi 

Vm2: já og asnalegar reglur, þeir gera svo mikið mál úr öllum hlutum sem er óþarfi að gera mál úr 

Vm1: ætla að kæra líka sumir mann hérna í skólanum fyrir að kasta snjóbolta í einhvern  og bara skólinn 
getur stundum verið svo heimskur [hik] allavega þessi skóli 

Rannsakandi: af hverju? 

Vm1: bara eins og við vorum að segja áðan, gera svo mikið mál úr öllum hlutum, sumir kennarar eru bara 
heimskir 
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Vm3: ef hugsum um það, þeir eru kennararnir okkar 

Vm1: já en þeir eru samt heimskir 

Rannsakandi: er eitthvað jákvætt við skólann? 

Allir vm: jájá 

Vm3: þar er maður með vinum sínu og eitthvað 

Vm1: já, fínt að borða hérna stundum 

Vm3: já 

Vm2: já gaman í svona tímum eins og smíði, silfursmíði og myndmennt og svona val sem maður fær að 
velja 

Vm1: og það er stundum fínt í tímum sko 

Vm2: góður hérna umsjónakennari 

Rannsakandi: en bóklegu fögin, hver eru skemmtilegust? 

Vm1: íslenska eða stærðfræði 

Vm2: já gengur svona best í þeim, eða enskunni, mér gengur ágætlega í henni 

Vm3: dönskunni 

Vm1: mér finnst fínt í náttúrufræði já, fínt að vera í skólanum, reyndar eitt asnalegt, mar má ekki vera í 
náttbuxum í skólanum, skil það ekki 

Vm2: ein stelpa var rekin heim fyrir að vera í náttbuxum í tíma, þurfti að fara heim að skipta um, býr sko 
ekki stutt frá skólanum 

Rannsakandi: en eru þetta ekki náttbuxur? 

Vm2: jú en sumir eru að kaupa náttbuxur til þess að vera í bara daglega, sofa ekkert endilega í þeim 

Vm1: náttbuxur geta líka bara verið notaðar sem buxur 

Rannsakandi: finnst ykkur það flott? 

Vm2: nei það er ekkert flott 

Vm1: það er ekkert flott bara ógisslega þægilegt að vera í náttbuxum 

Vm2: mér finnst gegt asnalegt þegar stelpur eru í þessu í kringlunni og að labba úti í þessu, ekkert 
geggjað hlýtt, finnst það bara ekkert það flott 

Vm1: mér finnst þægilegt samt að vera í náttbuxum 
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Rannsakandi: en yfir í annað, hvað með slangur, notið þið mikið af slangri? 

Vm1: hvað er slangur? 

Rannsakandi: slettur 

Vm2: úr ensku þá eða? 

Rannsakandi: já til dæmis 

Vm1: já stundum eins og sum orð [hik] hvað þýðir aftur basic? 

Vm2: venjulegt eða eitthvað 

Vm1: já venjuleg orð, mar er byrjaður að gleyma þeim sumum sko hvað þau þýða út af enskunni 

Rannsakandi: hvaða orð til dæmis? 

Vm1: fokk, sjitt, mother fokker  

Allir viðmælendur hlægja 

Vm1: æjji það eru alveg bara fullt af orðum sem maður notar sko 

Vm2: mar tekur samt aldrei eiginlega eftir því 

Rannsakandi: talið þið alveg eins við vini ykkar og við foreldra ykkar og annað fólk? 

Allir vm: nei 

Vm2: ég segi til dæmis aldrei drullaðu þér í burtu við mömmu mína eða pabba 

Rannsakandi: en geriru það við vini þína? 

Vm2: já 

Vm1: sko, bekkurinn okkar, eða allavega við strákarnir, við erum bara að djóka í hvort öðru þegar við 
erum að tala svona 

Vm2: við erum orðnir vanir þessu, erum búnir að gera þetta gegt lengi sko, byrjuðum í fjórða bekk eða 
eitthvað [hik] höfum bara gert þetta síðan og erum bara orðnir gegt vanir þessu 

Rannsakandi: hvernig mynduð þið lýsa stelpunum í ykkar bekk? 

Vm1: uhh sumar soldið pirrandi og leiðinlegar, aðrar fínar 

Vm2: það eru gegt mikið að gelgjum, sumar eru bara of kúl eða eitthvað 

Vm1: já, þær eru nokkrar sem eru algjörar gelgjur bara dísus 

Rannsakandi: en strákarnir? 
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Vm2: við erum allir vinir sko 

Vm3: já ekki klofnaðir í tvo hópa eins og stelpurnar 

Vm1: stelpurnar er bara ekki sko, þær eru ekki eins mikið saman og við 

Vm2: já við erum einhvern veginn allir í sama genginu 

Rannsakandi: yfir í annað, hvernig á skemmtilegur kennari að vera? 

Vm2: bara svona sanngjarn og ekki já og hjálpa manni 

Vm1: eða náttla hann má vera soldið strangur en ekki vera of grimmur alltaf [hik] hann þarf sem sagt að 
vera fyndinn, skemmtilegur, sanngjarn við okkur, vera góður við okkur, heimskur stundum, hlær að 
sjálfum sér, getur náttla stundum verið pirraður og þannig út í okkur, bara skamma okkur soldið því það 
er bara betra fyrir okkur 

Vm2: taka tillit til okkar ef við gerðum ekki heimavinnuna okkar að því við vorum mikið í íþróttum eða 
eitthvað og já 

Vm1: já held að allt sé þannig sé komið 

Rannsakandi: mynduð þíð vilja vera kennarar? 

Vm1: neeeiii það er of  léleg laun, þú færð hundrað þúsund á mánuði, það er ömurlegt [hik] ég væri 
kannski til í að vera íþróttakennari en aldrei stærðfræðikennari eða eitthvað, held líka ég sé líka bara of 
skapstór til þess, myndi bara lemja krakkana eða eitthvað 

Allir viðmælendur hlægja 

Rannsakandi: jæja, ég vil bara þakka ykkur kærlega fyrir 

Vm1: takk sömuleiðis, þetta var mjög skemmtilegt 

Vm2 og 3: já takk [hlátur] 

 

 

 

 

 

 

  

 


