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Útdráttur 
 

Sálfræðingar telja að aðeins 7 prósent mannlegra samskipta séu fólgin í orðunum sjálfum. 

Hin 93 prósentin eru svokölluð orðalaus samskipti (e. nonverbal communication). Þau 

samanstanda af þáttum eins og líkamstjáningu, handahreyfingum og talanda en að 

stærstum hluta svipbrigðum. Þessi þáttur mannlegra samskipta er eðli sínu samkvæmt 

takmarkaður í stafrænum samskiptum sem hafa í gegnum tíðina verið meira og minna í 

formi texta. Til þess að koma til móts við þetta vandamál byrjuðu netverjar að nota 

andlitstákn, og með þróun tölvunnar og síðar snjallsímans hafa andlitstákn, með emoji í 

broddi fylkingar, orðið stór hluti af okkar daglegu samskiptum. Emoji eru litlar myndir sem 

snjallsímanotendur nota til að gæða, annars litlaus skilaboð hins stafræna heims, lífi. Þessi 

litríku tákn gera okkur kleift að tjá það sem orð fá ekki lýst.  

Í þessari ritgerð mun ég leitast við að svara þeirri spurningu hvernig emoji og önnur 

andlitstákn geti mögulega komið okkur til hjálpar í stafrænum samskiptum og aukið 

merkingu skilaboða sem í grunninn eru aðeins orð. Ég mun skoða emoji sérstaklega, sögu 

þeirra og hlutverk líkamans í tjáningu og túlkun þessara margræðu tákna. Hvað eru emoji? 

Hvaðan koma þau? Hvernig notum við þau til að tjá okkur og skilja aðra? Bæta þau upp 

fyrir einhver af þeim 93 prósentum orðalausra samskipta sem tapast í stafrænum 

samskiptum? Stuðs verður við kenningar rússneska bókmenntafræðingsins Romans 

Jakobson um boðskipti og svissneska táknfræðingsins F. de Saussure og bandaríska 

heimspekingsins Charles Pierce um tákn.  
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Inngangur  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hér má sjá röð af myndum. Myndum sem lýsa ritgerðarskrifum mínum undanfarna fjóra 

mánuði; hvernig ég fékk hugmyndina og sendi leiðbeinanda mínum uppköst fram að 

lokaskilum. Í sögunni notast ég við emoji, litlar myndir sem standa, notendum stafrænna 

samskiptatækja,1 til boða. Þessar myndir gera fólki kleift að skreyta skilaboðin sín með 

fjölda mismunandi mynda. Myndirnar geta verið allt frá merkingarlausu skrauti til 

tilfinningaþrunginna og áhrifaríkra tákna um samkennd, umhyggju eða ást. Þó svo emoji sé 

tiltölulega nýtt fyrirbæri má segja að það hafi snert hjörtu um allan heim , og í dag fljúga 

6 milljarðar emoji tákna manna á milli daglega.2 En af hverju höfða þessar fremur 

barnalegu myndir eins vel til fólks og raun ber vitni?  

Stafræn samskipti hafa, í gegnum tíðina, farið meira og minna fram í formi texta. 

En það er svo margt fleira fólgið í mannlegum samskiptum en orð. Sálfræðingar telja að 

aðeins 7 prósent mannlegra samskipta séu fólgin í orðunum sjálfum. Hin 93 prósentin eru 

svokölluð orðalaus samskipti (e. nonverbal communication).3 Þau samanstanda af þáttum 

                                                
1 Snjallsímar og spjaldtölvur eru dæmi um stafræn samskiptatæki. 
2 Tanya Dua, „Emojis by the numbers: A Digiday data dump.“ Digiday, 7. maí 2014, sótt 3. desember 2015 á 

http://digiday.com/brands/digiday-guide-things-emoji/.  
3 Jeff Thompson, „Is Nonverbal Communication a Number Game?“ Psychology Today, 30. september 2011,  

sótt 5. ágúst 2015 á https://www.psychologytoday.com/blog/beyond-words/201109/is-nonverbal-
communication-numbers-game. 
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eins og líkamstjáningu, handahreyfingum og talanda en að stærstum hluta, svipbrigðum. 

Þessi þáttur mannlegra samskipta er eðli sínu samkvæmt takmarkaður í stafrænum 

samskiptum. 

Mig grunar að emoji kunni að vega upp á móti þessum vanda. Stór hluti emoji-

flórunnar eru hringlaga gul andlit með mismunandi svipbrigði. Þar má nefna broskarla, 

fýlukarla, blikkkarla og svo framvegis; svokölluð andlitstákn. Andlitstákn er hugtak yfir 

öll tákn sem miðla svipbrigðum. Slík tákn eiga sér langa sögu en fyrsti broskarlinn, sem 

heimildir eru fyrir, er að finna í handriti frá 17. öld. Með tilkomu tölvunnar og síðar 

snjallsímans hafa andlitstákn hinsvegar orðið stærri og stærri hluti af mannlegum 

samskiptum. Fyrst voru þau einföld greinarmerki sem raðað var upp til að mynda andlit, :-) 

en í dag getum við valið úr hundruðum tákna. Hvort sem það eru emoji, stickers,4 gif,5 eða 

einfaldlega mynd af okkur sjálfum.  

Í þessari ritgerð mun ég beina sjónum mínum sérstaklega að emoji og leitast við að 

svara þeirri spurningu hvort og hvernig emoji og önnur andlitstákn geti mögulega komið 

okkur til hjálpar í stafrænum samskiptum og aukið merkingu skilaboða sem í grunninn eru 

aðeins orð. Ég mun velta upp spurningum eins og: Hvað eru emoji? Hvaðan koma þessi 

skemmtilegu tákn? Hvernig notum við þau til að tjá okkur og skilja aðra? Bæta þau upp 

fyrir einhver af þeim 93 prósentum orðalausra samskipta sem tapast í stafrænum 

samskiptum? Í umfjöllun minni mun ég styðjast við kenningar rússneska 

bókmenntafræðingsins Romans Jakobson um boðskipti og kenningar svissneska 

táknfræðingsins F. de Saussure og bandaríska heimspekingsins Charles Pierce um tákn. 

                                                
4 Stickers eru skrautlegar myndir, sem í sumum tilfella eru á hreyfingu. Þessar myndir eru mest áberandi á 
samfélagsmiðlinum Facebook.  
5 Gif eru stutt myndskeið sem sýna ákveðna hreyfingu eða atburð, oftar en ekki eru myndskeiðin klippt beint 
úr sjónvarpsþáttum eða kvikmyndum.  
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1. Vandi stafrænna samskipta, boðskipti og tákn  

Stafræn samskipti hafa aukist gríðarlega undanfarin ár, ekki síst með tilkomu snjallsíma og 

aukinnar tölvunotkunar ásamt þeim nýju samskiptaleiðum sem fylgja þessari þróun. 

Stafræn samskipti (e. computer-mediated communication) eru öll þau mannlegu samskipti 

sem eiga sér stað í gegnum tvö eða fleiri stafræn tæki eða forrit. 6 Sem dæmi má nefna 

tölvupóst, smáskilaboð, spjallborð og svo framvegis. Meirihluti fólks, og þá sérstaklega af 

yngri kynslóðum, stundar slík samskipti daglega og svo virðist sem stafræn samskipti verði 

æ oftar fyrir valinu og séu jafnvel tekin fram yfir hefðbundin munnleg samskipti. 7  

 Vandi stafrænna samskipta er hinsvegar fólginn í því að einungis 7 prósent 

samskipta eru tjáð með orðunum sjálfum. Hin 93 prósent merkingarinnar virðist fólgin í 

svokölluðum orðalausum samskiptum (e. nonverbal communication).8 Flestir rannsakendur 

eru almennt sammála um að orðin sjálf séu, að mestu leyti, notuð til að koma ákveðnum 

staðreyndum á framfæri. Á meðan eru orðalaus tákn notuð til að tjá hvað mælanda finnst 

um þær staðreyndir, en geta þó í ákveðnum aðstæðum komið í stað orða.9 Til dæmis er 

nístandi augnaráð skýrt skilaboð, tjáð algjörlega án orða. Mannveran er hinsvegar mjög 

sjaldan meðvituð um líkamstjáningu sína sem segir oft allt aðra sögu en þau orð sem út úr 

henni koma.10 Þegar við upplifum þá tilfinningu að einhver sé ekki að segja sannleikann er 

þannig mjög líklegt að sú tilfinning sé sprottin út frá ósamræmi milli líkamstjáningar og 

orðanna sem viðkomandi segir.11 

 

1.1 Frumþættir mannlegra samskipta  
Áður en farið er nánar út í rafræn samskipti skulum við skoða samskipti, eða boðskipti, í 

víðara samhengi. Rússneski málvísindamaðurinn Roman Jakobson leitaðist við að gera 

grein fyrir eðli allra mannlegra samskipta. Hann rannsakaði sér í lagi sérstöðu listrænnar 
                                                
6 Krystal D'Costa, „Communicating Meaning Online: A Digital Expression of Theory of Mind.“ Scientific 
American, 18. júlí, 2011, sótt 7. september 2015 á http://blogs.scientificamerican.com/anthropology-in-
practice/httpblogsscientificamericancomanthropology-in-practice20110718communicating-theory-of-mind/. 
7 Adam Sternberg, „Smile, You're Speaking Emoji: The Rapid Evolution of a Wordless Tongue.“ New York 
Magazine, 16. nóvember 2014, sótt 8. ágúst 2015 á http://nymag.com/daily/intelligencer/2014/11/emojis-
rapid-evolution.html. 
8 Thompson, „Is Nonverbal Communication a Number Game?“  
9 Allan Pease, Body Language: How to read others' throughts by their gestures. London: Sheldon Press, 

1981. bls. 10. 
10 Pease, Body Language. bls. 13. 
11 Pease, Body Language. bls. 14. 
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orðræðu og skáldskapargildi tungumálsins, með greiningu á frumþáttum mannlegra 

samskipta. Þessa frumþætti setur hann fram í svokölluðu boðskiptalíkani: 12 

Samhengi 
Boð 

Mælandi ———— Viðmælandi 
Samband 

Málkerfi/Lykill13 

Samkvæmt kenningu Jakobson eiga samskipti eða boðskipti sér stað þegar mælandi sendir 

boð til viðmælanda. Boðin vísa til einhvers samhengis og til þess að báðir aðilar skilji 

boðin styðjast þeir við málkerfi eða lykil, lykil sem þeim er báðum kunnugt um og gerir 

þeim kleift að afkóða boðin og skilja hvorn annan. Að lokum þarf að vera samband á milli 

aðilanna sem gerir þeim kleift að eiga í boðskiptum og halda þeim við.14 Við skulum líta á 

tvö dæmi.  

Dæmigerð samskipti dóttur og móður gætu falist í boðunum: „Hvenær ætlum við að 

hittast?“ Þá er dóttirin mælandinn, þar sem hún sem sendir boðin. Móðirin er 

viðmælandinn, þar sem hún sem tekur við boðunum. Spurningin: „Hvenær ætlum við að 

hittast?” eru boðin og samhengið sem vísað er til er ákvörðun þeirra um að fá sér kaffibolla 

saman. Sambandið sem þær eiga hvor við aðra er fólgið í því að þær er mæðgur auk þess 

sem þær standa í sama herbergi. Íslenska tungumálið er lykillinn sem þær eiga 

sameiginlegan, af því að þær skilja báðar íslensku.  

Tökum nú dæmi af stafrænum samskiptum. Strákur sendir stelpu sms með tákninu: 

, eftir að hún segir brandara. Þá er strákurinn mælandinn, stelpan er viðmælandinn og 

táknið:  eru boðin. Samhengið eru fyrri boðskipti þeirra, brandarinn. Samband þeirra er 

vinskapur þeirra en einnig farsímarnir sem gera þeim kleift að senda skilaboð þó svo þau 

séu ekki á sama stað. Lykill samskiptanna er sjálfur mannslíkaminn, nánar tiltekið þeirra 

eigin andlit. Lykillinn er nothæfur af því þau eru bæði fær um að kalla fram og skilja 

svipbrigðin sem táknið:  vísar til.    

  

                                                
12 Jakob Benediktsson ritsýrði. Hugtök og heiti í bókmenntafræði. Reykjavík: Bókmenntafræðistofnun 

Háskóla Ísalnds/ Mál og menning, 1983. bls. 33. 
13 Jakob Benediktsson, Hugtök og heiti í bókmenntafræði. bls. 33. 
14 Jakob Benediktsson, Hugtök og heiti í bókmenntafræði. bls. 34. 
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Jakobson setti fram annað líkan á grundvelli boðskiptalíkans síns: líkan 

boðskiptagilda. Í því samsvarar hvert gildi einum frumþátta mannlegra samskipta. Líkan 

boðskiptagilda lítur svona út: 

Tilvísunargildi 
Skáldskapargildi 

Tilfinningagildi ———— áhrifagildi 
Sambandsgildi 
Kerfisgildi15 

Gildin lýsa því hvar áhersla boðanna liggur hverju sinni og vega þau mis þungt, allt eftir 

eðli boðskiptanna. Tilvísunargildið, samsvarar samhengi í boðskiptalíkaninu. Gott dæmi 

um áberandi tilvísunargildi er þegar boðin vísa til ákveðins atburðar.  Skáldskapargildið er 

áberandi þegar aðalatriði boðanna gengur út á hvaða orð eru valin og hvernig þeim er 

uppraðað. Til dæmis ef mælandi er ljóðrænn í boðum sínum eða ef mikil hugsun er á bak 

við þau andlitstákn sem valin eru, til dæmis ef táknin mynda atburðarás.  Áhrifagildið er 

líklega mest áberandi þegar um spurningu er að ræða, þar sem áhrifagildið leggur áherslu á 

viðmælandann og viðbrögð hans við boðunum, viðmælandinn er í aðalhlutverki. Þegar 

boðin bera með sér skírskotun í það málkerfi eða lykil sem notaður er, er kerfisgildið 

áberandi, til dæmis þegar boðin eru bæði á íslensku og fjalla um íslenska tungumálið.  

Þegar boðin ganga eingöngu út á það að halda boðskiptunum gangandi fellur það undir 

sambandsgildið sem samsvarar sambandi í boðskiptalíkaninu. Til dæmis þegar við sendum 

emoji einungis til þess að minna á okkur. Tilfinningagildið lýsir afstöðu mælandans til þess 

sem hann er að tjá sig um, til dæmis þegar mælandi bætir andlitstákni við boðin til að tjá 

hvað honum finnst um þau.16  

Við fyrstu sýn er auðvelt að álykta að andlitstákn falli í flestum tilvikum undir 

tilfinningagildið, enda tjá þau tilfinningar og lýsa því hvað mælanda finnst um orðin sem 

hann skrifar. Hinsvegar eru andlitstákn og orðalaus samskipti í heild sinni ekki svo einföld. 

Orðalaus tákn geta fallið undir öll hin gildin, eins og tekið er fram í dæmum hér á undan.   

Áhrifagildið hlýtur einnig að vega álíka þungt og tilfinningagildið, í flestum tilfellum. Af 

því að líkaminn er nauðsynlegur til að bæði tjá og túlka orðalaus samskipti, áherslan er því 

jöfn á mælanda og viðmælanda. Þó eru boðskipti ávalt háð aðstæðum og samhengi, þau eru 

eins mismunandi og þau eru mörg. 

                                                
15 Jakob Benediktsson, Hugtök og heiti í bókmenntafræði. bls. 33. 
16 Jakob Benediktsson, Hugtök og heiti í bókmenntafræði. bls. 33-34. 
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Dæmi um að tilfinningagildið sé áberandi, þegar andlitstákn eiga í hlut, er þegar 

mælandi sendir boðin „Ég er í útlöndum :)“, mælandinn er að lýsa eigin ánægju. Áberandi 

áhersla á viðmælandann gæti hinsvegar lýst sér í skilaboðunum „ég samhryggist :(.“ 

 

1.2 Tákn 
Tákn leika mikilvægt hlutverk í öllum samskiptum, hvort sem það eru myndræn tákn, eins 

og emoji, eða orð. Orð eru tákn þar sem þau tákna eitthvað ákveðið fyrirbæri. Til dæmis er 

orðið stóll tákn fyrir hlutinn stól. Upp úr aldamótunum 1900 lagði svissneski 

málfræðingurinn Ferdinand de Saussure grundvöllinn að fræðigreininni táknfræði (e. 

semiology) en það nefnast þau fræði sem fást við merkingu tákna í mannlegum 

samskiptum og kanna vensl þeirra innan mismunandi táknkerfa.17 Slík tákn geta verið allt 

frá orðum, látbragði, klæðnaði til umferðamerkja eða stafrófsins. Rétt eins og Jakobson 

greinir mannleg samskipti niður í nokkra þætti brýtur Saussure tákn niður í tvo grunnþætti: 

„táknmynd (fr. significant), „sem er sú ímynd sem efnislegt form táknsins tekur á sig í 

huganum og táknmið (fr. signifié) sem er sú merking eða fyrirbæri sem tengist 

táknmyndinni.“18  

Til að átta okkur á kenningu Saussure skulum við líta á einföldustu tákn 

tungumálsins, bókstafina. Hver einasti bókstafur er tákn fyrir ákveðið hljóð.19 Tökum 

stafinn „b“ sem dæmi: Form bókstafsins sem við sjáum er táknmyndin. Hljóðið sem fylgir 

þessu formi er hinsvegar táknmiðið. Þegar við notum andlitstákn, til dæmis broskarl, :), eru 

greinarmerkin sjálf (tvípunktur og svigi) táknmynd og svipbrigðið, sem greinarmerkin 

tákna, (bros) er táknmiðið.  

Annar hugsuður sem lét sig táknfræði mikið varða er bandaríski heimspekingurinn 

Charles Pierce. Hann setti fram kenningu þar sem hann skiptir táknum í þrjá flokka eftir 

samhengi táknmyndar og táknmiðs: íkon (e. icon), vísir (e. index) og symból (e. symbol). 

Íkon er tákn þar sem tengsl milli táknmyndar og táknmiðs eru mjög náin og lykillinn til að 

afkóða tengslin einfaldur, til dæmis ljósmynd af hlut. Vísir á yfirleitt við um 

afleiðingatengsl en sem dæmi um það má nefna grátt ský sem er vísir að rigningu. Symból 

á við um lærð tengsl, til dæmis að íslenski fáninn standi fyrir Ísland og kross standi fyrir 

                                                
17 Jakob Benediktsson, Hugtök og heiti í bókmenntafræði. bls. 278 
18 Jakob Benediktsson, Hugtök og heiti í bókmenntafræði. bls. 279 
19 Roman Jakobson, Six lectures on sound and meaning. Cambridge, MA: MIT Press, 1978. bls. 102. 



 7 

kristni.20 Emoji og flest önnur andlitstákn myndu flokkast sem íkon fyrir svipbrigði, enda 

eru tengslin þar á milli mjög náin og emoji myndirnar mjög líkar raunverulegum andlitum. 

Svipbrigðið sjálft er hinsvegar vísir að tilfinningu, þar sem svipbrigði eru ekki eftirlíking af 

tilfinningu heldur eru afleiðingatengsl þar á milli. Þannig má segja að emoji tákni 

tilfinningar; séu tilfinningatákn. Með því að tákna andlitið með íkonískum hætti vísar hvert 

emoji tákn á tilfinningu, gefur vísbendingu um það sem reynt er að tjá. Tengsl svipbrigða 

og tilfinninga eru þó ekki öll þar sem þau eru séð eins og fjallað verður nánar um í þriðja 

hluta ritgerðarinnar.  

Vegna fjarveru orðalausra samskipta í hefðbundnum textaskilaboðum aukast líkur á 

því að sá sem tekur á móti skilaboðunum skilji þau öðruvísi en sá sem sendir þau.21 Þegar 

spjallborðin (e. chat forum), svo sem iRC og fleiri, voru vinsæl í lok níunda og tíunda 

áratugarins, rak fólk sig gjarnan á það vandamál að kaldhæðni og margræðni var erfitt að 

miðla án líkamans. Fólk tók alvarlega skilaboðum sem meint voru í gríni með tilheyrandi 

misskilningi og rifrildum. Þetta leiddi oftar en ekki til þess að fólki var hent út af 

spjallborðum. 22 Til þess að leysa vandann byrjuðu netverjar að nota andlitstákn til að auka 

tilfinninga- og áhrifsgildi rafrænna samskipta. Lykillinn að þessum táknum er sjálfur 

mannslíkaminn en táknin sjálf eru í sífelldri þróun eftir því sem tækninni fleygir fram. 

 

                                                
20 Inga Ósk Ásgeirsdóttir og Úlfhildur Dagsdóttir, „Táknfræði.“ Garmur.is, sótt 30. október 2015 á 

http://www.garmur.is/myndlestur/myndlesturtaknfraedi.html. 
21 D'Costa, „Communicating Meaning Online.“  
22 D'Costa, „Communicating Meaning Online.“ 
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2. Andlitstákn  

Andlitstákn er hugtak yfir öll þau myndrænu tákn sem miðla svipbrigðum. Þar má nefna 

broskarla, fýlukarla, gif, stickers og svo framvegis. Eitt andlitstákn getur haft ótal 

mismunandi merkingar sem hægt er að túlka á ótal mismunandi vegu.23 „Þau bera með sér 

þoku meiningarinnar. Það er mjög erfitt að negla niður hvað hvert og eitt þeirra þýðir 

nákvæmlega.“ 24  segir Taylor Schnoebelen sérfræðingur um andlitstákn.25 Sem dæmi má 

nefna emoji sem sýnir þvingað bros: . Þetta tákn hefur mjög óræða merkingu og getur 

verið notað til að tjá, stress, spenning og margt fleira.  

Andlitstákn eru yfirleitt óháð tungumálum milli landa, enda tjá þau ekki orð heldur 

svipbrigði. Þó svo svipbrigði séu að stórum hluta náttúruleg, eins og við munum skoða 

betur í þriðja kafla, þá er mikilvægt að hafa í huga að merkingar þeirra ákvarðast einnig út 

frá hugmyndafræði og hefðum þess menningarheims sem notendur þeirra lifa og hrærast 

í.26 Þar af leiðandi eiga einstaklingar úr sama samfélagi auðveldara með að skilja 

andlitstákn hvers annars. 

 

2.1 Emoji 
Þau andlitstákn sem hafa verið mest áberandi undanfarin ár eru emoji. Emoji er japanskt 

hugtak sem þýðist lauslega sem myndtákn (e. picture character).27 Emoji eru litlar myndir 

sem stimplaðar eru inn á sama hátt og texti í snjallsímum og eru þar af leiðandi með eigið 

lyklaborð. Emoji lyklaborðið er hægt að sækja í snjallsíma sem og flest önnur stafræn 

samskiptatæki. Emoji býður upp á mikið úrval af myndum, þar má nefna ýmis svipbrigði, 

handahreyfingar, fána, farartæki, mat, dýr, plöntur og hinn víðfræga brosandi kúk .    

 

                                                
23 Katy Steinmetz, „Time Exclusive: Here Are Rules of Using Emoji You Didn’t Know You Were 

Fallowing.“ Time.com, 17. júlí 2014, sótt 11. september 2015 á http://time.com/2993508/emoji-rules-
tweets/. 

24 „They carry with them a fog of meaning. You can’t exactly pin down what any particular emoji means“ 
25 Steinmetz, „Time Exclusive: Here Are Rules of Using Emoji You Didn’t Know You Were Fallowing.“ 
26 „The Semiotics of Emojis.“ Emojis 101, 30. apríl 2015, sótt 16. nóvember 2015 á http://emojis-

101.tumblr.com/post/117766678340/emoji-lgbtq-visibility?is_related_post=1. 
27 Vyvyan Evans, „Can emojis really by used to make terror threats.“ The Guardian, 2. febrúar 2015, sótt 2. 

desember 2015 á http://www.theguardian.com/technology/2015/feb/02/can-emojis-really-be-used-to-make-
terror-threats?CMP=share_btn_tw. 
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Mynd 1 Íslenskt lyklaborð í snjallsíma 

Mynd 2 Emoji-lyklaborð í snjallsíma 

 

Upphafsmaður emoji er Shigetaka Kurita, starfsmaður hjá Japanska margmiðlunar-

fyrirtækinu NTT Docomo. Í lok 10. áratugarins leitaði fyrirtækið nýrra leiða til að aðgreina 

sig frá samkeppnisaðilum á mjög erfiðum markaði. Kurita stakk upp á því að bæta 

einföldum teiknimyndum við samskiptahugbúnað fyrirtækisins og þar af leiðandi höfða 

betur til unglinga. Fyrstu útgáfu emoji teiknaði Kurita á rúðustrikaðan flöt með 144 reitum, 

12 á hæð og 12 á breidd. Að lokum hafði Kurita teiknað 176 mismunandi merki allt frá 

broskörlum yfir í nótur. Hann sótti sér innblástur til hefðbundinna japanskra teiknistíla svo 

sem Manga, sem er vinsæll í japönskum myndasögum og höfðar til fullorðinna jafnt sem 

barna. 28  Einnig studdist hann við Kanji, kínverskt táknkerfi sem Japanir hafa tekið inn í 

ritmál sitt. 29 

 

 
Mynd 3 - Nokkkrar af fyrstu teikningum Kurita  

 
                                                
28 „Manga.“ Dictionary.com, sótt 21. nóvember 2015 á http://dictionary.reference.com/browse/manga. 
29 „Smile! The amazing history of emoticons and emojis.“ Windows.com, 23. maí 2015, sótt 4. ágúst 2015 á 

http://blogs.windows.com/devices/2015/05/23/emoji_history/. 
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Emoji táknkerfið náði slíkum vinsældum að aðrir japanskir samskiptamiðlar tóku það 

upp.30 Árið 2007 gaf Apple út fyrsta iPhone-símann og snjallsímar urðu vinsælir um allan 

heim.31 Stórfyrirtækin Apple og Google gerðu sér bæði grein fyrir því að til þess að komast 

inn á japanska markaðinn yrðu þau að hafa emoji í símum sínum, jafnvel ef táknin væru 

eingöngu notuð í Japan. Apple faldi emoji í iPhone-inum þar sem notendur utan við Japan 

áttu ekki að finna þau. Ekki leið þó á löngu þar til notendur í Bandaríkjunum fundu leið til 

að nálgast þessa spennandi viðbót og með hjálp japansks tungumála-smáforrits gátu þeir 

loks skreytt öll sín skilaboð með brosandi kúk.32    

Emoji hefði ekki orðið til ef ekki væri fyrir greinarmerkjakarlinum, :-). Munurinn á 

emoji og greinarmerkjakörlum (e. emoticons) er sá að hefðbundna greinarmerkjakarla þarf 

að slá inn með mismunandi greinarmerkjum, á meðan emoji er safn af tilbúnum myndum 

sem sem gerir sendandanum kleift að tjá svipbrigði með einum smelli.33  

 

 

 
Mynd 4 - Dæmi um greinarmerkjakarl (vinstri) og emoji (hægri) með svipaða merkingu 

 

  

                                                
30 Jeff Balgdon, „How emoji conquered the World: The story of the smiley face from the man who invented 

it.“ The Verge, 4. mars 2013, sótt 16. september 2015 á http://www.theverge.com/2013/3/4/3966140/how-
emoji-conquered-the-world.  

31 „8 Years of the iPhone: An Interactive Timeline.“ Time.com, 27. júní 2014, sótt 30. nóvember 2015 á 
http://time.com/2934526/apple-iphone-timeline/. 

32 Balgdon, „How emoji conquered the World.“ 
33 Insider Business, „ The History Of The Emoji Told Entirely In Emojis.“ Myndband,1:44, sótt 11. 

september 2015 á https://www.youtube.com/watch?v=tf0PLOexjc0. 
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2.2 Forsaga emoji  
En hvaðan kemur þá greinarmerkjakarlinn? Það er ekki nýtt fyrirbæri að menn tjái sig með 

myndum, heldur þvert á móti. Ritmál eins og við þekkjum það í dag á uppruna sinn að 

rekja til myndmáls forfeðra okkar. Til dæmis er bókstafurinn A þróaður út frá mynd af 

uxa.34  

 
Mynd 5 þróun bókstafsins A 

 

Myndir hurfu smátt og smátt úr ritmálinu en skutu upp kollinum á ný, löngu fyrir tíma 

stafrænna samskipta með samsetningu örfárra greinarmerkja. Elsta andlitstáknið sem 

fundist hefur á prenti var greinarmerkjakarl sem leynist í ljóði eftir Robert Herrick frá árinu 

1648.35 Ekki er vitað hvort ætlun höfundarins hafi verið að mynda broskarl eða hvort um 

innsláttarvillu sé að ræða. Broskarlinn passar engu að síður mjög vel inn í samhengi 

ljóðsins:  

„Upon my ruins (smiling yet :)“ 36 

Svipað dæmi er að finna í handriti af ræðu Abrahams Lincoln frá árinu 1862. Ekki er 

staðfest að það hafi verið af ásetningi gert fremur en hjá Herrick, en passar þó einnig mjög 

vel inn í samhengi ræðunnar:  

„There is no precedent for your being here yourselves, (applause and laughter ;)“37 

Það var þó ekki fyrr en á tölvuöld sem andlitstákn voru fyrst tekin í almenna notkun. Fyrsta 

andlitstáknið sem notað var í stafrænum samskiptum var samsett úr greinarmerkjunum 

tvípunkti, bandstriki og sviga, :-), og hafði þann praktíska tilgang að greina á milli 

skilaboða sem meint voru í gríni og þeirra sem voru það ekki. Það var þann 19. september 

1982 sem Scott E. Fahlman átti í líflegum samræðum við félagsskap forritara við Carnegie 

                                                
34 Michalle Seattler, „Marketers embrace emojis for more emotional mobile connections with millennials.“ 

Mobile Marketer, 14. júlí 2014, sótt 10. nóvember 2015 á 
http://www.mobilemarketer.com/cms/news/advertising/18207.html. 

35 Lauren Drell, „Emoticons: The History of Digital Sarcasm.“ Mashable, 19. september 2012, sótt 5. ágúst 
2015 á http://mashable.com/2012/09/19/emoticons/#eRqaYrZK_Pq4. 

36 Drell, „Emoticons.“ 
37 Drell, „Emoticons.“ 
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Melon háskólann í Pittsburgh. Samræðurnar urðu fljótlega talsvert óformlegar og stakk 

Fahlman upp á því að nota tákn til þess að enginn vafi væri á hvað menn meintu.38 

Ég legg til að eftirfarandi táknröð verði notuð sem merki um spaug: :-)39 

Lesið það á hlið. Raunar er líklega hagkvæmara að merkja hluti sem eru EKKI 
spaug, að núverandi bylgju gefinni. Fyrir það skal nota :-(40 41 

Eftir þetta hefur Fahlman verið kallaður faðir broskarlsins. Eftir því sem 

greinarmerkjakarlinn varð vinsælli byrjuðu notendur að þróa hugmyndina áfram og til urðu 

fleiri greinamerkjakarlar, til dæmis: :-D, :-S og :-/.42 Andlitstákn urðu stöðugt vinsælli og á 

sama tíma gerðu menn sér grein fyrir því að andlitstákn gerðu þeim kleift að bæta áherslu, 

tilfinningu eða tón við annars fremur þurr eða litlaus samskipti. Svo stuðst sé við hugtök 

Jakobson, þá jókst tilfinninga- og áhrifsgildi stafrænna samskipta með notkun 

andlitstáknanna. Fljótlega var greinarmerkjakarlinn orðið félagslega samþykktur sem tákn 

fyrir svipbrigði.43  

Andlitstáknið fluttist á milli heimsálfa og meðal þess mikilvægasta sem átti sér stað 

í þróun upphaflega andlitstáknsins voru breytingar Japana á formi þess og útliti. Í staðin 

fyrir að halda sig við hinn upprunalega broskarl, á hlið, vildu Japanir nota tákn sem 

auðveldara væri að skilja inni í samfelldum texta. Japanski greinarmerkjakarlinn, öðru 

nafni kaomoji er myndaður úr greinarmerkjunum: ^_^.44 Líkt og Ameríkanar gerðu við 

sinn greinarmerkjakarl, :-), notuðu Japanir kaomoji sem grunn og bættu síðan við alls kyns 

mismunandi greinarmerkjum sem mynduðu mismunandi svipbrigði og jafnvel hreyfingar 

svo sem ＼(｀0´)／, ಠ_ರೃ og ᶘ ᵒᴥᵒᶅ,45 Sjá má að Japanir voru vægast sagt frumlegir þegar 

kom að andlitstáknunum og nýttu öll þau tákn sem til boða stóðu. Ef við setjum þessa 

þróun í samhengi við hugtök Jakobson, þá er hér í raun um tilraunir með skáldskapargildi 

andlitstáknanna að ræða.  

                                                
38 Drell, „Emoticons.“ 
39 „I propose that the following character sequence for joke markers:  

:-)“ 
40 „Read it sideways. Actually, it is probably more economical to mark 

things that are NOT jokes, given current trends. For this, use 
:-( “ 

41 Drell, „Emoticons.“ 
42 Sternberg, „Smile, You're Speaking Emoji.“ 
43 Sternberg, „Smile, You're Speaking Emoji.“ 
44 Esra Krabbe, „Western Emoticons VS Japanese Kaomoji.“ WAttention, 28. nóvember 2015, sótt 20. 

nóvember 2015 á http://www.wattention.com/western-emoticons-vs-japanese-kaomoji/. 
45 „All 10,000+ Of Our Kaomoji Japanese Emoticons in One Giant List.“ JapaneseEmoticons.me, sótt 20. 

nóvember 2015 á http://japaneseemoticons.me/all-japanese-emoticons/ 
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2.3 Viðbót við tungumálið  
Ljóst er að notendur eiga stóran þátt í þróun andlitstákna enda eru táknkerfi heimsins í 

stöðugri þróun og við leitum ætíð betri leiða til að eiga í samskiptum, tjá tilfinningar okkar 

og skoðanir.46 En geta emoji talist sem tungumál? Þó svo að emoji táknkerfið eigi margt 

sameiginlegt með tungumálinu er ýmislegt sem vantar uppá til þess að það geti flokkast 

sem slíkt. Samkvæmt íslenskri orðabók er hugtakið tungumál skilgreint sem: 

Tunga, mál, táknkerfi manna til tjáskipta, byggt á takmörkuðum fjölda málhljóða 
(bókstafa í rituðu máli) sem í sjálfu sér eru merkingarlaus en raðast saman í 
merkingarbærar einingar (orðhluta og orð) sem síðan mynda setningar samkvæmt 
ákveðnum reglum (málfræði hvers tungumáls)47 

Emoji er svo sannarlega táknkerfi, en hins vegar fylgja táknunum engin ákveðin hljóð. Þau 

eru ekki samsettir úr smærri einingum, eins og bókstöfum, heldur standa þau sjálf undir 

merkingu sinni. Í dag eru til 845 mismunandi emoji-tákn og stöðugt bætast fleiri í hópinn.48 

Samt sem áður er það ekki nóg til að tákna öll þau hugtök sem nauðsynleg eru til að leysa 

hið ritaða mál af hólmi.  Enska tungumálið inniheldur til dæmis yfir milljón orð og 

fullorðinn enskumælandi einstaklingur notar reglulega allt frá 30-60.000 orð og skilur mun 

fleiri. 49 Jafnvel þó svo hægt sé að raða emoji-táknum upp til að útskýra einfalda atburðarás 

koma þeir seint í stað orðasamsetninga sem geta lýst flóknum hugtökum eða nákvæmum 

lýsingum á aðstæðum. 50 Emoji henta, þar af leiðandi, illa boðum sem þurfa á ríku 

tilvísunargildi að halda, samkvæmt kenningu Jakobson. Emoji-táknin vísa til mun færri 

hluta í heiminum en ensk tunga er fær um að gera.  

Emoji eiga það sameiginlegt með öðrum orðalausum samskiptum, eins og fram 

hefur komið, að þeir standa oftast sem viðbót við orðin og leggja áherslu á hvað 

mælandanum finnst um þau. Emoji geta þó einnig staðið einir og sér og hegða sér þá 

svipað og orð. Orð er skilgreint sem „Eining sem sett er saman úr málhljóðum (bókstöfum) 

og hefur ákveðna merkingu.“51 Samfélagið virðist þó vera að endurskilgreina hugtakið orð 

með því að leyfa emoji að vera hluti af þeim flokki. Til dæmis útnefndi Oxford 

Dictionaries táknið: , eða „Face with Tears of Joy“ orð ársins 2015. Þetta er í fyrsta 

                                                
46 Andrea Ayres, „Emoji Love: The Science Behind Emoticons.“ Crew, sótt 15. september 2015 á 

http://blog.crew.co/emoji-love-the-science-behind-emoticons/. 
47 „Tungumál.“ Snara, sótt 27. nóvember 2015 á https://snara.is/. 
48 „How many emoji characters are there?“ Emojipedia, sótt 27. nóvember 2015 á http://emojipedia.org/faq/. 
49 Vyvyan Evans, „There's Nothing Lazy About Using Emojis to Communicate.“ New Republic, 26. maí 

2015, sótt 21. nóvember 2015 á https://newrepublic.com/article/121899/theres-nothing-lazy-about-using-
emojis-communicate/. 

50 Evans, „There's Nothing Lazy About Using Emojis to Communicate.“ 
51 „Orð.“ Snara, sótt 27. nóvember 2015 á https://snara.is/. 



 14 

skipti sem mynd hlýtur þennan titil, en rökin fyrir valinu eru þau að táknið endurspegli 

tíðaranda ársins 2015.52  

Emoji-hjartað „  “ var að sama skapi útnefnt vinsælasta orðið á 

samfélagsmiðlinum Twitter árið 2014 og telur prófessor Vyv Evans við Bangor háskóla í 

Norður-Wales að emoji sé nú örast vaxandi tjáningaform mannkynssögunnar. Málflutning 

sinn byggir Evans á því hversu gríðarlega hratt emoji þróast og hversu auðveldir þeir eru í 

notkun. Prófessor Evans sérhæfir sig í að rannsaka emoji sem staðgengil orða og hversu 

hratt sú þróun á sér stað.53 Í könnun sem framkvæmd var af margmiðlunarfyrirtækinu 

TalkTalk Mobile finnst, 72 prósentum 18-25 ára ungmenna, í Bretlandi, auðveldara að tjá 

tilfinningar sínar með emoji heldur en með orðum.54  

Það eru engar algildar málfræðireglur þegar kemur að notkun emoji og ef reynt yrði 

að gera slíkar reglur formlegar yrðu þær líklega úreltar áður en reglugerðin yrði kláruð. 

„Fólk er ennþá að prófa sig áfram með þessar myndir og þú gætir notað emoji ólíkt öllum 

öðrum í heiminum“55 56 segir Taylor Schnobelen sérfræðingur um andlitstákn. Þó virðast 

vera nokkrar óskrifaðar reglur sem fólk notar án þess að gera sér grein fyrir því. 

Schnoebelen greindi um 500.000 tíst og niðurstöðurnar sýndu ákveðnar notkunarvenjur 

sem notendur emoji hafa tileinkað sér.57  

Emoji eiga það til að birtast í lok setningar. Það er mun líklegra að maður verði var 

við tíst eins og: „Hæ sæta  “ frekar en „Hæ  sæta“ Jafnvel þegar emoji birtast innan í 

tístum virðast þau yfirleitt staðsett milli setninga t.d. „Ég trúi því ekki hvað þetta var 

frábært dagur!  takk fyrir mig  “58 

Notendur emoji virða lestur frá vinstri til hægri og tímaröð, líkt og í rituðu máli. Ef 

tilgangur merkjanna er að segja sögu er hún sögð frá vinstri til hægri. Önnur uppröðun gæti 

táknað allt aðra sögu. Þegar Schnoebelen greindi tíst um jólin komst hann að því að 

jólasveinninn kom alltaf á undan gjöfunum,    af því auðvitað þarf jólasveinninn 

að koma með gjafirnar áður en þær birtast. Undantekning þessarar reglu er byssan.   

                                                
52 „Oxford Dictionaries Word of the Year 2015 is ...“ Oxford Dictionaries, sótt 16. nóvember 2015 á 

http://blog.oxforddictionaries.com/2015/11/word-of-the-year-2015-emoji/. 
53 Anna Dobie, „UK's fastes growing language is... emoji.“ BBC Newsbeat, 19. maí 2015, sótt 15. september 

2015 á http://www.bbc.co.uk/newsbeat/article/32793732/uks-fastest-growing-language-is-emoji. 
54 Steinmetz, „Time Exclusive: Here Are Rules of Using Emoji You Didn’t Know You Were Fallowing.“ 
55 Steinmetz, „Time Exclusive: Here Are Rules of Using Emoji You Didn’t Know You Were Fallowing.“ 
56 „People are still experimenting with the images, and you might use emoji unlike anyone else on this big ole 

planet.“ 
57 Steinmetz, „Time Exclusive: Here Are Rules of Using Emoji You Didn’t Know You Were Fallowing.“ 
58 Steinmetz, „Time Exclusive: Here Are Rules of Using Emoji You Didn’t Know You Were Fallowing.“ 
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Eina myndin af byssu sem emoji býður upp á beinist til vinstri sem þýðir að það sem er 

vinstra megin við byssuna er fórnarlambið og það sem er hægra megin er gerandi.59  

Þegar tveir eða þrír emoji eru notaðir saman virðist emoji sem eru með andlit nær 

alltaf koma á undan merkjum sem tákna gjörðir eða annað. Til dæmis er röðin „ “ 

mun algengari en „  “ eins er uppröðunin „ “ algengari en „ “ þó svo 

rökrétta röðin væri sú að sýna fyrst brotið hjarta og að svo sé grátið.60  

Þrátt fyrir að vera fullburða táknkerfi sem skýra má á grundvelli kenningar 

Romans Jakobson um boðskipti þá hefur emoji ekki burði til að teljast sem tungumál, að 

minnsta kosti ekki enn.61 Frekar mætti álykta að emoji sé myndræn viðbót við tungumálið 

sem bætir þeim upplýsingum við skilaboð sem ekki verða tjáðar í orðum. 

 

 

                                                
59 Steinmetz, „Time Exclusive: Here Are Rules of Using Emoji You Didn’t Know You Were Fallowing.“ 
60 Steinmetz, „Time Exclusive: Here Are Rules of Using Emoji You Didn’t Know You Were Fallowing.“ 
61 Evans, „Can emojis really by used to make terror threats.“  
 



 16 

3. Líkaminn sem lykill  

Í boðskiptakenningu Jakobson er talað um ákveðið málkerfi eða lykil sem mælendur þurfa 

báðir að hafa þekkingu á svo að þeir geti skilið hvorn annan.62 Til dæmis getur þú lesið 

þennan texta af því að þú kannt íslensku, þú þekkir málkerfi íslenskunnar og hefur því lykil 

að þeim boðskiptum sem fram fara á íslensku. Ef textinn væri hinsvegar á tungumáli sem 

þú myndir ekki skilja þá hefðir þú ekki þekkingu til að afkóða upplýsingarnar.  

Oft virðast málkerfin sem við styðjumst við liggja bókstaflega í augum uppi. 

Tökum ljósmyndina sem dæmi. Þegar ljósmynd er skoðuð þarf að þýða tvívídd 

myndarinnar yfir á þrívídd rýmisins. Mannfræðingar hafa uppgvötað að fólk í óþróuðum 

ættbálkum á erfitt með þýðinguna þar á milli. Líkt og Elizabeth Chaplin skrifaði árið 1994: 

„Ljósmyndun kynnti til sögunnar nýja leið til að sjá, leið sem þurfti að læra áður en hún 

varð náttúruleg.“63 Mannveran þarf að „læra“ að túlka allar þær upplýsingar sem hún fær 

úr umhverfinu.64 Þegar kemur að andlitstáknum notum við ekki tungumálið sem lykil eins 

og hingað til hefur verið gert í stafrænum samskiptum. Við þurfum nýjan lykil. Þessi lykill 

er okkar eigin líkami, nánar til tekið okkar eigið andlit.  

 

3.1 Andlit öðru æðra  
Mannveran notar sérstaka heilavirkni til að greina andlit frá öðrum hlutum og við setjum 

andlit í forgang þegar við greinum umhverfið í kringum okkur.65 Þetta kemur fram í 

rannsóknum Doris Tsao taugasérfræðings við Bremen háskóla í Þýskalandi. Hún hefur 

rannsakað af hverju fólk á það til að sjá andlit í hlutum eins og bílum eða innstungum og af 

hverju fólk finnur hjá sér þörf til að tilbiðja ristað brauð sem lítur út eins og María mey. 

Þessi forgangsröðun útskýrir af hverju það er mannsheilanum eðlislægt að móta andlit í 

umhverfi sínu og sjá andlit í dauðum hlutum. 66 Einnig gæti ástæðan falist í því að við 

sjáum svo mörg andlit í kringum okkur dags daglega að við gerum ráð fyrir því að sjá þau 

                                                
62 Jakob Benediktsson, Hugtök og heiti í bókmenntafræði. bls. 33. 
63 Courtney Seiter, „7 Reasons to Use Emoticons in Your Writing and Social Media, According to Science.“ 

Buffer Social, 20. janúar 2015, sótt 29. ágúst 2015 á https://blog.bufferapp.com/7-reasons-use-emoticons-
writing-social-media-according-science. 

64 Seiter, „7 Reasons to Use Emoticons in Your Writing and Social Media, According to Science.“ 
65 Elizabeth Svoboda, „Science unravels why we see faces everywhere.“ The New York Times, 13. febrúar 

2007, sótt 2. nóvember 2015 á http://www.nytimes.com/2007/02/13/health/13iht-
faces.html?pagewanted=all&_r=1&. 

66 Svoboda, „Science unravels why we see faces everywhere.“ 
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allsstaðar, útskýrir Kang Lee, frá University of Toronto í Kanada. Allt frá barnæsku eru 

mannsandlit eitt af því fáa sem virðist alltaf vera í kringum okkur. Það að sjá andlit fyrst 

gæti einnig verið hluti af eðli forfeðra okkar þar sem það að komast af er oft mjög háð öðru 

fólki. Hvort sem það er að biðja um hjálp eða forðast hættulega einstaklinga. Í hættulegum 

aðstæðum þurfum við að bregðast hratt við og ef við sjáum óvart andlit í trjáberki er mun 

minna í húfi en ef við sjáum ekki andlit sem felur sig í runna.67  

Þegar við sjáum andlit, eða hlut sem líkist andliti, virkjast ákveðnar heilastöðvar. 

Þessar heilastöðvar virkjast hins vegar ekki ef andlitið er á hvolfi.68 Það sama á við þegar 

við sjáum greinarmerkjakarla, mannsheilinn hefur lært að þekkja greinarmerkin :-) sem 

andlit og þegar við sjáum þau kallar það fram þessa sömu heilavirkni. Hinsvegar þegar við 

sjáum sömu merki í öfugri röð (-: skynjar heilinn það ekki jafn fljótt sem andlit heldur fyrst 

sem röð af greinarmerkjum.69 Það þýðir að við höfum lært að afkóða strax röðina, 

tvípunktur, bandstrik, svigi, :-), sem andlit en ekki röðina svigi, bandstrik, tvípunktur (-:. 

  

                                                
67 Robson, „Neuroscience: why do we see faces in everyday objects?“ 
68 Robson, „Neuroscience: why do we see faces in everyday objects?“ 
69 Anna Salleh, „Emoticon language is ‘shaping the brain’.“ ABC science, 6. febrúar 2014, sótt 11. ágúst 

2015 á http://www.abc.net.au/science/articles/2014/02/06/3938772.htm. 
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3.2 Gluggi inn í sálina  
Mannsheilinn hefur lært að þekkja andlitstákn á sama hátt og mannsandlit. En hvað er 

fólgið í andlitinu? Fólk telur andlitið oft vera glugga sálarinnar og að hægt sé að komast að 

því hvað manneskja er að hugsa aðeins með því að lesa í svipbrigði viðkomandi. Til er 

fjöldinn allur af rannsóknum um svipbrigði og lengi vel töldu vísindamenn að svipbrigði 

væru náttúruleg túlkun á tilfinningum mannverunnar óháð aðstæðum, menningu eða 

uppruna. Á undanförnum árum hefur þó komið í ljós að samband líkama og tilfinninga er 

flóknara en oft hefur verið talið.  

 Rannsóknir bandaríska sálfræðingsins Paul Ekmann hafa sýnt fram á að nokkur 

grunn-svipbrigði séu náttúruleg og eins í öllum menningarheimum. Til dæmis eru sorg, 

hamingja og reiði algengar tilfinningar sem hafa mjög auðskilin tákn og eru tjáð og skilin á 

ákveðinn hátt. Hann sýndi fólki um allan heim myndir af svipbrigðum og bað þau um að 

nefna tilfinningu. Það virtist ekki skipta máli hvaðan manneskjan kom eða hversu 

einangruð frá öðrum menningarheimum hún var, allir pöruðu myndirnar rétt saman. Þetta 

bendir til þess að svipbrigði séu að minnsta kosti að hluta til líkamleg og að við greinum 

tilfinningar annarra út frá ákveðnum líkamlegum vísbendingum, til dæmis þegar fólk 

„brosir með augunum“ skiljum við að það er merki um raunverulega gleði, en ekki þvingað 

bros.70  

Margir sálfræðingar telja þetta þó vera ofur einföldun á því hvernig fólk tjáir og 

skilur tilfinningar. Ein af þeim er Lisa Feldman Barrett, sálfræðingur við Northeastern 

Háskólann í Boston. Hún leitast við að sjá samband andlits og tilfinninga frá öðru 

sjónarhorni. Hún telur að þó svo að tilfinningar hafi ákveðin steríótípísk tákn, séu þau ekki 

jafn einföld og áræðanleg í raunveruleikanum. Það er til dæmis ekki bara einn ákveðinn 

svipur sem táknar reiði, en samt skynjum við reiði annarra. Hún trúir því að ytri aðstæður 

hafi mun meiri áhrif en áður var haldið.71 Svo sem samband eða samhengi eins og 

Jakobson lýsir í kenningum sínum. Gott dæmi um að umhverfið hafi áhrif er þegar við 

horfum á bíómynd eða leikrit og áhorfandinn heldur að hann skilji hvernig persónunum 

líður aðeins út frá svipbrigðum leikaranna, en gleymir að taka inn í myndina að lýsingin, 

leikmyndin og tónlistin hafa gríðarlega mikil áhrif. Barrett bendir einnig á rannsóknir sem 

sýna að þegar fólk upplifir tilfinningu fylgja henni ekki alltaf svipbrigði. Hinsvegar eru þau 

                                                
70 Beth Azar, „What's in a face?“ American Psychological Association, 1. janúar 2000, sótt 2. nóvember 2015 

á http://www.apa.org/monitor/jan00/sc1.aspx. 
71 Shannon Fischer, „About Face.“ Boston Magazine, júlí 2013, sótt 2. nóvember 2015 á 

http://www.bostonmagazine.com/news/article/2013/06/25/emotions-facial-expressions-not-related/. 
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einnig notuð sem samskiptaleið og félagsleg tákn. Rannsóknir hafa sýnt fram á að fólk er 

líklegra til að brosa eða hlæja að fyndnu myndskeiði ef það horfir á það með öðrum frekar 

en í einrúmi.72 

Rannsóknir Barrett hafa leitt í ljós að tilfinningarnar sjálfar eigi sér ekki ákveðinn 

stað í heilanum sem síðan kallar fram ákveðið mynstur í líkamanum, heldur benda 

rannsóknir hennar til þess að hvert og eitt okkar myndi tilfinningar á okkar eigin hátt út frá 

mismunandi þáttum, svo sem innri næmni, viðbrögðum við umhverfinu, menningu okkar 

og líkamlegri þekkingu og reynslu.73 Með öðrum orðum: tilfinningar passa ekki inn í 

ákveðin box. Þær eru róf, eins og til dæmis litahjólið, sem inniheldur ótal mismunandi liti. 

Til einföldunar flokkum við tilfinningar í flokka, svo sem reiði, gleði og sorg. Eins 

flokkum við liti í rauðan, gulan og svo framvegis. Þessir flokkar eru svo mismunandi eftir 

menningu, aðstæðum og uppruna.74  

Þegar  liturinn blár er nefndur, er ómögulegt að segja til um hvort tveir einstaklingar 

fái sama lit upp í hugann. Ástæða þess er sú að hugtakið blár er tákn um ógrynni ólíkra 

blárra tóna. Svipbrigði eru ekki alls kostar ólík því þó svo einstaklingar myndi sömu 

svipbrigði er engin leið að segja til um hvort þeir upplifi sömu tilfinningu. Á meðan emoji 

eru íkon eða eftirmyndir svipbrigða eru svipbrigðin sjálf fremur það sem Peirce nefnir, 

vísir, þau gefa vísbendingar um tilfinningaástand þess sem tjáir svipbrigðin, en þau eru 

ekki tvímælalaus eftirmynd tilfinninganna sjálfra. Þar af leiðandi er ekki skrýtið að 

andlitstákn séu með mjög óræða merkingu.  

 

3.3 Ég er eins og þú  
Merking andlitstákna er óræð, en hvernig getur þá verið að við skiljum þau svona vel? 

Þegar fólk sér einhvern geispa, jafnvel þegar það les orðið „geispi“, er það líklegt til að 

geispa innan næstu 30 sekúndna, ef ekki á sama tíma. Þetta er dæmi um líkamsspeglun. 

Það að spegla líkamstjáningu annarra er leið til að tengjast viðkomandi og auka skilning. 

Þetta er öflugt tákn sem sendi skilaboðin „Ég er eins og þú, mér líður eins og þér,“ og fólk 

notar það mjög oft ómeðvitað.75 Þegar við hittum fólk í fyrsta skipti fer heilastarfsemi af 

stað í ákveðnum hluta heilans, og greining á einstaklingnum fer af stað. Við spyrjum 

okkur, ómeðvitað: er viðkomandi eins og ég? Þegar við upplifum að manneskja sé eins og 
                                                
72 Fischer, „About Face.“ 
73 Fischer, „About Face.“ 
74 Courtney Humphries, „The Emoticon on Your face.“ The Boston Globe, 21. febrúar 2012, sótt 3. nóvember 

2015 á http://clbb.mgh.harvard.edu/the-emoticon-on-your-face/. 
75 Fischer, „About Face.“ 
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við sjálf eykst virkni þessa sama hluta heilans og við tengjumst mjög auðveldlega. Svipað 

og að horfa í spegil og sjá okkur sjálf, okkur líður vel af því við þekkjum það sem við 

sjáum.76 Eins þegar maður hermir eftir líkamstjáningu annarra, fær viðkomandi á 

tilfinninguna að það sé eitthvað við þig sem hann þekkir. Viðkomandi upplifir þig sem 

eigin spegilmynd. 

Það er munur milli kynja þegar kemur að líkamsspeglun. Flestar konur virðast hafa 

hæfileika þegar kemur að því að skilja og túlka líkamstjáningu. Konur eiga auðveldara með 

að spegla aðrar konur heldur en karlmenn að spegla annaðra karlmenn. Konur eru líklegri 

til að lifa sig inn í samræðurnar og utan frá séð er oft eins og atburðurinn sem önnur konan 

lýsir hafi komið fyrir þær báðar. Þegar karlmaður leggur sig fram við að spegla 

líkamstjáningu konu meðan hún talar er honum lýst sem hugulsömum, gáfuðum og 

aðlaðandi.77 Rannsóknir sýna þó að karlar upplifa tilfinningar jafn sterkt og konur, en sýna 

þær síður.78 Á grundvelli þeirrar vitneskju að konur eiga auðveldara með að sýna 

tilfinningar en karlar væri rökrétt að álykta að konur noti andlitstákn meira en karlar. Sú 

ályktun stenst og samkvæmt rannsókn sem gerð var við Rice Háskóla í Texas eru konur 

tvisvar sinnum líklegri til að nota andlitstákn í stafrænum samskiptum en karlar.79 Einnig 

hafa rannsóknir sýnt að samfélagið virðist samþykkja það betur þegar konur nota 

andlitstákn frekar en karlar. Stefnumótasíðan Zoosk sýndi fram á að karlmenn sem notuðu 

andlitstáknið :) á síðunni sinni fengu 6 prósent færri skilaboð, á meðan konur sem notuðu 

sama tákn fengu 60 prósent fleiri skilaboð.80 Þetta sýnir fram á augljósa tengingu milli þess 

að sýna tilfinningar í staðbundnum samskiptum og að nota andlitstákn í stafrænum 

samskiptum. Sem gæti þýtt að ef maður speglar fólk í stafrænum samskiptum, svo sem 

skrifar á sama hátt og notar sömu andlitstákn og sá sem maður á samskipti við, sýni maður 

þannig traust og aukinn skilning.  

En hvernig notum við líkamsspeglun til að skilja emoji og önnur tilfinningatákn? 

Svipbrigði eru ekki aðeins afleiðingar tilfinninga, heldur geta tilfinningar líka verið 
                                                
76 Judith E Glaser, „Psychology of Deep Connection.“ Psychology Today, 29. september 2015, sótt 30. 

nóvember 2015 á https://www.psychologytoday.com/blog/conversational-intelligence/201509/psychology-
deep-connection. 

77 „Mirroring in Body Language.“ Psychologia, sótt 1 desember 2015 á http://psychologia.co/mirroring-
body-language/. 

78 „Mirroring in Body Language.“ 
79 David Ruth, „Women use emoticons more than men in text messaging :-).“ Rice University New & Media, 

10. október 2012, sótt 11. september 2015 á http://news.rice.edu/2012/10/10/women-use-emoticons-more-
than-men-in-text-messaging/. 

80 Laura Stampler, „Men, If This Data Proves Women Hate Emoticons, Will You Finally Stop Sending 
Them?“ Time.com, 3. janúar 2014, sótt 11. september 2015 á http://newsfeed.time.com/2014/01/03/men-if-
this-data-proves-women-hate-emoticons-will-you-finally-stop-sending-them/. 
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afleiðingar svipbrigða. Til dæmis þegar fólk sér brosandi manneskju brosir það með og 

upplifir ánægju í kjölfarið, brosið er „smitandi“ jafnvel þó viðkomandi hafi ekki liðið 

sérstaklega vel áður. Brosið hefur þannig öfug áhrif, að í staðinn fyrir að líða vel og þar af 

leiðandi brosa, getur maður brosað og þar af leiðandi liðið vel. Það sama á sér stað þegar 

fólk setur sig í stellingar sem tákna sjálfsöryggi, þá er það líklegra til að upplifa 

sjálfsöryggi heldur en ef það setur sig í stellingar sem tákna óöryggi.81  

Til þess að skilja svipbrigði annarra og þar með tilfinningar þeirra notum við okkar 

eigin líkama, hermum eftir þeim og upplifum þannig eitthvað í líkingu við tilfinningar 

þeirra. Það er þessi líkamlegi skilningur sem við beitum við afkóðun emoji, líkami okkar 

gegnir með öðrum orðum hlutverki lykils samkvæmt kenningu Jakobson. Þetta gefur emoji 

óneitanlegt forskot í samanburði við hin ýmsu tungumál, því á meðan málkerfi 

tungumálanna eru mörg hver gjörólík eru allar manneskjur líkamlegar verur frá náttúrunnar 

hendi. 

 
  

                                                
81 TED, „Your Body Language Shapes Who You Are | Amy Cuddy | TED Talks.“ Myndband, 20:55, sótt 30 

nóvember 2015 á https://www.youtube.com/watch?v=Ks-_Mh1QhMc 
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Lokaorð 
Orðalaus samskipti og andlitstákn eiga mjög margt sameiginlegt. Til dæmis það að bæta 

orðalausum upplýsingum við rituð eða töluð orð, en geta í ákveðnum aðstæðum komið í 

stað orða. Einnig eiga konur auðveldara með að skynja líkamstjáningu en karlar, og eru á 

sama tíma líklegri til að nota emoji.  

Þetta sýnir að andlitstákn og þar á meðal emoji gera okkur kleift að bæta við 

einhverjum af þeim 93 prósentum samskipta sem ekki eru tjáð með orðum og auðvelda 

okkur að sýna raunverulega meiningu okkar. Á sama hátt og við notum svipbrigði og tón í 

samræðum notum við broskarla í stafrænum samskiptum til þess að tjá tilfinningar okkar.82 

Eins og áður kom fram, út frá rannsóknum Barrett, þá passa tilfinningar ekki inn í ákveðin 

hólf heldur eru „spektrúm“ eða róf sem við upplifum öll á mismunandi hátt. Til að 

einfalda, og auðvelda samskipti er tilfinningum skipt upp og við köllum þær nöfnum, svo 

sem gleði, reiði, sorg og svo framvegis. Sama á við um svipbrigði, þau eru óendanlega 

mörg og mismunandi, en við flokkum þau niður til einföldunar og setjum fram ákveðin 

tákn sem lýsa þessum einfölduðu svipbrigðum. Þetta gerir það að verkum að merking 

andlitstákna er mjög þokukennd.  

Emoji eru boðskipti og út frá boðskiptalíkani Jakobson og kenningum Charles 

Peirce er hægt að útskýra þessa tegund af boðskiptum á svipaðan hátt:  

 

                               Samhengi  
         Samband 
            Sameiginleg þekking  
     
                  Mælandi                                 Viðmælandi      

Tilfinning    →     svipbrigði    →    emoji           emoji     →     svipbrigði     →     tilfinning 
        vísir           íkon         íkon              vísir            

 lykill: andlit                                            lykill: andlit  
 
                     Boðskipti 
 
 

Mælandi upplifir ákveðna tilfinningu og í kjölfarið gefa svipbrigði hans vísbendingu um þá 

tilfinningu. Mælandinn sendir síðan emoji sem er eftirmynd eða íkon af svipbrigðinu og 

lýsir þannig eigin tilfinningu.  Viðmælandi tekur á móti boðunum, sér emoji-táknið og 

tengir það við ákveðið svipbrigði, viðmælandinn myndar álíka svipbrigði á eigin andliti og 

upplifir í kjölfarið eitthvað í líkingu við tilfinningu mælandans.  

                                                
82 Ayres, „Emoji Love: The Science Behind Emoticons.“ 
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Það er augljóst að tími emoji er rétt að byrja og miðað við vinsældir þeirra í dag og 

stöðuga aukningu á notkun þeirra, virðast emoji sannarlega komnir til að vera. Stafræn 

samskipti eru orðin myndrænni sem gerir það að verkum að hægt er að tjá mun meira en 

orð, sem gerir þessi annars þurru samskipti mun líflegri og nánari. 

Emoji sýna tilfinningar, það að sýna tilfinningar eru nauðsynlegt til að tengjast öðru 

fólki, hafa áhrif og byggja upp sambönd.83 Ég vil meina að emoji og önnur andlitstákn bæti 

rafræn samskipti til muna. Auðvitað er staður og stund fyrir allar tegundir af samskiptum. 

Á sama hátt og það væri óviðaeigandi að knúsa yfirmanninn sinn þegar maður hittir hann á 

ganginum sendir maður ekki tölvupóst til yfirmannsins síns með   en þetta sama   getur 

þýtt mjög mikið fyrir vin. Þó svo að stafræn samskipti muni aldrei vera jafn náin og 

staðbundin samskipti, eru stafræn samskipti mjög stór partur af raunveruleikanum sem við 

lifum í sama hvernig á þau er litið. Þau eru í langflestum tilvikum óformleg og eiga þar af 

leiðandi meira sameiginlegt með talmáli en rituðu máli. Í staðinn fyrir að flokka stafræn 

samskipti og ritmál undir sama flokk ættum við einmitt að leita leiða til að færa stafræn 

samskipti nær staðbundnum samskiptum. Það er nákvæmlega það sem andlitstákn gera. 

Emoji hjálpa okkur að tjá það sem ekki verður sagt með orðum. 

  

                                                
83 Bréne Brown, Daring Greatly. New York: Penguin Books, 2012. bls. 67. 
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