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Ágrip 

Framlag þessa meistaraverkefnis er liður í rannsóknarverkefninu Íslenskt unglingamál: 

Rannsókn á samskiptaaðferðum í raungögnum, en tilgangurinn með því er að kortleggja 

ýmis einkenni íslensks unglingamáls. Ritgerðin snýr að orðmyndun í slangurmáli 

unglinga, sem er einn þáttur rannsóknarinnar. Þar sem unglingar eru eitt helsta hreyfiafl 

lifandi tungumáls geta rannsóknir á málnotkun þeirra ekki aðeins veitt okkur innsýn inn 

í málsamfélag þeirra, heldur einnig fært okkur mikilvægar vísbendingar um 

málbreytingar og málþróun. Með unglingamáli er átt við það málsnið sem unglingar temja 

sér í tal- og ritmáli, en það getur verið ólíkt á milli hópa og er síbreytilegt milli kynslóða. 

Í máli unglinga endurspeglast viðbrögð við breyttum aðstæðum, enda fara þeir að taka 

mun meiri þátt í samfélaginu en áður. Slangur er eitt aðaleinkenni unglingamáls og það 

skiptir miklu máli þegar kemur að sjálfsmynd unglinga og samskiptum þeirra við aðra. 

Mörk slangurs og almenns málfars eru óljós, slangur er síbreytilegt og felur í sér 

mismunandi merkingar og tilgang. Þrátt fyrir það hafa rannsóknir sýnt sams konar þróun 

unglingamáls þvert á landamæri og tungumál í gegnum tíðina, og meðal þess sem 

einkennir slangurmál unglinga í hinum vestræna heimi er hátt hlutfall enskra 

aðkomuorða. Markmiðið með þessari ritgerð er að kanna hlutfall og birtingarmyndir 

nýlegra aðkomuorða úr ensku í svörum sem safnað var með vefkönnun um slangur 

veturinn 2019–2020. Þátttakendur voru beðnir um nefna slanguryrði yfir hugtök úr 

almennu máli og voru svör við tólf þeirra valin til að fjalla um hér. Til samanburðar eru 

svör úr sams konar könnun sem lögð var fyrir unglinga tveimur áratugum áður, og þess 

vegna verður hægt að varpa ljósi á þróun.  

 Samkvæmt niðurstöðum kannananna tveggja sem hér eru til umfjöllunar hefur 

hlutfall enskra aðkomuorða í slangurorðaforða unglinga á Íslandi aukist töluvert, og 

heldur færri tilraunir eru gerðar til þess að aðlaga aðkomuorðin að íslenskum rithætti. 

Tíðni aðkomuorða virðist hafa aukist á kostnað nýsköpunar í orðmyndun hvað varðar 

innlendan orðaforða en samt sem áður má greina nýjar og athyglisverðar leiðir í aðlögun 

aðkomuorða. Sem dæmi um slíkt má nefna augljós áhrif stafrænnar tækni á rithátt, 

frumlega notkun greinarmerkja og fjölbreytta leiki að framandi ritmyndum sem ýmist 

minna á erlend framburðareinkenni eða hefðbundnar íslenskar orðmyndunarleiðir. 
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Abstract 

The current thesis is part of a larger research project, Icelandic Youth Language: An 

Empirical Study of Communicative Resources, that aims to map various characteristics 

of Icelandic youth language. This thesis focuses on a better understanding of one part of 

youth language, i.e. word formation in youth slang. As adolescents are one of the main 

driving forces of the living language, research of their language behaviour can not only 

provide us with insight into their language community, but also provide us with important 

clues about language change and development. Youth language refers to spoken and 

written language used by adolescents, but it differs between groups and varies from one 

generation to the next. Changed circumstances are reflected in the language of 

adolescents, as their social participation increases. Slang is one of the main characteristics 

of youth language and vital when it comes to creating identity and interacting with others. 

There is a thin line between slang and general language as slang is ever-changing 

and involves different meanings and social purposes. Nevertheless, research on youth 

language show that similar linguistic trends are found across languages, and among the 

characteristics of adolescents' slang in the Western world is a high proportion of English 

borrowings. The aim of this thesis is to examine the ratio of English borrowings in 

Icelandic youth slang and to inspect patterns of word formation. An online slang survey 

was conducted in 2019–2020 where participants were asked to list all the slang words 

they knew for each given concept. In order to shed light on patterns and trends in youth 

slang, answers to twelve of these concepts will be analyzed and compared to answers 

collected with a similar survey twenty years earlier. 

According to this comparison, the ratio of English borrowings in Icelandic youth 

slang has increased considerably, but nowadays, slightly fewer of them are grammatically 

adapted to Icelandic. The frequency of English borrowings seems to have increased at the 

expense of innovative word formation in Icelandic. However, new and interesting ways 

of adapting borrowings can be found in the answers. For example: Digital media is clearly 

influencing the spelling of slang words, punctuation marks and traditional Icelandic 

suffixes are used creatively, and words are often spelled in a certain way to indicate a 

particular pronunciation. 

  



 

 3 

 

 

Formáli 

Ég þakka leiðbeinanda mínum, Helgu Hilmisdóttur, bæði fyrir góða leiðsögn og fyrir að 

bjóða mér að taka þátt í rannsókninni á íslensku unglingamáli, sem ritgerðin er skrifuð 

innan. Vinna við rannsóknina hefur verið ákaflega lærdómsrík og skemmtileg, en mér 

hefur í raun opnast heill heimur spennandi fræða sem ég er rétt að byrja að kynna mér. 

Ritgerðin er skrifuð við nokkuð óvenjulegar aðstæður í miðjum heimsfaraldri, sem setti 

svolítið strik í reikninginn. Ég var rétt að byrja skrifin þegar þriðja bylgja 

kórónuveirufaraldursins hófst, sem olli því að fólk var hvatt til þess að vinna að heiman 

auk þess sem bókasöfnum og lesstofum var lokað, svo fátt eitt sé nefnt. Mér verður þetta 

tímabil mjög minnisstætt enda voru aðstæðurnar gjarnan bæði krefjandi og kómískar. 

Ritgerðarskrif í félagsskap fjögurra ára forvitins sonar míns og eins árs dóttur sem ýmist 

lék sér að bókunum eða bisaði við að ná tölvunni úr sambandi, þjálfuðu þolinmæði mína 

og þrautseigju til muna.  

Ég þakka fjölskyldu minni fyrir þeirra aðstoð, ekki síst móður minni, Birnu 

Sigurbjörnsdóttur, fyrir prófarkalestur, og manninum mínum, Benedikt Skúlasyni, sem 

ávallt er mín stoð og stytta. Einnig þakka ég þeim kennurum sem hafa kennt mér í 

íslenskunni í háskólanum, og þá sérstaklega þeim Höskuldi Þráinssyni og Jóhannesi Gísla 

Jónssyni, fyrir góða þjálfun í fræðilegum skrifum. Að lokum þakka ég öllum þeim 

unglingum sem tóku þátt í rannsókninni og einnig þeim sem voru mér innan handar við 

að skilja notkun slanguryrða dagsins í dag. 

 

 

  



 

 4 

 

 

Efnisyfirlit 

 
Ágrip ................................................................................................................................ 1 

Abstract ........................................................................................................................... 2 

Formáli ............................................................................................................................ 3 

1 Inngangur .............................................................................................................. 10 

2 Unglingaslangur og aðkomuorð .......................................................................... 13 

2.1 Unglingamál ................................................................................................... 14 

2.1.1 Einkenni slangurmáls unglinga ................................................................ 15 

2.1.2 Talmál og ritmál unglinga ........................................................................ 17 

2.1.3 Upphaf rannsókna á unglingamáli og slangri ........................................... 18 

2.2 Slangur ............................................................................................................ 21 

2.2.1 Tegundir slanguryrða í íslensku ............................................................... 24 

2.2.2 Viðhorf til slangurs í gegnum tíðina ......................................................... 27 

2.2.3 Sjálfsmynd og slangur .............................................................................. 30 

3 Aðferðir og efniviður ............................................................................................ 31 

3.1 Lýsing á framkvæmd ...................................................................................... 32 

3.2 Uppbygging könnunar .................................................................................... 33 

3.3 Bakgrunnsbreytur ........................................................................................... 37 

3.3.1 Dreifing eftir kyni og aldri........................................................................ 37 

3.3.2 Dreifing milli landshluta ........................................................................... 39 

3.3.3 Hlutfall tví- eða fleirtyngdra ..................................................................... 39 

3.3.4 Tölvu- og snjalltækjanotkun ..................................................................... 42 

3.3.5 Enskunotkun ............................................................................................. 43 

3.3.6 Ástundun áhugamála ................................................................................ 44 

4 Niðurstöður ........................................................................................................... 46 

4.1 Nafnorð ........................................................................................................... 50 

4.1.1 STELPA ...................................................................................................... 51 

4.1.2 LÖGREGLA ................................................................................................ 55 

4.1.3 KÆRASTI ................................................................................................... 57 



 

 5 

 

 

4.1.4 BRJÓST ...................................................................................................... 59 

4.1.5 Samantekt ................................................................................................. 62 

4.2 Lýsingarorð ..................................................................................................... 63 

4.2.1 SKEMMTILEG(UR)/FYNDIN(N) ................................................................... 63 

4.2.2 BRJÁLAÐUR/-UÐ ........................................................................................ 66 

4.2.3 FALLEG(UR)/SÆT(UR) ................................................................................ 69 

4.2.4 HEIMSK(UR)............................................................................................... 72 

4.2.5 Samantekt ................................................................................................. 74 

4.3 Sagnorð ........................................................................................................... 75 

4.3.1 REYKJA ..................................................................................................... 75 

4.3.2 SENDA SKILABOÐ Í GEGNUM SAMFÉLAGSMIÐLA .................................... 79 

4.3.3 SPILA TÖLVULEIKI .................................................................................... 82 

4.3.4 SLAPPA AF ................................................................................................. 84 

4.3.5 Samantekt ................................................................................................. 85 

5 Heildarsamantekt ................................................................................................. 87 

5.1 Hlutfall aðkomuorða ....................................................................................... 88 

5.2 Hlutfall aðlagaðra ritmynda ............................................................................ 88 

6 Lokaorð ................................................................................................................. 90 

Heimildaskrá ................................................................................................................. 92 

Viðauki A: Spurningalisti 2020 ................................................................................... 99 

Viðauki B: Spurningalisti 2000 ................................................................................. 106 

Viðauki C: Fylgibréf með vefkönnun ....................................................................... 110 

 

  



 

 6 

 

 

Töfluskrá 

Tafla 1. Flokkun enskra aðkomuorða eftir rithætti sem nefnd voru sem slanguryrði yfir 

hugtakið STELPA í könnun 2020. ..................................................................................... 48 

Tafla 2. Tíu algengustu svörin við fyrsta lið spurningalista yfir slanguryrði (þ.e.a.s. 

grunnorð ásamt tilbrigðum) í könnunum 2020 og 2000. ............................................... 51 

Tafla 3. Þrjú oftast nefndu aðkomuorðin (þ.e.a.s. grunnorð ásamt tilbrigðum) í könnunum 

2020 og 2000  yfir nafnorðið STELPA/STÚLKA. ............................................................... 54 

Tafla 4. Þrjú oftast nefndu aðkomuorðin (þ.e.a.s. grunnorð ásamt tilbrigðum) í könnunum 

2020 og 2000  yfir nafnorðið LÖGREGLA. ....................................................................... 56 

Tafla 5. Þrjú oftast nefndu aðkomuorðin (þ.e.a.s. grunnorð ásamt tilbrigðum) í könnunum 

2020 og 2000  yfir nafnorðið KÆRASTI. .......................................................................... 58 

Tafla 6. Þrjú oftast nefndu aðkomuorðin (þ.e.a.s. grunnorð ásamt tilbrigðum) í könnunum 

2020 og 2000  yfir nafnorðið BRJÓST/KONUBRJÓST. ....................................................... 61 

Tafla 7. Samantekt á tölulegum upplýsingum um slanguryrði sem nefnd voru yfir fjögur 

hugtök úr flokki nafnorða í könnunum 2020 og 2000. ................................................... 62 

Tafla 8. Þrjú oftast nefndu aðkomuorðin (þ.e.a.s. grunnorð ásamt tilbrigðum) í könnunum 

2020 og 2000  yfir lýsingarorðin SKEMMTILEG(UR)/FYNDIN(N). ..................................... 64 

Tafla 9. Þrjú oftast nefndu aðkomuorðin (þ.e.a.s. grunnorð ásamt tilbrigðum) í könnunum 

2020 og 2000  yfir lýsingarorðið BRJÁLAÐUR/-UÐ. ......................................................... 68 

Tafla 10. Þrjú oftast nefndu aðkomuorðin (þ.e.a.s. grunnorð ásamt tilbrigðum) í 

könnunum 2020 og 2000  yfir lýsingarorðin FALLEG(UR)/SÆT(UR). ............................... 70 

Tafla 11. Þrjú oftast nefndu aðkomuorðin (þ.e.a.s. grunnorð ásamt tilbrigðum) í 

könnunum 2020 og 2000  yfir lýsingarorðið HEIMSK(UR). ............................................. 73 

Tafla 12. Samantekt á tölulegum upplýsingum um slanguryrði sem nefnd voru yfir fjögur 

hugtök úr flokki lýsingarorða í könnunum 2020 og 2000. ............................................. 74 

Tafla 13. Þrjú oftast nefndu aðkomuorðin (þ.e.a.s. grunnorð ásamt tilbrigðum) í 

könnunum 2020 og 2000  yfir sögnina REYKJA. .............................................................. 78 

Tafla 14. Þrjú oftast nefndu aðkomuorðin (þ.e.a.s. grunnorð ásamt tilbrigðum) í könnun 

2020  yfir það að SENDA SKILABOÐ Í GEGNUM SAMFÉLAGSMIÐLA. ................................. 80 

Tafla 15. Þrjú oftast nefndu aðkomuorðin (þ.e.a.s. grunnorð ásamt tilbrigðum) í könnun 

2020  yfir það að SPILA TÖLVULEIKI. .............................................................................. 83 

Tafla 16. Þrjú oftast nefndu aðkomuorðin (þ.e.a.s. grunnorð ásamt tilbrigðum) í könnun 

2020  yfir það að SLAPPA AF. .......................................................................................... 85 



 

 7 

 

 

Tafla 17. Samantekt á tölulegum upplýsingum um slanguryrði sem nefnd voru yfir fjögur 

hugtök úr flokki sagnorða í könnunum 2020 og 2000. ................................................... 86 

 

  



 

 8 

 

 

Myndaskrá 

Mynd 1. Skjáskot sem sýnir dæmi um svör við vefkönnun á slangri árið 2020. ............. 35 

Mynd 2. Ljósrit sem sýnir dæmi um svör við skriflegri könnun á slangri árið 2000. .... 35 

Mynd 3. Hlutfall milli kynja. ........................................................................................... 38 

Mynd 4. Aldursdreifing. .................................................................................................. 38 

Mynd 5. Dreifing milli landshluta. ................................................................................. 39 

Mynd 6. Hlutfall tví- eða fleirtyngdra. ........................................................................... 40 

Mynd 7. Fyrri búseta. ..................................................................................................... 41 

Mynd 8. Tölvu- og snjalltækjanotkun. ............................................................................ 42 

Mynd 9. Virk og óvirk enskunotkun. ............................................................................... 44 

Mynd 10. Áhugamál. ....................................................................................................... 46 

Mynd 11. Aðlögun enskra slanguryrða (að íslenskum rithætti) sem nefnd voru í könnun 

2020 yfir nafnorðið STELPA. ........................................................................................... 52 

Mynd 12. Aðlögun enskra slanguryrða (að íslenskum rithætti) sem nefnd voru í könnun 

2020 yfir nafnorðið LÖGREGLA. ...................................................................................... 55 

Mynd 13. Aðlögun enskra slanguryrða (að íslenskum rithætti) sem nefnd voru í könnun 

2020 yfir nafnorðið KÆRASTI. ......................................................................................... 58 

Mynd 14. Aðlögun enskra slanguryrða (að íslenskum rithætti) sem nefnd voru í könnun 

2020 yfir nafnorðið BRJÓST. ........................................................................................... 60 

Mynd 15. Aðlögun enskra slanguryrða (að íslenskum rithætti) sem nefnd voru í könnun 

2020 yfir lýsingarorðin SKEMMTILEG(UR)/FYNDIN(N). .................................................... 64 

Mynd 16. Aðlögun enskra slanguryrða (að íslenskum rithætti) sem nefnd voru í könnun 

2020 yfir lýsingarorðið BRJÁLAÐUR/-UÐ. ........................................................................ 67 

Mynd 17. Aðlögun enskra slanguryrða (að íslenskum rithætti) sem nefnd voru í könnun 

2020 yfir lýsingarorðin FALLEG(UR)/SÆT(UR). ................................................................ 69 

Mynd 18. Aðlögun enskra slanguryrða (að íslenskum rithætti) sem nefnd voru í könnun 

2020 yfir lýsingarorðið HEIMSK(UR). .............................................................................. 72 

Mynd 19. Aðlögun enskra slanguryrða (að íslenskum rithætti) sem nefnd voru í könnun 

2020 yfir sagnorðið REYKJA. ........................................................................................... 76 

Mynd 20. Aðlögun enskra slanguryrða (að íslenskum rithætti) sem nefnd voru í könnun 

2020 yfir það að SENDA SKILABOÐ Í GEGNUM SAMFÉLAGSMIÐLA. .................................. 80 

Mynd 21. Aðlögun enskra slanguryrða (að íslenskum rithætti) sem nefnd voru í könnun 

2020 yfir það að SPILA TÖLVULEIKI. ............................................................................... 82 

file:///C:/Users/RnB/Desktop/RJ_ymislegt/MA_ritgerd_RJ/MA_RITGERD_6_jan_Fikt.docx%23_Toc60861818
file:///C:/Users/RnB/Desktop/RJ_ymislegt/MA_ritgerd_RJ/MA_RITGERD_6_jan_Fikt.docx%23_Toc60861819
file:///C:/Users/RnB/Desktop/RJ_ymislegt/MA_ritgerd_RJ/MA_RITGERD_6_jan_Fikt.docx%23_Toc60861820


 

 9 

 

 

Mynd 22. Aðlögun enskra slanguryrða (að íslenskum rithætti) sem nefnd voru í könnun 

2020 yfir það að SLAPPA AF. ........................................................................................... 84 

 

  



 

 10 

 

 

1 Inngangur 

Hátt hlutfall enskra aðkomuorða einkennir slangurmál unglinga í hinum vestræna heimi 

og Ísland er þar engin undantekning. Sömu ensku orðin skjóta gjarnan upp kollinum í 

hinum ýmsu tungumálum en aðlagast viðtökumálinu mismikið og með mismunandi hætti. 

Þessi ritgerð fjallar um slangur unglinga á Íslandi og markmiðið með henni er að skoða 

hlutfall og birtingarmyndir nýlegra aðkomuorða úr ensku í svörum unglinga við könnun 

um slanguryrði og athuga hvort greina megi einhver mynstur í aðlögun þeirra að íslensku.  

 Ef til vill má finna vísbendingar um þróun, ekki síst þegar niðurstöðurnar eru 

bornar saman við eldri niðurstöður og aðrar sams konar rannsóknir. Til skoðunar eru 

einkum svör nemenda við slanguryrðakönnun sem lögð var fyrir árið 2020 en einnig svör 

sem bárust við sams konar könnun árið 2000. Í ritgerðinni verður leitast við að svara fimm 

rannsóknarspurningum sem skapa grundvöll fyrir því að draga megi ályktanir um 

breytingar á slangurorðaforða unglinga á Íslandi á síðustu tveimur áratugum. 

Spurningarnar eru eftirfarandi:  

 

1.  Hvert er hlutfall aðkomuorða úr ensku í svörunum við vefkönnuninni?  

2.  Hefur hlutfall aðkomuorða breyst á milli kannana?  

3.  Hvert er hlutfall aðkomuorða úr ensku sem birtist í aðlagaðri ritmynd í svörum 

við vefkönnuninni? 

4.  Hefur hlutfall aðlagaðra ritmynda breyst á milli kannana?  

5.  Er hægt að greina einhver mynstur í svörunum hvað varðar aðlögun í rithætti?  

 

Framlag þessa meistaraverkefnis er liður í rannsóknarverkefninu Íslenskt unglingamál: 

Rannsókn á samskiptaaðferðum í raungögnum, en meginmarkmið þess er að kortleggja 

ýmis einkenni íslensks unglingamáls. Það er samstarfsverkefni sem Helga Hilmisdóttir 

stýrir, og tilgangur þess er ekki síst sá að rannsaka málnotkun unglinga og safna gögnum 

svo hægt sé að þróa íslenska máltækni. Notaðar voru bæði eigindlegar og megindlegar 

aðferðir við rannsóknina og úrvinnslu gagna en hér verður einkum fjallað um gögn sem 

safnað var með vefkönnun veturinn 2019–2020. Könnunin var send grunn- og 

framhaldsskólum um allt land og alls bárust svör frá 1096 nemendum.  

Með rannsókninni er meðal annars verið að fylgja eftir umfangsmiklu Norrænu 

samstarfsverkefni sem sneri að samanburði á unglingamáli á Norðurlöndum, Language 

Contact and Youth Language in Scandinavia (sjá t.d. Kotsinas o.fl. 1999; Drange o.fl. 
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2002). Liður í þessu verkefni var rannsókn á slangri í formi spurningalista sem lagður var 

fyrir unglinga í Svíþjóð, Danmörku, Finnlandi og Noregi vorið 1997 (sjá t.d. Kotsinas 

2002; Forsskåhl 2005).  Sú könnun var þýdd og aðlöguð áður en hún var lögð fyrir 

unglinga á Íslandi haustið 2000 (sjá Helgu Hilmisdóttur 2018a). Þátttakendur fengu þá 

eyðublað með algengum orðum úr hversdagslegu máli og voru beðnir um að skrifa niður 

slanguryrði um þau. Sem dæmi var spurt um hugtakið STÚLKA og við því bárust svör eins 

og til dæmis gella, skvísa, pæja og chick.1 Spurt var um sams konar hugtök í þeirri könnun 

og fyrrnefndri vefkönnun sem lögð var fyrir unglinga á Íslandi tveimur áratugum síðar. 

Því má auðveldlega bera niðurstöður þessarar tveggja kannana saman og setja að 

einhverju leyti í alþjóðlegt samhengi. 

Rannsóknarspurningarnar sem hér liggja til grundvallar eru liður í því að svara 

stærri spurningum rannsóknarverkefnisins, sem snúa ekki aðeins að orðaforða heldur 

einnig málkerfi og samskiptamunstri. Hér í ritgerðinni verður sjónum einkum beint að 

orðaforðanum, nánar tiltekið nýlegum enskum aðkomuorðum í slangurorðaforða, og 

raundæmi tekin til að lýsa notkun þeirra meðal unglinga.  

Ritgerðin skiptist í þrjá meginhluta og í lokin eru helstu niðurstöður dregnar 

saman og settar í samhengi. Í öðrum kafla er fjallað um fræðilegan bakgrunn 

ritgerðarinnar og skiptist sá kafli í tvennt. Fyrri hlutinn fjallar um einkenni slangurmáls 

unglinga og gerð er grein fyrir helstu rannsóknum á því sviði en seinni hlutinn snýr enn 

fremur að slangri og helstu tegundum þess. Þar er einnig fjallað um viðhorf fólks og 

sjálfsmynd unglinga sem virðist nátengd slangri.  

Í þriðja kafla er gerð frekari grein fyrir rannsóknarverkefninu Íslenskt 

unglingamál, sem ritgerðin er unnin innan, en kaflinn fjallar þó að mestu um aðferðir við 

öflun og úrvinnslu gagna sem eru grunnurinn að þessari ritgerð. Þar er meðal annars að 

finna upplýsingar um helstu bakgrunnsbreytur sem aflað var með fyrrnefndri vefkönnun 

og sem gagnlegt er að hafa til hliðsjónar við túlkun á niðurstöðum hennar. Breytur eins 

og kyn, aldur, enskunotkun, helstu áhugamál og búseta þátttakenda eru þar settar 

myndrænt fram til þess að auðvelda yfirsýn. 

Fjórði kafli er sá viðamesti en hann skiptist í þrjá undirkafla sem fjalla um ensk 

aðkomuorð sem unglingar á Íslandi nefndu sem slanguryrði yfir valin orð í vefkönnuninni 

veturinn 2019–2020. Í stuttu máli fjalla kaflarnir þrír um einn orðflokk hver, það er að 

 
1 Í umfjöllunum um könnunina á sænsku eru orðin á spurningalistanum kölluð bjudord en þar sem 

beinþýðingin boðorð þykir ekki hæfa hér er frekar notast við orðið hugtök. Þau eru hér rituð með 

hásteflingum til aðgreiningar eins og hefð er fyrir í málvísindum þegar átt er við merkingarflokka. 
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segja nafnorð, lýsingarorð og sagnorð, og hver þeirra hefur að geyma fjóra undirkafla um 

einstök hugtök sem spurt var um. Niðurstöður könnunarinnar verða ræddar í samhengi 

við eldri niðurstöður og ætlunin er sú að svör við rannsóknarspurningunum liggi fyrir við 

lok kaflans. Ritgerðinni lýkur með heildarsamantekt í umræðukafla þar sem farið er yfir 

helstu niðurstöður. 
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2 Unglingaslangur og aðkomuorð 

Svo hægt sé að rýna í eðli og umfang enskra aðkomuorða í niðurstöðum könnunarinnar 

er mikilvægt að staðsetja ritgerðina í fræðilegri umræðu með því að gera fyrst grein fyrir 

helstu hugtökum á sviði rannsóknarinnar og bakgrunni hennar. Í þessum kafla verður 

sjónum beint að unglingamáli og slangri í fræðilegri umræðu, með hliðsjón af enskum 

áhrifum og viðhorfum til þeirra. Það er gömul saga og ný að Íslendingar hafi áhyggjur af 

stöðu íslenskunnar og óttist að hún muni hreinlega deyja út. Oftar en ekki er fjallað um 

ungt fólk í því samhengi og sagt að það tali vont eða illskiljanlegt mál. Um þessar mundir 

er enska talin helsta ógnin við móðurmálið og sumir segja unglinga tala blöndu af íslensku 

og ensku, eða jafnvel tala ensku sín á milli. Í nýlegri meistararitgerð Guðrúnar Sesselju 

Sigurðardóttur (2017) er að finna frásagnir sex starfandi framhaldsskólakennara sem tekið 

hafa eftir aukinni enskunotkun nemenda sinna og telja málkunnáttu þeirra hafa hrakað 

verulega á síðustu tveimur áratugum. Í doktorsritgerð Hönnu Óladóttur (2017) kemur 

sömuleiðis fram að verndun tungumálsins sé framhaldsskólakennurum hugleikin og að í 

því samhengi hafi þeir mestar áhyggjur af áhrifum ensku á tungumálið.  

 Á Íslandi hefur löngum verið hefð fyrir málhreinsun og í gegnum tíðina hefur 

verið skýr tilhneiging til þess að útbúa ný orð yfir erlend aðkomuorð (sjá t.d. Kjartan G. 

Ottósson 1990). Þetta virðist þó vera að breytast með tilkomu nýrrar tækni og fleiri þáttum 

sem stuðla að nánara málsambýli en með hugtakinu málsambýli (e. language contact) er 

átt við málleg samskipti á tveimur eða fleiri tungumálum. Umhverfi íslenskunnar tekur 

örum breytingum um þessar mundir og áhugi á málrækt virðist hafa dvínað (Leonard og 

Kristján Árnason 2011). Í því ljósi er fróðlegt að kanna stöðuna í slangurmáli unglinga, 

meðal annars með því að athuga að hvaða leyti ný aðkomuorð úr ensku eru aðlöguð að 

íslensku málkerfi. 

Fræðimenn sem fjallað hafa um íslenska málþróun undanfarin ár telja sumir 

hverjir að meginvandi íslenskrar málræktar á 21. öldinni muni felast í svokölluðum 

umdæmisvanda, en hafa minni áhyggjur af málbreytingum eins og hinni margumtöluðu 

„þágufallssýki‟ eða „eignarfallsflótta‟, sem flokkast heldur sem formvandi. 

Umdæmisvandinn felst í því að íslenskan missi mögulega ákveðin notkunarsvið til 

enskunnar, annað hvort vegna þess að málnotendur kjósi að nota ensku frekar eða neyðist 

til þess þar sem íslenska sé ekki í boði (sjá Eirík Rögnvaldsson 2016; Kristján Árnason 

2001). Eiríkur Rögnvaldsson fjallar í grein sinni frá 2016 meðal annars um aðkomuorð 
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sem birtast í máli unglinga og ýmist úreldast fljótt eða lifa áfram.2  Hann telur þau ekki 

valda miklum skaða ef þau sem lifa laga sig að beygingarkerfinu, og nefnir sem dæmi í 

því samhengi orðin snapp, fótósjoppa og gúgla.  

Håkan Jansson (2015) kortlagði notkun nýrra aðkomuorða í íslensku en kveikjan 

að rannsókn hans voru orð eins og kúl, kósí, plís og gigg sem eiga rætur sínar í ensku en 

eru orðin algeng í málinu. Samkvæmt frétt sem birtist um rannsóknina á vef 

Gautaborgarháskóla álítur Jansson þessi orð ógn við tungumálið og telur þau vera 

beygingarkerfinu til trafala (Havström 2015). Hér í ritgerðinni verður ekki lagt mat á það 

hvort aðkomuorð í unglingamáli hafi neikvæð eða jákvæð áhrif á málþróun enda felst 

markmiðið með henni öllu heldur í því að lýsa niðurstöðum og kanna hvort í þeim felist 

vísbendingar um þróun.  

Í þessum kafla verður fjallað um slangur sem eitt  megineinkenni unglingamáls. 

Fyrst er fjallað um helstu einkenni unglingaslangurs og talin upp átta atriði sem flokkast 

sem slangur og öll málsamfélög unglinga á Vesturlöndum virðast eiga sameiginleg. Þá 

verður fjallað um það hvernig hin óljósu mörk talmáls og ritmáls birtast í rithætti unglinga 

og síðan um upphaf rannsókna á slangurmáli unglinga en þar er einkum stuðst við 

yfirlitsgrein eftir Androutsopoulos frá 2005. Í síðari hluta kaflans er fjallað um helstu 

tegundir slangurs og um viðhorf fólks til þess hér á árum áður, en í lokin er stuttlega rætt 

um mikilvægi slangurs þegar kemur að sjálfsmynd unglinga og samskiptum þeirra við 

aðra.  

 

2.1 Unglingamál   

Með hugtakinu unglingamál (e. youth language) er átt við það málsnið sem unglingar 

temja sér í tal- og ritmáli, en það getur verið ólíkt milli hópa og er síbreytilegt milli 

kynslóða. Neðri mörk unglingsára eru dregin við kynþroskaaldurinn og er hér miðað við 

um 13 ára aldurinn en efri mörkin miðast við 19–20 ára, þegar flestir klára 

framhaldsskóla. Unglingamál einkennist af ákveðnum orðaforða en einnig af ákveðnu 

orðalagi, hljómfalli og fleiru. Slangur er eitt aðaleinkenni unglingamáls og nú á dögum 

nota málfræðingar slangurhugtakið ekki aðeins yfir orðaforða heldur einnig yfir ýmsa 

kerfisbundna þætti eins og til dæmis mynstur í orðmyndun, notkun orðræðuagna, beitingu 

hljómfalls og notkun ýmissa stílbrigða (Kotsinas 2002; Androustopoulsos 2005).   

 
2 Eiríkur notar hugtakið slettur í greininni en hér er notað hugtakið aðkomuorð (sjá skilgreiningu í kafla 

2.2). 
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Eric Partridge (1933:6), sem var brautryðjandi á sviði slangurrannsókna tók 

saman lista yfir 15 meginástæður þess að fólk notar slangur. Þó svo að verk hans séu nú 

komin til ára sinna, og slangur síbreytilegt fyrirbæri, þá eiga ástæðurnar enn nokkuð vel 

við. Meðal þeirra er leikur að tungumálinu, nýjungagirni og löngun til að skera sig úr, 

þörf fyrir að létta andrúmsloftið, skemmta öðrum eða sýna nánd og vinsemd, forðast 

flækjustig og draga úr hátíðleika. Líkt og Teresa Labov (1992) hefur bent á, eiga þrjú 

atriði á lista Partridge sérstaklega við um unglingaslangur, en þau snúa að félagstengslum, 

því að tilheyra tilteknum hópi og að halda ákveðnum hlutum leyndum fyrir öðrum. 

Yfirleitt nota unglingar ekki sama málsnið í samræðum við vini sína eins og til dæmis við 

foreldra sína eða ömmur og afa, en með hugtakinu málsnið er átt við það yfirbragð 

málsins, sem mótast af aðstæðum hverju sinni. Til þess að fá sem skýrasta mynd af 

slanguryrðum sem unglingar nota sín á milli voru þátttakendur vefkönnunarinnar, sem 

verður til umfjöllunar síðar í ritgerðinni, beðnir um að skrifa slanguryrði sem þeir sjálfir, 

eða jafnaldrar þeirra gætu notað, auk þess sem útskýrt var að slangur væri algengt í spjalli 

innan vinahópa (sjá viðauka A). Könnunin snerist um orðaforða sem þó er aðeins einn 

liður í slangri. Hugtakið unglingaslangur felur í sér mun fleiri atriði og í næsta kafla, það 

er 2.1.1, verður farið yfir nokkur sameiginleg einkenni slangurmáls unglinga á 

Vesturlöndum  

 

2.1.1 Einkenni slangurmáls unglinga 

Mörk slangurs og almenns málfars eru óljós, slangur er síbreytilegt og felur í sér 

mismunandi merkingar og tilgang. Samt sem áður hafa evrópskar og norðuramerískar 

rannsóknir sýnt sams konar þróun unglingamáls þvert á landamæri og tungumál í gegnum 

tíðina (sjá t.d. Androutsopoulos 2005; Coleman 2014). Helga Hilmisdóttir (2018a) nefnir 

eftirfarandi sjö atriði sem sameina einkum slangurmál unglinga í hinum vestræna heimi. 

Þessi atriði einskorðast vissulega ekki við málfar unglinga en þeir virðast þó hafa ríkari 

tilhneigingu til þess að „krydda málfar sitt með þessum hætti,“ (Helga Hilmisdóttir 

2018a:64).  

 

1. Óvenjuleg orðnotkun og leikur að orðum og myndmáli. Til dæmis virðist orðið 

kóngur töluvert notað um þessar mundir í jákvæðri merkingu yfir einhvern sem þykir 

skemmtilegur og lýsingarorðið farinn yfir einhvern sem er undir áhrifum vímuefna.  
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2. Hátt hlutfall enskra aðkomuorða. Eins og næstu kaflar munu leiða í ljós er sífellt 

meira um ensk aðkomuorð í íslensku og það sama gildir um tungumál nágrannaþjóðanna 

(sjá t.d. Kotsinas 2002; Forsskåhl 2005). Í slanguryrðakönnuninni sem lögð var fyrir 

íslenska unglinga árið 2020 var til dæmis enska orðið king nefnt oftar en íslenska orðið 

kóngur.  

 

3. Tíð notkun orðasambanda og upphrópana úr ensku. Samhliða aukningu á 

aðkomuorðum úr ensku hefur notkun enskra orðasambanda og upphrópana aukist (sjá t.d. 

Andersen 2014). Til dæmis virðist spurningin what is up?, sem gjarnan er rituð wasup 

eða wazzup, talsvert notuð og það á einnig við um ýmiss konar myndir upphrópunarinnar 

fuck.  

 

4. Frásagnir í klippimyndastíl (e. bricolage). Unglingar grípa gjarnan til orða og 

orðasambanda úr ýmsum áttum til að skapa nýja og óvænta heild. Málhafi hrærir þá til 

dæmis saman há- og lágmenningu, brotum úr textum og tilvitnunum úr kvikmyndum eða 

bókmenntum (sjá t.d. Neuland 1987).  

 

5. Notkun málvíxla (e. code-switching). Unglingar hafa ríkari tilhneigingu en eldra fólk 

til að skipta úr einu tungumáli yfir í annað í samtölum (sjá t.d. Rampton 1995; Auer 1998). 

Dæmi um málvíxl eru beinar tilvitnanir í erlent afþreygingarefni og hlutverkaleikir þar 

sem líkt er eftir ákveðnum persónum, þjóðum eða þjóðfélagshópum.  

 

6. Notkun beinna tilvitnana með leikrænum tilþrifum. Leikræn tilþrif geta t.d. falist í 

hreyfingum, svipbrigðum, raddbreytingum og hljóðorðum (t.d. bla og döh) sem glæða 

málið lífi. Í BA-ritgerð sinni fjallar Kolbrún Ýrr Bjarnadóttir (2009) um beina ræðu í 

samtölum (þó ekki í unglingamáli) og þar er m.a. að finna raundæmi um leikræn tilþrif úr 

íslenska talmálsbankanum ÍSTAL.  

 

7. Tíð og stundum óvenjuleg notkun orðræðuagna (e. discourse particles). Slík orð 

eru gjarnan kölluð hikorð eða fylliorð en rannsóknir sýna að hlutverk þeirra er mun 

flóknara en svo að hægt sé að stimpla þau sem hik (sjá t.d. Fiscer 2006). Orðræðuagnir 

koma úr ýmsum orðflokkum, beygjast ekki og hafa ekki sjálfstæða orðmerkingu, og því 

verður að túlka þær út frá samhengi orðræðunnar eða samtalsins hverju sinni (Þóra Björk 

Hjartardóttir 2020). þúveist og skiluru eru dæmi um algengar orðræðuagnir í máli 
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íslenskra unglinga en með því að nota þær falast mælandi eftir einhvers konar samþykki 

eða skilningi viðmælanda (Helga Hilmisdóttir 2001). Önnur algeng ögn er ókei, sem 

kemur upphaflega úr ensku en hefur borist inn í fjölda  tungumála. Notkun þess virðist 

einstaklingsbundin, aðstæðubundin og algengari í máli unglinga en fullorðinna (Þórunn 

Blöndal 2006).  

 

Þessi sjö einkennandi atriði sem hér hafa verið talin upp eiga sérstaklega við um mælt 

mál. Nú til dags birtist slangur unglinga þó ekki síður í rituðu máli og í næsta kafla, það 

er 2.1.2, verður fjallað nánar um hin óljósu mörk talmáls og ritmáls.  

 

2.1.2 Talmál og ritmál unglinga 

Slangur er yfirleitt skilgreint fyrst og fremst sem talmál, en ekki síst þess vegna er 

athyglisvert að kanna hvernig það birtist í rituðu máli. Samkvæmt Íslenskri orðabók 

(2002) merkir hugtakið ritmál: „Þær málmyndir sem einkum tíðkast í riti“, og hugtakið 

talmál: „...orð eða málsnið sem einkum er notað í töluðu máli, það mál sem talað er 

hversdagslega“. Mörkin á milli talmáls og ritmáls virðast hins vegar stöðugt verða 

ógreinilegri því með tilkomu og vaxandi notkun tölva og snjalltækja má segja að þessi 

tvö form renni saman í nýtt samskiptaform. Skilaboð sem unglingar skrifa sín á milli 

flokkast ekki sem talmál þar sem orðin eru ekki töluð en þau flokkast varla sem ritmál 

heldur þar sem þau líkjast gjarnan frekar málsniði talmáls en ritmáls.  

Dæmi um samruna talmáls og ritmáls eru ýmiss konar skilaboðaskammstafanir 

og styttingar, sem eiga uppruna sinn í óformlegu ritmáli samfélagsmiðla, en hafa skilað 

sér inn í talmál. Má þar nefna lol (laughing out loud) sem heyrist gjarnan sagt og dm 

(direct message) sem fjallað verður um í kafla 4.3.2 og þátttakendur vefkönnunarinnar 

útskýrðu að væri borið fram sem dé-emma.3 Isenmann (2014) hefur fjallað um málnotkun 

á rafrænum samkiptamiðlum og sýnt fram á það hvernig gagnvirk netsamskipti (e. 

computer-mediated communication, hér eftir CMC) geta leitt til nýs afbrigðis af íslensku. 

Slík samskipti virðast ekki samræmast hefðbundnum viðmiðum ritmálsins heldur laga 

málnotendur mál sitt að nýjum möguleikum og takmörkunum (sjá t.d. Androutsopoulos 

2011). Meðal einkenna sem Isenmann nefnir á hinum nýju tjáskiptum eru ensk 

 
3 Samkvæmt frétt sem birtist á vef Ríkisútvarpsins 18. maí 2015 er notkun lol „alveg hætt“. Í fréttinni er 

vitnað í nemendur í Laugalækjarskóla á unglingastigi sem fréttastofa RÚV ræddi við (Kristín Sigurðardóttir 

2015). Hins vegar nefndu þátttakendur vefkönnunarinnar dm alls 123 sinnum sem slanguryrði yfir það að 

senda skilaboð í gegnum samfélagsmiðla. 
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aðkomuorð og upphrópanir auk aðferða við að koma til skila hljómrænum og 

myndrænum þáttum munnlegra tjáskipta, t.d. tónfalli, áherslum og svipbrigðum. Þá nefnir 

hún þörf fyrir að flýta fyrir ritun, sem endurspeglast í niðurstöðum vefkönnunarinnar því 

þar má til dæmis sjá skammstafanirnar bf (best friend) og sup (what's up?). Slíkar 

styttingar geta þó átt sér aðrar skýringar, og ein þeirra kann að vera löngun til að rita 

orðmyndir þannig að aðrir eigi erfitt með að ráða í þær, ekki síst eldra fólk. 

 Öfugt við það sem margir halda, virðist áhrifa CMC þó einkum gæta í óformlegum 

skrifum. Í grein frá 2011 fjallar Androutsopoulos um málbreytingar af völdum CMC og 

vitnar þar meðal annars í niðurstöður rannsóknar sem sýndi afar takmörkuð áhrif CMC á 

skólaverkefni unglinga. Í skrifum sínum utan skóla notuðu unglingarnir hins vegar margs 

konar skammstafanir, tákn og fleira sem einkennir netsamskipti (Androutsopoulos 2011; 

Dürscheid o.fl. 2010). Við þetta má bæta að samkvæmt niðurstöðum rannsóknar á 

viðhorfum Íslendinga til viðeigandi málnotkunar sem gerð var árið 2013, telja ungmenni 

á aldrinum 18–21 ára almennt ekki við hæfi að nota aðkomuorð (e. borrowings) í 

formlegum skrifum (Ari Páll Kristinsson og Hilmarsson-Dunn 2013:352). 

Niðurstöðurnar bentu þó einnig til þess að yngra fólk hefði ríkari tilhneigingu til þess að 

nota óstaðlað mál í óformlegum skrifum en þeir sem eldri eru. Þetta rímar við niðurstöður 

rannsóknar Ástu Svavarsdóttur (2004) á aðkomuorðum í óformlegum dagbókarskrifum 

Íslendinga þar sem fram kemur að unglingar (11–20 ára) nota fleiri ensk aðkomuorð, síður 

viðurkennd og minna aðlöguð að málinu, en fólk á miðjum aldri (51–60 ára).  

Í framhaldi af þessu má nefna að reynt var að gera slanguryrðakönnunina sem hér 

verður til umfjöllunar þannig úr garði að þátttakendur upplifðu hana ekki sem formlegt 

skólaverkefni heldur fengju þeir lausan tauminn við að svara. Það var meðal annars gert 

með frjálslegu orðalagi í leiðbeiningum þar sem kallað var eftir eins mörgum 

slanguryrðum og þátttakendum dytti í hug yfir hvert hugtak (sjá viðauka A), en nánar 

verður fjallað um þetta í þriðja kafla. Áður en að því kemur er rétt að fara yfir sögulegan 

bakgrunn rannsókna sem þessarar og nokkur lykilhugtök. 

 

2.1.3 Upphaf rannsókna á unglingamáli og slangri 

Til eru heimildir um athuganir á málfari undirmálshópa í Evrópu síðan um 1400 og ýmiss 

konar slangurorðalistar og -bækur komu út fyrir 1900 en með tímamótaverki breska 

fræðimannsins Partridge, bókinni Slang to-day and yesterday sem fyrst var gefin út árið 

1933, má segja að slangurrannsóknir hafi raunverulega komist á skrið (Forsskåhl 



 

 19 

 

 

2005:21). Fyrsta fullburða slangurorðabókin kom út árið 1785, A Classical Dictionary of 

the Vulgar Tongue, eftir Francis Groses, og eins og titillinn gefur til kynna var beint 

samhengi á milli slangurmáls og óheflaðs almúgamáls. Með iðnvæðingu og 

þéttbýlismyndun í Evrópu um 1800 urðu til úthverfi og í þau streymdi fólk sem myndaði 

þjóðfélagshópa og menningarkima sem einkenndust af ýmiss konar málbrigðum. Þar með 

kviknaði áhugi fræðimanna á slangurmáli svo víðsvegar um Evrópu var slanguryrðum 

safnað saman og athuganir gerðar á uppruna einstakra orða.  

 Á sjöunda áratug tuttugustu aldar fór athygli bandarískra fræðimanna að beinast 

að unglingamenningu og í kjölfarið jókst áhugi fræðimanna í Evrópu. Í yfirlitsgrein sinni 

um unglingamálsrannsóknir fjallar Androutsopoulos (2005) um þrjár mismunandi leiðir 

sem fræðimenn hafa farið í rannsóknum sínum á unglingamáli. Það eru rannsóknir á 

breytileika (e. variationist studies), rannsóknir á orðaforða (e. vocabulary studies) og að 

lokum rannsóknir sem snúa að þjóðfræði eða samskiptamynstrum (e. ethnographic and 

interactional studies).  

Rannsóknir á slangurmáli unglinga flokkast einna helst undir orðaforðarannsóknir 

og þeim skiptir Androutsopoulos í spurningakannanir (e. questionnaire) annars vegar og 

orðfræðirannsóknir (e. lexical studies) hins vegar. Spurningakannanir hafa einkum verið 

notaðar til að kalla fram orðaforða innan ákveðinna merkingarsviða, og stundum einnig 

upplýsingar um málnotkun og viðhorf (t.d. Labov 1992; de Klerk 1997). 

Spurningakannanir hafa jafnframt verið gerðar í þeim tilgangi að endurspegla notkun og 

skilning á ákveðnum orðum (t.d. Banfi og Sobrero 1992; Neuland og Heinamann 1997). 

Orðfræðirannsóknir byggjast aftur á móti bæði á spurningalistum og gögnum sem safnað 

er með öðrum leiðum.  

Í stórum dráttum má skipta sjónarhornum fræðimanna sem fjalla um slangur í 

tvennt. Annars vegar er hægt að rannsaka slangur út frá tilurð þess, til dæmis orðmyndun, 

merkingarbreytingar (e. semantic shifts) og aðkomuorð. Slíkar rannsóknir geta einnig 

fjallað um innskot, kveðjur, ávörp og aðrar samtalsvenjur, en eins og þegar hefur komið 

fram einskorðast slangur ekki við ákveðinn orðflokk. Hins vegar er hægt að rannsaka 

slanguryrði með tilliti til merkingarsviða en þau svið sem þekkt eru fyrir frjóa hugsun 

hvað þetta varðar eru einkum eftirfarandi: 1. Orð sem lýsa andlegu eða tilfinningalegu 

ástandi, til dæmis happí og klikk. 2. Orð sem hafa að gera með kynferði (e. sexuality), til 

dæmis drjóli og sleikur. 3. Orð sem lýsa vímuástandi (e. states of intoxication), til dæmis 

freðinn og farinn.  4. Orð sem snúa að félagslegum flokkunum (e. social categorizations), 
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til dæmis tussa og hómí. 5. Að lokum má nefna orð sem fela í sér skoðanir og áhersluorð 

(e. evaluative and intensifying vocabulary), til dæmis mergjað og mega næs.  

Þá hafa ýmsir þeirra sem rannsakað hafa slanguryrði unglingamáls með tilliti til 

merkingarsviða, fjallað um bannorð (e. taboo words (vulgarism, expletives)) (t.d. 

Cheshire 1982; de Klerk 1997; Stenström o.fl. 2002). Þeirra á meðal er Androutsopoulos 

sem lengi hefur fjallað um félagslegar hliðar tungumálsins og meðal annars um 

aðkomuorð úr ensku í þýsku unglingamáli (Androutsopoulos 1998). Í nýlegum 

rannsóknum sínum hefur hann þó einkum fengist við notkun tungumálsins á stafrænum 

miðlum og um áhrif þess í fjölmiðlum (sjá t.d. Androutsopoulos og Stæhr 2018; 

Androutsopoulos 2011). 

 Samkvæmt Androutsopoulos (2005:1497–1498) hefur slangur í samtölum  

tiltölulega lítið verið rannsakað og hann segir unglingamálsrannsóknir sem snúa að öllum 

þremum aðferðunum, þ.e. samskiptum, orðaforða og breytileika, vera vandfundnar. Í því 

samhengi nefnir hann sem dæmi Edith Folb (1980) en í bók hennar, Runnin' Down Some 

Lines: The Language and Culture of Black Teenagers, birtist þjóðfræðileg nálgun á 

greiningu orðaforða. Þá nefnir hann rannsóknir Kotsinas (1994a; 1997) og Stenström o.fl. 

(2002) en í þeim er notast við greiningaraðferðir sem snúa að uppbyggingu (e. structure) 

og breytileika (e. variationist) ásamt samtalsgreiningu (e. conversation analysis). En 

notkun slangurs hefur einnig verið rannsökuð með hliðsjón af umgjörð, aðstæðum og 

ýmiss konar menningartengdum atriðum, málfræðilegri þróun og því hvernig unglingar 

nota slanguryrði til að leggja áherslu á mál sitt (sjá t.d. Eckert 1995 og Kotsinas 1997). 

Helga Hilmisdóttir (2001) hefur rannsakað slangur í samtölum á íslensku og fjallað um 

virkni orðasambandanna þúveist og skiluru sem orðræðuagna. Óhefðbundinn rithátturinn 

undirstrikar hlutverk þeirra sem orðræðuagna, rétt eins og sjá má í ýmsum fræðiritum og 

-greinum um slangur í samtölum í öðrum tungumálum (sjá t.d. Stenström o.fl. 2002; 

Lindström 2008). 

 Leonard Bloomfield fjallaði einna fyrstur um áhuga ungs fólks á slanguryrðum í 

bók sinni Language frá 1933, og ýmsar síðari rannsóknir hafa rennt stoðum undir það að 

unglingar séu helstu notendur slangurs. Meðal þeirra fyrstu má til dæmis nefna athuganir 

Chambers (1995) og Romaine (1984) sem sýndu að unglingar nota hinar ýmsu útgáfur 

alþýðumáls (e. vernacular language) í meira mæli en fullorðnir málnotendur með sama 

félagslega bakgrunn, hvort sem um er að ræða málfræði eða hljóðfræði. Þá sýndi Lodge 

(1992) fram á tíðari notkun óhefðbundins orðaforða meðal yngri málnotenda í samtölum 

þeirra við ókunnuga jafnaldra en við eldra fólk.  
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Ástæða þess að hér hefur einkum verið minnst á rannsóknir á unglingaslangri sem 

gerðar voru á síðustu áratugum tuttugustu aldar er sú að þær eru meðal hinna fyrstu á sínu 

sviði og lögðu grunninn að seinni tíma rannsóknum. Upptalningin hér er ekki tæmandi 

og fyrir liggja fjölmargar nýrri niðurstöður enda er rannsóknarefnið bæði síkvikt og 

forvitnilegt. Sem dæmi um höfunda nýlegra fræðirita (sem vísa í fleiri fróðlegar 

heimildir) má nefna Coleman (2012; 2014) sem skrifað hefur bækur um slangurmál 

breskra unglinga, og Bucholtz (2011) sem meðal annars hefur rannsakað amerískt 

unglingamál með tilliti til kynþáttar sem bakgrunnsbreytu. Víða um heim virðist gæta 

vaxandi áhuga á unglingamáli innan fræðasamfélagsins, rétt eins og fjöldi nýlegra 

lokaritgerða á háskólastigi hér á landi ber vitni um. Þær eru flestar aðgengilegar á 

Skemmunni, rafrænu varðveislusafni íslenskra háskóla, og fjalla meðal annars um áhrif 

samfélagsmiðla á málnotkun unglinga, stöðu ritmáls unglinga og viðhorf þeirra til 

íslensku svo fátt eitt sé nefnt. 

 

2.2 Slangur 

Slangur er „óformlegt orðfæri sem víkur frá viðurkenndu málsniði (oft notað í einstökum 

jaðarhópum og meðal unglinga) með sérkennilegri orðmyndun, umritunum, orðaleikjum 

og myndauðgi, oft kímilegt og kröftugt, á Íslandi með talsverðri blöndun við aðrar 

tungur,“ (Íslensk orðabók 2002). Við þessa skilgreiningu verður stuðst hér enda er hún 

hæfilega hnitmiðuð, en um leið opin og fangar hið víða merkingarsvið hugtaksins nokkuð 

vel. Sams konar lýsingu er að finna í Íslenskri tungu II en þar segir meðal annars að 

slanguryrði séu fyrst og fremst talmál (Guðrún Kvaran 2005). Eins og fram kom í kafla 

2.1.2 hafa skil talmáls og ritmáls þó orðin býsna ógreinileg með tilkomu stafrænna 

rafeindatækja og síaukinni notkun þeirra, enda samræmast gagnvirk samskipti með 

slíkum tækjum ekki venjulegum viðmiðum ritmálsins (sjá t.d. Isenmann 2014).  

Í formála Orðabókar um slangur, slettur, bannorð og annað utangarðsmál segir 

meðal annars: „Slanguryrðin eru oft og einatt tengd ákveðnum hópum í samfélaginu, 

jafnvel leynimál þeirra í upphafi, og það einkennir slangur að það nýtur ekki 

viðurkenningar opinberlega sem „gott“ mál.“ Þar segir jafnframt að lögð hafi verið 

áhersla á söfnun orða úr máli unglinga, sem séu „einir helstu nýsköpunarmenn og 

notendur slangurs“ (Mörður Árnason o.fl. 1982). Í viðtali um tilurð bókarinnar segjast 

höfundar hennar fljótt hafa rekið sig á að erfitt væri að setja mörkin milli tökuorða og 

slangurs. Slangur verði að skilgreina út frá því félagslega umhverfi sem málið lifi í og 
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þannig hafi til dæmis amerískt slangur aðra stöðu en franskt, og danskt slangur aðra stöðu 

en það íslenska („Þessu málfari hefur verið lítið sinnt“ 1982:10). Í öðru viðtali ræða 

höfundarnir skilgreiningarvandann áfram og segja að eiginlega sé auðveldara að nota 

útilokunaraðferðina til að komast að raun um hvað sé slangur og hvað ekki. Slangur sé 

fyrst og fremst nýsköpun og skapandi afstaða til tungumálsins („Eyvingur með hor —  

íslenskt mál ekki auðugt af slangri“ 1988:29). 

Slangurhugtakið er ekki síst flókið vegna þess að slangur er síbreytilegt og 

slanguryrði verða misvinsæl. Sum þeirra staldra stutt við í málinu en önnur ná meiri 

útbreiðslu og rata inn í orðabækur. Í bók sinni ræðir Coleman (2014) þennan 

skilgreiningarvanda og segir merkingu slangurs og einstakra slanguryrða fyrst og fremst 

ráðast af samhengi, og því geti eitt og sama orðið ýmist flokkast sem slangur eða ekki. 

Hún tekur sem dæmi enska lýsingarorðið awesome sem á hefðbundinni ensku (e. 

Standard English) merkir ‘ógnvænlegt og magnþrungið’ (e. inspiring fear and 

reverence). Í slangurmáli merkir það ‘æðislegt’ (e. excellent) en í talmáli (e. colloquial), 

sem er þar mitt á milli, merkir orðið ‘stórmerkilegt’ eða ‘yfirþyrmandi áhrifamikið’ (e. 

overwhelmingly remarkable). Auk þess nefnir hún að ekki sé alltaf hægt að ráða í 

merkingu orðs í rituðum texta því raddblær og fleiri þættir hafi áhrif á túlkun. Þá segir 

hún það geta skipt máli hvort mælandi noti orðið awesome til að lýsa kirkju eða 

íþróttabúnaði, en bendir jafnframt á að unglingar geti vissulega lýst áhrifamiklum 

trúarreynslum og að kirkjunnar menn geti á sama hátt verið sportlegir og móðins 

(Coleman 2014:1–5).  

 Þannig eru til dæmis lýsingarorðin happy og fine ekki slangur þegar þau eru notuð 

í ritmáli á ensku en flokkast sem slanguryrði þegar íslenskumælandi unglingar nota þau í 

samræðum sín á milli. Sömuleiðis mætti skipa nafnorðunum telpa og glaumur í flokk 

slanguryrða í máli unglinga vegna þess hve sjaldgæf þau eru í nútímamáli, þrátt fyrir að 

þau séu bæði rammíslensk og ritmálsleg. Á sama hátt geta orð sem jafnan flokkast sem 

staðbundið málfar, mállýska eða eru algeng meðal ákveðinna starfsstétta eða 

þjóðfélagshópa, skyndilega orðið tískuorð (e. buzzwords). Dæmi um slíkt gæti verið 

enska nafnorðið mashup sem merkir ‘sambland’ og er að finna á lista alfræðivefsins 

Wikipedia yfir nýleg tískuorð í ensku.  Orðið er einkum notað af fólki í tölvugeiranum 

um ákveðið fyrirbæri í vefþróun, en merking þess getur víkkað út í máli annarra hópa og 

virkað sem slangur. Þá er það gjarnan notað til að lýsa samsuðu ólíkra stíltegunda í tónlist 

eða kvikmyndum (Merriam-Webster‘s Online Dictionary 2020).  
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 Tungumálið, og þar með talið slangur, tekur stöðugum breytingum. Þess vegna er 

eðlilegt að orðabókum eða fræðafólki beri ekki alltaf saman um skilgreiningar er viðkoma 

málinu. Eitt af því sem flækir skilgreiningu slangurhugtaksins er ólíkur skilningur fólks 

á öðrum skyldum hugtökum. Eitt helsta dæmið um slíkt er hugtakið sletta sem áður fyrr 

var algengt en er sjaldan notað í síðari tíma orðfræðirannsóknum þar sem í því felst 

neikvætt viðhorf. Það er í samræmi við málhreinsun og vekur hugrenningartengsl við 

eitthvað sem flekkar tungumálið. Samkvæmt Íslenskri orðabók (2002) er sletta „erlent 

orð eða orðasamband sem ekki nýtur viðurkenningar í viðtökumálinu vegna ónógrar 

aðlögunar að hljóð- eða beygingarkerfi eða annars konar framandi einkenna“. Guðrún 

Kvaran (2005) skilgreinir slettur sem erlend orð sem hafi ekki aðlagast hljóð- og 

beygingarkerfi málsins, og séu þess vegna ekki viðurkennd. Lýsing Guðmundar 

Erlingssonar (2001) á slettum er huglægari þar sem hann segir þær falla misvel að 

íslensku málkerfi en sumar þeirra aðlagist auðveldlega, sérstaklega þær sem líkist 

íslenskum orðum og falli vel að ákveðnum beygingarflokkum. Þá segir hann slettur sem 

endist lengi í málinu öðlast viðurkenningu sem tökuorð. 

 Hugtakið tökuorð hefur sömuleiðis nokkuð breytilega tilvísun í fræðilegum 

skrifum en samkvæmt Íslenskri orðabók (2002) er það „orð sem tekið er inn í eitt 

tungumál úr öðru (og hefur unnið sér þar ákveðinn sess)“. Samkvæmt sömu orðabók nær 

hugtakið framandorð yfir „orð af erlendum uppruna í tungumáli, óháð viðurkenningu,“ 

en málfræðingar hafa margir hverjir kosið að nota það í stað hugtaksins slettur. Nýlega 

hefur jafnframt orðið sú breyting á að hugtakið aðkomuorð er notað í auknum mæli til 

þess að lýsa orðum sem eiga uppruna sinn í öðru máli en því sem um ræðir, óháð því 

hvort eða hversu mikið þau hafa aðlagast viðtökumálinu. Tökuorð og framandorð eru þá 

sett undir sama hatt sem aðkomuorð (sjá t.d. Ástu Svavarsdóttur 2003; 2011).   

Hugtakið nýyrði, sem notað er yfir nýmynduð orð í íslensku, hefur sömuleiðis 

eilítið mismunandi tilvísun (sjá t.d. Ara Pál Kristinsson 2017:156–157; Ágústu 

Þorbergsdóttur 2011; Guðrúnu Kvaran 2005:357). Í skilgreiningum geta tökuorð ýmist 

flokkast sem nýyrði eða ekki, en hér er miðað við túlkun Ara Páls Kristinssonar (2014) 

sem segir nýyrði verða til innanlands úr innlendu efni, en ekki úr erlendum orðstofnum. 

Þegar fjallað er um endurnýjun orðaforðans hér á landi, og við greiningu á einstökum 

orðum, er venjulega horft til uppruna orðstofnsins en sú venja tengist náið þeim 
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meginþætti íslenskrar málstefnu sem nefnd hefur verið nýyrðastefna og er ein grein 

hreintungustefnu (Ari Páll Kristinsson 2007).4 

2.2.1 Tegundir slanguryrða í íslensku  

Til þess að markmið ritgerðarinnar sé skýrt og úrvinnslan í röklegu samhengi við 

fræðilegan bakgrunn hennar, þá er nauðsynlegt að gera grein fyrir helstu tegundum 

slanguryrða í íslensku. Það verður gert hér með því að fjalla stuttlega um hverja þeirra, 

sýna dæmi, og benda á þær tvær tegundir sem ritgerðin snýst um.  Leiðir við að mynda  

slanguryrði eru breytilegar milli kynslóða. Á síðari hluta tuttugustu aldar var til dæmis 

nokkuð algengt að nota viðskeytin -heit (t.d. töffheit) og -rí (t.d. fyllirí) en slíkt virðist 

lítið notaðar meðal unglinga í dag. En þó svo að sumar þeirra leggist af og aðrar taki við 

má greina ákveðna samfellu í slangursköpun og að minnsta kosti sex megintegundir 

slanguryrða.  

Þegar fram kemur nýtt orð í íslensku er ýmist um að ræða lærða eða virka 

orðmyndun. Hugtakið lærð orðmyndun á við um það þegar sams konar íslenskt orð er 

búið til yfir erlent orð samkvæmt orðmyndunarreglum. Hin aðferðin, sem kölluð er virk 

orðmyndun, á við um það þegar málnotendur sem ekki sitja í málnefnd, útbúa orð án 

þess að beita við það sérstökum reglum. Virk orðmyndun á við um þær sex megintegundir 

sem hér verða taldar upp og koma ekki síst fram í unglingamáli.  

Einn liður í lærðri orðmyndun er að ákvarða ritháttinn, til dæmis hvort orð skuli 

ritað með bókstafnum ‘u’ eða ‘ú’, ‘o’ eða ‘ó’ (samanber orðin lúpína og saxófónn) og svo 

framvegis. Þetta kemur fram í smáriti Íslenskrar málnefndar um orðmyndun og þar segir 

einnig: „Að sjálfsögðu ber að hrista alla stafi af sér sem ekki tilheyra grunni íslenska 

stafrófsins: c, q, w, å, ä o.s.frv.“ (Ari Páll Kristinsson 2004:31). Í virkri orðmyndun er 

rithátturinn hins vegar sjaldnast ákvarðaður sérstaklega heldur mótast hann sjálfkrafa með 

notkun. Eitt og sama slanguryrðið getur jafnvel komið fyrir í ýmsum ritmyndum, eins og 

koma mun í ljós í niðurstöðukaflanum, án þess að ein mynd sé réttari en önnur. Sem fyrr 

segir, myndast eftirfarandi sex tegundir slanguryrða í íslensku með ýmsum leiðum fyrir 

tilstilli málnotenda og án aðkomu málnefnda. 

  

 
4 Málstefna (e. language policy) er óaðskiljanlegur hluti málmenningar og má skipta í málpólitík og 

málrækt. Málstefna er „ráðandi málfélagsleg vitund og dulin og sýnileg ferli í tilteknu málsamfélagi; 

varðar bæði stöðu og form máls“ (Ari Páll Kristinsson 2007).  
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1. Nýmerkingar. Hér er átt við orð úr almennu máli sem notuð eru í nýrri merkingu. 

Meðal slanguryrða sem gjarnan voru nefnd í vefkönnuninni yfir BRJÓST voru orðin 

melónur og tvíburar. Jafnframt geta öfugmæli eins og orðið geðveikt í jákvæðri merkingu 

flokkast sem nýmerkingar. 

 

2. Nýyrði. Líkt og fram hefur komið er hér miðað við að nýyrði verði til innanlands úr 

innlendu efni. Dæmi um slanguryrði sem flokkast sem nýyrði eru orðin trékarl ‘stirður 

leikmaður’ sem komið er úr íþróttamáli, og skífuskrall sem nefnt var í 

slanguryrðakönnuninni árið 2000 yfir PARTÝ. Á sama hátt mætti flokka slanguryrðið 

prýður sem nýyrði. Það var nefnt í vefkönnuninni yfir hugtakið FALLEG(UR)/SÆT(UR) og 

er eflaust orðið til úr íslenska lýsingarorðinu fríður (og jafnvel prýðilegur) en minnir 

einnig á enska lýsingarorðið pretty ‘laglegur’. 

 

3. Myndmál. Í slangri felst gjarnan myndauðugt líkingamál og dæmi um slíkt er þegar 

mjög drukkinni manneskju er lýst með því að segja að hún sé á skallanum/eyrunum. Orðin 

hettumávar og mörgæsir komu fyrir í eldri könnuninni til að lýsa LÖGREGLU og ætlunin 

með slíkum slanguryrðum er eflaust sú að draga upp myndir af svarthvítum fuglum sem 

minna á einkennisbúninga lögregluþjóna. 

 

4. Orðaleikir. Ýmiss konar leikir koma fram í slangri en sem dæmi má nefna stafavíxl 

eins og kemur fram í slanguryrðunum maðablaður ‘blaðamaður’ og Flasa Vola ‘Vala 

Flosa’. Stundum er orðum slegið saman í eitt í gríni en dæmi um það er slanguryrðið 

langtíburtistan til að lýsa fjarlægum stað. Atkvæði eru endurtekin þannig að úr verða orð 

eins og róró ‘róandi lyf’ og kreikrei ‘klikkaður’ (e. crazy), forliðir eins og þræl- og mega- 

eru notaðir til að auka áherslu, og orðhlutar aftan við fyrsta atkvæði orða eru felldir brott 

til að mynda slanguryrði eins og til dæmis gegg ‘geggjað’ og ble ‘blessaður/blessuð’. Í 

Orðabók um slangur, slettur og bannorð er að finna ýmsar skýringar á orðaleikjum sem 

þessum og þar kemur fram að ein tegund slanguryrða sé séríslensk og minni á kenningar 

og heiti. Meðal dæma sem nefnd eru um slíkt eru orðin grýlugagn ‘karlmaður’ og 

Sæmundur ‘kex’. Þá má nefna ýmiss konar afbakanir á orðtökum og málsháttum. Til 

dæmis skrifaði einn þátttakandi vefkönnunarinnar: sjaldan fæðist fallegur langt frá 

Britney, í svari sínu við hugtakinu FALLEG(UR)/SÆT(UR). Að lokum má nefna ýmiss konar 

gælunöfn og viðurnefni eins og til dæmis slanguryrðin Rósa frænka, sem komið er úr 
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dönsku og merkir ‘blæðingar’, og karphúsið, sem notað er yfir hús ríkissáttasemjara í 

Reykjavík. 

 

5. Aðkomuorð úr almennu máli. Líkt og þegar hefur komið fram, eiga aðkomuorð 

uppruna sinn í erlendu máli. Dæmi um slík orð sem notuð eru í íslensku slangurmáli en 

koma úr almennu máli eru næs (e. nice), senorita (sp. señorita) og monní (e. money), sem 

öll koma fyrir í svörum við vefkönnuninni. 

 

6. Aðkomuorð úr slangri. Hér er átt við orð sem eiga uppruna sinn í erlendu máli og 

flokkast þar einnig sem slangur eða óformlegt mál. Dæmi um slík orð eru kúl (e. cool), 

koppari (e. cop) og dúddetta (e. dude), sem öll koma fyrir í svörum við vefkönnuninni. 

 

Hér í ritgerðinni er fjallað um tvær síðustu gerðirnar (númer 5 og 6 á listanum), nánar 

tiltekið, um slanguryrði sem teljast nýleg í málinu og eiga uppruna sinn ýmist í ensku 

staðal- eða slangurmáli. Svo draga megi ályktanir um eðli og umfang slíkra orða í 

slangurorðaforða unglinga á íslandi í dag verður fyrst að skilgreina þau nánar. Hér er því 

stuttlega fjallað um þennan flokk orða en frekari skýringar er að finna í þriðja kafla (þ.e. 

kafla 3.2) áður en kemur að túlkun niðurstaða, svo ljóst sé hvernig farið var að við flokkun 

og greiningu svara. 

Ensk aðkomuorð í íslensku eiga rætur sínar að rekja ýmist til Bretlands eða 

Norður-Ameríku en oft er uppruni þeirra óljós, ekki síst ef aðlögun hefur átt sér stað. Orð 

sem hafa verið lengi í málinu, eða síðan fyrir seinni heimsstyrjöld, eru oftast úr breskri 

ensku en á síðari árum er eins líklegt að þau komi úr amerískri ensku (Guðrún Kvaran og 

Ásta Svavarsdóttir 2002). Merking orða getur gefið vísbendingu um uppruna, en orð sem 

tengjast til dæmis sjómennsku og íþróttum eru líklegri til að koma úr breskri ensku, á 

meðan orð sem tengjast ýmiss konar dægurmenningu, tölvum eða flugi koma sennilega 

frekar úr amerískri ensku (Guðrún Kvaran og Ásta Svavarsdóttir 2002:84). Ekki er 

ólíklegt að nýleg aðkomuorð úr ensku í slangurorðaforða unglinga eigi rætur sínar oftar 

að rekja til amerískrar ensku en breskrar. Sú kenning byggist á því hversu áberandi 

bandarískt efni er á stafrænum miðlum og hinni almennu ímynd um unglinga sem eina 

helstu notendur nýmiðla. En ekki síður þeirri staðreynd að alþjóðleg dægurmenning er 

fyrst og fremst amerísk. 

Áhrif ensku á íslenska tungu eru margvísleg, en þau birtast ekki síst í orðaforða. 

Þessari ritgerð er ætlað að varpa ljósi á hlutfall og birtingarmyndir enskra aðkomuorða í 
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slangurmáli unglinga. Allflókið er að skilgreina hugtakið slangur eins og fram hefur 

komið, og að sama skapi getur verið snúið að skera úr um hvort orð skuli flokka sem 

aðkomuorð eða ekki þar sem mörg orð hafa lengi verið í notkun hér og aðlagast íslensku 

málkerfi að fullu þó þau séu erlend að uppruna. Dæmi um aðkomuorð sem flokkast sem 

tökuorð en margir líta sjálfsagt á sem íslensk orð eru jeppi og sjoppa. Hið sama kann að 

gilda um enn eldri tökuorð eins og orðin kirkja og prestur sem eru fyrir löngu orðin hluti 

af orðaforðanum.  

 Í ritröðinni Moderne importord i Språka i Norden I-XI (Ósló 2003–2009) sem er 

afrakstur samnefnds rannsóknarverkefnis, er meðal annars að finna nokkra kafla um 

aðkomuorð í íslensku.5 Má þar til dæmis nefna greinar eftir Guðrúnu Kvaran (2003) og 

Ástu Svavarsdóttur (2003; 2007; 2008) um aðlögun aðkomuorða að talmáli og ritmáli. Í 

þeim kemur fram að flest nýleg aðkomuorð, bæði í íslensku og öðrum 

Norðurlandamálum, megi rekja til ensku en þar eru sérstaklega til umfjöllunar orð sem 

komu inn í málið eftir seinni heimsstyrjöld (um 1945 eða síðar). Hér verður ekki miðað 

við ákveðið ártal í skilgreiningu á nýlegum aðkomuorðum heldur verður fjallað um orð 

sem ekki hafa öðlast fulla viðurkenningu í málinu með hliðsjón af skýringum orðabóka 

og annarra uppflettirita. 

 

2.2.2 Viðhorf til slangurs í gegnum tíðina 

Saga slangurrannsókna á Íslandi er ekki ýkja löng en sennilega hefur slangurs þó gætt í 

málinu mun lengur, og í meira mæli, en heimildir gefa til kynna. Guðmundur 

Finnbogason landsbókavörður virðist fyrstur hafa notað orðin slanguryrði og slangurmál, 

í bókinni Íslendingar árið 1933. Þar kemur fram að í íslensku hafi jafnan kveðið lítið að 

slanguryrðum og Guðmundur þakkar það „orðgnótt, frjósemi og formfestu“ tungumálsins 

(Guðmundur Finnbogason 1933:152).   

 Í grein frá 1941 lýsir Halldór Halldórsson áhyggjum sínum af þróun íslensks 

talmáls og hvetur foreldra til að reyna að uppræta það sem hann kallar „götumál“ eða 

„skrílmál“ hjá börnum sínum (Halldór Halldórsson 1943). Fleiri lýstu yfir áhyggjum 

sínum af málspjöllum sem þessum og er erindi séra Sigurðar Einarssonar, sem birtist í 

Alþýðublaðinu árið 1951, ágætt dæmi um þetta viðhorf. Séra Sigurður notar orðið 

„flausturstal“ yfir það mál sem unglingar tala sín á milli og lýsir því þannig að orð séu 

 
5 Samanburðarrannsóknin Moderne importord i Språka i Norden var samstarfsverkefni norrænna 

fræðimanna, unnið á árunum 2003-2009. Verkefnisstjóri var Helge Sandøy. 
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borin hratt fram í „hálfhvíslandi lágtón“ og án greinilegra skila. Hann ræðir sömuleiðis 

slanguryrði og segir þau óteljandi. 

 

Slík orð vaða upp í máli æsku lýðsins nú á dögum, til óendanlegs tjóns fyrir 

málsmekk og málrækt fólksins. Og orsakirnar eru margvíslegar. Sterk erlend 

áhrif, einatt hirðuleysi, oft fáfræði, stundum mont, og síðast en ekki sízt sú 

áleitna freisting, að fara í tali þá leiðina, sem auðveldust er, mæla sem aðrir 

mæla. Hitt er áreynsla, sem kostar árvekni og baráttu, en það er þjónusta við 

íslenzka menningu og það er sjálfsrækt og þjálfun, sem mannar hvern þann, sem 

hana tekst á hendur (Sigurður Einarsson 1951:5). 

 

Séra Sigurður er ekki mjúkur í máli þegar kemur að slangri og lýsir áhrifum þess á 

tungumálið sem „andvaralausri og gálauslegri eyðileggingu innan frá“. Hann telur ungt 

fólk verða fyrir beinum erlendum áhrifum frá viðræðum við erlenda menn en þó einkum 

og sér í lagi kvikmyndum. Um muninn á slangri og slettum segir hann: „En þó að 

sletturnar séu hvimleiðar, þá er ekki sú hætta á ferð, sem af slanguryrðunum stafar, af því 

að hér er mergur málsins ófúinn, þó að kvisti og kræklur sjái á stofni þess“ (Sigurður 

Einarsson 1951:5). 

 Annað dæmi um afstöðu eldra fólks til málsniðs unglinga, og sem lýsir neikvæðu 

viðhorfi til aðkomuorða úr ensku, eru skrif blaðakonu sem kallar sig Clio. Í pistli sem 

birtist í Mánudagsblaðinu árið 1949 segir hún það „sárgrætilegt“ hvernig tungumálinu sé 

misþyrmt með „erlendum orðaslettum og orðskrípum“.  

 

En það sem nefnist „slang“ hér í bæ er alls ekki íslenzkt „slang“, heldur erlend 

orð og orðskrípi, afbökuð og borin fram með íslenzkum hreim og íslenzkum 

endingum og beygingum. Mikið hljótum við að vera ófrumleg og hugvitssnauð, 

að geta ekki framleitt okkar eigið slangurmál, heldur þurfa að sækja það í önnur 

mál! – Og „slang“-laus getum við víst ekki verið, það hefur margsinnis sýnt sig. 

Áður fyrr slettu allir dönsku, nú sletta allir ensku! (Clio 1949:5) 

 

Meginefni pistilsins er skálduð frásögn sem inniheldur fjöldann allan af aðkomuorðum. 

Þar má sjá setningar eins og þessa: „Svo er líka alltaf svo kammó að steppa út með Sigga, 

því að það er svo mikill svinggæjastæll á honum, að allar píur verða grænar af sjalúsí út í 
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mann.“ Pistlinum líkur síðan á nýrómantískum nótum, með svartsýnisspá um afdrif 

íslenskunnar. 

 Skáldsagan Vögguvísa eftir Elías Mar kom út árið 1950 og þar leitast höfundur 

við að endurspegla menningu og málnotkun unglinga í Reykjavík eftirstríðsáranna. Í 

inngangsorðum bókarinnar kemur fram að Elías hafi lagst í „viðamikla rannsóknarvinnu 

á tungutaki reykvískra unglinga og safnað saman helstu slangurorðum og 

orðasamböndum úr máli þeirra“ (Elías Mar 2012). Í nýlegu viðtali um aðra endurútgáfu 

Vögguvísu segir Ásta Kristín Benediktsdóttir bókina tímalausa því hún fjalli almennt um 

unglingalíf. Þá segir hún bókina hafa fengið jákvæða athygli sem ádeila um leið og hún 

kom út, þó að einhverjum hafi þótt hún upphefja rótleysi, glæpahneigð og óæskileg, 

erlend menningaráhrif á ungt fólk (Jóhannes Ólafsson 2019). Ritháttur margra þeirra 

slanguryrða sem birtast í bókinni og koma úr ensku ber þess merki að notendur þeirra hafi 

frekar heyrt orðin en séð. Má þar nefna orð eins og kjútípæsvíthart, meiköpp og nokkát. 

Ýmis orð á slangurorðalista Elíasar eru fyrir löngu orðin fullgild í málinu, og það á bæði 

við um orð af erlendum og innlendum rótum (t.d. partí, ólétta og græjur), en þrátt fyrir að 

listinn sé nú orðinn meira en hálfrar aldar gamall þá er athyglisvert að sjá hve drjúgur 

hluti aðkomuorðanna hefur ekki náð fótfestu (t.d. happí, lippstykki og sexappíll).  

 Nokkrir erlendir menn skrifuðu greinar um slangur á Íslandi á árunum 1964–1975. 

Bandarískur fræðimaður, Oscar F. Jones (1964), útbjó orðskýringar yfir íslenskt slangur 

og birti í Scandinavian studies en meðal orða sem þar er að finna eru skvísa, beibí, 

nábýlislegur, æðislegur og djamm. Eðli málsins samkvæmt hafa sum orðanna öðlast sess 

í málinu en önnur ekki. Ári síðar birtist stutt umfjöllun í Morgunblaðinu um athuganir 

Jones á því sem kallað er „götumál“ eða „lakasta málið“ og sem heyrist einkum hjá 

unglingum, en þar segist blaðamaður aldrei hafa séð neitt þvílíkt áður. „Fæstar skýringar 

koma ókunnuglega fyrir sjónir og ég geri ráð fyrir að flestir Reykvíkingar skilji þessi 

tilteknu orð, þótt þau séu ekki öllum töm – sem betur fer“ (Velvakandi 1965:6). Af þessu 

má ráða hver afstaða almennings var til slangurmáls hér á árum áður og sömuleiðis hve 

litla fræðilega athygli það vakti. 

 Árið 1971 skrifar Árni Böðvarsson um málfar unglinga sem hann kallar „málfar í 

mótun“ og dregur ekki síst fram jákvæðar hliðar þess. Nokkrum árum áður skrifaði hann 

um nauðsyn þess að kanna slangur hér á landi en um það leyti kveður raunar við nokkuð 

nýjan tón í þessum efnum. Orðabók um slangur, slettur, bannorð og annað utangarðsmál 

kom út árið 1982 og var fyrst sinnar tegundar á Íslandi. Höfundar hennar, þeir Mörður 

Árnason, Svavar Sigmundsson og Örnólfur Thorsson, kusu að nota hugtakið slangur um 
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meginefni bókarinnar í stað slang eins og tíðkaðist í ensku og Norðurlandamálunum. Það 

sögðust þeir gera til þess að forðast annars vegar enskan framburð orðsins í íslensku, og 

hins vegar hið siðferðislega mat sem fram komi í öðrum heitum á þessu málfari, t.d. 

götumáli, skrílmáli og húsgeirsku (af húsagarður).  

 Fáar heimildir greina frá viðhorfi unglinga til slangurs í gegnum tíðina en í 

fyrrnefndri slangurorðabók kemur fram að slangur sé síður notað við formlegar aðstæður, 

sem gefur til kynna að málhöfum séu viðhorf samfélagsins kunnug. Í doktorsritgerð 

Hönnu Óladóttur (2017) er meðal annars að finna viðtöl við unglinga sem segjast nota 

enskuskotið mál við jafnaldra sína en reyna að „sletta sem minnst við aðra en jafnaldra 

og láta slangrið eiga sig“ (Hanna Óladóttir 2017:203). Þá finnst unglingum þeir öðlast 

virðingu meðal eldra fólks með því að tala vandað mál, samkvæmt niðurstöðum 

viðtalskönnunar sem Berglind Hrönn Einarsdóttir (2019:96) fjallar um í meistararitgerð 

sinni.  

 

2.2.3 Sjálfsmynd og slangur 

Þegar kemur að sameiginlegum einkennum unglingaslangurs innan indóevrópskra 

tungumála ber allt að sama brunni. Samkvæmt athugunum Androutsopoulosar (2005) á 

rannsóknarsögu þess skiptir hugmyndin um sjálfsmynd unglinga mestu. Í máli þeirra 

endurspeglast viðbrögð við breyttum aðstæðum, enda fara unglingar að taka mun meiri 

þátt í samfélaginu en áður, og þá skiptir máli að tilheyra hópi og tileinka sér á skömmum 

tíma nýjan fróðleik sem hefur verið þeim hulinn í barnæsku.  

Mynstur í máli unglinga eru gjarnan skoðuð út frá bakgrunnsbreytum og ýmsar 

rannsóknir fjalla um málfar ólíkra menningarkima. Ein sú fyrsta sinnar tegundar er 

ferlisathugun Cutler (1999) á hvítum millistéttarunglingi í New York sem aðhyllist hip-

hop menningu og tileinkar sér einkenni málafbrigðis sem á uppruna sinn meðal 

afrískættaðra Bandaríkjamanna (e. African American Vernacular English, hér eftir 

AAVE). Sömuleiðis má til dæmis nefna athugun sem Androutsopoulos (1998) gerði á 

málfari þýskumælandi unglinga sem höfðu áhuga á pönki og hjólabrettum, en rannsókn 

Cutler er sérstaklega áhugaverð í ljósi þess að nú, um tuttugu árum síðar, virðast 

máleinkenni AAVE tekin að birtast í máli unglinga víðsvegar um heim allan. Með 

alþjóðavæðingu, tilkomu stafrænna miðla og vinsældum hip-hop/rapp-tónlistar meðal 

unglinga, á AAVE greiðan aðgang inn í málsamfélag unglinga hvar sem er í heiminum, 

og eins og niðurstöður vefkönnunarinnar bera með sér, má sjá augljós áhrif þess á 
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slangurmál unglinga á Íslandi. Þess má geta að í BA-ritgerð sinni fjallar Derek Terrell 

Allen (2019) um áhrif AAVE á íslenska rapptexta og samkvæmt athugunum hans 

innihalda um 62% vinsælla íslenskra rapptexta orð þaðan, ýmist aðlöguð eða ekki.6 Sem 

dæmi um slík orð má nefna nafnorðin swag ‘sjálfsöryggi’ og baller ‘efnaður maður’,  

lýsingarorðin turnt ‘í vímu’ og dope ‘flottur’, og sagnorðin twerk ‘hrista rassinn’ og pull 

up ‘mæta’. 

 Í greinasafninu Ungdommers språkmøter sem fjallar um málatengsl unglinga á 

Norðurlöndum er að finna greinar um það hvernig unglingar nota tungumálið til að skapa 

fjölmenningarlega sjálfsmynd. Þar er ekki síst átt við ensku þó að slangur sé búið til úr 

hinum ýmsu tungumálum. Áður en stafrænt málsambýli (e. digital language contact) kom 

til sögunnar fjölluðu fræðimenn á sviði unglingamálsrannsókna einkum um málsambýli í 

tengslum við innflytjendur. Má þar til dæmis nefna rannsókn Kotsinas (1992; 2000) á 

máláhrifum ýmissa þjóðarbrota á sænskt unglingamál. Á sænsku er talað um förortsslang 

eða ‘úthverfaslangur’ (e. urban vernacular) en slíkt þekkist í nær öllum stórborgum 

Evrópu og á við um eins konar blöndu sem verður til úr staðmálinu og stærstu 

innflytjendamálunum. Sýnt hefur verið fram á að málnotendur sem tileinka sér 

úthverfaslangur eru margir hverjir færir um að skipta yfir í hefðbundnara málsnið ef það 

hæfir aðstæðunum, sem sýnir að úthverfaslangrið hefur að gera með sjálfsmynd þeirra og 

þörf fyrir að tilheyra hópi (sjá t.d. Rampton 2015). Annað dæmi er rannsókn á kreólskum 

áhrifum frá Jamaíku á málsamfélag breskra unglinga, það er málafbrigði sem kallast á 

ensku London Jamaican. Þar er einnig sýnt með raundæmum hvernig tvítyngdir unglingar 

skipta fyrirhafnarlaust á milli mála í daglegu tali (Sebba 1993). 

  

3 Aðferðir og efniviður  

Þessi ritgerð er skrifuð innan rannsóknarverkefnisins Íslenskt unglingamál: Rannsókn á 

samskiptaaðferðum í raungögnum (e. Icelandic Youth Language: An Empirical Study of 

Communicative Resources, hér eftir ÍU) sem hlaut styrk til þriggja ára úr rannsóknasjóði 

2018–2020. Það er samstafsverkefni fræðimanna við Stofnun Árna Magnússonar í 

íslenskum fræðum, Háskóla Íslands, Háskólans í Reykjavík og Háskólans á Akureyri, en 

verkefnisstjóri er Helga Hilmisdóttir, rannsóknardósent við orðfræðisvið Stofnunar Árna 

Magnússonar. Tilgangur verkefnisins er að rannsaka unglingamál á Íslandi og markmiðið 

 
6 Allen greindi 194 texta við lög tíu flytjenda, sem gefin voru út á Íslandi á árunum 2001-2019.  
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er að kortleggja ýmis einkenni unglingamáls á grundvelli raungagna. Það er gert með því 

að nálgast efnið frá ólíkum sjónarhornum og til þess eru notaðar mismunandi aðferðir. 

Samtöl hafa verið hljóðrituð og skráð, bæði umræður í hópsamtölum og sjálfsprottin 

samtöl í daglegu lífi (þ.e. upptökur af samtölum unglinga að spila tölvuleiki). Þá var 

rafræn könnun á slangri lögð fyrir unglinga til að varpa ljósi á slanguryrði í máli þeirra 

og eru niðurstöður hennar grunnurinn að þessari ritgerð.  

  Rannsóknarverkefnið ÍU er þýðingarmikið fyrir margar sakir og er í raun fyrsta 

alhliða rannsóknin á unglingamáli sem gerð er á Íslandi. Eins og segir í 

verkefnalýsingunni þá fela niðurstöður verkefnisins í sér mikilvægt framlag á sviði 

fræðikenninga um samtímaleg tilbrigði í máli, málbreytingar og tungumálatengsl (Helga 

Hilmisdóttir 2018b). Unglingar eru aðal hreyfiafl lifandi tungumáls og því geta 

rannsóknir á málnotkun þeirra ekki aðeins veitt okkur innsýn inn í málsamfélag þeirra, 

heldur einnig gefið mikilvægar vísbendingar um málbreytingar og -þróun (Eckert 

1997:52). Fræðilegt markmið rannsóknarverkefnisins felst ekki síst í því að varpa ljósi á 

málþróun með því að bera niðurstöður þess við aðrar rannsóknir, bæði innlendar og 

erlendar. Annars vegar munu niðurstöðurnar lýsa breytingum á unglingamáli milli 

kynslóða og hins vegar varpa ljósi á sameiginleg einkenni unglingamáls þvert á 

landamæri og mörk tungumála.  

 Eitt megineinkenni unglingamáls á Vesturlöndum er slangur, ekki síst í samtölum 

unglinga við jafnaldra sína (sjá umfjöllun um unglingamál í öðrum kafla). Þess vegna 

hönnuðu rannsakendur vefkönnun um slangurorðaforða og lögðu fyrir unglinga á Íslandi 

veturinn 2019–2020 (hér eftir nefnd 2020-könnunin). Hún var útbúin með hliðsjón af 

eldri könnun sem lögð var fyrir unglinga á Íslandi vorið 2000 (hér eftir nefnd 2000-

könnunin). Báðum könnununum var ætlað að veita megindlegt yfirlit yfir 

slangurorðaforða unglinga og gefa vísbendingar um orðmyndun í óformlegu máli. Í næstu 

tveimur undirköflum verður gerð nánari grein fyrir framkvæmd og uppbyggingu 2020-

könnunarinnar. Kafli 3.1 segir frá tilurð hennar og tilgangi, framkvæmd og svörun en í 

kafla 3.2 er að finna lýsingu á uppbyggingu könnunarinnar. Þar er sömuleiðis sagt frá 

breytingum sem gerðar voru og dæmi tekin til útskýringar.  

 

3.1 Lýsing á framkvæmd 

Könnunin sem gerð var árið 2000 var skrifleg og þýdd úr sænsku enda var hún partur af 

umfangsmiklu norrænu samstarfsverkefni um unglingamál, Språkkontakt och 
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ungdomsspråk i Norden (hér eftir UNO).7 Um niðurstöður þess má meðal annars lesa í 

bókinni Jallaspråk, slanguage og annet ungdomsspråk i Norden (Drange o.fl. 2002). Eitt 

af meginviðfangsefnum þessa verkefnis fólst í því að varpa ljósi á sameiginleg einkenni 

unglingaslangurs á Norðurlöndum og var sams konar könnun lögð fyrir unglinga í 

Svíþjóð, Danmörku, Noregi, Finnlandi og á Íslandi. Verkefnisstjórar UNO voru Ulla-

Britt Kotsinas og Anna-Brita Stenström en Helga Hilmisdóttir lagði könnunina fyrir á 

Íslandi.8 Hún var póstsend skólum víðsvegar á landinu sem valdir voru af handahófi og 

svör bárust frá um helmingi þeirra. Í bréfi sem fylgdi könnuninni voru kennarar beðnir 

um að leggja hana fyrir í kennslustund og voru þeir jafnframt beðnir um að fjalla ekki 

sérstaklega um hugtakið slangur áður, til þess að hafa ekki áhrif á svörin.  

 Við 2000-könnuninni bárust svör 1037 nemenda úr 15 grunn- og 

framhaldsskólum. Þegar 2020-könnunin var í smíðum var ákveðið að senda hana sömu 

skólum og miða við að safna svörum frá álíka mörgum nemendum, eða að minnsta kosti 

1000, til þess að fá sem skýrastan samanburð. Við 2020-könnuninni bárust svör frá 1090 

nemendum úr að minnsta kosti tíu skólum víðsvegar af landinu en hlutfall 

framhaldsskólanemenda er hærra þar sem ekki var unnt að leggja könnunina fyrir 

grunnskólanemendur í Reykjavík.  

Notað var forritið Google Forms við gerð vefkönnunarinnar. Rannsakendur höfðu 

ekki beint samband við nemendur eða kennara heldur veittu skólayfirvöld leyfi fyrir 

rannsókninni og framsendu kennurum könnunina með vefslóð. Nemendum sem tóku þátt 

var frjálst að svara eins mörgum spurningum og þeir kærðu sig um og því fengust 

mismörg svör við spurningunum. Sömuleiðis var þátttakendum gjarnan gefinn kostur á 

að merkja við fleiri en einn valkost eða skrifa fleiri en eitt svar við spurningu. 

 

3.2 Uppbygging könnunar 

Kannanirnar tvær sem lagðar voru fyrir unglinga á Íslandi með tuttugu ára millibili voru 

eins uppbyggðar (sjá viðauka A og B). Fyrst voru þátttakendur beðnir um að svara 

nokkrum spurningum er vörðuðu bakgrunnsbreytur en í kjölfarið fylgdi listi af orðum og 

voru þátttakendur beðnir um að skrifa niður eins mörg slanguryrði og þeir mundu yfir 

 
7 Språkkontakt och ungdomsspråk i Norden (e. Language Contact and Youth Language in Scandinavia) var 

samstarfsverkefni norrænna fræðimanna, unnið á árunum 1997–2000, og fjármagnað af Norrænu 

ráðherranefndinni. 
8 Könnunin var þýdd fyrir tilstilli Kennaraháskóla Íslands en Helga Hilmisdóttir tók að sér að leggja hana 

fyrir að beiðni Kotsinas, verkefnisstjóra UNO. 
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hvert orð. Spurningum og orðum var breytt lítillega milli kannana í takt við tíðaranda og 

málþróun, meðal annars til þess að auðvelda skilning þátttakenda og auka við efnivið fyrir 

rannsakendur til að vinna úr. Til að mynda var spurt um orðin PILTUR og STÚLKA í 2000-

könnuninni en í stað þeirra var spurt um orðin STRÁKUR og STELPA í 2020-könnuninni 

þar sem þau eru mun algengari í íslensku nútímamáli. Aukið var við bakgrunnsspurningar 

til þess að fá yfirlit yfir tölvu- og snjalltækjanotkun, og að sama skapi var spurt um 

enskunotkun og áhugamál unglinganna. Hér var litið til öndvegisverkefnisins Greining á 

málfræðilegum afleiðingum stafræns málsambýlis  (e. Modeling the Linguistic 

Consequences of Digital Language Contact, hér eftir SMS), sem unnið var á árunum 

2016–2019. Verkefnisstjórar þess voru Sigríður Sigurjónsdóttir og Eiríkur Rögnvaldsson 

(sjá Sigríði Sigurjónsdóttur og Eirík Rögnvaldsson 2018).9 Samræmis var gætt með því 

að safna sams konar bakgrunnsbreytum í þessum tveimur rannsóknarverkefnum, SMS og 

ÍU. 

 Í upphafi 2020-könnunarinnar fengu þátttakendur stuttar leiðbeiningar þar sem 

fram kom að verið væri að kanna hvernig unglingar notuðu slangur. Útskýrt var að slangur 

væru orð eða orðasambönd sem algeng væru í spjalli innan vinahópa (sjá viðauka A). Við 

upphaf orðalistans í síðari hlutanum voru þátttakendur beðnir um að nefna 

orð/orðasambönd sem þeir, eða jafnaldrar þeirra, gætu notað (sjá Mynd 1/viðauka A). 

Jafnframt voru þeir beðnir um að nefna eins mörg slanguryrði og þeim dytti í hug. Stuttar 

millifyrirsagnir fylgdu svo hverjum orðflokki en ekki þótti ástæða til að flækja málið 

frekar enda er slangurhugtakið margslungið og snúið að skilgreina þannig að öllum líki, 

eins og þegar hefur komið fram. Á Mynd 1 má sjá skjáskot sem sýnir svör eins þátttakanda 

við fyrstu tveimur hugtökunum. 

 
9 Verkefnið fólst í því að rannsaka áhrif eins tungumáls á annað í gegnum stafræna miðla. Í prófunarskyni 

var sjónum beint að notkun ensku í íslensku málsamfélagi (sjá www. http://molicodilaco.hi.is/). 
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Mynd 1. Skjáskot sem sýnir dæmi um svör við vefkönnun á slangri árið 2020. 

 

Eins og sjá má á Mynd 1 nefndi viðkomandi þátttakandi slanguryrðin gella og telpa yfir 

hugtakið STELPA, en gaur, gæji, bró og drengur yfir hugtakið STRÁKUR. Á Mynd 2, hér 

að neðan má má síðan sjá dæmi um svör við eldri könnuninni, þeirri sem lögð var fyrir 

árið 2000. 

 

  

Eins og sjá má á Mynd 2 nefndi viðkomandi þátttakandi slanguryrðin gella, skvísa, pæja, 

chick, kerling og babe yfir hugtakið STÚLKA en gæji, gaur, karl, dúd og töffari yfir 

hugtakið PILTUR. Orðalistinn í 2000-könnuninni, sem gerður var að sænskri fyrirmynd, 

innihélt 63 orð/orðasambönd, flest af þeim nafnorð, næstflest lýsingarorð, þá sagnorð og 

að lokum upphrópanir. Listinn sem Kotsinas útbjó og lagði fyrir unglinga á 

Norðurlöndum vorið 1997 innihélt 55 orð/orðasambönd í sex flokkum. Þetta voru í fyrsta 

lagi orð um fólk (t.d. flickvän ‘kærasta’ og barn ‘barn’), í öðru lagi lýsingarorð sem gefa 

gildismat til kynna (t.d. galen ‘brjálaður’ og snäll ‘vingjarnlegur’), og í þriðja lagi orð 

sem tengjast félagslegri samveru unglinga (t.d. röka ‘reykja’ og fest ‘partí’). Í fjórða lagi 

 

Mynd 2. Ljósrit sem sýnir dæmi um svör við skriflegri könnun á slangri árið 2000. 
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voru orð yfir líkamshluta, í fimmta lagi sagnir og í sjötta og síðasta lagi heilir frasar (t.d. 

gå din väg! ‘farðu burt!’). Orðin sem fengu bestu svörunina voru ýmist kynferðislegs 

eðlis eða tengdust áhugamálum eða félagslífi unglinga (sjá t.d. Forsskåhl 2005). 

 Þegar 2020-könnunin var hönnuð var ákveðið að skipta út nokkrum hugtökum og 

fækka þeim lítillega. Fjarlægð voru orð sem þóttu óþörf eða fengu lítil viðbrögð (t.d. 

nafnorðið FÓTUR og sagnorðið BORGA) og orð sem þóttu úrelt (t.d. nafnorðið NÝBÚI og 

lýsingarorðið TIMBRAÐUR/-UÐ). Í staðinn var spurt um annað sem rannsakendum lék 

forvitni á að kanna, t.d. SPILA TÖLVULEIKI, SLAPPA AF og SENDA SKILABOÐ Í GEGNUM 

SAMFÉLAGSMIÐLA. Orðalistinn í 2020-könnuninni innihélt samtals 44 hugtök sem 

þátttakendur voru beðnir um að nefna slanguryrði yfir og að lokum voru þeir beðnir um 

að velja þrjú þeirra til að búa til dæmi um (sjá viðauka A).  

 Svörin sem bárust við könnununum tveimur eru mikilvæg gögn um slangurmál 

unglinga á Íslandi, sem hægt verður að vinna úr og skoða frá ýmsum hliðum í framtíðinni. 

Hér í ritgerðinni verður ekki lagt mat á það hvaða orð skuli flokka sem slangur af þeim 

orðum sem þátttakendur nefndu, heldur fá þau öll sama vægi þegar kemur að tölfræði og 

greiningu. Þó eru hér einungis til athugunar svör sem teljast nýleg ensk aðkomuorð og 

því bíða önnur svör úrvinnslu. Hér verður skilgreiningin á nýlegum aðkomuorðum 

afmörkuð þannig að einungis verða til umfjöllunar orð sem tæplega hafa öðlast sess í 

tungumálinu. Við það mat er reynt eftir fremsta megni að gæta samræmis, og er þá einkum 

stuðst við nýjustu útgáfu Íslenskrar orðabókar (2002) og við vefútgáfur Íslenskrar 

nútímamálsorðabókar og Íslenskrar stafsetningarorðabókar.  

Til útskýringar má nefna orð eins og sögnina að veipa (e. vape), sem flokkast hér 

sem nýlegt aðkomuorð. Það er ekki að finna í Íslenskri orðabók en er merkt sem 

„óformlegt“ í Íslenskri nútímamálsorðabók. Nafnorðið bús (e. booze) í merkingunni 

‘áfengi’ væri sömuleiðis flokkað sem nýlegt aðkomuorð úr ensku þó að það hafi þekkst í 

málinu í áratugi (Elías Mar 2012; Mörður Árnason o.fl. 1982). Er það vegna þess að orðið 

er merkt sem „slangur“ í Íslenskri orðabók, og „óformlegt“ í Íslenskri 

nútímamálsorðabók. Til samanburðar væri nafnorðið hippi (e. hippie) ekki flokkað hér 

sem nýlegt aðkomuorð. Það barst hingað í kringum 1970 og er að finna í Orðabók um 

slangur, slettur og bannorð (1982) en hefur öðlast tilhlýðilegan sess í málinu og er hvorki 

merkt sem „óformlegt“ né „slangur“ í nýrri orðabókum. Um auðugan garð er að gresja 

þegar kemur að enskum aðkomuorðum í svörum við slangurkönnuninni og því er aðeins 

hægt að fjalla um hluta þeirra hér. En áður en lengra er haldið er rétt að líta á nokkrar 

félagslegar breytur sem kunna að varpa ljósi á hóp svarenda. 
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3.3 Bakgrunnsbreytur 

Þegar kemur að túlkun niðurstaða í fjórða kafla er mikilvægt að hafa í huga þá huglægni 

sem slangurhugtakið felur í sér. Könnun sem þessi færir okkur ekki endanlegar eða 

óumdeilanlegar niðurstöður, heldur veitir hún okkur innsýn inn í orðmyndun unglinga og 

tjáningu innan þeirra hópa. Með það fyrir augum eru prósentutölur námundaðar að næstu 

heilu tölu og settar fram með fyrirvara um óvissu í niðurstöðum. Að því sögðu er þó 

mikilvægt að greina fyrirliggjandi gögn vandlega áður en niðurstöður eru túlkaðar. Í 

næstu sex undirköflum er því fjallað um töluleg gögn sem aflað var með 2020-könnuninni 

og varða bakgrunnsbreytur. Yfirleitt er tilgreint hversu mörg svör liggja til grundvallar 

með bókstafnum N en niðurstöður eru settar fram með myndritum til að auðvelda yfirsýn, 

og ræddar í víðara samhengi þar sem við á. 

Fyrst verður sjónum beint að bakgrunnsupplýsingum er varða kynjahlutfall, 

aldurssamsetningu og dreifingu milli landshluta. Síðan verður fjallað um hlutfall tví- og 

fleirtyngdra þátttakenda, um enskunotkun í tengslum við tölvu- og snjalltækjanotkun, og 

að lokum um áhugamál. Það er gert til þess að varpa ljósi á það með hvaða leiðum ákveðin 

orð berast inn í slangurorðaforða unglinganna en enska getur til að mynda tengst ástundun 

íþrótta, tölvuleikjaspilun og öðrum áhugamálum. 

Samsetning svarendahópsins endurspeglar þýðið ef til vill ekki fullkomlega þar 

sem rúmur helmingur svaranna barst frá einum framhaldsskóla í Reykjavík. 

Rannsakendur töldu það þó ekki koma að sök þar sem könnunin var hugsuð sem viðbót 

við raungögn (þ.e.a.s. hljóðrituð og skráð samtöl unglinga) og einkum ætlað að varpa ljósi 

á slanguryrði í máli unglinga, en ekki að rannsaka dreifingu þeirra eftir landshlutum eða 

kynjum.  

 

3.3.1 Dreifing eftir kyni og aldri 

Þátttakendum voru gefnir þrír svarmöguleikar þegar spurt var um kyn, það er að segja 

karlkyn, kvenkyn og ótilgreint. Mynd 3 sýnir dreifingu á milli kynja. 
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Samtals svöruðu 1089 nemendur spurningunni um kyn og eins og sést á Mynd 3 var 

hlutfallið milli kynja tiltölulega jafnt, eða 55% stelpur (N=601) og 43% strákar (N=467) 

en um 2% kusu að tilgreina ekki kyn sitt (N=21).  

Í annarri spurningu var spurt um aldur svarenda. Á Mynd 4 má sjá dreifingu milli 

aldurshópa. 

 

Aldursdreifing var þannig að langflestir, eða um 84% svarenda var á aldrinum 16-18 ára 

(N=912). Um 7% svarenda var undir 16 ára aldri (N=76) og 9% eldri en 18 ára (N=101). 

 

Stelpa (55%)

Strákur (43%)

Ótilgreint (2%)

Yngri en 16 ára (7%)

16-18 ára (84%)

Eldri en 18 ára (9%)

Mynd 3. Hlutfall milli kynja. 

Mynd 4. Aldursdreifing. 
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3.3.2 Dreifing milli landshluta 

Svör bárust frá nemendum við að minnsta kosti tíu skóla en á Mynd 5 má sjá hvernig þau 

skiptust eftir landshlutum.  

 

 

Mynd 5. Dreifing milli landshluta. 

 

Líkt og sjá má á Mynd 5 bárust flest svörin frá nemendum á höfuðborgarsvæðinu, eða um 

57% (N=622). Rúmlega þriðjungur svaranna barst frá nemendum á Suðurlandi, eða um 

34% (N=366), en um 8% svaranna (N=85) bárust frá nemendum á Norðurlandi. Hvorki 

bárust svör frá nemendum á Austur- né Vesturlandi svo vitað sé, en 1% þátttakenda 

(N=12) merkti við annað í fellilista yfir skóla í könnuninni.  

Sú tölfræði sem hér birtist varðandi bakgrunn þátttakenda er einkum til 

upplýsinga. Ekki verður fjallað um notkun slangurs með tilliti til bakgrunnsbreyta hér í 

þessari ritgerð nema að litlu leyti þó það sé áhugavert rannsóknarefni. Kotsinas (1994b) 

sem kannaði slangurnotkun unglinga með tilliti til hverfa í Stokkhólmi komst meðal 

annars að því að unglingar í suðurhluta borgarinnar notuðu meira af slangri en þeir sem 

bjuggu í norðurhlutanum. Sams konar athuganir mætti gera á Íslandi eftir hverfum 

borgarinnar eða landshlutum, en hér verður litið á unglinga landsins sem eitt málsamfélag 

og sjónum beint að erlendum áhrifum á orðaforða. 

 

3.3.3 Hlutfall tví- eða fleirtyngdra 

Nokkrar af spurningum vefkönnunarinnar höfðu þann tilgang að draga fram upplýsingar 

um tungumálakunnáttu nemenda, í því skyni að gefa mynd af málumhverfi þátttakenda. 

Skólar á höfuðborgarsvæðinu (57%)

Skólar á Suðurlandi (34%)

Skólar á Norðurlandi (8%)

Ótilgreint (1%)
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Meðal annars var spurt hvaða tungumál væru töluð heima hjá þátttakendum og hvort þeir 

hefðu búið annars staðar á landinu, eða erlendis, í hálft ár eða lengur. Samkvæmt tölum 

Hagstofunnar undir liðnum samfélag (e.d.) voru 11,5% grunnskólanemenda á Íslandi með 

annað móðurmál en íslensku árið 2019.10 Til samanburðar var hlutfallið 5,3% árið 2009 

og 2,1% árið 1999, sem sýnir að það hefur aukist jafnt og þétt undanfarna tvo áratugi. Þá 

gefa upplýsingar Hagstofunnar til kynna að í 5,8% tilfella hafi enska verið móðurmál 

grunnskólanemenda sem ekki höfðu íslensku sem móðurmál árið 2019. Í ljósi þessara 

upplýsinga er áhugavert að athuga samsetninguna í hópi svarenda 2020-könnunarinnar 

og sjá hvort um sams konar hlutfall er að ræða þar. Á Mynd 6 má sjá hlutfall þeirra sem 

tala einungis íslensku heima við, og hlutfall þeirra sem tala annað/önnur mál, ýmist ásamt 

íslensku eða ekki.  

 

 

Mynd 6. Hlutfall tví- eða fleirtyngdra. 

 

Eins og Mynd 6 sýnir, sagði meirihluti þátttakenda, eða um 85% (N=927), að ekki væru 

töluð önnur mál en íslenska heima hjá sér. Um 11% (N=123) sögðu að auk íslensku væru 

eitt eða fleiri mál töluð, en 4% (N=40) sögðu að íslenska væri ekki töluð heima hjá sér.  

Af þeim 163 þátttakendum sem sögðu að önnur mál en einungis íslenska væru 

töluð heima hjá þeim nefndu 60 ensku, og þá yfirleitt ásamt öðrum málum. Reyndar gætti 

 
10 „Með móðurmáli er átt við það tungumál sem barnið lærir fyrst, er því tamast og talað er á heimili þess, 

stundum aðeins af öðru foreldri“ (Aðalnámskrá grunnskóla 1999:87).  

Hvaða tungumál eru töluð heima hjá þér?

Bara íslenska (85%)

Íslenska og annað mál/önnur
mál (11%)

Bara annað mál/önnur mál
(4%)



 

 41 

 

 

mikillar fjölbreytni í svörum tengdum tungumálum og áreiðanlegt að það tengist háu 

hlutfalli þátttakenda sem búið hafa erlendis, eins og sést á Mynd 7. 

 

 

Mynd 7. Fyrri búseta. 

 

Tveir svarmöguleikar, „nei“ og „já“, voru gefnir við spurningunni sem hljóðaði svo: 

„Hefur þú búið annars staðar á landinu, eða erlendis, í sex mánuði eða lengur?“ Þeir sem 

svöruðu játandi voru beðnir um að tilgreina hvar þeir hefðu búið. Alls svöruðu 1089 

þátttakendur  spurningunni og eins og sjá má á Mynd 7 sögðust 40% þeirra hafa búið 

annars staðar á landinu, eða erlendis, í sex mánuði eða lengur (N=438). Af þeim höfðu 

um 67% búið erlendis sem þýðir að um 27% þátttakenda hafa búið erlendis í sex mánuði 

eða lengur.11  

Búseta erlendis og tungumálakunnátta kunna að hafa áhrif á slangurorðaforða 

unglinga á Íslandi en jákvætt viðhorf til annarra landa gæti sömuleiðis haft áhrif. 

Samkvæmt nýlegri rannsókn Háskólans á Akureyri vill um helmingur íslenskra unglinga 

helst búa erlendis í framtíðinni og hlutfall þeirra sem telja líklegast að þeir búi erlendis í 

framtíðinn hefur tvöfaldast síðan árið 2003. Könnunin var lögð fyrir alla nemendur 10. 

bekkjar á landinu og segir Þóroddur Bjarnason, stjórnandi rannsóknarinnar, búsetuóskir 

unglinga gefa vísbendingu bæði um andrúmsloftið í unglingasamfélaginu og að nokkru 

leyti í samfélaginu í heild („Helmingur íslenskra unglinga vill helst búa erlendis“ 2015).  

 
11 Þar sem ekki fengust upplýsingar um það hvar hluti þátttakenda (2,5%) hafði búið í sex mánuði eða 

lengur, var sá hluti ekki tekinn með í útreikninginn. 

Hefur þú búið annars staðar á landinu, eða 
erlendis, í sex mánuði eða lengur?

Nei (60%)

Já, þó ekki erlendis (13%)

Já, m.a. erlendis (27%)
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3.3.4 Tölvu- og snjalltækjanotkun 

Rannsakendum lék forvitni á að kanna enskunotkun unglinga í tengslum við tölvu- og 

snjalltækjanotkun þar sem fullyrt hefur verið að slík tæki ýti undir enskunotkun í íslensku 

málsamfélagi (sjá t.d. Sigríði Sigurjónsdóttur og Eirík Rögnvaldsson 2018). Annars vegar 

voru þátttakendur spurðir að því hve miklum tíma þeir eyddu að jafnaði í tölvum og 

snjalltækjum, og svörin við þeirri spurningu má sjá á Mynd 8. Hins vegar var upplýsingum 

um enskunotkun safnað með tvenns konar spurningum sem verða til umfjöllunar í kafla 

3.3.5 hér á eftir. 

 

 

Mynd 8. Tölvu- og snjalltækjanotkun. 

 

Eins og upplýsingar á Mynd 8 gefa til kynna virðast nær allir unglingarnir, eða 99% þeirra, 

nota tölvur eða snjalltæki daglega. Þar af sögðust 50% þeirra nota tölvur eða snjalltæki í 

1–4 klukkustundir á dag, 44% í 5–8 klukkustundir á dag og 4% í meira en 12 

klukkustundir á dag. Aðeins 1% sagðist nota tölvur eða snjalltæki í innan við klukkustund 

á dag en tæplega 1% sjaldnar en daglega. Þessar tölur koma heim og saman við 

niðurstöður rannsóknar á afleiðingum stafræns málsambýlis frá 2018 en notkun 

snjalltækja hefur þó heldur aukist, af niðurstöðum 2020-könnunarinnar að dæma. Í 

meistararitgerð Dagbjartar Guðmundsdóttur kemur fram að um 50% unglinga á Íslandi á 

aldrinum 13–20 ára noti snjalltæki í 1–4 klukkustundir á dag, og rúmlega 30% í 5–8 

klukkustundir á dag. Einnig kemur þar fram að yfir 98% fólks á aldrinum 13–60 ára eigi 

snjalltæki og að snjalltækjaeign sé mest í aldurshópnum 16–20 ára (Dagbjört 

Guðmundsdóttir 2018:56–57).  

Hve miklum tíma eyðir þú að jafnaði í 
tölvum og snjalltækjum?

Sjaldnar en daglega (1%)

Minna en 1 klst. á dag (1%)

1-4 klst. á dag (50%)

5-8 klst. á dag (44%)

Meira en 12 klst. á dag (4%)
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Talið er óhætt að fullyrða að tilkoma snjalltækja ýti undir enskunotkun í íslensku 

málsamfélagi þar sem þau sítengja fólk við erlendan menningarheim (Sigríður 

Sigurjónsdóttir og Eiríkur Rögnvaldsson 2018). Efnisveitur (t.d. Netflix og YouTube) 

bjóða upp á ótakmarkaðan aðgang að afþreyingarefni sem er oftar en ekki á ensku, 

gagnvirkir tölvuleikir bjóða spilurum um heim allan upp á samskipti á ensku, og fjöldi 

Íslendinga gefur raddstýrðum tækjum (t.d. Amazon Alexa og Google Assistant) skipanir 

á ensku (Tinna Frímann Jökulsdóttir 2018).12  

 Ekki er þar með sagt að enska sé eina málið sem stafrænir miðlar hafa upp á að 

bjóða en framboð af efni á íslensku er engu að síður af skornum skammti. Þörfin á því að 

stuðla að framboði á stafrænu íslensku menningarefni er rædd í skýrslu rýnihóps sem 

stjórnvöld skipuðu til að kanna streymiþjónustu á Íslandi. Að mati rýnihópsins er það 

áhyggjuefni að erlendar efnisveitur með kvikmyndir og sjónvarpsefni muni ekki sjá sér 

hag í því að laga þjónustu sína að íslenskum notendum. Slíkar efnisveitur lúta ekki 

íslensku lagaumhverfi og þurfa til að mynda ekki að texta eða talsetja efni sitt eins og 

innlendar sjónvarpsstöðvar þurfa að gera. Í skýrslunni segir jafnframt að uppsetning 

lögmætrar efnisveitu hér á landi yrði afar kostnaðarsöm miðað við smæð markaðarins 

(mennta- og menningarmálaráðuneyti 2014).13 

 

3.3.5 Enskunotkun 

Enskunotkun þátttakenda var könnuð með spurningunni: „Hversu oft heldur þú að þú 

notir ensku?“ og henni fylgdi útskýring um að spurningin ætti ekki við um skólanám. Eins 

og sjá má á Mynd 9 mátu þátttakendur bæði virka og óvirka enskunotkun sína. 

 

 
12  Hugsanlega er þó að verða breyting á þessu með tilkomu Emblu, fyrsta íslenskra raddstýrða viðmótinu. 
13 Rýnihópur um greiningu hindrana á uppsetningu streymiþjónustu hér á landi fyrir kvikmyndir, 

sjónvarpsefni og tónlist, var skipaður af mennta- og menningarmálaráðherra í desember 2013. Hópurinn 

skilaði skýrslu um efnið árið 2014 svo ekki er unnt að fullyrða nokkuð um þróunina síðan þá.  
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Mynd 9. Virk og óvirk enskunotkun. 

 

Eins og Mynd 9 gefur til kynna sagðist yfir helmingur unglinganna sem tók þátt í 

vefkönnuninni nota ensku daglega. Um 90% svarenda sögðust hlusta á ensku daglega og 

um 69% sögðust lesa ensku daglega. Um 55% svarenda sögðust tala ensku daglega og 

um 51% sögðust skrifa ensku daglega. Óvirk enskunotkun, sem felst í því að hlusta og 

lesa, er því meiri en virk enskunotkun, sem felst í því að tala og skrifa ensku. 

Samkvæmt niðurstöðum sem Dagbjört Guðmundsdóttir ræðir í meistararitgerð 

sinni virðast yngri kynslóðir almennt jákvæðari en eldri gagnvart ensku og telja hana 

sífellt mikilvægari. Unglingar sem hafa mikla virka enskunotkun segjast sömuleiðis 

jákvæðastir gagnvart notkun hennar og Dagbjört færir rök fyrir því að jákvæðni til virkrar 

enskunotkunar geti aukið enskunotkun almennt (Dagbjört Guðmundsdóttir 2018:75–81). 

Ekki er ólíklegt að það virki í báðar áttir þannig að mikil notkun ensku leiði til jákvæðara 

viðhorfs gagnvart henni og þar með aukist hlutfall aðkomuorða úr ensku í 

slangurorðaforða unglinga. 

 

3.3.6 Ástundun áhugamála 

Þar sem slangur er gjarnan notað innan hópa og tengist náið sjálfsmynd unglinga líkt og 

fram hefur komið, er ekki ólíklegt að viss slanguryrði myndist og séu notuð innan 

ákveðinna hópa unglinga sem deila áhugamálum. Þetta virðist þónokkuð hafa verið 
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rannsakað í dönsku og sem dæmi má nefna bókina Fighters, Girls and other Identities 

sem fjallar um samskipti unglinga í taekwondo-bardagaklúbbi í Kaupmannahöfn. Þar 

beitir Madsen (2015) aðferðum félagsmálfræði og rannsakar samtöl meðlima klúbbsins 

með hliðsjón af stöðu hvers og eins innan hans. Meðal þess sem þar kemur fram er að 

rótgróin viðhorf um karlmennsku og feðraveldi í íþróttinni virðast hafa áhrif á samskipti 

innan klúbbsins. Í samtölum drengjanna kemur fram meiri áhersla á hörku og 

karlmennsku en í samtölum stúlknanna, og eldri meðlimir sem njóta virðingar líta eftir 

hinum yngri líkt og um fjölskyldu væri að ræða.  

Lønsmann (2009) greinir sams konar mynstur í athugunum sínum á orðaforða 

danskra unglinga sem spila tölvuleiki saman. Hún segir spilara njóta mismikillar virðingar 

og að þeir sem séu hærra settir leiðrétti gjarnan þá reynsluminni og kenni þeim málsnið 

við hæfi. Þannig verði orðaforðinn sem fáir nota í fyrstu smátt og smátt almennur uns 

hann teygi sig út fyrir samfélag tölvuleikjaspilara. Í greininni fjallar Lønsmann um það 

hvernig aðkomuorð úr ensku skila sér inn í almennan danskan orðaforða í gegnum 

tölvuleiki og um endurnýjun slangurorðaforðans sem á sér stað hjá unglingum þegar 

foreldrar þeirra eru farnir að nota tiltekin orð. Hljóðupptökur af samtölum 

tölvuleikjaspilara á íslensku eru til skoðunar innan rannsóknarverkefnisins ÍU um þessar 

mundir, og rétt eins og í dönsku virðist hátt hlutfall enskra aðkomuorða einkenna þau. 

Ein spurninganna í 2020-könnuninni var svohljóðandi: „Æfir þú eitthvað (t.d. 

íþróttir eða á hljóðfæri) eða stundar reglulega?“ og svöruðu 62% því játandi. Þátttakendur 

voru einnig beðnir um að tilgreina áhugamál sín með því að merkja við valmöguleika á 

fellilista. Niðurstöðurnar má sjá á Mynd 10 hér að neðan. 
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Mynd 10. Áhugamál. 

 

Eins og sjá má á Mynd 10 var boðið var upp á sjö valmöguleika til að merkja við auk 

möguleika á að bæta við textastreng og skrifa inn áhugamál sín. Þátttakendum var frjálst 

að merkja við eins marga flokka og þeir kusu en flestir merktu við tónlist, eða 59%, og 

kvikmyndir/sjónvarpsþætti, 56%. Þá merktu 36% við listgreinar aðrar en tónlist og 34% 

við tölvuleiki. Íþróttum var skipt í flokkana boltaíþróttir, sem 32% svarenda merktu við, 

og aðrar íþróttir, sem 26% merktu við. Að lokum sögðust 20% hafa áhuga á bókmenntum 

og 17% merktu við annað. 

 

4 Niðurstöður  

Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður 2020-könnunarinnar hvað varðar ensk 

aðkomuorð sem þátttakendur nefndu sem slanguryrði yfir gefin orð. Þá verða niðurstöður 

2000-könnuninnar hafðar til hliðsjónar og samanburðar. Hér verður sjónum einkum beint 

að rithætti orðanna en í einhverjum tilfellum verða tekin raundæmi og fjallað um 

orðhlutafræðilega (e. morphological) aðlögun einstakra orða í samtölum unglinga. Þannig 

er kannað hvort og hvernig tiltekin orð laga sig að íslensku málkerfi þegar þau eru notuð 

inni í setningum, en hér verður ekki fjallað um hljóðkerfislega (e. phonological) aðlögun 

þeirra. 
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 Í næstu undirköflum verður fjallað um úrtak hugtaka sem spurt var um í 

könnuninni en tólf hugtök voru valin nokkuð handahófskennt úr flokki nafnorða, 

sagnorða og lýsingarorða. Þessir þrír flokkar eru stundum nefndir opnir orðflokkar vegna 

þess að í þá bætast stöðugt ný orð (Ásta Svavarsdóttir og Eiríkur Rögnvaldsson 2001)14 

Þó svo að hugtökin sem spurt var um tilheyri tilteknum orðflokkum er ekki þar með sagt 

að svörin tilheyri sömu flokkum, enda var tilgangurinn sá að kalla fram viðbrögð af 

ýmsum toga. Við lýsingarorðinu GÁFAÐUR bárust til dæmis sérnöfn og svör eins og 

nafnorðið nörd og orðasambandið vera á öðru leveli klár.  

Tólf mismunandi hugtök voru valin í því skyni að reyna að framkalla nægilega 

skýra mynd af niðurstöðunum í stað þess að veita öllum 44 hugtökum orðalistans rými 

og verða þá að skauta yfir efnið. Fyrst er fjallað um nafnorð, en flest aðkomuorð í íslensku 

virðast falla í þann flokk (Helga Hilmisdóttir 2000:148; Ásta Svavarsdóttir 2017:71). 

Valin voru hugtökin STELPA, LÖGREGLA, KÆRASTI og BRJÓST. Síðan er fjallað um 

lýsingarorð en úr þeim flokki voru valin hugtökin SKEMMTILEG(UR)/ FYNDIN(N), 

BRJÁLAÐUR/BRJÁLUÐ, FALLEG(UR)/SÆT(UR) og HEIMSK(UR), sem öll fengu mikil 

viðbrögð. Að lokum er fjallað um sagnir og þar verður sjónum beint að verknuðum sem 

rannsakendur töldu víst að væru unglingum tamir eða kunnugir, það eru hugtökin 

REYKJA, SENDA SKILABOÐ Í GEGNUM SAMFÉLAGSMIÐLA, SPILA TÖLVULEIKI og SLAPPA 

AF.  

 Nokkur undirbúningsvinna fór fram áður en kom að greiningu slanguryrðanna 

sem þátttakendur nefndu. Fyrst voru afmörkuð þau orð og orðasambönd sem teljast nýleg, 

ensk aðkomuorð samkvæmt skilgreiningunni sem lesa má um í kafla 3.2 Þessum orðum 

var síðan skipt í þrjá flokka eftir því hvort aðlögun að íslensku málkerfi birtist í rithætti 

þeirra. Einn flokkur inniheldur því hlutlaus orð, það er að segja orð/orðasambönd sem 

hafa ekki aðlagast að neinu leyti heldur fylgja stöðluðum, enskum rithætti. Annar flokkur 

inniheldur orð sem hafa aðlagast íslensku málkerfi að einhverju leyti en bera enn keim af 

uppruna sínum. Sum hafa til dæmis fengið íslenskt aðskeyti (t.d. nafnorðið koppari (e. 

cop)) en önnur falla illa að beygingarkerfinu þó þau innihaldi íslenska bókstafi (t.d. 

lýsingarorðið fönní, (e. funny)). Í þriðja flokkinn falla svo orð sem birtast með framandi 

rithætti (t.d. sögnin að dm'a (e. direct message)). Þau eru því hvorki rituð með 

hefðbundnum enskum rithætti né aðlöguð að íslensku málkerfi. Á Töflu 1 má sjá dæmi 

 
14 Opnir orðflokkar eru einkum nafnorð, sagnorð og lýsingarorð, en aðrir flokkar taka sjaldnast við nýjum 

orðum og teljast því frekar lokaðir. Þó eru ekki allir flokkar sagnorða opnir þar sem illmögulegt er að mynda 

ný sagnorð með sterka beygingu. 
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um það hvernig aðkomuorð eru hér flokkuð. Taflan sýnir yfirlit yfir þau aðkomuorð úr 

ensku sem bárust í fyrsta lið spurningalistans árið 2020, við hugtakinu STELPA. 

 
Aðlagaður  

ritháttur Fjöldi 

Hlutlaus  

ritháttur Fjöldi 

Framandi  

ritháttur Fjöldi 

megabeip 1 babe 3 girll  1 

dúddi 2 girl 68 girlllll  2 

dúdda 1 girly 3 gurl  25 

dúddetta 2 girlie 2 gurrrrl  1 

hóa 1 dude 4 gurlll  1 

  
chick 5 guuurl  1 

  
gal 10 girlzzzz  1 

  
queen 5 girlzzzzz  1 

  
bitch 7 giirl  3 

  
homie 2 giiirl  1 

  
sister 1 giiiirl  1 

  
whore 1 gorl  1 

  
her 1 sis 4 

  
she 1 hoe 2 

  
women 1 thot 3 

  
stoopid 1 bro 4 

  
friend 1 bruh 1 

  
king 1 queenó 1 

  
miss 1 

  

  
fella 1 

  

  
feller 1 

  

  
female 1 

  

  
big man 1 

  

  
bird 1 

  
Samtals: 7 

 
123 

 
54 

Alls: 184 
     

Tafla 1. Flokkun enskra aðkomuorða eftir rithætti sem nefnd voru sem slanguryrði yfir 

hugtakið STELPA í könnun 2020. 

 

Á Töflu  1 má sjá hvernig aðkomuorðin hafa verið flokkuð í þrennt eftir rithætti. 

Dálkurinn í miðjunni inniheldur svör sem rituð eru með hlutlausum hætti og engar 

tilraunir hafa verið gerðar til þess að aðlaga þau að íslenskum rithætti. Dálkurinn til vinstri 

inniheldur orð sem hafa aðlagast íslensku að einhverju leyti en dálkurinn til hægri 
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inniheldur orð sem teljast hvorki rituð með hlutlausum né aðlöguðum hætti. Flest svörin 

er auðvelt að flokka en helsta vafaatriðið hér er eflaust queenó sem inniheldur séríslenska 

bókstafinn ‘ó’ en hefst á bókstafnum ‘q’ sem þekkist ekki í íslensku.  

Til að skýra þetta betur er á sama hátt ekki alveg augljóst hvernig flokka skal 

lýsingarorðið skitzó, sem er stytting á enska orðinu schizophrenia og lýsir manneskju með 

geðklofa. Ákveðin aðlögun hefur átt sér stað, enda hefur sú orðmyndunarleið að bæta 

viðskeytinu ‘-ó’ aftan við fyrsta atkvæði nafnorða og lýsingarorða (og atviksorða), verið 

ein helsta aðferðin við slangursköpun hér á landi síðan að minnsta kosti um 1900 (Mörður 

Árnason o.fl. 1982). Þannig mætti staðsetja orðið skitzó í flokk óbeygjanlegra 

lýsingarorða, eins og púkó og sveitó. Samt sem áður er rithátturinn framandi, enda var 

bókstafurinn ‘z’ afnuminn úr íslensku ritmáli með auglýsingu menntamálaráðuneytis árið 

1973. Annað dæmi um vafaatriði er slanguryrðið 5-O sem merkir ‘lögregla’ og á rætur að 

rekja til bandarískra sjónvarpsþátta. Þar sem orðið er ritað með tölustaf í stað bókstafa er 

ekki ljóst hvort það skuli bera fram fimm-O eða five-O. Jafnframt mætti eflaust flokka 

ritháttinn bæði sem framandi og hefðbundinn.  

Við flokkun orða eftir rithætti voru meðal annars hafðar til hliðsjónar aðferðir sem 

Ásta Svavarsdóttir (2008:44) beitir við greiningu á erlendum máláhrifum í íslensku. Í 

stuttu máli greinir Ásta aðkomuorð í íslenskum dagblöðum eftir aðlögun í rithætti í sömu 

þrjá flokka og hér hefur verið lýst auk flokks málvíxla. Skilgreiningar hennar á flokkunum 

eru hins vegar eilítið frábrugðnar þeim sem hér hefur verið lýst því samkvæmt þeim á 

hlutlaus ritháttur við um aðkomuorð sem þurfa ekki að aðlagast til þess að líta út fyrir að 

vera íslensk. Þar af leiðandi telst orðið parket ritað með hlutlausum hætti ef gert er ráð 

fyrir dönskum uppruna þess þar sem orðið er ritað á sama hátt í dönsku. Hins vegar myndi 

það falla í flokk aðkomuorða með aðlagaðan rithátt ef gert væri ráð fyrir frönskum 

uppruna þess þar sem orðið er ritað parquet.   

Eflaust koma ætíð upp vafaatriði og álitamál þegar kemur að flokkunum sem 

þessum, þrátt fyrir vel skilgreind flokkunarkerfi. Áður en lengra er haldið má að lokum 

nefna þrjú atriði sem geta í einhverjum tilfellum valdið smávægilegri skekkju. Í fyrsta 

lagi getur búnaður við að svara könnuninni haft áhrif á rithátt svaranna en þar sem 2020-

könnunin var rafræn má gera ráð fyrir að þátttakendur hafi ýmis svarað henni í tölvu, síma 

eða spjaldtölvu. Til dæmis má vera að kommum og öðrum táknum sé stundum sleppt 

viljandi til þess að flýta fyrir ritun. Í öðru lagi varð rannsakandi var við tvítekningu örfárra 

svara við 2020-könnuninni sökum kerfisvillu í hugbúnaði, en reyndi vitanlega að gæta 

þess að tvítelja ekki svör. Í þriðja lagi má nefna að svörin við 2000-könnuninni eru 
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handskrifuð og geta því sum verið óskýr. Að þessu sögðu ættu vafaatriði þó ekki að hafa 

teljandi áhrif á niðurstöður. Eftirfarandi undirköflum er ætlað að varpa ljósi á 

slangurorðaforða unglinga og í því skyni er vísað til áreiðanlegra heimilda eins og kostur 

er á. Slíkt getur þó verið vandasamt þar sem slangur er í eðli sínu óáreiðanlegt, og í sumum 

tilfellum veit enginn hvaðan tiltekið orð kemur eða hvers vegna það er notað. 

 

 

4.1 Nafnorð 

Nafnorð eru heiti eða nöfn sem vísa til lifandi vera, hluta, verknaða og ýmiss konar annarra 

áþreifanlegra og óáþreifanlegra fyrirbæra. Þau eru fallorð með málfræðilegt kyn og 

skiptast í sérnöfn og samnöfn. Flokkur nafnorða er stærsti orðflokkurinn og sá opnasti 

sem þýðir að í hann bætast stöðugt ný orð, bæði nýyrði og aðkomuorð (Ásta Svavarsdóttir 

og Eiríkur Rögnvaldsson 2001). Nafnorðin fjögur sem hér eru til umfjöllunar (STELPA, 

LÖGREGLA, KÆRASTI og BRJÓST) voru valin nokkuð handahófskennt úr orðalistanum 

áður en farið var að rýna í svör þátttakenda. Þó voru nokkur atriði sem stuðluðu að valinu 

á þeim. Í fyrsta lagi má nefna að til þess að fá sem breiðasta mynd af þessum flokki 

slanguryrða voru valin nafnorð sem fengu mikla svörun. Í öðru lagi var ákveðið að fjalla 

um orð með mismunandi málfræðilegt kyn; STELPA og LÖGREGLA eru kvenkynsorð, 

KÆRASTI karlkynsorð og BRJÓST hvorugkynsorð. Að lokum var horft til merkingar, og 

með tilliti til orðavals innan hinna orðflokkana tveggja sem til skoðunar eru, voru valin 

orð úr mismunandi merkingarflokkum.  

Umfjöllunin er á þá leið að í hverjum undirkafla eru tölulegar upplýsingar um tíðni 

aðkomuorða yfir tiltekið orð í 2020-könnuninni, en hlutfallið milli aðlagaðra, óaðlagaðra 

og framandi ritmynda er sýnt með myndriti. Upplýsingarnar eru settar í samhengi við 

2000-könnunina og ræddar en þrjú oftast nefndu aðkomuorðin í hvorri könnun fyrir sig 

eru sett upp í töflu. Í fyrsta undirkaflanum, 4.1.1 sem fjallar um svör sem bárust við 

hugtakinu STELPA er að finna eilítið ítarlegri umfjöllun en í þeim sem á eftir koma að því 

leyti að þar er gefið yfirlit yfir algengustu svörin óháð uppruna þeirra. Það er gert til þess 

að sýna dæmi um það hvers eðlis svörin eru áður en aðkomuorðin eru síðan dregin út til 

frekari umfjöllunar. Þannig er hægt að staðsetja aðkomuorðin með tilliti til annarra 

orðmyndunarleiða.  
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4.1.1 STELPA 

Fyrsta hugtakið sem spurt var um í könnuninni var nafnorðið STELPA en í 2000-

könnuninni var það STÚLKA. Þar sem orðið stelpa er mun algengara í daglegu tali núorðið 

töldu rannsakendur það hæfa betur. Við því bárust alls 1702 svör en flokka má 184 þeirra, 

eða um 10%, sem nýleg ensk aðkomuorð (eða orðasambönd). Hlutfall slíkra orða um 

nafnorðið STÚLKA var hið sama tuttugu árum áður, eða 268 af 2596 svörum. Þó má greina 

breytingar, bæði hvað varðar orðaforða og orðmyndunarleiðir (sjá umfjöllun Helgu 

Hilmisdóttur 2018a:66–68). Í Töflu 2 má sjá lista yfir tíu algengustu svörin, annars vegar 

í 2020-könnuninni og hins vegar í 2000-könnuninni. 

 

 

2020 STELPA 

Röð Orð  (Fjöldi samtals) 

1 gella/gellsa  (694) 

2 stúlka/telpa (209) 

3 skvísa/skvís (144) 

4 girl/gurl/girly/girll/girlll/guuurl/gurrrrl/giirl/giiirl/girlie/gorl/girlllll/hey 

gurl/girlzzzzzz (112)  

5 pía/pige/píja (69) 

6 kona/kvenmaður/ kvenkyns meðlimur mannkynsins/kvenkyn/kvenkyns  (43) 

7 gaur/gauri (30) 

8 kerling/kellingin/kélling/kella/kellan/kjella (28) 

9 dama/ung dama/fröken/ungfrú/frú (27) 

10 gugga (26) 

 

2000 STÚLKA 

Röð Orð  (Fjöldi samtals) 

1 gella/gela/gjella  (553) 

2 stelpa/telpa/steppa/stella (518) 

3 skvísa/skvís/skvísk/skvíska (162) 

4 pæja/pæa/bæja (158)  

5 babe/beip/beipp//beyb/beiba/baby/beibí/gellubeib/mega beib/megababe/mega-

babe/megabeib/super babe/böb (152) 

6 pía/pia/píja/pija (144) 

7 skutla/skutle/skuttla (66) 

8-9 píka/píga/pika/balapíka/smápíka/smá píka (48) 

8-9 tussa (48) 

10 tík/stúlkutík (43) 

Tafla 2. Tíu algengustu svörin við fyrsta lið spurningalista yfir slanguryrði (þ.e.a.s. 

grunnorð ásamt tilbrigðum) í könnunum 2020 og 2000. 

 

Eins og sjá má á Töflu 2 eru flokkuð saman orð sem túlka má sem tilbrigði við sama 

grunnorð eða þykja einfaldlega merkingarlega lík (t.d. stúlka/telpa og dama/fröken) enda 

er yfirlit þetta eins konar útúrdúr til aukaupplýsinga. Hér skal tæpt á örfáum atriðum er 
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varða orðmyndunarleiðir áður en lengra er haldið í athugun á enskum aðkomuorðum og 

í því samhengi er bent á umfjöllun um tegundir slangurs í kafla  2.2.1 hér að framan. Í 

fyrsta lagi má nefna að flest algengustu svörin eru gömul í málinu og hafa ýmist verið 

notuð lengi í slangurmáli (t.d. gella og skutla) eða eru ennþá eldri og flokkast almennt 

ekki sem slangur (t.d. telpa og kerling). Í öðru lagi má benda á orð eins og gaur(i) og 

gugga sem flokka má sem nýmerkingar þegar þau eiga við um hugtakið STELPA. Orðið 

gaur er gamalt orð sem lengi hefur þekkst í íslensku slangurmáli í merkingunni ‘náungi, 

slúbbert’ (Mörður Árnason o.fl. 1982). Það kann að vera tökuþýðing á enska orðinu dude 

en notkun þess meðal unglinga virðist bæði hafa breyst og aukist talsvert að undanförnu 

enda heyrist það oft á hljóðupptökum ÍU (Helga Hilmisdóttir 2020). Kvenkynsnafnorðið 

Gugga er gælunafn en notkun þess sem slangurs yfir stelpur almennt má rekja til vinsælla 

sjónvarpsþátta, Vaktaþáttanna svokölluðu, sem hófu göngu sína árið 2007.  Í þriðja lagi 

má nefna áhrif frá dönsku eða öðrum norrænum málum sem koma fram í orðum eins og 

pige og dama en nokkur orð sem ekki komust inn á lista yfir algengustu svörin, eiga 

uppruna sinn í öðrum málum (t.d. senorita, úr spænsku, og dziewczyna, úr pólsku). Að 

lokum skipa aðkomuorð úr ensku stóran sess í svörunum og hér verður fjallað um þau. 

 Mynd 11 hér að neðan á við um ensk aðkomuorð undir liðunum STELPA í 2020-

könnuninni. Hún sýnir hlutfall aðlagaðra og óaðlagaðra aðkomuorða að íslenskum 

rithætti auk hlutfalls orða sem rituð eru með framandi hætti (sjá skýringu á flokkun í 

upphafi 4. kafla).  

 

 

Mynd 11. Aðlögun enskra slanguryrða (að íslenskum rithætti) sem nefnd voru í könnun 

2020 yfir nafnorðið STELPA. 

 

Aðlagaður 
ritháttur

4%

Hlutlaus 
ritháttur

67%

Framandi 
ritháttur

29%
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Eins og sjá má á Mynd 11 er tíðni orða sem ekki hafa aðlagast íslenskum rithætti að neinu 

leyti hæst, eða 67% (t.d. babe og girl). Orð sem hafa að einhverju leyti aðlagast eru 

einungis 4% (t.d. megabeip og dúddi) en tæpur þriðjungur orðanna telst ritaður með 

framandi hætti og getur hvorki flokkast sem hlutlaus né aðlagaður (t.d. girll og gurl). Til 

samanburðar var hlutfallið á milli flokka eftir rithætti aðkomuorða yfir nafnorðið STÚLKA 

í 2000-könnuninni svipað. Þó voru heldur fleiri orð rituð með framandi hætti þá, eða 31%. 

Orð rituð með hlutlausum hætti voru 64% og aðlöguð því 5%. 

Tafla 3, hér að neðan, sýnir þau þrjú orð/orðasambönd sem oftast voru nefnd í 

slangurkönnununum yfir hugtakið STELPA árið 2020 og STÚLKA árið 2000. Dálkurinn 

lengst til hægri sýnir hversu hátt hlutfall tiltekið orð (auk tilbrigða) er af heildarfjölda 

nýlegra enskra aðkomuorða sem þátttakendur nefndu yfir gefið orð. Þannig má til dæmis 

sjá að þó að orðið bitch sé í þriðja sæti bæði árið 2020 og 2000 þá hafa vinsældir þess 

dalað. Og á sama hátt má sjá að orðið chick, sem var í öðru sæti árið 2000 hefur ekki 

haldið velli. Nú, tuttugu árum síðar er það ekki orðið hluti af almennri málnotkun, það er 

ekki að finna í íslenskum orðabókum, og var aðeins nefnt fimm sinnum í 2020-

könnuninni.   
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Röð Orð Fjöldi Hlutfall 

  2020     

1 

girl (68), gurl (25), girly (3), giirl (3), girlllll (2), girlie (2), girll (1), 

gurrrrl (1), gurlll (1), guuurl (1), girlzzzz (1), girlzzzzz (1), giiirl (1), 

giiiirl (1), gorl (1) 112 61% 

2 
gal (10) 10 5% 

3 
bitch (7) 7 4% 

  
2000     

1 

babe (69), beib (62), baby (3), beiba (3), beibí (2), beipp (1), beyb (1), 

gellubeib (1), megabeib (3), mega-babe (1), mega beib (2), megababe (2), 

super babe (1), böb (1) 152 57% 

2 
chick (30), chik (1), tjikk (1), tjik (1) 33 12% 

3 
bitch (26), bits (2), bich (1), bitc (1), bíats (1) 31 12% 

Tafla 3. Þrjú oftast nefndu aðkomuorðin (þ.e.a.s. grunnorð ásamt tilbrigðum) í könnunum 

2020 og 2000  yfir nafnorðið STELPA/STÚLKA. 

 

Eins og sést á Töflu 3 er girl algengasta enska aðkomuorðið sem nefnt var í 2020-

könnuninni yfir nafnorðið STELPA en það birtist 68 sinnum. Orðið kom þó fyrir í 

fjölmörgum útgáfum sem túlka má sem tilbrigði við sama grunnorð, eins og algengt er 

með slanguryrði. Þau eru: gurl, girly, girll, girlll, guuurl, gurrrrl, giirl, giiirl, girlie, gorl, 

girlllll, hey gurl og girlzzzzzz. Samtals birtist grunnorðið ásamt tilbrigðum við það því 

112 sinnum. Engin aðlögun kemur fram í ritháttum tilbrigðanna, sem teljast framandi, en 

ritháttur grunnorðsins flokkast vitaskuld sem hlutlaus.  

 Hinar mörgu útgáfur sem orðið birtist í bera þess merki að notendur orðsins sæki 

það frekar í talmál en ritmál. Í þeim endurspeglast ef til vill það sem kallað er sviðsetning 

(e. imagery in conversational discouse) og felst í því að bregða á leik til að skapa tiltekin 

hughrif. Deborah Tannen (1989) og fleiri hafa fjallað um þetta í samtölum, en á sama hátt 

getur óhefðbundinn ritháttur gefið til kynna ætlun málnotanda til að líkja eftir mæltu máli 

eða tilteknum framburði. Til dæmis benda sérhljóðaklasar eins og birtast í giiirl og guuurl 

til kynna að tiltekið orð sé borið fram með mjög löngum sérhljóða, hugsanlega til að líkja 

eftir framburðareinkennum AAVE sem unglingar þekkja úr ýmiss konar dægurmenningu 

(sjá m.a. umfjöllun í kafla 2.2.3). Þarna getur einnig spilað inn í hve auðvelt er núorðið 

að rita sama bókstafinn ítrekað með því að þrýsta á takka lyklaborðsins að vild.  

 Líkt og gildir um önnur svör þátttakenda, er ekki hægt að fullyrða nokkuð um það 

hversu algengt orðið girl er í máli unglinga. Samt sem áður má leiða líkur að því að orðið 

sé þónokkuð notað enda nefndu það margir og nokkrir skrifuðu skýringar um orðið. Einn 

þátttakandi útskýrði til dæmis að hey girl væri notað „þegar þú heilsar vinkonu þinni“ og 

annar sagði það „notað sama hvaða kyn manneskjan er“. 
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 Grunnorðið girl, og tilbrigðin við það, var fjórða oftast nefnda slanguryrðið yfir 

stelpu í 2020-könnuninni (á eftir orðunum gella, stúlka og skvísa) og í flokki 

aðkomuorðanna sem hér eru til skoðunar var það nefnt í um 61% tilfella (N=112). Til 

samanburðar var það sjaldan nefnt í 2000-könnuninni, eða einungis í tæplega 10% tilfella 

(N=26) í flokki nýlegra enskra aðkomuorða. Sömuleiðis komu færri tilbrigði við 

grunnorðið girl fram þá (þ.e. orðin girla, görl og girly), en hvert þeirra kom aðeins einu 

sinni til tvisvar fyrir.  

 Aftur á móti var orðið babe ekki nefnt nema fjórum sinnum í 2020-könnuninni en 

var það algengasta í flokki nýlegra enskra aðkomuorða í 2000-könnuninni. Þá var babe 

nefnt 69 sinnum og nokkuð aðlöguð mynd orðsins, beib, nefnt 62 sinnum. Þar að auki 

nefndu þátttakendur beiba og beibíið auk fleiri mynda sem telja má að einhverju leyti 

aðlagaðar íslensku málkerfi (sjá Töflu 3). Í orðinu beiba hefur íslenskri beygingarendingu 

verið bætt við stofninn og það sama gildir um orðið girla og fleiri, en minna virðist vera 

um aðlögun erlendra orða í svörum unglinganna árið 2020 þó þess megi sjá örfá dæmi. 

Til að mynda er enska orðið dude aðlagað þannig að úr verða orðin dúddi, dúdda og 

dúddetta (sjá Töflu 1).  

 

4.1.2 LÖGREGLA 

Við nafnorðinu LÖGREGLA bárust alls 1282 svör í 2020-könnuninni og af þeim má flokka 

562, eða um 44%, sem nýleg ensk aðkomuorð (eða orðasambönd). Mynd 12 hér að neðan 

sýnir hlutfall aðlagaðra, óaðlagaðra og framandi ritmynda þessara orða. 

 

 

Mynd 12. Aðlögun enskra slanguryrða (að íslenskum rithætti) sem nefnd voru í könnun 

2020 yfir nafnorðið LÖGREGLA. 

Aðlagaður 
ritháttur

49%

Hlutlaus 
ritháttur

16%

Framandi 
ritháttur

35%
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Talsvert er um aðlögun í rithætti aðkomuorðanna en eins og sjá má á Mynd 12 kemur að 

minnsta kosti einhver aðlögun fram í um helmingi þeirra. Það skal tekið fram að 

algengasta aðkomuorðið yfir LÖGREGLA í 2020-könnuninni var popo en ákveðið var að 

flokka orðið í rithættinum pópó sem aðlagað, enda er ‘ó’ íslenskur bókstafur og orðið 

mætti til dæmis beygja eins og nafnorðið róló. Þar sem pópó kom mjög oft fyrir hefur 

það talsverð áhrif á skiptingu milli flokka og verður þess valdandi að flokkur aðkomuorða 

með aðlagaðan rithátt verður sá stærsti.    

Til samanburðar bárust alls 1174 svör við orðinu LÖGREGLA í 2000-könnuninni 

en af þeim flokkast um 12% sem nýleg aðkomuorð úr ensku. Tæpur helmingur þeirra er 

ritaður með hefðbundnum hætti (47%) en þriðjungur með aðlöguðum rithætti (33%). 

Athygli vekur að orðið popo var sjaldan nefnt í 2000-könnuninni, eða þrisvar ritað pópó 

og einu sinni pöpó, sem sýnir að það hefur ekki náð flugi fyrr en seinna. Það stendur fyrir 

police officer og í orðabókinni Merriam-Webster‘s Online Dictionary kemur fram að elsta 

þekkta notkun þess sé frá 1994. Sennilega er orðið þó eldra því vefsíður á borð við Urban 

dictionary og Wikipedia rekja það til Suður-Kaliforníu á seinni hluta níunda áratugarins. 

Ætla má að það hafi borist inn í íslensku með rapptextum, veggjakroti og fleiru sem 

höfðar ekki síst til unglinga. Eins og sjá má á Töflu 4 hér að neðan, sem inniheldur þrjú 

oftast nefndu aðkomuorðin yfir nafnorðið LÖGREGLA, þá minna mörg slanguryrðanna á 

ameríska rapp- og hip-hop-texta. 

Röð Orð Fjöldi Hlutfall 

  2020     

1 

popo (150), the popo (1) ITS THE PÓPÓ!!! (1), pópó (156), da popo (3), 

pópo (3), po-po (5), the po-po (1), the op po (1), po po (5), the po po (1), 

poopoo (1), póbó (1), pó (1), pó pó (4), pó-pó (2) 336 60% 

2 
12 (83), fuck 12 (5), fokk 12 (6), FOKK TÓLF (1), fokk12 (2), fuck12 (1), 

twelve (5), tvelve (1), tvelf (1) 105 19% 

3 
police (26), the police (1), fuck the police (2), fokking police (2), da police 

(1), poliz (1), pólís (6), pjólísið (1), polís (2), pólí (1) 43 8% 

  
2000   

1 

police (19), polic (2), polcis (1), poielis (1), policið (1), police-inn (1), 

polis (1), polís (1), pólís (2), pólísið (2), police man (1), policeman (1), 

polich (2), polish (1), polisma (2), pollý (1), plósiið (1)  40 28% 

2 

cop (7), cops (2), the cops (1), copið (6), coppið (1), köpp (1), acab15 (1), 

copsið (3), copsinn (1), copurinn (1), copperman (1), coppers (1), koppur 

(1), koppsið (1), koppinn (1), koppin (1), koppið (3), koppa (1) 34 23% 

3 
five O (10), five ó (1), F-O (1), fæv-ó (1), fævó (4), 5-ó (1), 5 o (7), 5-O 

(1)  26 18% 

Tafla 4. Þrjú oftast nefndu aðkomuorðin (þ.e.a.s. grunnorð ásamt tilbrigðum) í könnunum 

2020 og 2000  yfir nafnorðið LÖGREGLA. 

 
15 All cops are bastards = acab. 
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Eins og sjá má á Töflu 4 kom orðið twelve eða 12 ósjaldan fyrir í svörum unglinganna 

árið 2020 en það var aldrei nefnt í 2000-könnuninni. Samkvæmt heimildum á Internetinu 

er það meðal annars amerískt slanguryrði yfir lögreglu en uppruni þess er óljós. 

Samkvæmt Urban Dictionary er ekki ólíklegt að það sé komið frá Atlanta í Georgíufylki 

í Bandaríkjunum, þar sem rík hefð er fyrir hip-hop tónlist og slangri sem því fylgir.16 

Nokkrir þátttakendur 2020-könnunarinnar völdu að sýna hvernig slanguryrðið tólf væri 

notað. Einn skrifar: var stoppaður af tólf í gær, fokk tólf, og annar skrifar: það er blár/tólfa 

við gatnamótin skeifa, miklubraut, vertu rólegur.  

Slanguryrðið five O kemur fyrir í ýmsum ritmyndum hjá unglingum í 2000-

könnuninni en er sjaldan nefnt í 2020-könnuninni, enda hafa þá ný orð komið í staðinn. 

Líkt og orðin popo og twelve, kemur five O úr amerískri ensku og var upphaflega vísun í 

bandarísku sjónvarpsþætttina Hawaii Five-O. Samkvæmt leitarniðurstöðum á Internetinu 

fela þessi þrjú slanguryrði í sér neikvætt viðhorf til löggæslu og eru gjarnan notuð til þess 

að vara við ferðum lögleguþjóna.  

 Þegar börn komast á unglingsár eykst færni þeirra til rökhugsunar og þá er eðlilegt 

að þau hafi tilhneigingu til að efast um vald og reyna á mörk. Þá er sömuleiðis algengt að 

unglingar eigi sér fyrirmyndir og ljóst er að enskumælandi tónlistarmenn, ekki síst á hip-

hop-/rappsviðinu, höfða mjög til yngri kynslóða. Nýlegar rannsóknir benda til þess að 

unglingar í Bandaríkjunum beri nú minna traust til lögregluyfirvalda en áður (Fine o.fl. 

2019), en hvort tónlist, eða önnur unglingamenning, spilar þar inn í skal ósagt látið. Enn 

fremur er ekki ástæða til að ætla að slík viðhorf skili sér í vantrausti unglinga til yfirvalda 

hér á landi þrátt fyrir vaxandi vinsældir slanguryrða eins og popo og twelve.  

 

4.1.3 KÆRASTI 

Við nafnorðinu KÆRASTI bárust alls 1003 svör í 2020-könnuninni og af þeim má flokka 

285, eða um 28%, sem nýleg ensk aðkomuorð (eða orðasambönd). Mynd 13 hér að neðan 

sýnir hlutfall aðlagaðra, óaðlagaðra og framandi ritmynda þessara orða. 

 

 
16 Urban Dictionary er veforðabók sem unnin er með hópvirkjun (e. crowdsourcing) þannig að orðskýringar 

koma frá sjálfum notendum hennar. 
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Mynd 13. Aðlögun enskra slanguryrða (að íslenskum rithætti) sem nefnd voru í könnun 

2020 yfir nafnorðið KÆRASTI. 

 

Eins og Mynd 13 sýnir þá er vel yfir helmingur orðanna ritaður með framandi hætti en 

það skýrist af því hve oft orðin bae (55) og boo (31) koma fyrir. Rúmur þriðjungur 

orðanna er ritaður á hefðbundinn hátt (t.d. babe og boyfriend), en orð sem hafa að 

einhverju leyti aðlagast eru einungis 4% (t.d. boisinn minn og beibslan).  

Undir þessum lið í 2000-könnuninni var minna um aðkomuorð en aðlögun þeirra 

var hlutfallslega meiri. Þá bárust samtals 826 svör og flokkast tæp 10% þeirra sem 

aðkomuorð. Orð með hefðbundnum rithætti eru 64% (t.d. love og lover), og aðlöguðum 

rithætti 11% (t.d. beibígaur og biffi), en fjórðungur var ritaður með framandi hætti (t.d. 

bf og boyfren). Á Töflu 5 hér að neðan, sem inniheldur þrjú oftast nefndu aðkomuorðin 

undir liðnum KÆRASTI, má sjá færri orðmyndir en víða annars staðar, enda var þar hlutfall 

enskra orðmynda í lægri kanntinum. 

 
Röð Orð Fjöldi Hlutfall 

  2020     

1 
babe (30), baby (15), babes (2), beib (9), beibs (1), bebe (1), bby (12), 

beibslan (1), baby boo (1), beibí (3) 75 26% 

2 
boyfriend (31), bf (23), boiiifriend (1), yo boyfriend (1), boyfrieeeend 

(1), boyfreind (2) 59 21% 

3 
bae (50), bei (2), bea (3) 55 19% 

  
2000     

1 
boyfriend (36), boyfriendið (2), boy-friend (3), boy friend (2), boyfren 

(1), boyfrend (2), boyfrendið mitt (1), bf (1), biffi (1) 49 61% 

2 
love (1), love one (1), lover (1), loverboy (5), loverman (2) 10 13% 

3 
babe (1), babydoið (1), bebí (1), beib (1), beibígaur (1) 5 6% 

Tafla 5. Þrjú oftast nefndu aðkomuorðin (þ.e.a.s. grunnorð ásamt tilbrigðum) í könnunum 

2020 og 2000  yfir nafnorðið KÆRASTI. 

Aðlagaður 
ritháttur

4%

Hlutlaus 
ritháttur

40%
Framandi 
ritháttur

56%
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Eins og Tafla 5 sýnir eru orðin babe og baby, ásamt tilbrigðum við þau, oftast nefnd í 

nýrri könnuninni en í öðru sæti er grunnorðið boyfriend, sem var það oftast nefnda tuttugu 

árum áður. Þá var þó aðeins einn sem nefndi skammstöfunina bf (og annar sem ritaði biffi) 

en það gerðu 23 þátttakendur nýrri könnunarinnar. Eins og sjá má á Töflu 5 er sömuleiðis 

nokkuð algengt að unglingarnir stytti orðið baby með því að rita bby. Aftur á móti má 

einnig sjá hvernig orð eru lengd með sérhljóðaklösum, hugsanlega til að líkja eftir 

tilteknum framburðareinkennum, rétt eins og kom fram um orðið girl í kafla 4.1.1 hér að 

framan. 

Vinsældir orðsins bae, sem kemur 55 sinnum fyrir í 2020-könnuninni, en aldrei í 

2000-könnuninni, geta annars vegar endurspeglað áhrif AAVE og hins vegar áhrif 

rafrænna samskipta á ritmál unglinga (sjá t.d. Isenmann 2014). Heimildum ber ekki 

saman um það hvort orðið sé skammstöfun á enska orðasambandinu before anyone else, 

eða stytting á orðinu babe sem gefi AAVE-framburð til kynna (Kemmer 2008). Orðið 

stingur mjög í stúf við íslenskar málvenjur og þátttakendur gerðu engar tilraunir til að 

laga það að íslenskum rithætti. Einn þeirra sýndi eftirfarandi dæmi um notkun þess: fór 

með bae í bíó um helgina, og þar kemur engin aðlögun fram. Eftirgrennslan rannsakanda 

leiddi í ljós að það virðist nánast bundið við ritmál, en nokkrir unglingar sem í óformlegu 

spjalli voru beðnir um að mynda setningar sem innihéldu orðið bae, sögðust aðeins nota 

það, eða hafa séð það notað, í ritmáli. Annað dæmi um sams konar orð er nafnorðið boo, 

sem nefnt var 31 sinni í 2020-könnuninni en aldrei í 2000-könnuninni. Það virðist komið 

úr orðasafni AAVE og myndað úr nafnorðinu beau (kærasti), sem er upphaflega franskt 

lýsingarorð og merkir ‘fallegur’ (Kemmer 2008). 

 

4.1.4 BRJÓST 

Við nafnorðinu BRJÓST bárust 1251 svör í 2020-könnuninni og af þeim má flokka 569, 

eða um 45%, sem nýleg ensk aðkomuorð (eða orðasambönd). Mynd 14 hér að neðan sýnir 

hlutfall aðlagaðra, óaðlagaðra og framandi ritmynda þessara orða. 
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Mynd 14. Aðlögun enskra slanguryrða (að íslenskum rithætti) sem nefnd voru í könnun 

2020 yfir nafnorðið BRJÓST. 

 

Hæst er tíðni orða sem ekki hafa aðlagast íslenskum rithætti að neinu leyti, eða 67% (t.d. 

tits og boobs). Orð sem hafa að einhverju leyti aðlagast eru 13% (t.d. titsur og búbís) en 

um 20% orðanna telst ritaður með framandi hætti (t.d. tittiez og bewbs). 

Jafnmörg svör bárust við nafnorðinu KONUBRJÓST í 2000-könnuninni, en um 25% 

(N=313) þeirra má flokka sem nýleg aðkomuorð úr ensku. Mun meiri aðlögunar gætir í 

rithætti þeirra eða um 62%. Þá var hlutfall orða sem rituð voru með hlutlausum hætti 26% 

en með framandi hætti 12%. Eins og sjá má á Töflu 6 eru grunnorðin tits og boobs auk 

fjölda tilbrigða við þau langvinsælustu aðkomuorðin úr ensku í báðum könnununum, og 

eru um 90% þeirra.  
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Röð Orð Fjöldi Hlutfall 

  2020     

1 

tits (186), titties (41),tittíes (1), titts (15), tiddies (20), titi (1), tit (3), tittts 

(1), tittis (2), titty (9), big titty (1), tiddy (4), tiddys (1), titis (1), titd (1), 

tiddý (1), tittí (1), det tittieliebe (1), tiitaaaayyyyeeeeees (1), tatas (3), 

tettiez (1), titlingar (1), titsin (3), tittís (4), skuggaleg tits (1), tittur (3), 

titsur (1), vasstits (1) 309 54% 

2 

boobs (105), boobies (6), boob (9), boobie (3), ma boobies (1), boobes (1), 

boops (1), bobbes (1), bobbies (3), bobb (1), bobs (5), bubs (2), böbs (1), 

bewbs (1), búbby (1), booooooooobs (1), booooobies (1), big nice bobbies 

(1), búbís (1), búbbur (9), bobbingar (17), búbba (2), bobblingar (4), 

bubbur (1), bobbar (5), boblingar (2), búbbís (1), bibbingar (1), búbs (2), 

bobba (1), bobbingur (1), búbblur (1), bobbur (1), búbblingar (1) 194 34% 

3 breasts (2), breast (3) / melons (4), mellon (1) 5 1% 

  2000     

1 

boobes (2), boobies (15), boobs (8), big bobies (1), bobba og búbbi (1), 

bobbar (10), boobies (3), bobbingar (111), bobbingjar(1), bobbíngar(1), 

bobingar (4), bobbis (1), boby´s (1), búbbs (1), búbbur (8), búbbýs (1), 

búbingar (1), búbís (4), búbs (8), búbsur (1), bobbí (1), bobblingar (6), 

boblingar (2), búbblingar (1), bobbor (1), bobbur (1), bobs (2), boob (1), 

boobeis (1),  bubbies (3), bubbis (1), bubbys (2), bubes (1), bubs (1), búb 

(1), búbbar (2), búbbingar (7), búbbis (1), búbbíngar (1), búbbís (3) flottir 

bobbingar (2) 224 72% 

2 

tits (36), tit (3), titsar (1), titt (1), tittes (1), titties (4), tittis (2), tittís (1), 

titts (8), tittur (2), fucking tits and nipples (1) 60 19% 

3 

breast (1), brests (2), brest (1), breast of a women (1), konubres (1), 

woman breast (1) 7 2% 

Tafla 6. Þrjú oftast nefndu aðkomuorðin (þ.e.a.s. grunnorð ásamt tilbrigðum) í könnunum 

2020 og 2000  yfir nafnorðið BRJÓST/KONUBRJÓST. 

 

Eins og sjá má á Töflu 6 er orðið bobbingar og sams konar tilbrigði talin til enskra 

aðkomuorða vegna þess hve mjög þau líkjast orðum eins og boob og boobie. Þó er ekki 

hægt að fullyrða nokkuð um tengsl þar á milli enda er orðið bobbingur samkvæmt 

Íslenskri orðabók (2002) komið úr sjómannamáli og merkir „járnkúla eða -kefli (mörg 

saman) neðan í jaðri botnvörpu til að halda henni niðri og opinni... “. Þannig mætti allt 

eins flokka orðið bobbingar og sams konar tilbrigði sem íslensk orð en ekki aðkomuorð, 

sem myndi hafa talsverð áhrif á tölfræðina og lækka hlutfall aðlagaðra ritmynda (ekki síst 

í 2000-könnuninni þar sem 111 manns rituðu orðið bobbingar). Þetta dæmi er áhugavert 

út frá orðmyndunarfræði því það sýnir hvernig líkindi íslenskra orða við erlend 

aðkomuorð geta leitt til frjórrar sköpunar.  

Sams konar dæmi er orðið titlingur en einn þátttakandi ritaði titlingar sem 

slanguryrði yfir brjóst í 2020-könnuninni og rannsakandi dró þá ályktun að það hlyti að 

vera leikur að grunnorðinu tits, sem var það oftast nefnda. Vafamál er hvort rétt sé að 

skipa orðinu í flokk aðkomuorða þar sem það er rótgróið íslenskt nafn á smáfugli, og sýnir 

hve vandasamt getur verið að skipa orðum í flokka. Hér skal einnig tekið fram að orðið 
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melóna kom fyrir í nokkrum útgáfum en var ekki talið sem aðkomuorð nema í þeim 

tilfellum sem það var ritað melons og mellon, vegna þess að það telst ekki nýlegt í 

málinu.17 Það sama gildir um orðið júgur sem er aldagamalt orð í íslensku og flokkast 

vitanlega ekki sem nýlegt aðkomuorð úr ensku nema þegar það er ritað jugs.  

 

4.1.5 Samantekt 

Hér hefur verið fjallað um svör við fjórum hugtökum úr flokki nafnorða. Til þess að draga 

saman helstu niðurstöður áður en lengra er haldið eru nokkrar af þeim tölulegu 

upplýsingum sem fram hafa komið sýndar í Töflu 7 hér að neðan.  

 
Nafnorð 2020 2000 

STELPA/STÚLKA     

Fjöldi svara 1702 2596 

Hlutfall aðkomuorða úr ensku 10% (N=184) 10% (N=268) 

Hlutfall aðlagaðra ritmynda (að íslensku) af heildarfjölda 

aðkomuorða 4% (N=7) 5% (N=13) 

Algengasta aðkomuorðið (grunnorð auk tilbrigða) girl (N=112) babe (N=152) 

LÖGREGLA     

Fjöldi svara 1282 1174 

Hlutfall aðkomuorða úr ensku 44% (N=562) 12% (N=141) 

Hlutfall aðlagaðra ritmynda (að íslensku) af heildarfjölda 

aðkomuorða 49% (N=277) 33% (N=47) 

Algengasta aðkomuorðið (grunnorð auk tilbrigða) popo (N=336) police (N=40) 

KÆRASTI     

Fjöldi svara 1003 826 

Hlutfall aðkomuorða úr ensku 28% (N=285) 10% (N=82) 

Hlutfall aðlagaðra ritmynda (að íslensku) af heildarfjölda 

aðkomuorða 4% (N=12) 11% (N=9) 

Algengasta aðkomuorðið (grunnorð auk tilbrigða) babe (N=75) boyfriend (N=49) 

BRJÓST     

Fjöldi svara 1251 1251 

Hlutfall aðkomuorða úr ensku 45% (N=569) 25% (N=313) 

Hlutfall aðlagaðra ritmynda (að íslensku) af heildarfjölda 

aðkomuorða 13% (N=74) 62% (N=194) 

Algengasta aðkomuorðið (grunnorð auk tilbrigða) tits (N=309) boobs (N=224) 

Tafla 7. Samantekt á tölulegum upplýsingum um slanguryrði sem nefnd voru yfir fjögur 

hugtök úr flokki nafnorða í könnunum 2020 og 2000. 

 

 
17 Þó að hér séu orðmyndirnar melons og mellon flokkaðar sem aðkomuorð úr ensku skal tekið fram að 

samkvæmt Íslenskri orðsifjabók er orðið melóna frá 18. öld og líklega komið hingað úr dönsku, en ættað 

úr latínu (Ásgeir Blöndal Magnússon 1989).  
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Í fyrsta lagi kemur fram heildarfjöldi svara við hverju þessara fjögurra hugtaka, og í öðru 

lagi fjöldi aðkomuorða úr ensku. Í þriðja lagi kemur fram hlutfall þeirra svara sem 

innihalda aðlögun að íslenskum rithætti, og er það sýnt sem hlutfall af fjölda aðkomuorða 

úr ensku (en ekki af heildarfjölda svara). Að lokum kemur fram hvaða grunnorð var 

algengasta aðkomuorðið í svörum við viðkomandi hugtaki í hvorri könnun fyrir sig. Eins 

og sjá má er hlutfall enskra aðkomuorða alls staðar hærra í yngri könnuninni en þeirri 

eldri, nema í fyrsta liðnum þar sem hlutfallið er jafnt. Minni aðlögunar að íslensku virðist 

almennt gæta í yngri könnuninni nema undir liðnum LÖGREGLA þar sem aðlögun kemur 

fram í um helmingi svaranna. Tíðni ritmyndarinnar pópó er þess valdandi að hlutfall 

aðlagaðra mynda er þar hátt.   

  

 

4.2 Lýsingarorð 

Lýsingarorð greina frá einkennum eða eiginleikum einhvers, t.d. útliti, hegðun eða 

áhrifum, og hafa í stórum dráttum sömu beygingarlegu einkenni og önnur fallorð (Ásta 

Svavarsdóttir og Eiríkur Rögnvaldsson 2001). Fjallað verður um lýsingarorðin fjögur 

með sama hætti og nafnorðin í síðasta kafla og voru þau sömuleiðis valin nokkuð 

handahófskennt úr orðalistanum. Þó var ákveðið að velja bæði lýsingarorð sem hefðu 

jákvæða og neikvæða tilvísun. Þannig má flokka hugtökin SKEMMTILEG(UR)/FYNDIN(N) 

og FALLEG(UR)/SÆT(UR) sem jákvæð, en hugtökin HEIMSK(UR) og BRJÁLAÐUR/-UÐ sem 

neikvæð. Spurt var um þessi lýsingarorð í nákvæmlega sömu myndum í báðum 

könnununum og því er auðvelt að bera svörin við þeim saman.  

 

4.2.1 SKEMMTILEG(UR)/FYNDIN(N) 

Merking lýsingarorðanna SKEMMTILEG(UR) og FYNDIN(N) er keimlík og því var spurt um 

þau samtímis, rétt eins og gert var í sænsku fyrirmyndinni. Við þeim bárust alls 1104 svör 

Í 2020-könnuninni og af þeim má flokka um 38%, sem nýleg ensk aðkomuorð (eða 

orðasambönd). Mynd 15 hér að neðan sýnir hlutfall aðlagaðra, óaðlagaðra og framandi 

ritmynda (sjá skýringu á flokkun í upphafi 4. kafla). 
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Mynd 15. Aðlögun enskra slanguryrða (að íslenskum rithætti) sem nefnd voru í könnun 

2020 yfir lýsingarorðin SKEMMTILEG(UR)/FYNDIN(N).  

 

Langhæst er tíðni orða sem ekki hafa aðlagast íslenskum rithætti að neinu leyti (t.d. fun 

og nice), eða 80%. Orð sem hafa að einhverju leyti aðlagast (t.d. lolsari og fönn), eru 

14%, en um 6% orðanna telst ritaður með framandi hætti (t.d. fuuun og kingzi). 

Hlutfallið á milli aðlagaðra og hlutlausra ritmynda aðkomuorða í 2000-

könnuninni var sams konar. Aðlögunar gætti í um 19% þeirra, en orð rituð með 

hlutlausum hætti voru 70% og með framandi hætti 11%. Hins vegar bárust færri svör við 

hugtökunum  SKEMMTILEG(UR)/FYNDIN(N) árið 2000, eða samtals 696, sem er um 400 

færri svör en árið 2020, og innihéldu um 18% þeirra ensk aðkomuorð. Á Töflu 8 hér að 

neðan má sjá þau þrjú aðkomuorð sem oftast voru nefnd. 

 
Röð Orð Fjöldi Hlutfall 

  2020     

1 
fun (126), funny (78), funn (3), fuuun (2), funnyyy (1), funnaaaeeeyyy (1), 

fön (3), föní (1), fönn (2), fönní (3) 220 52% 

2 
nice (9), næs (41), meganæs (1) 51 12% 

3 
king (42), kingsi (1), kingzi (1), banter king (1), banter king/queen (1) 46 11% 

  
2000     

1 

fun (6), funny (49), fanny (1), fanny guy (1), funny guy (1), funny bastard 

(1), funny shit (1), funnyman (1), funy man (1), funtobewith-man (1), 

funný (3), föní (1), fönní (5), ýkt funny (1), íkt funny (1), funní (2), funn 

(2) 78 63% 

2 
cool (9), ... is cool (1), cool drengur (1), cool náungi (1), coolisti (1), 

cooltur (1), heavy kúl gaur (1) 15 12% 

3 
nice (6), geggjað nice (2), næs (1) 9 7% 

Tafla 8. Þrjú oftast nefndu aðkomuorðin (þ.e.a.s. grunnorð ásamt tilbrigðum) í könnunum 

2020 og 2000  yfir lýsingarorðin SKEMMTILEG(UR)/FYNDIN(N). 

 

Aðlagaður 
ritháttur

14%

Hlutlaus 
ritháttur

80%

Framandi 
ritháttur

6%
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Enska orðið nice má sjá á Töflu 8 bæði árin og er það oftar ritað í aðlöguðu myndinni næs 

í 2020-könnuninni, enda er það á mörkum þess að geta talist nýlegt í málinu og hefur nú 

þegar ratað inn í orðabækur. Tekið er fram í Íslenskri nútímamálsorðabók að orðið sé 

„ekki fullviðurkennt mál“, en það virðist á góðri leið með að verða það, rétt eins og svo 

mörg orð sem teljast fullgild í íslensku en eiga rætur sínar í slangurmáli unglinga. Vegferð 

orðsins næs sést enn betur í svörum unglinganna við orðunum 

GÓÐ(UR)/VINGJARNLEG(UR), sem ekki verða tekin sérstaklega til umfjöllunar hér. Í 2000-

könnuninni var orðið mun oftar ritað í hlutlausu myndinni nice en nú, tuttugu árum síðar, 

hefur það snúist við þannig að orðið er mun oftar ritað í aðlöguðu myndinni næs. 

Hlutfallið milli ritmyndanna nice og næs er hér gróflega útreiknað 70/30. Þannig var orðið 

ritað nice í 70% tilfella en næs í 30% tilfella í 2000-könnuninni. Þessu er síðan öfugt farið 

í 2020-könnuninni.  

 Hugsanlega er orðið cool á sams konar vegferð og nice og fleiri ensk lýsingarorð 

sem notuð eru óbeygð í íslensku hvað varðar ritmyndina (hér er ekki átt við stöðu orðsins 

í staðalmáli). Það er að finna í ritmyndinni kúl í  orðabókum og merkt sem „slangur“ enda 

telst það einnig slangur í ensku. Það kemur oftar fyrir með hefðbundnum enskum rithætti 

í 2000-könnuninni en í þau fáu skipti sem það kemur fyrir í svörum unglinganna við 2020-

könnuninni er það oftar ritað kúl. Stöðugrar endurnýjunar gætir í slangurorðaforða 

unglinga enda virðist það fylgja hverri nýrri kynslóð að vilja skapa sér sinn stíl og sinn 

orðaforða. Áhugi unglinga á ákveðnum slanguryrðum virðist dvína um leið og þau færast 

inn í almennt mál og orðabækur (sjá t.d. Lønsmann 2009).  

  Spyrja má hvort þróunin sem fram kemur í rithætti orðanna nice og cool sé lýsandi 

fyrir leið enskra lýsingarorða inn í tungumálið. Það er að segja, þau nái fótfestu í 

slangurmáli unglinga og séu rituð með hefðbundnum enskum hætti fyrst um sinn en nái 

síðan flugi og aðlagist íslenskum rithætti. Þau rati jafnvel inn í orðabækur og almennt mál 

en hverfi smám saman úr slangurmáli unglinga. Ef svo er, ætti að verða æ algengara að 

sjá orðin fun og funny rituð fönn og fönní þangað til þeim má fletta upp í íslenskum 

orðabókum. Ekki er þó víst að sú verði raunin enda koma orðin afar sjaldan fyrir í 

aðlagaðri mynd í könnununum tveimur þrátt fyrir að þau séu oftast nefndu aðkomuorðin 

yfir SKEMMTILEG(UR)/FYNDIN(N) í þeim báðum. Í 2000-könnuninni voru orðin fun og 

funny, ásamt tilbrigðum við þau, 11% allra svaranna sem bárust yfir 

SKEMMTILEG(UR)/FYNDIN(N), en 20% í 2020-könnuninni. Þrátt fyrir þá aukningu er 

ekkert sem bendir til þess að orðin muni ná fótfestu og verða hluti af íslenskum orðaforða.  
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 Nafnorðin king og legend virðast nýlega orðin hluti af slangurorðaforða unglinga 

á Íslandi. Þau vísa til manneskju sem er skemmtileg eða fyndin og fellur vel í kramið, 

eins og dæmin gefa til kynna. Margir þátttakendur 2020-könnunarinnar völdu að sýna 

hvernig orðið king er notað í setningu og sælir king kom oft fyrir. sjælir kingsi, útí smellí 

eða? skrifar einn, og annar þátttakandi útskýrir að king sé notað um einhvern sem þykir 

„töff“ eða stendur sig vel. Skýringunni fylgir eftirfarandi dæmi: a: ég fékk 9,5 á prófinu! 

b: King. Enn annar þátttakandi ritar orðið með hástöfum til áhersluauka: hann er svo 

mikill KING. Dæmin sýna orðið í myndunum king, kings, kingsi og kingser en annars 

virðist það almennt notað óbeygt, og málfræðilegt kyn þess er karlkyn þó það sé notað 

um fólk óháð kyni. Líkt og fram kom í upphafi 4. kafla flökkuðu þátttakendur gjarnan á 

milli orðflokka í svörum sínum og er slanguryrðið king dæmi um slíkt enda tilheyrir það 

flokki nafnorða en hugtökin sem spurt var um tilheyra flokki lýsingarorða. Í slangri felst 

einmitt leikur að málinu og notendum þess er ekki skylt að fylgja nokkrum reglum, eða 

eins og segir í formála Orðabókar um slangur, slettur, bannorð og annað utangarðsmál: 

„Oft fer slangrið eigin leiðir við orðmyndun og orðatengsl, eitt af einkennum þess eru 

umritanir og orðaleikir af ýmsu tagi, merking þekktra orða er sveigð til og hártoguð“ 

(Mörður Árnason o.fl. 1982). 

 

4.2.2 BRJÁLAÐUR/-UÐ 

Mikillar fjölbreytni gætti í svörum unglinganna við lýsingarorðinu BRJÁLAÐUR/-UÐ en 

alls bárust 1120 svör í 2020-könnuninni og af þeim má flokka 567, eða um 50%, sem 

nýleg ensk aðkomuorð (eða orðasambönd). Mynd 16 hér að neðan sýnir hlutfall 

aðlagaðra, óaðlagaðra og framandi ritmynda þessara orða.  
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Mynd 16. Aðlögun enskra slanguryrða (að íslenskum rithætti) sem nefnd voru í könnun 

2020 yfir lýsingarorðið BRJÁLAÐUR/-UÐ. 

 

Eins og sjá má á Mynd 16, hér að ofan er tíðni orða sem ekki hafa aðlagast íslenskum 

rithætti að neinu leyti hæst, eða um 70%. Það skýrist að miklu leyti af því hve margir 

rituðu crazy (265) á hefðbundinn hátt. Um 10% svaranna teljast aðlöguð (t.d. kreisí og 

sækó) en fimmtungur þeirra er ritaður með framandi hætti (t.d. creycrey og madlad).  

Til samanburðar bárust 993 svör við 2000-könnuninni og eru um 40% þeirra í 

flokki aðkomuorða. Um 40% þeirra eru rituð með hlutlausum hætti, en hlutfallið á milli 

aðlagaðra og framandi ritmynda var nokkuð jafnt. Um 28% teljast aðlagaðar og um 32% 

framandi en það skal þó tekið fram að undir þessum lið var í óvenju mörgum tilfellum 

óljóst hvort réttast væri að flokka orð/orðasamband sem framandi eða aðlagað.  

Tafla 9 hér að neðan sýnir þau þrjú aðkomuorð sem oftast voru nefnd í 

könnununum tveimur og þar má sjá hluta af þeim orðum sem gætu bæði talist rituð með 

aðlöguðum og framandi hætti (t.d. crazý og sickó sem hér voru flokkuð sem framandi). 

Enn fremur geta orð verið ómeðvitað rangt stafsett, og falla þá yfirleitt í flokk framandi 

ritmynda. 
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Röð Orð Fjöldi Hlutfall 

  2020     

1 

crazy (265), crazy idiot (1), crazy bitch (3), crazy ass bitch (1), crazy cat 

(2), crazy man (1), crazy men (1), crazytown (1), big crazy (1), kreisí (34), 

crazyy (2), crazyyy (2), crazy in the brain house (1), go crazy 

AAAAADNKEKEKEKD (1), he crazy tho (1), craycray (13), cray cray 

(8), creycrey (1), cray-cray (3), cra cra (1), krei-krei (2), caryzy (1), 

KREIIIZY (1), cwasy (3), craaazy (1), craaazzzyyy (1), CRAAAAAZY 

(1), kreizý (1), kreizí (1), kreisi (1), kreysí (1), kreisí bastard (2), crazí (1), 

crazý (1), crazey (1), crazzy (1), crayyy (1), crasy (3), craizy (1), crazyass 

(1), cray bint (1), crazy bruh (1), creisí (1), creisý (1), carzy (1), youncrazy 

(1) 375 66% 

2 

mad (59), mad lad (1), mad guy (1), mad dog (1), mad mad (1), mad hoe 

(1), mad bro (1), fkn mad (1), madlad (2), maddd (1), maaaddd (2), he/she 

maaaaad (1), maaaad (1) 73 13% 

3 

psycho (11), sick (3), sicko (2), sækó (6), síkó (1), sæko (1), sækópath (1), 

psiko (1), psyco (2), sickomode (1), phsyco (3), pshyco (2), sæko (1), 

sækópath (1), psiko (1), psyco (2), sickomode (1), phsyco (3), pshyco (2) 45 8% 

  
2000     

1 

crazy (130), kol-crazy (1), cracy (4), craizie (1), crasey (1), crasí (1), crasy 

(46), crasy man (1), crasý (2), crazí (1), crazy boy/girl (1), crazy fuck (1), 

crazy man (1), crazy mother (1), crazy mother fu**er (1), vera crazy (1), 

crazý (1), crazzy (1), creisí (5), creisy (1), creísí (1), cressí (1), grasí (1), 

grazy (3), greisí (1), greysi (1), kraisi (1), krasý (1), krazy (1), krazý (1), 

kreisi (1), kreisi babe (1), kreisí (30), kreisí man (1), kreysí (1), craaacyy 

(1), alveg crase (1), alveg crasy (1), alveg kreisí (1) 252 52% 

2 

psycho (19), pchicho (1), pcyco (1), phico (1), phisico (1), phisicko (2), 

phsycho (2), phsyco (4), phyco (1), physco (3), phzycho (1), pscyco (1), 

pshycho (2), pshyco (4), psyco (4), psykkó (1), psyko (1), sickó (1), sico 

(1), sykó (1), sægó (7), sæko (1), sækó (52), síkópat (1) 113 24% 

3 
nuts (5), nut caze (1), nutbar (1), nutcase (1), nutt case (2), nuttcase (1), 

nöttkeis (1), nuts gaur (1), nutz (1), vera nuts (1), nöttari (1), nötty (1) 17 4% 

Tafla 9. Þrjú oftast nefndu aðkomuorðin (þ.e.a.s. grunnorð ásamt tilbrigðum) í könnunum 

2020 og 2000  yfir lýsingarorðið BRJÁLAÐUR/-UÐ. 

 

Eins og sést á Töflu 9 þá er slanguryrðunum psycho, sick og physco ásamt skyldum 

ritmyndum skipað í einn og sama flokkinn þrátt fyrir að vera ekki af sömu rót. 

Slanguryrðið psycho og samstofna orð sem tengjast geðveiki (t.d. psychotic og 

psychopath) eru dregin af gríska orðinu psykho sem merkir ‘sál’ en lýsingarorðið sick er 

hins vegar gamalt í ensku og merkir ‘sjúkur’. Hér eru orðin flokkuð saman til þess að 

sýna þann samruna sem verður gjarnan þegar kemur að aðlögun orða sem þessara að 

íslenskum rithætti. Þegar bókstafurinn ‘p’ er felldur brott í því skyni að aðlaga orðið 

psycho að íslensku verða til ritmyndir sem eru ekki síður í ætti við orðið sick (t.d. syco, 

síkó og sickó). Hér getur verið að svarendur séu meðvitaðir um þessi líkindi og leiki sér 

með þau. Stafsetning orða sem þessara getur þó sjálfsagt einnig vafist fyrir íslenskum 

málhöfum, enda sjást þau gjarnan stafsett með bókstafnum ‘h’ í fyrri hluta orðs og minna 
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þá frekar á orð með rótina phys- sem hafa annars konar merkingarsvið og tengjast 

einhverju efnis- eða líkamlegu.  

Aðlagaða ritmynd enska orðsins psycho, þ.e. sækó/sægó virðist ekki hafa náð 

mikilli útbreiðslu. Hið sama gildir um enska lýsingarorðið crazy en það er mun oftar ritað 

með hefðbundnum enskum rithætti en aðlöguðum í 2020-könnuninni, sem sýnir að sú 

þróun sem lýst var hér að framan og kemur fram í rithætti orðanna nice og cool, er ekki 

algild. Verið getur að unglingar hafi gaman að því að rita orð sem innihalda bókstafinn 

‘z’ þar sem hann er lítið notaður í íslensku ritmáli, og kjósi þess vegna að halda í 

hefðbundinn rithátt. Eins og sést á Töflu 9 er orðið crazy, og tilbrigði við það, 

langalgengasta svarið við hugtakinu BRJÁLAÐUR/-UÐ í báðum könnununum. Finna má 

fjölmörg dæmi um notkun orðsins með aðlöguðum rithætti í íslenskum blöðum og 

tímaritum en þrátt fyrir það hefur orðið ekki skilað sér í neinni mynd inn í orðabækur 

ennþá. 

  

4.2.3 FALLEG(UR)/SÆT(UR) 

Alls bárust 1287 svör við lýsingarorðunum FALLEG(UR)/SÆT(UR) í 2020-könnuninni og 

er um helmingur þeirra aðkomuorð úr ensku (N=642). Mynd 17 hér að neðan sýnir hlutfall 

aðlagaðra, óaðlagaðra og framandi ritmynda þessara orða.  

 

 

Mynd 17. Aðlögun enskra slanguryrða (að íslenskum rithætti) sem nefnd voru í könnun 

2020 yfir lýsingarorðin FALLEG(UR)/SÆT(UR). 

 

Langflest þeirra koma fyrir í hefðbundnum ritmyndum, eða um 73%, og skýrist það 

einkum af tíðni orðanna cute og hot. Aðlögun kemur fyrir í um 12%  aðkomuorðanna (t.d. 

Aðlagaður 
ritháttur

12%

Hlutlaus 
ritháttur
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Framandi 
ritháttur

15%
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bjúddari og gordjös) en um 15% teljast rituð með framhandi hætti (t.d. prettyyyy og 

bootiful sem virðist samsett úr lýsingarorðinu beautiful og slanguryrðinu booty sem meðal 

annars merkir ‘rass’ samkvæmt Merriam-Webster‘s Online Dictionary). 

Svörun við þessum orðum var sömuleiðis góð í 2000-könnuninni en þá bárust alls 

1224 svör. Af þeim má flokka um 38% sem ensk aðkomuorð og er helmingur þeirra 

ritaður með hefðbundnum, hlutlausum hætti. Aðlögun að íslenskum rithætti kemur fram 

í rúmum þriðjungi orðanna en um 14% teljast rituð með framandi hætti. Eins og sjá má á 

Töflu 10 sem inniheldur þau þrjú aðkomuorð sem oftast voru nefnd, halda orðin cute og 

beautiful velli, en orðið hot kemur í staðinn fyrir orðið babe. 

 
Röð Orð Fjöldi Hlutfall 

  2020     

1 

cute (161), cute ass (1), mega cute (2), cutie (6), cutie (27), kjút (23), 

kjútí (3), kjútípæ (2), mega kjút (1), hella cute (1), cute nigga (1), cute 

ass homie (1), cuteeeeee (1), Qt (5), kyut (1), cuteee (2), cuite (1), qute 

(2), cutiie (1), cute mann lad eazy money man big ting ling (1) 243 38% 

2 
hot (102), mega hot (1), hott (3), hottí (1), hotty (1), hotttt (2), höööttt 

(1), höt (3), hooot (1), hawt (1), hawwtie (1) 117 18% 

3 

beautiful (29), beauty (19), beauty queen (2), bjúti (1), bútífúl (1), bjútí 

(11), bjútíful (1), bjútífull (2), bjútífúl (2), bjúddari (4), bjúti (1), bjútî 

(1), beautifull (4), beutiful (1), beaute (1), beuty (1), beautyqueen (1), 

beautyful (2), bjuraful (1), beaut (1) 86 13% 

  
2000     

1 

babe (64), baby (1), bebe (2), beib (41), beiba (1), beibísósa (1), 

beibítussa (1),bejbí (1), djöfulsins babe (1), mega babe (10), mega beib 

(2), megababe (3), mega-beib (1), megabeib (4), svaka babe (1), algjör 

babe (1), algjör beiba (1), mikið beib (1), ýkt megabeibó (1), hörku beib 

(1), honkababe (1), geðveik babe (1), geðveikt babe (1), gellubeib (1), 

kjút babe (2) 145 31% 

2 

cute (28), kjút (21), kjútí (10), cute ass (1), cuty (3), cuty boy (1), cjútí 

pæ (1), cuití pai (1), cutepie (1), cutie pie (1), cuty pie (1), cutypie (1), 

cuty-pie (1), kjúttí (1), kjútí pæ (1), kjútípæ (10), kjúttipæ (2), kjúttibæ 

(1), kjúttípæ (1), kjúttaður (2), kjúttuð (1), qt pie (1), qute (1), 

þokkalega kjúd (1) 93 20% 

3 

beautiful (4), beauty (19), beuty (9), bjútí (10), bautiful (1), beutiful (2), 

bjútífúl (1), bauithi (1), beaty (2), beauti (1), beautí (1), beautty (1), 

beuta (1), mega beauty (1), að vera beauty (1), the beauty one (1) 56 12% 

Tafla 10. Þrjú oftast nefndu aðkomuorðin (þ.e.a.s. grunnorð ásamt tilbrigðum) í 

könnunum 2020 og 2000  yfir lýsingarorðin FALLEG(UR)/SÆT(UR). 

 

Þess má geta að orðið hot kemur (ásamt tilbrigðum) tuttugu sinnum fyrir í 2000-

könnuninni, en orðið babe (ásamt tilbrigðum) einungis átta sinnum í 2020-könnuninni. 

Þetta gefur til kynna að vinsældir hins síðarnefnda hafi dvínað meðal unglinga, rétt eins 

og þegar hefur komið fram í kafla 4.1.1 um hugtakið STELPA. Athygli vekur þó að babe 

var gjarnan nefnt sem slanguryrði yfir kærasta og kærustu, svo ef til vill hefur 

merkingarsvið orðsins hliðrast til. Hér er þó ekki síður athyglisvert að rýna í tíðni 
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grunnorðsins cute og tilbrigðin við það. Eins og sést á Töflu 10 er cute nefnt 243 sinnum 

í 2020-könnuninni en 93 sinnum í 2000-könnuninni. Samt kemur það fyrir í færri 

ritmyndum en áður. Kjútípæ, sem kom fyrir í hinum ýmsu myndum árið 2000 er ekki 

nefnt nema tvisvar sinnum í nýrri könnuninni.  

Áhersluforliðnum mega- er gjarnan skeytt framan við orð þannig að úr verða 

ýmist samsett eða ósamsett orð með meiri áherslu en ella. Þetta sést hér í svörum eins og 

mega cute og megabeib og tíðkast bæði í íslensku og öðrum Norðurlandamálum 

samkvæmt veforðabókinni ISLEX. Þó virðist mega koma heldur sjaldnar fyrir í svörum 

við nýrri könnuninni sem þýðir ef til vill að notkun þess meðal unglinga fari minnkandi 

líkt og á við um áhersluorðið ýkt. Notkun áhersluorða eins og hella (t.d. hella kjút) og 

fokking/fkn (t.d. fkn heit) virðist aftur á móti færast í aukana, af svörum unglinganna að 

dæma. 

Í svörunum við könnununum er víða að finna fjölbreytni og nýsköpun í aðlögun 

aðkomuorða. Við hugtökunum FALLEG(UR)/SÆT(UR), bárust til að mynda orð sem 

innihalda viðskeyti sem eru virk til orðmyndunar í íslensku (t.d. -ari í bjúddari og -aður/-

uð í kjúttaður/kjúttuð). Einnig koma þar fyrir sérhljóðavíxl sem minna á hljóðskipti (t.d. 

í hawt og höt), og frumlegar ritmyndir sem líkjast hljóðorðum (t.d. höööttt sem gæti minnt 

á stunu). 

Rétt eins og á við um öll svör þátttakenda getur verið að munurinn á handskrift og 

notkun lyklaborðs hafi áhrif á rithátt. Hér, eins og víða annars staðar í svörum við 2020-

könnuninni má sjá stafaklasa eins og birtast til dæmis í cuteee, hotttt og höööttt. En hvort 

það megi alfarið rekja til tölvunotkunar og túlka sem leik, eða hvort þar er að baki annars 

konar tjáning og jafnvel vísanir í tiltekin framburðareinkenni, skal ósagt látið. Í 2020-

könnuninni komu einnig fyrir styttingar eins og qt sem stendur fyrir cutie, og tákn sem 

eflaust endurspegla málnotkun á rafrænum samskiptamiðlum (sjá umfjöllun í kafla 2.1.2; 

Isenmann 2014). Við orðunum FALLEG(UR)/SÆT(UR) barst til dæmis svarið UwU, en 

samkvæmt leitarniðurstöðum á Internetinu er það stafræn táknmynd (e. emoticon) sem 

minnir á krúttlegt andlit og er helst notað til að tjá ánægju. En þar sem táknmyndir standa 

utan við tungumál verða þær ekki til umfjöllunar hér. 
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4.2.4 HEIMSK(UR) 

Alls bárust 1186 svör við lýsingarorðinu HEIMSK(UR) í 2020-könnuninni og eru um 53% 

þeirra aðkomuorð úr ensku. Mynd 18 hér að neðan sýnir hlutfall aðlagaðra, óaðlagaðra og 

framandi ritmynda þessara orða.  

 

 

Mynd 18. Aðlögun enskra slanguryrða (að íslenskum rithætti) sem nefnd voru í könnun 

2020 yfir lýsingarorðið HEIMSK(UR). 

 

Eins og Mynd 18 sýnir þá er hlutfall aðkomuorða sem rituð eru með hlutlausum hætti í 

2020-könnuninni hæst, eða 68%, rétt eins og á við um svör við hinum lýsingarorðunum 

sem hér eru til umfjöllunar. Aðkomuorð sem koma fyrir í aðlagaðri ritmynd eru einungis 

6% en um 26% orðanna eru rituð með framandi hætti. 

 Til samanburðar bárust 1550 svör við þessum lið í 2000-könnuninni og af þeim 

flokkast 21% sem ensk aðkomuorð. Tæpur helmingur þeirra er ritaður með hefðbundnum 

hætti, eða 45%, aðlögun kemur fram í um 25% þeirra en um 30% eru rituð með framandi 

hætti. Eins og sést á Töflu 11 hér að neðan, eru margar þessara ritmynda dregnar af ensku 

orðunum dumb og dummy. Vissulega er ekki hægt að fullyrða að tilbrigðin komi öll úr 

ensku því orðið dum þekkist í flestum Norðurlandamálunum. Tilbrigðin voru þó yfirleitt 

talin sem ensk aðkomuorð nema ef þeim svipaði enn frekar til annarra mála (t.d. dum i 

hovodet) því eins og fram kom í kafla 2.2.1 má rekja flest ný aðkomuorð í íslensku til 

ensku. Tekið skal fram að þrátt fyrir að orðstofninn dumb- þekkist í íslensku virðist hann 

ekki rata inn í svör unglinganna nema með einni undantekningu þar sem lýsingarorðið 

daufdumbur var einu sinni nefnt í 2000-könnuninni. 
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Röð Orð Fjöldi Hlutfall 

  2020     

1 

dumb (125), dummy (21), dum (14), dump (1), dumby (1), dumb guy (1), 

hella dumb (1), super dumb (2), dumb hoe (4), dumb loser (1), dumb bitch 

(3), dumb af (1), dumbo (8), dumbó (1), dúmbó (1), dumbass (33), dömmass 

(1) dumbass/bitch (1) dumbass bitch ass (1), dumbass homie (1), dumb ass 

(3), fokking dumbass (2), dumbass nigga (1), dummie (8), dummy boy (1), 

dummybrain (1), dumm (19), dummis (1), dummm (1), dummi (1), fokking 

dummi (1), dummmy (1), dummí (2), dumdum (4), ya dumb dumb (1), dum 

dum (2), dumbdumb (2), dumb dumb (3), dum-dum (1), dumb-dumb (1), 

dumbshit (1), dumbfuck (1), dumd (1), dömm (3), dömmí (1), dömmý (1), 

dumí (1), dommmmie (1), duuumb (1) 289 46% 

2 

stupid (171), stubid cubid (1), stupid bitch (1), stupid ass bitch (1), stopid 

(1), stúpidd (1), stoopid (24), stúpid (14), stupido (7), stupidó (2), stoooopid 

(1), stubbit (1), stooopiiid (1), stubbit (1), stoobid (1), stupit (7), stubit (2), 

stupid ass (2), stjúpid (1), stupiddd (1), stupiiiii man big ting (1) 242 38% 

3 
idiot (18), idito (1), idjit (2), an idiot sandwich (1) 22 3% 

  
2000     

1 

stupid (69), stjupit (1), stjúbit (1), stjúbid (4), stubbit (2), stubid (8), stubit 

(9), stubitt (1), stubítt (1), stupi (1), stupit (11), stuppit (1), stúbbit (1), stúbid 

(2), stúbit (1), stúpid (9), stubid ass (1), stupid ass (2), stupid fokk (1), 

stupido (3), stupidó (2), stúpídó (3), sjúpitt (1), hey stupid (1) 136 41% 

2 

dumb (12), dummy (25), dumass (1), dumb ars (1), dumb head (2), dumbass 

(9), dumb-ass (1), dumbass mofo (1), dumbo (1), dumdirumrumrumm (1), 

dumhead (2), dömm (13), dömm head (1), dummass (1), dummes (1), 

dummess (1), dummi (1), dummie (1), dummí (1), dömmí (7), dömmy (1), 

dömmý (1), dömy (1), dömý (1), dömp (1), dom het (1), dommi (1), dom 

(1), domm (4), doom (1), dum (26), dumm (8), dúm (2) 132 40% 

3 
nerd (1), nerdi (1), nord (2), nölli (1), nörd (12), nördi (1), nöidi (1)  19 6% 

Tafla 11. Þrjú oftast nefndu aðkomuorðin (þ.e.a.s. grunnorð ásamt tilbrigðum) í 

könnunum 2020 og 2000  yfir lýsingarorðið HEIMSK(UR). 

 

Eins og sést á Töflu 11 eru sams konar orð í efstu sætunum en það þriðja oftast nefnda í 

2000-könnuninni er grunnorðið nerd og tilbrigði við það. Aðlöguð ritmynd þess, nörd, er 

þó á mörkum þess að geta talist nýleg í málinu. Það er að finna í Íslenskri orðabók (2002) 

og merkir samkvæmt henni „ákafur áhugamaður [tölvunörd], kjáni, flón,“ og er ekki 

merkt sérstaklega sem slangur. Sama máli gegnir um skýringu Íslenskrar 

nútímamálsorðabókar þar sem stendur „sérvitur einstaklingur með litla félagsfærni.“ 

Hins vegar er orðið ekki að finna í íslenskum blöðum eða tímaritum fyrr en á síðari hluta 

níunda áratugarins, né heldur í Orðabók um slangur, slettur og bannorð (1982). Það 

virðist því hafa náð skjótri útbreiðslu og viðurkenningu í málinu þrátt fyrir að það líkist 

varla nokkru íslensku orði og um það ríki ennþá nokkur óvissa. Með því er átt við að 

orðið er ýmist haft í karlkyni eða hvorugkyni samkvæmt vefsíðunni Beygingarlýsing 

íslensks nútímamáls, og merking þess er nokkuð á reiki samkvæmt útskýringum á 

vefsíðum á borð við Vísindavefinn og Wikipedia. Það sést einnig á því hve oft orðið er 
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nefnt í báðum könnununum yfir lýsingarorðin HEIMSK(UR) og GÁFAÐUR/GÁFUÐ sem eru 

andstæð hugtök. 

  

4.2.5 Samantekt 

Hér hefur verið fjallað um svör við fjórum hugtökum úr flokki lýsingarorða. Til þess að 

draga saman helstu niðurstöður áður en lengra er haldið eru nokkrar af þeim tölulegu 

upplýsingum sem fram hafa komið sýndar í Töflu 12 hér að neðan.  

 
Lýsingarorð 2020 2000 

SKEMMTILEG(UR)/FYNDIN(N)     

Fjöldi svara 1104 696 

Hlutfall aðkomuorða úr ensku 38% (N=423) 18% (N=125) 

Hlutfall aðlagaðra ritmynda (að íslensku) af heildarfjölda 

aðkomuorða 14% (N=60) 19% (N=24) 

Algengasta aðkomuorðið (grunnorð auk tilbrigða) fun (N=220) fun (N=78) 

BRJÁLAÐUR/BRJÁLUÐ     

Fjöldi svara 1120 993 

Hlutfall aðkomuorða úr ensku 50% (N=567) 40% (N=393) 

Hlutfall aðlagaðra ritmynda (að íslensku) af heildarfjölda 

aðkomuorða 10% (N=55) 28% (N=110) 

Algengasta aðkomuorðið (grunnorð auk tilbrigða) crazy (N=375) crazy (N=252) 

FALLEG(UR)/SÆT(UR)     

Fjöldi svara 1287 1224 

Hlutfall aðkomuorða úr ensku 50% (N=642) 38% (N=465) 

Hlutfall aðlagaðra ritmynda (að íslensku) af heildarfjölda 

aðkomuorða 12% (N=79) 48% (N=223) 

Algengasta aðkomuorðið (grunnorð auk tilbrigða) cute (N=243) babe (N=145) 

HEIMSK(UR)     

Fjöldi svara 1186 1550 

Hlutfall aðkomuorða úr ensku 53% (N=629) 21% (N=328) 

Hlutfall aðlagaðra ritmynda (að íslensku) af heildarfjölda 

aðkomuorða 6% (N=40) 25% (N=82) 

Algengasta aðkomuorðið (grunnorð auk tilbrigða) dumb (N=289) stupid (N=136) 

Tafla 12. Samantekt á tölulegum upplýsingum um slanguryrði sem nefnd voru yfir fjögur 

hugtök úr flokki lýsingarorða í könnunum 2020 og 2000. 

 

Á yfirlitinu í Töflu 12 birtast sams konar upplýsingar og ræddar voru í kafla 4.1.5 í 

tengslum við nafnorð; heildarfjöldi svara, hlutfall aðkomuorða, hlutfall aðlagaðra 

aðkomuorða og algengasta grunnorðið úr ensku. Eins og sjá má er hlutfall enskra 

aðkomuorða alls staðar hærra í yngri könnuninni en þeirri eldri, en hlutfall aðlagaðra 
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ritmynda alls staðar lægra. Líkt og fram hefur komið birtist mikill meirihluti svaranna við 

þessum fjórum hugtökum í 2020-könnuninni í hefðbundinni, óaðlagaðri ritmynd. 

 

 

4.3 Sagnorð 

Sagnorð tákna yfirleitt atburð, verknað eða ástand. Í stuttu máli má segja að þau séu 

merkingarlegur kjarni hverrar setningar og hafi áhrif á orðin sem með þeim standa (Ásta 

Svavarsdóttir og Eiríkur Rögnvaldsson 2001). Sagnir beygjast í tíð, persónu, tölu, hætti 

og mynd, en sagnir í flokki aðkomuorða sem aðlagast íslensku virðast alla jafna taka 

þátíðarendingu veikra sagna auk endinga persónu og tölu (t.d. smóka, smókaði, 

smókuðum, smókað). Ensk sagnorð virðast því, rétt eins og nafnorð, en ólíkt 

lýsingarorðum, falla ágætlega að íslenska beygingarkerfinu.  

Hér verður fjallað um svör þátttakenda 2020-könnunarinnar við fjórum sögnum 

með sams konar hætti og í síðustu köflum, og svör við 2000-könnuninni verða höfð til 

hliðsjónar þegar við á. Spurt var um sagnorðið REYKJA í báðum könnununum og fékk það 

nokkuð góða svörun bæði árin. Það verður því til umfjöllunar hér ásamt því að SENDA 

SKILABOÐ Í GEGNUM SAMFÉLAGSMIÐLA, SPILA TÖLVULEIKI og SLAPPA AF. Þegar 2020-

könnunin var í smíðum var ákveðið var að spyrja ekki aftur um þær sagnir sem fengu litla 

svörun í eldri könnuninni, en það voru DANSA, HLAUPA, SOFA, BORGA, KAUPA og STELA, 

með innan við 600 svör hver. Fleiri svör bárust við hugtökunum DREKKA, DEYJA og 

SENDA SMS-SKILABOÐ, en rannsakendur ákváðu að skipta þeim út fyrir athafnir sem þeir 

töldu höfða frekar til unglinga í dag.  

 

4.3.1 REYKJA 

Við sögninni REYKJA bárust 929 svör og af þeim flokkast um 67% sem ensk aðkomuorð 

(N=620). Mynd 19 hér að neðan sýnir hlutfall aðlagaðra, óaðlagaðra og framandi 

ritmynda þessara orða.  
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Mynd 19. Aðlögun enskra slanguryrða (að íslenskum rithætti) sem nefnd voru í könnun 

2020 yfir sagnorðið REYKJA. 

 

Eins og sést á Mynd 19 kemur aðlögun fram í um 69% svaranna, um 21% þeirra eru rituð 

með hlutlausum hætti en um 10% með framandi hætti. Nafnorðið smókur, sem dregið er 

af enska orðinu smoke, hefur lengi verið notað í málinu en elstu rituðu heimildina um það 

virðist vera að finna í skólablaði frá fjórða áratugnum, þá innan gæsalappa.18 Það getur 

því tæplega talist nýlegt aðkomuorð í málinu samkvæmt fyrrgreindri skilgreiningu (sjá 

kafla 3.2), en hér verður það þó flokkað sem slíkt af tveimur ástæðum. Önnur er sú að í 

orðabókum er nafnorðið smókur merkt sem „óformlegt“, og sögnina smóka er hvergi að 

finna. Hún hefur ekki öðlast sess í málinu, sem sést til dæmis á því hve fáar ritaðar 

heimildir eru til um hana, og þær elstu frá sjöunda áratugnum. Hin ástæðan er einfaldlega 

sú að orðin smókur/smóka eru þau langoftast nefndu og fyrir þær sakir er athyglisvert að 

rýna í tilbrigðin við þau.  

Örlítið færri svör bárust við orðinu REYKJA árið 2000, eða 881, sem er athyglisvert 

í ljósi þess að reykingar hafa minnkað mjög á síðastliðnum tuttugu árum, ekki síst meðal 

unglinga. Í gögnum landlæknis um þróun tóbaksneyslu á Íslandi kemur fram að 21% 

nemenda í framhaldsskóla hafi reykt daglega árið 2000 en aðeins 7,3% þrettán árum síðar 

(Lilja Sigrún Jónsdóttir og Viðar Jensson 2016). Í dag virðast enn færri reykja daglega og 

samkvæmt nýrri rannsókn frá 2020, kemur fram að innan við 1% nemenda í 10. bekk 

grunnskóla reyki daglega. Þar kemur sömuleiðis fram að um 6% nemenda í 10. bekk reyki 

rafrettu daglega (Rannsókn og greining 2020). 

 
18 Hér er miðað við upplýsingar sem kallaðar eru fram með leit eftir aldursröð á vefnum Tímarit.is. 
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Þegar svörin við sögninni REYKJA eru borin saman kemur í ljós að þó svo að fleiri 

svör hafi borist árið 2020, gætir mun meiri fjölbreytni í svörum unglinganna árið 2000. 

Til gamans má nefna orð eins og orkupinna, töffarablys og líkkistunagla sem voru meðal 

fjölmargra heita yfir sígarettu. Labov (1992:350) sem rannsakaði slanguryrði í 

unglingamáli, dró þá ályktun að þar sem unglingar kynnu fleiri slanguryrði yfir áfengi en 

fíkniefni hlytu þeir að ræða meira um það sín á milli og jafnvel nota það frekar en 

fíkniefni. Ljóst er að fleiri unglingar reyktu á Íslandi fyrir tuttugu árum sem skýrir eflaust 

að hluta til þá miklu, virku orðmyndun sem fram kemur í svörum við orðinu reykja í 

2000-könnuninni. Að vísu virðist þetta eiga við um flesta orðflokka, það er að segja, heilt 

yfir eru merki um meiri virka orðmyndun í svörum þátttakenda eldri könnunarinnar en 

þeirrar yngri. 

Líkt og í 2020-könnuninni er hlutfall aðkomuorða úr ensku hátt í 2000-könnuninni 

í svörum við sögninni REYKJA, eða um 57% (N=505). Þar kom aðlögun að íslenskum 

rithætti fram í miklum meirihluta aðkomuorðanna, eða um 84%. Um 11% voru rituð með 

hlutlausum hætti og 5% með framandi hætti. Eins og þegar hefur komið fram, og sjá má 

á Töflu 13 hér að neðan, þá er grunnorðið smoke og tilbrigði við það algengasta orðið í 

báðum könnununum, en önnur aðkomuorð voru mun sjaldnar nefnd. 
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Röð Orð Fjöldi Hlutfall 

  2020     

1 

smoke (74), smóka (211), smokea (42), smoke-a (22), smoka (67), smoke'a 

(3), smoak-a (1), smók-a (3), smoga (1), smoaka (1), smókur (1), smókari 

(1), smóker (2), smonka (1), smók* (10), smoking (5), smoker (1), smoked 

(1), smokey (1), smukke (2), smokke (1), smók (16), smokin (7), smókin' 

(1), smoki (1), quicky smokey (1), smokes lets GO (1), smike (1), smokie 

(1), smonk (1), smokks (1) 
482 78% 

2 

smelly (9), smellí (4), smella (6), smellu* (13), smelly* (8), schmellí* (1), 

smellí* (5), smellý* (3), smelly time (2), smellý (1) 
52 8% 

3 

vape (4), veipa (9), vapea (4), væpa (1), veipandi (1), vape nation (1), vape 

naths (1) 
21 3% 

  2000 
    

1 

smoke (34), smóka (244), smoka (44), smók* (44), smoke* (9), smock* (1), 

smóg* (1), smóke* (1), smoak (1), smok (5), smoke-a (1), smoka sig (4), 

smóka sig (26), smogga sig (1), smokast (1), smókast (1), smoke time (1), 

smokeing (1), smokie (1), smoking (4), smóking (1), smokk (1), smokka 

(2), smoka (1), smoko (1), smóga (2), smók (22), smók time (1), smókka 

(1), smóka jointið (1), smóka vídd (1), smóke (1), smókur (7), heavy smoker 

(2), smoke some weed, yo (1), smaka (1), smauka (1), smega sig (1), 

smegga sig (2), smegga (3), smjúga (1), smöga (1), smöge (1) 
481 95% 

2 chilla (6), tjilla (1), tjila (1) 8 2% 

3 puffa (2), púffa (1), póffa (1), pöffa (3) 7 1% 

*Stendur ásamt forsetningu eða öðrum fallstjórnanda (t.d. fara í/taka/fá sér). 

Tafla 13. Þrjú oftast nefndu aðkomuorðin (þ.e.a.s. grunnorð ásamt tilbrigðum) í 

könnunum 2020 og 2000  yfir sögnina REYKJA. 

  

Eins og sést á Töflu 13 þá komu fram fjölmörg tilbrigði við grunnorðið smoke sem bera 

merki frjórrar hugsunar við orðmyndun. Nokkur þeirra minna á Norðurlandamálin, til 

dæmis smöga og smöge sem virðast samsett úr ensku sögninni smoke og dönsku sögninni 

ryge (sæ. röka, no. røyke). Eins og minnst var á í kafla 4.2.3 koma sums staðar fyrir 

sérhljóðavíxl og eru smega, smauka og smukke dæmi um slíkt. Hið sama gildir um 

smegga sig sem flokkast myndi sem afturbeygð sögn í íslensku, og smjúga sem þarna er 

eins konar nýmerking og minnir á hljóðskipti.  

 Fjölmargir þátttakendur í 2020-könnuninni bjuggu til dæmi um notkun 

sagnarinnar smóka. Meðal þeirra voru setningar eins og: gaur ætlum við að smóka og 

verða freðnir, og damn hann er líka svo sjuklega leim alltaf að smóka og eithvað shit. Þá 

heyrist sögnin notuð á sama hátt í hljóðupptöku af samtali tveggja drengja sem spila 

tölvuleik: „[...] sorrí en ég er að smóka í bílnum sko [...].“ Dæmi um nafnorðið smókur 

eru færri, sem er athyglisvert í ljósi þess að það er að finna í íslenskum orðabókum, þar 

sem sögnina smóka er ekki að finna. Skýringin á því að unglingar virðast frekar nota 

sögnina smóka en nafnorðið smókur, getur verið sú að þeim finnist nafnorðið eiga betur 

við sígarettu en aðrar tegundir til að reykja (t.d. rafrettu eða jónu), og því fari notkun 
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orðsins minnkandi eftir því sem dregur úr tóbaksreykingum. Verið getur að merking 

sagnarinnar þyki áfram ná yfir þann verknað að reykja, óháð því hvort það er sígaretta, 

rafretta eða annað sem er reykt. 

 Orðið smellí er athyglisvert í þessu samhengi því það virðist komið úr ensku en 

hafa öðlast nýja merkingu hér á landi, eða færst á milli orðflokka í slangurmáli unglinga. 

Þegar einhverju er lýst sem smelly á ensku þýðir það venjulega að mikil eða vond lykt sé 

af því, og leitarniðurstöður á Internetinu sýna engin dæmi þess að orðið sé notað sem 

nafnorð í tengslum við reykingar. Af þeim 52 þátttakendum sem nefndu smelly eða 

tilbrigði við það, voru níu sem sýndu hvernig nota mætti orðið í setningu. Meðal þeirra 

voru setningarnar: fáðu þér eina smellý og chillaðu broski, og blellaður felli, er karlinn 

búinn að hella sér í chillaða smellí. Samkvæmt dæmunum virðist smellí/smella vera 

kvenkynsnafnorð, rétt eins og orðið sígaretta. Það kemur ekki fyrir í svörum við eldri 

könnuninni en ljóst er að það hefur náð nokkurri útbreiðslu undanfarið þar sem það kemur 

fyrir í svörum nemenda bæði innan og utan höfuðborgarsvæðisins, auk þess sem það 

virðist ekki bundið ákveðnum aldri né kyni.  

 

4.3.2 SENDA SKILABOÐ Í GEGNUM SAMFÉLAGSMIÐLA 

Spurt var um slanguryrði yfir það að SENDA SKILABOÐ Í GEGNUM SAMFÉLAGSMIÐLA í 

2020-könnuninni og við því bárust 1137 svör. Líkt og nokkrir þátttakendur bentu á, er 

það nokkuð opið enda einskorðast samfélagsmiðlar ekki við ákveðið forrit. Því getur eitt 

slanguryrði til dæmis lýst samskiptum í gegnum Facebook og annað Snapchat. Um 68% 

svaranna má flokka sem nýleg aðkomuorð úr ensku (N=770) og á Mynd 20 hér að neðan 

má sjá hlutfall aðlagaðra, óaðlagaðra og framandi ritmynda þessara orða.  
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Mynd 20. Aðlögun enskra slanguryrða (að íslenskum rithætti) sem nefnd voru í könnun 

2020 yfir það að SENDA SKILABOÐ Í GEGNUM SAMFÉLAGSMIÐLA. 

 

Eins og sést á Mynd 20 eru um 59% aðkomuorðanna rituð með aðlöguðum hætti. Í 

samanburði við önnur orð sem hér eru til skoðunar, telst hlutfall aðlagaðra ritmynda 

óvenju hátt en það skýrist að einhverju leyti af því hve oft sagnirnar texta (e. text) og 

snappa (e. snap, dregið af Snapchat) koma fyrir. Orð rituð með hlutlausum hætti voru um 

24% og með framandi hætti um 17%. Ekki var spurt um slanguryrði yfir notkun 

samfélagsmiðla í 2000-könnuninni og því verða svör við þessum lið ekki borin saman við 

eldri svör.  

Grunnorðin sem bárust voru ekki ýkja mörg en tilbrigðin við þau hins vegar 

fjölmörg, eins og sjá má á Töflu 14 hér að neðan.  

 
Röð Orð Fjöldi Hlutfall 

  2020     

1 

message (26), messagea (8), messige-a (1), messege-a (messeigja) (1), 

messengea (1), measagea (1), messageaði (1), messaga (1), messengerast (1), 

message-a (13), message-aðu (1), messega (13), DMa (dé-emma) (1), Dm (dé 

emma) (1), díemm-aði (1), direct (1), messenger (3), Dm (61), Pm (13), Dm-

a (27), DMað (1) DMa (7), Dm/a (1) senda dm (11), senda á dm (direct 

messege á instagram) (1), ég sendi þér á dm (1), Dms (2), Dm's (2), Dm'a (3), 

slæta í dm (1), slid-a í dm (1), slæda í dm (1), Pm-a (3), senda pm (2), senda 

message (7), senti henni/honum message (1), skilaboð á messege (1), skjóta 

message (1), sendi þér skilaboð á messenger (1), senda á messenger (2), skrifa 

á messenger (2), messenge (1), messenga (1), messege (1), mesaage (1), 

massage (1), messanger (1), msg (1), senda msg (1), msg a (1), msg-a (1) 238 31% 

2 
text (16), texta (186), text-a (3), textaði (1), teksta (1), tekstera (1), texting 

(4), senda text (2), sexta (2), sexting (2) 218 28% 

3 

snap (30), snappa (143), snapaðu (2), snappaði (1), snappaðu (1), snappaðu 

mig (1), snapa (5), snapp (5), senda snapp (7), senda snap (9), ég sendi þér 

snap (1), sendi skilaboð á snap (2), senda á snap (1), sentu bara í snap (1), 

sendu mér bara snap (1), smappa (1) 211 27% 

Tafla 14. Þrjú oftast nefndu aðkomuorðin (þ.e.a.s. grunnorð ásamt tilbrigðum) í könnun 

2020  yfir það að SENDA SKILABOÐ Í GEGNUM SAMFÉLAGSMIÐLA. 

Aðlagaður 
ritháttur

59%

Hlutlaus 
ritháttur

24%

Framandi 
ritháttur

17%
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Á Töflu 14 má sjá að oftast voru nefnd orð sem innihalda enska orðið message ‘skilaboð’ 

en það kemur gjarnan fyrir í skammstöfunum eins og dm (direct message) og pm (private 

message). Næstoftast nefndu þátttakendur tilbrigði við grunnorðið text og var sögnin að 

texta nefnd 186 sinnum. Vissulega hefur sú sögn þekkst lengi í málinu yfir það að „(þýða 

og) setja skrifaðan texta við t.d. bíómynd“ (Íslensk nútímamálsorðabók), en hefur fengið 

nýja merkingu við tilkomu farsíma. Að vísu kemur hún aldrei fyrir í svörum þátttakenda 

2000-könnunarinnar yfir það að senda sms-skilaboð svo hún virðist nýtilkomin.19 Í þriðja 

sæti er grunnorðið snap ásamt tilbrigðum, en það kemur oftast fyrir í aðlöguðu myndinni 

snappa, eða 143 sinnum. 

Dæmi sem þátttakendur bjuggu til um orðin texta og snappa sýndu eilítið 

mismunandi fallmörkun andlaga þó þolfallsandlög virðist algengust. ég var bara að 

texta/snappa þennan strák, ég þarf að texta mömmu og þessi gaur textaði gelluna, sýna 

öll þolfallsandlög, enda er þolfall almennt talið sjálfgefið fall andlaga í íslensku. Hins 

vegar kemur þágufallsandlag fyrir í dæminu: ok bro, þú bara textar mér seinna, byeooo, 

sem getur verið tilkomið vegna áhrifa úr ensku, þar sem gjarnan er sagt: „text me“. Í 

dæmunum koma sagnirnar tvær fyrir ýmis með eða án forsetningarliðs eins og hér má sjá: 

ég snappa bara til þín á eftir hvort ég nenni að koma, ég var að texta með þessari gellu 

á snap og sæti gæinn og stína eru að texta. 

Gera má ráð fyrir að ný orð sem koma inn í málið og tengjast tækninýjungum séu 

almennt fljót að breiðast út meðal notenda tækninnar. Unglingar sem spurðir voru að því 

í viðtölum sem tekin voru innan rannsóknarverkefnisins ÍU hvernig þeir hefðu samband 

við vini sína svöruðu því gjarnan til að þeir notuðu svokallaðar Snapchat grúppur. Einn 

þeirra lýsti því þannig: „Það er oftast já bara já Snapchat eða þú veist eða ef það er eitthvað 

groupchat þá geturðu sent inn á það...,“ og annar sagði: „Ég er eiginlega mjög mikið að 

vinna með Snapchat grúppur og þannig sko....“ Hröð endurnýjun virðist eiga sér stað á 

stafrænum miðlum og það sama gildir um orðaforðann um hann. Til að mynda var ekki 

spurt um slanguryrði yfir samskipti á samfélagsmiðlum í 2000-könnuninni enda var hún 

gerð fyrir daga þeirra, en síðan þá hafa orðið til ótal slíkir miðlar. Forritið Facebook var 

stofnað árið 2004 og í fyrstu voru notendur þess einkum ungt fólk en nú virðast nýir 

miðlar hafa náð meiri vinsældum meðal yngri kynslóða. Unglingur sem tók þátt í viðtali 

innan ÍU sagði meðal annars: „Einu vinir manns sem eru ennþá að nota Facebook eru 

 
19 Orðið textasendingar kemur þó einu sinni fyrir í svari við 2000-könnuninni. 
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svona gamlar frænkur og ömmur og afar,“ og annar sagði: „Já mamma mín er alltaf að 

senda mér í gegnum Messenger...“ 

 

4.3.3 SPILA TÖLVULEIKI 

Spurt var um slanguryrði yfir það að SPILA TÖLVULEIKI í 2020-könnuninni og við því 

bárust 685 svör. Eru það mun færri svör en bárust við flestum öðrum hugtökum sem spurt 

var um en ástæða þess getur verið sú að ekki allir unglingar spila tölvuleiki. Eins og fram 

kom í kafla 3.3.6 sögðust 34% þátttakenda hafa áhuga á tölvuleikjum og því má gera ráð 

fyrir góðri svörun frá þeim hópi. Svörin sem bárust eru í eðli sínu ekki ólík svörunum sem 

lýstu samskiptum á samfélagsmiðlum (sjá kafla 4.3.2) því í báðum tilvikum var spurt um 

nokkuð opin hugtök og unglingar hafa úr fjölmörgum tölvuleikjum að velja. Rúmlega 

helmingur svaranna flokkast sem ensk aðkomuorð, eða 54% (N=370). Mynd 21 hér að 

neðan sýnir hlutfall aðlagaðra, óaðlagaðra og framandi ritmynda þessara orða.  

 

 

 

Mynd 21. Aðlögun enskra slanguryrða (að íslenskum rithætti) sem nefnd voru í könnun 

2020 yfir það að SPILA TÖLVULEIKI. 

 

Eins og sést á Mynd 21 kemur aðlögun fram í rúmlega helmingi orðanna (t.d. geima og 

lana), rúmur þriðjungur er ritaður með hlutlausum hætti (t.d. play og gaming) og um 12% 

með framandi hætti (t.d. playin og gamegame). Ákveðið var að flokka svör eins og gamea 

og game-a sem aðlagaðan rithátt þrátt fyrir að slík stafsetning teljist ekki eðlileg 

samkvæmt íslenskum ritvenjum. Það er gert vegna þess að fram kemur þróun í átt að 

aðlögun með því að bæta bókstafnum ‘a’ í enda orðs í nafnhætti líkt og tíðkast í aðlögun 

Aðlagaður 
ritháttur

51%

Hlutlaus 
ritháttur

37%

Framandi 
ritháttur

12%



 

 83 

 

 

aðkomusagna að íslensku (Ásta Svavarsdóttir 2003:79). Eins og sjá má á Töflu 15 hér að 

neðan bárust mörg slík svör sem skýrir nokkuð hátt hlutfall aðlagaðra ritmynda.  

 
Röð Orð Fjöldi Hlutfall 

  2020     

1 

game (4), geima (23), gamea (78), gameast (1), game-a (39), gamer (71), 

gaming (20), gamma (1), geyma (2), gameing (1), geíma (1), gamegame (1), 

gamera (2), gamer time (4), GAMER TIME (1), IT'S GAMER TIME (1), 

GAME TIME (1), spila games (2), game(a) (1), game'a (1), game a (1), 

GAYMING (1), gama (2), gamer girl (3), gamer boy (1), vera pro gamer (1), 

epic gamer (1), heck yeah im a gamer (1), geim-a (1) 267 72% 

2 

play (7), playa (2), player (1), playea (1), play-a leik (1), play game (1), play 

games (2), play some games (1), playja (1), playing games (5), playing games 

and shit (1), playing (2), playin (4), playin games (1), pleyja (1) 31 8% 

3 
nerd (2), nerdi (1), nörd (4), nördi (2), nördast (2), nöllast (3), tölvunörd (3), 

tölvu nörd (1) 18 5% 

Tafla 15. Þrjú oftast nefndu aðkomuorðin (þ.e.a.s. grunnorð ásamt tilbrigðum) í könnun 

2020  yfir það að SPILA TÖLVULEIKI. 

 

Tafla 15 sýnir algengustu slanguryrðin sem bárust í 2020-könnuninni yfir sögnina að 

SPILA TÖLVULEIKI en ekki var spurt um hana í 2000-könnuninni og því verða svör við 

þessum lið ekki borin saman við eldri svör. Af þeim svörum sem teljast nýleg ensk 

aðkomuorð innihalda langflest grunnorðið game eða tilbrigði við það. Næst á eftir koma 

svör sem innihalda orðið play og mörg þeirra standa með orðinu game eins og sjá má á 

Töflu 15. Í þriðja sæti er svo nafnorðið nerd og tilbrigði við það en eins og fjallað var um 

kafla 4.2.4 í tengslum við lýsingarorðið HEIMSK(UR) þá hefur orðið nerd nokkuð 

breytilega tilvísun. 

Í þeim aðkomuorðum sem hér eru til umfjöllunar og í ýmsum fleiri liðum 

könnunarinnar koma gjarnan fyrir bandstrik (t.d. game-a og play-a, sjá einnig msg-a og 

pm-a í Töflu 14). Tilgangurinn með þeim virðist vera sá að merkja grunnorð frá beygingu 

og til þess eru einnig notaðar úrfellingarkommur eins og tíðkast í ensku (t.d. game’a, sjá 

einnig smoke’a í Töflu 13), svigar (t.d. game(a)) og skástrik (t.d. dm/a í Töflu 14). Athygli 

vekur að þær fjölbreyttu orðmyndunarleiðir sem hér birtast virðast frekar í átt að aðlögun 

að íslensku beygingarkerfi en ritvenju. Þannig eru tiltölulega fá dæmi um orð eins og 

geima og pleyja sem samræmast íslenskum ritvenjum, í samanburði við gamea og playa 

sem gera það ekki.  
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4.3.4 SLAPPA AF 

Spurt var um slanguryrði yfir það að SLAPPA AF í 2020-könnuninni og við því bárust 1183 

svör. Flest þeirra flokkast sem aðkomuorð úr ensku, eða 76% (N=896) og er það hæsta 

hlutfall slíkra orða í svörum við þeim tólf hugtökum sem hér eru til umfjöllunar. Mynd 

22 hér að neðan sýnir hlutfall aðlagaðra, óaðlagaðra og framandi ritmynda aðkomuorða 

yfir hugtakið að SLAPPA AF. 

 

 

Mynd 22. Aðlögun enskra slanguryrða (að íslenskum rithætti) sem nefnd voru í könnun 

2020 yfir það að SLAPPA AF. 

 

Hátt hlutfall aðlagaðra ritmynda skýrist einkum af tíðni orðsins chilla sem var það 

langoftast nefnda. Vissulega er það ólíkt íslenskum orðum að því leyti að ‘ch-’ þekkist 

ekki, en endingin ‘-a’gerir það að verkum að ritmyndin er hér flokkuð sem aðlöguð (sjá 

umfjöllun í kafla 4.3.3 hér á undan). Miðað við tíðni orðsins hér og almenna notkun þess 

í íslensku er ekki ósennilegt að chilla rati brátt inn í íslenskar orðabækur. Ef til vill verður 

viðurkennd ritmynd þess tsjilla í samræmi við tökuorðið tsjötnei (e. chutney) sem finna 

má í Íslenskri orðabók (2002), eða tjilla í samræmi við tökuorðið tjatjatja (e. cha-cha-

cha) sem þannig er ritað í Íslenskri stafsetningarorðabók. 

 Á Töflu 16 hér fyrir neðan sést að næst á eftir orðinu chilla voru orðin relax og 

cozy, ásamt tilbrigðum, oftast nefnd. Óbeygjanlega orðið kósí ‘notalegur, huggulegur’ er 

á mörkum þess að geta talist nýlegt í málinu enda er það ekki merkt sem „slangur“ né 

„óformlegt“ í orðabókum. Samt var ákveðið að telja það með hér til þess að sýna hversu 

fjölbreyttur ritháttur þess er. 

 

 

Aðlagaður 
ritháttur

84%

Hlutlaus 
ritháttur

11%

Framandi 
ritháttur

5%
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Röð Orð Fjöldi Hlutfall 

  2020     

1 

chill (41), chilla (616), chill(a) (1), chill-a (2), mega chilla (1), tchilla (1), 

chillað (1), chillaður (2), chillaðu (1), vera í chillinu (2), chila (6), taka 

chillið á þetta (1), tjill (1), tjilla (68), tsjilla (3), stjilla (1), tjillaðu (1), zhilla 

(1), cilla (3), having chill time (1), Netflix and chill (1), Netflix N chill (1), 

ctjilkk (1), taka chill (1), take a chill pill (1), chillaa (1), chillin (14), we be 

chillin (1), chil (1) 776 87% 

2 

relax (28), relaxed (1), relaxing (1), relaxing time (1), relax time (1), relax-

a (3), relaxa (10), relexa (1), relaxe (1), realex (1), realax (1), relsxi kexi 

(1) 50 6% 

3 

cozy (3), kósý (8), hafa það kósí (4), hafa það kósý (3), kósýheitum (1), 

hafa kósí (1), kósýast (2), kosy (3), hafa það cozy (2), hafa það kozý (2), 

hafa það kosy (1), hafakósý (1), hafa kosy (1), kosytime (1), cozytimeee 

(1), kósý time (1) 35 4% 

Tafla 16. Þrjú oftast nefndu aðkomuorðin (þ.e.a.s. grunnorð ásamt tilbrigðum) í könnun 

2020  yfir það að SLAPPA AF. 

 

Athyglisvert er að bera saman ritmyndir orðanna cozy og relax því þrátt fyrir að relax 

komi fimmtíu sinnum fyrir í tólf mismunandi myndum, og gjarnan með íslensku 

endinguna ‘-a’ í nafnhætti, þá er ekki um annars konar aðlögun að íslenskum rithætti að 

ræða. Orðið cozy birtist í myndum eins og kósí, kósý, kozý og kosy, en relax birtist hvergi 

með ‘í’ í stað ‘e’ í stofninum, sem væri í samræmi við íslenskar ritvenjur. Ástæðan er 

hugsanlega sú að kósí er viðurkenndara í málinu og lengra komið í aðlögun sinni að 

íslenskum rithætti. 

 

4.3.5 Samantekt 

Hér hefur verið fjallað um svör við fjórum hugtökum úr flokki sagna. Til þess að draga 

saman helstu niðurstöður eru nokkrar af þeim töluleg upplýsingum sem fram hafa komið 

sýndar í Töflu 17 hér að neðan.  
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Sagnir 2020 2000 

REYKJA     

Fjöldi svara 929 881 

Hlutfall aðkomuorða úr ensku 67% (N=620) 57% (N=505) 

Hlutfall aðlagaðra ritmynda (að íslensku) af heildarfjölda 

aðkomuorða 69% (N=429) 84% (N=424) 

Algengasta aðkomuorðið (grunnorð auk tilbrigða) smoke (N=482) smoke (N=481) 

SENDA SKILABOÐ Í GEGNUM SAMFÉLAGSMIÐLA     

Fjöldi svara 1137 X 

Hlutfall aðkomuorða úr ensku 68% (N=770) X 

Hlutfall aðlagaðra ritmynda (að íslensku) af heildarfjölda 

aðkomuorða 59% (N=458) X 

Algengasta aðkomuorðið (grunnorð auk tilbrigða) 

message 

(N=238) X 

SPILA TÖLVULEIKI     

Fjöldi svara 685 X 

Hlutfall aðkomuorða úr ensku 54% (N=370) X 

Hlutfall aðlagaðra ritmynda (að íslensku) af heildarfjölda 

aðkomuorða 51% (N=190) X 

Algengasta aðkomuorðið (grunnorð auk tilbrigða) game (N=267) X 

SLAPPA AF     

Fjöldi svara 1183 X 

Hlutfall aðkomuorða úr ensku 76% (N=896) X 

Hlutfall aðlagaðra ritmynda (að íslensku) af heildarfjölda 

aðkomuorða 84% (N=755) X 

Algengasta aðkomuorðið (grunnorð auk tilbrigða) chill (N=776) X 

Tafla 17. Samantekt á tölulegum upplýsingum um slanguryrði sem nefnd voru yfir fjögur 

hugtök úr flokki sagnorða í könnunum 2020 og 2000. 

 

Á yfirlitinu í Töflu 17 birtast sams konar upplýsingar og ræddar voru í samantektarköflum 

4.1.5 í tengslum við nafnorð, og 4.2.5 í tengslum við lýsingarorð. Hér birtist heildarfjöldi 

svara, hlutfall aðkomuorða, hlutfall aðlagaðra aðkomuorða og algengasta grunnorðið úr 

ensku, en eins og fram hefur komið er aðeins hægt að bera hlutföll milli kannana saman 

í fyrsta liðnum. 

 Mun meiri aðlögunar að íslenskum rithætti gætir í svörum við hugtökum úr flokki 

sagnorða en nafnorða og lýsingarorða. Það skýrist af þeirri tilhneigingu að bæta 

bókstafnum ‘a’ í enda aðkomusagna í nafnhætti. Þannig beygjast nýjar sagnir eins og 

geima og chilla veikt, og fá þátíðarendinguna -aði, rétt eins og margar algengar sagnir í 

íslensku (t.d. lita og spila), en nær engar nýjar tökusagnir beygjast með sterkri beygingu 

(Ásta Svavarsdóttir 2003:79). 
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5 Heildarsamantekt 

Eins og fram kom í upphafi er ritgerðin skrifuð innan rannsóknarverkefnisins Íslenskt 

unglingamál: Rannsókn á samskiptaaðferðum í raungögnum, sem er hið fyrsta sinnar 

tegundar á Íslandi. Markmið verkefnisins er að kortleggja ýmis einkenni unglingamáls á 

grundvelli raungagna, og eru niðurstöður þessarar ritgerðar einn liður í því. Hér hefur 

verið leitast við því að svara spurningum um umfang og eðli nýlegra aðkomuorða úr 

ensku í slangurorðaforða unglinga á Íslandi. Til grundvallar lágu einkum fimm 

rannsóknarspurningar, sem annars vegar sneru að hlutfalli aðkomuorða úr ensku í svörum 

unglinganna, og hins vegar að aðlögun þeirra. Til þess að svara þessum spurningum var 

notast við gögn sem safnað var með vefkönnun veturinn 2019–2020 og voru þau borin 

saman við sams konar gögn sem safnað var með skriflegri könnun tveimur áratugum áður.  

 Í upphafi ritgerðarinnar var fjallað um fræðilegan bakgrunn hennar og þar var 

annars vegar rætt um málsnið unglinga og hins vegar um slangur sem eitt einkenni þess. 

Fjallað var um tegundir slanguryrða til þess að staðsetja efni ritgerðarinnar í fræðilegri 

umræðu, og síðan um unglingamálsrannsóknir og viðhorf til slangurs. Áður en kom að 

túlkun niðurstaða var fjallað um bakgrunn ritgerðarinnar sem sneri að aðferðum og 

gagnagreiningu. Annars vegar var fjallað um rannsóknarverkefnið sem ritgerðin er unnin 

innan og um framkvæmd könnunarinnar. Hins vegar var greint frá niðurstöðum gagna er 

varða bakgrunnsbreytur í því skyni að varpa ljósi á þýðið og niðurstöður könnunarinnar. 

Hér verða þessar niðurstöður raktar í stuttu máli.  

Þátttakendur vefkönnunarinnar voru einkum 16–18 ára unglingar og var hlutfall 

milli kynja nokkuð jafnt. Flestir eru þeir búsettir á höfuðborgarsvæðinu eða á Suðurlandi 

en einnig drjúgur hluti á Norðurlandi. Um það bil 27% unglinganna sögðust hafa búið 

erlendis í hálft ár eða lengur en um 85% sögðu að einungis íslenska væri töluð heima hjá 

þeim. Yfir helmingur unglinganna sagðist nota ensku daglega og átti þá ekki við 

enskunotkun í skólanum. Samkvæmt niðurstöðum vefkönnunarinnar er óvirk 

enskunotkun (hlustun og lestur) meiri en virk enskunotkun (tal og skrif) á meðal unglinga, 

og hlustun á ensku virðist mest. Flestir sögðust hafa áhuga á tónlist, kvikmyndum og 

sjónvarpsþáttum, og nær allir þátttakendur vefkönnunarinnar nota tölvur eða snjalltæki 

daglega. 

 Gögnum þessum var safnað með fyrrnefndri vefkönnun en henni fylgdi listi af 

hugtökum sem þátttakendur voru beðnir um nefna slanguryrði yfir. Áður en 

greiningarvinna á svörunum hófst voru valin tólf hugtök til að fjalla um hér, og eru svör 
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sem við þeim bárust og teljast nýleg ensk aðkomuorð, meginuppistaðan í þessari ritgerð. 

Svo að niðurstöðurnar séu sem skýrastar og nýtist sem best við þá vinnu sem framundan 

er innan verkefnisins, verður rannsóknarspurningunum nú svarað lið fyrir lið í tvískiptri 

samantekt. 

 

5.1 Hlutfall aðkomuorða 

Fyrstu tveimur rannsóknarspurningunum er nokkuð auðvelt að svara þar sem tölulegar 

upplýsingar um hlutfall aðkomuorða í svörunum hafa þegar verið settar fram í töflum (sjá 

Töflur 7, 12 og 17). Sú fyrri þeirra hljóðar svo: Hvert er hlutfall aðkomuorða úr ensku í 

svörum við vefkönnuninni? Í stuttu máli er svarið að tæplega helmingur þeirra séu 

aðkomuorð úr ensku. Þegar tölfræðin yfir svör við 2020-könnuninni er skoðuð kemur í 

ljós að lægst var hlutfall aðkomuorða samanlagt í svörum yfir nafnorð (31%). Síðan í 

svörum yfir lýsingarorð (48%), en hæst var það í svörum yfir sagnir (68%). 

Heildarhlutfall nýlegra aðkomuorða úr ensku í svörunum var um 47%. 

 Önnur spurningin hljóðar svo: Hefur hlutfall aðkomuorða breyst á milli kannana? 

Í stuttu máli má svara því játandi þar sem hlutfallið virðist hafa aukist umtalsvert. Þegar 

tölfræðin yfir svör við 2000-könnuninni er skoðuð kemur í ljós sams konar mynstur. 

Lægst er hlutfall aðkomuorða samanlagt í svörum yfir nafnorð (12%). Síðan í svörum yfir 

lýsingarorð (29%), en hæst var það í svörum yfir þá einu sögn sem til skoðunar var (þ.e. 

REYKJA) (57%). Heildarhlutfall nýlegra aðkomuorða úr ensku í svörunum var um 23% í 

2000-könnuninni og er því um að ræða 109% aukningu.  

 

5.2 Hlutfall aðlagaðra ritmynda 

Síðari þrjár rannsóknarspurningarnar snúa að aðlögun aðkomuorðanna og sú fyrsta þeirra 

hljóðar svo: Hvert er hlutfall aðkomuorða úr ensku sem birtist í aðlagaðri ritmynd í 

svörum við vefkönnuninni? Svarið er í stuttu máli það að aðlögun að íslenskum rithætti 

birtist í rúmum þriðjungi aðkomuorðanna. Þegar tölfræðin yfir svör við 2020-könnuninni 

er skoðuð kemur í ljós að aðlögun birtist í um 23% aðkomuorða yfir hugtök í flokki 

nafnorða, um 10% í flokki lýsingarorða og um 69% í flokki sagna. Heildarhlutfall 

aðlagaðra ritmynda aðkomuorða í 2020-könnuninni var um 37%. 

 Í framhaldinu var spurt: Hefur hlutfall aðlagaðra ritmynda breyst á milli kannana? 

Svarið er að hlutfall aðlagaðra ritmynda af heildarfjölda aðkomuorða virðist hafa lækkað 
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um 16% á milli kannana. Samkvæmt þeirri tölfræði sem komið hefur fram varðandi 2000-

könnunina birtist aðlögun í um 37% aðkomuorða í flokki nafnorða og um 33% í flokki 

lýsingarorða. Þá birtist aðlögun í um 84% aðkomuorðanna sem nefnd voru yfir einu 

sögnina sem til skoðunar er úr 2000-könnuninni. Heildarhlutfall aðlagaðra ritmynda er 

45% af heildarfjölda aðkomuorða sem þýðir að eilítið algengara er að aðkomuorð sé 

aðlagað að íslenskum rithætti í svörum við eldri könnuninni. 

 Síðasta rannsóknarspurningin hljóðar svo: Er hægt að greina einhver mynstur í 

svörunum hvað varðar aðlögun í rithætti? Þeirri spurningu má tvímælalaust svara játandi 

þar sem ýmsar orðmyndunarleiðir virðast gegnumgangandi í svörunum. Sem dæmi má 

nefna nokkuð augljós áhrif stafrænnar tækni á rithátt. Orð eru ýmist stytt til að flýta fyrir 

ritun (t.d. pm, bf og qt), eða lengd með því að halda inni tökkum á lyklaborðinu (t.d. 

dommmmie, giiiirl og craaazzzyyy). Framandi ritháttur gefur auk þess gjarnan til kynna 

ákveðinn framburð (t.d. smike (e. smoke), cwasy (e. crazy), da popo (e. the popo) og ma 

boobies (e. my boobies)) og þar virðist amerísk enska, ekki síst AAVE-

framburðareinkenni, einna vinsælust.  

 Þá má nefna notkun ýmiss konar greinamerkja til þess að aðgreina grunnorð frá 

endingu, einkum ef um sagnir er að ræða (t.d. relax-a, smoke-a og dm's). Algengt er að 

orð séu aðlöguð íslenskum ritvenjum að hluta til (t.d. sækópath og dömy) en almennt 

virðist þó frekar vera tilhneiging til þess að rita nýleg aðkomuorð með upprunalegum 

hætti, jafnvel þó þau innihaldi bókstafi sem ekki tilheyra grunni íslenska stafrófsins (t.d. 

twelve og crazy). Þó er skýr tilneiging til þess að bæta bókstafnum ‘a’ í enda aðkomusagna 

í nafnhætti. 

 Þrátt fyrir að minna virðist almennt fara fyrir nýsköpun í orðmyndun í svörum við 

yngri könnuninni en þeirri eldri þá má greina ýmiss konar nýjungar og leiki við 

orðmyndun, og þá ekki síst í aðlögun aðkomuorða. Sums staðar koma til dæmis fyrir 

samsett orð eða tvítekin (t.d. stubid cubid og dumbdumb), sérhljóðavíxl sem minna á 

hljóðskipti (t.d. í hawt og höt) og viðskeyti sem samræmast íslenskum ritvenjum (t.d. 

bjúddari og veipandi). Að lokum má minnast á ýmiss konar leiki að aðlögun 

orðasambanda (t.d. slæta í dm og skjóta message), og orð sem hafa fengið nýja merkingu 

(t.d. smelly og king), svo fátt eitt sé nefnt til þess að sýna mynstur í aðlögun aðkomuorða 

í slangurmáli unglinga. 
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6 Lokaorð 

Umræða um stöðu og þróun íslenskunnar hefur verið áberandi í þjóðfélaginu undanfarin 

ár enda hafa orðið miklar breytingar á ytra umhverfi íslensks máls, og jafnvel þær mestu 

í málsögunni (Eiríkur Rögnvaldsson 2016). Samfélags- og tæknibreytingar hafa í för með 

sér aukna enskunotkun og margir hafa lýst yfir áhyggjum af því að íslenska verði undir í 

samkeppni við ensku. Tækninýjungar sem sítengja fólk við erlendan menningarheim 

höfða ekki síst til unglinga og hafa áhrif á viðhorf þeirra til tungumálsins (Sigríður 

Sigurjónsdóttir og Eiríkur Rögnvaldsson 2018).  

Hér á landi er talað um málsambýli íslensku og ensku en undanfarið hefur talsvert 

verið rætt um stafrænt málsambýli málanna tveggja vegna mikillar útbreiðslu stafrænnar 

tækni. Þó að enska sé ekki eina málið sem tölvur og snjalltæki hafa upp á að bjóða, þá er 

óhætt að segja að enska sé meirihlutamál í stafrænu málsambýli, þar sem framboð af efni 

á ensku er mun meira en á íslensku. Er þar meðal annars átt við streymisveitur, tölvuleiki, 

smáforrit og vefmiðla. Fleiri þættir en stafræn tækni hafa áhrif á málsambýli íslensku og 

ensku, enda nota margir Íslendingar ensku daglega, innan og utan vinnutíma. Til að 

mynda í samskiptum og þjónustu við ferðamenn og íbúa með annað móðurmál en 

íslensku, innan alþjóðlegra fyrirtækja og í háskólastarfi þar sem vaxandi hlutfall kennslu 

fer fram á ensku (Ari Páll Kristinsson og Haraldur Bernharðsson 2014). Aukin krafa er 

um enskukunnáttu á íslenskum vinnumarkaði enda gegnir enska hér hlutverki alþjóðlegs 

samskiptamáls (e. lingua franca), líkt og víðast hvar í heiminum (sjá t.d. Huldu Jónsdóttur 

2011; Seidlhofer 2005). Það kemur því ekki á óvart að unga kynslóðin á Íslandi mælist 

jákvæðari gagnvart enskunotkun en þær sem eldri eru samkvæmt nýlegum athugunum 

meistaranema (Berglind Hrönn Einarsdóttir 2019; Dagbjört Guðmundsdóttir 2018). Við 

þetta má bæta að í doktorsritgerð Önnu Jeeves frá 2013 kemur fram að unglingar á Íslandi 

telji ensku almennt vera auðvelt fag sem þeir þurfi lítið að leggja sig fram við. 

Þessi aukna krafa um enskukunnáttu í málsambýli íslensku og ensku, jákvæðni 

unglinga gagnvart ensku og aukin færni þeirra í henni, benda til þess að enska fái sífellt 

meira vægi í unglingamáli. Þess vegna var áhugavert að kanna hvort breyting hefði orðið 

á hlutfalli og birtingarmyndum enskra aðkomuorða í slangurorðaforða unglinga, en líkt 

og fjallað hefur verið um hér þá er slangur afar mikilvægur þáttur í sköpun sjálfsmyndar 

unglinga. Niðurstöðurnar sýna annars vegar aukið hlutfall aðkomuorða úr ensku, og hins 

vegar heldur minni aðlögun þeirra að íslenskum ritvenjum. Samt sem áður er mikil gróska 

í orðmyndunarleiðum sem sýnir að hvorki er um að ræða stöðnun né flatneskju, enda er 
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unglingamál í eðli sínu lifandi og síbreytilegt þrátt fyrir að jafnan heyrist raddir um 

hnignun tungunnar í meðförum unga fólksins. Þetta á ekki aðeins við um íslenskt 

samfélag heldur sennilega um flest samfélög heimsins því víðast hvar eru skiptar skoðanir 

um það hvort í málbreytingum felist fram- eða afturför, og við slíkum spurningum eru 

aldrei einföld svör (sjá t.d. Aitchison 2001).  

Ljóst er að talsverðar breytingar hafa átt sér stað í slangurorðaforða unglinga á 

Íslandi á síðustu tveimur áratugum, áhrif stafrænnar menningar eru greinileg og enska fær 

stöðugt meira vægi. Ef til vill þarf að leita leiða til þess að sporna við þessari þróun og 

vekja áhuga unglinga á íslenskri tungu, en það má líka hafa það hugfast að hver ný 

kynslóð unglinga glæðir málið nýju lífi og þó að sitt sýnist hverjum um málið þá hafa 

áhyggjur af glötun tungumálsins hingað til reynst óþarfar.  
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Viðauki A: Spurningalisti 2020 

 

Könnun um slangur 

 

Kæri þátttakandi. 

Hér er verið að kanna hvernig unglingar nota slangur. Slangur eru orð eða orðasambönd 

sem algengt er að séu notuð í spjalli innan vinahópa. Hér á eftir kemur listi af orðum og þú 

ert beðin(n) um að skrifa þau slanguryrði sem þér detta í hug yfir þessi orð. En fyrst ertu 

beðin(n) um að svara nokkrum aukaspurningum um þig. 

Takk fyrir að taka þátt! 

 

1. Kyn 

Merktu aðeins við einn valkost. 

 Stelpa 

 Strákur 

 Ótilgreint 

 

2. Aldur 

Merktu aðeins við einn valkost. 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 

3. Skóli 

Merktu aðeins við einn valkost. 

 Austurbæjarskóli 

 Árbæjarskóli 

 Borgarholtsskóli 

 Brekkuskóli 

 Dalvíkurskóli 

 Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 

 Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 

 Fjölbrautaskóli Suðurlands 
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 Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

 Fjölbrautaskóli Vesturlands 

 Flensborg 

 Framhaldsskólinn á Húsavík 

 Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ 

 Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum 

 Garðaskóli 

 Glerárskóli 

 Grunnskóli Fjallabyggðar 

 Grunnskóli Önundarfjarðar 

 Grunnskólinn á Blönduósi 

 Grunnskólinn á Ísafirði 

 Grunnskólinn í Borgarnesi 

 Hólabrekkuskóli 

 Hörðuvallaskóli 

 Kvennaskólinn í Reykjavík 

 Menntaskólinn á Akureyri 

 Menntaskólinn í Kópavogi 

 Menntaskólinn í Reykjavík 

 Menntaskólinn við Hamrahlíð 

 Menntaskólinn við Sund 

 Réttarholtsskóli 

 Rimaskóli 

 Seljaskóli 

 Verkmenntaskólinn á Akureyri 

 Öldutúnsskóli 

 Annað 

 

4. Hefur þú búið annars staðar á landinu, eða erlendis, í sex mánuði eða lengur? 

Merktu aðeins við einn valkost. 

 Nei Farðu beint í spurningu 6. 

 Já  

Hvar?_______________________________________ 

 

5. Hvaða tungumál er talað heima hjá þér daglega? Hægt er að tilgreina fleiri en 

eitt. 

Merktu við allt sem við á. 

 Íslenska 

 Annað:____________________________________ 

 

6. Hver eru helstu áhugamál þín? Merktu við allt sem við á. 

Merktu við allt sem við á. 

 Boltaíþróttir 
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 Aðrar íþróttir 

 Tónlist 

 Aðrar listgreinar (t.d. myndlist, leiklist, dans) 

 Bókmenntir 

 Tölvuleikir 

 Kvikmyndir/sjónvarpsþættir 

 Annað:_____________________________________ 

 

7. Æfir þú eitthvað (t.d. íþróttir eða á hljóðfæri) eða stundar reglulega? 

Merktu aðeins við einn valkost. 

 Nei Farðu beint í spurningu 10. 

 Já 

Hvað?______________________________________________ 

 

8. Hversu oft heldur þú að þú notir ensku? 

Merktu aðeins við einn valkost í hverri línu. 

Tala daglega 1-4 sinnum í viku 1-4 sinnum í 

mánuði 

sjaldnar 

Skrifa     

Hlusta     

Les     

 

9. Hakaðu við þær athafnir sem þú stundar a.m.k. tvisvar í viku að meðaltali. 

Vinsamlegast merktu við allt sem við á.  

Tilgreindu hvort þú notir íslensku, ensku eða önnur tungumál.  

Hægt er að haka við fleiri en einn möguleika. 

Merktu við allt sem við á. 

 íslenska enska annað mál 

Lestur á netinu (stuttir 

textar) 

   

Lestur bóka og blaða 

(lengri textar) 

   

Skrif á netinu (og spjall án 

hljóðs) 

   

Spjall á netinu (með hljóði)    
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Hlustun á 

útvarp/hljóðbækur/hlaðvarp 

   

Áhorf á sjónvarpsstöðvar 

og efnisveitur 

   

Áhorf á stutt myndbönd og 

myndskeið á 

netinu 

   

Spilun tölvuleikja án 

samskipta við aðra 

spilara 

   

Spilun tölvuleikja með 

samskiptum við aðra 

spilara 

   

 

10. Hve miklum tíma eyðir þú að jafnaði í tölvum og snjalltækjum? 

Merktu aðeins við einn valkost. 

 Nota tölvur eða snjalltæki sjaldnar en daglega 

 Minna en klukkustund á dag 

 1-4 klukkustundir á dag 

 5-8 klukkustundir á dag 

 Meira en 12 klukkustundir á dag 

 

 

Slangur 

Hvaða orð gætir þú (eða jafnaldri þinn) notað yfir þessi orð? Vinsamlegast skrifaðu eins 

mörg slanguryrði og þú manst fyrir hvert orð. Ef þú skrifar fleiri en eitt orð skaltu setja 

kommu á milli orða. 

 

1. Stelpa 

 

2. Strákur 

 

3. Kærasta 

 

4. Kærasti 
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5. Vinur 

 

6. Vinkona 

 

7. Foreldrar 

 

8. Lögregla 

 

9. Peningar 

 

10. Sími 

 

11. Partí 

 

12. Áfengi 

 

13. Andlit 

 

14. Brjóst 

 

15. Rass 

 

16. Kynfæri karla 

 

17. Kynfæri kvenna 

 

Hvaða orð gætir þú (eða jafnaldri þinn) notað til að lýsa fólki? Hann/hún er.. 

 

18. Vingjarnleg(ur) og góð(ur) við alla 

 

19. Óvingjarnleg(ur) eða illgjarn/-gjörn 

 

20. Ómerkileg(ur) 
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21. Gáfaður/-uð 

 

22. Heimsk(ur) 

 

23. Léleg(ur) í einhverju 

 

24. Skemmtileg(ur) eða fyndin(n) 

 

25. Leiðinleg(ur) 

 

26. Brjálaður/-uð 

 

27. Skrýtin(n) eða einkennileg(ur) 

 

28. Falleg(ur) eða sæt(ur) 

 

29. Ljót(ur) 

 

30. Hamingjusamur/-söm 

 

Hvaða orð gætir þú (eða jafnaldri þinn) notað yfir það að.. 

 

31. vera undir áhrifum fíkniefna 

 

32. reykja 

 

33. senda skilaboð í gegnum samfélagsmiðla 

 

34. spila tölvuleiki 

 

35. slappa af 
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Með hvaða hætti gætir þú (eða jafnaldri þinn) sagt: 

 

36. Það skiptir ekki máli! 

 

37. Örugglega! 

 

38. Farðu burt! 

 

39. Þegiðu! 

 

40. Frábært! 

 

41. Ömurlegt! 

 

42. Hvað segir þú við þann sem þú ert reið(ur) við? 

 

43. Hvernig heilsar þú besta vini þínum/bestu vinkonu? 

 

44. Hvernig kveður þú besta vin þinn/bestu vinkonu? 

 

45. Veldu þrjú af þeim orðum sem þú skrifaðir í könnuninni og búðu til dæmi um 

hvernig þau eru notuð. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Viðauki B: Spurningalisti 2000 

 

Slangur 
 

Byrjið á að svara þessum spurningum 

 

 

1.  Aldur:________ 

 

2.  Kyn: stúlka_____ piltur_____ 

 

3.  Skóli:__________________________________________________ 

 

4.  Bæjar/sveitarfélag:_______________________________________________ 

 

5.  Fæðingarstaður:_________________________________________________ 

 

6.  Hefur þú átt heima annars staðar en þú átt heima nú? 

 Nei_____ 

 Já   _____ Þá hvar?__________________________________________ 

 

7.  Hve gamall/gömul varst þú þegar þú fluttir á núverandi dvalarstað?_____ 

 

8.  Kanntu annað mál en íslensku, dönsku og ensku? 

 Nei_____ 

 Já  _____  Ég tala______________Vel_____Þokkalega_____Smávegis_____ 

 

9.  Er annað mál en íslenska talað á heimilinu? 

 Nei_____ 

 Já   _____  Við tölum________________Alltaf_____Oft_____Stundum_____ 

 

10.  Hafa foreldrar þínir flutt til Íslands frá öðru landi? 

 Nei_____ 

 Já   _____ Móðir mín er frá________________Móðurmál hennar er________ 

       Faðir minn er frá______________________Móðurmál hans er_________ 

 

11.  Hefur þú sjálf eða sjálfur flutt til Íslands frá öðru landi? 

 Nei_____ 

 Já   _____Ég flutti hingað frá_______________þegar ég var_____ára að aldri. 
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Skrifið niður eins mörg slanguryrði og þið munið fyrir hvert orð. 

 

1. stúlka__________________________________________________________ 

2. piltur___________________________________________________________ 

3. kærasta_________________________________________________________ 

4. kærasti_________________________________________________________ 

5. félagi, vinur_____________________________________________________ 

6. foreldrar________________________________________________________ 

7. barn___________________________________________________________ 

8. unglingur_______________________________________________________ 

9. nýbúi__________________________________________________________ 

10. lögregla________________________________________________________ 

11. feit manneskja___________________________________________________ 

12. hávaxin manneskja_______________________________________________ 

13. ómerkileg manneskja______________________________________________ 

14. heimsk(ur) _____________________________________________________ 

15. gott, fínt, frábært_________________________________________________ 

16. léleg(ur) _______________________________________________________ 

17. góð(ur), vingjarnleg(ur) ___________________________________________ 

18. skemmtileg(ur), fyndin(n) _________________________________________ 

19. leiðinleg(ur) ____________________________________________________ 

20. illgjarn/-gjörn, óvingjarnleg(ur) _____________________________________ 

21. brjálaður/-uð____________________________________________________ 

22. skrýtin(n), einkennileg(ur) _________________________________________ 

23. ljót(ur) _________________________________________________________ 
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24. falleg(ur), sæt(ur) ________________________________________________ 

25. nútímaleg(ur), í tísku______________________________________________ 

26. hamingjusamur/-söm______________________________________________ 

27. hrædd(ur) ______________________________________________________ 

28. partí___________________________________________________________ 

29. dansa__________________________________________________________ 

30. reykja__________________________________________________________ 

31. áfengi__________________________________________________________ 

32. drekka áfengi____________________________________________________ 

33. drukkin(n), full(ur) _______________________________________________ 

34. timbraður/-uð____________________________________________________ 

35. undir áhrifum fíkniefna____________________________________________ 

36. fótur___________________________________________________________ 

37. andlit__________________________________________________________ 

38. höfuð__________________________________________________________ 

39. konubrjóst______________________________________________________ 

40. magi___________________________________________________________ 

41. borga__________________________________________________________ 

42. peningar________________________________________________________ 

43. kaupa__________________________________________________________ 

44. hlaupa_________________________________________________________ 

45. sofa___________________________________________________________ 

46. stela___________________________________________________________ 

47. deyja__________________________________________________________ 

48. Það skiptir ekki máli! _____________________________________________ 
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49. Farðu burt! _____________________________________________________ 

50. Hættu! _________________________________________________________ 

51. Þegiðu! ________________________________________________________ 

52. Örugglega! _____________________________________________________ 

53. Hvað segir þú við þann sem þú ert reið(ur) við? ________________________ 

54. farsími_________________________________________________________ 

55. senda sms-skilaboð_______________________________________________ 

56. bíll____________________________________________________________ 

57. Ísland__________________________________________________________ 

58. Reykvíkingur____________________________________________________ 

59. manneskja af landsbyggðinni_______________________________________ 

60. kynfæri kvenna__________________________________________________ 

61. kynfæri karla____________________________________________________ 

62. samkynhneygður maður___________________________________________ 

63. samkynhneigð kona_______________________________________________ 

 

Hér getur þú skrifað niður slanguryrði sem þér finnst einkenna vinahópinn þinn! 

a ____________________ í merkingunni _________________________ 

b ____________________ í merkingunni _________________________ 

c ____________________ í merkingunni _________________________ 

d ____________________ í merkingunni _________________________ 

 

  



 

 110 

 

 

Viðauki C: Fylgibréf með vefkönnun 

 

Rannsóknarverkefnið Íslenskt unglingamál 2018-2020 

Rafræn könnun á slangri meðal unglinga 

 

Til íslenskukennara á unglingastigi 

Um verkefnið 

Tilgangur verkefnisins er að rannsaka unglingamál á Íslandi. Meginmarkmiðið er að 

kortleggja ýmis einkenni íslensks unglingamáls á grundvelli raungagna með því að 

nálgast það frá ólíkum sjónarhornum og með mismunandi aðferðum. Samtöl unglinga við 

ólíkar aðstæður hafa þegar verið hljóðrituð og skráð en nú liggur fyrir að kanna slangur 

meðal unglinga. Rannsóknin er styrkt af RANNÍS og verkefnisstjóri er Helga Hilmisdóttir 

rannsóknardósent við Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum (helgahi@hi.is). 

Ragnheiður Jónsdóttir, meistaranemi í íslenskum fræðum við Háskóla Íslands 

(raj23@hi.is), tekur þátt í verkefninu ásamt fleirum. 

 

Um könnunina  

Rafræn könnun á unglingaslangri verður nú lögð fyrir um 1000 unglinga á Íslandi til að 

varpa ljósi á það hvaða slanguryrði unglingar þekkja í dag. Niðurstöðurnar verða síðan 

bornar saman við sambærilega könnun sem gerð var árið 2000. Könnunin samanstendur 

af 10 almennum spurningum og 45 spurningum tengdum slangri. Hún er nafnlaus og svör 

þátttakenda órekjanleg. 
 

Mikilvægt er að kennarar sem sjá um að leggja könnunina fyrir hafi eftirfarandi atriði í 

huga: 

• Könnunin skal lögð fyrir nemendur í kennslustund. 

• Nemendur skulu nota tölvur/spjaldtölvur til að svara. 

• Til þess að könnunin birtist á íslensku skal nota netvafrana Internet Explorer eða 

Firefox. 

• Nemendur skulu svara hver fyrir sig, án þess að ræða saman. 

• Kennari skrifar á töflu slóðina á könnunina og aðstoðar nemendur við að opna 

hana.  

Slóð: https://forms.gle/Qu2PTCkDXTxjSqqk7 

• Til þess að skekkja ekki niðurstöður er ekki æskilegt að kennari aðstoði nemendur 

við að svara einstökum spurningum í könnuninni né fjalli sérstaklega um slangur í 

aðdraganda hennar. 

• Ekki er æskilegt að kennari nefni leiðandi dæmi um slangur en þó má nefna 

eftirfarandi dæmi til að útskýra slangurhugtakið fyrir nemendum (svör úr eldri 

könnun): 

Bíll: drossía, djásnið, skutlan, car-ið, krúser, bimmi, vagn eða sardínudós á hjólum. 
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