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Útdráttur 
Þessi lokaritgerð er unnin til B.Ed.-prófs við kennaradeild Háskólans á Akureyri, 
vorið 2008. Í henni er breytileiki tungumála skoðaður frá ýmsum sjónarhornum auk 
þess sem íslensk málsaga og málstefna eru skoðaðar lítillega. Niðurstöður rannsóknar 
á stöðu ritmáls unglinga eru settar fram en þær eru byggðar á ritsýnishornum 122 
unglinga í 7. og 9. bekk þriggja grunnskóla á Akureyri. Ákveðin atriði voru skoðuð í 
ritmálinu og má þar helst nefna þætti sem rekja má til notkunar á ýmiskonar 
tjáskiptaforritum eins og til dæmis msn. Einnig var notkun nemenda á nokkrum 
almennum málfræði- og málnotkunaratriðum skoðuð. Þeim nemendum sem tóku þátt 
í rannsókninni var skipt í tvo hópa til samanburðar, annars vegar þá sem unnu á tölvur 
og hins vegar þá sem handskrifuðu. 
 Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að þau atriði sem rekja má til áhrifa 
frá notkun tjáskiptaforrita voru til staðar hjá báðum hópum, það er hjá þeim sem unnu 
á tölvur og þeim sem handskrifuðu. Þessi áhrif voru í flestum tilfellum meiri hjá 
stúlkum en drengjum en hvað varðar óhefðbundna notkun þeirra almennu málfræði- 
og málnotkunaratriða sem skoðuð voru kom í ljós að þar voru drengir alla jafna í 
meirihluta. Sérstaka athygli vöktu frávik frá almennum reglum í notkun á stórum og 
litlum staf hjá báðum kynjum og báðum aldurshópum. 
 Ritgerð þessi er unnið í þeirri von um að niðurstöður hennar megi nýta til að 
varpa ljósi á þá þætti sem koma verst út þegar ritmál unglinga er skoðað. Auk þess er 
markmiðið að vekja kennara, foreldra og alla þá er áhuga hafa á íslensku máli til 
umhugsunar um mikilvægi þess að sporna við utanaðkomandi áhrifum á íslenskt 
ritmál. 
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Abstract 
This thesis is done to conclude a B.Ed. degree, spring 2008, at the University of 
Akureyri, Faculty of Education. In it various language forms are considered from 
different angles, as well as the history of the Icelandic language, and to some extent 
its language policy. The results of a survey on teenagers´ written language skills are 
presented but the outcomes are drawn from written samples of 122 teenagers in the 
7th and 9th grades in three different elementary schools in Akureyri. Certain aspects 
of the written language were examined and particular mention was made of factors 
which may be identified in combination with various communication programs such 
as MSN. Additionally students´ use of some general aspects of grammar and language 
was observed. The students who participated in the survey were divided into two 
groups for comparison: those who used computers for their work and those who 
completed their work by hand. 

The results of the survey brought to light that those factors that can be traced 
to the use of communication programs were found in both groups, e.g., in the two 
groups of those who used computers and those who wrote by hand. These influences 
occurred more often in the cases of girls, however when the unorthodox use of 
general grammar and language was explored, boys were in the majority. Special 
attention was given to the fact that girls and boys in both grades used upper and lower 
cases incorrectly according to general rules and customs. 

This thesis is written in the hope that its results can be used to identify the 
worst attributes of teenagers´ written language. The objective is also to indicate to 
teachers, parents and anyone interested in Icelandic of the importance of being 
mindful of the effect that external influences have on the written language. 
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1.  Inngangur
Samskipti fólks taka breytingum samhliða því að tækninni fleygir fram. Margir nota 

internetið daglega, annaðhvort við frétta- eða upplýsingaöflun, til leikja eða til að eiga 

samskipti við annað fólk, í gegnum tölvupóst eða annars konar tjáskiptaforrit. Ekki er 

langt síðan menn biðu í ofvæni eftir bréfi frá vini í útlöndum, biðin gat verið löng en 

eftir langa mæðu kom bréfið inn um bréfalúguna. Með tímanum styttist biðin, 

samgöngur milli landa urðu hraðari sem og póstsamgöngur innanlands. En nú er öldin 

önnur, bréfaskriftir við útlönd taka aðeins örfáar sekúndur og þá í gegnum internetið. 

Nú er einnig mögulegt að „tala saman“ í gegnum þar til gerð forrit á netinu, 

samskiptin eiga sér stað á rauntíma og líkjast þá jafnvel samtölum sem fara fram 

augliti til auglitis. 

Í þessu samhengi er vert að skoða aðeins það form tjáskipta sem á sér stað í 

gegnum netið. „Samtölin“ þar eiga sér nánast stað á talmálshraða og því eðlilegt að 

einhver hluti hins ritaða máls fari úr skorðum, því varla er mögulegt að skrifa jafn 

hratt og tala. Í samskiptum eins og þessum gleymast oft þær reglur sem viðhafast í 

daglegu ritmáli, stórir stafir falla niður, setningar verða óvenju langar og ný orð verða 

til yfir algeng hugtök. Það má eiginlega segja að notendur þessa tjáskiptaforms búi til 

sitt eigið tungumál sem einungis er skiljanlegt þeim sem það nota. 

Lokaverkefni þessu er ætlað að varpa örlitlu ljósi á ofangreind atriði og skoða 

hvort og þá hvernig þau hafa ratað inn í ritmál unglinga. Þessu til stuðnings var ritmál 

unglinga rannsakað og var leitað eftir ákveðnum atriðum sem ætla má að rekja megi 

til notkunar á forritum eins og því er nefnt var hér að ofan. Auk þess voru skoðuð 

nokkur almenn málfræði- og málnotkunaratriði svo sem notkun á stórum og litlum 

staf, beygingar og fleira. Niðurstöður rannsóknarinnar eru settar fram og þær ræddar 

auk þess sem fjallað verður um breytileika máls út frá ýmsum sjónarhornum, meðal 

annars með tilliti til kynja og aldurs. Þá verður íslensk málsaga rakin í stuttu máli sem 

og sú málstefna sem viðhefst hér á landi. 
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2.  Tungumál í stöðugri þróun 
Tungumál bera þann eiginleika með sér að vera í stöðugri þróun. Þá eru ýmis atriði 

innan þeirra sem breytast en það eru orðaforði og merking orða, hljóðkerfi, beygingar- 

og setningarkerfi. Þessi breytileiki stafar af ýmsu og eru ýmis atriði sem hafa þar áhrif 

á. Þar má til dæmis nefna aldursbundin og kynjabundin áhrif en þau móta að nokkru 

leyti málfar ákveðinna hópa, til dæmis unglinga. Íslenska hefur þróast mikið frá 

upphafi og er enn í stöðugri þróun. Þá hefur hún breyst mikið á allan hátt, er 

sannarlega enn að breytast og má til dæmis sjá töluverðar breytingar á ritmáli 

unglinga. Hér verður fjallað ítarlega um ofangreind atriði og þessir þættir 

tungumálsins skoðaðir. 

2.1  Breytileiki tungumála 

Tungumál eru viðkvæm fyrir breytingum og geta aldrei haldist óbreytt frá upphafi. 

Þetta stafar af ýmsum ástæðum. Til að mynda þurfa tungumál að laga sig að 

aðstæðum notenda, það er notendur verða að geta tjáð sig um allt sem á vegi þeirra 

verður og um það sem umhverfi þeirra býður upp á. Tungumál breytast einnig þegar 

hugsun manna breytist og þess vegna eru tungumál í dag öðruvísi en fyrir til dæmis 

100 árum. Hugsunin er einfaldlega önnur í dag en þá. Í nútímanum lifa menn fyrir 

tæknina og notast mikið við tæki í sínu daglega lífi. Fyrir 100 árum var vinna manna 

öðruvísi en nú og þá voru önnur áhöld notuð, til dæmis orf, ljár, strokkur og 

spunarokkur. Því má bersýnilega sjá að orðaforði er allt annar í dag en var þá. Mestu 

breytingar sem verða í tungumálum verða einmitt oftast í orðaforða og merkingu orða 

en einnig breytast hljóð- og beygingarkerfi mála sem og setningafræði.1 

2.1.1  Orðaforðabreytingar 

Orðaforðabreytingar í tungumálum verða þegar nýir hlutir verða til og með þeim ný 

orð. Orðin eru þá oft tekin beint upp úr erlendum málum og eru kölluð tökuorð. 

Stundum laga þessi orð sig að íslenskri málfræði svo ómögulegt er að sjá að þau séu 

af erlendu bergi brotin. Til að mynda eru orðin filma og jeppi tökuorð en þau hafa 

lagað sig svo vel að hljóðkerfi og beygingum málsins að þau falla vel inn í íslenska 

                                                 
1 Sölvi Sveinsson 2001:10 
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málfræði. Þó er algengt að tökuorð detti út úr málinu þegar búin eru til ný íslensk orð 

til að leysa þau erlendu af hólmi. Þegar íslensk orð eru síðan búin til fyrir nýja hluti 

nefnast orðin nýyrði. Stundum eru búin til mörg nýyrði fyrir hvert hugtak eða hvern 

hlut og er misjafnt hvort þessi nýju orð haldist innan málsins eða ekki.2 

Nafnorð, sagnorð og lýsingarorð teljast til opinna orðflokka þar sem þeir 

flokkar taka við nýjum orðum. Forsetningar, flest atviksorð, upphrópanir og 

samtengingar tilheyra hins vegar lokuðum orðflokkum því þeir taka ekki við fleiri 

orðum. Undantekning er háttaratviksorð því sá flokkur er virkur í orðmyndun. Ef orð 

fellur í opinn orðflokk er það kallað inntaksorð en það eru orð sem bera merkingu 

þess sem við segjum eða ritum. Hlutverk þessara orða er að lýsa því sem koma á til 

skila og þau fela einnig í sér blæbrigði málsins og innihald setninga. Orð sem falla í 

lokaða orðflokka kallast kerfisorð, hlutverk þeirra er málfræðilegt því þau eru í raun 

grunnurinn að málkerfinu. Þetta eru í langflestum tilvikum orð sem fylgt hafa málinu 

frá upphafi en til dæmis eru enn notuð flest þau sömu fornöfn og voru notuð í 

fornmálinu.3 

Sá hluti orðaforðans sem menn nota í daglegu lífi kallast virkur orðaforði, 

hann er notaður í öllum daglegum samskiptum hvort sem er heima eða í vinnu. Þetta 

eru einnig þau orð sem má lesa í dagblöðum og hlusta á í sjónvarpi eða útvarpi, svo 

fremi sem viðfangsefnið sé ekki mjög sérhæft. Orðaforði manna er misstór og er það 

því einstaklingsbundið hve stór virkur orðaforði er. Til viðbótar við virkan orðaforða 

er fjöldinn allur af orðum sem hver og einn þekkir og skilur, jafnvel þó þau séu ekki 

notuð í daglegu lífi. Þetta er það sem kallast óvirkur orðaforði, hann geymist í minni 

manna þar til hans er þörf og þá er sótt í hann. Vegna þessa óvirka orðaforða verður 

mönnum kleift að skilja það sem þeir lesa eða heyra. Það er þó ekki svo að skilja að 

öll orð sem maðurinn heyrir eða les festist í minni og bíði þess að vera notuð, mörg 

orð eru framandi og óskiljanleg og því þarf meira að koma til svo skilningur sé á 

viðkomandi orði og það festist í sessi.4 

                                                 
2 Höskuldur Þráinsson 1995:255-256 
3 Guðrún Kvaran 2005:354-355  
4 Guðrún Kvaran 2005:356-357 
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2.1.2  Breytt merking orða 

Líkt og orðaforði, breytist merking orða gjarnan. Orð sem í upphafi hafa fengið eina 

merkingu missa hana á einhvern átt eða fá aðra nýja merkingu aukalega. Nýlegt dæmi 

um þetta er sögnin að setja. Sögnin öðlaðist nýja merkingu fyrir ekki svo löngu þegar 

farið var að nota hana í tengslum við íþróttir. Þá er talað um að fótboltamenn setji 

boltann í markið í stað þess að skora mark. Þessi notkun á sögninni að setja hefur 

ratað á síður dagblaða og það oftar en einu sinni. Benda má á grein í Morgunblaðinu 

þar sem sögnin að setja var notuð í þessu samhengi, öðruvísi en margir eiga að 

venjast. Stóð þar stórum stöfum: „Tryggvi setti 200. þrennuna“.5 Merkingarbreytingar 

af þessu tagi eru sífelldar en nú á dögum eru það einkum yngstu kynslóðirnar sem 

tileinka sér nýjar merkingar orða. Orð eins og ógeðslega og að pæla hafa til dæmis 

öðlast nýjar merkingar meðal þessa hóps. 

Margar ástæður liggja að baki því að orðaforðinn breytist, mörg orð sem finna 

má í orðbókum eru gömul eða hafa fengið nýja merkingu. Ef borin eru saman orð úr 

nýjum og gömlum orðabókum sést að orð hafa fengið nýja merkingu til viðbótar við 

þá gömlu. Mörg af þeim orðum sem notuð voru í málinu hér áður fyrr hafa alveg 

gleymst, sum þeirra komu einungis einu sinni fyrir í rituðum texta og síðan aldrei 

meir. Þó hafa orðin sennilega verið kunnugleg og vel skiljanleg á þeim tíma sem 

textinn var ritaður.6 

2.1.3  Breytt hljóðkerfi 

Annað sem breytist í tungumálum er hljóðkerfi. Þær breytingar eiga sér stað þegar 

hljóð falla saman eða framburður á hljóðum breytist. Þetta gerist yfirleitt á löngum 

tíma og oft á mismunandi hátt á mismunandi stöðum. Á Íslandi er framburður 

mismunandi eftir landshlutum og má þar helst nefna harðmælgi á Norðurlandi og 

linmælgi á Suðurlandi. Þetta er þó ekki afgerandi munur og má telja að lítill munur sé 

á mállýskum á Íslandi miðað við mörg önnur lönd.7 

Þeim breytingum sem verða á hljóðkerfinu má skipta í þrennt. Í fyrsta lagi má 

nefna þær breytingar sem verða á kerfinu sjálfu, það er á samhljóða- og 

sérhljóðakerfinu, annars vegar eru þær breytingar sem verða þegar nýjar hljóðreglur 

                                                 
5 Sigmundur Ó. Steinarsson 2005 
6 Guðrún Kvaran 2005:357 
7 Sölvi Sveinsson 2001:11 
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koma inn í málið eða þegar hljóðreglur deyja út og í þriðja lagi eru það breytingar sem 

snúa að framburði einstakra orða. Þessar breytingar geta þó skarast á einhvern hátt. 

Til dæmis gerist það þegar hljóðregla kemur inn í málið, verður virk þar um nokkurt 

skeið en verður síðan óvirk eða deyr út en hefur þrátt fyrir það náð fram varanlegri 

breytingu á einhverjum orðum.8 

Erfitt er að skera úr um á hverju mestar breytingar hafa orðið í íslensku en 

sennilega mætti þar nefna orðaforðann og síðan hljóðkerfið. Ætla má að mesta 

breytingin á íslenskum framburði sé fólgin í lengd sérhljóða því áður ákvarðaðist 

lengd þeirra af uppruna hljóðanna en síðar af stöðu þeirra í orðinu.9 Annað sem hefur 

breyst mikið er að tvíhljóðum hefur fjölgað frá því í fornu máli því þá voru aðeins 

þrjú tvíhljóð; ei, ey og au, en í nútímamálinu eru þau fimm; æ, á, ó, au og ei/ey. Minni 

breyting hefur orðið á samhljóðakerfinu jafnvel þó reglur um framburð samhljóðanna 

hafi breyst. Breytingar eins og þær sem nefndar voru hér að ofan geta valdið 

varanlegri breytingu á framburði orða og þegar talað er um breytingar eins og þessar 

er talað um hljóðbreytingar.10 

2.1.4  Breyting í beygingarkerfi og setningafræði 

Beygingarkerfi og setningafræði hafa einnig haft tilhneigingu til að breytast í 

tungumálum. Bæði fallbeygingar og tíðbeygingar geta breyst í beygingarkerfi mála og 

er til dæmis hægt að sjá að í forníslensku töluðu fornmenn um sonu sína á meðan 

talað er um syni í dag. Tíðbeygingar hafa til dæmis breyst með þátíð en mörg orð hafa 

fengið nýjar endingar í þátíð. Taka má dæmi um sögnina að mala, þátíð hennar var 

mól áður en hún breyttist í malaði og þannig breyttist hún úr sterkri sögn í veika.11 

Eitt sem vert er að skoða í sambandi við íslenska beygingakerfið er aðlögun 

tökuorða að því. Þá er átt við þegar orð úr öðru umhverfi laga sig að nýju með því að 

falla að reglum hins nýja máls. Í íslensku eru ótal reglur er varða beygingar og ekki 

taka allir orðflokkar jafn vel á móti nýjum orðum. Meðal tökuorða falla nafnorð best 

að íslenskum reglum, þá sagnir og að lokum lýsingarorð.12 Sem dæmi um nafnorð 

sem falla ágætlega að íslensku beygingakerfi eru orðin monítor, pasta, firma, þema og 

                                                 
8 Höskuldur Þráinsson 1995:312 
9 Björn K. Þórólfsson 1925:X 
10 Höskuldur Þráinsson 2005:315 
11 Sölvi Sveinsson 2001:12-13 
12 Guðrún Kvaran 2005:344 
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djús svo fátt eitt sé nefnt. Tökusagnorð eru fremur einsleit, þau enda öll á –a í 

nafnhætti og beygjast eins. Dæmi um þetta eru til að mynda sagnirnar meila, bögga og 

fíla. Tökulýsingarorðin breytast yfirleitt ekki eftir kyni líkt og þau íslensku, hins vegar 

stigbreytast þau á eðlilegan hátt með endingunum –ari og –astur. Sem dæmi um 

lýsingarorð sem fengin eru úr öðrum tungumálum eru orðin kúl, smart og töff og geta 

þau stigbreyst með fyrrnefndum endingum.13 

Setningafræði breytist einnig í málum og felst helsta breytingin í því hvaða orð 

eru notuð og í hvaða röð þau eru sett í setningu. En vegna flókinnar fallbeygingar er 

orðaröð í íslensku fremur frjálsleg og er því ekki sett mjög föstum skorðum. Aftur á 

móti eru til dæmis aðeins tvö föll í ensku og því orðaröð fastari.14 Í íslensku hafa 

orðið hvað minnstar breytingar í setningafræði innan málsins miðað við aðrar 

breytingar og má sjá það á því að nútíma Íslendingur ætti að eiga auðvelt með að 

komast í gegnum Íslendingasögurnar og aðra forna frásagnartexta. Það eru orðin sjálf 

sem eru frábrugðin því sem áður var frekar en það hvernig þau hanga saman. Þó eru 

þrjú atriði sem eru frábrugðin nútímamáli og vekja athygli þegar fornsögur eru lesnar. 

Þetta má sjá í eftirfarandi textabút:15 

Eg má muna Eirík konung hinn sigursæla og var eg með honum í mörgum 

herförum. Jók hann ríki Svía en varði harðfenglega. Var oss gott við hann 

ráðum að koma.16 

Í fyrsta lagi er það innbyrðis orðaröð frumlags og sagnar og þá sérstaklega það sem 

nefnt er frásagnarumröðun, var eg, jók hann og var oss. Ef að þessi umröðun er notuð 

í nútímamáli felur hún oftast í sér spurningu þó yfirleitt sé hægt að nota hana á sama 

hátt og áður var gert. Algengara er þó að snúa orðunum við og væri þá til dæmis 

fremur sagt hann jók ríki Svía í nútímamáli en jók hann ríki Svía. Annað atriðið er 

orðaröð í sagnalið, þá sérstaklega röð sagna í nafnhætti og lýsingarhætti þátíðar og 

fylliliða þeirra, við hann ráðum að koma. Þriðja atriðið er svo það sem kallað er eyður 

eða núllliðir setninga, þar er nafnlið sleppt vegna samvísunar í annan nafnlið í 

undanfarandi setningu, til að mynda jók hann ríki Svía en varði harðfenglega. Í þessu 

                                                 
13 Guðrún Kvaran 2005:345-347 
14 Sölvi Sveinsson 2001:12-13 
15 Höskuldur Þráinsson 2005:602 
16 Bjarni Aðalbjarnarson 2002:116.  
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dæmi er andlaginu það sleppt á eftir orðinu varði. Þetta eru vel þekkt atriði en ef vel 

er að gáð má sjá að margt annað hefur breyst.17 

Ef að er gáð má áætla að milli 20-30 setningafræðileg atriði hafi breyst frá 

fornu máli og til þess máls sem talað er í dag. Ekki hefur verið hægt að finna 

skýringar á öllum þeim breytingum sem hafa átt sér stað en sumar má vissulega rekja 

til erlendra áhrifa og aðrar til endurtúlkunar formgerðarinnar, það er að ýmislegt hefur 

breyst í sagnakerfinu. Meginniðurstaðan er hins vegar sú að þrátt fyrir einhverjar 

breytingar á setningafræðinni hafa þessar breytingar ekki breytt málinu á afgerandi 

hátt.18 

2.2  Þróun íslensku 

Líkt og önnur tungumál hefur íslenskan breyst mikið frá því hún varð til, þó ekki svo 

mikið í samanburði við önnur mál. Ástæðurnar eru líklega þær að landið er einangrað, 

lestrarkunnátta er almenn og mikil bókmenntahefð hefur skapast í landinu.19 Eins og 

áður hefur komið fram hefur þróunin líklega verið einna mest á orðaforða 

tungumálsins en hann hefur endurnýjast og breyst mikið frá upphafi byggðar á 

landinu. Tungumálið breyttist mikið þegar hagir fólksins í landinu breyttust, 

atvinnuhættir þróuðust, tækni jókst og því fylgdu eðlilega ný orð. Einnig breyttust 

fleiri þættir tungumálsins eins og merking orða, hljóð- og beygingarkerfi og 

setningafræði. Hér á eftir verður saga íslenskunnar rakin í stuttu máli og staldrað við 

þá atburði í Íslandssögunni sem ætla má að hafi sett mark sitt á þróun málsins. Auk 

þess verður fjallað um þá málstefnu sem viðhefst á landinu og litið til þess með hvaða 

hætti málhreinsun birtist í nútíð og fortíð. 

2.2.1  Málsaga 

Íslendingar hafa vissa sérstöðu fram yfir aðrar norrænar og germanskar þjóðir því þeir 

hafa varðveitt vel sagnfræðilegar heimildir um upptök sín. Landið byggðist upp á 

síðari hluta 9. aldar og fyrri hluta þeirrar 10. og er uppruna málsins að finna hjá því 

fólki sem fluttist til landsins á þessum tíma, þá aðallega frá Noregi. Íslenskan var því í 

raun upphaflega norskt innflytjendamál. Jafnvel þó nokkrar aldir hafi liðið þar til 

                                                 
17 Höskuldur Þráinsson 2005:602 
18 Höskuldur Þráinsson 2005:634 
19 Veturliði Óskarsson 2001 
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íslenskan fór að greinast almennilega frá öðrum norrænum málum varð til grundvöllur 

fyrir sérstakri íslenskri málsögu strax við landnám. Til eru heimildir um íslenskt mál 

frá þessum tíma en í fyrstu voru þær afar fáar og þá mestmegnis í formi kveðskapar.20 

Frumnorræna var sameiginlegt tungumál norrænna manna, allt frá lokum 2. 

aldar eftir Krist og til loka 8. aldar. Eftir það þróaðist frumnorrænan í mállýskur sem 

röðuðust í vesturnorrænu málin íslensku, færeysku og norsku og austurnorrænu málin 

dönsku og sænsku.21 Rúnaristur eru helstu heimildir um frumnorrænu og eru þær elstu 

frá 3.öld. Þær hafa fundist á mjög stóru svæði svo ætla má að mállýskumunur hafi 

verið allnokkur. Það sem rist er á elstu rúnaristurnar er afar frábrugðið elstu 

heimildum um íslensku, munurinn á frumnorrænu og frumíslensku er einna helstur sá 

að áherslulaus sérhljóð féllu á brott í því sem ævinlega er kallað stóra brottfall auk 

þess sem hljóðvörp og klofning urðu í málinu.22 

Norrænir menn hófu að koma til Íslands upp úr miðri 9. öld en flestir komu 

þeir frá Noregi eins og fyrr segir. Hér settust þeir að á víð og dreif um landið og hófu 

búskap sinn. Á þessum tíma fóru norræn tungumál að klofna og verða að því sem þau 

eru í dag. Íslenskan hefur sjálfsagt verið afar lík norskum mállýskum og ætla má að 

Íslendingar hafi skilið norsku áreynslulaust alveg fram á 14. öld. Eftir að fólk fluttist 

hingað og hóf að koma sér fyrir byrjaði íslenskan að mótast. 23 

Kristni var lögtekin árið 1000 og stuttu seinna var fyrsti skólinn á Íslandi 

stofnaður. Með kristni komu mörg ný orð inn í íslenskuna, bæði tökuorð og nýyrði 

auk þess sem gömul orð fengu nýja merkingu. Á þessum tímamótum urðu miklar 

breytingar og viðbætur á málinu, sennilega þær mestu fyrr og síðar. Frá þessum tíma 

og fram á 12. öld var hinsvegar lítið að gerast, þjóðfélagið var í kyrrstöðu, 

atvinnuhættir einhæfir og engar tækninýjungar urðu fram að þessum tíma. Þegar 

Íslendingar voru farnir að skrifa á móðurmálinu kom fljótt í ljós að latneska stafrófið 

sem notast var við dugði ekki til, því í það vantaði ýmis hljóð. Í kjölfarið bjó fyrsti 

íslenski málfræðingurinn til bókstafi sem tákna áttu þau hljóð sem vantaði í latneska 

stafrófið.24 

Við siðaskipti árið 1550 fór kirkjan undir stjórn Danakonungs sem sífellt 

skipti sér meira af íslensku þjóðlífi. Mál mennta- og embættismanna var undir 

                                                 
20 Hreinn Benediktsson 1964:29  
21 Guðrún Þórhallsdóttir 1996:21, 25  
22 Kristján Árnason 2005:316-317  
23 Sölvi Sveinsson 2001:60-61 
24 Sölvi Sveinsson 2001:61,63 
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áhrifum Dana og Þjóðverja og dönsk tunga varð áberandi í kaupstöðunum. Þessara 

áhrifa gætti þó aðallega hjá þessum hópi en minna hjá almúganum. Árið 1584 kom 

síðan Biblían út í íslenskri þýðingu sem kallaðist Guðbrandsbiblía og var það einungis 

íslensk rithefð og íslenskt ritmál sem gerði hana mögulega en á þessum tíma var þetta 

ekki til staðar á flestum stöðum í Evrópu. Annað sem er merkilegt við þessa útkomu 

er að jafnvel þó biblían hafi verið á íslensku var hún ekki titluð sem slík, heldur var 

hún sögð vera á norrænu máli.25 

Þegar upplýsingin gekk í garð á seinni hluta 18. aldar fór málrækt að ryðja sér 

til rúms í landinu en það hugtak er notað um það þegar menn sýna meðvitaða viðleitni 

til að koma í veg fyrir erlend áhrif á daglega málnotkun og fleira sem tengist 

tungumálinu. Á 19. öld styrktist þetta enn frekar, meðal annars með stofnun Hins 

íslenska bókmenntafélags árið 1818 en einnig varð efling tungunnar hluti af 

sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. Þegar hér var komið við sögu voru tækni og vísindi 

farin að setja svip sinn á málið, þó ekki hið daglega mál almennings heldur ritmálið, 

því á þessum tíma var farið að semja eða þýða ýmis verk um tækninýjungar jafnvel 

þótt lítið sem ekkert hafi verið flutt inn af verkfærum og vélum.26 

Eftir því sem frelsi Íslendinga jókst minnkuðu dönsk áhrif á tungumálið en í 

lok seinni heimstyrjaldarinnar og eftir lýðveldisstofnunina fóru svo ensk áhrif að 

aukast. Á þessum tíma tók þjóðin stórt stökk frá því að vera mestmegnis bændur og 

fiskimenn yfir í heim tækninýjunga þar sem vélar og tæki voru allsráðandi. Þótt landið 

hafi verið einangrað höfðu tækninýjungar orðið til þess að ferðatími milli landa 

styttist og fjarlægðin við önnur lönd því ekki eins mikil. Þar af leiðandi áttu 

utanaðkomandi áhrif á menningu og mál greiðari leið inn í landið og erfiðara varð að 

sporna við þeim.27 

Eftir seinni heimstyrjöldina breyttist margt í heiminum, þjóðir urðu sjálfstæðar 

og ríkjum fjölgaði. Þessu fylgdi aukið frelsi og var Ísland engin undantekning í þeim 

efnum. Frá þessum tíma og til dagsins í dag hefur afar margt breyst á Íslandi, sjónvarp 

er til á hverju heimili, myndbönd og kvikmyndir eru aðgengilegar og tölvueign er 

almenn. Þessir miðlar eru að mestu leyti á ensku og hlýtur það að setja svip sinn á 

málið. Þetta getur orðið til þess að lítil málasamfélög eigi undir högg að sækja og 

þurfi að berjast fyrir tilverurétti sínum. Hvaða áhrif þetta mun hafa á íslensku um 

                                                 
25 Sölvi Sveinsson 2001:63,65 
26 Sölvi Sveinsson 2001:65-66 
27 Sölvi Sveinsson 2001:66 
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ókomin ár veit enginn en líklegt má teljast að áhrifin verði veruleg ef ekkert er gert. 

Annað sem óneitanlega hefur haft áhrif á þróun tungumálsins er breytt samfélag, 

foreldrar vinna nú yfirleitt báðir úti og eldri kynslóðir búa ekki lengur inni á heimilum 

líkt og algengt var hér áður fyrr. Því færist málið milli kynslóða með öðrum hætti en 

áður var og má ætla að orðanotkun og fleiri þættir sem snúa að málinu erfist síður 

milli kynslóða.28 

2.2.2  Málstefna 

Orðið málstefna er notað um málfélagslega vitund sem er ráðandi hverju sinni, hvort 

sem hún er dulin eða sýnileg í samfélaginu. Hugtakið skiptist niður í málpólitík og 

málrækt og fjallar hið fyrra um hvar og hvenær málbrigði er notað. Í málpólitíkinni 

felast bæði dulin og sýnileg félagsleg ferli sem hafa áhrif á stöðu þessa tiltekna 

málbrigðis gagnvart öðrum slíkum. Málræktin fjallar um hvernig málbrigðin eru 

notuð og er þá bæði um að ræða dulin og sýnileg ferli eins og áður en þau taka mið af 

því að hafa æskileg áhrif á það hvernig ákveðið málbrigði er notað og hvernig það 

þróast.29 

Málrækt má greina annars vegar í stöðlun og hins vegar auðgun. Eitt dæmi um 

stöðlun málbrigðis er til að mynda samræmd stafsetning en stöðlun tekur til allra þátta 

málnotkunarinnar; framburðar, beyginga, setningagerðar, merkinga og orðavals. Gott 

dæmi um auðgun málbrigðis eru viðbætur á orðaforða. Reyndar má segja að stundum 

séu orðin fengin að láni úr öðru málbrigði og því breytt á einhvern hátt, ýmist mikið 

eða lítið. Eins getur annarri merkingu verið bætt við orð sem fyrir er í málbrigðinu.30 

Málstýring er einnig hugtak sem tengist málstefnu en með því er átt við 

viðleitni til að hafa áhrif á stöðu og form málbrigðis. Allajafna er um sýnilega 

viðleitni að ræða, þá annars vegar stöðustýringu sem tekur til stöðu málbrigðis og hins 

vegar formstýringu sem tekur til forms málbrigðis. Einnig getur verið um dulda 

viðleitni að ræða þar sem ekki er alltaf hægt að benda á þann sem mælir fyrir um 

stöðu þessa tiltekna málbrigðis. Í samræmi við ríkjandi málstefnu getur málnotkun 

breyst í ákveðnum málsamfélögum án þess þó að það sé ákveðið sérstaklega.31  

                                                 
28 Sölvi Sveinsson 2001:67 
29 Ari Páll Kristinsson 2006:47-48  
30 Ari Páll Kristinsson 2006:53 
31 Ari Páll Kristinsson 2006:48-49 
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Íslensk málstefna er eitt af því sem stuðst er við til að varðveita málið. Þar er 

ekki um að ræða bein lög heldur einhverskonar óskráðar reglur sem flestir fara eftir. 

Aðalmarkmið íslenskrar málstefnu eru að vernda málið og efla það, viðhalda 

einkennum tungunnar og þá sérstaklega þeim er snúa að beygingum og 

setningarskipan.32 Henni er einnig ætlað að styrkja samhengi í þróun málsins frá 

upphafi, laga tökuorð að íslensku hljóð- og beygingarkerfi, stuðla að vexti 

orðaforðans og gæta þess að hann sé sem mest af stofni íslenskra orða. Hér á landi er 

samspil þjóðar og tungu afar einfalt, íslenska er móðurmál flestra og munur milli 

mállýskna fer stöðugt minnkandi. Yfirleitt eru Íslendingar áhugasamir um að vernda 

og styrkja málið sem gerir mótun málstefnu auðveldari.33 

Þetta sést að nokkru leyti á því að hlutfall svonefndra alþjóðaorða er lítið í 

íslensku ef hún er borin saman við önnur norræn tungumál. Sennilega er ástæðan sú 

að hefð hefur verið fyrir því að mynda ný orð úr þeim efniviði sem þegar er til 

tungumálinu. Þetta hefur verið einskonar andi eða tíska í landinu í gegnum aldirnar og 

hefur almenningur sem og stjórnvöld fylgt því eftir.34  

Málstefnan birtist í aðgerðum stjórnvalda og fyrirmælum þeirra um hvernig 

nota skuli málið en þetta birtist á opinberum vettvangi líkt og í skólum eða öðrum 

opinberum stofnunum. Til eru lög og reglugerðir sem varða tungumálið og má þar til 

að mynda nefna námskrár allra skólastiganna. Stjórnvöld hafa einnig komið á fót 

opinberri málræktar- og málverndarstofnun, Íslenskri málnefnd eins og hún er nefnd. 

Hlutverk hennar er að vera stjórnvöldum innan handar um íslenskt mál og vinna að 

ýmsum málum sem að því koma, til að mynda hvað varðar nýyrðasmíð og söfnun 

nýyrða.35 

Hreintungustefnan svokallaða kom fyrst fram í dagsljósið á fyrri hluta 19. 

aldar í kjölfarið á rómantísku stefnunni og þeirri þjóðernisvakningu sem henni fylgdi. 

Margir merkir menn komu að þessu máli og má þar meðal annars nefna 

Fjölnismennina Jónas Hallgrímsson og Konráð Gíslason og danska málfræðinginn 

Rasmus Rask.  Upp úr aldamótunum 1800 hefur íslensk tunga sennilega átt á brattan 

að sækja og þegar Rask kom aftur til landsins árið 1813 sá hann hvernig komið var 

fyrir málinu. Þá taldi hann að ef ekkert yrði gert myndi málið sennilega deyja út. 

                                                 
32 Sölvi Steinsson 2001:144 
33 Ari Páll Kristinsson 2001 
34 Ari Páll Kristinsson 2006:54-55 
35 Ari Páll Kristinsson 2001 
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Mikilvægast þótti að hreinsa málið af þeim óþarfa sem hafði mengað það, efla menn í 

að nota íslensk orð sem enn lifðu í sveitum landsins auk þess sem þurfti að bæta úr 

því að ýmis orð vantaði inn í málið í stað þeirra erlendu orða sem voru að festa sig í 

sessi. Þetta má segja að hafi markað upphaf íslenskrar málhreinsunar þó hugtakið 

sjálft hafi ekki fest sig í sessi fyrr en nokkru síðar.36 Eins og áður kom fram urðu 

miklar breytingar á þjóðfélaginu á þessum tíma, tækni og vísindi fóru að setja svip 

sinn á málið og því var líklega tímabært að bregðast við eins og gert var.37 

Þó þetta hafi markað ákveðin tímamót varðandi varðveislu tungumálsins eru 

þetta ekki fyrstu heimildir þess efnis. Í bók Arngríms Jónssonar lærða, Crymogæu, frá 

árinu 1609 hvatti höfundur landsmenn alla til að varðveita hreinleika tungunnar. Hann 

sagði að til þess mætti styðjast við handritin því þau varðveittu glæsilegan stíl 

tungunnar og fornan hreinleika hennar. Auk þess sagði hann lítil samskipti við 

útlendinga skipta máli í þessu sambandi og ennfremur bað hann um að landar sínir 

öpuðu ekki upp eftir Dönum eða Þjóðverjum, hvorki í ræðu né riti og leituðu sjálfir í 

auðlegð og snilld móðurmálsins.38 

Hvort þessi viðleitni forfeðra okkar hafi einhverja þýðingu fyrir stöðu 

íslenskunnar í dag skal ekki fullyrða um en líklegt má teljast að áhrifin hafðu orðið 

meiri ef ekkert hefði verið gert. Enn standa Íslendingar frammi fyrir ágangi erlendra 

áhrifa á málið, tækninni fleygir stöðugt fram og henni fylgja ný orð. 

2.3  Af hverju breytast tungumál? 

Margir þættir geta haft áhrif á það af hverju tungumál breytist. Meðal annars geta 

aðstæður notenda breyst en tungumálið endurnýjast sífellt með nýjum kynslóðum og 

breyttum lifnaðarháttum eins og meðal annars íslensk málsaga hefur sýnt. En 

aðalástæður breytileika eru annars vegar staðbundin áhrif og hins vegar félagsleg. 

Með staðbundum áhrifum er átt við kerfisbundinn mun í málfari fólks sem er tengdur 

búsetu þess en slíkur munur getur til dæmis myndast þegar samgangur milli 

landssvæða er takmarkaður að einhverju leyti. Þetta gildir því að litlu leyti á Íslandi en 

aukin samskipti og betri samgöngur síðustu áratugi hafa haft þau áhrif að staðbundin 

málbrigði eru að mestu leyti á undanhaldi. Með félagslegum áhrifum er síðan átt við 

                                                 
36 Baldur Jónsson 1976:4-5  
37 Sölvi Sveinsson 2001:66 
38 Arngrímur Jónsson 1985:104 



Lokaverkefni við HA 2008  Staða ritmáls unglinga í nútímasamfélagi 

 14 

kerfisbundinn mun á máli fólks sem tengist félagslegri stöðu þess. Slíkur munur 

verður aðallega vegna takmarkaðra samskipta fólks sem tilheyrir ólíkum 

þjóðfélagshópum en þá getur verið um að ræða mun tengdan stétt eða 

menningarheild, aldursbundinn mun eða kynjabundinn mun. Hér verður rætt ítarlega 

um tvo síðastnefndu þættina.39 

2.3.1  Aldursbundin áhrif 

Persónuleg reynsla fólks er oftar en ekki bundin aldri. Við öðlumst frekari félagslega 

getu og þroska eftir því sem árunum fjölgar og erum sífellt að byggja ofan á okkar 

persónulegu sögu og feril. Oft tíðkast að greina fólk í hópa eftir aldri; í hópa eins og 

börn, unglinga og gamalmenni, en í þessum orðum felst ákveðin greining á 

mismunandi fólki innan ákveðins hóps. Slíkir flokkar eru til dæmis notaðir mikið til 

aðgreiningar í fjölmiðlum. Önnur aðgreining er sjaldgæfari, til að mynda heyrum við 

sjaldnast um dökkhærða, ljóshærða eða rauðhærða í skoðanakönnunum eða fréttum.40 

Þegar áhrif aldurs á tungumál eru skoðuð má sjá þau koma fram í tveimur 

aðskildum þáttum. Aldurskipting af málvísindalegum toga getur þannig sýnt 

breytingu á máli samfélags í gegnum ákveðið tímabil sem og breytingu á máli 

einstaklings þegar hann fer í gegnum lífið. Hið fyrrnefnda eru sögulegar breytingar og 

hið síðarnefnda breytingar miðaðar við aldursskeið. Sögulegar breytingar má til 

dæmis sjá á orðaforðabreytingum vegna breyttra aðstæðna í samfélaginu, 

hljóðbreytingum yfir langan tíma og breytingum á framburði en slíkar breytingar 

tengjast aldri og öldrun málsins sjálfs. Breytingarnar sem verða á máli einstaklings er 

hann fer í gegnum lífið eru hins vegar frekar bundnar aldri einstaklingsins sjálfs og 

tengjast umhverfi hans og reynslu. Lífsskeið einstaklings inniheldur oftast breytingu á 

fjölskylduhögum, starfshögum, félagslegu umhverfi, búsetu, samfélagsþátttöku og 

fleiru en allt eru þetta þættir sem eru breytilegir og móta líf fólks. Það er því ólíklegt 

að málnotendur geti gengið í gegnum slíkar breytingar án þess að þær hafi áhrif á 

notkun þeirra á tungumálinu.41 

Rannsóknir á breytileika máls sýna að með hækkandi aldri temur málnotandi 

sér meiri íhaldssemi í málinu. Þó er ekki víst hvort það tengist því að tungumál 

                                                 
39 Þóra Björk Hjartardóttir 2001 
40 Eckert, Penelope 1997:151 
41 Eckert, Penelope 1997:151-152 
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samfélaga breytist eða hvort einstaklingar sem málnotendur verði íhaldssamari er þeir 

eldast. Eðlilegt er að til dæmis einstaklingar á unglingsaldri og einstaklingar á miðjum 

aldri tali ekki eins, einfaldlega vegna þroska og almennrar málvitundar. En það 

hvernig einstaklingar tala á hverju aldursskeiði er líka talið eðlilegt mál ef miðað er 

við þeirra aldurshóp. Þannig er ekki aðeins hægt að horfa til máls þeirra sem eru á 

miðjum aldri og segja að það sé eðlilegt mál. Þvert á móti er málnotkun einstaklinga á 

öllum lífsskeiðum hluti af uppbyggingu tungumáls og öll mismunandi málnotkun 

hefur vissa merkingu fyrir tungumálið í heild sinni.42 

En tungumál er líklega mismikið breytilegt meðal mismunandi aldurshópa. Ef 

til vill mætti segja að mál barna væri breytilegra heldur en mál fullorðinna en það er í 

stöðugri þróun alla barnæskuna á meðan mál fullorðinna virðist vera stöðugra. Að 

minnsta kosti eru til mestar heimildir um breytileika í máli barna og erfiðara verður að 

afla heimilda um breytileika máls eftir því sem farið er ofar á aldurskeiðin. Þá er vel 

þekkt að börn þróa með sér hæfni í máli allt frá fyrstu stigum talmáls og heldur sú 

þróun áfram út bernskuskeiðið. Börn þróa þá mál sitt með samskiptum við systkini, 

nágranna og vini en ekki endilega við fullorðna. Eldri börn hafa meiri áhrif á 

málþroska yngri barna, heldur en þeir fullorðnu, og eru þeim fyrirmyndir á þessu sviði 

sem öðrum.43 

Þegar unglingsárin taka við eru unglingar við það að ganga í tölu fullorðinna 

en fá þó ekki þau réttindi og hlutverk sem því fylgir. Þannig eru unglingarnir í raun 

einangraðir frá heimi hinna fullorðnu og halda því oft að þeir geti gert það sem þeir 

vilji án þess að vera bundnir skyldum og kvöðum. Þeir eru því oftast fegnir því að 

ganga inn í þetta tímabil unglingsáranna og sjá fyrir sér aukið frelsi, ný tækifæri og 

auknar félagslegar kröfur. Samkvæmt málfræðingnum Penelope Eckert verður 

gríðarleg nýsköpun í máli unglinga á þessum tíma en það er þeirra leið til að greina 

sig frá öðrum aldurshópum, eins og fullorðnum og börnum. Þetta gera þeir með því að 

búa til það sem mætti kalla þeirra eigið mál en með því búa þeir til sín sérkenni sem 

gera þá að sjálfstæðum einstaklingum.44 Þannig eru unglingsárin sá tími sem 

unglingurinn gerir uppreisn gegn gildum í samfélagi fullorðinna, færir sig úr 

fjölskyldurammanum og yfir í það að vera sinn eigin herra.45 

                                                 
42 Eckert, Penelope 1997:152 og 157-158 
43 Eckert, Penelope 1997:158-162 
44 Eckert, Penelope 1997:162-164 
45 Guðmundur Erlingsson 2001 



Lokaverkefni við HA 2008  Staða ritmáls unglinga í nútímasamfélagi 

 16 

Þegar árin færast yfir og fólk kemst á fullorðinsaldur verður notkun þeirra á 

máli íhaldssamari eins og áður sagði. Þá hafa rannsóknir sýnt að þessi íhaldssemi í 

máli tengist þeim þrýstingi á fullorðna að nota hefðbundið, viðurkennt mál á 

vinnustöðum sínum. En Eckert segir þó dæmi þess að fullorðnir noti sérmál eins og 

unglingarnir en þá aðallega ákveðnir sértækir hópar. Þá byggist það einkum á 

einkennum hópanna, til dæmis nota rafvirkjar annað mál við vinnu sína heldur en 

læknar.46 

Rannsóknir á máli fólks á gamals aldri eru ekki stórtækar. Helst má geta þess 

að eldra fólk virðist slaka á í málnotkun og vera minna íhaldssamt en áður. Það má 

líklega rekja til þess að það hætti að leita eftir viðurkenningu frá samfélaginu eftir að 

það hættir á vinnumarkaðnum.47 En breytileiki á máli eldra fólks er vissulega minni 

en til dæmis á máli ungs fólks. Þá mætti skýra það út frá félagslegum aðstæðum en 

eldra fólk hefur minni tök á hreyfanleika milli staða á meðan líf ungs fólks einkennist 

af miklum hraða og hreyfanleika. Þannig litast tungumál beggja hópa af þeim 

félagslegu aðstæðum sem þeir eru í.48 

Á þessu má sjá að tungumál getur verið afar mismunandi meðal ólíkra 

aldurshópa. Áhrifin virðast að mestu leyti vera félagsleg og breytingar í máli litast af 

aðstæðum málnotendanna. Einstaklingar innan tiltekins aldurshóps eru í rauninni að 

upplifa svipaða hluti og aðrir innan hans og má því ætla að áhrif aldurs á breytileika 

séu mjög víðtæk. Hvort sem það eru unglingar í skóla, fullorðnir á vinnumarkaði eða 

aldraðir á elliheimilum, þá hafa aðstæður alltaf gríðarleg áhrif á málnotkun fólks 

samfara aldri þess. 

2.3.2  Kynjabundin áhrif 

Kynin eru ólík á margan hátt, ekki einungis hvað varðar útlit og atferli heldur einnig 

hvað varðar þætti eins og viðhorf og stöðu, hvort heldur er í samfélaginu, á heimilinu 

eða innan ákveðins hóps. Þannig er margt sem greinir á milli og er meðal annars hægt 

að sjá þennan mismun í tungumáli karla og kvenna. Margt hefur þar áhrif á og hefur 

þessi munur verið rannsakaður á ýmsan hátt. Til að mynda hefur verið sýnt fram á að 

konur sýni meiri viðkvæmni í máli sínu, meiri virðingu og tillitssemi auk þess sem 

                                                 
46 Eckert, Penelope 1997:164-166 
47 Þóra Björk Hjartardóttir 2001 
48 Eckert, Penelope 1997:164-166 
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þær sýna ákveðna samstöðu og einhug. Einnig endurspeglast umhyggja og 

tilfinningasemi að miklu leyti í máli þeirra. Hvað karlmennina varðar þá birtist aftur á 

móti samkeppni, sjálfstæði og tilhneiging til að stjórna í þeirra máli og reyna þeir 

einnig að sýna valdastöðu sína.49 

Í orðafari kynjanna felst einnig ákveðinn munur en sum orð eru aðallega notuð 

af konum á meðan önnur eru mun frekar notuð af körlum. Líklega hefur þetta af 

einhverju leyti skapast af ólíkum starfsvettvangi kynjanna, að minnsta kosti á 

fullorðinsárum, þannig að orðaforði ákveðins sviðs er konum tamari en körlum þar 

sem þeir hafa haft minni kynni af því heldur en konurnar og svo öfugt. Þannig eru til 

dæmis orð sem tengjast heimilishaldi konum tamari á meðan orð sem snúa að vélum 

og viðgerðum tamari körlum.50 

Þá eru konur yfirleitt í forystu hvað varðar breytingar í máli og virðast þær 

einnig skila þessum breytingum og kennslu á tungumálinu til barna sinna, enda eru 

þær yfirleitt aðaluppeldisaðilar þeirra. Þessi forysta virðist stafa af því að félagsleg 

staða kvenna í þjóðfélaginu er ekki eins örugg og staða karla. Því þurfa þær sífellt að 

vera að tryggja stöðu sína með því að koma vel fyrir en það gera þær meðal annars 

með góðu málfari. Konur eru þannig dæmdar út frá framkomu, þá meðal annars 

málfari, á meðan karlar eru dæmdir út frá vinnu sinni. Þess vegna komast karlar frekar 

upp með það að nota óformlegt mál heldur en konur.51  

Samkvæmt rannsóknum William Labov, prófessors í málvísindum, nota karlar 

einnig meira sérmál eða fagmál heldur en konur, á meðan þær nota fremur 

máltilbrigði sem njóta meiri virðingar og eru formlegri. Þetta á við um framburð, 

beygingar og setningargerð.52 Hér á landi hefur þetta þó lítið verið rannsakað en 

vísbendingar eru um að þetta gildi einnig hér að einhverju leyti.53 Til dæmis leiddi 

rannsókn Höskuldar Þráinssonar og Kristjáns Arasonar á framburði Skagfirðinga í ljós 

að karlar voru yfirleitt harðmæltari en konur.54 Harðmælgi er minnihlutaframburður 

og því passar þetta við niðurstöður Labov.55 

Ungir karlar eða drengir eru undir meiri þrýstingi frá jafningjum sínum um að 

tala nútímalegt sérmál en stúlkur og því hafa þær í raun meira frelsi í málfari heldur 

                                                 
49 Eckert, Penelope og Sally McConnell-Ginet 1992:90 
50 Þóra Björk Hjartardóttir 2001 
51 Benke, Gertraud og Ruth Wodak 1997:133-135 
52 Swann, Joan 2000:222 
53 Þóra Björk Hjartardóttir 2001 
54 Höskuldur Þráinsson og Kristján Arason 1986:52 
55 Þóra Björk Hjartardóttir 2001 
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en drengirnir. Þannig geta þær leikið sér með málið á annan hátt en drengir, prófað sig 

áfram og þannig verið meiri frumkvöðlar í breytileika málsins. Stúlkurnar nota líka 

tungumálið til að skapa sér sérstöðu og búa til sitt eigið auðkenni.56 

Þrátt fyrir það að konur og stúlkur séu yfirleitt meiri frumkvöðlar í breytingum 

málsins og þori að prófa sig áfram bentu niðurstöður rannsóknar Susan Jones og 

Debra Myhill til þess að drengir væru betri í ritun. Bæði komu textar betur út hjá 

þeim, þá varðandi til dæmis lengd málsgreina, uppröðun setninga og uppsetningu 

texta, og setningagerð var betri. Setningarnar voru betur upp byggðar, orðaröð 

heppilegri og notkun samtenginga betri svo dæmi séu tekin.57 

Líklegast eru kynin svo ólík á allan hátt að óhjákvæmilegt sé að svo stór þáttur 

sem tungumál er, sé frábrugðinn milli þeirra. Margir þættir hafa áhrif á það hvernig 

fólk talar og skrifar og þar kemur meðal annars í ljós greinilegur munur kynjanna eins 

og hér hefur komið fram. 

2.4  Atriði sem finnast breytt hjá ákveðnum hópum 

Eins og áður sagði verður gríðarleg nýsköpun í máli ungs fólk á unglingsárunum og 

reynir það eftir fremsta megni að sýna sjálfstæði og frumleika í máli. Með nýjum 

samskiptaaðferðum aukast möguleikar á nýrri og spennandi notkun málsins og virðast 

meðal annars unglingar nýta sér þá möguleika. Nokkuð ber á áhrifum frá hinum ýmsu 

tjáskiptamiðlum internetsins í málinu og má bæði finna þessi áhrif í nýjum þáttum 

sem ekki hafa komið fram áður og í öðrum almennum málfræði- og 

málnotkunaratriðum. Þó hafa ekki aðeins tjáskiptamiðlar internetsins áhrif á 

breytileikann í máli ungs fólks því finna má önnur almenn málfræði- og 

málnotkunaratriði sem ekki eru notuð í samræmi við gildandi reglur og venjur. Hér 

verður fjallað um nokkur atriði sem finnast breytt í málinu, þá aðallega hjá ungu fólki. 

2.4.1  Áhrif tjáskiptamiðla 

Til er fjöldinn allur af tjáskiptamiðlum sem eru aðgengilegir í gengum internetið. Þar 

má notast við tölvupóstssamskipti, bloggsíður, skyndiskilaboða- eða tjáskiptaforrit og 

internetspjallborð svo dæmi séu nefnd. Margskonar tjáskiptaforrit eru til og er forritið 

                                                 
56 Benke, Gertraud og Ruth Wodak 1997:136 og 142-143 
57 Jones, Susan og Debra Myhill 2007:467-468, 471 og 474-475 
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msn líklega eitt það vinsælasta þeirrar gerðar. Samskiptamáti slíkra forrita er sá að 

notandi ritar skilaboð á lyklaborð tölvu þar sem þau sendast til annarrar tölvu í 

gegnum internetið. Þá tekur annar notandi við skilaboðunum með því að lesa þau af 

tölvuskjá þeirrar tölvu en oftast eru aðilar sem nota þennan samskiptamáta á 

sitthvorum staðnum, jafnvel í mismunandi löndum eða heimsálfum.58 Forrit af þessu 

tagi eru gríðarlega vinsæl og eru notendur þeirra fjölmargir um allan heim. Þau eru 

einstaklega vinsæl meðal unglinga og eru eitt helsta samskiptatæki þeirra ásamt 

farsímum og öðrum miðlum sem hér áður komu fram. Samkvæmt könnun Gallup frá 

árinu 2007 notuðu um 71,4% unglinga á aldrinum 9-16 ára internetið til þess að senda 

skyndiskilaboð á msn eða álíka miðlum og er það mikil aukning frá árinu 2003.59 Þá 

kom í ljós að um 26,1% unglinga notaði internetið til sendinga á skyndiskilaboðum og 

er þetta því tæplega þreföldun á aðeins fjórum árum. 

Við notkun þessara samskiptatækja nota unglingar oft ritmál sem ekki hefur 

sést áður í tungumálum þeirra, mál þar sem orðum er breytt, þau stytt, slettur og 

slangur notað og ýmsum táknum, sem merkja tilfinningar eða hegðun notanda, bætt 

við textann.60 Íslenskir unglingar hafa ekki farið varhluta af þessum samskiptamáta og 

nota forritin óspart. Þeir nota þá, í bland við eðlilega íslensku, mál sem má segja að sé 

langt frá því að vera viðurkennd íslenska. Þá finnst mörgum, þá aðallega eldra fólki, 

ritmálið sem þeir nota óskiljanlegt og afar framandi. Þessi ritháttur eða ritmál hefur þó 

fest sig í sessi að vissu leyti meðal þessa hóps þó að hann komi ekki eins augljóslega 

fram annars staðar. En þó má velta því fyrir sér hvort þetta mál hafi þegar ratað inn í 

skólana og nemendur séu farnir að nota það í ritgerðum og öðru rituðu máli í 

skólanum. 

Nokkur atriði eru meira áberandi en önnur í því máli sem unglingar nota í 

tjáskiptamiðlum og verður hér stiklað á stóru um nokkur þeirra. Þau mætti öll flokka 

undir atriði sem væru komin vegna áhrifa frá notkun msn eða annarra tjáskiptaforrita. 

2.4.1.1  Áhersluatriði 

Margvísleg atriði koma fram þegar unglingar nota þetta sérstaka mál og má þá til 

dæmis nefna margföldun sérhljóða og samhljóða. Þá er átt við það þegar lögð er 

áhersla á orð með því að lengja þau. Í msn-samtölum er ekki hægt að leggja sömu 
                                                 
58 Hård af Segerstad, Ylva 2002:50 
59 Capacent Gallup 2007a 
60 Fylgiskjal 1 
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áherslu á ákveðin orð líkt og þegar fólk talar saman og til að undirstrika mikilvægi 

orðanna grípa msn notendur því oft til þess að margfalda ákveðna stafi innan orðsins. 

Dæmi um þetta eru orð eins og geeeeðveikt, hvaaað, þokkaleeega, neei, flottt og 

freeekar svo fátt eitt sé nefnt. Annað sem notað er í sama tilgangi er notkun hástafa 

inni í miðjum texta. Dæmi um slíkt er setning eins og við VERÐUM að meika þetta og 

er þá áherslan greinileg.61 

2.4.1.2  Slettur eða aðkomuorð 

Slettur hafa nær eingöngu verið bundnar óformlegu talmáli en eru þó vissulega á 

hraðri leið inn í ritmál vissra hópa. Þær eru af erlendum uppruna, njóta ekki 

viðurkenningar í málinu og eru yfirleitt litnar hornauga. Þó telja sumir þær auðga 

málið og skapa fjölbreytni í orðaforða. Þær tengjast oft ákveðnum tískustraumum eða 

nýjungum og eru því oftast skammlífar og taka þá oftast ekki beygingum íslensku. 

Sumar endast þó lengur en aðrar og fá viðurkenningu sem tökuorð. Flestar slettur nú á 

tímum koma úr ensku eða í gegnum ensku og þá oft með nýjungum í tækni og 

menningu. Oft verða þær mönnum fljótt tamar og eiga íslensk nýyrði þá oft erfitt 

uppdráttar. Margar slettur hafa þó ekki mikið notagildi og eru aðallega til skrauts í 

málinu en þá eru þær notaðar til að lífga upp á málið og ef til vill kalla fram viðbrögð. 

Þetta er vafalaust mest áberandi í máli unglinga og fara þeir oftast mun frjálslegar 

með þær en þeir sem eldri eru. Dæmi um slíkar slettur unglinga eru til dæmis djók, tú 

möts, krípí, feika, plein og lost.62 

2.4.1.3  Styttingar orða 

Annað atriði sem kemur greinilega fram í ritmáli í tjáskiptaforritum ýmiskonar eru 

styttingar orða. Þá koma þessar styttingar líklega til vegna hraða „samtalsins“ en það 

er í raun á talmálshraða og því þarf að flýta sér og stytta mál sitt. Styttingar eiga þó 

alveg rétt á sér að einhverju leyti, þá aðallega skammstafanir, og eru í sjálfu sér alveg 

viðunandi í þessu formi texta. Styttingar eins og ak, rvk, og e-ð eru styttingar sem allir 

kannast við og nota gjarnan. Hins vegar eru það styttingar eins og ble, gegt, auddað 

og eikkað sem við sjáum sjaldan í daglegu ritmáli fólks þó það sé mjög algengt í msn-

máli. Einnig eru til styttingar sem notaðar eru á msn sem eru ekki eins gagnsæjar og 

                                                 
61 Fylgiskjal 1, sjá A14, A42, A88, A116, C52, D38, E65 
62 Guðmundur Erlingsson 2001 og Fylgiskjal 1, sjá A114, D36 



Lokaverkefni við HA 2008  Staða ritmáls unglinga í nútímasamfélagi 

 21 

þær sem nefndar hafa verið hér á undan. Færri vita til að mynda hvað mrg þýðir og 

hvað þá pos eða brb. Þessar styttingar eru þeim sem nota msn tamar ásamt fjölda 

annarra viðlíka styttinga á orðum eða orðasamböndum. Þess má geta að mrg merkir á 

morgun, pos þýðir parent over shoulder eða foreldri að fylgjast með og brb merkir be 

right back eða kem brátt aftur.63 Eins og sjá má eiga margar þessara styttinga uppruna 

sinn í ensku og mætti því allt eins flokka þær undir slettur eða aðkomuorð. 

2.4.1.4  „Broskallar“ 

Samskiptin sem fram fara á tjáskiptaforritum eru þess eðlis að ekki er hægt að gefa til 

kynna með hljómfalli eða svipbrigðum við hvað er átt. Því fylgja gjarnan broskallar 

eða önnur tákn á eftir setningum til að tjá meiningu þeirrar setningar sem rituð er. 

Þessi merki, eins og broskallar og fýlukallar, gera það að verkum að minni hætta er á 

misskilningi, líkt og ef einhver segir í kaldhæðni: þú ert nú meira fíflið. Ef broskall 

fylgir í kjölfarið er enginn hætta á að viðtakandi túlki þetta á niðrandi hátt sem hann 

annars myndi eflaust gera. Merki eins og þessi geta birst á margvíslegan hátt. Þau geta 

verið myndræn eins og ☺, � eða í formi rittákna, þá til dæmis ;) XD :P :D ;* ;S eða 

:-O og eiga þá að lesast á hlið.64 

2.4.2  Almenn málfræði- og málnotkunaratriði 

Íslensk málfræði er um margt flókin og er fjöldinn allur af þáttum sem að henni snýr. 

Til að talað mál og ritað verði fallegt og rétt verður að hafa í huga þær reglur sem 

tilheyra íslenskri málfræði og málnotkun en þær eru fjölmargar. Strax á fyrstu árum 

ævinnar fara börn að móta með sér málið en fyrr en varir eru þau altalandi og hafa á 

stuttum tíma lært ótal mörg af þeim atriðum sem skipta máli þegar íslensk málfræði 

og málnotkun er annars vegar. Á skólagöngu læra börn og unglingar síðan stöðugt 

meira af þessum reglum, boðum og bönnum sem þörf er á að fara eftir. Það er alls 

ekki einfalt ferli að ætla að tileinka sér allar þessar reglur og líklega eru menn að læra 

svo lengi sem þeir lifa. Þannig eru oftast fjölmörg málfræði- og málnotkunaratriði 

sem vefjast fyrir ungu fólki og eru nokkur þeirra til dæmis notkun stórs og lítils stafs, 

notkun á i og y, fall- og tíðbeygingar og setningarlengd og greinarmerki. Hér verður 

fjallað nánar um þessi atriði. 
                                                 
63 Fylgiskjal 1, sjá B108, C11, C43, D51 
64 Fylgiskjal 1, sjá A5, A16, A28, B12, C9 
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2.4.2.1  Stór og lítill stafur 

Það hefur iðulega verið vandamál í stafsetningarkennslu hvar skuli setja stóran og 

lítinn staf. Reglan í íslensku er sú að setja eigi stóran staf í upphafi setninga og 

sérnafna en lítinn staf í upphafi samnafna. Sérnöfn eru þau orð kölluð sem eru notuð 

yfir heiti manna, dýra, staða, hluta eða annarra fyrirbæra en samnöfn eru hins vegar 

sameiginleg heiti á hlutum eða fyrirbærum. Þannig eiga sérnöfnin meira við um orð 

sem heita eitthvað sérstakt líkt og Jón, Danmörk eða Súlur á meðan samnöfnin eru 

eitthvað sérstakt, eins og hundur, maður, land og fjall.65 

Oft þykir þó erfitt að flokka orð í samnöfn og sérnöfn þar sem mörg orð eru til 

í báðum flokkum. Til dæmis er bæði til sérnafnið Oddur og samnafnið oddur og orðin 

Hóll og hóll sem flokkast í sinn hópinn hvort. Einnig virðist vefjast fyrir mörgum 

hvort eigi að skrifa þjóðarheiti og nöfn á ýmiss konar hópum manna með litlum eða 

stórum staf en í gegnum tíðina hafa verið til ýmsar reglur um það. Árið 1974 voru til 

dæmis uppi reglur um það að þjóðarheiti ætti að skrifa með litlum staf en ekki stórum 

eins og nú er gert. Nú eru reglurnar skýrar, þjóðarheiti, nöfn á íbúum landshluta, nöfn 

á mönnum kenndum við bæi og forfeður svo og nöfn á íbúum heimsálfa skal skrifa 

með stórum staf.66 

Í áfangamarkmiðum Aðalnámskrár grunnskóla kemur fram að við lok 4. 

bekkjar eiga nemendur að þekkja einfaldar stafsetningarreglur, svo sem reglur um 

stóran staf á eftir punkti og í sérnöfnum.67 Þá eiga þeir einnig að þekkja muninn á 

sérnöfnum og samnöfnum. Því mætti ætla að nemendur á miðstigi og efsta stigi 

grunnskóla hefðu almennt náð góðu valdi á þessum reglum þó það sé vissulega ekki 

algilt. 

2.4.2.2  Notkun á y og i 

Uppruni orða skiptir miklu máli hvað varðar íslenska stafsetningu. Ritháttur orða 

ákvarðast oft af uppruna þeirra og skyldleika frekar en að leitað sé eftir einfaldri 

samsvörun milli bókstafa og nútímaframburðar.68 Það virðist því oft vefjast fyrir fólki 

hvenær nota skuli y og ý. Orðin hljóma nákvæmlega eins hvort sem þau innihalda y 

                                                 
65 Kristján Árnason 1993:78-80 
66 Kristján Árnason 1993:80-82 
67 Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska 2007:14-15 
68 Íslensk Málstöð 2006: 5 
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eða i, til að mynda hljómar sögnin að syngja eins þótt hún sé rituð singja. Táknin y og 

ý hafa verið lengi í málinu en áður voru þau notuð á annan hátt. Þá hljómuðu þau 

öðruvísi, y var hálfnálægt, kringt sérhljóð og ý var eins nema það var langt. Eftir 

hljóðbreytingu sem kallaðist afkringing skiptu táknin um hljóðgildi og var y þá borið 

fram sem i og ý að sama skapi borið fram sem í. Þrátt fyrir það að táknin hljómuðu 

eins voru þau áfram notuð í ritmáli og í kjölfarið fóru menn að taka eftir því að táknin 

sýna skyldleika milli orða. Því var rithættinum haldið óbreyttum og notkun þessara 

þátta varð vísbending um uppruna orðanna.69 

Þannig er tekið mið af stofni orða þegar þau eru rituð. Til að mynda er y og ý 

ritað í samræmi við uppruna og fornan framburð og orðið þynnri því ritað með y með 

hliðsjón af orðinu þunnur. Y er ritað þegar o, u eða ju er í stofni orðs eða í orðum sem 

eru skyld. Eins getur það orðið ritvenja að rita y í stað i, sem festir sig í sessi af 

einhverjum ástæðum. Um ý gildir að það skal ritað ef ú, jú eða jó er í stofni orðins. 

Dæmi um þetta eru orð eins og synir – sonur, byggja – bjuggum, hýsa – hús og lýsa – 

ljós svo fátt eitt sé nefnt.70 

2.4.2.3  Beygingar 

Eitt aðaleinkenni flestra orða í íslensku máli er það að þau beygjast eftir ákveðnum 

reglum. Beygingarleg einkenni orða eru sú að þau beygjast til dæmis í kyni, tölu, falli 

og tíð og ef þau gera það ekki eru þau óbeygjanleg. Þau orð sem fallbeygjast eru 

kölluð fallorð en þeim flokki tilheyra nafnorð, lýsingarorð, fornöfn, töluorð og greinir. 

Nafnorð hafa öll sérstakt kyn og önnur fallorð kynbeygjast með því nafnorði sem þau 

standa. Föll í íslensku eru fjögur, nefnifall, þolfall, þágufall og eignarfall og ræðst fall 

orða af samhengi þeirra í setningu. Við stofn orðanna geta bæst beygingarendingar en 

þær bætast við í flestum myndum orða og annarra orða sem beygjast á sama hátt. 

Stundum bætist þó engin ending við stofninn og er orðið þá endingarlaust í því falli. 71 

Sagnorð tíðbeygjast í nútíð og þátíð og beygjast einnig eftir persónu. Því 

skiptir máli hver gerir það sem í sögninni felst. Einnig beygjast sagnir eftir háttum 

sem vani er að skipta í tvo flokka, persónuhætti og fallhætti. Smáorð eru þau orð 

kölluð sem hvorki fallbeygjast né tíðbeygjast.72 

                                                 
69 Halldór Halldórsson 1974:49 
70 Íslensk málstöð 2006:5-6 
71 Guðrún Kvaran 2005:168-175 
72 Guðrún Kvaran 2005:172 og 176-177 
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Beygingar orða vefjast oft fyrir fólki og er það eflaust ekki að ástæðulausu. 

Líklega mætti telja beygingar í íslensku fremur flóknar og erfiðar viðureignar. Algeng 

málfarsvilla, aðallega meðal barna, er þegar sterkar sagnir eru beygðar sem veikar 

eins og til dæmis sögnin að brjóta. Í stað þess að tíðbeygja sögnina í þátíð sem braut 

þá væri hún beygð sem veik sögn, brjótti. Einnig vefst beyging fjölmargra fallorða 

fyrir fólki og gildir þá ýmist að orðin séu notuð í vitlausu kyni eða séu vitlaust beygð í 

föllum. Sem dæmi um þetta má nefna orð eins hrynjandi sem er í kvenkyni en er oft 

beygt í karlkyni og hönd, sem oft er beygt sem hendi í þolfalli í stað hönd.73 

2.4.2.4  Setningarlengd og greinarmerki 

Það er ekki til nein tæmandi skrá um íslenskar setningar eins og til eru um orð í 

orðabókum enda væri ekki hægt að telja upp alla möguleika á samsetningu orða í 

setningu. Setningar lærast heldur ekki utan að eins og orð en eru hins vegar gerðar 

eftir ákveðnum reglum sem menn læra. Setningar geta verið mjög langar eða mjög 

stuttar ef farið er eftir réttum reglum. Til dæmis væri hægt að halda lengi áfram með 

setningu eins og: Ég á húsið í skóginum við vatnið í dalnum handan fjallsins... þó svo 

það yrði ekki mjög falleg setning. Hins vegar er ekki rétt að segja: ég á húsið í 

skóginum er í dalnum. Þarna á milli þyrfti til dæmis að koma samtenging eða 

greinarmerki og fornafn: ég á húsið í skóginum sem er í dalnum eða ég á húsið í 

skóginum, það er í dalnum.74 

Greinarmerki eru líka mikilvægur partur af setningum og eru meðal annars 

lesendum til leiðbeiningar og útskýringar. Til að nemendur séu færir um að beita 

greinarmerkjum rétt verða þeir að hafa lært reglur þess efnis auk þess sem þeir geta 

lært það af lestri bóka.75 Helstu reglur um notkun greinamerkja eru þær að nota skal 

punkt á eftir málsgrein, á eftir raðtölustaf og á eftir skammstöfunum. Ef tákna á 

úrfellingu úr texta skal nota þrjá punkta sem merki um hana. Inni í setningum og í lok 

setninga skal meðal annars afmarka ávarpsliði, innfellda liði, viðaukaliði og ótengda 

liði í upptalningu með kommu.76 

                                                 
73 Höskuldur Þráinsson 1995:305 
74 Höskuldur Þráinsson 1999:184-186 
75 Baldur Ragnarsson 1977:54-55 
76 Auglýsing um greinarmerkjasetningu 1974 
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2.5  Samantekt 

Í þessum kafla hefur tungumálið verið skoðað út frá ýmsum sjónarhornum. Litið hefur 

verið til þeirra þátta sem breytast í málinu, hvernig þessar breytingar eiga sér stað og 

hvað veldur. Eins og kom fram verða yfirleitt mestar breytingar á orðaforða 

tungumála og merkingu orða þó aðrar breytingar séu einnig talsverðar. Íslensk 

málsaga og breytingar á málinu eru órjúfanlegir þættir og því var saga íslenskunar 

rakin í stuttu máli. Í ljós kom að miklar breytingar urðu á málinu við kristnitöku og 

eins eftir að sjálfstæði Íslendinga jókst um miðja 20. öld en þá kom til dæmis fjöldi 

nýrra orða inn málið.  

Líklega er ekki hægt að koma í veg fyrir þróun málsins enda er hún í 

einhverjum tilfellum óhjákvæmileg. Standa verður vörð um þær breytingar sem verða 

og er íslenskri málstefnu ætlað að varðveita málið og aðlaga þær breytingar sem verða 

að íslensku málkerfi. Saga málstefnunnar var því einnig rakin í stuttu máli sem og 

inntak hennar. Að auki var litið á ástæður þess að málið breytist, þá var meðal annars 

rætt um þær breytingar sem snúa að félagslegum áhrifum svo sem aldursbundnum og 

kynjabundnum mun. 

Að lokum var farið yfir þau atriði sem finnast breytt hjá ákveðnum hópum, má 

þar meðal annars nefna atriði sem talið er að rekja megi með einhverjum hætti til 

notkunar á tjáskiptaforritum eins og msn. Fjallað var um með hvaða hætti þessi atriði 

birtast í samskiptum í slíkum tjáskiptaforritum og dæmi um notkun þeirra tekin. Auk 

þess var fjallað um nokkur almenn málfræði- og málnotkunaratriði en þau verða, 

ásamt fyrrnefndum msn-atriðum, tekin til skoðunar í rannsókninni hér á eftir. 
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3.  Staða ritmáls unglinga 
Í þessum kafla verður greint frá aðferðum og vinnu við rannsókn á ritmáli unglinga. 

Tilgáta hennar og markmið verða sett fram sem og það úrtak og þýði sem notast var 

við. Framkvæmd rannsóknarinnar og rannsóknaraðferðir verða útlistaðar auk þess 

sem nálgun á þeim atriðum sem tekin voru fyrir verður útskýrð. Þessi rannsókn þótti 

okkur nauðsynleg til að leita svara við þeirri spurningu sem lagt var upp með í byrjun, 

það er hver sé staða ritmáls unglinga, þá aðallega með tilliti til áhrifa frá msn eða 

viðlíka tjáskiptaforritum. 

3.1  Tilgáta 

Grunnforsenda þessarar rannsóknar var sú tilgáta okkar að ritmál barna og unglinga 

hefði breyst á síðustu árum. Þá var það mat okkar að það hlyti að einhverju leyti að 

stafa af sífellt meiri tölvunotkun barna þar sem gætir til dæmis ákveðinna erlendra 

áhrifa eins og rakið er hér fyrir framan. Í tjáskiptaforritum ýmiskonar og netmiðlum í 

tölvum er unnið með ritmálið en þar sem það er í óformlegu og félagslegu umhverfi 

internetsins töldum við það geta haft áhrif á málnotkun barnanna. Þannig fannst okkur 

einnig líklegt að börn og unglingar „ræddu“ saman á internetinu án þess að hugsa 

mikið um það hvort þeir skrifuðu rétt. 

Ástæða fyrrgreindra hugmynda okkar er reynsla okkar úr daglegu lífi og vinna 

með börnum og unglingum. Einnig hafa reyndir kennarar haft orð á þessum sömu 

tilgátum og fannst okkur því vert að skoða þetta nánar. 

3.2  Markmið 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða stöðu ritmáls unglinga, hvernig kunnátta 

þeirra væri í ákveðnum íslenskum málfræði- og málnotkunaratriðum og hvort áhrifa 

frá tjáskiptaforritum eins og msn gætti í málinu. Þá var ætlunin að skoða hvort að 

slíkra áhrifa væri farið að gæta í vinnu unglinga í skólanum, það er hvort að þeim 

rithætti sem nemendur nota í skólanum svipaði til þess sem þeir nota í 

tjáskiptaforritum. 
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3.3  Úrtak og þýði 

Þátttakendur í rannsókninni voru nemendur í 7. og 9. bekk í þremur grunnskólum á 

Akureyri. Skólarnir sem um ræðir eru Giljaskóli, Lundarskóli og Oddeyrarskóli. 

Reynt var að halda kynjahlutföllum jöfnum en munur milli árganga var nokkur. 

Nemendur voru valdir að handahófi, bæði hvað þátttöku varðar og einnig skiptingu 

milli þeirra sem unnu á tölvur og þeirra sem handskrifuðu. Í upphafi var ætlunin að 

þátttakendur yrðu 20 úr hvorum árgangi í hverjum skóla en þar sem árgangarnir eru 

misstórir var þetta látið liggja milli hluta og þátttaka látin ráðast af stærð árganga. Alls 

tóku 122 nemendur þátt í rannsókninni, 73 úr 7. bekk og 49 úr 9. bekk. Samkvæmt 

upplýsingum frá skóladeild Akureyrarbæjar eru þetta 29,8% af heildarfjölda nemenda 

sem stunda nám í 7. bekk í grunnskólum Akureyrar og 19,1% af nemendum í 9. bekk. 

Nemendum var skipt niður í tvo hópa, annars vegar hóp sem notaði tölvur við 

vinnu sína og hins vegar hóp sem handskrifaði. Þetta var gert til þess að athuga hvort 

munur væri á notkun fyrrgreindra msn-, málfræði- og málnotkunaratriða í texta, eftir 

því hvort hann væri unninn á tölvu eða væri handskrifaður. Skiptingin milli þeirra 

hópa sem um ræddi var eftirfarandi: 

  7. bekkur 9. bekkur 

Drengir, tölvur 17 14 

Stúlkur, tölvur 18 11 

Drengir, handskrifað 20 14 

Stúlkur, handskrifað 18 10 

Alls 73 49 
 

3.4  Framkvæmd 

Þær aðferðir sem notaðar voru við rannsóknina voru í raun bæði eigindlegar og 

megindlegar þar sem bæði var notast við ritsýnishorn frá nemendum sem og 

spurningalista. Þó var unnið úr öllum gögnum á megindlegan hátt og eru því allar 

upplýsingar tölulegar. Megindlegar rannsóknir gefa færi á skýrum niðurstöðum þar 

sem auðvelt er að bera þær saman milli mismunandi hópa líkt og hér er gert.77 Þannig 

                                                 
77 Sigurlína Davíðsdóttir 2003:220-222 
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eru niðurstöður nemenda af mismunandi kyni og aldri skoðaðar vel og upplýsingar 

þess efnis settar fram. 

Áður en vinna við rannsóknina hófst fengust leyfi hjá Skóladeild 

Akureyrarbæjar, skólastjórnendum skólanna þriggja og foreldrum nemendanna.78 

Skólastjórnendur hvers skóla unnu að því í samráði við kennara að finna tíma sem 

hentaði vel til að gera rannsóknina. Hún var síðan framkvæmd þannig að nemendur 

fengu í hendurnar fyrirmæli um það verkefni sem þeir áttu að vinna en þar var spurt: 

hvað gerðir þú síðasta sumar? og hvað ætlar þú/langar þig að gera næsta sumar? 

Þessum spurningum áttu nemendur að svara í samfelldu máli.79 Þegar þeir höfðu lokið 

því fengu þeir spurningalista til að svara en verkefnið og spurningalistinn voru 

aðskildir þættir svo nemendur gætu ekki tengt þetta tvennt saman. Ef þetta hefði ekki 

verið gert hefðu niðurstöður rannsóknar á ritsýnishornunum væntanlega orðið litaðar 

af meðvitund nemenda um rannsóknarefnið. 

Spurningalistinn innihélt sjö krossaspurningar, með mismunandi mörgum 

valmöguleikum. Þar var spurt um kyn, bekk og skóla auk þess sem spurt var um 

nokkur atriði tengd msn notkun nemenda og hvort þeir vönduðu sig er þeir skrifuðu.80 

Annar árgangurinn var tekinn fyrir í einu í hverjum skóla fyrir sig og fékk hver hópur 

um 40 mínútur til að vinna verkefnið. Reynt var eftir fremsta megni að hafa hópana 

aðskilda, það er þá sem handskrifuðu ekki á sama stað og þá sem unnu á tölvur. 

Misjafnt var hvar vinnan fór fram, á bókasafni og tölvuveri, í heimastofu eða í matsal. 

Til að styðja við niðurstöður rannsóknarinnar voru síðan fimm nemendur á 

aldrinum 12-15 ára fengnir til að taka þátt í „samtali“ á tjáskiptaforritinu msn. 

Samtalið var nafnlaust og leyfi allra foreldra fékkst við því.81 Nemendurnir tóku 

sjálfir þátt í samtalinu, fundu sér sameiginlegan tíma og sendu síðan rannsakendum 

samtalið til greiningar og úrvinnslu. 

3.5  Nálgun á atriðum 

Við rannsóknina voru ákveðin atriði tekin til skoðunar og athugað hvernig notkun 

þeirra væri háttað hjá þátttakendum. Átta atriði voru tekin fyrir og var þeim skipt í tvo 

flokka, annars vegar atriði sem mætti rekja til notkunar unglinga á tjáskiptamiðlum og 
                                                 
78 Fylgiskjal 4 
79 Fylgiskjal 3 
80 Fylgiskjal 3 
81 Fylgiskjal 4 
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hins vegar almenn málfræði- og málnotkunaratriði en öll atriðin voru útskýrð ítarlega 

hér áður. Þau atriði sem féllu undir áhrif tjáskiptamiðla voru aukin áhersla á orðum, 

slettur, styttingar og broskallar og þau sem féllu undir almenn málfræði- og 

málnotkunaratriði voru notkun á stórum og litlum staf, i og y, beygingum og 

setningalengd og greinarmerkjum. Aðeins voru þau tilfelli af þessum atriðum tekin til 

greiningar sem komu ítrekað fyrir í texta nemenda en ekki þau sem aðeins komu fyrir 

einu sinni. 

Þegar aukin áhersla á orðum var skoðuð var annars vegar leitað eftir því hvort 

nemendur notuðu hástafi á heil orð inni í textanum og hins vegar eftir margföldun 

stafa, einkum og sér í lagi sérhljóða. Að auki var leitað að erlendum slettum í máli 

nemenda og var þá bæði litið til orða sem tekin eru beint úr erlendum málum og 

íslenskra útgáfa af þeim, t.d. bæði chilla og tjilla. 

Einnig var leitað eftir styttingum orða í texta, þá annars vegar í formi 

hefðbundinna styttinga eins og til dæmis Rvk, Smáró, Dk, og hins vegar styttingum 

sem ekki myndu teljast hefðbundnar, orð eins og þúrt (þú ert), eikka (eitthvað) eða 

þússt (þú veist). Ekki var leitað eftir hefðbundnum íslenskum skammstöfunum. Síðan 

var notkun „broskalla“ athuguð og er þá átt við einhverskonar tákn eða myndir í texta 

en bæði var leitað eftir þessi í myndrænu formi eins og ☺, � og í formi tákna, :Þ :p 

:D ;* ;S ;/ :-O :@. 

Notkun stórra og lítilla stafa var skoðuð og þá hvort þeir voru notaðir rétt eftir 

almennum stafsetningarreglum. Stafsetning i og y var skoðuð á sama hátt, það er 

hvort nemendur stafsettu rétt eftir reglum. Athugað var hvort orð væru rétt fallbeygð 

og tíðbeygð þegar beygingaþátturinn var skoðaður og að lokum voru setningalengd og 

greinamerki skoðuð í textabrotum nemendanna. Þá var athugað hvort setningar væru 

óeðlilega langar eða stuttar og hvort samtengingar væru notaðar. Einnig var skoðað 

hvort punktar og kommur væru notaðar á réttan hátt. 



Lokaverkefni við HA 2008  Staða ritmáls unglinga í nútímasamfélagi 

 30 

4.  Niðurstöður 
Hér verða settar fram niðurstöður rannsóknarinnar og þeir þættir skoðaðir sem mest 

áhrif höfðu á heildarniðurstöðu hennar. Vissulega hefði verið hægt að skoða 

niðurstöðurnar út frá fleiri hliðum en hér er gert og eru möguleikarnir margir. Hér er 

þó aðallega lögð áhersla á að skoða notkun unglinga á tjáskiptaforritum, muninn á 

notkun ritmáls í tölvuunnum og handskrifuðum texta, muninn á notkuninni milli 

árganganna tveggja, 7. og 9. bekk, og svo hvort einhver munur sé á notkun ritmáls 

milli kynjanna. Tölulegar upplýsingar eru settar fram þannig að hlutfall nemenda er 

notað en ekki hrein tíðni, vegna þess hve úrtakið var mismunandi meðal nemenda eftir 

kynjum og bekkjum. 

4.1  Notkun unglinga á tjáskiptaforritum 
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Mynd 1. Fjöldi nemenda sem nota tjáskiptaforrit. 

Notkun tjáskiptaforrita eins og msn var könnuð og kom í ljós að mikill meirihluti 

þeirra nemenda sem tók þátt í könnuninni notar slík forrit. Stúlkur voru í meirihluta í 

báðum aldurshópum en alls notuðu 94% stúlkna í 7. bekk þessi forrit og 95% stúlkna í 

9. bekk. Munurinn var þó ekki mikill því alls 81% drengja í 7. bekk notaði 

tjáskiptaforrit og 89% drengja í 9. bekk.  
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Einnig var kannað hvernig nemendur notuðu þessi forrit, hversu oft í viku og 

þá hve lengi í einu. Í ljós kom að í öllum tilvikum, það er hjá bæði drengjum og 

stúlkum í 7. og 9. bekk, notaði meirihlutinn slík forrit alla daga vikunnar.82 Hæst 

hlutfall var hjá stúlkum í 9. bekk en 75% þeirra sem nota forrit sem þessi nota þau alla 

daga vikunnar. Lægst var hlutfallið hjá stúlkum í 7. bekk, um 35% sem þó getur ekki 

talist mjög lágt. Þá komu í ljós fremur mismunandi niðurstöður varðandi það hversu 

lengi nemendur notuðu forritin í einu en flestir, eða um 21% nemenda, notuðu forritið 

í um tvær klukkustundir. 83 Fæstir eyddu nánast engum tíma í forritin eða um 4%. Þá 

kom á óvart hátt hlutfall nemenda sem notaði tjáskiptaforrit í fjórar klukkustundir eða 

meira en það voru 14%. 
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Mynd 2. Vöndun á stafsetningu og málfari. 

Nemendur voru spurðir hvort þeir vönduðu stafsetningu og málfar þegar þeir skrifa, 

hvort sem er við notkun tjáskiptaforrita eða í skólanum. Nær helmingur nemenda 

sögðust stundum vanda sig þegar þeir nota tjáskiptaforrit og alls 12% sögðust aldrei 

vanda sig. Munurinn á þeim sem sögðust alltaf eða mjög sjaldan vanda sig var frekar 

lítill því 18% sögðust alltaf vanda sig á meðan 22% sögðust mjög sjaldan vanda sig. 

Þegar nemendur voru spurðir hvort þeir vönduðu sig í skólanum voru niðurstöður 

töluvert frábrugðnar því meirihluti sagðist alltaf vanda sig eða 63% á móti 18% miðað 

                                                 
82 Fylgiskjal 2 
83 Fylgiskjal 2 
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við msn notkun, munurinn er því 45 prósentustig. Enginn nemendanna sagðist aldrei 

vanda sig við vinnu sína skólanum og aðeins 3% sögðust mjög sjaldan vanda sig. 

4.2  Samanburður á tölvuunnum og handskrifuðum texta 
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Mynd 3. Samanburður á tölvuunnum og handskrifuðum texta  

hjá nemendum 7. bekkjar.84 

Þegar samanburður á niðurstöðum tölvuunnins og handskrifaðs texta nemenda í 7. 

bekk var skoðaður mátti sjá að það var ekki afgerandi munur milli þessara tveggja 

þátta hvað varðaði þau atriði sem skoðuð voru eða frá 8-22 prósentustig. Tölvugerði 

textinn kom þó alltaf verr út utan við eitt tilfelli en það var þegar notkun á i og y var 

skoðuð. Mesti munurinn var á setningalengd og greinarmerkjum en þar voru um 69% 

nemenda með frávik frá hefðbundnum staðli hvað þennan þátt varðaði og 47% þeirra 

sem handskrifuðu. Minnstur var munurinn á fyrrgreindum i og y þætti, aðeins 8 

prósentustig. Notkun stórs og lítils stafs á viðeigandi stöðum var hjá báðum hópum 

mjög ábótavant. Alls notuðu 94% nemenda sem unnu á tölvur ekki stóran og lítinn 

staf á réttum stöðum og 82% þeirra sem handskrifuðu. Beygingar komu fremur illa út 

því meira en helmingur allra nemenda var með beygingarvillur í texta sínum.  

                                                 
84 Súlurnar sýna hve hátt hlutfall nemenda notaði ákveðin atriði í texta sínum eða var með frávik frá 
almennum reglum og venjum. Þetta er nánar útlistað í kafla 2.4 sem og 3.5 þar sem nálgun á atriðum er 
útskýrð. 
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Hvað önnur óhefðbundin málnotkunaratriði varðaði notuðu 34% nemenda sem unnu á 

tölvu broskalla í texta sínum en 21% þeirra sem handskrifuðu. 11% nemenda notuðu 

aukna áherslu á ákveðin orð til að undirstrika mikilvægi þeirra í handskrifuðum texta 

sínum en 20% þeirra sem unnu á tölvur notuðu sömu áherslur. Munurinn var því 9 

prósentustig. 
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Mynd 4. Samanburður á tölvuunnum og handskrifuðum texta nemenda í 9. bekk. 

Þegar sömu atriði eru skoðuð hjá 9. bekk, það er samanburður á milli tölvuunnins og 

handskrifaðs texta, koma niðurstöður frábrugðnar þeim fyrri. Þannig er töluvert meiri 

munur á þessum þáttum hjá 9. bekk en hjá 7. bekk en munurinn er allt frá 5 og upp í 

38 prósentustig. Í öllum tilvikum, utan við eitt, komu msn- og málnotkunaratriðin 

oftar fyrir í tölvuunna textanum en þeim handskrifaða. Eini þátturinn sem kom oftar 

fyrir í handskrifaða textanum var broskallar en þá var að finna í 20% tölvuunnins 

texta og 25% handskrifaðs. Munurinn var því ekki mjög mikill, eða 5 prósentustig. 

Mestur var munurinn á stórum og litlum staf eða 38 prósentustig, alls 92% nemenda 

voru með frávik af því tagi í tölvugerðum texta sínum en 54% þeirra sem 

handskrifuðu. Hvað aðra þætti varðar þá var munurinn almennt frekar mikill, til að 

mynda var tæplega helmings munur á slettum en 64% tölvuunnins texta innihélt 

slettur á móti 33% handskrifaðs. 30 prósentustiga munur var á setningalengd og 

greinarmerkjum, þar notuðu alls 84% nemenda sem unnu á tölvur þetta á 
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óhefðbundinn hátt en 54% þeirra sem handskrifuðu. Enginn þeirra nemenda sem 

handskrifaði notaði styttingar í texta sínum á meðan 16% þeirra sem unnu á tölvur 

gerðu það. 

4.3  Samanburður milli kynja á handskrifuðum texta 
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Mynd 5. Notkun á handskrifuðu ritmáli nemenda í 7. bekk. 

Þegar sá hópur nemenda í 7. bekk sem handskrifaði var skoðaður með tilliti til kynja 

mátti sjá að stelpur notuðu oftar þá þætti sem snúa að msn-áhrifum á meðan strákarnir 

stóðu verr í þeim atriðum sem snúa að almennri málfræði og málnotkun. Lítill munur 

var þó á slettum, eða aðeins 1 prósentustig, og á stórum og litlum staf var munurinn 

rúm 7 prósentustig. Mestur var munurinn á i og y notkun en um 22% stúlkna og 65% 

drengja gerðu vitleysur í notkun þeirra eða um þrefalt fleiri drengir en stúlkur. Í 

öðrum þáttum var munurinn á bilinu 12-23 prósentustig. 
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Mynd 6. Notkun á handskrifuðu ritmáli nemenda í 9. bekk. 

Þegar handskrifaður texti nemenda í 9. bekk var skoðaður sást að munurinn milli 

drengja og stúlkna, sem nota óhefðbundið þá þætti sem skoðaðir voru, var á bilinu 0-

43 prósentustig. Mesti munurinn var á brosköllum en helmingur stúlkna notaði 

broskalla í ritmáli sínu á meðan aðeins 7% drengja gerðu það. Hvorugt kynið notaði 

styttingar í texta sínum og fáir notuðu áhersluaukningu á ákveðin orð eða um 7% 

drengja og 10% stúlkna. Munurinn var því aðeins um 3 prósentustig. Eins var aðeins 1 

prósentustiga munur milli kynja í rangri notkun i og y en 21% drengja voru með slíkar 

villur og 20% stúlkna. 

Eins og sjá má á mynd 6 var munurinn í flestum þáttum fremur lítill, nema hvað 

varðaði broskallana og setningarlengd og greinarmerki en þar var munurinn rúm 40 

prósentustig. Þá voru stúlkur í meirihluta í notkun broskalla en drengir í meirihluta 

hvað varðaði síðarnefnda þáttinn, eða 71% á móti 30% stúlkna. 
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4.4  Samanburður milli kynja á tölvuunnum texta 
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Mynd 7. Notkun á tölvuunnu ritmáli nemenda í 7. bekk. 

Þegar tölvugerður texti var skoðaður hjá nemendum í 7. bekk og notkun beggja kynja 

á ritmálinu borin saman kom í ljós að mestur var munurinn á notkun broskalla. Þar 

voru stúlkur í miklum meirihluta því tæplega fimm sinnum fleiri stúlkur en drengir 

notuðu broskalla í texta sínum eða 56% stúlkna á móti 12% drengja. Hvað msn-

áhrifin varðar voru stúlkur í meirihluta í þremur þáttum af fjórum, drengir voru 

einungis yfir hvað varðar slettur og var hlutfall þeirra þá 29%. Munur á milli kynja 

var þó ekki nema 7 prósentustig því 22% stúlkna voru með slettur í sínu ritmáli. Bæði 

kyn komu verst út úr notkun á stórum og litlum staf, 100% drengja notaði stóran og 

lítinn staf ekki á réttan hátt og 89% stúlkna, munurinn var því um 11 prósentustig. 
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Mynd 8. Notkun á tölvuunnu ritmáli nemenda í 9. bekk. 

Munur milli kynja var ívið meiri í tölvuunnum verkefnum nemenda 9. bekkjar heldur 

en nemenda 7. bekkjar. Stúlkur voru í miklum meirihluta hvað varðar öll fjögur 

atriðin sem snúa að msn-áhrifum og var munurinn frá 16 og upp í 45 prósentustig. 

Mestur var munurinn í brosköllum en minnstur í áhersluaukningu. Bæði kyn virtust 

nota slettur í miklum mæli, eða 82% stúlkna og 50% drengja, og munaði því 32 

prósentustigum. 45% stúlkna notuðu broskalla í ritmáli sínu en enginn drengjanna. 

Þegar almenn málfræði- og málnotkunaratriði voru skoðuð voru drengir í meirihluta í 

þremur þáttum af fjórum, eini þátturinn sem stúlkurnar voru yfir í var i og y. Þar var 

rúmlega helmings munur og voru stúlkur með i og y vitleysur í 45% tilfella en drengir 

í 21% tilfella. 
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5.  Umræða 

5.1  Hvað hefur áhrif? 

Gengið var útfrá því í upphafi að athuga hvort áhrif frá msn eða álíka 

tjáskiptaforritum hefðu ratað inn í daglegt ritmál barna og unglinga. Til að ganga úr 

skugga um þetta var ráðist í það að framkvæma rannsókn eins og áður hefur komið 

fram. Niðurstöður hennar leiddu ýmislegt áhugavert í ljós sem nánar verður fjallað um 

hér á eftir. 

Fyrst ber að nefna að athugað var hve hátt hlutfall nemenda notaði 

tjáskiptaforrit eins og msn. Könnunin leiddi í ljós að mikill meirihluti nemenda, bæði í 

7. og 9. bekk notar þessi forrit en misjafnt er þó hve oft í viku þeir nota forritið og þá 

hve langan tíma í senn. Þetta var allt frá því að nota þetta alla daga vikunnar í meira 

en fjórar klukkustundir í senn og niður í einn dag og þá minna en eina klukkustund í 

senn. Hvaða ástæður liggja að baki þessum mikla mun er erfitt að dæma um en 

sennilega gæti afstaða foreldra til netnotkunar haft eitthvað um þetta að segja. Í 

könnun sem gerð var fyrir SAFT árið 2007 var kannað hvaða þættir það væru í 

tölvunotkun barna sem yllu foreldrum mestum áhyggjum. Í ljós kom að lítið hlutfall 

foreldra hafði áhyggjur af msn-notkuninni eða aðeins 3,1%. Niðurstöðurnar leiddu 

einnig í ljós að á um 60% þeirra heimila sem tóku þátt í könnuninni giltu reglur um 

notkun internetsins.85 Félagsleg staða barna gæti líka haft eitthvað um það að segja 

hvort og þá hve mikið þau nota msn, barn sem er illa statt félagslega myndi til dæmis 

teljast ólíklegra til að nota msn þar sem það krefst samskipta við önnur börn. Á hinn 

bóginn gæti slíkt barn þó einnig notað msn sem vettvang til að kynnast öðrum börnum 

einmitt vegna þess að það krefst ekki samskipta augliti til auglitis. 

Í könnuninni var einnig athugað hvort nemendur vönduðu skrif sín, annars 

vegar þegar þeir skrifuðu á tjáskiptaforritum og hins vegar við önnur skrif, þar með 

talin í skólanum. Mun fleiri sögðust alltaf vanda sig í skólanum heldur en á 

tjáskiptaforritum og kemur það ekki á óvart. Þó voru ekki margir sem sögðust aldrei 

eða sjaldan vanda sig á slíkum forritum og kom það vissulega á óvart þar sem ætla 

mætti að hraðinn væri slíkur að ekki gæfist rúm til að vanda sig mikið við skrifin. 

Þetta voru ánægjulegar niðurstöður en þó er verðugt hugsunarefni hvort að nemendum 

                                                 
85 Capacent Gallup 2007b 
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finnist þeir virkilega vera að vanda sig þó þeir sleppi til dæmis stórum stöfum, noti 

styttingar, broskalla og öll þau atriði sem hér hafa verið nefnd. Í msn-samtali því sem 

nokkrir nemendur voru fengnir til að framkvæma var ekki að sjá að þeir vönduðu sig 

við skrifin, að minnsta kosti ekki ef miðað er við hefðbundna ritunarstaðla.86 Ef til vill 

má því segja að unglingar séu þrátt fyrir allt að vanda sig í skyndiskilaboðum og þá 

kannski við það að ná þessum atriðum fram í texta sínum. Einnig má velta því fyrir 

sér hvort nemendur séu að vanda sig í skólanum, eins og langflestir játuðu að gera, en 

taki ef til vill ekki eftir því að þeir séu að nota áhersluatriði, broskalla eða annað, þar 

sem þeir eru svo vanir því heima fyrir. 

 Í þeim þætti rannsóknarinnar sem ritsýnishorn nemenda voru skoðuð, voru 

ákveðin atriði tekin fyrir. Þetta voru fyrst og fremst atriði sem talið er að rekja megi til 

notkunar á msn en einnig voru almenn málfræði- og málnotkunaratriði skoðuð. Þau 

atriði sem flokkast undir msn-áhrif voru til að mynda margföldun á sérhljóðum og 

samhljóðum, til að undirstrika mikilvægi þess sem skrifað er, og notkun hástafa í 

sama tilgangi. Í þeim þætti var notkunin mest hjá stúlkum í 9. bekk sem unnu á tölvur 

en tæplega helmingur þeirra notaði þetta í sínum texta. Engir þeirra drengja í 7. bekk 

sem handskrifuðu notuðu þetta í ritmáli sínu og aðeins 7% drengja 9. bekk, af þeim 

sem handskrifuðu. Þegar á heildina er litið var mikill munur á notkun þessara 

áhersluatriða í tölvuunnum og handskrifuðum texta en það má teljast eðlilegt þar sem 

auðveldara er að nota þessar áherslur í tölvum en í handskrifuðu máli. Til að 

margfalda stafi í tölvu þarf aðeins að halda inni takka á lyklaborðinu en í 

handskrifuðum texta þyrfti að skrifa hvern staf fyrir sig. Þetta samræmist því þeirri 

tilgátu að áhrifin frá msn og öðrum tjáskiptamiðlum séu að mestu leyti vegna þess 

mikla hraða sem einkennir slík samskipti. 

Slettur voru býsna algengar í ritmáli unglinganna, hæst var hlutfallið hjá þeim 

stúlkum í 9. bekk sem unnu á tölvur en alls 82% þeirra voru með slettur í texta sínum. 

Minnst var af slettum í handskrifuðum texta nemenda í 7. bekk eða aðeins 10% hjá 

drengjum og 11% hjá stúlkum. Þess má geta að þetta er eini þátturinn sem flokkast 

undir msn-áhrif þar sem drengir komu verr út en stúlkur og má líklega tengja það við 

þá staðreynd að drengir eru yfirleitt meira við tölvur og sjónvarp en stúlkur.87 Þannig 

verða þeir fyrir meiri erlendum áhrifum og þeirra gætir því meira í máli þeirra eins og 

                                                 
86 Fylgiskjal 1 
87 Þorbjörn Broddason 2005:51 og Guðbjörg Hildur Kolbeins 2005:1117 
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gefur að skilja. Algengar slettur hjá drengjum voru tengdar íþróttum og tölvunotkun, 

stúlkur notuðu hins vegar meira slettur sem snéru að útlitinu. 

Mest var notkun styttinga hjá stúlkum í 7. bekk sem unnu á tölvur. Athygli 

vakti að engar styttingar var að finna í texta 9. bekkinga sem handskrifuðu. Þetta má 

sem fyrr líklega rekja til hins mikla hraða sem á sér stað í tölvunotkun en 

fingrasetning á lyklaborði býður upp á slíkan hraða. Þegar hraðinn er orðinn mikill þá 

er reynt að flýta enn meira fyrir með því að nota styttingar en þess virðist ekki vera 

þörf í handskrifuðum texta. Þetta ætti þó líklega að vera öfugt, þar sem handskrifaður 

texti er yfirleitt lengur í vinnslu en tölvugerður. 

Síðasta atriðið sem leitað var eftir í textum nemenda sem talið er að rekja megi 

til notkunar á msn voru broskallar. Um og yfir helmingur stúlkna notaði broskalla í 

ritmáli sínu, þó er undantekning handskrifaður texti stúlkna í 7. bekk en þar voru 33% 

sem höfðu þetta atriði í texta sínum. Aftur á móti var hlutfall drengja sem notaði 

broskalla á bilinu 0-12%, enginn af þeim sem vann á tölvur í 9. bekk notaði slík tákn 

og aðeins 12% drengja í 7. bekk sem unnu á tölvur. Því má líta svo á að broskallar 

falli stúlkum betur að geði og má ætla að það sé vegna þess hve mikið tilfinningar 

endurspeglast í máli þeirra eins og áður hefur komið fram en broskallarnir eru einmitt 

notaðir til þess að tjá tilfinningar í texta.88 

 Af fyrrgreindum niðurstöðum má draga þá ályktun að áhrifa frá msn gæti í 

meira eða minna mæli í ritmáli hjá báðum kynjum og úr báðum aldurshópum. Þó voru 

stúlkur vafalaust í meirihluta hvað þetta varðar og mætti ef til vill skýra það út frá 

niðurstöðum erlendra rannsókna þess efnis að konur séu meiri frumkvöðlar í 

breytingum á máli. Þannig sögðu Gertraud Benke og Ruth Wodak að stúlkur hefðu 

meira frelsi í málnotkun og gætu leikið sér meira með málið.89 Þetta skýrir vissulega 

það að stúlkur noti meira nýtt og spennandi ritmál tjáskiptamiðlanna og eru þær ef til 

vill að prófa sig áfram með ritmál sitt með því að nota styttingar, broskalla og 

áhersluatriði svo eitthvað sé nefnt. Einnig sögðu Susan Jones og Debra Myhill að 

drengir væru yfirleitt betri í ritun90 og þó að það verði ekki sannað hér þá má 

vissulega segja að texti þeirra hafi innihaldið færri frávik frá því sem kalla mætti 

eðlilega íslensku og því skrifuðu þeir ef til vill betri texta en stúlkurnar að því leyti. Þá 

sögðu Gertraud Benke og Ruth Wodak einnig að drengir væru undir meiri pressu en 

                                                 
88 Eckert, Penelope og Sally McConnell-Ginet 1992:90 
89 Benke, Gertraud og Ruth Wodak 1997:136 
90 Jones, Susan og Debra Myhill 2007:474 
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stúlkur að nota sérmál eða fagmál og notuðu það því meira.91 Líklega má telja 

sletturnar til ákveðins sérmáls og má því samsinna þeim Benke og Wodak í þessum 

efnum. 

Til viðbótar við þau fjögur atriði sem rekja má til msn-notkunar og fjallað 

hefur verið um hér að ofan voru skoðuð fjögur almenn málfræði- og 

málnotkunaratriði. Í fyrsta lagi má nefna notkun á stórum og litlum staf. Þá var horft 

eftir því hvort notkun á þeim væri í samræmi við þær reglur er gilda um ritun þeirra 

en þessi þáttur kom afar illa út hjá öllum hópum, þó verst hjá þeim sem unnu á tölvur. 

Hjá drengjum í 7. bekk fundust villur í öllum textabútunum og að sama skapi hjá 

öllum stúlkum í 9. bekk. Best kom þetta út hjá þeim nemendum í 9. bekk sem 

handskrifuðu en þó var helmingur stúlkna sem notaði þetta vitlaust og 57% drengja. 

Þetta má líklega að hluta til rekja til notkunar á tjáskiptaforritum og þess hraða sem 

þar viðhefst en í skyndiskilaboðum vantar oft stóran staf í sérnöfn og í upphaf 

setninga. Hins vegar eru stórir stafir oft notaðir til aukinnar áherslu eins og fjallað var 

um hér að ofan og því eðlilegt að setja spurningarmerki við það hvort það sé hraðinn 

sem ráði eða hvort aðrir þættir spili þar inn í. Þetta hlýtur einnig að teljast merkilegt í 

ljósi þess að notkun stórs og lítils stafs er eitthvað sem nemendur á þessum aldri ættu 

að hafa fremur góð tök á.  

Notkun á y og ý var einnig skoðuð. Lítið athugavert var að finna í þeim efnum 

þó vissulega hafi vantað töluvert upp á að notkun þessara stafa hafi verið rétt í öllum 

tilfellum. Þá voru beygingar skoðaðar og leitað eftir því hvort rétt væri fallbeygt og 

tíðbeygt. Það kom í ljós að beygingar komu illa út, verstar voru þær í tölvugerðum 

texta hjá stúlkum í 7. bekk en þar voru villur af þessu tagi að finna í 78% tilvika. 

Sérstaka athygli vakti fallbeyging ákveðinna orða sem virtist vefjast fyrir nemendum. 

Þetta voru til að mynda staðarheiti og skyldleikaorð eins og móðir og dóttir, en hið 

síðarnefnda er í samræmi við nýlega rannsókn Finns Friðrikssonar á málnotkun 

Íslendinga.92 Einnig kom orðið Danmörk sérstaklega illa út en nánast allir sem notuðu 

það orð í texta sínum fallbeygðu það vitlaust. 

Síðasta atriðið sem skoðað var og flokkast undir hefðbundin málfræði- og 

málnotkunaratriði voru setningar og greinarmerki. Þar var horft eftir því hvort 

setningar væru sérstaklega langar eða sérstaklega stuttar og hvort punktar og kommur 

                                                 
91 Benke, Gertraud og Ruth Wodak 1997:136 
92 Finnur Friðriksson 2008:165-166 
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væru notaðar á viðeigandi stöðum. Mjög algengt var að nemendur skrifuðu 

óvenjulangar setningar og gerði mikill meirihluti það. Eitt ritsýnishorn innihélt til 

dæmis einungis þrjár mjög langar setningar í 300 orða texta og aðeins voru notaðir 

þrír punktar en engar kommur. Álíka langur texti gat einnig innihaldið fjöldann allan 

af örstuttum setningum. Mjög algengt var að punktar og kommur væru ekki notaðar á 

réttan hátt, í upptalningum vantaði kommu, oftast var einungis bil á milli orðanna og 

punktur á stöku stað. Hvað setningalengd og greinarmerki varðar má teljast líklegt að 

samhengi geti verið milli þessara þátta og notkunar á msn þar sem „samtöl“ af því tagi 

fara fram á miklum hraða eins og áður hefur komið fram, nánast á talmálshraða og því 

miklu komið til skila á skömmum tíma. Fyrir vikið verða setningar oft á tíðum annað 

hvort mjög langar eða mjög stuttar og notkun greinarmerkja missir marks. Í 

allmörgum tilvikum í rannsókninni var textinn sundurlaus, stundum líkt og hann væri 

í punktaformi eða upptalningarstíl. Í sumum tilfellum var textinn líkastur talmálsstíl 

og komu jafnvel orð fyrir í textanum eins og skiluru eða þú veist, líkt og sá sem 

skrifaði hafi vænst endurgjafar á orðum sínum. Þetta eru einmitt atriði sem telja má 

líklegt að rekja megi með beinum hætti til notkunar á msn. 

Það kemur ekkert sérstaklega á óvart að tölvuunnu verkefnin hafi komið verr 

út í nánast öllum tilvikum og má það líklega að hluta til rekja til meiri hraða og minni 

vandvirkni þegar unnið er á tölvur. Í þessu samhengi gæti verið áhugavert að skoða 

innihald textanna þar sem þessi hraði getur gert það að verkum að meira flæði verður í 

textanum og samhengið því oft betra. Í heildina hefði mátt eiga von á meiri áhrifum 

frá tjáskiptaforritum en raun bar vitni og þá sérstaklega í tölvuunna textanum. Athygli 

vekur hins vegar sá litli munur sem var milli handskrifaðs texta og þess sem unnin var 

á tölvur og sú staðreynd að þessi fyrrnefndu áhrif virðast hafa ratað inn í 

handskrifaðan texta rétt eins og þann tölvugerða. 

Fjöldi annarra atriða vakti athygli við athugun á þessum textabútum. Í mörgum 

tilfellum vantaði kommur yfir broddstafi, í langflestum tilfellum í tölvugerðum texta. 

Notkun þessara komma var í mörgum tilfellum tilviljanakennd og því mætti ætla að 

þetta sé eitthvað sem tengist notkun tölvunnar og hraðanum sem henni fylgir. Annað 

sem var áberandi var það að samsett orð voru slitin í sundur og önnur orð sett saman 

sem ekki eiga að vera það.  

 Tölvugerði textinn innihélt einnig í meirihluta atvika mjög margar 

innsláttarvillur ásamt öðrum stafsetningarvillum. Þó var í flestum tölvunum 
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leiðréttingarforrit en nemendurnir veittu því ekki eftirtekt þó forritið hafi gefið til 

kynna að orðið væri vitlaust ritað. Líklegt má teljast að ástæðan sé sú að mörg þeirra 

orða sem börn og unglingar nota í samtölum sínum í tjáskiptaforritum eru vitlaus 

samkvæmt leiðréttingarforritinu en eru notuð engu að síður. Því virðist svo vera að 

ekki sé gerður greinarmunur á því hvort orðið sé „msn-orð” eða hefðbundið orð sem 

rangt er skrifað. 

Töluverður munur var á vinnu þeirra sem unnu á tölvur og þeim sem 

handskrifuðu. Þeir fyrrnefndu voru mun lengur að koma sér að verki, strokuðu 

gjarnan mikið út og byrjuðu upp á nýtt. Þeir sem handskrifuðu voru hins vegar fljótir 

að koma sér að verki og unnu að jafnaði betur, það er einbeittu sér betur við vinnu 

sína. Þetta sýnir ef til vill hvaða áhrif miðillinn hefur á skrifin, þannig er erfiðara að 

leiðrétta handskrifaðan texta, nemendur vanda sig því kannski betur og ákveða hvað 

þeir ætla að skrifa áður en þeir byrja. Nokkrir nemendur sem unnu á tölvur höfðu orð 

á því að erfitt væri að sleppa því að nota broskalla og styttingar við skrif sín og 

sögðust stundum ruglast og þurfa því að stroka út. Þetta sýndi þó að þeir voru með 

þetta í huga og vildu gera vel. Einn nemendanna notaði slettu í ritun sinni og setti 

gæsalappir utan um hana eins og til aðgreina frá textanum í heild sinni. Þetta hefði 

ekki vakið neina sérstaka athygli nema fyrir þær sakir að textinn var lýtalaus, 

orðaforðinn var góður, stafsetning til fyrirmyndar og engar málfræðilegar villur sem 

veita mátti athygli. Yfirleitt notuðu nemendur ekki íslenska stafsetningu á slettum og 

síður en svo gæsalappir, svo þetta var einsdæmi. 

5.2  Markmið í Aðalnámskrá grunnskóla 

Það má ekki líta svo á að verkefnið innan rannsóknarinnar hafi beinlínis verið 

stafsetninga- og málfræðipróf, heldur var það einungis athugum á hinum ýmsu þáttum 

er skipta máli í ritmálinu, án þess að draga ályktanir um það hvort nemendur séu 

almennt illa máli farnir og lélegir í stafsetningu. Í kjölfarið á þessu er áhugavert að 

skoða Aðalnámsskrá grunnskóla, íslenskuhluta og sjá hvað hún hefur að segja um þá 

þætti sem skoðaðir hafa verið. Þar kemur fram að í lok 7. bekkjar eigi nemendur að 

geta skrifað læsilega og af öryggi. Þeir eiga að hafa náð valdi á helstu atriðum 

stafsetningar og nokkurri færni í greinarmerkjagerð. Einnig kemur fram að nemendur 

eigi að geta tjáð hugmyndir sínar og reynslu og geti skipulagt texta þannig að hann 
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hæfi því efni sem við á. Auk þess segir að þeir eigi að vera færir um að nota rétta 

fingrasetningu við ritvinnslu.93 Hvað helstu atriði í stafsetningu og færni í 

greinamerkjagerð varðar þá var almennt lítið um stafsetningarvillur, einna helst þegar 

nota átti y og stóra og litla stafi. Þetta átti bæði við um þá sem handskrifuðu og þá sem 

unnu í tölvu. Greinarmerkjagerð var sennilega það sem algengast var að vitlaust væri 

notað, mikið var um að kommur og punkta vantaði eða að nemendur notuðu það 

vitlaust. Slík röng notkun er vissulega skiljanleg þar sem reglur greinarmerkja eru 

ekki alltaf skýrar og ef til vill hafa nemendur ekki lært þær til fullnustu enn í 9. bekk.  

En nemendur eiga samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla að geta sagt skipulega 

frá94 en þeir nemendur sem tóku þátt í þessari tilteknu rannsókn gátu allir komið sínu 

til skila á skiljanlegan hátt, þó auðvitað megi mun betur fara í mörgum tilfellum. Oft á 

tíðum voru setningar ruglingslegar og var vaðið úr einu í annað en alltaf var textinn 

skiljanlegur. Þeir nemendur sem unnu á tölvur voru síðan almennt með góða 

fingrasetningu og skrifuðu af öryggi þegar þeir komust af stað. 

Í nýrri aðalnámskrá eru ekki tíunduð þrepamarkmið hvers árs eins og í þeirri 

gömlu. Ef hins vegar lokamarkmið við lok 10. bekkjar eru skoðuð má sjá að í lok 

grunnskóla eiga nemendur að hafa persónulega rithönd, geta skrifað skýrt og 

greinilega og sett upp texta á viðeigandi hátt. Þeir eiga að hafa vald á réttritun og eiga 

að geta beitt reglum um greinarmerkjasetningu. Auk þess eiga nemendur að geta 

byggt upp texta og mótað málsgreinar og efnisgreinar og raðað þeim í röklegt 

samhengi. Hvað tölvur varðar þá eiga nemendur að vera færir um að setja upp texta á 

stafrænu formi.95 Ef þessi tiltekni hópur nemenda er skoðaður þá gildir það sama um 

þá og nemendur í 7. bekk sem fjallað var um hér að framan, almennt var lítið um 

stafsetningarvillur nema þær sem áður hafa verið nefndar og textinn almennt þannig 

gerður að hann var vel skiljanlegur. Almennt héldu nemendur sig vel við vinnu sína 

og allir settu texta upp á skýran og greinargóðan hátt, hvort sem var í tölvu eða þeir 

sem handskrifuðu. 

                                                 
93 Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska 2007:16 
94 Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska 2007:16 
95 Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska 2007:19 
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5.3  Mögulegar leiðir 

Eflaust má velta fyrir sér hvort niðurstöður rannsóknarinnar skekkist að einhverju 

leyti vegna eðlis verkefnis þess er lagt var fyrir nemendur en það var vissulega ekki 

hefðbundið ritunarverkefni lagt fram af kennara. Það þarf þó ekki að þýða að 

nemendur hafi litið svo á að textinn þeirra væri ekki marktækur sem slíkur enda 

verkefnið lagt þannig fyrir að um verkefni væri að ræða og nemendur ættu að vinna 

samviskusamlega. Auk þess voru kennarar viðstaddir í allflestum tilfellum. Vissulega 

hefði verið best ef nemendur hefðu ekki haft vitorð af rannsókninni og tilgangi hennar 

en það hefði mátt gera með því að láta kennara sjá alfarið um að leggja verkefnið 

fyrir. Þrátt fyrir að þetta hafi ekki verið gert var reynt eftir fremsta megni að leggja 

verkefnið fyrir án þess að nemendur yrðu of meðvitaðir um eigin skrif og heppnaðist 

það í langflestum tilfellum. 

Vissulega hefði einnig verið hægt að fara margar leiðir við úrvinnslu þeirra 

gagna sem aflað var við gerð þessarar rannsóknar. Sú ákvörðun var tekin að skoða 

mun milli kynjanna og hvort einhver munur væri á nemendum eftir aldri. Það hefði til 

að mynda verið fróðlegt að skoða hvort tengsl væru á milli mikillar notkunar á msn-

atriðum og mikillar notkunar á msn-forritinu eða á milli þess að vanda stafsetningu og 

málfar og góðrar útkomu úr þeim þáttum sem skoðaðir voru. 

Þá væri hægt að ganga enn lengra og gera samanburðarrannsókn. Hægt væri 

að vinna með þá þætti sem illa komu út í einhvern tíma og leggja síðan álíka verkefni 

fyrir. Þá væri hægt að fara þá leið að gera ítarlegri úttekt á því hvað það var sem 

miður fór, til að mynda í notkunar stórs og lítils stafs, skoða þá hvernig þetta var 

notað og fara ofan í saumana á því hvers vegna nemendur nota þetta á rangan hátt. 

Það má að lokum velta því fyrir sér hvort rannsókn eins og þessi varpi réttu 

ljósi á þá þætti sem skoðaðir voru. Úrtakið er ekki svo stórt og nemendur með ólíkan 

bakgrunn taka þátt. Það má líka hafa það í huga hvort það hafi einhver áhrif á 

þátttakendur að utanaðkomandi aðilar leggi verkefnið fyrir og þá hvort betra væri að 

setja þetta í hendur kennara eins og áður var nefnt. Eins má velta vöngum yfir því 

hvort nærvera kennara skipti einhverju máli, hvort nemendur vinni betur ef kennarinn 

er nálægur eða hvort það hafi hreinlega engin áhrif þar á. Það er margt sem vert er að 

skoða í þessu samhengi og eflaust hægt að rannsaka það sérstaklega, einhversstaðar 

verður þó að draga mörkin og líklega er best að þau verði hér í þessari lokaritgerð. 



Lokaverkefni við HA 2008  Staða ritmáls unglinga í nútímasamfélagi 

 46 

6.  Að lokum 
Hugmyndin af þessu lokaverkefni kviknaði þegar við lentum í því hvað eftir annað að 

skilja ekki skrif ungs fólks á bloggsíðum, í smáskilaboðum og skyndiskilaboðum 

tjáskiptaforrita. Umræður hófust og rannsóknin tók að myndast en hún tók sífellt á sig 

nýja mynd og eins og sjá má endaði hún á allsherjar rannsókn á ritmáli unglinga. 

Aðalatriðið hélst þó að miklu leyti frá upphafi en það var að skoða þau áhrif sem rekja 

mætti til notkunar á tjáskiptaforritum eins og msn og þá hvort þessi áhrif væru komin 

inn í formlegt ritmál unglinga í skólanum. 

Valin voru nokkur áhugaverð atriði til skoðunar og í ljós komu skýr áhrif frá 

tjáskiptaforritum í ritmáli unglinganna. Þá komu þessi áhrif fram bæði í 

tölvuskrifuðum og handskrifuðum texta og kom það verulega á óvart þar sem ætla 

mætti að þessi svokölluðu msn-atriði væri aðeins að finna í tölvuskrifuðum texta. Að 

þessu má því draga þá ályktun að þessara áhrifa gæti vissulega í ritmáli unglinga í 

skólanum en ritun í skólanum fer yfirleitt fram á handskrifuðu formi. Það má síðan 

leiða líkur að því að slík ritun færist alfarið yfir á tölvutækt form á næstu árum eða 

áratugum og má líklega áætla enn meiri áhrif sérstaklega ef litið er til þess að 

rannsókn okkar sýndi mun sterkari áhrif í tölvuunnum texta en handskrifuðum. 

Samkvæmt óformlegri könnun á viðhorfum kennara til ritmáls barna og 

unglinga voru flestir sammála um það að ritun barna og unglinga hefði farið aftur. 

Ástæðurnar voru að ýmsum toga; sumir nefndu minnkandi lestur, aðrir minni kröfur 

um vandað mál og enn aðrir nefndu aukna notkun á tölvum og þá einkum og sér í lagi 

forritum eins og msn. Allt þetta samanlagt hefur líklega mestu áhrifin á ritmál 

unglinga og er vissulega áhyggjuefni ef rétt er. Flestir eru líklega sammála um það að 

standa verði vörð um íslenska tungu og hindra að utanaðkomandi áhrif móti hana á 

einhvern hátt en kannski er óþarfi að hafa stórar áhyggjur því oft ganga slík áhrif til 

baka og eru aðeins tímabundin. Einnig má vissulega halda því fram að breytileiki sé 

af hinu góða og sé nauðsynlegur til að lífga upp á tungumálið. Ef til vill er því bara 

gott að unglingar séu að prófa sig áfram og nota ný orð og málnotkunaratriði í ritmáli 

sínu. 

Í því samhengi má velta því fyrir sér hvort til dæmis bros- og fýlukallar nái 

almennt að ryðja sér til rúms í íslensku ritmáli. Ef til vill gætu fyrirsagnir dagblaðanna 

innan fárra ára verið eitthvað á þessa leið: Forseti Íslands á ferð um landið – ánægður 

með aðgengi fatlaðra☺ eða Ísknattleik frestað vegna veðurs�. Þetta yrði ekki 
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endilega neikvæð þróun en í dag er fremur erfitt að ímynda sér þetta í formlegu 

ritmáli dagblaðanna. 

Það er óhætt að segja að vinna þessa verkefnis hafi í senn verið skemmtileg og 

krefjandi. Skemmtileg vegna eðlis viðfangefnisins og krefjandi vegna þess hve 

víðtækt það er og erfitt að afmarka það. En þegar öllu er á botninn hvolft er útkoman 

afar áhugaverð og gaman að skoða þær niðurstöður sem nú liggja fyrir. Það er svo í 

höndum kennara, foreldra og unglinganna sjálfra að íhuga hvort grípa þurfi í taumana 

og gæta að áhrifum sem eru svo greinilega að lita ritmál unglinga í nútímasamfélagi. 
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Fylgiskjal 1 

Msn-samtal 



 

 

A 1:  hallóww :D  
A 2:  :D  
B 1: nei blee 
C 1:  bleller 
B 2:  haha áróra xd 
A 3:  Hahah :D  
A 4:  en hvað segiði annars ?  
B 3:  ég er hress bara 
B 4:  en þið ? 
C 2:  bara ógó hress 
A 5:  ég er hress :D  
A 6:  flotter 
A 7:  Xd 
C 3:  auðvitað :) 
A 8:  hahaha :D  
A 9:  jaa. :/  
B 5:  haha jás 
A 10:   samt, við eiginlega verðum 

að MEIKA þetta!  
A 11:   það er eiginlega bara möst 

:D  
A 12:  hahaha xd 
B 6:  haha já ;D 
A 13:  hahaha jáá! þokkalega  
C 4:  hahahah :D  :'') 
A 14:  VERÐUM að meika þetta 
A 15:  jááh! 
B 7:  neinei 
C 5:  hahaahahah :''D  
A 16:  :p 
B 8:  indælt ; ) 
C 6:  hahaha við erum bara 
 dásamlegar 
A 17:  jááh þokkalega !  
A 18:  jám :F  
C 7:  en hey fenguð þið sms-ið að 
 æfingin á mrg fellur niður 
B 9:  jöss 
A 19:  jeb.. 
C 8:  okey nei bara tékka 
A 20:  ;P 
A 21:  en sko!  
B 10:  já ? 
A 22:  gúrí er inná en hún svarar 

ekki 
C 9:  neei :S 
B 11:  sendu henni svona nudge :P 
 You have just sent a nudge. 
B 12:  xd 
B 13:  sææl 

C 10:  bleller 
C 11:   akkuru er andri már eða 

eikkað inní þessu ?? 
B 14:  haha veit ekki xd 
A 23:   æj! ég veit ekki heldur.. x-

um þetta!  
B 15:  haha jáa xd 
A 24:  ;S  
B 16:  hahaha  
A 25:  hahahahha' 
D 1: guð gefið mér séns.. 
D 2: ég var að koma inná 
A 26:  .') 
A 27:  hahaha  
C 12:  hehe ekki séns 
D 3: hey byrjum á nýjum 
B 17:  gef mér mercedes benz 
B 18:  það  rímar :D 
B 19:  jup 
A 28:  jáá Júlía,, þvílíkur rímari ;) 
B 20:  haha og stolt af því lika :D 
B 21:  já ok 
D 4:  Rúnhildur..rímaðu fyrir 

okkur 
D 5: já ég líka reyndar 
D 6: ég geri það bara a´meðan 
B 22:   fólk vill mjólk úr 

pappírshólk og þambar allan 
daginn þar til fyllist allur 
maginn ! ;) 

A 29:  hey! + 
D 7: haha eigum við að adda 
 meistaranum inná samtalið? 
B 23:  jáá :D 
A 30:  þetta er úr regínu! :D  
B 24:  jáá :D 
D 8: Áróra ertu þarna? 
A 31:   Promixa! ertu eh' rugluð 

eða?  
C 13:  haha 
B 25:  haha ;) 
C 14:  jámm ég er hér 
A 32:  neei fyrirgefðu Proxima ;d  
C 15:  hahah neei maður 
B 26:  ó ók 
D 9: hey..vitiði hvað Proxima 
 Centuri þýðir:P 
B 27:  nei :D 
B 28:  frædduokkur kjella 
C 16:  nup 



 

 

A 33:  en nei ég veit ekki hvað það 
 þýðir.. 
D 10: það er semsagt ég skal segja 
 ykkur...nálægsta stjarna eftir 
 Sólin okkar.. 
D 11: þarna eruði búnar að læra  
 e-ð nýtt 
A 34:  yess! ;s  
A 35:  haha xd 
B 29:   hhahaha þú toppaðir sko 

daginn minn ! xd 
C 17:  okeyyyyy íslensku plízzzz 
A 36:  sammála þér áróra ;P 
C 18:  nafnið á stjörnunni sko 
B 30:  já haha 
D 12:  það heitir bara Proxima 

Centuri 
C 19:  hahahah jámm :''D 
D 13:  það er ekki eins og þú heitir 

 Áróra á íslandi og svo Jenny 
á bretlandi 

B 31:  neihhj 
A 37:  ó alveg rétt exjúsmí!  
C 20:   neei en það er nú oftast búið 

að þýða einhver nöfn á 
stjörnum yfir á íslesku 

C 21:  hahaha 
B 32:  mér finnst þetta sneld 
A 38:  XD 
B 33:  haha já ! 
D 14: júms ég íka 
B 34:  mig langar að heita hexia de 
 trix ! :D 
C 22:  og það þýðir ? 
A 39:  hvað er það ? 
B 35:  örugglega einhver pláneta 

xd 
A 40:  haahaha xd 
C 23:  hahahahahahahahahahah :''D 
D 15: :P 
D 16: :D:D:D:D:D 
A 41:  heitaðu það!  
B 36:  haha ok :D 
C 24:   okey þetta var brandari í lagi 

;) 
A 42:  jaáa! þokkaleeega ;d  
B 37: bwahah 
C 25:  ég var að fýla þetta 
B 38: í tætlur ! 

A 43:  Hexia de trix, djöfull ertu 
 fyndin.. annan eða ?  
D 17: hey.."hvar keyptiru þetta?" 
 "Boohoo" 
A 44:  xd 
A 45:  ha ?  
B 39: jaaaa hhahahah :D 
C 26:  heheh 
A 46:  ég fattaði þetta ekk ;S  
B 40: proxima centuri sagði þetta í 
 gær xd 
B 41: á æfingu 
D 18: í dag 
A 47:  okei :s  
B 42: óó 
C 27:  kei 
A 48:  man ekki eftir því :S  
C 28:  neei ekki ég heldur 
D 19: í pásu 
A 49:  hahahahahaha  
A 50:  okei  
D 20:  hey er þetta ekki flott dsp 

hjá mér??;P 
A 51:  gjööðveik ;p 
B 43: heyðu getiði hver tók hana !! 
A 52:  þú kanski ? ;O 
D 21: æi..einhver aumingi 
B 44: :-O hhhahaha :D 
A 53:  hahaha xd 
C 29:  hahaha exacly aumingi :D 
B 45: jáþ það var moi 
A 54:  ;p 
D 22: "Hver tók myndina af mér í 
 gær?" 
B 46: HEXIA DE TRIX :D 
C 30:  heeeelll yeehhh 
B 47: er það ekki  annars ? 
A 55:   ?? ég fatta ekki brandarana 

þína proxima:S er ég eh' 
heimsk eða   

D 23: já 
A 56:  hahaha ;$ 
C 31:  já  
D 24: Hehe:P 
B 48: nei bara ekki á réttum stað á 
 réttum tíma 
C 32:  varstu að fatta það núna 
B 49: haha 
C 33:  haha 
A 57:  keey ;d  



 

 

B 50: ég fæst ekkert í hagkaup ! 
D 25: nii það var bonus:P 
A 58:  ég var keypt í bónus. :d  
C 34:  heheh neei bara í bónus :''D 
B 51: hahahaha bónus :''D 
A 59:  ég var í kókó puffs pakka :D  
C 35:  ahahaha það komu allar með 
 sama brandarnn 
B 52: hahahaha 
A 60:  hahahhaha jáá!  
B 53: ég kem frá svona pampers 
 bleijum 
A 61:  ojj þá er kúkað á þiig :s  
C 36:  heheh ég er frá ís í körfu 
B 54:  nei ojj þá kem ég ekki þaðan 

!! xp 
A 62:  haha ;d  
C 37:  ice in a pucet eða eikkað 
D 26: jó..ég er farin á the Wc.. 
A 63:  jám  
A 64:  fattaði ;d  
B 55: the water closet :D 
C 38:  ís í körfu :D 
B 56: ég fatta ekki 
A 65:  þú ert svo mikill geníus  
B 57: já eins og ís í boxi ? :D 
A 66:  jáá.. búðin á gerártorgi.. 
B 58: já :D 
A 67:  dú jú fatta ? 
B 59: jöss 
A 68:  flotter :D  
C 39:  ice in a bucet það er bein 
 þýðing ís í körfu 
A 69:  jm :D  
A 70:  ég var í ís í körfu í dag :D  
A 71:  hahaha xd 
C 40:  hahahahah 
B 60: haha geggjað :D 
C 41:  og hvað keyptiru ?? 
A 72:  hvað helduru..  
B 61: ís í körfu ! 
A 73:  ís í körfi.. 
C 42:  ahahaha :''D 
D 27: mhm 
C 43:  ó jáá en hey brb 
B 62: ok 
A 74:  ok :D  
A 75:  hvernig gekk á wc-inu ? ;d  
A 76:  hahaha xd  
D 28: bara vel sko 

B 63:  heyrpy ég er á wc-inu núna 
:D 

D 29: ég hitti 
A 77:  gott :d  
A 78:  ok 
B 64: haha  
A 79:  gangi þér vel ;9  
A 80:  :9 
B 65: hahaha takk 
B 66:  kannski ég noti bara 

pampers bleiu xd 
A 81:  jáá xd  
B 67: ... 
C 44:  wúhú 
D 30: ok 
C 45:  okey 
A 82:  hæhæ 
D 31: og hó 
E 1: bleessaðar 
C 46:  bleller 
B 68: nei finally 
D 32: ég er stjarna:D 
E 2: nú akkurur? 
C 47:  þúú !! *hóst* 
B 69: hahaha :D 
E 3: haa? 
A 83:  afhverju ? 
C 48:  jáá alveg rétt nafnið þitt 
D 33:  ég er þó Proxima 

 Centuri..nálægasta stjarna 
efitr sólinni:D..ekki þið! 
"ANDLIT" 

E 4: ok 
C 49:  ha      ha    ha 
E 5: yess 
B 70:  jú sko ég held að hexia de 

trix sé sjarna : 
B 71: :-O 
A 84:  soleiiiðis.. 
E 6: já en lænus 
C 50:  jámm bara ófundin 
B 72: ójee :D 
A 85:  en ég ?  
E 7: hheey+ 
B 73: þúrt íslensk gyðja! 
A 86:   ok :D og þá ræð ég öllu 

afþví að ég rokka feitt !  
A 87:  xd 
B 74: hhahaha :D 
C 51:  sénsinn 



 

 

E 8:  já en lænus er sko frumlegt 
 nafn þannig ég held ég sko 
ráði  öllu 

E 9: :D 
A 88:  neeih! ekki séns 
E 10: heyrðu 
E 11: .. 
E 12: :P 
B 75:  nei heyrðu hafiði lesið 

andrés andar blöðin :D ? 
A 89:   en allavegana hvað eruð þið 

að bralla ?  
D 34: jú 
E 13: tvið:D 
C 52:   neeeeiii ég er fyndnust 

þannig ég er the buss;) 
A 90:  neei ;/ 
A 91:  það er boss..  
D 35: ég er að læra..dulega ég 
C 53:  allt sama draslið ;) 
A 92:  nema þú sért strætó.. 
A 93:  xd 
C 54:  ég er það líka :D 
A 94:  þú mátt alveg vera strætó 
A 95:  en ég er the boss! :D  
B 76:  hexia de trix er í andrés önd 

:D 
E 14:   bíddu ég er sko 

 gáfuðust(hóst)..og 
sniðugust:D 

D 36:  hey Áróra..mannstu ég var 
að segja þér frá krípí gaurin 
á msn.. 

C 55:  Jámm 
A 96:  hvað eruð þið að bralla ???? 
C 56:  Læra 
D 37:  ég var að fá tölvupóst að 

vara fólki við hann.. 
E 15: horfa á tvið. 
E 16: .. 
B 77: ´eg er á klóstinu :D 
E 17: ok.. 
E 18: :D 
B 78: :'9 
E 19: Haha:D 
D 38:  haahahaaha....flottt mynd 

hexia 
C 57:   whaat er þetta þá 

einhverskonar vírus ? 
E 20: Úff með tölvuna eða? 

B 79: haha takk 
A 97:  og gengur vel Hexia ? 
D 39: nei..creepy gaur 
E 21: :-O 
B 80: j´s 
A 98:  xd 
C 58:  jámm sammála þér :@ 
D 40: hóhó, lélegt jónína 
C 59:  damn gg pirrandi 
B 81: !!! 
B 82: damn girl 
E 22: ok.d 
E 23: :D 
D 41: ó gvöööð 
B 83: slúddur! 
C 60:  baktal 
B 84: gossp girl! 
E 24: ok til í það:D 
B 85: hhhaha 
C 61:  óó já 
A 99:  mí tú :D  
A 100:  ég held að ég sé best í 

enskunni hérna skoh!  
C 62:  deffinetly :D 
D 42:  það er búið að dreifa um 

allan skóla að ég og e-ð í 8. 
bekk séu saman.. 

A 101:  ok ? 
B 86: woohoo ! 
D 43: *cough**cough* 
C 63:  hahaha bara heitt 
D 44: ég vissi ekki einusinni af 
 þessu:’D 
E 25: haha..:D ég skal segja ykkur 
 brandnew sko slúður..:D 
B 87: hahaha :D 
A 102:  jaa marr! :’D 
A 103:  ok Lænuus!  
B 88: já gjössovel 
A 104:  útmeðaa 
C 64:  koddu með það 
B 89: spit it out ! 
A 105:  siggi útmeðaa!  
A 106:  latibær skoo! loooovit :D  
D 45: go go go 
B 90:  hahaha ég á lög með þeim 

inná itunesinu 
B 91: enginn pressa sko xd 
B 92: gogogogo 
C 65:  yee 



 

 

A 107:  haha ;d  
E 26:  ég fór upp í vma núna áðan 

og það voru sko smiðir þar 
uppfrá að læra og hérna sko 
smiðirnir sko blístruðu á mig 
þegar ég gekk framhjá og 
sko fóru að  hlæja:D 

D 46: úú 
A 108:  omg!  
E 27: ég held ég hafi vinninginn:D 
B 93: ahahahahahahahahahaha 
 :'D:'D:'D ' ' ' '  'D:'D 
C 66:   úúú bara á séns með smiðum 

;) 
E 28: ójá einn feitann 
B 94: woohoo 
C 67:  hahah flott ;) 
A 109:  voru þeir sveittir í svona 
 vinnugalla eða ? eins og í 
 myndum xd 
E 29: ójá..ávallt:D 
A 110:  :’D 
B 95: og með plömmer ! 
B 96: hobbahobba 
D 47: hehe 
A 111:  já og þaa 
C 68:  haha jámm plömmer 
B 97: sweet 
E 30:  neii sko þeiir voru geggjað 

 sætir og í svona cool 
vinnugalla og svona 18 eða 
eikkað og geggjað sætir eða 
einhverjir þeirra allavega og 
ekki PLÖMMER..:D 

A 112:  þá er ekkert varið í þá!  
A 113:  Xd 
B 98: shitt ég skeit 
E 31: ójá en ekki:D.. 
E 32: Heeyy:D  
A 114:  djókuuuuur!  
E 33: jájá ekki reyna þetta sko:D 
B 99: ég á þá !!! 
D 48: í pampers kannski jónína? 
B 100: Hahahahaha 
B 101: pamper baby dry ! xd 
A 115:  neei! það var hexia 
E 34: Ohh;) 
C 69:  Vúhú 
B 102: já það er minn sko ;) 
D 49: núú..heimska ég 

A 116:  jáa freeekar heimsk!  
A 117:  Xd 
E 35: Jájá:D 
B 103: ég vil vera ,, 
C 70:  Minns er fúll 
E 36: ertu vissD:.. 
E 37: haha égveit akkuru?:P 
B 104: :D:D 
E 38: Hah:D 
B 105:  ég kem frá plánetu hexia og 

á  heima í de og bý í trix 
;D 

C 71:  hahaha góður 
D 50:  það er bara fyrir löngu 

sannað að ég er frá Júpiter 
E 39: haha..:Déger bara lænusi 
E 40: Jammamm :D 
E 41: Búbbúrúbb :D 
E 42:  úúúuú bara vændi hjá þér 

bara cheap  
A 118:  var að speglera at lige go 

lære 
D 51: já e´g eeen hey POS 
A 119:  jáá, dugnaður í þér :d 
C 72:   hahah vá suckaru í dönsku 

:P 
E 43: Amm :D 
B 106: ;) 
A 120:  haha jáá! soltið miiikið  
B 107: 8-l 
A 121:  :’D hata dönsku 
C 73:  sést 
E 44: Hílhíh :D 
D 52:  ég þarf að klára heimapróf 

:S 
C 74:  svekk 
A 122:  það er það versta sem ég 

gerii 
B 108: ég er að fara í próf á mrg  
A 123:  mí tú!  
B 109: pittí 
C 75:   próf á föstudaginn hjá mér 

:D 
B 110: sjett 
A 124:  líka hjá mér! og á mrg 
B 111: sjött 
C 76:  næs 
E 45: ekkert próf í vikunni hjá 
 mér:D..en e´g er að fara að 
 versla um helgin:D 



 

 

E 46: a 
C 77:  farðu bara 
B 112: ég líka :D 
D 53: 29. Hvaða áhrif hafa pólitísk 
 átök í Miðausturlöndum 
 gjarnan í för með sér?? 
E 47:  ekki grænan eyri með 

smeyri+ 
B 113: kínversk hrísgrjón 
D 54:  jæja..koma svo   

 Lænuuus..sagðist þú ekki 
vera e-ð voða klár og sniðug 

C 78:  sjálfstæðisbaráttu :D 
B 114:  they jöst cant get enough of 

it 
E 48: jú bíddu aðeins..:D..þarf að 
 k´þikka í hausinn 
A 125:  kex og svala 
D 55: ég get ekki skrifað 
 hratt...helvede plásturinn 
E 49: þau hafa áhrif á uppskera 
 bænda:D 
B 115: séní" 
D 56:  haha það er ekki 

valmöguleiki 
E 50: vei 
E 51: jú hjá lænusi 
A 126:  þessi plástur!  
E 52: :D 
D 57:  þetta er það eina sem ég 

hugsa um sko 
C 79:   hverjir eru valmöguleikarnir

  ?? 
A 127:  hvenær ætlaru að henda 

honum ? 
E 53: amm?..segðu..? 
D 58: æi e-ð um hungursneið og 
 olíukreppa 
E 54: hungursneið..pottþétt sko :D 
E 55: lænus viss sko 
D 59:  ég er búin að skipta um 

plástur alveg nokkrum 
sinnum sko 

E 56: eða olíukreppa :-O 
E 57: :) 
A 128:  haha :d  
D 60: "To be or not to be!!" 
E 58: whhaa? 
C 80:  olíukreppa 
D 61: þú gleymdir t-inu Lænuuus 

E 59: ég myndi segja olíkreppa og 
 eða hungursneið 
E 60: :D 
D 62: ó vá sniðugt.. 
B 116: to be or not to be ,, that is a 
 question 
C 81:  Yees 
E 61:  það átti ekki að vcera 

ttt...ekki hjá lænusi.. 
D 63: that is *the* question 
B 117: óóó 
B 118: ok 
D 64: en reyndar er það líka *a* 
 question líka sko 
C 82:  gaur 
B 119: dúddi 
E 62: whhúutt? 
A 129:  gúddí malla..  
A 130:  eég er ekkert inní þessu 
B 120: haha alla malla 
D 65: the-*það er spurningin*  a-
 *Það er spurning* 
C 83:  gaur sleppið þessu bara :D 
B 121: hahaha ok xd 
A 131:  ok, skil ekki!  
E 63: Híhíhí ;D 
A 132:  já.. ég sleppi þessu bara 
D 66: like dúúúd 
B 122: hoho  
E 64: lænus finnst sko etta sneddí 
B 123: snedde ;p 
A 133:  lænus!  
E 65: hvaaað? 
E 66: :-O :D 
C 84:  :-O 
A 134:  hahah þér finnst þetta bara 

svo sneddí!  
A 135:  áróra sagði þa 
B 124: haa 
E 67: dúu 
A 136:  ^o) 
A 137:  en heyrðu!  
B 125: jup 
E 68: whhúut? 
A 138:  ég þarf að skreppa :D  
D 67: what my darling 
B 126: ok :) 
E 69: Ollídollí:D 
A 139:  sjáumst á fimmtudaginn  
D 68: liggilá 



 

 

D 69: am bæ 
A 140:  bææjó ;*  ̽ ̽  koss <33 
A 141:  :D  
B 127: gerum það gæskan 
E 70: ég sé yykkur sko a´mán:D 
B 128: bææ ;**  
D 70: <3 
B 129: þokkalega 
C 85:  bææ ;** 
B 130: bleller :D  ;* 
D 71: Dosvidanja 

B 131: haha :D 
E 71: Bæææ :D (K) 
A 142:  allir að x-a  núna :D  
C 86:  good bless 
E 72: ok bææ.. :D (K) ..seeyou on 
 mán 
A 143:  jmm bæ 
B 132: jám blææ 
C 87:  1......2.....og......núna 
D 72: bææ 
C 88:  X 
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Mynd 9. Notkun tjáskiptaforrita á viku. 
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Mynd 10. Meðaltími sem unglingar eyða á tjáskiptaforritum í einu, kynja og 
aldursskipt. 
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Mynd 11. Meðaltími sem unglingar eyða á tjáskiptaforritum í einu, samtals allir. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fylgiskjal 3 

Verkefni nemenda og spurningalisti 



 

 

 
Til þeirra sem skrifuðu á tölvu: 

 
 
 

Vinsamlegast skrifaðu u.þ.b. 500 orð samtals um bæði þessi viðfangsefni: 
 

Hvað gerðir þú síðasta sumar? 
og 

Hvað langar þig/ætlar þú að gera í sumar? 
 

Þegar þú ert búin að því skaltu vista skjalið með heitinu ________.  
 

Eftir það færðu stuttan spurningalista til að svara.  
 

Takk fyrir þátttökuna! 
 
 
 
 
 
 
 

Til þeirra sem handskrifuðu: 
 
 
 
Vinsamlegast skrifaðu u.þ.b. 500 orð samtals um bæði þessi viðfangsefni: 

 
Hvað gerðir þú síðasta sumar? 

og 
Hvað langar þig/ætlar þú að gera í sumar? 

 
Þegar þú ert búin að því skaltu skila ásamt þessu blaði. 

 
Eftir það færðu stuttan spurningalista til að svara.  

 
Takk fyrir þátttökuna! 

 
 



 

 

Könnun á msn notkun unglinga 
Merktu við í viðeigandi reiti: 
 
1. Kyn: 

� Karlkyn     
� Kvenkyn 

 
2. Bekkur:  

� 7. bekkur  
� 9. bekkur 

 
3. Nafn skóla: ___________________________ 
 
4. Notar þú msn eða svipuð forrit? 

� Já 
� Nei 

 
Ef þú svaraðir spurningu 3 með já, vinsamlega haltu áfram með könnunina.  
 
4. Hve oft í viku notar þú forrit eins og msn? 

� 1 dag í viku 
� 2-3 daga í viku 
� 4-6 daga í viku 
� Alla daga vikunnar  

 
5. Þá daga sem þú ferð á msn (eða önnur svipuð forrit), hve löngum tíma eyðir þú 
að meðaltali þar? 
� nær engum tíma 
� minna en 1/2 klst. 
� um 1/2-1 klst. 
� um 1 klst. 
� um 2 klst. 
� um 3 klst. 
� um 4 klst. eða fleiri 

 
6. Hugsar þú um að vanda stafsetningu og málfar þegar þú notar msn (eða önnur 
svipuð forrit)? 
� Alltaf  
� Stundum 
� Mjög sjaldan  
� Aldrei  

 
7. Hugsar þú um að vanda stafsetningu og málfar þegar þú skrifar í skólanum eða 
annars staðar? 

� Alltaf  
� Stundum 
� Mjög sjaldan  
� Aldrei 



 

 

 

 

 

 

 

 

Fylgiskjal 4 

Bréf til foreldra vegna rannsóknar 



 

 

Til foreldra/forráðamanna. 

 

Við undirritaðar erum nemar á 3. ári við kennaradeild Háskólans á Akureyri og erum 

að skrifa lokaverkefni okkar við deildina. Með því viljum við rannsaka hvort 

upplýsingamiðlar eins og msn, sms og blogg hafi áhrif á ritmál ungs fólks og þá hvort 

slíkt ritmál rati inn í grunnskólana. Ætlunin er að fá nemendur 7. og 9. bekkjar til að 

aðstoða okkur við þessa rannsókn og viljum við óska eftir leyfi ykkar til að 

framkvæma hana. Engar persónulegar upplýsingar sem rekja má til einstaklinga koma 

fram í rannsókninni. 

Við biðjum ykkur um að hafa samband við umsjónarkennara ef þið viljið ekki að 

barnið ykkar taki þátt í þessu. Ef engar athugasemdir berast er litið á það sem 

samþykki fyrir því að barnið verði með í rannsókninni. 

Ef þið hafið einhverjar spurningar hvetjum við ykkur til að hafa samband við okkur. 

 

Með fyrirfram þökk, 

Ágústa Berglind Hauksdóttir ha020031@unak.is  

Sigríður Pálmarsdóttir ha030536@unak.is. 



 

 

Til foreldra/forráðamanna. 

 

Við undirritaðar erum nemar á 3. ári við kennaradeild Háskólans á Akureyri og erum 

að skrifa lokaverkefni okkar við deildina. Með því viljum við rannsaka hvort 

upplýsingamiðlar eins og msn, sms og blogg hafi áhrif á ritmál ungs fólks og þá hvort 

slíkt ritmál rati inn í grunnskólana. Einn liður rannsóknarinnar er að fá nokkra 

unglinga til að „tala saman“ á msn og fá samtalið til greiningar en við viljum biðja 

barnið þitt að taka þátt í slíku samtali. Engar persónulegar upplýsingar sem rekja má 

til einstaklinga koma fram í rannsókninni. 

Við biðjum ykkur um að rita undir hér að neðan ef þið samþykkið að barnið ykkar 

taki þátt í þessari rannsókn. 

Ef þið hafið einhverjar spurningar hvetjum við ykkur til að hafa samband við okkur. 

 

Með fyrirfram þökk, 

Ágústa Berglind Hauksdóttir ha020031@unak.is  

Sigríður Pálmarsdóttir ha030536@unak.is. 

 

 

 

Ég samþykki að barnið mitt taki þátt í rannsókninni með þátttöku sinni í msn samtali: 

 

Undirskrift foreldris:____________________________________________________ 


