
 

Hugvísindasvið 
 

 

 

 

 

 

 

 

Leikmennirnir eru allar góðar í handbolta 

 

 
Rannsókn á kynjanotkun í máli karlþjálfara íþróttaliða kvenna 

  

 

 

 

 

 

 

 
Ritgerð til MA-prófs í íslenskum fræðum 

 

 

Guðbjörg Elín Ragnarsdóttir 

 

Maí 2014 

  



 

  



Háskóli Íslands 

Hugvísindasvið 

Íslensk fræði 

 

 

 

 

Leikmennirnir eru allar góðar í handbolta 

 

Rannsókn á kynjanotkun í máli karlþjálfara íþróttaliða kvenna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð til MA-prófs í íslenskum fræðum 

 

      Guðbjörg Elín Ragnarsdóttir 

Kt.: 060660-4259 

 

Leiðbeinandi: Guðrún Þórhallsdóttir 

Maí 2014 



1 

 

Ágrip 

 

Í þessari rannsókn er kynjanotkun karlþjálfara íþróttaliða kvenna könnuð. Síðustu ár hefur 

borið á því að karlþjálfarar fjalli um sig og íþróttakonurnar í kvenkyni en ekki í hvorugkyni 

eins og hefðbundið er þegar hópur samanstendur af báðum kynjum og vísi jafnframt í 

karlkynsnafnorð með kvenkyns fornafni og lýsingarorði. 

Þátttakendurnir sem voru valdir í rannsóknina eru karlþjálfarar kvenna í handbolta, 

knattspyrnu og körfubolta. Ekki var gerlegt að hafa alla þjálfara deildanna með þar sem ekki 

fundust viðtöl við þá alla en annar af tveimur hlutum rannsóknarinnar byggir á frjálsu tali sem 

var fengið með því að hlusta á viðtöl sem er að finna hjá nokkrum netmiðlum. Hlustað var 

eftir setningum sem innihalda 1. persónu fleirtöluorðið við og skráð niður hvort viðkomandi 

þjálfari notaði hvorugkyn eða kvenkyn í orðum sem vísa í það. Einnig voru tekin máldæmi 

þar sem nöfn íþróttafélaga koma fyrir og fleirtalan leikmenn en allur gangur er á því hvort 

þjálfararnir segi að allir leikmennirnir séu tilbúnar eða tilbúnir eða að Valur sé efstar, efst eða 

efstir svo dæmi séu tekin. Hinn hluti rannsóknarinnar er skriflegur. Sömu þjálfarar voru 

fengnir til þess að velja á milli mismunandi tilbrigða setninga þar sem velja átti á milli 

samskonar tilbrigða og nefnd eru hér að ofan. Til þess að draga athygli þjálfaranna frá því 

hvað rannsóknin gengi út á, voru setningar hafðar inn á milli sem ekki höfðu neitt með hana 

að gera heldur fjölluðu þær um ýmsa frasa sem þekkjast í íþróttamáli. Upplýsingarnar sem 

þjálfararnir fengu fyrir skriflegu könnunina voru á þá leið að verið væri að kanna orðfæri og 

orðanotkun í íþróttamáli, hvort orðanotkun sé ólík í kvennaíþróttum og karlaíþróttum og hvort 

þjálfarar tali öðruvísi við íþróttakonur en íþróttakarla. 

Heildarniðurstaðan sýnir að þjálfararnir kvenvæða í rúmlega 75% tilfella í skriflegu 

könnuninni og í rúmlega 57% tilfella í viðtölunum þar sem málbeiting þeirra kemur fram. 

Samkvæmt þessum tölum má telja líklegt að þjálfararnir séu meðvitaðir um kvenvæðinguna. 
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Formáli 

 

Á vorönn 2013 sótti ég námskeiðið Mál og kyn í meistaranámi mínu í íslenskum 

fræðum. Námskeiðið var mjög áhugavert og að sama skapi fjölbreytilegt því tvíeykið 

mál og kyn kemur víða við sögu þegar rýnt er í efnið. Guðrún Þórhallsdóttir var 

leiðbeinandi námskeiðsins og hún kom með þá hugmynd að verkefni að kanna 

kynjanotkun í íþróttageiranum. Í framhaldi af því kviknaði hugmyndin að efni í M.A.-

ritgerð og ég ákvað að kanna kynjanotkun karlþjálfara kvenna í hópíþróttum. 

Guðrún Þórhallsdóttir tók að sér að vera leiðbeinandi minn í M.A.-verkefninu og 

ég hóf undirbúning þess sumarið 2013 en vinnuna hóf ég fyrir alvöru síðla ársins. 

Guðrún hefur einstakan eiginleika til þess að miðla til nemenda sinna og skýra hluti sem 

virðast óljósir við fyrstu sýn. Guðrún hefur leiðbeint mér af alúð í öllu ferlinu við skrif 

ritgerðarinnar og komið með góðar hugmyndir um efnistök og heimildir. Kann ég henni 

bestu þakkir fyrir. 

Höskuldur Þráinsson var leiðbeinandi minn í B.A.-verkefninu mínu og má segja 

að hann sé ómissandi þegar rannsaka á mál og málfar. Hann er einstakur þegar kemur að 

uppsetningu og framsetningu kannana og ég fékk góða aðstoð frá honum við gerð 

skriflegu könnunarinnar. 

Tengdamóðir mín, Árnína Guðlaugsdóttir, hefur lesið yfir ritgerðir fyrir mig af 

ýmsum stærðum og gerðum í gegnum allt námið. Sumar hafa verið á bókmenntasviði 

og aðrar hafa fjallað um málfræði og m.a. las hún B.A.-ritgerðina mína yfir síðla sumars 

2011. Árnína hefur mjög góð tök á íslensku máli, hvort heldur sem er málfræðilega eða 

fagurfræðilega og fær hún kærar þakkir fyrir fyrir aðstoðina. 

Ég vil jafnframt þakka Hafþóri Birgi Guðmundssyni sem er leiðbeinandi við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands á Laugarvatni og jafnframt svili minn. Hafþór tók 

að sér að prófa skriflegu könnunina með því að leggja hana fyrir karlkyns nemendur 

sína. Höskuldur Þráinsson stakk upp á því þar sem oft koma einhverjir vankantar í ljós 

þegar kannanir eru framkvæmdar og betra að vera búinn að uppgötva þá áður en 

endanlegir þátttakendur rannsóknarinnar fá kannanirnar í hendur. Í ljós kom að þetta var 

bráðsnjallt því nemendurnir í íþróttafræði komu með athugasemdir sem komu að góðum 

notum. Ég þakka þeim kærlega aðstoðina og ábendingarnar. 

 Síðast en ekki síst þakka ég eiginmanni mínum, Braga Þorsteini Bragasyni, fyrir 

hvatninguna og allri fjölskyldunni fyrir að standa sig vel í að látast hafa áhuga á 

umræðum um málfræði. Ég lýk náminu við Háskóla Íslands stolt og ánægð en verð að 

viðurkenna að því fylgir nú þegar dálítill söknuður.  
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1 Inngangur 

Sérhvert tungumál er ekki einangrað fyrirbæri heldur lifandi hluti mengis sem þróast 

stöðugt og tekur margs konar breytingum. Má þá helst nefna hljóðbreytingar, 

merkingarbreytingar og breytingar á setningagerð. Orðaforðinn þróast óhjákvæmilega 

einnig, m.a. á þann hátt að ýmis orð og orðasambönd fara að tengjast tilteknum 

menningarlegum þáttum eða sviðum samfélaga. Þannig er oft vísað í málfar sem tengist 

umfjöllun um íþróttir, svokallað íþróttamál. Tilteknir frasar, eins og flöt vörn eða að 

keyra yfir lið, og til að mynda hið svokallaða handboltahorf
1
 eru þættir sem taldir eru 

einkenna íþróttamál. 

Í íslensku eru þrjú kyn, karlkyn, kvenkyn og hvorugkyn. Yfirleitt flækist ekki 

fyrir fólki að greina málfræðilegt kyn nafnorða. Í daglegu tali verður þó vart tilbrigða í 

notkun málfræðilegra kynja. Þau eru á þann hátt að fornöfn og lýsingarorð fá annað 

kyn en nafnorðin sem þau vísa í tilheyra: „Leikmennirnir (kk.) eru allar (kvk.) góðar 

(kvk.) í fótbolta“. Þetta er fremur algengt í íþróttaumræðu þegar fjallað er um konur sem 

íþróttamenn eða leikmenn og einnig þegar til umræðu eru íþróttafélög sem geta borið 

heiti sem eru ýmist karlkyns-, kvenkyns- eða hvorugkynsorð: „Valur (kk.) er á toppnum 

og þær (kvk.) ætla sér líka að vinna“. Í viðtölum við karlþjálfara íþróttaliða kvenna 

kemur í ljós að þetta virðist vera nokkuð algengt
2
 og auk þess vísa þeir í sig og 

íþróttakonurnar í kvenkyni: „Við erum allar tilbúnar“.  

Rannsóknarspurning þessa verkefnis er: Hversu algengt er að karlþjálfarar 

íþróttaliða kvenna kvenvæði
3
 mál sitt? Kannað er hvernig kynjanotkun birtist í máli 

þeirra þegar þeir fjalla um liðið. Einnig er leitað svara við því hvort ákveðin ástæða 

liggi að baki því að þjálfararnir kvenvæða og hvar upptökin sé að finna. 

Þar sem athugunin snýst um málfræðihugtakið kyn er fræðileg umfjöllun um 

fyrirbærið í öðrum kafla. Skoðað er hvernig það birtist í málinu, einnig sögulegt 

samhengi og þróun kynja. Þá er einnig litið á vilja femínista til að gera konur sýnilegri í 

íslensku sem femínistar hafa bent á að sé mjög karllægt tungumál. 

Í þriðja kafla er fjallað um svokallað íþróttamál. Þá er skoðað hvernig fjallað er 

um konur innan íþrótta og einnig málfræðileg atriði sem talin eru einkenna íþróttamál. Í 

fjórða kafla er fjallað um rannsóknina, valmöguleikum er velt upp sem og skipulagi og 

að lokum er úrvinnsla gagnanna útskýrð. 

                                                 
1
 Sjá útskýringu á handboltahorfinu í kafla 3.3. 

2
 Sjá nánari umfjöllun í kafla 5.1. 

3
 Sjá útskýringu á notkun orðsins kvenvæðing í kafla 2.3. 
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Í fimmta kafla eru karlþjálfarar íþróttaliða kvenna viðfangsefnið og þar er sjálfa 

könnunina að finna. Athugað er hvernig kyn birtist í tali þeirra um leikmenn og um 

íþróttaliðin, það er að segja hvort kvenkynsmyndir orða séu algengari en karlkyns- og 

hvorugkynsmyndir, án tillits til kynja undanfarandi orða eða kynjasamsetningar hóps. Í 

lok kaflans er rýnt í niðurstöðurnar og fjallað lítillega um hvar uppsprettu 

málfarsnýjungarinnar sé að finna. Í sjötta kafla, lokaorðum, er bygging ritgerðarinnar 

rifjuð upp ásamt helstu niðurstöðutölum. Einnig er þar hugleiðing um fleiri þætti sem 

tengjast umfjöllunarefni þessa verkefnis og áhugavert væri að skoða. 

Efniviður athugunarinnar er fenginn úr viðtölum við þjálfara sem er að finna á 

netinu hjá miðlum sem fjalla um íþróttir. Viðtölin fara ýmist fram fyrir eða eftir 

kappleiki. Til þess að fá skýrari mynd af því hvort það sé meðvituð ákvörðun að nota 

kvenkyn í stað karlkyns eða hvorugkyns voru sömu þjálfarar fengnir til þess að taka þátt 

í skriflegri könnun. Í henni þurfa þeir að velja eitt af tveimur eða þremur afbrigðum 

setninga. Nokkru síðar var leitað til sömu þjálfara og þeir spurðir út í ástæður 

kvenvæðingarinnar og hvort þeir hefðu vitneskju um upphaf hennar. Í kafla 4.2. má sjá 

nánari útskýringu á því hvernig könnunin er uppbyggð. 

Þjálfararnir eru auðkenndir með bókstaf og hvert viðtal, sem getur falið í sér eitt 

eða fleiri máldæmi, er auðkennt með tölustaf. Í heimildaskrá eru upplýsingar um beinar 

slóðir allra tilvitnana.  
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2 Mál og kyn í víðu samhengi 

Í þessum kafla er fjallað um kyn út frá ólíkum sjónarhóli. Fyrst er gerð grein fyrir kyni 

sem málfræðilegu fyrirbæri, skilgreiningu á því og hvernig kyn eins orðs hefur áhrif á 

setninguna í heild. Einnig er fjallað um hve kvenkynið er lítt sýnilegt og hvaða leiðir 

hafa verið farnar til þess að jafna hlut kynjanna innan tungumála. Að lokum er litið til 

sögulegs arfs íslenskrar tungu sem er að finna í indóevrópsku frumtungunni og er 

ástæða þess að karlkyn hefur hlutleysishlutverki að gegna í íslensku. 

2.1 Nánar um kyn 

Orðið kyn táknar málfræðilegt hugtak sem tekur til kyngreiningar fallorða en orðið á 

einnig við um skiptingu dýra í karl- og kvendýr, sem sagt líffræðilegt kyn lifandi vera. 

Á latínu eru ólík orð notuð um þessa tvo þætti. Líffræðilegt kyn er nefnt sexus og 

málfræðilegt kyn genus. Málfræðilegt kyn getur haft markaða tengingu við líffræðilegt 

kyn en það er þó mjög frábrugðið því í eðli sínu (Jón Axel Harðarson 2001:254). 

Raunkyn og eðliskyn eru hugtök sem notuð eru til þess að skilgreina kyn 

fyrirbæra, ýmist lífvera eða dauðra hluta. Þessi hugtök virðast standa fyrir sama 

fyrirbærið en svo er ekki að sjá þegar leitað er skýringa á merkingu þeirra. Samkvæmt 

skilgreiningu í ritinu Orð (Íslensk tunga II) (Guðrún Kvaran 2005:14) virðist sem 

hugtakið raunkyn sé notað í málfræðilegum skilningi, rétt eins og viðkomandi orð hafi 

eiginleikann raunkyn. Skýringin er á þá leið að raunkyn geti verið annað en 

málfræðilegt kyn orðs. Orðið kvenskörungur er tekið sem dæmi. Málfræðilegt kyn 

orðsins er karlkyn, hann kvenskörungurinn, en raunkyn þess er hins vegar kvenkyn þar 

sem það er aðeins notað um konur: 

 

(1) Hildigunnur (kvk.) er mikill (kk.) kvenskörungur (kk.). 

 

Ósennilegt er að einhver segði „Guðmundur er mikill kvenskörungur“. Í það minnsta er 

líklegt að orðið yrði túlkað á annan hátt en hefðbundin merking þess segir til um. Þá 

mætti jafnvel tala um líkingarkyn (sjá nánar Guðrúnu Þórhallsdóttur 2009:3) því einu 

kyni er líkt við annað. Öllu jákvæðari merking er í setningunni: 

 

(2) Bergþóra (kvk.) var drengur (kk.) góður (kk.). 
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Hér er orð sem hefur raunkynið karlkyn notað til þess að lýsa mannkostum konu. 

Í ritinu Setningar (Íslensk tunga III) (Höskuldur Þráinsson 2005) er orðið eðliskyn 

notað um það sem ætla mætti að væri sama fyrirbærið og raunkyn Guðrúnar Kvaran og 

geta bæði orðin staðið fyrir það sem enskumælandi málfræðingar kalla referential 

gender. Skýringar Höskulds Þráinssonar (2005:520) eru á þá leið að eðliskyns sé krafist 

af bendivísun (e. deictic reference). Bendivísun er það nefnt þegar kynbeygingar eða 

vísanir eru í samræmi við líffræðilegt kyn þess eða þeirra sem undanfarandi orð vísar 

til: 

 

(3) Nemendurnir (kk.) voru seinir. Þau (hk.) misstu af fyrstu kennslustund. 

 

Fornafnið þau er ekki í sama kyni og nemendurnir sem fornafnið vísar í. Kyn orðsins 

þau vísar í líffræðilegt kyn hópsins nemendur sem í því tilfelli samanstendur af konum 

og körlum. Höskuldur notar orðin eðliskyn og líffræðilegt kyn um sama fyrirbærið. 

Þegar fornafn er í sama kyni og málfræðilegt kyn undanfarandi orðs, þrátt fyrir að 

líffræðilegt kyn sé annað, er um endurvísun (e. anaphoric reference) að ræða: 

 

(4) Sjúklingar (kk.) Fjórðungssjúkrahússins eru yfir 100 talsins. Þeir (kk.) eru því 

fleiri en æskilegt mætti teljast. 

 

Fornafnið kynbeygist (sjá t.d. Höskuld Þráinsson 2005:64) með orðinu sem það vísar í 

og er því í karlkyni rétt eins og það, þrátt fyrir að sjúklingarnir séu af báðum kynjum. 

Málfræðilegt kyn orðsins móðir er kvenkyn og er það eingöngu notað í raunkyni, 

þ.e.a.s. aðeins notað um konur. Að sama skapi er málfræðilegt kyn orðsins faðir karlkyn 

og aðeins notað um karlmenn. Eins og áður segir er ekki alltaf samræmi á milli 

málfræðilegs kyns og raunkyns eins og dæmi (1) og (2) vitna um. Kvenkynsorðið hetja 

er hins vegar notað jafnt um konur og karla: 

 

(5) a. Þorlákur (kk.) þótti mikil (kvk.) hetja (kvk.). 

b. Þorgerður (kvk.) þótti mikil (kvk.) hetja (kvk.). 

 

Lýsingarorðið mikill tekur kvenkynsendingu (í þessu tilviki endingarleysi) því það vísar 

í orðið hetja (kvk.). Samræmi er á milli kyns nafnorðsins og lýsingarorðsins (og 

fornafna og töluorða þegar svo ber undir). Þetta merkir að kyn er ein málfræðilegra 



9 

 

formdeilda (e. grammatical categories) í málinu. Auk kyns teljast tala nafnorða, tíð, 

háttur, persóna og tala sagna til málfræðilegra formdeilda. „Hugtakið formdeild nær til 

málfræðilegra eða merkingarlegra eiginleika sem birtast á einhvern hátt kerfisbundið í 

hverju tungumáli í öllu sem sagt er eða ritað.“ (Guðrún Kvaran 2005:186-187). Ólíklegt 

er að samræmisleysi milli lýsingarorða og fornafna við kyn nafnorðs sem þau eiga við 

valdi misskilningi þó að það geti gert setningar tvíræðar, heldur er frekar um smekk eða 

jafnvel mismæli að ræða. 

Líkt og reyndin er með karlkynsorðið kvenskörungur (sjá dæmi (1) hér að framan) 

er áþekk staða meðal ýmissa annarra íslenskra orða. Orðið svanni hefur til að mynda 

karlkyn sem málfræðilegt en er aðeins notað um konur. Orðið barn er hvorugkyns en 

það er ýmist notað um dreng eða stúlku, rétt eins og kvenkynsorðið hetja er fullkomlega 

eðlilegt með vísan jafnt í karl sem konu. Mun fleiri karlkynsorð en kvenkynsorð eiga 

við um bæði kynin og ekki síst þegar horft er til starfsheita. 

2.2 Kvenkyn og sýnileiki þess 

Ráðherra er eitt margra starfsheita sem getur ýmist átt við konu eða karl. Ef ráðherrann 

er kona er hægt að ræða um hann (hana) í karlkyni og kvenkyni: 

  

(6) Menntamálaráðherra tjáði sig um málið á þinginu í dag. 

a) Hann telur ekki tímabært að ráðast í framkvæmdir. 

b) Hún telur ekki tímabært að ráðast í framkvæmdir. 

 

Endurvísun kallar á að fornafnið vísi til orðsins sem fer á undan og því ætti, samkvæmt 

formlegu samræmi, að nota karlkynsfornafnið hann (menntamálaráðherrann). Hins 

vegar þykir fólki trúlega eðlilegra að nota kvenkynsform fornafnsins og segja hún ef 

vitað er að ráðherrann er kona (Höskuldur Þráinsson 2005:518). Annað dæmi um 

karlkynsstarfsheiti er orðið hjúkrunarfræðingur: 

 

(7) Hjúkrunarfræðingurinn hafði í nógu að snúast. 

a) Þrátt fyrir annir sinnti hann sjúklingnum af alúð. 

b) Þrátt fyrir annir sinnti hún sjúklingunum af alúð. 
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Hvort tveggja gengur en líklega eru fleiri sem vísa í hjúkrunarfræðing með kvenkyns 

fornafni. Skýringin kann að vera sú að allt þar til fyrir fáeinum áratugum síðan var 

starfsheiti hjúkrunarfræðinga hjúkrunarkona og auk þess eru afar fáir karlar í 

starfstéttinni. 

Tillaga til þingsályktunar um breytingar á lögum þess efnis að taka upp nýtt 

starfsheiti ráðherra, sem bæði kynin geta borið, hefur í tvígang verið lögð fram. Í fyrra 

skiptið á 123. löggjafarþingi árið 1998-1999 og í síðara skiptið á 135. löggjafarþingi 

árið 2007-2008 (Alþingi 2007-2008). Var þetta ekki síst gert í ljósi þess að þar sem 

karlar hafa haslað sér völl í hefðbundnum kvennastéttum hefur starfsheitum verið breytt 

á þann veg að bæði kynin geti borið þau. Heiti Fóstruskóla Íslands var breytt í 

Fósturskóla Íslands og starfheitið fóstra er ekki lengur notað og hefur orðið 

leikskólakennari leyst það af hólmi. Hjúkrunarkona er úrelt starfsheiti og orðið 

hjúkrunarfræðingur hefur tekið við. Þetta er gert meðal annars af tillitsemi við karla þar 

sem ekki þykir boðlegt fyrir karlmenn að vera kvenkenndir. Að sama skapi og í 

samræmi við þessa þróun ætti einnig að breyta starfsheitum sem eru eyrnamerkt körlum 

á þann veg að þau hæfi einnig konum. Orðið ráðherra er tvímælalaust eitt þessara orða. 

Það stríðir einfaldlega gegn málvitund okkar að kona sé herra og að sama skapi er það 

merkingalega ómögulegt að kona sé herra, rétt eins og að karl sé frú (Alþingi 2007-

2008). 

Þrátt fyrir það að kona geti ekki verið herra hefur ekki tekist að breyta 

starfsheitinu ráðherra. Sú staðreynd að það virðist hafa verið fremur einfalt mál að 

breyta fóstru og hjúkrunarkonu, í kynhlutlausu starfsheitin leikskólakennara og 

hjúkrunarfræðing, hlýtur að benda til þess að samfélagið sé viðkvæmara fyrir því að 

kvenkenna karla en nota karlkynsorð um konur. 

Margir femínistar hafa haldið því fram að enska og viðlíka tungumál séu „man-

made“. Þau séu bókstaflega hönnuð og enn stýrt að mestu af karlmönnum. Út frá 

sjónarhóli femínista skiptir ekki síst máli hvernig talað er um konur (Romaine 

2000:103). Kannanir hafa sýnt að konum finnst þær útilokaðar þegar þær lesa enskan 

texta sem inniheldur karlkynsfornafn, þrátt fyrir að það standi þar í hlutleysishlutverki. 

Enska setningin „everyone should get his hat“
4
 er dæmi um slíkt en hún á að vísa til 

kvenna jafnt sem karla. Karlar virðast vera á sömu skoðun því þegar fólk er beðið um að 

teikna mynd eftir textum, þar sem karlkyn kemur fram í hlutleysishlutverki, er 

                                                 
4
 Sjá nánari umfjöllun í kafla 2.4. 
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tilhneigingin sú að fólk teiknar karlmenn. Þetta bendir til þess að formgerð og bygging 

tungumálsins geti haft áhrif á hugsunarhátt og hafi þau sálrænu áhrif á konur að margar 

hverjar upplifi sig ekki sem persónur (e. non-persons) í eigin tungumáli. Konur séu á 

jaðrinum eða á hliðarlínu mengisins „mannfólk“ (Romaine 2000:121). Þegar fjallað er 

um íþróttakonur og karlþjálfara þeirra í sama mund, á íslensku, er kvenkynið fjarverandi 

ef fylgja skal formlegu samræmi og nota hvorugkyn fleirtölu. Þetta á alls ekki við í 

öllum tungumálum. 

Í Ástralíu er að finna tungumál frumbyggja þar sem karlkynið er markað gagnvart 

kvenkyninu. Því miður liggja ekki fyrir fullnægjandi upplýsingar um þau samfélög þar 

sem þessi tungumál eru töluð (Romaine 2000:121). Vissulega væri forvitnilegt að kanna 

hvernig þau samfélög eru byggð upp félagslega og hvort staða kvenna sé ólík þeirri sem 

er í samfélögum sem hafa tungumál þar sem kvenkynið er markað gagnvart karlkyni. Í 

sumum áströlsku frumbyggja tungumálanna er vísað í blandaðan hóp karla og kvenna 

með fornafni í kvenkyni fleirtölu. Það er rétt eins og karlþjálfarar íþróttaliða kvenna 

gera gjarna á íslensku þegar þeir fjalla um sig og íþróttakonurnar í kvenkyni, sbr. „Við 

erum allar tilbúnar í þennan leik“. Í að minnsta kosti einu þessara frumbyggjamála þarf 

ekki nema eina konu innan hóps karla til þess að vísað sé í hópinn í kvenkyni (Romaine 

2000:121). Í útdauðu tungumáli frumbyggja Ameríku, nánar tiltekið Yana indíána sem 

áttu heimkynni í norðanverðri Kaliforníu, voru flest orðin aðgreind sem ýmist 

karlkynsorð eða kvenkynsorð. Karlkynsmyndir orða voru aðeins notaðar í þeim 

tilfellum þegar karl talaði við annan karl. Kvenmyndir voru hins vegar ekki aðeins 

notaðar í samskiptum milli kvenna, heldur einnig þegar konur töluðu við karla og að 

auki þegar karlar töluðu við konur (Romaine 2000:122). Kvenkynsmyndir orða eru öllu 

óalgengari í íslensku, að hluta til vegna þess að karlkynið gegnir hlutleysishlutverki og 

kvenkynið er því markað
5
 gagnvart karlkyninu. 

2.3 Kvenvæðing tungumálsins 

Eins og kemur fram í kafla 2.1. hér að framan og sjá má í dæmi (3) er ekki algilt í máli 

allra að fornöfn og lýsingarorð standi í sama kyni og nafnorðin sem þau vísa í, heldur 

                                                 
5
 Roman Jakobson mun hafa verið fyrstur að skrifa um mörkun árið 1931. Hugtakið ómarkaður merkir 

hlutlausari og almennari merkingalegt eða málfræðilegt hlutverk andspænis hugtakinu markaður sem 

merkir eitthvað óalmennara. Karlkyn er ómarkað en kvenkyn markað. Eintala er ómörkuð því hún getur 

einnig átt við fjölda. Fleirtalan er mörkuð því hún á aðeins við þegar um fleiri en einn/eitt er að ræða 

(Guðrún Kvaran 2005:182). 
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virðist vera nokkuð algengt að láta kyn þeirra fremur vísa í eðliskyn þess eða þeirra sem 

um ræðir. Ekki síst eru það þeir, sem myndu þá í þessu sambandi segja „ekki síst eru 

það þau...“, sem aðhyllast femíníska málstýringu (e. feminist language planning) sem 

svo kjósa að gera. Ekki er ólíklegt að tilbrigði í kynjanotkun hafi alltaf verið til í málinu. 

Um það er hins vegar erfitt að fullyrða þar sem ekki hefur verið rannsakað til hlítar 

hvernig beygingarsamræmi hefur verið háttað í íslensku á öllum stigum málsögunnar. 

Nokkuð ljóst er þó að málstaðallinn hefur mælt með formlegu beygingarsamræmi í 

gegnum aldirnar. Hugtakið femínísk málstýring „er haft um tilraunir til að breyta málfari 

samtíðarmanna í jafnréttisátt í þeim tilgangi að rétta hlut kvenna“ og reynt hefur verið 

að hafa áhrif á orðaval varðandi titla, ávörp, starfsheiti og fleira og einnig notkun 

málfræðilegra kynja (Guðrún Þórhallsdóttir 2008:108-109). 

Femínísk málstýring felst ekki síst í uppreisn gegn hlutleysishlutverki
6
 (Guðrún 

Þórhallsdóttir 2008:109) karlkynsins. Markmiðið er þá að jafna hlut kynjanna innan 

tungumálsins með því að gera kvenkynið sýnilegra. Þetta er gert með markvissri og 

samræmdri mörkun kynjanna. Guðrún Þórhallsdóttir notar orðið kvenvæðing 

tungumálsins um það sem hefur verið kallað feminization (eða gender specification) á 

ensku (sjá Pauwels 1998:112) og er það nokkuð lýsandi heiti á þessu markmiði. 

Kvenvæðing kemur fyrir þar sem notaðar eru bæði karlkyns- og kvenkynsmyndir, 

stundum með aðstoð skástrika og sviga, í stað kynhlutlauss karlkyns, sbr. sátt(ur) og 

glaður/glöð. Einnig fellur það undir kvenvæðingu þegar einhver notar ávarpið ágætu 

samstarfsmenn og –konur. Auk þess eru smíðuð nafnorð í kvenkyni, t.d. starfsheiti með 

kvenkynsviðskeytum (Guðrún Þórhallsdóttir 2008:109). 

Í þessari ritgerð er orðið kvenvæðing einnig látið ná yfir setningar af annarri gerð. 

Annars vegar er um að ræða setningar þar sem karlþjálfari talar um sig og kvennaliðið 

með því að nota kvenkynsmyndir orða sem vísa í kynjablandaðan hópinn. Til dæmis: 

„Við vorum allar of hægar...“. Hér er um að ræða setningu þar sem merkingarlegt 

samræmi er brotið þar sem hópurinn er blandaður en fornafn og lýsingarorð sem vísa í 

hópinn (við) taka kvenkynsbeygingu en ekki hvorugkynsbeygingu eins og hefðbundið 

er. Orðið kvenvæðing er líka notað hér um setningar þar sem ekki er um 

beygingarsamræmi að ræða heldur verður merkingarlegt samræmi fyrir valinu: „Allir 

leikmenn eru spenntar...“. Fyrirfram er vitað að leikmannahópurinn samanstendur af 

konum og þá er lýsingarorðið látið hafa kvenkynsbeygingu þrátt fyrir að nafnorðið sem 

                                                 
6
 Sjá skýringu á hlutleysishlutverki karlkynsins í kafla 2.4.1. 
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það vísar í sé karlkyns. Orðið kvenvæðing á ekki illa við um setningar af þessu tagi 

vegna þess að með því að velja kvenkynsorðmyndir eru konurnar, sem rætt er um, 

gerðar sýnilegri í textanum. 

Ýmsar leiðir eru mögulegar og blaðamaður sem skrifar í tímaritið Nýtt Líf segir að 

slaka þurfi á málfræðireglum til þess að auka sýnileika kvenna í tungumálinu. Í pistli 

sínum „Sveigjum málfræðireglurnar“ (Marta Goðadóttir 2013:16) segir hún (hann?) það 

hluta af starfi sínu að „koma auga á áhugaverðar konur sem fást við óvanaleg og 

skapandi verkefni“ og að hún skrifi texta um konur flesta daga. Marta segir að sér 

finnist það skjóta skökku við að skrifa um kröftugar konur og „úða fornöfnum, 

nafnorðum og lýsingarorðum í karlkyni yfir textann“ en það sé óhjákvæmilegt ef hún 

ætli að fylgja málfræðireglum. Eins og tekið er fram í kaflanum hér að framan eru mun 

fleiri starfsheiti karlkyns- en kvenkynsorð. Samkvæmt málfræðireglum ætti Marta því 

að vísa í flugmanninn og hönnuðinn með karlkynsfornafninu hann þrátt fyrir að hún 

fjalli um konur. Þetta finnst henni „á skjön við nútímann þar sem konur láta jafnt til sín 

taka í atvinnulífinu og karlar“. Segist Marta því kjósa að sigla á móti straumnum og 

brjóta málfræðireglurnar. Með því móti telur hún sig gera kynsystrum sínum hærra 

undir höfði. Marta segir ennfremur að hún kjósi að láta sögn vísa í líffræðilegt kyn 

manneskju frekar en málfræðilegt kyn starfsheitis hennar og til útskýringar tekur hún 

eftirfarandi dæmi: „Flugmaðurinn Lára Hjartardóttir er lent í stað Flugmaðurinn Lára 

Hjartardóttir er lentur.“ Á þennan hátt sé máltilfinningin einfaldlega sterkari en reglan. 

Marta segir það angra sig að þurfa að beygja sig undir málfræðilegt kyn á kostnað 

sýnileika kvenna í textum og er því að hennar mati réttlætanlegt að „sveigja reglurnar“. 

Hún veltir því jafnframt upp hvort það geti orðið til þess að málfræðireglur breyttust í 

takt við tíðarandann. Í lok pistilsins varpar Marta fram þeirri spurningu hvort 

málfræðilegt kyn sé sterkara en líffræðilegt kyn. Líklega er ekkert einhlítt svar við þeirri 

spurningu heldur persónulegt mat hjá hverjum og einum og jafnvel dálítið mismunandi 

eftir aðstæðum hverju sinni. Til að mynda er sjálfsagt álitamál hvort velja skuli 

karlkynsformið hann til að vísa í blaðamanninn Mörtu eða hvort nota skuli líffræðilegt 

kyn blaðamannsins. Hins vegar hefði reyndar verið mögulegt að nota orðið blaðakona í 

þessu tilfelli til þess að komast hjá því að sveigja málfræðireglurnar. 

 Kvennakirkjan hefur stundað femíníska málstýringu um árabil og sú leið sem 

hefur verið farin til kvenvæðingar innan hennar er að breyta þeir í þau þegar vísað er í 

blandaða hópa og einnig sá í þau. Bent hefur verið á að með því að breyta sá í þau sé 

ekki lengur verið að skírskota til einstaklingsins heldur hóps (Auður Eir Vilhjálmsdóttir 
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2005:43) sem veldur óneitanlega breytingu á upplifun textans. Í grein Auðar Eirar 

(2005:43) segir að hún telji eðlilegt að breyta einnig fornöfnum og lýsingarorðum í 

samræmi við samsetningu hópa. Ef hópur málfræðinga samanstendur af konum og 

körlum skuli vísa til þeirra með kynhlutlausu orðmyndinni (e. gender neutralization, sjá 

Pauwels 1998) þau en ekki þeir (málfræðingarnir). 

Ein leið sem hefur verið reynd til þess að gera konum hærra undir höfði í 

tungumálinu er að nota virk viðskeyti til þess að mynda kvenkynsmyndir af þeim orðum 

sem tákna á einhvern hátt persónur (Pauwels 1998:112). Sú leið er ekki hentug í 

íslensku þrátt fyrir að í málinu sé að finna viðskeytið –ynja. Karlkynsstarfsheiti hljóma 

einfaldlega ekki vel sé því skeytt við: bakarynja, kennarynja. Auk þess hefur –ynja 

verið notað til að skilgreina eiginkonu keisara, keisaraynja. Titill sem kona fær 

eingöngu vegna titils maka hennar.  

Myndun kvenkynsmynda af karlkynsorðum gengur betur hjá ýmsum þjóðum, 

t.a.m. hjá Þjóðverjum sem nota til þess kvenkynsviðskeytið –in sem er mjög virkt í 

málinu. Karlkynsorðið Pilot verður þá Pilotin í kvenkyni (Pauwels 1998:112-113). 

Einnig eru þess dæmi að viðskeytinu –euse sé skipt út fyrir –in, til dæmis í orðinu 

Friseurin í stað Friseuse. Aukið samræmi er því að verða milli málfræðilegs og 

líffræðilegs kyns í þýsku. 

Þjóðverjar láta ekki staðar numið við kvenvæðingu orðanna því sú hefð hefur 

skapast að tiltaka bæði karlkyns- og kvenkynsorð þar sem vísað er til beggja kynja. Á 

þetta bæði við um nafnorð og fornöfn. Í skrifmáli eru til ýmsar leiðir til þess að koma 

hvoru tveggja kyninu á framfæri eins og dæmi (8) sýnir: 

 

(8) Lehrerin/Lehrer, Lehrer/in, Lehrer(in), LehrerIn. 

 

Hið síðasttalda er notað þegar um er að ræða kennara af báðum kynjum. Þetta er 

virðingarverð leið til þess að jafna hlut kynjanna innan tungumálsins þótt ýmsum finnist 

sem Þjóðverjar taki of djúpt í árinni. Sumir telja jafnvel að þetta sé konum ekki til góðs 

því kvenkynsviðskeytin hangi fyrir aftan í sviga, með band- eða skrástrik sem 

undirstriki að orðið sé í eðli sínu karlkyns (Pauwels 1998:164). Þessu er oftast öfugt 

farið í íslensku þar sem karlkynsendingin kemur aftan við kvenkynsorðið, sbr. orðin 

dugleg/ur, fljót/ur, snögg/ur, velkomin/n og svo framvegis.  

 Í ensku, rétt eins og í þýsku, má sjá mörkun kvenkynsins gagnvart karlkyninu á 

orðum sem vísa til kvenna en eru mynduð af karlkynsorðum, líkt og e. actor/actress, 
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major/majorette. Sá grundvallarmunur er á ensku og mörgum öðrum tungumálum, eins 

og til dæmis íslensku, frönsku og þýsku, að hún hefur glatað kynjaaðgreiningu 

nafnorða. Nútímaenska er sögð vera mál sem hefur „náttúrulegt kyn“ og 

kynjaaðgreining á aðeins við um orð sem merkja karl- eða kvenverur. Orðmyndin hún 

(e. she) er aðeins notað þegar um er að ræða kvenkynsveru. Ýmsar undantekningar eru 

þó frá þeirri reglu því vísað hefur verið í skip, báta, bíla og fellibylji, til langs tíma, í 

kvenkyni (Romaine 2000:119 – 120). Að sama skapi er talað um náttúruna í kvenkyni 

(e. she) og algengt er að tala um stór dýr í karlkyni (e. he). Hundar eru ýmist it eða he 

og jafnvel she, allt eftir því hvaða hund er verið að tala um (Curzan 2003:21). Þessi 

háttur sem tíðkast í menningu málnotenda enskrar tungu við aðgreiningu karlkyns og 

kvenkyns og einnig karlmannlegra og kvenlegra eiginleika endurspeglast í tungumálinu. 

Rétt eins og mörkin á milli karlmannlegra og kvenlegra gilda breytast í þjóðfélaginu 

mun kynjanotkunin í tungumálinu breytast (Curzan 2003:29). Það má álíta sem svo að 

það sem samkvæmt menningunni tilheyrir öðru kyninu einn daginn getur allt eins vel 

tilheyrt gagnstæða kyninu þann næsta.  

Norðmenn fóru þá leið að nota kvenkynsviðskeytið –inne til þess að mynda 

kvenkynsútgáfu starfsheita ýmissa starfa sem bæði kynin gegna. Meðal þeirra má nefna 

forfatter/forfatterinne og maler/malerinne. Þrátt fyrir að ekki sé málkerfisleg fyrirstaða 

fyrir hendi, þegar orð um starfsheiti sem einkum karlar hafa sinnt eru kvengerð, eru orð 

eins og bakerinne, fiskerinne, murerinne ekki notuð í norsku. Öflug jafnréttisbarátta 8. 

áratugarins krafðist þessara orða og sú staðreynd að þau eru ekki notuð í dag segir 

Þorsteinn G. Indriðason (2008:113) að bendi til viðhorfsbreytinga.  

Lakoff (1975:43) segir að málvísindalegt misvægi sé verðugt rannsóknarefni 

vegna þess að það dregur fram skýra mynd af ójafnvægi og ójöfnuði í 

raunveruleikanum. Í því sé vísbending um að breyta þurfi ákveðnum ytri þáttum fremur 

en að ráðast beint að breytingum ákveðinna atriða. Hæfur, dugandi læknir reynir að 

útrýma þeim bakteríum sem valda mislingum frekar en að reyna að lýsa og afmá rauðu 

blettina. Lakoff segist taka þetta dæmi til þess að vekja athygli á því að það virðist vera 

vinsælt, í fyrsta lagi, að ráðast á ytri þætti meinsins en ekki að rótum þess og í öðru lagi 

að ráðast gegn hverju stöku dæmi um ójafnvægi kynjanna innan tungumálsins. Fremur 

ætti að einblína á og velja þá þætti sem endurspegla raunverulegan félagslegan mismun 

en ekki aðeins stök málfræðileg atriði. 

Þegar allt kemur til alls hljóta það að vera málnotendur sem eru ábyrgir fyrir 

þróun tungumála og því á ábyrgð íslenskra málnotenda hvernig íslenska þróast og eru 
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þeir þar með ábyrgir fyrir framtíð hennar. Hvort heldur sem um kvenvæðingu eða annað 

er að ræða er valið þeirra. Þeir hafa málstjórnina
7
 (e. language planning) í sínum 

höndum því meðvitað eða ómeðvitað hafa þeir áhrif á þróun málsins (sjá nánar Kristján 

Árnason 2001:1). Kristján Árnason telur miðlun tungumálsins til nýrra þjóðfélagsþegna, 

hvort sem um er að ræða frá einni kynslóð til annarrar eða til innflytjenda, mikilvægan 

þátt í málrækt og málstýringu. 

Formið sjálft er ekki það eina sem málrækt snýst um, heldur er um tvíþættan 

vanda að ræða. Í fyrsta lagi formvanda þar sem valið stendur á milli staðla og forma, 

hvað sé rétt og hvað sé rangt, en viðfangsefni þessarar ritgerðar er einmitt af þeim toga. 

Í öðru lagi er um að ræða umdæmisvanda sem snýst um stöðu íslensku gagnvart öðrum 

tungumálum, það er að segja notkunarsviðið. Kristján velkist ekki í vafa um hver sé og 

verði meginvandi íslenskrar málræktar 21. aldarinnar. Það er umdæmisvandinn 

(2001:2). Samkvæmt því væri mikilvægara að leggja áherslu á og stuðla að því að 

íslenska verði nothæf og notuð við allar aðstæður en að gefa forskrift um einstök 

málfarsatriði, m.a. hvort fólk kvenvæði mál sitt eða ekki. 

2.4 Sögulegt kyn 

Íslenska sem tilheyrir germönsku grein indóevrópsku málaættarinnar hefur þrjú 

málfræðileg kyn sem eru karlkyn, kvenkyn og hvorugkyn. Sérhvert nafnorð tilheyrir 

einu af þessum þremur kynjum. Sú kenning er útbreidd meðal málfræðinga að þriggja 

kynja kerfið hafi þróast úr eldra kerfi með tveimur kynjum, samkyni og hvorugkyni. 

Samkynið táknaði allar lifandi karlkyns- og kvenkynsverur en ekki var málfræðilegur 

greinarmunur á líffræðilegu kynjunum, heldur var andstæða þeirra orðfræðileg eða háð 

textasamhengi (Jón Axel Harðarson 2001:262). Sem dæmi má nefna skyldleikaorðin 

faðir og móðir. Orðið faðir getur aðeins táknað karlveru og móðir aðeins kvenveru. Um 

4.000 árum fyrir Krist er frummálið talið hafa byrjað að klofna. 

Kynjaþróuninni í indóevrópsku má skipta í þrjú þrep. Í fyrsta þrepi var tvískipt 

kynjakerfi. Samkyn innihélt nafnorð sem táknuðu lifandi verur, jafnt karlkyns sem 

kvenkyns, og gátu þar með haft hlutverk geranda, þeirra sem framkvæma verknað eða 

athafnir (Jón Axel Harðarson 2001:262). Dauðir hlutir og hugtök voru hvorugkynsorð. 

                                                 
7
 Kristján Árnason notar orðið málstjórn og segir það hugsað sem þýðingu á hugtaki málvísindamannsins 

Einars Haugens, language planning. Í greininni tekur hann jafnframt fram að önnur orð komi einnig til 

greina og eitt þeirra sé málstýring en í seinni tíð er algengara að nota það um enska hugtakið language 

planning. 
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Munur var á beygingu samkynsorðanna í nefnifalli og þolfalli. Nefnifallið var 

einkennt með ie *-s og þolfallið með ie *-m. Beyging hvorugkynsorðanna gerði ekki 

greinarmun á þessum tveimur föllum. Ekki var þörf á að aðgreina nefnifall og þolfall 

hvorugkynsorðanna þar sem þau voru aðeins í hlutverki þolenda en ekki gerenda (eðli 

málsins samkvæmt geta dauðir hlutir ekki verið gerendur) sem gátu ýmist verið karl- 

eða kvenverur. 

Í þrepi tvö var enginn málfræðilegur greinarmunur á karlkyns- og 

kvenkynsverum. Orðin sjálf merktu ýmist karlkyns- eða kvenkynsveru. Þá mátti greina 

á milli kynjanna í textasamhengi ef orðið átti við um bæði kynin. Í íslensku eru leifar af 

þessari þróun en það er til að mynda enginn beygingarfræðilegur munur á orðunum 

móðir og faðir: 

 

(9) Nf. móðir/faðir, þf. móður/föður, þgf. móður/föður, ef. móður/föður. 

 

Nefnifall og þolfall hvorugkynsorða héldu áfram að vera eins og það hefur einnig 

varðveist í íslensku sem og í öðrum indóevrópskum dótturmálum (Jón Axel Harðarson 

2001:262-263):  

 

(10) Nf.et. barn / þf.et. barn, nf.ft. lönd / þf.ft. lönd. 

 

Síðan gerðist það á þriðja þrepi að kynin verða þrjú. Samkyn breyttist í karlkyn og 

kvenkyn klofnaði út frá hvorugkyni. Þetta er rakið til þess að viðskeyti sem eru notuð til 

að mynda kvenkynsorð eiga uppruna í kerfi hvorugkynsorða en hlutverk viðskeytanna 

var áður að mynda safnheiti eða orð með óhlutstæða merkingu. Kvenkynsorðunum er 

ætlað að mynda andstæðu við karlkynsorðin sem eru grunnorðin. Dæmi (Jón Axel 

Harðarson 2001:264): 

 

(11) Lat. dominus ‚húsbóndiʻ : domina ‚húsfreyjaʻ, equus ‚hesturʻ : equa ‚meriʻ. 

 

Líklegt þykir að eitt viðskeytanna hafi haft tengimerkingu sem merkti að „sú kvenvera 

sem afleidda orðið táknar tengist eða tilheyri karlverunni sem grunnorðið táknar“. 

Notkunarsvið þessa tiltekna viðskeytis víkkar út svo það tekur einnig til lýsingarorða. 

Skýringin á því að kvenkynsorðin skáru sig frá hvorugkynsorðunum er sú að 

viðskeytin sem voru notuð til að kvenvæða orð (sem merktu í grunninn karlkyn) löguðu 
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sig að miklu leyti að beygingu samkynsorða. Auk þess að taka upp endinguna –m í 

þolfalli eintölu fengu þau fleirtölubeygingu sem hvorugkynsorð mynduðu upphaflega 

ekki, heldur var sérstök safnheitamyndun notuð í stað hennar.
8
  

Í framhaldi af þessari þróun tóku öll þau orð sem höfðu sömu viðskeyti og 

áðurnefnd kvenkynsorð upp beygingu þeirra og skipti þá merking þeirra engu þar um. 

Ein undantekning er þó á þessu. Hún er sú að „ef viðkomandi myndun var safnheiti sem 

stóð andspænis grunnorði í eintölu, breyttist hún ekki úr hvorugkyni í kvenkyn.“ (Jón 

Axel Harðarson 2001:264-266). Íslenska varðveitir þessi fornu tengsl kvenkyns- og 

hvorugkynsorða því myndir kvk.et. og hk.ft. eru eins. Sjá dæmi: 

 

(12)  kvk.et.     hk.ft. 

Fornöfn: Kona nokkur kom við hjá okkur. Börn nokkur voru þar að leik. 

Lýsingarorð: Konan er glöð.   Börnin eru glöð. 

Nafnorð: Kemur það að sök?   Hafa þau nokkur tök á því? 

 

Þegar uppruni þessara orða er kannaður er endurgerð þeirra á sama hátt. 

2.4.1 Tvíþætt hlutverk karlkynsins 

Sú sögulega staðreynd að samkynsorðin þróast yfir í að verða karlkynsorð, hefur það í 

för með sér að karlkynið hefur tvíþætt hlutverk í íslensku þegar talað er um fólk. Auk 

þess að vera notað um karlmenn hefur það gamla samkynshlutverkið sem vísar til karla 

jafnt sem kvenna (Guðrún Þórhallsdóttir 2008:107-108). Orðið gestur á til að mynda 

jafnt við um konu sem karl. Setningin „Allir eru velkomnir á fundinn“ merkir ekki 

aðeins að karlar séu velkomnir heldur er verið að tala til kvenna og karla. Íslenska fékk 

því hlutleysishlutverk karlkynsins í arf og er karlkynið ómarkað gagnvart kvenkyninu. 

Hópar sem samanstanda af konum og körlum eru þannig yfirleitt ávarpaðir í karlkyni ef 

um kynhlutlausa merkingu er að ræða. Guðrún Þórhallsdóttir (2008:105) tekur 

eftirfarandi dæmi: 

 

(13) a. Þeir sem eru búnir með verkefnið mega fara heim. 

 b. Þær sem eru búnar með verkefnið mega fara heim. 

 c. Þau sem eru búin með verkefnið mega fara heim. 

                                                 
8
 „Seinna fengu safnheiti sem gegndu hlutverki fleirtölu einnig fleirtöluendingar, en þó ekki í nefnifalli og 

þolfalli.“ (Jón Axel Harðarson 2001:265). 
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Í dæmi (13a) getur verið að aðeins sé verið að ávarpa þá karlmenn sem hafi lokið 

verkefninu en ekki síður (kemur þá að tvíþættu hlutverki karlkynsins) að þetta sé 

almenn yfirlýsing þar sem ekkert kemur fram um kynferði eða fjölda þeirra sem 

hugsanlega séu búnir með verkefnið. B-liður dæmisins gefur ótvírætt til kynna að 

orðunum sé aðeins beint til kvenna. Í dæmi (13c) er vísað til þess að tilteknir karlar og 

konur séu búin að leysa verkefnið, sem sagt blandaður hópur. 

Karlkyn gegnir hlutleysishlutverki í þýsku rétt eins og íslensku. Ákveðinn greinir í 

eintölu í þýsku gefur til kynna hvort um konu eða karl er að ræða (die Kranke kvk., der 

Kranke kk.) en grundvallarmunur þessara mála felst í því að í íslensku eru kynin 

aðgreind í fleirtölu í þeim tilfellum sem vísað er í hópa sem greina má ýmist sem 

blandaðan, karla- eða kvennahóp: þau/þeir/þær, öll/allir/allar. Kynin þrjú hafa fallið 

saman í fleirtölunni í þýsku svo vísað er í alla hópa með fleirtölu karlkynsorði 

(Bußmann og Hellinger 2003:150). 

Sú staðreynd að hvorugkyn fleirtala er notuð þar sem um karl og konu er að ræða 

hlýtur að gleðja þá sem amast við málfræðilegu kynjamisrétti í íslensku. Skýringin á þó 

ekkert skylt við tilraunir til kynjajöfnunar (Jón Axel Harðarson 2001:261) eins og 

komið hefur fram hér að framan. Þessi hefð í íslensku, sökum gamla indóevrópska 

arfsins (sjá Guðrúnu Þórhallsdóttur 2008:106-107), hefur engu að síður farið fyrir 

brjóstið á mörgum sem krefjast breytinga og jöfnunar kynjanna innan tungumálsins. 

2.4.2 Konur eru líka menn 

Orðið maður er ekki aðeins karlkyns nafnorð sem vísar til karla og kvenna, heldur er 

það oft notað sem óákveðið fornafn (Guðrún Kvaran 2005:272). Í dæmi (14) eru 

setningar sem gætu ekkert síður verið sagðar af konu en manni: 

 

(14) a. Maður verður nú stundum að viðurkenna vanmátt sinn. 

 b. Þrátt fyrir gott gengi var maður á tánum allan tímann. 

 c. Alltaf er verið að ögra manni. 

 

Konur kallast menn í daglegu tali, rétt eins og karlar, og þegar rýnt er í tungumálið 

kemur sá munur sem er á notkun karlkyns og kvenkyns greinilega í ljós. Mun fleiri 

karlkynsorð en kvenkynsorð eru notuð um bæði kynin. Þeirri spurningu má velta upp 

hvort þessi málvísindalega staðreynd hafi einhver áhrif eða afleiðingar á líðan eða 

sjálfsmynd kvenna í för með sér. Orðið maður (e. man) er einmitt eitt þessara orða og 
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fjöldi orða er myndaður með því: mannlegur, manndómur. Þetta á við í ensku, rétt eins 

og í íslensku. Þar eru orð eins og mankind, manpower, man-made og orðið man eitt og 

sér sem vísa til beggja kynja. Femínistar hafa bent á að ef það er eðlilegt að vísa til 

kvenna jafnt sem karla með orðinu man (Romaine 2000:120), á enskri tungu, þá ætti 

engum að þykja neitt undarlegt við setningu (15): 

 

(15)  Man, being a mammal, breastfeeds his young. 

 

Forskriftarmálfræðingar (e. prescriptive grammarians) telja hana ofur eðlilega, að sögn 

Romaine, og að sama skapi eftirfarandi setningu sem tekur jafnt til kvenna sem karla, 

þrátt fyrir karlkynsfornafnið his: 

 

(16) Everyone should get his hat. 

 

Í óformlegri ensku hefur fornafnið their rutt sér til rúms í málinu: 

 

(17)  Everyone should get their hat. 

 

Þessi kostur hefur ekki verið viðurkenndur sem staðlað form í enskri tungu en engu að 

síður líta margir á hann sem fágaðra tilbrigði en að nota fornöfn beggja kynja í þessum 

aðstæðum: 

 

(18) Everyone should get his or her coat. 

 

Í ritmáli er orðunum gjarna slegið saman í s/he (Romaine 2000:121). Þrátt fyrir að 

hlutleysishlutverk karlkynsins sé söguleg staðreynd sem arfur indóevrópskra mála er 

það ekki lengur skýrt í ensku. 

Í bókinni Language and Woman´s Place segir Lakoff (1975:43-44) að í enskri 

tungu, rétt eins og í meirihluta tungumála heimsins, sé það eðlilegt að vísa í blandaðan 

hóp karla og kvenna í karlkyni og segir hún hlutleysisvæðingu fornafna trufla sig. Það 

sé einfaldlega rétt að nota karlkyn þegar um blandaðan hóp sé að ræða. Karlkynið sé 

ómarkað, hlutverk þess sé hlutlaust. Ekki sé hægt að nota kvenkynsfornafnið she, þó að 

í stórum hópi sé ekki nema einn karlmaður. Málhafar geta valið orð sín og notað 

meðvitað eða ómeðvitað nafnorð, lýsingarorð og sagnir. Hins vegar velja menn ekki á 
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milli fornafna með sama hætti. Þegar Lakoff gaf út bókina Language and Woman´s 

Place fyrir hartnær 40 árum síðan, benti hún á að of miklu púðri væri varið í þessar 

hugleiðingar. Ýmislegt annað væri brýnna að einblína á, t.a.m. merkingarmun orða um 

konur og karla (1975:45). Lakoff tekur sem dæmi: 

 

(19) a. He´s a professional. 

 b. She´s a professional. 

 

Setningar (19a) og (19b) eru eins nema að því leyti að í a-liðurinn fjallar um karlmann 

og b-liðurinn um konu. Ef aðrar upplýsingar fylgja ekki, segir Lakoff líklegast að 

karlmaðurinn væri álitinn í góðri stöðu, hvort sem hann er læknir, lögfræðingur eða 

tilheyri annarri vel metinni stétt. Hins vegar væri ekki ólíklegt að b-liðurinn væri 

túlkaður á annan hátt og líklega kæmi vændiskona upp í hugann (Lakoff 1975:30). Svo 

virðist sem hlustað hafi verið á ábendingar Lakoff, varðandi það að gefa gaum að 

merkingu orða í tengslum við kynin, því orðið professional hefur ekki lengur niðrandi 

merkingu um konur heldur vísar nú til fagfólks, kvenna jafnt sem karla í merkingunni 

‚Hún er atvinnumaðurʻ eða ‚Hún er mikill fagmaðurʻ. Þessi merkingarbreyting er talin 

ein af grundvallarafrekum sem femínistahreyfing hefur náð í gegn (Barret 2004:299). 
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3 Íþróttir og málfar 

Í þessum kafla er skoðað hvaða áherslur eru notaðar um konur í íþróttaumfjöllun. 

Einnig eru vangaveltur um nafngiftir íþróttafélaga og ýmsa frasa og myndlíkingar sem 

finna má í íþróttamáli. Að lokum er fjallað um ákveðin málfræðileg einkenni sem 

tengjast umræðu um íþróttir. 

3.1 Konur og orðræða tengd íþróttum 

Í tengslum við jafnréttisbaráttu kvenna hefur verið bent á að skipulagt, virkt íþróttastarf 

sé öflugur menningarlegur vettvangur sem hefur átt sinn þátt í að byggja upp vald karla 

og jafnframt viðhalda því. Gjarna hefur verið litið léttvægt á þátttöku kvenna í íþróttum 

og fremur verið fjallað um íþróttakonur á kvenlegum nótum en sem metnaðarfullt og 

samkeppnishæft íþróttafólk. Guðmundur Sæmundsson og Ingólfur Jóhannesson 

(2011:110) gerðu könnun á umfjöllun prentmiðla síðastliðin sextíu ár um íslenskt 

afreksíþróttafólk. Niðurstöðurnar birtu þeir í grein sem kallast „Hetjur nútímans: 

Orðræða prentmiðla um afreksíþróttafólk“ og þar kemur kynjuð orðræðan í ljós. Talað 

er um líkamsburði, styrk, vöðva og hreyfingu þegar fjallað er um karlkyns íþróttamenn 

en aftur á móti um kvenleika og fegurð þegar orðræðan snýr að íþróttakonum. Þar 

kemur einnig fram að orðræða um íþróttafólk sem góðar fyrirmyndir sé ýmist um 

fyrirmyndir barna og unglinga, fyrirmyndir annars íþróttafólks, fyrirmyndir fatlaðs fólks 

eða fyrirmyndir kvenna. Íþróttamenn sem fyrirmyndir karla séu hins vegar ekki nefndir 

sérstaklega. Þessi orðræða er sérlega sterk um fyrsta Ólympíuverðlaunahafa Íslendinga, 

Vilhjálm Einarsson, en hins vegar er ekkert fjallað um sterkan persónuleika og 

manngildi í skrifum um hann. Þau orð koma inn í umfjöllun um íþróttafólk á síðari hluta 

tímabilsins sem rannsakað var og einnig umfjöllun um miklar og stífar æfingar 

(Guðmundur Sæmundsson og Ingólfur Jóhannesson 2011:101-102). Það sem einkennir 

elstu orðræðuna er umræða um menntun, gáfur og reglusemi en þá yngri umræða um 

meðal annars fjármál, slæma andstæðinga, að geta bætt sig, meiðsl og einnig 

persónuleika. Orðræðan um íþróttir hefur tilhneigingu til að vera karllæg og þar miðast 

allt við unga, hrausta og sterka karlmenn (Guðmundur Sæmundsson og Ingólfur 

Jóhannesson 2011:111). Fyrir nokkrum áratugum kom orðræðan um íþróttakonur inn í 

orðræðuna og hefur breytt henni nokkuð en áherslan er fremur á að konur séu 

fyrirmyndir annarra kvenna og kynjuð orðræðan er einnig fólgin í myndbirtingum þar 
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sem kvenlegar línur og fegurð eru dregnar fram (Guðmundur Sæmundsson og Ingólfur 

Jóhannesson 2011:112, 110). 

Samkvæmt ofangreindu má líta svo á að einn þeirra þátta sem undirskipi konur 

almennt gagnvart körlum sé tungumálið. Í gegnum tíðina hefur það spilað gríðarlega 

stórt, félagslegt hlutverk í afgerandi yfirráðum karla. Meðal margra þátta tungumálsins 

sem ætla má að hafi haft menningarleg áhrif á gildi þátttöku kvenna í íþróttum eru 

yfirburðir málfræðilega karlkynsins, mörkun kynjanna innan tungumálsins. Mörkun 

kvenkynsins er ekki aðeins málfræðilegs eðlis heldur er hún einnig merkingarfræðileg. 

Til að mynda er Wimbledon-lokakeppni kvenna nefnd „Ladies Final“ en lokakeppni 

karla er einfaldlega nefnd „The Final“ (Fuller 2006:31).  

Í íslensku er kvenkynið útilokað í umræðu þar sem fjallað er um þjálfarann og 

íþróttakonurnar eða leikmenn. Það verður alltaf ýmist þau eða þeir. Hugsanlega hefur 

þetta áhrif á það hvernig þjálfarar íþróttaliða kvenna hvetja og örva leikmenn með því 

að nota kvenkyn í hvatningarræðum sínum og í umfjöllun um leikmenn. Þeir vísa gjarna 

í leikmenn í kvenkyni, sbr. „Leikmennirnir eru allar tilbúnar“ og einnig í sig og hópinn, 

sbr. „Við erum allar klárar í slaginn“. Sem sagt óhefðbundin notkun kvenkynsmynda 

fornafna og lýsingarorða þar sem samkvæmt íslenskri málvenju er notað karlkyn eða 

hvorugkyn. 

Athyglisvert er að velta orðunum leikari og leikkona fyrir sér. Orðið leikari táknar 

aðila, og þá helst karlmann, sem hefur atvinnu af leiklist, rétt eins og bakari er aðili sem 

hefur atvinnu af bakstri og múrari sinnir múrverki. Kvenkyns bakari gengur þó ekki 

undir starfsheitinu bakkona, né kvenkyns múrari undir starfsheitinu múrkona. Kvenkyns 

leikari er þó leikkona en það er einmitt orð sem hefði sómt sér vel innan íþróttanna. Þá 

væri hægt að vísa í leikkonurnar með kvenkynsmyndum orða, t.d. þær, allar, tilbúnar 

og svo framvegis, í stað þess að kvenvæða eins og títt virðist meðal þjálfara og annarra 

sem fjalla um málefnið. Setning (20) gefur góða mynd af þessari hugmynd: 

 

(20) Allar leikkonurnar stóðu sig eins og hetjur í vörninni. 

 

Orðið leikkona er hins vegar ekki hægt að nota um íþróttakonur því það er starfsheiti 

sem er notað um konur sem starfa við leiklist. 

Nöfn íþróttafélaga eru mun oftar karlkynsorð en kvenkynsorð. Ástæðan getur að 

hluta til verið sú að viðkomandi íþróttafélag var í upphafi aðeins fyrir karlmenn. Má þar 

nefna Val sem var stofnaður snemma á 20. öld en kvennadeild var ekki stofnuð innan 
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Vals fyrr en nokkrum áratugum síðar. Þetta á einnig við um Ungmennafélagið 

Skallagrím sem var stofnað 1916 og um Knattspyrnufélagið Hauka sem var stofnað 

1931, aðeins fyrir drengi. Að öðrum karlkynsnöfnum má nefna Fylki, stofnað 1967, en 

fyrstu tvö árin æfðu eingöngu drengir með félaginu og Ungmennafélagið Fjölni í 

Grafarvogi sem er yngra. Undantekning er á þessu því Ungmennafélagið Stjarnan var 

stofnað árið 1960 fyrir bæði kynin og svo má nefna Fimleikafélagið Björk sem var 

reyndar stofnað fyrir stúlkur. Það virðist því ekki algengt að íþróttafélög nefnd 

kvenmanns eiginnafni séu starfrækt fyrir bæði kynin. 

Tungumálið í heild á sinn þátt í aðgreiningu (og mörkun) kynjanna. Nafngift ein 

og sér segir sína sögu og er hvorki hlutlaus né tilviljunarkennd (Fuller 2006:33). Þetta 

getur verið spurning um vana. Ýmislegt sem nú þykir sjálfsagt mál þótti á einhverjum 

tíma fjarstæðukennt, t.d. hugsunin um konur sem íþróttamenn, hvað þá 

atvinnuíþróttamenn. Var jafnvel ýjað að því að kona sem skaraði fram úr í íþróttum 

hlyti að vera lesbía eða í það minnsta á einhverjum hjálparlyfjum. Samkynhneigð er enn 

litin hornauga í ýmsum samfélögum og stöðug skírskotun til samkynhneigðar 

íþróttakvenna hefur að líkum haft þau áhrif að ófrægja kvennaíþróttir. Í stað þess að 

beina augum að hreysti og afrekum íþróttakvennanna er orðræðan upptekin af 

kynhneigð þeirra (Fuller 2006:33).  

Tungumálið á sinn þátt í mótun og túlkun fólks á hvers konar upplifun (Fuller 

2006:44). Í íþróttum er gert ráð fyrir ákveðnum tengslum milli kyns og hæfni. Það þykir 

móðgun að líkja karlkyns íþróttamanni við kvenleika á einhvern hátt en á hinn bóginn er 

íþróttakona upphafin sé eiginleikum hennar líkt við eiginleika karla. Ef drengur er 

kallaður stelpa eða karl kallaður kona, eða öðrum nöfnum sem eiga uppruna sinn í 

kvenleika, er einfaldlega verið að tala niður til karlsins. Fuller (2006:45) tekur sem 

dæmi frasann „throw like a girl“, sem þekkist á íslensku sem „hann kastar eins og 

stelpa“, og segir hann fela í sér gagnrýni á hæfni drengsins eða karlsins. Með því að 

kvenkenna drenginn sé ekki aðeins gert lítið úr honum heldur sé að auki verið að líkja 

honum við homma. 

Svipað þekkist í ýmsum öðrum kringumstæðum þar sem karlar eru kallaðir 

kerlingar í því skyni að gera lítið úr þeim. Til dæmis að segja karl „grenja eins og 

kerlingu“ eða að hann sé „algjör kerling“ ef hann sýnir af sér viðkvæmni eða 

takmarkaða líkamsburði. Þetta á rætur að hluta í menningu og þá staðreynd að konur 

hafa ekki verið metnar til jafns við karla en þetta tengist eðlilega einnig mismun á 

líkamlegum styrk kynjanna sem getur vissulega skipt máli í íþróttum. 
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3.2 Málfar tengt íþróttum 

Íþróttamál tekur breytingum, rétt eins og tungumálið sjálft og lýtur jafnvel 

dægurlögmálum líðandi stundar. Þannig geta viðlíkingar þess tengst ólíkum sviðum á 

ólíkum tímum og oftar en ekki er upprunann að finna hjá íþróttaiðkendunum sjálfum. 

Orð sem notuð eru í stríðsumræðu hafa verið notuð í lýsingum á íþróttaviðburðum og 

íþróttamönnum. Í Bandaríkjunum hafa iðkendur amerísks fótbolta og hokkís notað 

myndlíkingar úr stríði í daglegu, venjubundnu máli. Að sama skapi hafa íþróttamenn 

lýst sér og félögum sínum innan íþróttarinnar sem hermönnum eða stríðsmönnum (e. 

warriors) þrátt fyrir að afar ólíkar kröfur séu gerðar til íþróttafólks annars vegar og 

hermanna hins vegar. Í kjölfarið taka fjölmiðlamenn þessar lýsingar upp í 

íþróttaumfjöllun og miðla þessum myndlíkingum til almennings svo þær verða að 

almennum og ómeðvituðum þætti í íþróttaumfjöllun. Eðlilega hlýtur það að hljóma 

óþægilega í eyrum þeirra sem hafa verið þátttakendur í raunverulegu stríði með öllum 

þeim hryllingi sem það getur haft í för með sér (Ratto 2001). 

Myndrænt séð er orðræða íþrótta karllæg (Fuller 2006: 32). Víkjum aðeins nánar 

að henni. Athuganir hafa leitt í ljós að bandarískir lýsendur sjónvarpsútsendinga á 

tennisleikjum nota helmingi fleiri herská orð, og að auki kröftugri lýsingar, þegar um er 

að ræða kappleiki karla en kvenna og allt að þrefalt fleiri í lýsingum sínum á 

körfuknattleikjum (sjá Duncan o.fl. 1994). Orðaforði sem einkennir lýsingar á 

íþróttakappleikjum hefur verið skoðaður og komið hefur í ljós að myndrænt tengjast 

orðin, sem notuð eru til að lýsa leikjum, að miklu leyti sömu athöfnunum. Orð sem vísa 

í ofbeldi (e. violence) eru mjög vinsæl þar sem liðin ‚drepaʻ (e. kill), ‚myrðaʻ (e. 

murder), ‚tortímaʻ (e. destroy), ‚slátraʻ (e. slaughter) og ‚jarðaʻ (e. bury) andstæðingana. 

Einnig tengjast margir frasanna kynlífsathöfnum (e. sex) og eiga þeir frekar við um 

karlmenn en konur því talað er um að íþróttamennirnir ‚smjúgi í gegnʻ (e. penetrate), 

‚skoriʻ (e. score) og svo framvegis (Fuller 2006:36). Íslenskir áhugamenn um íþróttir 

kannast við álíka orðatiltæki þar sem menn þurfa að berjast eins og ljón, finna 

villimanninn í sér, fá blóð á tennurnar og algeng eru orðin barátta og að berjast. 

Myndmál í umfjöllun um íþróttir er þó sótt víðar en til stríðsreksturs og rekkjubragða. 

Leitað er fanga á ýmsum sviðum og jafnvel allt til algjörlega andstæðs póls 

(Guðmundur Sæmundsson og Sigurður Konráðsson 2013:104) eða trúarinnar. Talað er 

um þjálfara og ‚lærisveinaʻ hans, að íþróttamaður sé ‚goðsögnʻ innan sinnar íþróttar og 

um ‚dívurnarʻ (merkir gyðja á ítölsku) sem slógu í gegn. Svona mætti lengi telja. 
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Eins og komið hefur fram er íþróttamál skreytt með frösum sem tengjast ólíkum 

sviðum en það getur einnig verið á hinn veginn, það er að segja að teknir séu frasar úr 

íþróttamáli og notaðir til þess að krydda lýsingar alls óskylds máls. Myndlíkingar 

íþróttamáls setja til að mynda mjög sterkan svip á enska tungu í stjórnmálaumræðu 

þegar líður að kosningum og þá ekki síst í Bandaríkjunum. Eftirfarandi setning kom 

meðal annars fram í tengslum við kosningabaráttu Obama fyrir forsetakosningarnar árið 

2008: „It is probably too early for the front-runner Barack Obama to start running down 

the clock“. Á ensku er „running down the clock“ frasi sem er notaður um það lið sem 

hefur yfirhöndina í körfuboltaleik og leggst í varnarleik síðustu mínúturnar til þess að 

verja stöðuna. Það eru fjölmiðlamenn en ekki síður stjórnmálamennirnir sjálfir sem 

skreyta mál sitt með frösum úr íþróttamáli (Bryant 2012). Áþekkir frasar eru einnig 

algengir í umfjöllun um íslenska stjórnmálamenn. Þeir ná „undirtökum“, „snúa vörn í 

sókn“, „eru á tánum“ og svo mætti lengi telja. 

Flestir gera þá kröfu til íþróttafréttamanna að þeir tali rétt mál. Beygingavillur, 

röng fallnotkun með sögnum, röng sambeyging og rangt samval orða er meðal þess sem 

gjarna er fundið að í máli þeirra. Þeim er oft hallmælt og þeir gagnrýndir fyrir að tala 

ekki rétt mál og að ambögur og mismæli séu nátengd málfari þeirra (Guðmundur 

Sæmundsson 2004:64-65). Þegar gerðar eru kröfur til íþróttafréttamanna um rétt mál er 

ekki alltaf haft í huga að í beinum útsendingum þarf að framkvæma (tala) hratt og 

nánast umhugsunarlaust og því sleppur líklega eitthvað út sem betur hefði mátt orða. Að 

þessu leyti má segja að gagnrýnin sé oft ómakleg. Hins vegar er eðlilegt að gerðar séu 

kröfur til vandaðs máls í textum sem blöð og fjölmiðlar birta. Mikið er um ýmiss konar 

villur í birtum textum, ekki síst hjá netmiðlum, og þar er hægt að gera betur.  

Í hugum margra hefur málfar í íþróttaumfjöllun slæmt orð á sér og því jafnvel 

kennt um ýmsar breytingar sem orðið hafa á íslensku síðustu áratugi (Guðmundur 

Sæmundsson 2008:21). Í fjölbreyttu samfélagi hlýtur það að teljast ofur eðlilegt að á 

ólíkum sviðum þróist mismunandi málnotkun. Íþróttir eru ekki einsdæmi hvað það 

varðar. Innan margra starfsstétta þekkist sérstakt „tungumál“ og oft er það hlaðið 

erlendum „slettum“, jafnvel svo rækilega að það skilst varla nema hjá þeim sem tilheyra 

viðkomandi stétt. Flestir kannast við þetta úr viðskiptalífinu, læknastéttinni og víðar. 

Það breytir að vísu varla málkerfinu þótt tökuorð hlaðist upp í málinu en þau geta engu 

að síður rutt íslenskum orðum út úr málinu. 
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3.3 Málfræðileg atriði tengd íþróttum 

Í ensku er komin fram setningagerð sem ýmsir hafa tengt við íþróttamál. Bandarískur 

málfræðingur (Partee 2007) skrifaði grein á vefsíðunni Language Log um sérstakt 

orðfæri í enskri tungu sem hún kallar baseball conditional. Partee segir það algengt 

meðal þeirra sem starfa í kringum hafnabolta og einnig leikmannanna sjálfra að nota 

tvær setningar í framsöguhætti þar sem eðlilegast væri að nota skilyrðissetningu
9
 (e. 

conditional clause) og sögn í viðtengingarhætti (e. subjunctive). Hún tekur eftirfarandi 

dæmi sem er hluti úr viðtali eftir keppnisleik: „He just did a little damage control in that 

situation, we´re OK“ sem útleggst einhvern veginn svona á íslensku: „Hann lagði mat á 

hættuna í stöðunni, við erum í góðum málum.“ Partee gerir ráð fyrir að hér sé átt við: 

„Ef hann hefði lagt mat á hættuna í stöðunni, værum við í góðum málum.“ 

Breski málfræðingurinn Pullum (2012) hefur bent á að þegar betur sé að gáð komi 

í ljós að setningagerðin einskorðist ekki við íþróttaumfjöllun, heldur komi víðar fram. 

Máli sínu til stuðnings bendir hann meðal annars á umfjöllun bandaríska málfræðingsins 

Marks Liebermans um svohljóðandi ummæli dómara í kærumáli vegna meiðandi 

ummæla: „They find it very, very, very offensive. I'm a Muslim, I find it offensive.“ 

Samkvæmt þessu segir dómarinn, í lauslegri þýðingu: „Þeim finnst það afar, afar, afar 

móðgandi. Ég er múslimi, mér finnst það móðgandi.“ Síðar kom í ljós að dómarinn er 

alls ekki múslimi heldur lúterstrúar svo þessi ummæli eru frekar einkennileg. Lieberman 

(2012) veltir ummælunum fyrir sér og kemst að þeirri niðurstöðu að dómarinn eigi 

líklega við þetta: „... ef ég væri múslimi, fyndist mér það móðgandi.“ Hér víki því 

skilyrðissetning og viðtengingarháttur fyrir hefðbundnum framsöguhætti sem breyti í 

raun merkingunni. 

Setningagerðin baseball conditional, sem Partee kallar svo, er því notuð víðar en 

af íþróttafólki eða í íþróttaumræðu. Þessar aðstæður minna á umræður hérlendis um það 

fyrirbæri sem ýmsir málfræðingar hafa kallað handboltahorfið í íslensku. Þessi nafngift 

er til komin vegna þess að fyrst var tekið eftir orðalagi af því tagi í íþróttaumræðu. Hið 

svokallaða handboltahorf er í raun dvalarhorf eða framvinduhorf (e. progressive 

aspect). Dvalarhorf er myndað með sögninni vera að + nafnhætti, t.d. „Stúlkan er að 

                                                 
9
 Skilyrðissetning er aukasetning sem oft er færð fram fyrir móðursetningu sína. Á rökfræðimáli er 

merkingarvenslum setninganna oft lýst svo, þar sem p er skilyrðissetningin og q er móðursetningin: ʿp 

hefur q í för með sér.ʾ (Höskuldur Þráinsson 2005:149).  
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lesa“. Í grein Höskulds Þráinssonar (2001:248-249) „Um nafngiftir hjálparsagna-

sambanda“ notar hann orðið íþróttamál til að lýsa þessari setningagerð: 

 

(21) a. Hann er ekki að spila vel. 

 b. Við vorum ekki að leggja okkur fram í vörninni. 

 

Höskuldur segir þessa notkun hjálparsagnasambandsins vera að + nh. algenga í 

íþróttamáli síðustu ára. Hugsanlega eru því nú um tveir áratugir síðan þessi setningagerð 

rataði inn í íþróttamál.Leiða má hugann að því hvort rekja megi þessa breytingu til 

upphafs beinna útsendinga fjölmiðla frá íþróttaviðburðum. 

Rétt eins og setningagerðin baseball conditional hefur þessi setningagerð ekki 

aðeins fest sig í sessi í íþróttamáli heldur einnig almennt: 

 

(22) a. Við vorum að spila vel í vörn. 

 b. Við spiluðum vel í vörn. 

 

(23) a. Ég er ekki að nenna þessu. 

 b. Ég nenni þessu ekki. 

 

Setning (23a) er trúlega jafn kunnugleg sjónum yngri kynslóðanna eins og setning (22a) 

Fyrir tveimur til þremur áratugum síðan hefðu setningarnar sennilega 

undantekningarlaust verið eins og þær sem eru í b-liðum dæma (22) og (23). 

Guðmundur Sæmundsson (2014) fjallar meðal annars um nýjungar í máli tengdu 

íþróttum í doktorsritgerð sem ber heitið Það er næsta víst ... Hvað einkennir einkum 

umfjöllun um íþróttir í íslenskum bókmenntum og fjölmiðlum? Meðal þess sem hann 

kannaði var hvort sjá mætti nýjungar í málfræði í íþróttamáli. Í ljós kom að ekki voru 

mörg dæmi þess og hann tekur jafnframt fram að einhver tilfelli gætu hafa orðið til 

vegna mistaka eða mismælis þó að eins líklegt sé að fjölmiðlamenn leiki „sér af ásettu 

ráði með tungumálið til að skapa aukin áhrif“ (Guðmundur Sæmundsson 2014:55). 

Meðal dæma sem Guðmundur nefnir er orðið lykilstöður (þf.flt. af eintöluorði) sem er 

notað þegar fjallað er um stöðu á leikvelli. 

Í þessari ritgerð eru ákveðin málfarsatriði hjá karlþjálfurum könnuð en ekki er 

athugað hvernig þeim er farið hjá fjölmiðlamönnum sem er viðfangsefni 
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doktorsritgerðar Guðmundar. Kvenvæðing karlþjálfaranna virðist vera svo afgerandi að 

segja má að hér sé um málfarsnýjung sé að ræða.  
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4 Könnunin 

Í þessum kafla er fjallað um uppbyggingu könnunarinnar og aðferðina sem er notuð. 

Aðferðin er algeng innan málkunnáttufræði (e. generative grammar) og hefur verið 

notuð í rannsóknum á íslenskri málnotkun. Að lokum er skipulag rannsóknarinnar skýrt 

og hvernig staðið er að úrvinnslunni. 

4.1 Ýmsir valmöguleikar 

Ýmsar aðferðir eru mögulegar við rannsóknir á málfari og sú sem er alþekkt innan 

málkunnáttufræði er að láta þátttakendur meta setningar. Þetta var sú meginaðferð sem 

var notuð í viðamiklu rannsóknarverkefni sem kallast Tilbrigði í íslenskri setningagerð 

(Höskuldur Þráinsson, Ásgrímur Angantýsson, og Einar Freyr Sigurðsson 2013:28) og 

byggir á þremur skriflegum yfirlitskönnunum. Aðferðin var einnig notuð áður í 

rannsókn á nýju þolmyndinni, sem svo er kölluð (Sigríður Sigurjónsdóttir og Joan 

Maling 2001). Þar var könnuð máltilfinning þátttakenda og til þess að tryggja að þeir 

miðuðu við sína eigin máltilfinningu voru svarmöguleikarnir orðaðir þannig að notuð 

var fyrsta persóna eintölu: Svona get ég vel/líklega/líklega ekki/alls ekki sagt. 

Halldór Ármann Sigurðsson (1992:66) telur skriflega könnun hentugri en þá sem 

byggir á samtalsaðferð. Rök hans fyrir því eru á þá leið að erfitt sé að koma í veg fyrir 

að þátttakendur skynji væntingar spyrjandans í þeirri munnlegu. Skrifleg könnun hafi 

því síður áhrif á niðurstöðurnar og að auki sé sá kostur við skriflega könnun að með 

henni megi fá mikið magn upplýsinga með tiltölulega lítilli fyrirhöfn. Augljóslega eru 

kostir og gallar við báðar aðferðirnar. Í skriflegri könnun gefst þátttakendum ráðrúm til 

þess að velta valmöguleikunum fyrir sér og val á tækri eða ótækri setningu getur því 

orðið annað en ef þeir þurfa að taka ákvörðun samstundis. Sú skriflega er því heppileg 

þegar athuga á málkunnáttu (e. competence) fremur en málbeitingu (e. performance). 

Hugmyndir byggðar á grundvelli málkunnáttufræðinnar gera ráð fyrir að hver og 

einn málnotandi hafi tileinkað sér ákveðnar málfræðireglur eða málfræði. Fræðilega 

spurningin er þá til að mynda sú hvernig málfræðin verði til í huga málnotandans og 

einnig hvernig og að hvaða marki hún geti tekið breytingum í tímans rás (Höskuldur 

Þráinsson, Ásgrímur Angantýsson, og Einar Freyr Sigurðsson 2013:12). Málkunnátta og 

málbeiting geta verið ólík hjá einum og sama einstaklingnum. Mállegt umhverfi í 

uppvexti einstaklings getur þróað og mótað málbeitingu hans. Síðar getur sami 

einstaklingur aukið við málkunnáttu sína þrátt fyrir að hún skili sér ekki að fullu í 
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málbeitingu hans. Þess vegna getur skrifleg könnun ekki gefið fullkomlega rétta mynd 

af raunverulegri málbeitingu. 

Notað er heitið innri breytileiki (e. intra-speaker variation) um það þegar sami 

einstaklingurinn notar mismunandi tilbrigði. Á það til að mynda við ef málhafi notar 

þolfall og þágufall á víxl í frumlagssæti sagnarinnar langa (Höskuldur Þráinsson, 

Ásgrímur Angantýsson og Einar Freyr Sigurðsson 2013:12) eða nefnifall og aukafall á 

víxl með sögnunum hlakka (til) og kvíða (fyrir). Ytri breytileika (e. inter-speaker 

variation) er talað um í tilvikum þar sem munur er á einstaklingum sem hver fyrir sig 

sættir sig aðeins við eitt tilbrigði. Athugun á kynjanotkun þátttakendanna í þessari 

könnun mun leiða í ljós hvort málnotkun þeirra einkennist af innri breytileika eða hvort 

hver og einn þeirra haldi sig við eitt tilbrigði. 

4.2 Skipulag rannsóknarinnar 

Upphaflega var ætlunin að bera saman alla þjálfara í boltaíþróttunum þremur, 

handbolta, fótbolta og körfubolta, en það reyndist ekki gerlegt því yfirleitt eru ekki tekin 

viðtöl nema við þjálfara efstu liða í hverri grein og þá helst sigurliða. Hópurinn varð því 

aðeins þrengri en gert var ráð fyrir í upphafi eða fjórtán manns í allt.  

Rannsóknin er tvíþætt. Annar þáttur hennar byggir á viðtölum í fjölmiðlum sem 

birta umfjöllun um íþróttir á netinu og eru tekin án þess að þátttakendur hafi grun um að 

þau verði síðar hluti af málfarsrannsókn. Er þar um svokallað sjálfsprottið eða frjálst 

tal (e. spontaneous speech) að ræða (Höskuldur Þráinsson, Ásgrímur Angantýsson og 

Einar Freyr Sigurðsson 2013:13). Meirihluti þeirra er fenginn af vefnum Sport.is en 

einnig er talsvert fengið af Mbl.is og vef Ríkisútvarpsins, Ruv.is, auk annarra. Viðtölin 

eru óundirbúin og ýmist tekin fyrir eða eftir kappleiki. Hinn þáttur rannsóknarinnar er 

skriflegur. 

Setningafræðingar sem aðhyllast málkunnáttufræði kjósa oft að bera setningar 

undir dóm málnotenda og láta þá meta hvort þær séu eðlilegar, óeðlilegar eða 

vafasamar. Að baki málbeitingunni liggur málkunnáttan en mismæli eru tíð og fólk 

byrjar jafnvel setningu á tiltekinn hátt en fer síðan yfir í aðra setningagerð á miðri leið 

án þess að leiðrétta sig. Það er því ekki endilega svo að allt tal fólks endurspegli 

málkunnáttu þess beint (Höskuldur Þráinsson, Ásgrímur Angantýsson og Einar Freyr 

Sigurðsson 2013:14). Að sama skapi eru líkur á því að þjálfararnir, sem eru viðfang 

þessarar ritgerðar, hafni ýmsu í skriflegu könnuninni sem þeir annars láta sér um munn 
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fara í frjálsu tali. Vel má álíta að þótt þjálfari vísi í blandaðan hóp karla og kvenna í 

kvenkyni, t.d. með því að segja til dæmis „Við erum allar spenntar“ um sig og 

kvennaliðið, viti hann mætavel að reglan er sú að vísa í slíkan hóp í hvorugkyni á 

íslensku. Hugsanlega er þetta félagslega meðvitað val hjá honum. 

Til þess að fá nánari upplýsingar um hvort og hve meðvitað það er hjá 

þjálfurunum að kvenvæða
10

 í umfjöllun sinni um liðið voru þeir fengnir til þess að taka 

þátt í skriflegri könnun sem inniheldur setningar af sama meiði og þær sem koma fram í 

frjálsu tali. Skriflega könnunin var síðan borin saman við þá munnlegu. Þjálfararnir 

voru ekki upplýstir um að hluti rannsóknarinnar væri fólginn í að hlusta á viðtöl við þá á 

netinu. 

Skriflega rannsóknin var samin með það fyrir augum að þjálfararnir skynjuðu 

síður hvað væri nákvæmlega verið að kanna. Þeim var tjáð að verið væri að kanna ýmsa 

þætti innan íþróttamáls. Fyrirmælin sem þjálfararnir fengu með skriflegu könnuninni 

eru eftirfarandi:  

 

Ákveðnir frasar og orðatiltæki tengjast umræðu um íþróttir og einnig innan 

íþrótta. Þessi könnun er um orðfæri og orðanotkun í íþróttamáli. Meðal 

þess sem verið er að kanna er hvort orðanotkunin sé ólík í kvennaíþróttum 

og karlaíþróttum, hvaða orð eru notuð fremur en önnur og hvort þjálfarar 

tali öðruvísi við íþróttakonur en íþróttakarla. 

 

Þátttakendurnir eru látnir velja eitt tilbrigði setningar í hverju dæmi. Valmöguleikar eru 

ýmist tveir eða þrír. Dæmin eru 13 talsins, þar af sjö sem hafa möguleikann á notkun 

kvenkyns í stað hefðbundins kyns, ýmist hvorugkyns eða karlkyns eftir því sem við á 

hverju sinni. Sex dæmanna eru sett með til þess að „afvegaleiða“ þjálfarana, eða með 

öðrum orðum til þess að fela raunverulega ástæðu könnunarinnar. Könnunin hefst á 

tveimur setningum sem eru henni óviðkomandi en þriðja setningin er í raun sú fyrsta: 

 

1) Leikurinn vannst á öflugum varnarleik. 

a) □ Við rúlluðum yfir þær í seinni hálfleik. 

b) □ Við völtuðum yfir þær í seinni hálfleik. 

c) □ Við keyrðum yfir þær í seinni hálfleik. 

 

                                                 
10

 Sjá útskýringu í kafla 2.3 á notkun orðsins kvenvæðing í þessari ritgerð. 
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Í fyrsta dæminu er verið að leita eftir orðanotkun. 

 

2) Stjörnustelpurnar eru efstar í deildinni. 

a) □ Þær rústuðu Haukastelpurnar í síðustu umferð. 

b) □ Þær rústuðu Haukastelpunum í síðustu umferð. 

 

Hér snýst málið um fallstjórn sagnarinnar að rústa. 

 

3) Þessi leikur við Framstelpurnar var spennandi alveg til loka. 

a) □ Við fengum fín færi en vorum svolítið óheppnar. 

b) □ Við fengum fín færi en vorum svolítið óheppin. 

 

Í þessu dæmi getur þjálfarinn valið hvort hann vísar í sig og stelpurnar með kvenkyni, 

sem hér kallast kvenvæðing, eða með hvorugkyni sem flokkast undir merkingarlegt 

samræmi. Hér er því um fyrsta raunverulega dæmið í könnuninni að ræða. Ólík 

könnunarblöð eru notuð fyrir íþróttagreinarnar þrjár sem koma við sögu í rannsókninni. 

Það er gert vegna þess að ólíkir frasar tengjast hverri og einni þeirra. Spurningablöðin 

þrjú sem voru notuð í skriflegu rannsókninni eru í heild í viðauka ritgerðarinnar. Haft 

var samband við þjálfarana öðru sinni. Þá voru þeir inntir eftir því hvort ákveðin ástæða 

lægi að baki því að þeir kvenvæddu og hvort þeim væri kunnugt um hver hefði byrjað 

að kvenvæða í máli sínu. 

Stundum er mælt með því að málhafar sem eru þátttakendur í málfarskönnunum 

séu frekar spurðir um hvað tíðkist í þeirra umhverfi, t.d. innan tiltekinna hópa eins og 

jafnaldra, en um hvað þeir geti sjálfir sagt. Hugsunin með þessu er að forðast að 

málhafar segi rangt frá en slíkt er mögulegt ef þeir fyllast óvissu um hvort þeir 

samþykki tilbrigði sem teljast ófín (Höskuldur Þráinsson, Ásgrímur Angantýsson og 

Einar Freyr Sigurðsson 2013:37). Í þeirri könnun sem hér um ræðir eru málhafarnir hins 

vegar spurðir beint um eigin máltilfinningu eða venju enda ekki verið að athuga hvernig 

almenningur fjallar um íþróttalið kvenna heldur einungis þjálfararnir sjálfir. 

4.3 Úrvinnslan 

Viðtölin eru nýtt til rannsóknarinnar á þann hátt að hlustað var eftir setningum sem eru í 

1. persónu fleirtölu, t.d.. „Við erum allar tilbúnar/öll tilbúin“. Einnig var leitað að 
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setningum þar sem nöfn íþróttaliða koma fram, t.d. „Þetta Valslið vill vera á toppnum 

og þar er það/ eru þær/þau núna“. Enn fremur var hlustað eftir setningum þar sem 

fleirtöluorðið leikmenn kemur fyrir og þá athugað hvort orð sem vísa til þess séu í 

karlkyni eða kvenkyni, sbr. „Leikmenn eru allir/allar í toppformi“. Slíkar setningar eru 

skráðar niður og kynjanotkun hvers og eins þjálfara athuguð. 

Í skriflegu könnuninni eru þátttakendur beðnir um að merkja við þau tilbrigði sem 

þeir kjósa að nota í umfjöllun um liðið eða í spjalli við það. Skriflega könnunin er síðan 

borin saman við þá munnlegu. Útkoma kannananna er borin saman og athugað er hvort 

samræmi sé á milli notkunar á kvenkyni í þeim. Einnig er rýnt í niðurstöðurnar og ráðið 

í hvort valið sé meðvitað eða ómeðvitað. Tölulegar niðurstöður eru greindar og 

útskýrðar á myndrænan hátt með súluritum. Þær sýna kvenvæðingu hvers þjálfara í 

frjálsu tali og í skriflegu könnuninni. Einnig eru upplýsingar um niðurstöður fyrir hvern 

þjálfarahóp, handboltaþjálfara, fótboltaþjálfara og körfuboltaþjálfara og að auki eru 

niðurstöður allra þjálfaranna í heild. 
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5 Karlþjálfarar kvennaliða 

Í upphafi þessa kafla eru vangaveltur um hugsanlegar ástæður þess að karlþjálfarar 

íþróttaliða kvenna kvenvæða mál sitt gjarna þegar þeir fjalla um íþróttaliðin. Síðan tekur 

sjálf könnunin við. Fyrst er notkun kvenvæðingar greind hjá hverjum og einum 

þátttakanda, síðan meðaltal út frá íþróttagrein: þjálfarar handbolta, fótbolta og 

körfubolta. Að lokum er heildarniðurstaðan greind. Tölulegar upplýsingar eru sýndar 

með súluritum og auk þess fylgir tafla sem sýnir prósentuhlutfall kvenvæðingar 

andspænis samræmi í svörum allra þjálfaranna sem valdir voru sem þátttakendur í þessa 

könnun. 

5.1 Hvatning með kvenvæðingu 

Ritið Applied Sport Psychology (Williams 2001) er yfirgripsmikill og hagnýtur 

leiðarvísir sem tekur bæði á sálfræðilegum þáttum sem og stefnu og stjórnunarháttum 

sem gagnast við þjálfun. Þar kemur fram að hvatning er ein af undirstöðum 

frammistöðu og afreka í íþróttum og án hennar megi teljast ólíklegt að íþróttamenn nái 

að nýta sitt allra besta, jafnvel þótt um væri að ræða afar hæfileikaríkan einstakling. Enn 

fremur segir þar að hvatning geti verið af ýmsu tagi. Til að mynda geta þjálfarar byggt 

upp æfingaferli sem felur í sér tækni sem elur á einbeitingu, styrk og ákefð. 

Hvatningarræða fyrir keppni er einnig algeng leið til þess að efla sjálfstraust 

íþróttamannanna (Williams 2001:43). 

Þjálfari þarf að hvetja leikmenn sína til dáða. Búast má við að hann segi eitthvað á 

þá leið að stelpurnar (leikmennirnir) þurfi að vera afslappaðar, grimmar, áræðnar og 

svo framvegis. Þjálfarar eru sjálfir ekki undanskildir ábyrgð og þrýstingi fyrir leiki og 

því er mögulegt að þeir „skelli sér inn í kvennahópinn“ þegar þeir hefja 

hvatningarræðurnar og velji kvenkyn þrátt fyrir að þeir séu hluti af hópnum. Það verður 

þeim hugsanlega svo tamt að þeir taki það yfir í viðtölin: 

 

(24) Ég er ánægður með alla leikmenn. Þær voru ákveðnar í að vinna og við 

vorum afslappaðar allan leikinn. 

 

Aðrar ástæður og meðvitaðri geta þó legið að baki. Leiðtogar hvetja gjarna sitt fólk til 

dáða með því að tengja sig inn í hópinn, vera hluti af honum, hvort sem er í 
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stjórnmálum, atvinnulífi eða í félagsmálum og íþróttum. Það er hluti sálfræðihernaðar 

sem fylgir keppni um að vera bestur eða fremstur. 

Þjálfari á að vera leiðtogi hópsins og á ekki að krefjast meira af leikmönnum 

sínum en hann er sjálfur tilbúinn að leggja í sölurnar. Leikmenn leitast við að fylgja 

fyrirmælum þjálfarans sem skuldbindur sig til að sýna fordæmi og fylgja reglum rétt 

eins og leikmenn (Williams 2001:99). Ef hópurinn er þéttur og traust ríkir milli 

leikmanna og þjálfara er liðið líklegra til árangurs en ef um sundrung og vantraust er að 

ræða. Áhrifarík samskipti skilja oft á milli árangurs og mistaka hjá þjálfurum og því er 

kúnstin að kunna að senda skilaboð sem eru líkleg til þess að auka árangur afar 

mikilvæg (Weinberg og Gould 1999:205). 

Á Íslandi eru karlmenn í yfirgnæfandi meirihluta þjálfarar íþróttaliða kvenna í 

handbolta, fótbolta og körfubolta. Samkennd og samvinna skipta mjög miklu máli í 

hópíþróttum og þegar karlþjálfari heldur hvatningarræðu yfir íþróttaliði kvenna er ekki 

óeðlilegt að hann staðsetji sig innan hópsins í ræðunni. Hópurinn verður hugsanlega 

nánari og þéttari ef þjálfarinn er „einn af stelpunum“ og það hefur mögulega áhrif á 

hversu algengt virðist vera að íslenskir karlþjálfarar kvenvæði mál sitt fremur en að vísa 

í blandaðan hópinn með hvorugkyni fleirtölu. Ástæða kvenvæðingarinnar getur því 

verið vilji til að þétta liðsheildina en hún gæti líka verið ómeðvituð. Í þessari könnun er 

leitast við að varpa ljósi á hvor ástæðan sé líklegri og einnig að leiða í ljós hvort sé 

algengara að þjálfararnir vísi í hópinn í kvenkyni fleirtölu eða með hvorugkyni fleirtölu, 

sem vísar til blandaðs hóps samkvæmt íslenskri málhefð. 

5.2 Könnun á kynjanotkun í máli íþróttaþjálfara 

Í þessum kafla er kynjanotkun í máli þjálfaranna sem voru valdir sem þátttakendur 

athuguð. Í úrvinnslunni er skráð hvort þjálfararnir kvenvæði eða noti samræmi. Orðið 

samræmi er notað í ritgerðinni sem stytting fyrir bæði merkingarlegt samræmi og 

beygingarsamræmi. Þriðji möguleikinn er nefndur annað en þau máldæmi sem 

flokkuð eru undir þann lið eru af öðrum toga og gætu verið mismæli eða í einhverjum 

tilfellum tengst þeim vana að vísa í hópa í karlkyni, eins og sjá má í 2. dæmi þjálfara A 

hér að neðan. 

Þjálfararnir eru ekki nafngreindir heldur er hver þeirra auðkenndur með bókstaf, 

þjálfari A, B, C og svo framvegis. Svipaður dæmafjöldi er frá hverjum og einum 

þjálfara en það reyndist miserfitt að finna nothæf dæmi. Það stafar bæði af því að 
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nokkur munur er á hversu mörg viðtöl eru tekin við þjálfarana og því að leitað var eftir 

ákveðnum tegundum máldæma en þau var ekki endilega að finna í viðtölunum. Þau 

ummæli sem eru til skoðunar í þessari rannsókn eru öll fengin úr viðtölum sem voru 

tekin á árunum 2009-2014.  

5.2.1 Þjálfari A 

Frjálst tal úr fjölmiðlaviðtölum: 

1) Við vorum hægar (kvk.) af stað í seinni hálfleik (sport.is 17.4.2013). 

2) Fram er á heimavelli, kemur ekkert á óvart að þeir (kk.) hafi leitt leikinn að 

hluta. / Við erum ekki komin (hk.) hingað til neins nema að vinna. / Við höfum 

allar (kvk.) trú á því að okkur takist það. / Það sem við erum ánægðust (hk.) 

með... (sport.is 25.4.2013). 

3) Við vorum rosalega staðar (kvk.) í sókninni (handbolti.org 25.4.2013). 

4) Fram er með gott lið, þær (kvk.) ætla sér líka að vinna (sport.is 1.5.2013). 

5) Við komum mjög sterk (hk.) til baka (mbl.is 1.5.2013). 

6) Við vorum kannski ekki að spila áræðnar (kvk.) í sókninni (sport.is 5.5.2013). 

7) Við vorum pínu spenntar (kvk.) í byrjun en unnum okkur betur út úr þessu en ég 

átti von á (mbl.is 8.10.2013). 

8) Hinsvegar er langt í frá að við verðum saddar (kvk.) með þennan titil (mbl.is 

14.12.2013). 

 

Skriflegi þáttur rannsóknarinnar: 

1) Við fengum fín færi en vorum svolítið óheppnar (kvk.). 

2) Allir leikmenn eru virkilega spenntir (kk.) fyrir þessu verkefni. 

3) Við vorum of hægar (kvk.) allan leikinn. 

4) Stjarnan er með gott kvennalið og þær (kvk.) ætla sér líka að vinna. 

5) Við komum einfaldlega illa stemmdar (kvk.) í leikinn. 

6) Þetta Valslið vill vera á toppnum og þar er það (hk.) núna. 

7) Við skulum hittast öll (hk.) á flugvellinum klukkutíma fyrir flug. 
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Mynd 1. Þjálfari A. 

 

Þjálfari A. notar kvenkyn mun frekar en hvorugkyn í frjálsu tali þegar hann vísar í sig 

og hópinn með fornafninu við eða í tæplega 64% tilfella. Í umfjöllun um Fram (hk.et.) 

notar hann einu sinni karlkynsfornafnið þeir en líta verður svo á að það séu mismæli, 

t.d. vegna þess vana að vísa í hóp í karlkyni, eða að hann sé með orðið Framarar í huga. 

Hann vísar einnig í Fram með þær. Það virðist ekki vera nein ákveðin regla í 

kynjanotkuninni þó að kvenvæðingin sé ofan á en þjálfarinn nefnir sig og hópinn mun 

oftar í kvenkyni en hvorugkyni svo það virðist meðvitað. Leiða má líkur að því að þegar 

hann geri það ekki sé um mismæli að ræða því að í skriflegu könnuninni velur hann 

kvenvæðinguna alltaf að einu skipti undanskildu, 7. dæmi, en þá er hann að tala við 

liðið en ekki um sig og liðið. 

5.2.2 Þjálfari B 

Frjálst tal úr fjölmiðlaviðtölum: 

1) Þessir leikmenn tóku þessa ákvörðun að fara í efstu deild sjálfar (kvk.) (sport.is 

18.6.2010). 

2) Við komum illa stemmdar (kvk.) í leikinn. / Vorum að senda í lappirnar hver á 

annarri (kvk.). / Við vorum skíthræddar (kvk.) (sport.is 10.11.2011). 
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3) Við erum komin (hk.) með bakið upp að vegg (sport.is 23.4.2012). 

4) Við erum ánægðar (kvk.) með sigurinn. / Þá vorum við flottar (kvk.). / Við 

komum fínt stemmdar (kvk.) inn í leikinn (sport.is 26.9.2012). 

5) Sóknarlega vorum við lélegar (kvk.). / Við hinar (kvk.) þurfum að gera betur 

(sport.is 17.11.2012). 

6) Við erum mjög þéttar (kvk.) í sex núll vörninni. / Við vorum seinar (kvk.) í 

gang í seinni hálfleik. / Við vorum agaðar (kvk.) í okkar sóknaraðgerðum 

(sport.is 6.4.2013). 

7) Við vorum rænd (hk.) þessum sigri í dag (sport.is 12.4.2013). 

 

Skriflegi þáttur rannsóknarinnar: 

1) Við fengum fín færi en vorum svolítið óheppnar (kvk.). 

2) Allir leikmenn eru virkilega spenntir (kk.) fyrir þessu verkefni. 

3) Við vorum of hægar (kvk.) allan leikinn. 

4) Stjarnan er með gott kvennalið og þær (kvk.) ætla sér líka að vinna. 

5) Við komum einfaldlega illa stemmdar (kvk.) í leikinn. 

6) Þetta Valslið vill vera á toppnum og þar eru þær (kvk.) núna. 

7) Við skulum hittast allar (kvk.) á flugvellinum klukkutíma fyrir flug. 

 

 

Mynd 2. Þjálfari B. 
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Eins og þessi dæmi sýna, kvenvæðir þjálfari B. hópinn nánast undantekningarlaust, eða 

í nálægt 90% tilfella í viðtölunum og að sama skapi í skriflegu könnuninni. Hann notar 

meira að segja fornöfnin við hinar í staðinn fyrir við hin, eins og sjá má í 5. dæmi úr 

frjálsa talinu. Aðeins tvisvar í fjórtán dæmum úr viðtölunum notar hann hvorugkyn um 

sig og kvennahópinn. Sömuleiðis er aðeins eitt dæmi af sjö í skriflegu könnuninni sem 

hann notar beygingarsamræmi. Það er í 2. dæmi en þar snýst málið um fleirtöluorðið 

leikmenn. Þjálfarinn kvenvæðir því undantekningarlaust í skriflegu könnuninni þegar 

hann fjallar um sig og leikmannahópinn, stelpurnar. Ekki er ólíklegt, miðað við þessa 

útkomu, að kvenvæðingin sé meðvituð hjá þjálfaranum og „mismæli“ þegar hann notar 

hvorugkynið, eins undarlega og það hljómar. 

5.2.3 Þjálfari C 

Frjálst tal úr fjölmiðlaviðtölum: 

1) Við vorum búin (hk.) að eiga fjögur skot í stöng eða slá. / Við verðum að vera 

mætt (hk.). / Þá klárar Valur það og þannig verða þær (kvk.) náttúrulega bara þar 

með deildarmeistarar. / Við vorum bara flottar (kvk.) (sport.is 28.3.2012). 

2) Við vorum góðar (kvk.) heilt yfir í dag. / Við erum kannski smá 

einbeitingalausar (kvk.) (sport.is 19.4.2012). 

3) Við vorum góð (hk.) í vörn. / Við erum búin (hk.) að taka framförum í vetur 

(sport.is 2.5.2012). 

4) Við erum býsna góðar (kvk.) líka. / Við ætlum að mæta tilbúnar (kvk.) (sport.is 

2.5.2012). 

5) Við verðum að reyna að mæta ferskar (kvk.) í næsta leik (sport.is 4.5.2012). 

6) Við vorum eiginlega bara slakar (kvk.). / Verðum að mæta ferskar (kvk.) í næsta 

leik (sport.is 7.5.2012). 

7) Við þurfum að vera duglegar (kvk.) að recovera (sport.is 9.5.2012). 

 

Skriflegi þáttur rannsóknarinnar: 

1) Við fengum fín færi en vorum svolítið óheppin (hk.). 

2) Allir leikmenn eru virkilega spenntir (kk.) fyrir þessu verkefni. 

3) Við vorum of hæg (hk.) allan leikinn. 

4) Stjarnan er með gott kvennalið og þær (kvk.) ætla sér líka að vinna. 

5) Við komum einfaldlega illa stemmd (hk.) í leikinn. 

6) Þetta Valslið vill vera á toppnum og þar er það (hk.) núna. 
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7) Við skulum hittast öll (hk.) á flugvellinum klukkutíma fyrir flug. 

 

 

Mynd 3. Þjálfari C. 

 

Þjálfari C. notar kvenkynið mun oftar en hvorugkynið, eða í rúmlega 70% tilfella í 

frjálsu tali. Hann virðist halda sig við annað hvort afbrigðið út viðtölin. Hann vísar í Val 

með kvenkynsfornafninu þær sem virðist almennt vera algengt þegar verið er að ræða 

um kvennalið þrátt fyrir að tengt sé við karlkyns- eða hvorugkynsorð. Þetta snýst við í 

skriflegu könnuninni. Þar kvenvæðir þessi þjálfari aðeins í einu dæmanna, því sem 

fjallar um kvennalið Stjörnunnar. Í dæminu um Valsliðið heldur hann sig við 

beygingarsamræmi svo hugsanlega hefur það áhrif í 4. dæmi að tekið er fram að um 

kvennalið Stjörnunnar sé að ræða. 

5.2.4 Þjálfari D 

Frjálst tal úr fjölmiðlaviðtölum: 

1) Við vorum bara margar (kvk.) sem vorum passívar. / Við þurfum að hafa okkur 

öll (hk.) við til að ná í úrslit þar. / Við þurfum að koma vel undirbúin (hk.) í 

leikinn á sunnudaginn (sport.is 30.5.2012). 

2) Við stefnum á sigur á morgun en erum meðvituð (hk.) um að verkefnið er erfitt 

(sport.is 10.6.2012). 

3) Ég hef trú á að liðið verði betra þegar þær (kvk.) eru búnar að ná að spila þessa 

leiki. / Við þurfum að vera gríðarlega vel stemmd (hk.) (sport.is 26.11.2012). 
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4) ...með klippingum sem við vorum búin (hk.) að vinna með. / Við reynum að 

koma beitt (hk.) á morgun (sport.is 23.3.2013). 

5) Fyrirfram erum við taldar (kvk.) litla liðið (sport.is 4.12.2012).  

6) Við erum bara spennt (hk.) (sport.is 29.5.2013). 

7) Við vorum ekki nógu klók (hk.) / Við erum pínu pirruð (hk.) (sport.is 

19.6.2013). 

 

Skriflegi þáttur rannsóknarinnar: 

1) Við fengum fín færi en vorum svolítið óheppin (hk.). 

2) Allir leikmenn eru virkilega spenntir (kk.) fyrir þessu verkefni. 

3) Við vorum of hæg (hk.) allan leikinn. 

4) Stjarnan er með gott kvennalið og þær (kvk.) ætla sér líka að vinna. 

5) Við komum einfaldlega illa stemmd (hk.) í leikinn. 

6) Þetta Valslið vill vera á toppnum og þar eru þær (kvk.) núna. 

7) Við skulum hittast öll (hk.) á flugvellinum klukkutíma fyrir flug. 

 

 

Mynd 4. Þjálfari D. 

 

Þjálfari D virðist meðvitaður um kynjanotkun sína, ef marka má þetta súlurit. Samræmi 

er áberandi hjá honum eða í tæplega 70% tilfella. Aðeins tvisvar, í 1. og 2. dæmi, lætur 

hann kvenkynið hafa forgang þar sem hann vísar í sig og liðið í kvenkyni. Einnig vísar 

hann einu sinni í hvorugkynsorðið liðið með kvenkyni (4. dæmi) og það gerir hann í 

bæði skiptin sem fjallað er um lið í skriflegu könnuninni. Það eru jafnframt einu dæmin 
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sem hann kvenvæðir. Þessi þjálfari notar undantekningarlaust merkingarlegt samræmi í 

dæmunum sem fjalla um hann og liðið (við) í skriflegu könnuninni. 

5.2.5 Þjálfari E 

Frjálst tal úr fjölmiðlaviðtölum: 

1) Við verðum að vera klár (hk.) því það fer auðvitað mikil orka í leikina og nú 

höfum við tvo daga til að undirbúa okkur (mbl.is 10.4.2011). 

2) Við vorum gagnrýnd (hk.) fyrir sóknarleikinn (sport.is 13.4.2011). 

3) Allir (kk.) leikmenn Vals voru góðir (kk.) (sport.is 19.9.2011). 

4) Núna vorum við afslappaðar (kvk.). / Við vorum yfirspennt (hk.) í fyrra (sport.is 

25.2.2012). 

5) Við vorum ekki alveg sátt (hk.) við okkar leik. (sport.is 9.3.2012). 

6) Við mætum Fram skömmu eftir landsleiki og því verða margir leikmenn þreyttir 

(kk.) hjá okkur í kvöld (sport.is 28.3.2012). 

7) Ég held við höfum bara mætt of værukær (hk.) til leiks (mbl.is 10.11.2012). 

8) Við megum ekki við fleiri áföllum því við erum þegar búin (hk.) að missa... 

(sport.is 3.3.2013). 

9) Við höfum ekki tapað mörgum leikjum og alltaf komið sterk (hk.) til baka eftir 

þá en ef við spilum svona aftur er ljóst að okkur verður fljótlega hent út úr þessu 

einvígi (mbl.is 14.4.2013). 

10) Við komum sterk (hk.) til baka (sport.is 10.3.2013). 

 

Skriflegi þáttur rannsóknarinnar: 

1) Við fengum fín færi en vorum svolítið óheppin (hk.). 

2) Allir leikmenn eru virkilega spenntir (kk.) fyrir þessu verkefni. 

3) Við vorum of hægar (kvk.) allan leikinn. 

4) Stjarnan er með gott kvennalið og þær (kvk.) ætla sér líka að vinna. 

5) Við komum einfaldlega illa stemmdar (kvk.) í leikinn. 

6) Þetta Valslið vill vera á toppnum og þar eru þær (kvk.) núna. 

7) Við skulum hittast öll (hk.) á flugvellinum klukkutíma fyrir flug. 
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Mynd 5. Þjálfari E. 

 

Hér gætir misræmis því þessi þjálfari velur nánast undantekningarlaust merkingarlegt 

samræmi sem og beygingarsamræmi eða í 91% tilfella í frjálsu tali. Hann talar um sig 

og hópinn í hvorugkyni og leikmenn eru þreyttir en ekki þreyttar. Þó notar hann 

kvenkynið einu sinni þar sem hann segir „núna vorum við afslappaðar“. Í skriflegu 

könnuninni heldur hann sig við beygingarsamræmi þar sem orðið leikmenn kemur fyrir 

en að öðru leyti er kvenvæðingin ofan á. Hann velur tvisvar sinnum kvenvæðingu og 

tvisvar merkingarlegt samræmi með fornafninu við. Hann kvenvæðir í báðum 

dæmunum þar sem fjallað er um lið, eins og sjá má í 4. og 6. dæmi.  

5.2.6 Þjálfari F 

Frjálst tal úr fjölmiðlaviðtölum: 

1) Við megum ekki festast í skýjunum, heldur þurfum að vera komin (hk.) niður á 

jörðina fyrir leik númer tvö á föstudaginn (mbl.is 28.4.2009). 

2) Við vorum náttúrlega komnar (kvk.) í mjög vonda stöðu (mbl.is 20.1.2010). 

3) Við vorum farin (hk.) að stríða þeim svolítið mikið. / Stelpurnar verða að ná sér 

niður á jörðina og safna kröftum og vonandi geta allir (kk.) tekið þátt í leiknum 

á morgun (sport.is 9.11.2012). 

4) Við börðumst og börðumst en vorum dálítið ráðalitlar (kvk.) í sókninni / Við 

vorum orðnar þreyttar (kvk.) (sport.is 10.11.2012). 
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5) Þetta Valslið vill vera á toppnum og þar eru þær (kvk.) núna / Það sýnir hvað 

þetta eru miklir íþróttamenn því þótt einhverjir (kk.) kveinki sér núna eru allar 

tilbúnar (kvk.) (sport.is 17.11.2012). 

6) Við þurfum að fá framlag frá fleiri leikmönnum og ég held þær (kvk.) viti það 

best sjálfar (handbolti.org 17.4.2013). 

7) Mér fannst gaman að sjá spennustigið hjá okkur, allir (kk.) tóku þessu eins og 

salý-rólegar (kvk.) (sport.is 20.4.2013). 

 

Skriflegi þáttur rannsóknarinnar: 

1) Við fengum fín færi en vorum svolítið óheppin (hk.). 

2) Allir leikmenn eru virkilega spenntir (kk.) fyrir þessu verkefni. 

3) Við vorum of hæg (hk.) allan leikinn. 

4) Stjarnan er með gott kvennalið og þær (kvk.) ætla sér líka að vinna. 

5) Við komum einfaldlega illa stemmd (hk.) í leikinn. 

6) Þetta Valslið vill vera á toppnum og þar eru þær (kvk.) núna. 

7) Við skulum hittast öll (hk.) á flugvellinum klukkutíma fyrir flug. 

 

 

Mynd 6. Þjálfari F. 

 

Þjálfari F kvenvæðir mun meira í viðtölunum en hann gerir í skriflegu könnuninni. 

Kynjavalið er örlítið á reiki hjá honum í frjálsa talinu. Í tvígang notar hann 

karlkynsmyndina allir sem á í annað skiptið að vísa í stelpurnar og hitt skiptið í 
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fornafnið við og flokkast það hér undir þáttinn annað. Hann notar einnig 

kvenkynsmyndina allar tilbúnar sem vísar í karlkynsmyndina einhverjir. Að auki má 

nefna eina kynjablöndu enn þar sem þjálfarinn segir að allir (kk.) séu salý-rólegar 

(kvk). Skriflega könnunin er reglulegri. Þar kvenvæðir þjálfarinn aðeins þegar um 

íþróttalið er að ræða og hann notar merkingarlegt samræmi í öllum tilfellum sem vísa í 

hann og liðið. Líklega er kvenvæðingin í frjálsu tali ómeðvituð. 

5.2.7 Þjálfari G 

Frjálst tal úr fjölmiðlaviðtölum: 

1) Við fengum nokkur færi og vorum pínu óheppnar (kvk.). / Við fengum á okkur 

mark úr skyndisókn þar sem við erum komnar (kvk.) með marga leikmenn fram 

(sport.is 21.8.2010). 

2) Leikmenn (kk.) eru með ólíka eiginleika og allar góðar (kvk.) í fótbolta (sport.is 

7.6.2012). 

3) Ef við vinnum leikinn þá erum við komnar (kvk.) í umspil. / Margar (kvk.) af 

þessum leikmönnum munu bera upp landsliðið í framtíðinni (sport.is 19.7.2012). 

4) Ungu leikmennirnir okkar eru orðnar góðar (kvk.) (sport.is 5.9.2012). 

5) Við höfum unnið þær (kvk.) áður, Norðmennina (kk.) (sport.is 15.9.2012). 

6) Við bættum leik okkar aftur og vorum ánægð (hk.) með það að enda þetta vel og 

vorum staðráðin (hk.) í að gera betur (visir.is 14.3.2013). 

7) Við vorum ágætlega heppin (hk.) með þjóðir úr fyrsta styrkleikaflokki. Þetta er 

tæknilega gott lið, það heldur boltanum vel innan liðsins og spilar góðan 

fótbolta. Þær (kvk.) eru hærra skrifaðar en Írarnir. Við erum búin (hk.) að stefna 

að því að vinna okkur sæti á EM í tvö ár. Allir leikmenn (kk.) íslenska liðsins eru 

klárir (kk.) í slaginn (mbl.is 6.4.2013). 

8) Svíar (kk.) eru mjög hreyfanlegar, duglegar (kvk.) að hreyfa sig án bolta (ruv.is 

16.4.2013). 

 

Skriflegi þáttur rannsóknarinnar: 

1) Við fengum fín færi en vorum svolítið óheppin (hk.). 

2) Allir leikmenn eru virkilega spenntar (kvk.) fyrir þessu verkefni. 

3) Við vorum of hægar (kvk.) allan leikinn. 

4) Stjarnan er með gott kvennalið og þær (kvk.) ætla sér líka að vinna. 

5) Við komum einfaldlega illa stemmdar (kvk.) í leikinn. 
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6) Þetta Valslið vill vera á toppnum og þar eru þær (kvk.) núna. 

7) Við skulum hittast öll (hk.) á flugvellinum klukkutíma fyrir flug. 

 

 

Mynd 7. Þjálfari G. 

 

Þjálfari G kvenvæðir í meirihluta dæmanna og útkoman er nokkuð svipuð úr báðum 

könnunum. Samkvæmt þessu velur hann frekar að nota kvenkyn þegar hann fjallar um 

sig og liðið en það er þó ekki algilt því hann á það einnig til að nota hvorugkyn við 

svipaðar aðstæður. Iðulega er fjallað um leikmenn liðanna í kvenkyni þrátt fyrir að 

vísað sé í karlkynsorð. Sjá t.d. í 8. dæmi í frjálsu tali: „Svíar eru mjög hreyfanlegar, 

duglegar...“ en á hinn bóginn notar hann karlkyn í 7. dæmi þar sem hann vísar í orðið 

leikmenn svo þetta lítur út fyrir að vera tilviljanakennt fremur en að hann sé að beita 

fyrirfram ákveðinni aðferðafræði. Í skriflegu könnuninni velur hann kvenkyn í fimm af 

sjö dæmum. Hann notar merkingarlegt samræmi aðeins í 1. dæmi en kvenvæðir í öðrum 

dæmum sem eru sambærileg. Í 7. dæmi velur hann einnig merkingarlegt samræmi en 

það dæmi er „utan vallar“ ef svo má segja og því líklega önnur hugsun sem býr að baki 

svari við því. 

5.2.8 Þjálfari H 

Frjálst tal úr fjölmiðlaviðtölum: 

1) Ef við klárum ekki leikinn þá erum við á einhverjum tímapunkti værukær (hk.) 

(sport.is 24.5.2011). 

2) Blikarnir eru hættulegir (kk.) (sport.is 19.6.2011). 
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3) Við vorum búin (hk.)að undirbúa okkur vel (sport.is 23.6.2011). 

4) Leikurinn í heild hjá okkur var nokkuð góður svo við erum ánægð (hk.). / Við 

vorum öll óánægð (hk.) með að halda ekki áfram (sport.is 5.7.2011). 

5) Það eru allir tilbúnir (kk.) að berjast (sport.is 22.7.2011). 

6) Nú ætlar Valsliðið að hugsa vel um sig og æfa vel og koma tvíefldar (kvk.) til 

leiks (sport.is 26.7.2011). 

7) Það er svakaleg stemning í hópnum og allir tilbúnir (kk.) í slaginn (sport.is 

6.10.2011). 

8) Við vorum skipulagðar (kvk.) (sport.is 3.7.2012). 

9) Við byrjuðum í seinnihálfleik allar (kvk.) (sport.is 3.7.2012). 

10) Við vorum komin (hk.) í 2-0 yfir og eigum bara að klára þetta. / Við erum 

þreyttar (kvk.) eftir bikarleikina (mbl.is 31.7.2012). 

 

Skriflegi þáttur rannsóknarinnar: 

1) Við fengum fín færi en vorum svolítið óheppnar (kvk.). 

2) Allir leikmenn eru virkilega spenntir (kk.) fyrir þessu verkefni. 

3) Við vorum of hægar (kvk.) allan leikinn. 

4) Stjarnan er með gott kvennalið og þær (kvk.) ætla sér líka að vinna. 

5) Við komum einfaldlega illa stemmdar (kvk.) í leikinn. 

6) Þetta Valslið vill vera á toppnum og þar eru það (hk.) núna. 

7) Við skulum hittast öll (hk.) á flugvellinum klukkutíma fyrir flug. 

 

 

Mynd 8. Þjálfari H.  
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Þjálfari H kvenvæðir í rúmlega 57% tilfella í máldæmunum sem tekin eru úr viðtölum. 

Það virðist vera handahófskennt hvort tilbrigðið hann notar með fornafninu við því í 

þeim átta tilfellum sem tengjast fornafninu í frjálsa talinu notar hann fimm sinnum 

merkingarlegt samræmi og þrisvar sinnum kvenvæðir hann. Dæmið snýst við þegar litið 

er á skriflegu könnunina því þar velur hann samræmi í yfir 66% tilfella. Það er 

athyglisvert að í skriflegu könnuninni notar þjálfarinn kvenkyn með Stjörnuliðinu í 4. 

dæmi en beygingarsamræmi með Valsliðinu í 6. dæmi. Sá munur er á þessum dæmum 

að í tilfellinu með Stjörnuliðinu kemur fram orðið kvennalið sem ekki er í síðarnefnda 

dæminu. Það gæti hafa haft áhrif á þá mynd sem kemur í hugann um liðið. Valið virðist 

í heild vera tilviljunarkennt fremur en meðvitað. 

5.2.9 Þjálfari I 

Frjálst tal úr fjölmiðlaviðtölum: 

1) Við vorum yfirspilaðar (kvk.) síðustu 20 mínúturnar í fyrri hálfleik og þá fór 

allur baráttuandi úr þessu hjá okkur. / Ég held að við séum vel skipulagðar  

(kvk.) og með mjög góða vörn. / Við erum alveg geysilega vel 

mannaðar (kvk.) (visir.is 1.6.2011). 

2) Leikmenn mínir geta gengið stoltir (kk.) heim (sport.is 23.6.2011). 

3) Við vorum þreyttar (kvk.). / Menn þurfa að leggja sig fram, vera fljótar (kvk.) 

að hugsa og hreinlega vinna meira (sport.is 5.7.2011). 

4) Þróttur var neðst í deildinni í fyrra og þær (kvk.) spila leik við 

Íslandsmeistarana... (sport.is 3.5.2012). 

5) Við vorum mjög góðar (kvk.) í seinni hálfleik / Við vorum bara allt of daufar 

(kvk.) í fyrri hálfleik (mbl.is 3.7. 2012). 

6) Við vorum flengdar (kvk.) hér í dag. / Við verðum að reyna að koma eins vel 

undirbúnar (kvk) og hægt er í næsta leik (sport.is 7.5.2013). 

 

Skriflegi þáttur rannsóknarinnar: 

1) Við fengum fín færi en vorum svolítið óheppnar (kvk.). 

2) Allir leikmenn eru virkilega spenntar (kvk.) fyrir þessu verkefni. 

3) Við vorum of hægar (kvk.) allan leikinn. 

4) Stjarnan er með gott kvennalið og þær (kvk.) ætla sér líka að vinna. 

5) Við komum einfaldlega illa stemmdar (kvk.) í leikinn. 

6) Þetta Valslið vill vera á toppnum og þar eru þær (kvk.) núna. 
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7) Við skulum hittast allar (kvk.) á flugvellinum klukkutíma fyrir flug. 

 

 

Mynd 9. Þjálfari I. 

 

Hjá þessum þjálfara er kvenvæðingin alls ráðandi þegar hann vísar í sig og hópinn með 

fornafninu við í frjálsu tali. Hann notar einnig kvenkyn þegar hann vísar í íþróttafélagið 

Þrótt í 4. máldæmi. Aðeins einu sinni notar hann beygingarsamræmi en þá er hann að 

vísa í karlkyns nafnorðið leikmenn eins og sjá má í 2. máldæmi. Í skriflegu könnuninni 

er kvenvæðingin 100% og niðurstaðan hlýtur að vera sú að kvenvæðingin sé meðvituð. 

5.2.10 Þjálfari J 

Frjálst tal úr fjölmiðlaviðtölum: 

1) Við erum búin (hk.) að skora flest mörk. Við vorum vanmetin (hk.) í fyrri 

hálfleik (sport.is 12.9.2011). 

2) Mér fannst við ekki mjög beinskeyttar (kvk.). Við klúðruðum þessu sjálfar 

(kvk.) (sport.is 18.7.2012). 

3) Ég er ánægður með það að við séum komin (hk.) í þennan leik (sport.is 

24.8.2012). 

4) Við vorum alveg búin (hk.) að ræða það að fara í framlengingu (sport.is 

25.8.2012). 

5) Við getum ekki verið annað en sátt (hk.). / Við erum svo ofboðslega sterk (hk.) í 

mótlæti (sport.is 26.9.2012). 
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6) Við erum búnar (kvk.) að vera vaxandi undanfarnar vikur og erum klárar (kvk.) 

í þetta (sport.is 3.5.2013). 

7) Við erum efstar (kvk.) í deildinni í dag (sport.is 28.6.2013). 

8) Við höfum verið agaðar (kvk.). / Við erum hæstánægðar (kvk.) (sport.is 

1.7.2013). 

 

Skriflegi þáttur rannsóknarinnar: 

1) Við fengum fín færi en vorum svolítið óheppnar (kvk.). 

2) Allir leikmenn eru virkilega spenntir (kk.) fyrir þessu verkefni. 

3) Við vorum of hægar (kvk.) allan leikinn. 

4) Stjarnan er með gott kvennalið og þær (kvk.) ætla sér líka að vinna. 

5) Við komum einfaldlega illa stemmdar (kvk.) í leikinn. 

6) Þetta Valslið vill vera á toppnum og þar eru þær (kvk.) núna. 

7) Við skulum hittast allar (kvk.) á flugvellinum klukkutíma fyrir flug. 

 

 

Mynd 10. Þjálfari J. 

 

Þjálfari J notar kvenvæðingu og samræmi á víxl í frjálsu tali. Nokkuð jöfn skipting eða 

sjö á móti sex máldæmum, kvenvæðingu í vil. Annað er uppi á teningnum í skriflegu 

könnuninni því þar kvenvæðir hann undantekningarlaust. Aðeins einu sinni velur hann 

beygingarsamræmi en það er með karlkyns nafnorðinu leikmenn. 
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5.2.11 Þjálfari K 

Frjálst tal úr fjölmiðlaviðtölum: 

1) Við vorum kannski svolítið meðvituð (hk.) um það að við þyrftum að elta. / Ég 

held við séum alveg meðvituð (hk.) um það frá byrjun að við ætlum að vera í 

toppbaráttunni (sport.is 18.7.2012). 

2) Við vissum alveg að við myndum ekki fá neitt fullt af færum, ég held við getum 

verið alveg heiðarlegar (kvk.) með það (mbl.is 18.7.2012). 

3) Það verður ekki beint hlaupið að því að toppa 2012 en það eru allir klárir (kk.) 

að leggja mikið á sig til að gera það (landpostur.is 23.10.2012). 

4) Við erum búin (hk.) að bíða lengi eftir þessu og allir orðnir gríðarlega spenntir 

(kk.) í að taka þátt... (fotbolti.net 7.5.2013). 

5) Við komum úr erfiðum leik á föstudag og það sat í okkur og við vorum svolítið 

löskuð (hk.) (visir.is 30.7.2013). 

6) Við vorum bara ekki nógu vel undirbúnar (kvk.) (fotbolti.net 24.8.2013). 

7) Það eru allir leikmenn virkilega spenntir (kk.) fyrir þessu verkefni (fotbolti.net 

9.10.2013). 

8) Allir (kk.) þurfa að hafa kjark og þor fyrir þetta (fotbolti.net 9.10.2013). 

 

Skriflegi þáttur rannsóknarinnar: 

1) Við fengum fín færi en vorum svolítið óheppnar (kvk.). 

2) Allir leikmenn eru virkilega spenntir (kk.) fyrir þessu verkefni. 

3) Við vorum of hægar (kvk.) allan leikinn. 

4) Stjarnan er með gott kvennalið og þær (kvk.) ætla sér líka að vinna. 

5) Við komum einfaldlega illa stemmdar (kvk.) í leikinn. 

6) Þetta Valslið vill vera á toppnum og þar eru þær (kvk.) núna. 

7) Við skulum hittast öll (hk.) á flugvellinum klukkutíma fyrir flug. 
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Mynd 11. Þjálfari K. 

 

Þjálfarinn sem hér um ræðir heldur sig að mestu við beygingarsamræmi og 

merkingarlegt samræmi í frjálsu tali. Hann talar um að allir séu klárir og leikmenn séu 

spenntir, svo dæmi séu tekin. Í 4. dæmi er fyrri hluti setningarinnar „Við erum búin að 

bíða lengi eftir þessu“ en í framhaldinu notar þjálfarinn karlkynsmyndina allir sem er 

venjan þegar vísað er í ótilgreindan hóp. Í þessu tilfelli hefur hann hins vegar þegar 

tilgreint hópinn með því að hefja setninguna á við sem vísar í hann sem karlmann og 

kvenkynsleikmenn og þess vegna er þetta dæmi flokkað í dálkinn annað. Kynjanotkunin 

er svolítið á reiki í frjálsu tali en mjög reglubundin í skriflegu könnuninni þar sem hann 

kvenvæðir í fimm af sjö dæmum. Hann notar beygingarsamræmi í 2. dæmi þar sem 

segir allir leikmenn eru spenntir, rétt eins og hann gerir í frjálsu tali. Einnig notar hann 

merkingarlegt samræmi í 7. dæmi líkt og margir hinna þjálfaranna gera. 

5.2.12 Þjálfari L 

Frjálst tal úr fjölmiðlaviðtölum: 

1) Við erum búin (hk.) að spila illa undanfarið. / Við vorum byrjuð (hk.) að hugsa... 

(7.3.2012). 

2) Við setjum náttúrulega bara pressu á okkur sjálfar (kvk.) (14.3.2012). 

3) Við vorum búin (hk.) að undirbúa okkur vel. / Við förum í þann leik til að vinna 

og leggja okkur allar (kvk.) fram (24.3.2012). 

4) Við verðum að vera mjög fókuseraðar (kvk.) til að klára þetta (26.3.2012). 
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5) Við sýndum það megnið af hálfleiknum að við erum þess verðugar (kvk.) að 

vera komnar (kvk.) í þennan úrslitaleik. / Við vorum bara ekki nógu grimmar 

(kvk.) í boltana. / Nú förum við bara heim og lögum þessi atriði og komum 

eldhressar (kvk.) á laugardaginn (4.4.2012). 

6) Við eigum bara að vera stolt (hk.) af því (14.4.2012). 

7) Við vorum slakar (kvk.) í seinni hálfleik. / Við höfum verið hálfbrothættar 

(kvk.) í undirbúningnum (3.10.2012). 

 

Skriflegi þáttur rannsóknarinnar: 

1) Við fengum fín færi en vorum svolítið óheppnar (kvk.). 

2) Allir leikmenn eru virkilega spenntar (kvk.) fyrir þessu verkefni. 

3) Við vorum of hægar (kvk.) allan leikinn. 

4) Grindavík er með gott kvennalið og þær (kvk.) ætla sér líka að vinna. 

5) Við komum einfaldlega illa stemmdar (kvk.) í leikinn. 

6) Þetta Haukalið vill vera á toppnum og þar eru þær (kvk.) núna. 

7) Við skulum hittast allar (kvk.) á flugvellinum klukkutíma fyrir flug. 

 

 

Mynd 12. Þjálfari L. 

 

Í frjálsu tali á kvenvæðingin vinninginn hjá þessa þjálfara en í tæpum þriðjungi 

dæmanna notar hann samræmi. Hins vegar kvenvæðir hann undantekningarlaust í 

skriflegu dæmunum sem hlýtur að benda til þess að kvenvæðingin sé meðvituð. 
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5.2.13 Þjálfari M 

Frjálst tal úr fjölmiðlaviðtölum: 

1) Við vorum rosalega hungraðar (kvk.) í það að sigra. / Ef við verðum duglegar 

(kvk.) í fjáröflun... / ...þá erum við helvíti flottar (kvk.) (12.10.2011). 

2) Við erum drullufúlar (kvk.) yfir að tapa þessu (18.2.2012). 

3) Það voru bara atriði sem að við vorum bara ekki nógu sterkar (kvk.) á 

(18.2.2012). 

4) Við vorum alveg staðráðnar (kvk.) í því að sækja sigur hingað (3.10.2012). 

5) Við fengum framlag frá öllum vorum allar staðráðnar (kvk.) í að leggja sig 

fram (10.10.2012). 

6) Sóknarlega vorum við ekki nógu sterkar (kvk.). / Við erum ákveðnar (kvk.) í 

því, að hvernig við spiluðum í dag þá erum við á leið í DHL höllina á 

laugardaginn til að vinna. / Við vorum ekki nógu gíraðar (kvk.) og kláruðum 

ekki sniðskotin okkar, vorum ekki tilbúnar (kvk.) að skjóta skotum sem við 

fengum í leiknum og ekki tilbúnar (kvk.) að setja niður vítin á ögurstundu 

(3.4.2013). 

7) Kvennaliðið er án þriggja sterkra leikmanna sem allir (kk.) fóru í aðgerðir 

(8.10.2013). 

 

Skriflegi þáttur rannsóknarinnar: 

1) Við fengum fín færi en vorum svolítið óheppin (hk.). 

2) Allir leikmenn eru virkilega spenntar (kvk.) fyrir þessu verkefni. 

3) Við vorum of hægar (kvk.) allan leikinn. 

4) Grindavík er með gott kvennalið og þær (kvk.) ætla sér líka að vinna. 

5) Við komum einfaldlega illa stemmdar (kvk.) í leikinn. 

6) Þetta Haukalið vill vera á toppnum og þar eru þær (kvk.) núna. 

7) Við skulum hittast öll (hk.) á flugvellinum klukkutíma fyrir flug. 
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Mynd 13. Þjálfari M. 

 

Þjálfarinn kvenvæðir nánast undantekningarlaust í frjálsu tali. hann notar aðeins einu 

sinni beygingarsamræmi en það gerir hann með fleirtöluorðinu leikmenn. Í skriflegu 

könnuninni kvenvæðir hann hins vegar í setningunni þar sem þetta sama orð kemur 

fyrir. Hann notar merkingarlegt samræmi aðeins tvisvar og sterkar líkur hljóta að teljast 

á því að hann kvenvæði meðvitað. 

5.2.14 Þjálfari N 

Frjálst tal úr fjölmiðlaviðtölum: 

1) Við þurfum að taka til í hausnum á okkur og mæta tilbúnar (kvk.) í næsta leik 

(mbl.is 8.2.2012). 

2) Við byrjuðum ekkert sérstaklega en svo komum við sterkar (kvk.) upp (sport.is 

23.3. 2012). 

3) Við erum alla vega búin (hk.) að koma okkur í þá stöðu að með sigri í næsta leik 

getum við klárað þetta. / Við byrjuðum ekkert sérstaklega en svo komum við 

sterkar (kvk.) upp. (mbl.is 7.4.2012). 

4) Staðan er náttúrulega orðin 2-0 en við erum alveg róleg (hk.). / Við þurfum að 

halda aftur af þeirra helstu leikmönnum og vera áfram grimmar (kvk.) í fráköstin 

(sport.is 7.4.2012). 
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5) Við fórum að verja forskotið sem við vorum komnar (kvk.) með. / Við vorum 

komin (hk.) svolítið yfir og þá hættum við að sækja á körfuna (sport.is 

11.4.2012). 

6) Við erum búin (hk.) að vinna tvöfalt. / Leikmenn eru tilbúnar (kvk.) að bakka 

hverja aðra upp (sport.is 14.4.2012). 

 

Skriflegi þáttur rannsóknarinnar: 

1) Við fengum fín færi en vorum svolítið óheppnar (kvk.). 

2) Allir leikmenn eru virkilega spenntir (kk.) fyrir þessu verkefni. 

3) Við vorum of hægar (kvk.) allan leikinn. 

4) Grindavík er með gott kvennalið og þær (kvk.) ætla sér líka að vinna. 

5) Við komum einfaldlega illa stemmdar (kvk.) í leikinn. 

6) Þetta Haukalið vill vera á toppnum og þar eru þær (kvk.) núna. 

7) Við skulum hittast öll (hk.) á flugvellinum klukkutíma fyrir flug. 

 

 

Mynd 14. Þjálfari N. 

 

Þessi þjálfari kvenvæðir í meirihluta tilfella eða í 60% tilfella í frjálsu tali og rúmlega 

70% í skriflegu könnuninni þar sem hann velur aðeins beygingarsamræmi í dæminu 

með leikmönnunum og í 7. dæmi velur hann merkingarlegt samræmi en það dæmi er 

„utan vallar“. 
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5.3 Niðurstaða 

Í þessum hluta 5. kafla birtast niðurstöður könnunarinnar, fyrst sundurliðaðar eftir 

íþróttagreinum og í kafla 5.3.4. er heildarniðurstaðan. Eins og áður hefur komið fram 

var ekki unnt að hafa jafna tölu þátttakenda úr öllum þremur íþróttagreinunum vegna 

þess hve lítið er um viðtöl við þjálfara körfuboltaliða kvenna. Engu að síður er 

forvitnilegt að athuga hvort munur sé á milli íþróttagreina. 

5.3.1 Handbolti 

 

Mynd 15. Heildarniðurstaða - handbolti.  

 

Niðurstaðan úr frjálsu tali er sú að nokkuð jöfn skipting er á milli kvenvæðingar og 

samræmis. Hins vegar kvenvæddu handboltaþjálfararnir mun meira í skriflegu 

könnuninni og má túlka það þannig að sterkar líkur séu á að kvenvæðingin sé meðvituð. 
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5.3.2 Knattspyrna 

 

Mynd 16. Heildarniðurstaða - knattspyrna. 

 

Svipuð niðurstaða er hjá knattspyrnuþjálfurunum og handboltaþjálfurunum, þeir 

kvenvæða meira í skriflegu könnuninni en þeir gera í raun svo leiða má líkur að því að 

kvenvæðingin sé meðvituð. 

5.3.3 Körfubolti 

 

Mynd 17. Heildarniðurstaða - körfubolti. 

 

Körfuboltaþjálfararnir virðast nokkuð meðvitaðir um hversu mikið þeir kvenvæða en 

eins og sjá má er munurinn á milli kannananna tveggja mjög lítill. Í heild kvenvæða þeir 

oftar en þjálfararnir í fótbolta og handbolta. 
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5.3.4 Heildarniðurstaðan 

 

Mynd 18. Heildarniðurstaða þjálfara allra þriggja íþróttagreinanna. 

 

Heildarniðurstaðan sýnir að þjálfararnir kvenvæða talsvert meira í skriflegu könnuninni 

en í viðtölunum (frjálsu tali). Í töflunni hér að neðan má sjá tölulegar upplýsingar. 

Dálkar með niðurstöðutölum kvenvæðingar hvers þjálfara eru hlið við hlið og að sama 

skapi tölum um samræmi úr báðum þáttum könnunarinnar, til frekari glöggvunar. 

 

 

Þjálfari 

Kvenvæðing 

frjálst tal 

Kvenvæðing 

skrifleg könnun 

Samræmi 

frjálst tal 

Samræmi 

skrifleg könnun 

Annað 

frjálst tal 

A 63,6 57,1 27,3 42,9 9,1 

B 85,7 85,7 14,3 14,3  

C 71,4 14,3 28,6 85,7  

D 25,0 28,6 75,0 71,4  

E 9,1 57,1 90,9 42,9  

F 58,3 28,6 25,0 71,4 16,7 

G 64,3 71,4 35,7 28,6  

H 33,3 57,1 66,7 42,9  

I 90,9 100,0 9,1 0,0  

J 53,8 85,7 46,2 14,3  

K 20,0 71,4 70,0 28,6 10,0 

L 69,2 100,0 30,8 0,0  

M 92,3 71,4 7,7 28,6  

N 60,0 71,4 40,0 28,6  

Tafla 1. Heildarniðurstaða sýnd í prósentum. 
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Sumir þjálfaranna virðast nokkuð meðvitaðir um hve mikið þeir kvenvæða en lítill eða 

enginn munur er á frjálsu tali og skriflegu könnuninni hjá A, B, D, G, I og N. Hluti 

þátttakenda svaraði könnuninni á þann hátt að ætla má að þeir telji sig ekki kvenvæða 

en annað kemur í ljós í viðtölum við þá, t.d. við þjálfara C, en þar er mikill munur á 

útkomunni og einnig má í því sambandi nefna þjálfara F og M. Svör þjálfara E og K úr 

skriflegu könnuninni benda hins vegar til þess að þeir telji sig kvenvæða mun meira en 

þeir gera í raun, miðað við það sem kemur í ljós í viðtölunum við þá. Í heild er 

kvenvæðingin það áberandi í tali þjálfaranna að túlka má niðurstöður á þann veg að 

kvenvæðingin sé fyrirfram ákveðið, meðvitað val. 

Í kafla 2.3. var fjallað um orðið kvenvæðing og merkingu þess í umfjöllun um 

málfar. Þar kemur fram að í þessari ritgerð er orðið notað alls staðar þar sem 

karlþjálfararnir, þátttakendur þessarar rannsóknar, nota kvenkynsmyndir orða þar sem 

venjan er að nota hvorugkynsmyndir eða karlkynsmyndir. Er þá átt við setningar þar 

sem merkingarlegt samræmi er brotið, t.d.: „Við vorum allar of hægar...“ og einnig 

setningar þar sem ekki er um beygingarsamræmi að ræða heldur verður merkingarlegt 

samræmi fyrir valinu: „Allir leikmenn eru spenntar...“. Súluritin á mynd nr. 19 sýna 

heildarniðurstöður úr viðtalsþætti rannsóknarinnar þar sem þessar tvær setningagerðir 

hafa verið sundurliðaðar. 

 

 

Mynd 19. Heildarniðurstaða allra setninga úr viðtalsþætti rannsóknarinnar. 

 

Í báðum tilfellum hefur kvenvæðingin vinninginn og munurinn milli setningagerða er 

lítill sem enginn. Mynd 20 sýnir samskonar greiningu á setningunum úr skriflegu 

könnuninni. 

40,0% 41,9% 

60,0% 58,1% 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Setn. með 1.p.ft. Setn. með no.

Samræmi

Kvenvæðing



62 

 

..... 

 

Mynd 20. Heildarniðurstaða allra setninga úr skriflegu rannsókninni. 

 

Útkoman er mjög áþekk í báðum setningagerðum. Sú setning þar sem 

beygingarsamræmi er hvað síst brotið er sú sem inniheldur orðið leikmenn. Aðeins þrír 

af fjórtán þjálfurum segja að leikmenn séu spenntar en aðrir halda beygingarsamræmi 

milli lýsingarorðsins og nafnorðsins. Tvær setninganna eru með nöfnum íþróttafélaga. Í 

öðru tilfellinu var ákveðið að setja orðið kvennalið með heiti félagsins Stjörnunnar til 

þess að athuga hvort það hefði áhrif á val þjálfaranna og í hinu tilfellinu er 

hvorugkynsorðinu lið skeytt við nafn félagsins, sbr. Valslið. Svo virðist sem það hafi 

haft áhrif því þjálfararnir vísuðu undantekningalaust í kvennalið Stjörnunnar í kvenkyni, 

sbr. „Stjarnan er með gott kvennalið og þær ...“. Hins vegar notuðu þrír þjálfaranna 

hvorugkynsmynd fornafnsins með Valsliðinu: „Þetta Valslið vill vera á toppnum og þar 

er það núna“. Ellefu þeirra völdu að nota kvenkyn í þessu dæmi. Þjálfararnir nota 

kvenkynsmyndir með 1.p.ft. fornafninu við í langflestum tilfella en í 7. dæmi sem er 

„utan vallar“ velja níu þeirra hvorugkynsmynd fornafnsins: „Við skulum hittast öll ...“.  

5.4 Hvað er vitað um uppsprettu málfarsnýjungarinnar? 

Eins og kom fram í inngangi ritgerðarinnar var leitað í annað sinn til þjálfaranna og þeir 

beðnir um að svara nokkrum spurningum varðandi notkun kvenkyns í setningum eins 

og „Við erum allar tilbúnar í slaginn“, þar sem við vísar í karlþjálfara og stelpurnar í 

liðinu. Meðal þess sem spurt var um var hvort þeir vissu hvenær byrjað hafi verið að 

tala á þennan hátt og hver hafi verið fyrstur. Enginn þeirra átta þjálfara sem svöruðu 
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þessum spurningum vissi svarið við því. Það liggur því ljóst fyrir að enginn þeirra er 

upphafsmaður þessarar málfarsnýjungar, a.m.k. hefur enginn þeirra beinlínis tekið þá 

ákvörðun að taka upp þetta orðalag. Einnig var leitað svara hjá tveimur 

íþróttafréttamönnum sem hafa mikla reynslu af umfjöllun um íþróttir kvenna. Það eru 

þeir Samúel Örn Erlingsson (tölvupóstssamskipti 8.4.2014) og Adolf Ingi Erlingsson 

(munnlega 9.4.2014).  

Samúel Örn telur upphaf málfarsnýjungarinnar tengjast kvennaknattspyrnu, þar 

hafi hann í það minnsta fyrst tekið eftir því að þjálfari kvenkenndi sig með stelpunum en 

hann man reyndar ekki hvaða þjálfari það var. Síðan hafi farið að bera á þessu hjá 

þjálfurum hinna flokkaíþróttanna, það er að segja einnig hjá þeim sem þjálfuðu konur í 

handbolta og körfubolta. Samúel tók fram að þetta hefði ævinlega pirrað sig og hann var 

nokkuð viss um mest væri um þetta innan knattspyrnunnar. 

Adolf Ingi telur sig vita nokkuð örugglega hver hafi byrjað að tala á þennan hátt. 

Það hafi verið körfuboltaþjálfari sem þjálfaði kvennalið Hauka á þeim tíma sem Adolf 

Ingi veitti þessu fyrst athygli. Næsti þjálfari sem tók þetta upp, svo Adolf Ingi tæki eftir, 

var knattspyrnuþjálfari og væri þessi málfarsnýjung meira áberandi hjá honum en hjá 

öðrum þjálfurum. Sá þjálfari sem hér um getur er einn af þátttakendunum í þessari 

rannsókn. Adolf Ingi sagði að sér hefði fundist þessi nýjung skondin í upphafi og hann 

telur að ekki séu meira en fimm til sjö ár síðan hann tók fyrst eftir þessu.  

Þjálfararnir voru einnig spurðir um það hvort einhver ástæða væri fyrir því að 

þeir kvengerðu sig og leikmannahópinn. Þrír þeirra svöruðu því neitandi og einn í þeirra 

hópi sagðist helst ekki gera það og ef það slyppi út úr honum væri það algjör 

undantekning og með öllu ómeðvitað. Í ljós kemur hins vegar að þessi tiltekni þjálfari 

kvenvæðir í tæplega 60% tilfella í könnuninni á frjálsa talinu og í tæplega 30% í þeirri 

skriflegu. Hinir tveir sem svöruðu neitandi töldu þetta frekar ósjálfrátt vegna þess að 

þeir væru hluti af kvennahópi og er athyglisvert að annar þeirra kvenvæðir í um 68% 

tilfella í báðum könnunum og hinn kvenvæðir í tæplega 70% tilfella í frjálsu tali og 

100% tilfella í skriflegu könnuninni. Fimm þjálfaranna svöruðu spurningunni játandi. 

Tveir þeirra sögðust gera þetta meðvitað og sem þátt í því að búa til liðsheild. Annar 

þeirra kvenvæðir í 65% tilfella í frjálsu tali og rúmlega 70% í skriflegu könnuninni. 

Hinn aftur á móti kvenvæðir aðeins í 9% tilfella í frjálsu tali og tæplega 60% í skriflegu 

könnuninni. Þrír þjálfaranna sögðu þetta nokkuð meðvitað og eðlilegra en tala um sig 

og leikmenn í hvorugkyni. Einn úr þeirra hópi kvenvæðir í yfir 70% tilfella í frjálsu tali 

en aðeins 14% í skriflegu könnuninni. 
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Að lokum voru þeir spurðir hvort þeim fyndist það hafa sérstök áhrif að taka svona 

til orða. Þeir sem töldu svo vera sögðu eitthvað á þá leið að með þessu yrðu þeir frekar 

hluti af hópnum, verkefninu, þeirri ábyrgð og þeim árangri sem hópurinn næði, og 

áhersla væri á að þau væru eitt lið, ein heild og allir jafnir. Með því að telja sig með 

hópnum og verða „einn af stelpunum“ undirstrikuðu þeir afstöðu sína. Einn þjálfaranna 

sagðist jafnframt meðvitað kvenvæða sig og hópinn þegar illa gengi. Með því væri hann 

að taka ábyrgð á slæmu gengi. Hann teldi sig síður með hópnum þegar vel gengi, heldur 

segði „Stelpurnar stóðu sig vel.“ Sá þjálfari sem tók svo til orða er einmitt sá sem Adolf 

Ingi tiltók sem þann fótboltaþjálfara sem þessi málfarsnýjung væri hvað mest áberandi 

hjá. 

Samkvæmt þessum niðurstöðum beita þjálfararnir kvenvæðingu ýmist meðvitað 

eða ómeðvitað og er útkoman úr niðurstöðunum ekki alltaf í samræmi við svör þeirra. 

Þess má að lokum geta að enginn þjálfaranna nefndi sérstaklega kenningar
11

 úr 

íþróttafræðum til þess að styðja við afstöðu sína til kvenvæðingarinnar. Enginn þeirra 

tiltók heldur að ástæðan væri sú að konur hefðu hvatt þá til þess fremur en að vísa í 

hópinn í hvorugkyni. Einn þjálfari tók fram að hann upplifði að þetta hefði jákvæð áhrif 

og annar var á sama máli og Adolf Ingi og sagði að sér þætti þessi nýjung sniðug. Eins 

og fram hefur komið kvenvæða fimm af þeim átta sem svöruðu spurningunum mál sitt 

vegna þeirrar ástæðu að með því verði þeir hluti af hópnum og deili ábyrgð með 

stelpunum. Það getur talist ákveðin þjálfunartækni.  

  

                                                 
11

 Sjá umfjöllun um hvatningu þjálfara í kafla 5.1. 
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6 Lokaorð 

Markmiðið með þessari könnun er að varpa ljósi á hvort og þá hve algengt er að 

karlþjálfarar íþróttaliða kvenna noti kvenkyn þar sem annars væri hefðbundnara að nota 

karlkyn eða hvorugkyn. Niðurstaðan sýnir að þeir kvenvæða töluvert þegar þeir fjalla 

um sig og kvennaliðið með því að nota kvenkynsmyndir orða sem vísa í kynjablandaðan 

hóp sem telur þá og stelpurnar í liðinu í dæmum eins og „Við vorum allar of hægar...“ 

og brjóta þannig merkingarlegt samræmi. Þeir kvenvæða einnig töluvert í setningum 

eins og „Allir leikmenn eru spenntar...“, þar sem merkingarlegt samræmi verður fyrir 

valinu en ekki beygingarsamræmi. Kvenkynið virðist því mun sýnilegra í þeirra máli en 

það væri samkvæmt þeirri forskrift málstaðalsins að gæta eigi beygingarsamræmis og 

sömuleiðis gera þeir kvenkynið sýnilegra þegar þeir víkja frá þeirri rótgrónu málvenju 

að nota hvorugkyn fleirtölu (við öll) um kynjablandaðan hóp. Sumir þjálfaranna svara 

skriflegu könnuninni á þann hátt að ætla má að þeir telji sig ekki kvenvæða en annað 

kemur í ljós í viðtölunum. Heildarniðurstaðan sýnir hins vegar að þjálfararnir kvenvæða 

meira í skriflegu könnuninni eða í 75,5% tilfella andspænis 57,2% tilfella í viðtölunum. 

Bygging ritgerðarinnar var á þann hátt að í öðrum kafla var fjallað um kyn sem 

málfræðilegt fyrirbæri, skilgreiningu á því og hvernig kyn eins orðs hefur áhrif á 

setningu í heild. Einnig var rætt um muninn á sýnileika karlkyns og kvenkyns í íslensku 

og hvaða leiðir eru mögulegar til þess að jafna hlut kynjanna innan tungumálsins. Að 

lokum var litið til sögulegs arfs íslenskrar tungu sem er að finna í indóevrópsku 

frumtungunni og er ástæða þess að karlkyn hefur hlutleysishlutverki að gegna í íslensku. 

Í þriðja kafla var skoðað hvernig fjallað er um konur sem stunda íþróttir og þá 

hvaða áherslur eru notaðar í tengslum við konur í íþróttaumfjöllun. Einnig voru þar 

vangaveltur um nafngiftir íþróttafélaga og ýmsa frasa og myndlíkingar sem finna má í 

íþróttamáli. Að lokum var fjallað um ákveðin málfræðileg einkenni sem tengjast 

umræðu um íþróttir. 

Í fjórða kafla var gerð grein fyrir uppbyggingu og aðferð könnunarinnar. Kostir og 

gallar mismunandi rannsóknaraðferða voru reifaðir, skipulag könnunarinnar var útskýrt 

og hvernig staðið var að vali þátttakenda. Í lok kaflans var fjallað um úrvinnslu efnisins. 

Í fimmta kafla var sjálf könnunin og niðurstöður hennar. Auk heildarniðurstöðu 

voru niðurstöðurnar sundurliðaðar eftir þjálfurum og eftir íþróttagreinum. Samkvæmt 

niðurstöðum könnunarinnar beita þjálfararnir kvenvæðingu ýmist meðvitað eða 
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ómeðvitað og er útkoman úr niðurstöðum frjálsa talsins ekki alltaf í samræmi við 

skrifleg svör þeirra. 

Þessi rannsókn einskorðaðist við málfar karlmanna sem þjálfa íþróttalið kvenna. 

Áhugavert hefði verið að kanna til samanburðar málfar kvenna sem þjálfa karlmenn og 

athuga þá ekki síst hvort þær nota karlkyn þegar þær tala um sig og karlaliðið, t.d. „Við 

vorum allir of seinir í vörn“, og einnig hvort þær noti karlkynsfornafn (þeir) í 

setningum þar sem þær vísa í íþróttalið, t.d. „Þetta Valslið er á toppnum og þar eru þeir 

núna.“ Þar var hins vegar erfitt um vik þar sem mjög fáar konur fást eða hafa fengist við 

þjálfun karla og lítil sem engin gögn, eins og viðtöl á netinu sem eru mikilvægur þáttur í 

þessari könnun, að styðjast við. Nú kom í ljós að hluti þjálfaranna kvenvæðir meðvitað 

til þess að mynda liðsheild sem þeir eru hluti af og því gæti verið forvitnilegt að skoða 

árangur þessara þjálfara og bera saman við þá sem ekki kvenvæða eða telja sig ekki 

kvenvæða. 

Annað atriði sem gæti verið fróðlegt að kanna er hvort einhverjir 

íþróttafréttamenn hafi tekið þessa málfarsnýjung upp og kvengeri þegar þeir taka viðtöl 

við karlþjálfara, þ.e. með setningum á borð við þessa: „Þið voruð óheppnar á síðustu 

mínútunum.“ Í það minnsta virðist þessi málfarsnýjung hafa vakið athygli meðal þeirra 

og höfðu Adolf Ingi og Samúel Örn báðir tekið eftir henni. Einnig Víðir Sigurðsson 

(2014:4) blaðamaður sem skrifaði grein í íþróttablað Morgunblaðsins þar sem hann 

segir djúpraddaðan karlmann með þétta skeggrót hafa sagt í viðtali fyrir skömmu: „Við 

erum svekktar og sárar.“ Víði finnst þetta fyndið og hvetur lesendur til að leggja við 

hlustir. 

Með þessari rannsókn gafst gott tækifæri til að leitast við að varpa ljósi á 

málfarsnýjung sem er aðeins nokkurra ára gömul og virðist bundin við afmarkaðan hóp 

málnotenda. Það er sjaldgæft að komast svo nálægt uppsprettu málfarsnýjungar og 

ástæðan er kannski fyrst og fremst sú að hér er ekki um að ræða nýja setningagerð sem 

er sprottin upp í máltöku barna. Hér er um að ræða nýjung sem hefur orðið til vegna 

aðstæðna sem tengjast fullorðnum karlmönnum sem þjálfa íþróttalið kvenna og hafa 

tekið upp á og jafnvel fundið þörf fyrir að nota kvenkyns orðmyndir á nýjan hátt, í 

nýjum aðstæðum. 
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Sport.is. 2011. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2011/09/12/sportvarp-thorlakur-arnason-

stjarnan-10/. Sótt 2.7.2013.] 

Sport.is. 2011. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2011/09/19/sportvarp-stefan-arnarson-valur-7/. 

Sótt 3.5.2013.] 

Sport.is. 2011. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2011/10/06/sportvarp-gunnar-borgthorsson-

valur-12/. Sótt 2.7.2013.] 

Sport.is. 2011. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2011/10/12/sportvarp-ingi-thor-steinthorsson-

snaefell-4/. Sótt 29.12.2013.] 

Sport.is. 2012. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2012/10/03/sportvarp-bjarni-magnusson-

%C2%A0haukar-2/. Sótt 28.12.2013.] 

Sport.is. 2012. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2012/04/14/sportvarp-bjarni-magnusson-

%C2%A0haukar/. Sótt 28.12.2013.] 

Sport.is. 2012. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2012/03/28/sportvarp-einar-jonsson-fram-42/. 

Sótt 1.5.2013.] 

Sport.is. 2012. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2012/04/19/sportvarp-einar-jonsson-fram-44/. 

Sótt 1.5.2013.] 

Sport.is. 2012. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2012/07/18/sportvarp-johann-k-gunnarsson-

thorka/. Sótt 27.12.2013.] 

Sport.is. 2012. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2012/04/14/sportvarp-%C2%A0sverrir-

sverrisson-%C2%A0njardvik/. Sótt 29.12.2013.] 

Sport.is. 2012. [Bein slóð: http://www.sport.is/handbolti/2012/03/28/n1-deild-kvenna-stefan-aetlum-ad-

klara-thetta-i-kvold/. Sótt 3.5.2013.] 

Sport.is. 2012. [Bein slóð: http://www.sport.is/handbolti/2012/10/06/handbolti-agust-joh-varnarleikurinn-

var-godur-allan-leikinn/. Sótt 2.5.2013.] 

Sport.is. 2012. [Bein slóð: http://www.sport.is/handbolti/2012/12/04/em-2012-agust-johannsson-verdum-

ad-finna-villimanninn-i-okkur/. Sótt 2.5.2013.] 

Sport.is. 2012. [Bein slóð: http://www.sport.is/korfubolti/2012/04/07/ie-deild-kvenna-sverrir-thor-

thjalfari-njardvikur-vid-hofum-ekkert-afrekad-enntha-tho-ad-stadan-se-god/. Sótt 29.12.2013.] 

Sport.is. 2012. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2012/02/25/sportvarp-stefan-arnarson-valur-9/. 

Sótt 3.5.2013.] 

Sport.is. 2012. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2012/02/18/sportvarp-ingi-thor-steinthorsson-

snaefell-5/. Sótt 29.12.2013.] 

Sport.is. 2012. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2012/03/09/sportvarp-stefan-arnarson-valur-10/. 

Sótt 3.5.2013.] 

Sport.is. 2012. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2012/03/07/sportvarp-bjarni-magnusson-haukar/. 

Sótt 28.12.2013.] 

Sport.is. 2012. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2012/03/14/sportvarp-bjarni-magnusson-haukar-

2/. Sótt 28.12.2013.] 

Sport.is. 2012. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2012/03/24/sportvarp-bjarni-magnusson-haukar-

3/. Sótt 28.12.2013.] 
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Sport.is. 2012. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2012/03/26/sportvarp-bjarni-magnusson-haukar-

4/. Sótt 28.12.2013.] 

Sport.is. 2012. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2012/03/23/sportvarp-sverrir-thor-sverrisson-

njardvik-3/. Sótt 3.1.2014.] 

Sport.is. 2012. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2012/04/04/sportvarp-bjarni-magnusson-haukar-

6/. Sótt 28.12.2013.] 

Sport.is. 2012. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2012/05/02/sportvarp-%C2%A0einar-jonsson-

fram-2. Sótt 1.5.2013.] 

Sport.is. 2012. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2012/05/02/sportvarp-einar-jonsson-

%C2%A0fram-4/. Sótt 1.5.2013.] 

Sport.is. 2012. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2012/05/04/sportvarp-einar-jonsson-fram-46/. 

Sótt 1.5.2013.] 

Sport.is. 2012. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2012/05/07/sportvarp-einar-jonsson-fram-47. 

Sótt 1.5.2013.] 

Sport.is. 2012. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2012/05/09/sportvarp-einar-jonsson-fram-48/. 

Sótt 1.5.2013.] 

Sport.is. 2012. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2012/05/30/sportvarp-agust-thor-johannsson-

island-4/. Sótt 2.5.2013.] 

Sport.is. 2012. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2012/06/07/sportvarp-sigurdur-ragnar-

eyjolfsson-island-10/. Sótt 29.4.2013.] 

Sport.is. 2012. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2012/07/18/sportvarp-thorlakur-arnason-

stjarnan-11/. Sótt 2.7.2013.] 

Sport.is. 2012. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2012/07/03/sportvarp-gunnar borgthorsson-

valur-13/. Sótt 2.7.2013.] 

Sport.is. 2012. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2012/07/19/sportvarp-%C2%A0sigurdur-ragnar-

eyjolfsson-island/. Sótt 29.4.2013.] 

Sport.is. 2012. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2012/08/24/sportvarp-thorlakur-arnason-

%C2%A0stjarnan/. Sótt 2.7.2013.] 

Sport.is. 2012. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2012/08/25/sportvarp-thorlakur-arnason-

stjarnan-12/. Sótt 2.7.2013.] 

Sport.is. 2012. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2012/09/26/sportvarp-thorlakur-arnason-

stjarnan-13/. Sótt 2.7.2013.] 

Sport.is. 2012. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2012/09/05/sportvarp-sigurdur-ragnar-

eyjolfsson-island-11/. Sótt 29.4.2013.] 

Sport.is. 2012. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2012/09/15/sportvarp-sigurdur-ragnar-

eyjolfsson-island-13/. Sótt 29.4.2013.] 

Sport.is. 2012. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2012/11/26/agust-johannsson-eg-tel-okkur-med-

godan-mannskap-sportvarp/. Sótt 2.5.2013.] 

Sport.is. 2012. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2012/11/10/atli-hilmarsson-bordumst-eins-og-

ljon-sportvarp/. Sótt 19.8.2013.] 
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Sport.is. 2012. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2012/11/17/atli-hilmarsson-stelpurnar-vilja-vera-

numer-eitt-sportvarp/. Sótt 15.8.2013.] 

Sport.is. 2013. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2012/11/17/svavar-vignisson-thetta-var-

hormung-sportvarp. Sótt 1.5.2013.] 

Sport.is. 2013. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2013/04/12/svavar-vignisson-vonbrigdi-ad-gera-

ekki-adeins-betur-sportvarp/. Sótt 1.5.2013.] 

Sport.is. 2013. [Bein slóð: http://handbolti.org/2013/04/17/atli-hilmarsson-vid-klikkudum-ur-

daudafaerum-og-thad-for-med-thetta/. Sótt 19.8.2013.] 

Sport.is. 2013. [Bein slóð: http://www.sport.is/fotbolti/2010/06/18/handbolti-ibv-med-kvennalid-a-ny-i-

n1-deildinni-naesta-timabil/. Sótt 30.4.2013.] 

Sport.is. 2013. [Bein slóð: http://www.sport.is/ithrottir/2013/06/28/thorlakur-arnason-thad-er-enginn-

uppskeruhatid-nuna-sportvarp/. Sótt 2.7.2013.] 

Sport.is. 2013. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2011/11/10/sportvarp-svavar-vignisson-ibv. Sótt 

30.4.2013.] 

Sport.is. 2013. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2012/04/23/sportvarp-svavar-vignisson-ibv-4/. 

Sótt 30.4.2013.] 

Sport.is. 2013. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2012/09/26/sportvarp-%C2%A0svavar-

vignisson-ibv/. Sótt 30.4.2013.] 

Sport.is. 2013. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2012/11/09/atli-hilmarsson-eg-og-stefan-

thurfum-ad-taka-a-ollu-okkar-fyrir-leikinn-a-morgun-sportvarp/. Sótt 19.8.2013.] 

Sport.is. 2013. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2013/03/23/agust-johannsson-godur-sigur-a-

sterku-lidi-sportvarp/. Sótt 2.5.2013.] 

Sport.is. 2013. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2013/03/03/stefan-arnarson-thessi-titill-er-

okkur-mjog-mikilvaegur-sportvarp/. Sótt 3.5.2013.] 

Sport.is. 2013. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2013/03/10/stefan-arnarsson-karakter-

valslidsins-var-thad-sem-skildi-lidin-ad-sportvarp/. Sótt 3.5.2013.] 

Sport.is. 2013. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2013/04/17/skuli-gunnsteinsson-sigur-

lidsheildarinnar-sportvarp/. Sótt 30.4.2013.] 

Sport.is. 2013. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2013/04/25/skuli-gunnsteins-aetlum-ad-vinna-

thetta-einvigi/. Sótt 30.4.2013.] 

Sport.is. 2013. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2013/04/06/svavar-vignisson-fannst-vid-vera-

faerri-i-thessum-leik-sportvarp. Sótt 30.4.2013.] 

Sport.is. 2013. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2013/04/20/atli-hilmarsson-vornin-vinnur-leiki-

%C2%A0sportvarp/. Sótt 15.8.2013.] 

Sport.is. 2013. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2013/05/03/thorlakur-arnason-vid-viljum-fa-

titilinn-aftur-i-gardabaeinn-sportvarp/. Sótt 2.7.2013.] 

Sport.is. 2013. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2013/05/01/skuli-gunnsteinsson-thad-er-

frabaert-parket-herna-sportvarp/. Sótt 30.4.2013.] 

Sport.is. 2013. [Bein slóð: http://www.sport.is/sportvarp/2013/05/29/thetta-helst-agust-johannsson-og-

kvennalandslidid/. Sótt 19.6.2013.] 
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Viðauki 

Könnun á málfari og orðanotkun: handbolti 

Ákveðnir frasar og orðatiltæki tengjast umræðu um íþróttir og einnig innan íþrótta. 

Þessi könnun er um orðfæri og orðanotkun í íþróttamáli. Meðal þess sem verið er að 

kanna er hvort orðanotkunin sé ólík í kvennaíþróttum og karlaíþróttum, hvaða orð eru 

notuð fremur en önnur og hvort þjálfarar tali öðruvísi við íþróttakonur en íþróttakarla. 

Merktu við þær gerðir af setningum sem líklegast er að þú myndir nota en aðeins einn 

kost í hverju dæmi: 

 

1) Leikurinn var hnífjafn í fyrri hálfleik en síðan gáfum við í. 

a) □ Við rúlluðum yfir þær í seinni hálfleik. 

b) □ Við völtuðum yfir þær í seinni hálfleik. 

c) □ Við keyrðum yfir þær í seinni hálfleik. 

 

2) Stjörnustelpurnar eru efstar í deildinni. 

a) □ Þær rústuðu Haukastelpurnar í síðustu umferð. 

b) □ Þær rústuðu Haukastelpunum í síðustu umferð. 

 

3) Þessi leikur við Framstelpurnar fór ekki eins og við lögðum upp með. 

a) □ Við fengum fín færi en vorum svolítið óheppnar. 

b) □ Við fengum fín færi en vorum svolítið óheppin. 

 

4) Þið eruð alltof hræddar við að skjóta, stelpur. 

a) □ Reynið nú að koma tuðrunni í netið. 

b) □ Reynið nú að koma boltanum í netið. 

 

5) Það eru mikilvægir landsleikir framundan hjá stelpunum. 

a) □ Allir leikmenn eru virkilega spenntir fyrir þessu verkefni.  

b) □ Allir leikmenn eru virkilega spenntar fyrir þessu verkefni. 

 

6) Valsliðið er með gríðarlega sterkar skyttur. 

a) □ Það mun því mæða mikið á þristunum. 

b) □ Það mun því mæða mikið á miðju varnarinnar. 
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7) Það vantaði allan kraft í okkur. 

a) □ Við vorum of hæg allan leikinn. 

b) □ Við vorum of hægar allan leikinn. 

 

8) Við stefnum á sigur en það er ekkert öruggt í þessu. 

a) □ Stjarnan er með gott kvennalið og þau ætla sér líka að vinna. 

b) □ Stjarnan er með gott kvennalið og þær ætla sér líka að vinna. 

 

9) Við þurfum að trufla sóknarleikinn þeirra. 

a) □ Við spilum 5-1 vörn og Gunna er centerinn. 

b) □ Við spilum 5-1 vörn og Gunna er fyrir framan. 

 

10) Við getum engum kennt um tapið nema okkur sjálfum. 

a) □ Við komum einfaldlega illa stemmd í leikinn. 

b) □ Við komum einfaldlega illa stemmdar í leikinn. 

 

11) Skytturnar okkar voru í stórum hlutverkum í dag. 

a) □ ÍBV-stelpur voru flatar og við nýttum okkur það. 

b) □ ÍBV-stelpur stigu ekki út í okkur og við nýttum okkur það. 

 

12) Það er brjáluð barátta í stelpunum. 

a) □ Þetta Valslið vill vera á toppnum og þar er það núna. 

b) □ Þetta Valslið vill vera á toppnum og þar eru þær núna. 

c) □ Þetta Valslið vill vera á toppnum og þar eru þau núna. 

 

13) Stelpur, við förum með flugi í leikinn á morgun. 

a) □ Við skulum hittast allar á flugvellinum klukkutíma fyrir flug. 

b) □ Við skulum hittast öll á flugvellinum klukkutíma fyrir flug. 
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Könnun á málfari og orðanotkun: knattspyrna 

 

Ákveðnir frasar og orðatiltæki tengjast umræðu um íþróttir og einnig innan íþrótta. 

Þessi könnun er um orðfæri og orðanotkun í íþróttamáli. Meðal þess sem verið er að 

kanna er hvort orðanotkunin sé ólík í kvennaíþróttum og karlaíþróttum, hvaða orð eru 

notuð fremur en önnur og hvort þjálfarar tali öðruvísi við íþróttakonur en íþróttakarla. 

Merktu við þær gerðir af setningum sem líklegast er að þú myndir nota en aðeins einn 

kost í hverju dæmi: 

 

1) Leikurinn var hnífjafn í fyrri hálfleik en síðan gáfum við í. 

a) □ Við rúlluðum yfir þær í seinni hálfleik. 

b) □ Við völtuðum yfir þær í seinni hálfleik. 

c) □ Við keyrðum yfir þær í seinni hálfleik. 

 

2) Stjörnustelpurnar eru efstar í deildinni. 

a) □ Þær rústuðu Blikastelpurnar í síðustu umferð. 

b) □ Þær rústuðu Blikastelpunum í síðustu umferð. 

 

3) Þessi leikur við Framstelpurnar fór ekki eins og við lögðum upp með. 

a) □ Við fengum fín færi en vorum svolítið óheppnar. 

b) □ Við fengum fín færi en vorum svolítið óheppin. 

 

4) Þið eruð alltof ragar við að skjóta, stelpur. 

a) □ Reynið nú að koma tuðrunni í netið. 

b) □ Reynið nú að koma boltanum í netið. 

 

5) Við eigum góða möguleika gegn liði Breiðabliks. 

a) □ Allir leikmenn okkar eru virkilega spenntir fyrir þessu verkefni. 

b) □ Allir leikmenn okkar eru virkilega spenntar fyrir þessu verkefni. 

 

6) Valsliðið er með gríðarlega sterka framherja. 

a) □ Mesta vinnan verður á hafsentinum. 

b) □ Mesta vinnan verður á miðverðinum. 
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7) Það vantaði allan kraft í okkur. 

a) □ Við vorum of hæg allan leikinn. 

b) □ Við vorum of hægar allan leikinn. 

 

8) Við stefnum á sigur en það er ekkert öruggt í þessu. 

a) □ Stjarnan er með gott kvennalið og þau ætla sér líka að vinna. 

b) □ Stjarnan er með gott lið og þær ætla sér líka að vinna. 

 

9) Stelpur, við breytum aðeins uppsetningunni núna. 

a) □ Jóna, þú ert centerinn. 

b) □ Jóna, þú ert framherjinn. 

 

10) Við getum engum kennt um tapið nema okkur sjálfum. 

a) □ Við komum einfaldlega illa stemmd í leikinn. 

b) □ Við komum einfaldlega illa stemmdar í leikinn. 

 

11) Það mátti sjá ýmis tilþrif í leiknum í dag. 

a) □ Til dæmis glæsilega hjólhestaspyrnu hjá Gunnu. 

b) □ Til dæmis glæsilega bakfallsspyrnu hjá Gunnu. 

 

12) Það er brjáluð barátta í stelpunum. 

a) □ Þetta Valslið vill vera á toppnum og þar er það núna. 

b) □ Þetta Valslið vill vera á toppnum og þar eru þær núna. 

c) □ Þetta Valslið vill vera á toppnum og þar eru þau núna. 

 

13) Stelpur við förum með flugi í leikinn á morgun. 

a) □ Við skulum hittast allar á flugvellinum klukkutíma fyrir flug. 

b) □ Við skulum hittast öll á flugvellinum klukkutíma fyrir flug. 
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Könnun á málfari og orðanotkun: körfubolti 

 

Ákveðnir frasar og orðatiltæki tengjast umræðu um íþróttir og einnig innan íþrótta. 

Þessi könnun er um orðfæri og orðanotkun í íþróttamáli. Meðal þess sem verið er að 

kanna er hvort orðanotkunin sé ólík í kvennaíþróttum og karlaíþróttum, hvaða orð eru 

notuð fremur en önnur og hvort þjálfarar tali öðruvísi við íþróttakonur en íþróttakarla. 

Merktu við þær gerðir af setningum sem líklegast er að þú myndir nota en aðeins einn 

kost í hverju dæmi: 

 

1) Leikurinn var hnífjafn í fyrri hálfleik en síðan gáfum við í. 

a) □ Við rúlluðum yfir þær í seinni hálfleik. 

b) □ Við völtuðum yfir þær í seinni hálfleik. 

c) □ Við keyrðum yfir þær í seinni hálfleik. 

 

2) Keflavíkurstelpurnar eru efstar í deildinni. 

a) □ Þær rústuðu Haukastelpurnar í síðustu umferð. 

b) □ Þær rústuðu Haukastelpunum í síðustu umferð. 

 

3) Þessi leikur við KR-stelpurnar fór ekki eins og við lögðum upp með. 

a) □ Við fengum fín færi en vorum svolítið óheppnar. 

b) □ Við fengum fín færi en vorum svolítið óheppin. 

 

4) Þið eruð alltof ragar við að skjóta, stelpur. 

a) □ Reynið nú að koma tuðrunni í körfuna. 

b) □ Reynið nú að koma boltanum í körfuna. 

 

5) Það eru mikilvægir landsleikir framundan hjá stelpunum. 

a) □ Allir leikmenn okkar eru virkilega spenntir fyrir þessu verkefni.  

b) □ Allir leikmenn okkar eru virkilega spenntar fyrir þessu verkefni. 

 

6) Þetta kom ekki fyrr en í blálokin. 

a) □ Glæsilegt sniðskot hjá Gunnu tryggði sigurinn. 

b)  □ Glæsilegt lay-up hjá Gunnu tryggði sigurinn. 
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7) Það vantaði allan kraft í okkur. 

a) □ Við vorum of hæg allan leikinn. 

b) □ Við vorum of hægar allan leikinn. 

 

8) Við stefnum á sigur en það er ekkert öruggt í þessu. 

a) □ Grindavík er með gott kvennalið og þau ætla sér líka að vinna. 

b) □ Grindavík er með gott kvennalið og þær ætla sér líka að vinna. 

 

9) Ég hef engar áhyggjur af næsta leik. 

a) □ Ég hugsa að Grindavík muni slátra Keflavík. 

b) □ Ég hugsa að Grindavík muni ganga frá Keflavík. 

 

10)  Við getum engum kennt um tapið nema okkur sjálfum. 

a) □ Við komum einfaldlega illa stemmd í leikinn. 

b) □ Við komum einfaldlega illa stemmdar í leikinn. 

 

11)  Þetta veltur allt á vörninni. 

a) □ Þið verðið að setja góðar hindranir. 

b) □ Þið verðið að setja góð screen. 

 

12)  Það er brjáluð barátta í stelpunum.  

a) □ Þetta Haukalið vill vera á toppnum og þar eru það núna. 

b) □ Þetta Haukalið vill vera á toppnum og þar eru þær núna. 

c) □ Þetta Haukalið vill vera á toppnum og þar eru þau núna. 

 

13) Stelpur, við förum með flugi í leikinn á morgun. 

a) □ Við skulum hittast allar á flugvellinum klukkutíma fyrir flug. 

b) □ Við skulum hittast öll á flugvellinum klukkutíma fyrir flug. 

 


