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Ágrip 

Þessi ritgerð er lögð fram sem lokaverkefni til B.A.-prófs í íslensku við Háskóla Íslands. 

Með alþjóðavæðingu og tækniframförum hefur enskuáreiti aukist til muna í málumhverfi 

Íslendinga. Málsambýli íslensku og ensku á sér nú oftar en ekki stað í gegnum 

tækninýjungar eins og snjalltæki og tölvur og einnig nær það nú til ungra barna og 

unglinga, sem var ekki raunin á árum áður. Það er mögulegt áhyggjuefni ef aukin enska í 

málumhverfi barna og unglinga kemur í veg fyrir að sum íslensk börn fái nægilegt íslenskt 

máláreiti í umhverfi þeirra til að ná góðri málfærni í íslensku. Máltaka manna á sér 

líffræðilegar forsendur en þær duga ekki einar og sér. Börn á máltökuskeiði þurfa örvun 

í formi samskipta við annað fólk til að geta byggt upp málkerfi móðurmáls síns. Þannig 

er íslenskt máláreiti eða ílag forsenda þess að íslenska verði móðurmál íslenskra barna. 

Í þessari ritgerð var gerð könnun meðal 40 íslenskra barna á aldrinum 3–12 ára og 

notkun þeirra og viðhorf til stafrænna aðstoðarmanna athuguð. Gögnin sem unnið var 

með eru hluti gagnasafns öndvegisverkefnis Sigríðar Sigurjónsdóttur og Eiríks 

Rögnvaldssonar sem ber heitið Greining á málfræðilegum afleiðingum stafræns 

málsambýlis og var styrkt af Rannsóknarsjóði á árunum 2016 til 2019. Meginmarkmið 

öndvegisverkefnisins var að kanna stöðu íslensku á tímum mikilla samfélags- og 

tæknibreytinga með sérstöku tilliti til hugsanlegra áhrifa ensku á íslensku, sér í lagi í 

gegnum stafræna miðla. Meginniðurstöður athugunarinnar eru þær að notkun á 

stafrænum aðstoðarmönnum tengist frekar aldri barnanna heldur en magni stafræns ílags 

sem þau hafa fengið. Því eldri sem börnin voru því líklegra var að þau hefðu talað við 

stafræna aðstoðarmenn. Niðurstöðurnar sýna einnig að stafrænir aðstoðarmenn eru tækni 

sem börnin eru flest jákvæð gagnvart og hafa áhuga á að kynnast frekar. Rúmlega 

helmingur barnanna sem höfðu talað við stafræna aðstoðarmenn fannst þó skrítið að nota 

þá sem gefur til kynna að þetta sé tækninýjung sem börn eiga enn eftir að venjast. Notkun 

barnanna á stafrænum aðstoðarmönnum virðist í flestum tilvikum felast í afar einföldum 

skipunum sem fela oftar en ekki í sér einhverja skemmtun eða afþreyingu. Um 80% 

barnanna sem höfðu talað við stafræna aðstoðarmenn voru sammála um að betra væri að 

geta talað við þá á íslensku þar sem þeir skilja oft ekki íslenskan hreim barnanna þegar 

þau tala ensku. Áhugavert er að notkun og viðhorf barnanna eru þau sömu og notkun og 

viðhorf þátttakenda í rannsókn Tinnu Frímann Jökulsdóttur (2018). 
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Þakkir 

Ég er afar þakklát og heppin með alla þá aðstoð sem mér var veitt við gerð þessarar 

ritgerðar. Fyrst og fremst vil ég þakka leiðbeinanda mínum, Sigríði Sigurjónsdóttur, fyrir 

afskaplega góða leiðsögn og gagnleg ráð. Dagbjört Guðmundsdóttir doktorsnemi tók 

saman gögnin úr viðtalshluta öndvegisverkefnisins sem notuð voru í ritgerðinni ásamt því 

að vera mér innan handar við úrvinnslu þeirra og ég þakka henni fyrir þá góðu aðstoð. Þá 

vil ég þakka systrum mínum, Guðrúnu og Auði, og foreldrum mínum fyrir mikinn 

stuðning, hvatningu og yfirlestur. Síðast en ekki síst vil ég þakka vinkonu minni og 

íslenskufélaga, Írenu Rut Jónsdóttur, fyrir að vera mér við hlið í ritgerðarskrifunum, fyrir 

hvatninguna þegar ekkert virtist ganga og alla göngutúrana sama hvernig viðraði.  
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1 Inngangur 

Á undanförnum árum hafa áhyggjur af stöðu íslenskunnar verið áberandi í umræðunni. 

Með alþjóðavæðingu og tækniframförum hefur enskuáreiti aukist í málumhverfi 

Íslendinga. Tölvur, snjallsímar og spjaldtölvur eru orðin stór hluti af daglegu lífi flestra 

en þessar tækninýjungar vekja ekki síður áhuga barna en fullorðinna og hafa haft mikil 

áhrif á málumhverfi þeirra. Viðmót og efni tækjanna er oftar en ekki á ensku og þess 

vegna er mikið af því stafræna ílagi eða máláreiti (e. input) sem íslensk börn fá á ensku. 

Úrval tölvuleikja virðist ótakmarkað, efnisveitur eins og Netflix og Youtube eru 

óþrjótandi uppsprettur afþreyingar, gagnvirkir tölvuleikir gera fólki kleift að eignast vini 

um allan heim og spila við þá og í gegnum samfélagsmiðla skrifast fólk á og spjallar. 

Þannig er enskuáreitið ekki lengur að mestu einhliða miðlun, efni sem börn hlusta á 

og/eða lesa, heldur er það stöðugt gagnvirkara, þannig að það felur í sér tal og/eða skrif 

(Eiríkur Rögnvaldsson, 2016).  

Þar sem börn tileinka sér móðurmál á svokölluðu máltökuskeiði, sem hefst á síðustu 

vikum meðgöngu og nær að minnsta kosti fram að kynþroska, er mikilvægt að þau fái 

nægilegt máláreiti á þessu tímabili. Næmni þeirra fyrir máli er þó mest fyrstu sex til níu 

árin og á þeim tíma er mjög mikilvægt að þau fái nægilegt máláreiti á móðurmálinu til að 

ná góðri málfærni og öðlist sterka málkennd. Það er því mögulega áhyggjuefni ef aukin 

enska í íslensku málumhverfi kemur í veg fyrir að sum íslensk börn fái nægilegt íslenskt 

máláreiti í umhverfi sínu til að ná góðri málfærni í íslensku, því það eru þau sem bera 

málið áfram til næstu kynslóða (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2019). 

Þessar miklu breytingar á málumhverfi Íslendinga voru helsta kveikjan að 

öndvegisverkefni Sigríðar Sigurjónsdóttur og Eiríks Rögnvaldssonar sem ber heitið 

Greining á málfræðilegum afleiðingum stafræns málsambýlis. Það var styrkt af 

Rannsóknasjóði á árunum 2016 til 2019. Meginmarkmið þess var að kanna stöðu íslensku 

á tímum mikilla samfélags- og tæknibreytinga með sérstöku tilliti til hugsanlegra áhrifa 

ensku á íslensku, sér í lagi í gegnum stafræna miðla. Í þessari ritgerð verður unnið með 

svör 40 barna á aldrinum 3–12 ára úr viðtalshluta öndvegisverkefnisins. Í viðtölunum 

voru börnin meðal annars spurð um notkun og viðhorf þeirra til stafrænna aðstoðarmanna 

(e. digital assistants), eins og til dæmis Siri, Alexu og Google Home, og verður sá hluti 

gagnasafns öndvegisverkefnisins til skoðunar hér. Stafrænir aðstoðarmenn hvorki tala né 

skilja íslensku enn sem komið er og ung börn sem alast upp með slíkum aðstoðarmönnum 
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þurfa því að tala við þá á öðru máli en íslensku. Markmið þessarar ritgerðar er að varpa 

ljósi á notkun og viðhorf íslenskra barna til stafrænna aðstoðarmanna. 

Efnisskipan ritgerðarinnar er á þá leið að í öðrum kafla er gerð grein fyrir stafrænu 

málsambýli íslensku og ensku, mikilvægi ílags fyrir máltöku barna, stafrænu ílagi og 

þeirri þróun sem orðið hefur á sviði íslenskrar máltækni. Þriðji kafli fjallar um 

öndvegisverkefni Sigríðar Sigurjónsdóttur og Eiríks Rögnvaldssonar sem unnið var á 

árunum 2016–2019. Einkum er rætt um hver meginmarkmið þess voru og hvaða aðferðir 

voru notaðar við gagnaöflun innan þess. Í fjórða kafla er sagt frá þeim gögnum sem notuð 

voru við athugun á notkun og viðhorfum 40 3–12 ára íslenskra barna til stafrænna 

aðstoðarmanna og hvaða aðferðir voru notaðar við úrvinnslu þeirra. Þar verður einnig 

gerð grein fyrir niðurstöðum athugunarinnar og tekin dæmi úr viðtölum við börnin sem 

varpa ljósi á niðurstöður. Að lokum er samantekt á efni og niðurstöðum ritgerðarinnar í 

fimmta kafla og fjallað um hvaða ályktanir megi draga af þeim. 
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2 Stafrænt málsambýli íslensku og ensku 

Ýmsar skilgreiningar eru til á hugtakinu málsambýli (e. language contact). Thomason 

(2001:1–3) segir að í sinni einföldustu merkingu eigi málsambýli við þegar notuð eru 

fleiri en eitt tungumál á sama stað á sama tíma. Þetta er vissulega mjög einföld 

skilgreining og hún á ekki alltaf við. Það getur varla talist málsambýli þegar tveir ólíkir 

hópar sem tala hvort sitt tungumálið eru staddir á sama stað á sama tíma en eiga engin 

samskipti sín á milli. Málsambýli krefst þess að einhver samskipti eigi sér stað á milli 

málhafa tveggja eða fleiri ólíkra tungumála og þar þarf ekki að vera um að ræða hreint 

tví- eða fjöltyngi. Ekki þarf heldur alltaf að vera um tvö ólík tungumál að ræða, sem dæmi 

má nefna Noreg þar sem talaðar eru margar ólíkar mállýskur. Einnig hefur málsambýli 

tekið á sig nýjar myndir á undanförnum árum þar sem margt hefur breyst með aukinni 

alþjóðavæðingu og tækninýjungum nútímans. Þannig birtist málsambýli á nýjan hátt í 

nútímasamfélagi þar sem fólk getur átt samskipti í gegnum netið og fleiri miðla og ekki 

skiptir máli hvort það er á sama stað á sama tíma. 

Þótt málsambýli sé nú eftir tilkomu netsins og stafrænna miðla enn algengara en áður 

eru afar fá samfélög til, og jafnvel engin, þar sem ekkert málsambýli hefur verið til staðar 

í gegnum aldirnar. Málsambýli er alls staðar, mjög mismikið þó, og líklega hafa fá 

tungumál þróast í algjörri einangrun frá öðrum málum fyrr á öldum. Íslenska hefur 

gjarnan verið tekin sem dæmi um einangrað mál sem fyrir vikið þróaðist mun minna og 

hægar en önnur Norðurlandamál eftir landnám. Málsambýli er því oft talið tiltölulega nýtt 

fyrirbæri hér á landi en þótt Ísland sé einangruð eyja þá hefur áhrifa frá evrópsku 

meginlandsmálunum gætt í íslensku allt frá landnámi. Samskipti milli Íslands og annarra 

norrænna landa lögðust aldrei af því Íslendingar voru mikið á ferðinni og mikið var siglt 

á milli landa með vistir (Thomason, 2001:9; Kjartan G. Ottósson, 1990).  

Mögulegt er fyrir tvö eða fleiri tungumál að lifa hlið við hlið í samfélagi þar sem þau 

eru bæði eða öll opinber tungumál. Til dæmis má nefna Sviss þar sem eru fjögur opinber 

tungumál: franska, þýska, retórómanska og ítalska. Algengasta afleiðing málsambýlis er 

breyting á einhverju eða öllum tungumálunum, þar sem þau hafa áhrif hvert á annað, og 

algengasta breytingin er lántaka orða. Orðaforði ensku samanstendur til að mynda að 

stórum hluta af orðum úr frönsku og latínu (Thomason, 2001:8–10). Í íslensku er einnig 

að finna dæmi um tökuorð úr dönsku, frönsku og þýsku sem hafa lagað sig svo vel að 

tungumálinu að fæstir gera sér grein fyrir að um tökuorð er að ræða. Nefna má orð eins 

og til dæmis kurteis, selskapur og bíll (Stefán Karlsson, 1989:26–27). 
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Áhrifa frá dönsku og ensku hefur lengi gætt í íslensku. Ísland var undir stjórn 

Danmerkur frá seinni hluta fjórtándu aldar til ársins 1918 en árið 1944 lauk 

stjórnskipunarlegu sambandi þeirra endanlega þegar lýðveldið Ísland var stofnað. Á 

þessum tíma var danska opinberlega annað tungumál á Íslandi og í skólum ríkti ákveðin 

dönskuhefð. Danska var til að mynda fyrsta erlenda málið sem íslensk börn lærðu lengi 

vel eða þar til enska tók við undir lok tuttugustu aldar (Kjartan G. Ottósson, 1990:41; 

Birna Arnbjörnsdóttir og Hafdís Ingvarsdóttir, 2018:2). Segja má að hið eiginlega 

málsambýli íslensku og ensku hafi hafist við hernám Breta og síðar Bandaríkjamanna í 

seinni heimsstyrjöldinni. Á meðan á stríðinu stóð bjuggu á Íslandi fleiri enskumælandi 

einstaklingar heldur en innfæddir Íslendingar. Það er því ekki að undra að áhrifa frá ensku 

á íslensku hafi gætt og þau hafa aukist í kjölfar alþjóðavæðingar og upplýsingatækni á 

síðustu árum og áratugum (Guðrún Kvaran, 2004:145).  

Enskukunnátta og enskunotkun Íslendinga virðist vera orðin svo víðtæk að það telst 

frekar sem annað mál en erlent mál á Íslandi. Miðað er við að nám á erlendu tungumáli 

fari fram á formlegan hátt í skóla í málsamfélagi þar sem málið er ekki ríkjandi og því fá 

tækifæri til að komast í nánari snertingu við málið úti í samfélaginu. Hugtakið annað mál 

á aftur á móti við um tungumál sem lærð eru á eftir móðurmálinu í umhverfi þar sem 

annað málið er opinbert eða ríkjandi í skólakerfinu og/eða atvinnulífinu (Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2008:19; Birna Arnbjörnsdóttir og Hafdís Ingvarsdóttir, 2013:73). 

Útbreiðsla ensku út fyrir hinn enskumælandi heim hefur verið gríðarleg í nútímasamfélagi 

og hún gegnir nú lykilhlutverki í alþjóðasamskiptum og viðskiptum víða um heim og 

Ísland er þar engin undantekning. Að mati margra fræðimanna hefur enska því nú stöðu 

alþjóðlegs samskiptamáls (e. lingua franca) (Thomason, 2001:21).  

Börn hér á landi byrja snemma formlegt enskunám, jafnvel strax í leikskóla eða í 1. 

bekk grunnskóla, þótt ekki sé skylda að byrja að kenna hana fyrr en í 4. bekk. Málsambýli 

ensku og íslensku á sér oftar en ekki stað í gegnum tækninýjungar eins og snjalltæki og 

tölvur og þetta málsambýli nær nú til ungra barna og unglinga sem var ekki raunin á árum 

áður. Ung börn voru til dæmis líklega lítið í samskiptum við breska og bandaríska 

hermenn þegar þeir voru hér á landi um miðja 20. öld (Birna Arnbjörnsdóttir og Hafdís 

Ingvarsdóttir, 2018:5). Í öndvegisverkefninu sem Sigríður Sigurjónsdóttir og Eiríkur 

Rögnvaldsson stýrðu á árunum 2016–2019 könnuðu þau meðal annars aðgengi íslenskra 

barna að snjallsímum og/eða spjaldtölvum. Niðurstöður þeirra sýna að 80% barna á 

aldrinum 3–5 ára hafa aðgang að snjalltæki, 84% 6–7 ára barna og 98–99% 8–12 ára 

barna (sjá Sigríði Sigurjónsdóttur og Eirík Rögnvaldsson, 2018). 
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2.1 Máltaka barna og ílag 

Máltaka manna á sér líffræðilegar forsendur. Heili mannsins skiptist í tvö hvel, hægra og 

vinstra heilahvel. Hvort heilahvel skiptist síðan í fjögur blöð: ennisblað, hvirfilblað, 

hnakkablað og gagnaugablað. Heilahvelin skipta á milli sín verkum og segja má að málið 

og málfræðin eigi heima á tilteknum stöðum í heilanum. Í efsta hluta gagnaugablaðsins í 

vinstra heilahveli er svokallað Wernicke-svæði og í ennisblaði í vinstra heilahveli er að 

finna Broca-svæðið, en báðar þessar málstöðvar eru kenndar við fræðimennina sem 

uppgötvuðu þær fyrst um miðja 19. öld. Málstöðvarnar eru staðsettar í vinstra heilahveli 

hjá allflestum en það getur komið fyrir að þær séu í hægra heilahveli eða jafnvel báðum 

megin hjá örvhentum (Sigríður Magnúsdóttir, 2005:656–657).  

Með hugtakinu máltaka er átt við ferlið þegar börn tileinka sér móðurmál á fyrstu 

árum ævi sinnar. Eins og flestir ættu að þekkja er það mjög ólíkt að læra annað eða erlent 

tungumál á fullorðinsárum og að tileinka sér móðurmál sem barn á máltökuskeiði. Það 

tekur okkur flest töluverðan tíma og vinnu að læra tungumál eftir að ákveðnum aldri hefur 

verið náð og færnin verður sjaldnast jafn góð og þeirra sem hafa tungumálið að 

móðurmáli (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2019:114). Aftur á móti læra börn móðurmál sitt 

svo til sjálfkrafa og áreynslulaust. Það er vegna þess að máltaka manna á sér líffræðilegar 

forsendur og henni eru sett ákveðin tímamörk frá náttúrunnar hendi. Rannsóknir á 

mannsheilanum hafa sýnt að til þess að máltakan geti farið eðlilega fram þarf að örva 

málstöðvarnar í heilanum á tilteknu tímaskeiði sem kallað hefur verið máltökuskeið eða 

markaldur í máltöku (e. critical period). Eins og kom fram í 1. kafla er um að ræða 

tímabilið frá síðustu vikum meðgöngu þegar fóstrið fer að heyra í móðurkviði og fram að 

kynþroska, þótt einhverjar leifar af þessu næmiskeiði vari allt fram til 17 ára aldurs. 

Næmni barna fyrir máli virðist þó vera mest fram til sex til níu ára aldurs og ef máltaka 

hefst eftir að þeim aldri hefur verið náð geta börn átt í erfiðleikum með að ná fullum 

tökum á málinu, ekki síst framburði (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013:115–117).  

Ef börn tileinka sér ekki móðurmál á máltökuskeiði munu þau ekki geta tileinkað sér 

móðurmál seinna á lífsleiðinni. Dæmi um það eru úlfabörn (e. wild/feral children) sem 

hafa verið alin upp án samneytis við aðra menn. Bandaríska stúlkan Genie fannst þegar 

hún var 13 og hálfs árs eftir að hafa verið lokuð inni í litlu herbergi frá 20 mánaða aldri. 

Lítið sem ekkert var talað við hana og faðir hennar refsaði henni ef hún gaf frá sér hljóð. 

Þegar hún fannst gat hún aðeins sagt örfá orð og hafði litla stjórn á talfærunum. Genie 

byrjaði því að læra móðurmál sitt eftir að kynþroska var náð. Henni tókst að læra töluvert 
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af orðum og merkingu þeirra, þó aðeins úr opnu orðflokkunum (nafnorð, lýsingarorð, 

sagnorð og örfá atviksorð), en hún náði aldrei góðum tökum á lokuðu orðflokkunum (til 

dæmis forsetningum, samtengingum og fornöfnum) og málfræði enskunnar (Curtiss o.fl., 

1974:529–530; Margrét Guðmundsdóttir, 2019). 

Sögur barna eins og Genie renna stoðum undir þá kenningu að máltaka barna verði 

að eiga sér stað áður en kynþroska hefur verið náð til að þau geti talist eiga sér móðurmál. 

Þetta dæmi sýnir einnig að ytri aðstæður barnanna skipta afar miklu máli, þ.e. 

líffræðilegar forsendur duga ekki til einar og sér. Börn á máltökuskeiði þurfa örvun í formi 

samskipta við annað fólk til að geta byggt upp málkerfi móðurmáls síns. Þau tileinka sér 

móðurmálið út frá því máláreiti sem þau verða fyrir og vinna ómeðvitað hart að því að 

byggja upp málkerfi sitt út frá mállegum upplýsingum í umhverfinu, frá foreldrum, öðrum 

fjölskyldumeðlimum og í skólanum, svo fátt eitt sé nefnt. Íslenskt máláreiti eða ílag er 

því forsenda þess að íslensk börn taki íslensku og að hún verði móðurmál þeirra (Sigríður 

Sigurjónsdóttir, 2013:123).  

Magn og gæði ílagsins sem börn fá eru breytur sem hafa áhrif á hversu hratt og vel 

börn ná að tileinka sér móðurmál sitt. Ílag getur þannig haft mismikil áhrif eftir því hvers 

kyns það er. Rannsóknir hafa sýnt að gagnkvæm samskipti fullorðins og barns eru þau 

mállegu samskipti sem eru hvað árangursríkust fyrir málþroska barna. Þá bregst fullorðni 

einstaklingurinn við því sem barnið segir með því að taka undir og umorða eða endursegja 

það sem barnið sagði (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013:123). Til að mynda athuguðu 

Romeo og samstarfsfólk (2018) samband ílags og málhæfni og niðurstöður þeirra benda 

til að fjöldi gagnvirkra samræðna foreldra og barna hafi langbesta spágildið fyrir 

málhæfni barna. Endurgjöfin í slíkum samskiptum veitir börnum það máláreiti sem þarf 

til að auka málþroska þeirra og byggja upp málfræðireglur móðurmálsins. Þannig komast 

þau upp á næsta stig í máltökunni en endurgjöfin virðist skila mestum árangri þegar hún 

er rétt fyrir ofan það málþroskastig sem börnin eru á (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2019:53–

54). Niðurstöður nýlegra rannsókna hafa einnig bent til að magn gagnvirkra samskipta 

skipti meira máli en að börn verði fyrir miklu máláreiti (Iris Edda Nowenstein o.fl., 

2018:17). 

Lestur bóka sem hæfa áhugasviði þeirra og þroska og umræða um efni bókanna er 

einnig árangursrík aðferð sem stuðlar ekki síst að auknum orðaforða barna. Slík 

innihaldsrík málleg samskipti barna við foreldra sína og eldri kynslóðir, þ.e. samtöl og 

önnur gagnvirk samskipti, virðast einnig gera börnum kleift að ná fyrr valdi á ýmsum 

atriðum í málkerfi móðurmálsins. Það fer því að miklu leyti eftir máluppeldi barna hversu 
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sterkir málnotendur þau verða og áhrif málumhverfis á málþroska barna eru ótvíræð 

(Sigríður Sigurjónsdóttir, 2019:54).  

Eins og nefnt var í 2. kafla hafa orðið miklar breytingar á málumhverfi Íslendinga 

undanfarin ár meðal annars vegna alþjóða- og snjalltækjavæðingar. Þessar breytingar hafa 

ekki síst áhrif á börn og unglinga þar sem þau eru móttækilegust fyrir máli og verða nú í 

auknum mæli fyrir svokölluðu stafrænu ílagi (e. digital input/electronic media exposure) 

sem hefur hingað til verið að stórum hluta óvirkt (Iris Edda Nowenstein o.fl., 2018:18). 

 

2.2 Stafrænt ílag 

Stafrænt ílag er skilgreint sem mállegt áreiti frá ýmsum tækjum eins og til dæmis 

snjalltækjum, tölvum, sjónvörpum, heimilistækjum og bílum (Iris Edda Nowenstein o.fl., 

2018:17). Íslensk börn eru stöðugt yngri þegar þau hefja snjalltækjanotkun. Niðurstöður 

öndvegisverkefnis Sigríðar Sigurjónsdóttur og Eiríks Rögnvaldssonar sýna að 47% 

þátttakenda verkefnisins í aldurshópnum 3–5 ára hófu snjalltækjanotkun tveggja ára eða 

yngri (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2019:59). Niðurstöður SAFT-könnunar (2013) á 

netnotkun barna og unglinga sýndu að þá byrjuðu aðeins 2% íslenskra barna að nota netið 

yngri en þriggja ára. Þessi þróun hefur því verið mjög hröð á undanförnum árum og hefur 

í för með sér aukið enskt máláreiti sem verður hluti af því ílagi sem börn verða fyrir á 

máltökuskeiði, þar sem framboð á íslensku stafrænu efni er takmarkað (Sigríður 

Sigurjónsdóttir, 2019:59). Upp hafa komið ýmsar vangaveltur um nytsemi og áhrif 

þessarar tækni og ekki síst í sambandi við máltöku og málþroska barna og unglinga. 

Spurningar hafa vaknað meðal annars um hvort stafrænt ílag sé alltaf af hinu slæma og 

hvort aukin enska í málumhverfi íslenskra barna sé alltaf á kostnað íslenskunnar (Iris 

Edda Nowenstein o.fl., 2018:17).  

Eins og kom fram í kafla 2.1 skipta gæði ílags miklu máli og það á einnig við um 

stafrænt ílag. Rannsóknir á stafrænu ílagi gefa til kynna að ávinningur þess sé ekki mikill 

en þá verður að hafa í huga að tæknin er komin töluvert á undan rannsóknunum. Það eru 

til að mynda til mun fleiri rannsóknir sem byggjast á óvirku stafrænu ílagi, eins og hlustun 

og áhorfi, heldur en gagnvirku stafrænu ílagi, eins og tali og gagnvirkum tölvuleikjum. 

Það er því frekar hægt að túlka niðurstöður þessara rannsókna á þann veg að óvirkt ílag, 

hvort sem það er stafrænt eða ekki, stuðli síður að máltileinkun en eins og á við um ílag 

almennt að gagnvirkt stafrænt ílag henti betur til örvunar á málþroska (Iris Edda 

Nowenstein o.fl., 2018:17–18). Niðurstöður öndvegisverkefnisins sýna engu að síður að 
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þótt stafrænt enskt ílag íslenskra barna sé að mestu óvirkt, þ.e. hlustun, áhorf og lestur, 

þá læri þau ensku af því. Óvirkt stafrænt ílag virðist því gagnast við máltileinkun í hinum 

stafræna heimi og kannski sérstaklega þegar börn og unglingar hafa mikinn áhuga á því 

efni sem um er að ræða (Sigríður Sigurjónsdóttir og Iris Nowenstein, 2021:21). 

Miðlanotkun, þ.e. sjónvarpsáhorf, tölvuleikir, net- og snjalltækjanotkun, hefur breyst 

mikið á undanförnum árum. Síðan sjónvarpið varð hluti af daglegu lífi almennings á 

seinni hluta 20. aldar hefur það verið ein vinsælasta dægradvöl barna en með tilkomu 

snjalltækja hefur miðlanotkun orðið sífellt gagnvirkari þar sem notandinn er virkari 

(Steingerður Ólafsdóttir, 2017:3). Í meistarprófsritgerð sinni kannaði Tinna Frímann 

Jökulsdóttir (2018) notkun og viðhorf Íslendinga til stafrænna aðstoðarmanna. 

Niðurstöður hennar leiddu í ljós að 33,9% þátttakenda, sem voru á aldrinum 10 ára og 

eldri, höfðu prófað stafræna aðstoðarmenn og að notkun þeirra eigi líklega eftir að aukast. 

Yngri þátttakendurnir reyndust hafa notað þá mest, eða 53,4% þátttakenda á aldrinum 10–

30 ára, en notkun þeirra byggði þó að mestu leyti aðeins á einföldum skipunum. 

Þátttakendurnir voru almennt sammála um að mikilvægt væri að stafrænir aðstoðarmenn 

töluðu íslensku. Það skýrist mögulega að einhverju leyti af því að tæplega 80% 

þátttakenda höfðu lent í samskiptavandræðum við aðstoðarmennina þar sem þeir áttu í 

erfiðleikum með að skilja íslenskan hreim þátttakenda þegar þeir töluðu ensku. Færni 

stafrænu aðstoðarmannanna byggist á gervigreind sem sérstaklega er hugsuð til 

mannlegra samskipta og því mætti færa rök fyrir því að slík tækni gæti boðið upp á aukið 

gagnvirkt ílag fyrir notendur hennar. Enn hafa þó engar niðurstöður rannsókna á 

gagnsemi stafrænna aðstoðarmanna varðandi málatileinkun verið birtar (Iris Edda 

Nowenstein o.fl., 2018:19).  

Snjalltækjaþróun síðustu ára hefur haft margt jákvætt í för með sér en það eru þó 

nokkur atriði sem geta verið neikvæð og þarf að huga að. Með tilkomu snjalltækja geta 

gagnvirk samskipti fullorðinna og barna minnkað. Ef foreldrar eru mikið í snjalltækjum í 

stað þess að tala við börn sín geta mállegu samskipti þeirra við ung börn sín minnkað. 

Notkun snjalltækja getur þannig haft í för með sér skerta tengslamyndun foreldra og barna 

og getur hindrað málþroska barna ef þau fá ekki nægilegt máláreiti og málörvun (Sigríður 

Sigurjónsdóttir, 2016). Enska hefur einnig tekið yfir ákveðinn hluta af því máláreiti sem 

börn fengu áður á íslensku. Til að mynda styðja stafrænir aðstoðarmenn ekki íslensku enn 

sem komið er og enska verður oft fyrir valinu í staðinn. Talsett íslenskt efni er einnig 

aðeins í boði í takmörkuðu magni hjá erlendum efnisveitum og framboði tölvuleikja og 

annarra smáforrita á íslensku er ábótavant (Iris Edda Nowenstein o.fl., 2018:19).  
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Í litlum málsamfélögum eins og á Íslandi, þar sem framboð á fjölbreyttum tegundum 

stafræns ílags er enn mjög takmarkað á íslensku, er hætta á að þjóðtungan verði 

ógjaldgeng í hinum stafræna heimi og umdæmi hennar minnki þar með. Grunnurinn að 

því að bæta lífsskilyrði íslenskunnar virðist því felast einna helst á sviði íslenskrar 

máltækni, þ.e. að stuðlað sé að því að íslenska geti haldið í við þá hröðu þróun sem á sér 

stað í stafrænum samskiptum þar sem hlutverk tungumálsins verður sífellt meira (Iris 

Edda Nowenstein o.fl., 2018:21; Eiríkur Rögnvaldsson, 2016:8).  

 

2.3 Þróun íslenskrar máltækni 

Hugtakið máltækni (e. language technology) er nokkurs konar regnhlífarhugtak yfir hvers 

kyns „samvinnu tungumáls og tölvutækni í hagnýtum tilgangi, samvinnu sem beinist að 

því að þróa kerfi sem geta unnið með og skilið náttúruleg tungumál og stuðlað að notkun 

þeirra í samskiptum manns og tölvu“. Máltækni er þverfaglegt rannsóknarsvið sem mörg 

ólík fræðasvið koma að, meðal annars tölvunarfræði, málvísindi, tölfræði, verkfræði og 

sálfræði (Máltæknisetur, e.d.). Rekja má upphaf íslenskrar máltækni til tíunda áratugar 

20. aldar. Árið 1996 gaf menntamálaráðuneytið út bæklinginn Í krafti upplýsinga þar sem 

lögð var áhersla á að styrkja þyrfti notkun íslenskrar tungu í upplýsingatækni 

(Menntamálaráðuneytið, 1996). Einnig skipaði þáverandi menntamálaráðherra starfshóp 

til að gera úttekt á stöðu máltækni á Íslandi árið 1998. Í kjölfarið fór af stað 

Tungutækniverkefni menntamálaráðuneytisins sem studdi við framkvæmd ýmissa 

verkefna, t.d. málfræðilegan markara fyrir íslensku, Markaða íslenska málheild, 

endurforritun orðabanka Íslenskrar málstöðvar, Beygingarlýsingu íslensks nútímamáls og 

ritvilluvörnina Púka (Menntamálaráðuneytið, 2004:7, 15). 

Fyrsta opinbera málstefna Íslendinga var samþykkt á Alþingi árið 2009. Málstefnan 

markaði ákveðin tímamót þar sem aðalmarkmið hennar er „að tryggja að íslenska verði 

notuð á öllum sviðum íslensks samfélags“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2009:11). Í henni er m.a. fjallað um horfur íslensku innan tölvuheimsins en þar er skrifað: 

 

Að óbreyttu munum við því dragast hægt en örugglega aftur úr á þessu 

sviði og þar sem tölvutæknin sækir ört á í umhverfi okkar má búast við að 

enskan yfirtaki fleiri og fleiri þætti daglegs lífs. Þá getur verið skammt í að 

íslenskan verði eingöngu heimilismál sem unga kynslóðin sér ekki tilgang 

í að læra almennilega vegna þess að hún er ekki nothæf í nýrri tækni og 

öðru sem er nýtt og spennandi, á sviðum þar sem nýsköpun af ýmsu tagi á 

sér stað eða þar sem ný atvinnutækifæri bjóðast (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2009:60–61). 
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Í málstefnunni er einnig farið yfir ástand, horfur og markmið og taldar upp aðgerðir sem 

nauðsynlegt sé að vinna að til að íslenska geti haldið yfirráðum sínum á öllum sviðum. 

Þrátt fyrir það hafa ekki allar þessar aðgerðir gengið eftir (Tinna Frímann Jökulsdóttir, 

2018:45) og tillögum frá 2012 frá nefnd um íslensku í tölvuheimum, sem var falið að 

fylgja eftir aðgerðum málstefnunnar, var aldrei hrint í framkvæmd (Eiríkur 

Rögnvaldsson, 2018). Árið 2012 var einnig lagt mat á stöðu í málföngum og máltækni 30 

Evrópumála. Þar kom í ljós að stafrænn stuðningur við íslensku, ásamt 20 öðrum 

Evrópumálum, væri lítill sem enginn og þessi mál ættu því stafrænan dauða á hættu („Að 

minnsta kosti 21 Evrópumál á stafrænan dauða á hættu“, 2012). 

Árið 2016 var skipaður stýrihópur íslenskrar máltækni. Afrakstur þessa stýrihóps var 

m.a. Máltækni fyrir íslensku 2018–2022: Verkáætlun. Markmið áætlunarinnar er að 

tryggja að íslenska verði fullgilt tungumál í stafrænum heimi, þ.e. að íslensku verði hægt 

að nota sem samskiptamáta í tækniheiminum og að hún komist inn í tækjabúnað og 

hugbúnað erlendra stórfyrirtækja á borð við Microsoft, Apple og Google. 

Forgangsverkefnum áætlunarinnar má skipta í talgreiningu, talgervingu, vélþýðingar, 

málrýni og málföng en þessi verkefni mynda nauðsynlegan grunn fyrir frekari þróun í 

íslenskri máltækni (Anna Björk Nikulásdóttir o.fl., 2017:11, 15, 28, 166). Unnið hefur 

verið að mörgum verkefnum síðan máltækniáætlunin var gefin út en sem dæmi má nefna 

vefinn Samrómur.is, raddgagnasafn sem verður notað til þjálfunar máltæknihugbúnaðar 

fyrir íslensku, en þar höfðu 19 þúsund manns lesið rúmlega 1.690 klukkustundir, eða 

rúmlega 1,1 milljónir setninga, í ágúst 2021. Einnig gaf sprotafyrirtækið Miðeind út 

Emblu, fyrsta raddsmáforritið sem skilur og talar íslensku. Eftir fyrsta verkefnisár 

máltækniáætlunarinnar voru hluteigendur ánægðir með afraksturinn og vildu meina að 

ekki væri langt í land með að tryggja framtíð íslensku í stafrænum heimi (Jóhanna Vigdís 

Guðmundsdóttir, 2021). 

Hér hefur aðeins verið farið í grófum dráttum yfir þróun íslenskrar máltækni en þó 

er ljóst að hún er ekki á byrjunarreit. Að ýmsu hefur verið unnið síðustu áratugi en það 

sem mestu máli skiptir er að sú vinna haldi áfram af fullum krafti. Forsendan fyrir því að 

hægt verði að tryggja að íslenska verði notuð á öllum sviðum íslensks samfélags er að 

íslensk máltækni fái nægilegt fjármagn og stuðning. Eins og kom fram í köflunum hér á 

undan eru það börnin sem bera íslensku áfram til næstu kynslóða. Snjalltækjanotkun 

þeirra eykst sífellt og því er lykilatriði að tækin þeirra séu með íslensku viðmóti og tali 

íslensku þar sem íslenskt ílag er forsenda þess að íslensk börn taki íslensku og hún verði 

áfram móðurmál þeirra.  
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3 Greining á málfræðilegum afleiðingum stafræns málsambýlis 

Öndvegisverkefnið Greining á málfræðilegum afleiðingum stafræns málsambýlis (e. 

Modeling the Linguistic Consequences of Digital Language Contact) hlaut öndvegisstyrk 

úr Rannsóknasjóði til þriggja ára árið 2016. Hér eftir verður vísað til þess með 

skammstöfuninni SMS. Verkefnisstjórar verkefnisins voru Sigríður Sigurjónsdóttir, 

prófessor í íslenskri málfræði við Háskóla Íslands, og Eiríkur Rögnvaldsson, nú prófessor 

emeritus í íslenskri málfræði við Háskóla Íslands. Þau fengu til liðs við sig ýmsa innlenda 

og erlenda samstarfsaðila, auk doktorsnema og fjölmargra grunn- og framhaldsnema í 

íslensku, almennum málvísindum og máltækni (Sigríður Sigurjónsdóttir og Eiríkur 

Rögnvaldsson, 2018:1).  

 

3.1 Aðferðafræði 

Fjölbreyttum rannsóknaraðferðum var beitt í öndvegisverkefninu en öflun gagna fór 

aðallega fram með þrennu móti. Byrjað var á að senda viðamikla netkönnun sem samin 

var innan verkefnisins til 5.418 manna lagskipts handahófskennds úrtaks íslenskra 

ríkisborgara úr Þjóðskrá. Þátttakendurnir voru á aldrinum 3–98 ára og var þeim skipt í 11 

aldurshópa. Netkönnuninni var ætlað að veita yfirlit yfir lýsandi markmið SMS, sem lýst 

er í kafla 3.2. Þar sem sérstök áhersla var lögð á að ná til barna og unglinga voru 1.500 

einstaklingar af 5.418 úrtakinu yngri en 13 ára. Sama netkönnun var send til allra sem 

voru 13 ára og eldri en börnum á aldrinum 3–12 ára var skipt í fjóra aldurshópa: 3–5 ára, 

6–7 ára, 8–9 ára og 10–12 ára, og voru fjórar mismunandi netkannanir samdar fyrir þessa 

hópa þar sem prófatriði voru löguð að hverjum aldurshópi fyrir sig. Þrátt fyrir það náðu 

þær að töluverðu leyti til sömu atriða og fullorðinskönnunin. Í yngstu aldurshópunum, 3–

9 ára, svöruðu foreldrar netkönnuninni fyrir hönd barna sinna en í elsta aldurshópnum, 

10–12 ára, svöruðu börnin sjálf eða með aðstoð foreldra sinna. Svarhlutfall var 48% í 

barnakönnununum fjórum en 41% í fullorðinskönnuninni. 

Til að fylgja niðurstöðum netkönnunarinnar eftir var 240 manna úrtak úr hópi 

þátttakenda í netkönnununum valið eftir sérstökum viðmiðum (mikið, meðal og lítið 

stafrænt ílag) og þeir fengnir til að mæta í viðtöl og frekari prófanir. Af þessum 

þátttakendum voru 106 á aldrinum 3–12 ára. Þátttakendur á aldrinum 10 ára og eldri 

mættu tvisvar sinnum í eins og hálfs klukkutíma löng viðtöl en þátttakendur á aldrinum 

3–9 ára mættu þrisvar sinnum í eins klukkutíma löng viðtöl í senn. Aldur barnanna í 

þessum viðtölum miðast við það hvenær netkönnunin fór fram, á tímabilinu nóvember 
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2017 – maí 2018, og því voru þau orðin nokkrum mánuðum eldri þegar viðtölin voru 

tekin, á tímabilinu ágúst 2018 – maí 2019. Til viðbótar við netkönnunina og viðtölin voru 

tekin viðtöl við kennara í leik- og grunnskólum og hópviðtöl við nokkra rýnihópa innan 

verkefnisins (Sigríður Sigurjónsdóttir og Eiríkur Rögnvaldsson, 2018:4–5; Ólöf Björk 

Sigurðardóttir og Sigríður Sigurjónsdóttir, 2020:2). 

 

3.2 Um öndvegisverkefnið 

Mikið hefur verið rætt um stöðu og framtíð íslenskunnar á síðustu árum, þar sem sumir 

telja að lífvænleika íslenskunnar sé ógnað en aðrir sjá ekki neina ástæða til að hafa 

áhyggjur af þjóðtungunni. Samt sem áður er staðreyndin sú að meiri breytingar hafa átt 

sér stað á málumhverfi Íslendinga undanfarinn áratug en nokkru sinni áður í sögu 

tungumálsins. Fyrir því eru fjölmargar ástæður, til dæmis snjalltækjabyltingin og 

Youtube- og Netflix-væðingin. Það sem flestar þessara breytinga eiga sameiginlegt er 

aukin enskunotkun á Íslandi og víða annars staðar í heiminum, bæði í tengslum við aukna 

alþjóðavæðingu og stafræna miðla (Eiríkur Rögnvaldsson, 2016). Þessar breytingar voru 

helsta kveikjan að SMS-rannsóknarverkefninu en eins og kom fram í 1. kafla var 

meginmarkmið þess að kanna stöðu íslensku á tímum mikilla samfélags- og 

tæknibreytinga þar sem einblínt var á hugsanleg áhrif ensku á íslensku, sér í lagi í gegnum 

stafræna miðla. 

Markmið verkefnisins voru fjölþætt og þeim má skipta í lýsandi markmið annars 

vegar og fræðileg markmið hins vegar. Lýsandi markmiðin voru að afla upplýsinga um 

enskt máláreiti og enskunotkun Íslendinga og áhrif enskunnar á málkunnáttu, málnotkun 

og viðhorf Íslendinga til íslensku og ensku. Lögð var sérstök áhersla á yngri málnotendur 

þar sem fleiri börn, unglingar og yngra fólk var prófað en eldra fólk í hverjum aldurshópi. 

Unnið var að þessum markmiðum í fyrsta lagi með því að afla upplýsinga um notkun 

íslensku og ensku á Íslandi á árunum 2017–2019 og skoða magn og eðli þess ílags sem 

landsmenn fá á tungumálunum tveimur. Í öðru lagi var kannað hvort komin væru fram 

máltilbrigði eða málbreytingar sem rekja má til aukinnar enskunotkunar í samfélaginu. Í 

þriðja lagi var skoðað hvort notkunarsvið íslenskunnar hafi skerst við aukna enskunotkun 

í samfélaginu og í fjórða lagi var viðhorf Íslendinga til ensku og íslensku kannað. 

Fræðileg markmið verkefnisins voru meðal annars að þróa breytileikalíkan Yang (2002) 

um máltöku þannig að það taki tillit til áhrifa stafrænna miðla á málumhverfi barna og 

einnig að þróa nýjan mælikvarða yfir lífvænleik tungumála þar sem þeir mælikvarðar sem 
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hafa verið notaðir, til dæmis fimm þrepa mælikvarði UNESCO (2011), taka ekki nægilegt 

tillit til samfélags- og tæknibreytinga síðustu ára (Sigríður Sigurjónsdóttir og Eiríkur 

Rögnvaldsson, 2018:2–4).  

Niðurstöður SMS-verkefnisins sýna að umhverfi íslenskunnar tekur hröðum 

breytingum og mörg íslensk börn eru orðin færari í ensku en áður var vegna aukins ensks 

ílags í málumhverfi þeirra. Það hafa þó ekki fundist nein dæmi um nýjar málbreytingar 

sem rekja má til áhrifa frá ensku en vísbendingar eru um að mjög mikil enska í 

umhverfinu geti hraðað málbreytingum sem þegar voru komnar fram fyrir daga 

snjalltækjabyltingarinnar (Sigríður Sigurjónsdóttir o.fl., 2020; Sigríður Sigurjónsdóttir og 

Iris Nowenstein, 2021:21). Einnig virðist náið málsambýli tungumálanna tveggja ekki 

hafa haft veruleg áhrif á málkunnáttu og málnotkun íslenskra barna almennt enn sem 

komið er. Viðhorf málnotenda eru einnig yfirleitt jákvæð, bæði gagnvart íslensku og 

ensku, en þó eru viðhorf eldri aldurshópa til íslensku almennt jákvæðari en viðhorf yngra 

fólks (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2020).  

Í því sambandi er áhugavert að 13–16 ára unglingar tengja íslensku við skólanám og 

umræðu um „rétt“ og „rangt“ mál en ensku aftur á móti við afþreyingu, skemmtun og 

utanlandsferðir. Gildi þess að vera góður í íslensku og æfing í þeirri færni tengist 

skólanum að miklu leyti í huga bæði unglinga og 3–12 ára barna, en þau virðast aftur á 

móti telja að stafrænt enskt ílag, sem þau fá í ýmiss konar afþreyingu í frístundum sínum, 

sé það sem hefur mest kennslugildi þegar kemur að því að læra ensku (Berglind Hrönn 

Einarsdóttir, 2019:96: Ólöf Björk Sigurðardóttir, 2020:112). Umdæmi ensku er þannig að 

vissu leyti víðara og margbrotnara en umdæmi íslensku og skortur á íslensku í stafrænu 

umdæmi er það sem ógnar stöðu hennar einna helst. Jákvætt viðhorf 3–12 ára barna til 

ensku virðist þó ekki hafa neikvæð áhrif á viðhorf þeirra til íslensku sem samskiptamáls 

á Íslandi og að sama skapi virðist mikið stafrænt ílag sumra barnanna ekki hafa neikvæð 

áhrif á viðhorf þeirra til móðurmálsins (Ólöf Björk Sigurðardóttir, 2018:111–112; Ólöf 

Björk Sigurðardóttir og Sigríður Sigurjónsdóttir, 2020:1). Þegar á heildina er litið benda 

þó þær niðurstöður sem nú þegar liggja fyrir úr öndvegisverkefninu til að staða 

íslenskunnar sé góð og ekki sé enn að sjá teljandi merki um veiklun íslensks málkerfis 

(Sigríður Sigurjónsdóttir o.fl., 2020:617; Sigríður Sigurjónsdóttir og Iris Nowenstein, 

2021).  
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4 Notkun 40 barna á stafrænum aðstoðarmönnum 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður athugunar á notkun 3–12 ára íslenskra barna 

á stafrænum aðstoðarmönnum. Athugunin byggist á gögnum úr öndvegisverkefninu 

Greining á málfræðilegum afleiðingum stafræns málsambýlis. Í kafla 4.1 verður gerð 

grein fyrir þeim gögnum sem notuð voru og úrvinnslu þeirra. Í kafla 4.2 verður sagt frá 

niðurstöðum athugunarinnar og tekin dæmi um svör barnanna. Loks í kafla 4.3 verða 

niðurstöðurnar greindar enn frekar og settar í samhengi við fræðilegu umfjöllunina í 2. 

kafla.  

 

4.1 Úrvinnsla gagna 

Gögnin sem unnið var með í þessari ritgerð koma úr viðtalshluta SMS-verkefnisins og 

eru frá 40 þátttakendum á aldrinum 3–12 ára. Valin voru tíu börn úr hverjum aldurshópi 

þar sem fimm börn voru með mesta stafræna ílagið í sínum aldurshópi og fimm með 

minnsta stafræna ílagið. Skiptingu barnanna í aldurshópa og eftir magni stafræns ílags má 

sjá í töflu 1. Búið var að skrá viðtölin og vinna úr þeim innan öndvegisverkefnisins þegar 

höfundur fékk gögnin í hendur, þannig að vitað var hvaða börn voru annars vegar með 

mesta stafræna ílagið og hins vegar með minnsta stafræna ílagið í hverjum aldurshópi. 

Þetta eru að mestu leyti sömu þátttakendur og Ólöf Björk Sigurðardóttir (2020) notaði í 

meistaraprófsritgerð sinni. Til stóð að nota gögn frá sömu börnum en í ljós kom að sex af 

þeim 40 þátttakendum sem hún skoðaði gögn frá voru annaðhvort ekki spurðir spurninga 

um stafræna aðstoðarmenn eða þau gögn vantaði af óviðráðanlegum ástæðum. Í staðinn 

fékk höfundur gögn frá sex öðrum þátttakendum í sömu aldurshópum sem eru með 

samsvarandi ílagsmagn. 

 

 

Aldurshópur Mikið ílag Lítið ílag Samtals fjöldi 

3–5 ára 5 börn 5 börn 10 börn 

6–7 ára 5 börn 5 börn 10 börn 

8–9 ára 5 börn 5 börn 10 börn 

10–12 ára 5 börn 5 börn 10 börn 

Samtals 20 börn 20 börn 40 börn 

Tafla 1. Skipting þátttakenda eftir aldri og stafrænu ílagi. 



 

 20 

 

 

Eitt af því sem kannað var í viðtölunum var notkun og viðhorf barnanna til stafrænna 

aðstoðarmanna. Börnin fengu að sjá stutt myndband sem sýnir börn tala við stafrænan 

aðstoðarmann (hátalara) og biðja hann að gera ýmislegt, til dæmis að kveikja eða slökkva 

ljós og spila tónlist. Eftir að hafa horft á myndbandið voru börnin spurð nokkurra 

spurninga. Viðtölin voru hálfskipulögð (e. semi structured), þ.e. rannsakandinn hafði 

fyrirfram ákveðinn viðtalsramma en hann var aðeins til viðmiðunar og því er ekki víst að 

öll börnin hafi verið spurð nákvæmlega sömu spurninganna um notkun og/eða viðhorf til 

stafrænna aðstoðarmanna. Notaðir voru tveir mismunandi viðtalsrammar í viðtölunum, 

annar fyrir 3–5 ára og hinn fyrir 6–12 ára, en lítill munur var á þeim. Foreldrar barnanna 

voru einnig teknir í sérviðtöl á sama tíma og barn þeirra mætti í viðtal og frekari prófanir. 

Í viðtölum við foreldra barnanna var ílag barna þeirra kortlagt ítarlega og þeir meðal 

annars spurðir út í stafræna aðstoðarmenn á heimilinu og í umhverfi barnanna, bæði 

notkun barnanna á þeim og viðhorf þeirra til þeirra (Ólöf Björk Sigurðardóttir, 2020:53). 

Við úrvinnslu gagna fyrir þessa athugun voru eftirtaldar spurningar úr viðtalsramma 

barnaviðtala SMS-verkefnisins hafðar að leiðarljósi: 

 

(1) Hefur þú notað röddina til að tala við tæki eins og síma, spjaldtölvu, sjónvarp 

eða hátalara? 

I Ef nei: 

a) Hvernig heldur þú að það væri að geta talað við sjónvarpið þitt og sagt því að 

skipta um stöð án þess að snerta það? 

b) Heldur þú að þú gætir talað við svoleiðis tæki á ensku? 

c) Heldur þú að þú myndir skilja svoleiðis tæki ef það talaði bara við þig á ensku? 

d) Hefur þú séð einhvern tala við svona tæki? 

II Ef já: 

a) Hefur þú oft talað við svoleiðis tæki til að segja þeim hvað þau eiga að gera? 

b) Á hvaða tungumáli hefur þú talað við svoleiðis tæki? 

c) Hvað sagðir þú við tækið/tækin? 

d) Heldur þú að það væri betra að geta talað við tækin á íslensku? 

e) Hefur tækið/hafa tækin alltaf skilið það sem þú segir við það/þau? 

f) Hafa tækin sem þú hefur talað við verið vinaleg? 

g) Hvernig finnst þér að geta talað svona við alls konar tæki en þurfa ekki að 

snerta þau? 
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Líkt og Ólöf Björk Sigurðardóttir (2020) gerði í meistaraprófsritgerð sinni var hér 

notast við handvirka sniðmátsgreiningu (e. template analysis) þar sem viðtölin við börnin 

voru lesin vandlega og leitast við að finna ákveðin þemu í svörum þeirra við hverri 

spurningu. Svolítið misjafnt var hversu mörg svör fengust við hverri spurningu í (1) þar 

sem viðtalsramminn var aðeins til viðmiðunar og einnig var oft á tíðum erfitt að halda 

einbeitingu barnanna þann tíma sem viðtölin tóku. Það mátti þó greina ákveðin þemu í 

svörum barnanna við mörgum spurninganna. Leitast var við að finna sameiginlega þætti 

í svörum viðmælenda sem einkenna viðhorf þeirra til spurningarinnar þegar flokkað er í 

þemu. Börnin nefndu oftar en ekki fleiri en eitt þema í svörum sínum við sumum 

spurningunum og þá var merkt við bæði þemun eða þau öll. 

  

4.2 Niðurstöður 

Spurningin í (1) sem sneri að notkun stafrænna aðstoðarmanna var lokuð og svörin voru 

flokkuð í já og nei eins og sjá má í töflu 2 hér að neðan: 

 

Svar Fjöldi Hlutfall 

Já 22 55% 

Nei 18 45% 

Samtals 40 100% 

Tafla 2. Hefur þú notað röddina til að tala við tæki eins og síma, spjaldtölvu, sjónvarp eða hátalara? 

Skiptingin er nokkuð jöfn en rúmlega helmingur barnanna 40 hefur notað röddina til að 

tala við stafrænan aðstoðarmann eða 55%. Á mynd 1 má sjá dreifinguna á svörunum með 

tilliti til aldurshópa og ílagsmagns. Þessar niðurstöður eru áhugaverðar vegna þess að ekki 

virðist vera mikil fylgni milli ílagsmagns og þess hvort börnin hafa talað við stafrænan 

aðstoðarmann. Aðeins einn í yngsta aldurshópnum, 3–5 ára, hefur talað við stafrænan 

aðstoðarmann og hann er með mikið stafrænt ílag. Að sama skapi er aðeins einn í elsta 

aldurshópnum, 10–12 ára, sem ekki hefur gert það en viðkomandi er þó með mikið 

stafrænt ílag. Dreifingin er jafnari hjá aldurshópunum í miðjunni.  
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Mynd 1 sýnir að svör barnanna virðast frekar tengjast aldri, þ.e. því eldri sem börnin eru 

því líklegra er að þau hafi talað við stafrænan aðstoðarmann. Börnin fengu því næst 

mismunandi spurningar eftir því hvort þau svöruðu spurningunni í (1) játandi eða 

neitandi. Í kafla 4.2.1 er gerð grein fyrir niðurstöðum barnanna sem ekki hafa talað við 

stafræna aðstoðarmenn og í kafla 4.2.2 er fjallað um niðurstöður barnanna sem hafa gert 

það. 

4.2.1 Börnin sem ekki hafa talað við stafrænan aðstoðarmann 

Börnin 18 sem svöruðu spurningu (1) í kafla 4.2 neitandi voru næst spurð fjögurra 

spurninga, sbr. I(a–d). Fyrsta spurningin sneri að viðhorfum til notkunar stafrænna 

aðstoðarmanna. Eins og má sjá í töflu 3 komu neikvæð viðhorf til þessarar spurningar 

aðeins fram í svörum fimm barna af 18. Athugið að í töflu 3, eins og í öðrum töflum þar 

sem svör barnanna eru flokkuð í þemu, geta fleiri en eitt þema komið fram í svari hvers 

barns. Þemun í töflunum geta því verið fleiri en fjöldi barna sem svaraði spurningunni. 

 

Svar Fjöldi 

Jákvætt viðhorf 15 

Skrítið 12 

Neikvætt viðhorf 5 

Samtals 32 

Tafla 3. Þemu: Hvernig heldur þú að það væri að geta talað við  

sjónvarpið þitt og sagt því að skipta um stöð án þess að snerta það? 

0
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3
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5

3-5 ára

Mikið ílag

3-5 ára

Lítið ílag

6-7 ára

Mikið ílag
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Lítið ílag
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Já Nei

Mynd 1. Hefur þú notað röddina til að tala við tæki eins og síma, spjaldtölvu, sjónvarp eða hátalara? 
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Börnin fimm sem voru neikvæð gagnvart spurningunni í töflu 3 nefndu helst að þeim 

þætti tilhugsunin um að geta talað við sjónvarpið óþægileg eða erfið. Það voru þó aðeins 

tvö barnanna sem voru með eindregið neikvætt viðhorf, hinum þremur fannst tilhugsunin 

óþægileg en líka að einhverju leyti spennandi. Jákvæð viðhorf komu fram í svörum 15 

barna sem sögðu að þeim myndi þykja það skemmtilegt, þægilegt eða spennandi. Það sem 

stóð samt helst upp úr í svörum við þessari spurningu var að í svörum 12 barna kom fram 

að þeim þætti þetta skrítið sem gefur til kynna að þetta sé tækni sem flest börnin eru ekki 

enn orðin vön. 

Næsta spurning var „Gætir þú talað við svoleiðis tæki á ensku?“. Svörin við henni 

má sjá í töflu 4, þar sem 16 börn af 18 svöruðu spurningunni, og helstu þemun sem birtust 

í svörum þeirra má sjá í töflu 5: 

 

Svar Fjöldi Hlutfall 

Nei 10 62,5% 

Já 3 18,75% 

Lítið 2 12,5% 

Kannski 1 6,25% 

Samtals 16 100% 

 

 

Aðeins þrjú barnanna treysta sér til að tala við stafrænan aðstoðarmann á ensku, þrjú 

þeirra eru efins (svara „lítið“ eða „kannski“) en 10 þeirra segjast ekki geta það. Við þessari 

spurningu skýrðu fæst börnin mál sitt frekar en af þeim börnum sem svöruðu 

spurningunni neitandi sagðist einn viðmælandi myndu láta móður sína tala ensku við 

tækið fyrir sig og tvö börn tóku fram að þau kynnu einfaldlega ekki ensku. Dæmi um svör 

þessara barna má sjá í (2) og (3) þar sem R stendur fyrir rannsakanda og V fyrir 

viðmælanda: 

 

(2) R: En heldurðu að þú gætir talað við svona tæki á ensku?  

       Kanntu nógu mikla ensku til að segja „geturðu skipt  

       um stöð?“ eins og krakkarnir voru að gera? 

  V: Ehh.. nei, en ég get spurt mömmu mína. 

  R: Mhm, mhm. Eh, en ef tækið, ef þú myndir eiga svona tæki,  

       eins og krakkarnir hérna voru með, myndirðu skilja eitthvað? 

Svar Fjöldi 

Enskukunnátta 2 

Aðstoð foreldra 1 

Samtals 3 

Tafla 4. Gætir þú talað við svoleiðis tæki á ensku? Tafla 5. Þemu: Gætir þú talað við svoleiðis 

tæki á ensku? 
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  V: Nei, ég myndi bara segja mömmu að vera með mér og  

       spyrja hvað hún væri að segja.     

          (6–7 ára) 

 

(3) R: Já þetta tæki er á ensku, heldurðu að þú gætir talað við það  

       á ensku? 

  V: Nei, ekki á ensku. Ég kann ekki á ensku.    

          (3–5 ára) 

 

Þriðja spurningin sem börnin fengu var „Heldur þú að þú myndir skilja svoleiðis tæki 

ef það talaði bara við þig á ensku?“ og svör þeirra 14 barna af 18 sem svöruðu 

spurningunni má sjá í töflu 6:  

 

Svar Fjöldi Hlutfall 

Nei 7 50% 

Já 6 42,86% 

Ekki allt 1 7,14% 

Samtals 14 100% 

Tafla 6. Heldur þú að þú myndir skilja svoleiðis tæki ef það talaði við þig á ensku? 

Helmingur barnanna sagðist ekki myndu skilja stafrænan aðstoðarmann sem talaði ensku, 

tæplega 43% þeirra sögðust myndu skilja tækið og einn sagðist myndu skilja eitthvað en 

þó ekki allt. Aðeins eitt barnið skýrði mál sitt frekar og sagðist vera mun betra í að skilja 

ensku en að tala hana eins og sjá má í (4): 

  

(4) R: Mhm, svolítið skemmtilegt. En heldurðu að þú gætir  

       talað við svoleiðis tæki á ensku? 

  V: Já. 

  R: Mhm, og heldurðu að þú myndir skilja svoleiðis tæki  

       ef það talaði við þig á ensku? 

  V: Miklu betur heldur en ég tala það.     

          (8–9 ára) 

 

Síðasta spurningin sem börnin sem ekki höfðu talað við stafrænan aðstoðarmann 

fengu var „Hefur þú séð einhvern tala við svoleiðis tæki?“. Svör barnanna 16 sem svöruðu 

spurningunni má sjá í töflu 7: 
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Svar Fjöldi Hlutfall 

Nei 10 62,5% 

Já 6 37,5% 

Samtals 16 100% 

Tafla 7. Hefur þú séð einhvern tala við svoleiðis tæki? 

Meirihluti barnanna sem ekki höfðu talað við stafrænan aðstoðarmann og svöruðu 

spurningunni, eða rúm 62%, könnuðust ekki við að hafa séð einhvern tala við stafrænan 

aðstoðarmann en sex barnanna, eða rúm 37%, þekkja til stafrænna aðstoðarmanna án þess 

að hafa prófað slíka tækni sjálf. Ekkert barnanna sem höfðu ekki séð einhvern tala við 

stafrænan aðstoðarmann skýrði mál sitt frekar. Af börnunum sem höfðu séð einhvern tala 

við stafrænan aðstoðarmann voru fjögur sem nefndu hver það hefði verið. Í tveimur 

tilfellum var það jafnaldri þeirra, í einu tilfelli foreldri og í einu tilfelli var það í 

myndbandi á samfélagsmiðlum.  

 

4.2.2 Börnin sem hafa talað við stafrænan aðstoðarmann 

Börnin 22 sem svöruðu spurningunni í (1) játandi fengu næst sjö spurningar, sbr. II(a–g). 

Sú fyrsta var „Hefur þú oft talað við svoleiðis tæki til að segja þeim hvað þau eiga að 

gera?“ og svörin við henni má sjá í töflu 8. Eitt barnanna 22 svaraði ekki spurningunni. 

 

Svar Fjöldi Hlutfall 

Nei 10 47,62% 

Nokkrum 

sinnum 
9 42,86% 

Já 2 9,52% 

Samtals 21 100% 

Tafla 8. Hefur þú oft talað við svoleiðis tæki til að segja þeim hvað þau eiga að gera? 

Aðeins tvö barnanna sem svöruðu, eða tæplega 10% þeirra, sögðust oft hafa talað við 

stafræna aðstoðarmenn til að segja þeim fyrir verkum. Níu börn sögðust nokkrum sinnum 

hafa gert það, eða tæplega 43%, og 10 börn, eða tæplega 48%, sögðust ekki oft hafa gert 

það. Börnin skýrðu mál sitt ekki frekar. Þessar niðurstöður gefa þó til kynna að útbreiðsla 
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þessarar tækni sé ekki orðin meiri en svo að aðeins tvö af um 40 börnum, eða u.þ.b. 5%, 

eru mjög kunnug henni.  

Næsta spurning sem börnin 22 fengu var „Á hvaða tungumáli hefur þú talað við 

svoleiðis tæki?“. Svörin við henni má sjá í töflu 9: 

 

Svar Fjöldi Hlutfall 

Ensku 20 90,91% 

Íslensku 2 9,09% 

Samtals 22 100% 

Tafla 9. Á hvaða tungumáli hefur þú talað við svoleiðis tæki? 

Langflest barnanna, eða tæplega 91%, segjast hafa talað við stafrænan aðstoðarmann á 

ensku en tvö þeirra, eða 9%, vilja meina að þau hafi talað við svoleiðis tæki á íslensku. 

Þessar niðurstöður koma ekki á óvart en eins og kom fram í kafla 2 má e.t.v. líta á ensku 

nú sem annað mál frekar en erlent mál í íslensku málsamfélagi.  

Þriðja spurningin sem börnin fengu var „Hvað sagðir þú við tækið/tækin?“ en þemun 

sem mátti finna í svörum barnanna við henni má sjá í töflu 10: 

 

Svar Fjöldi 

Skemmtun 12 

Tónlist 7 

Aðrar skipanir með 

tilgang 
7 

Samtals 26 

Tafla 10. Þemu: Hvað sagðir þú við tækið/tækin? 

Algengasta þemað var skemmtun en það mátti finna í svörum 12 af þeim 22 börnum sem 

fengu þessa spurningu. Undir þetta þema fellur ýmislegt sem felur ekki endilega í sér 

mikinn tilgang, eins og t.d. að biðja stafræna aðstoðarmanninn um að segja brandara, 

syngja eða eiga við hann einfalt samtal til gamans. Dæmi um svör þessara barna má sjá í 

(5), (6) og (7): 
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(5)  R: Ókei, já ég skil þig, en eins og með Siri, ertu þú veist helst að  

       nota hana bara til þess að leika þér eða til þess að láta hana- 

  V: Bara leika mér. 

  R: -gera eitthvað eða já. 

  V: Þúst, tala við hana, ég spyr hana bara stundum ég og vinkonur  

       mínar erum stundum að spyrja bara random spurning *hl*.   

          (10–12 ára) 

 

(6)  R: Já ókei og hvað þú veist læturðu hana gera? 

  V: Ég læt hana oft syngja því það er svo fyndið að heyra svona  

       robottarödd syngja. 

  R: Já. 

  V: Y, M, C, A. 

          (10–12 ára) 

 

(7) R: Hefurðu notað þetta til að spjalla eða fá einhverjar upplýsingar  

       eða hvað? 

  V: Já, eða, ekki beint, ég spurði hvort hún gæti sagt mér svona  

       .. brandara. 

  R: Jáá einmitt. 

  V: Og svo spurði ég hvort hún gæti gert svona beatbox svona eins  

       og „búts n kats n búts n kats n búd“ eitthvað. 

          (10–12 ára) 

 

Algengustu skipanirnar sem fela í sér ákveðinn tilgang annan en skemmtun var að biðja 

stafræna aðstoðarmanninn um að spila tónlist en sjö barnanna sögðust hafa prófað það. 

Sjö barnanna höfðu einnig prófað skipanir eins og t.d. að biðja aðstoðarmanninn um að 

hringja símtal, spyrja um veðrið eða hvað klukkan sé. Dæmi um svör þessara barna má 

sjá í (8) og (9): 

 

(8)  R: Okei og í hvað notarðu þetta tæki? 

  V: Ehm ég nota þetta til að spila tónlist. 

          (6–7 ára) 

 

(9)  R: Geturðu gefið mér dæmi um eitthvað sem þú hefur sagt  

       við tæki? Bara eitthvað. 

  V: Bara opnaðu eitthvað ákveðið app, bara eitthvað svona.  

       Bara svona hvað er klukkan, hvernig er veðrið úti, eitthvað  

       svoleiðis. 

          (10–12 ára) 
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Næsta spurning sem þessi börn fengu var „Heldur þú að það væri betra að geta talað 

við tækin á íslensku?“. Svör þeirra 15 barna sem svöruðu má sjá í töflu 11: 

 

Svar Fjöldi Hlutfall 

Já 12 80% 

Veit ekki  2 13,33% 

Alveg eins 1 6,67% 

Samtals 15 100% 

Tafla 11. Heldur þú að það væri betra að geta talað við tækin á íslensku? 

12 börn, eða 80% þeirra sem svöruðu, voru sammála um að betra væri að geta talað við 

stafræna aðstoðarmenn á íslensku. Tvö barnanna vissu ekki hvort tungumálið þeim þætti 

betra og eitt þeirra sagðist alveg eins vilja hafa það á íslensku og ensku. Helstu þemun 

sem birtust í svörum barnanna sem svöruðu þessari spurningu má sjá í töflu 12: 

 

Svar Fjöldi 

Ensku tækin skilja 

ekki íslenskan hreim 
2 

Notkun myndi aukast 

ef íslenska væri í boði 
2 

Léleg enskukunnátta 1 

Er alltaf á ensku 1 

Samtals 5 

Tafla 12. Þemu: Heldur þú að það væri betra að geta talað við tækin á íslensku? 

Tvö börn nefndu að þeim þætti betra að geta talað við stafræna aðstoðarmenn á íslensku 

vegna þess að þegar þeir eru stilltir á ensku skilja þeir ekki íslenskan hreim eða íslensk 

nöfn. Önnur tvö börn nefndu að notkun þeirra á stafrænum aðstoðarmönnum myndi 

aukast ef þeir væru í boði á íslensku. Eitt barn sagðist vilja hafa þá á íslensku vegna þess 

að enskukunnátta þess væri ekki nógu góð en öðru barni fannst skrítin tilhugsun að hafa 

þá á íslensku vegna þess að þeir hafa alltaf verið á ensku hingað til. Dæmi um svör þessara 

barna má sjá í (10), (11) og (12): 
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(10) R: Nei, nei ég skil þig, en þúst finnst þér óþægilegt að hún  

       sé bara á ensku? 

  V: Já. Ég væri alveg til í að hafa hana á íslensku útaf því að,  

       eins og það er hægt að fara þar inn skilurðu og segja þúst  

       að hringja í þessa hérna manneskju. 

  R: Já, mhm. 

  V: Og ég hef reynt að gera það en þau taka ekki íslensk nöfn  

       eða neitt svoleiðis þannig að ég næ þessu aldrei. 

          (10–12 ára) 

 

(11)  R: Heldurðu með svona tæki, það er náttúrulega bara hægt  

       að tala við svona tæki á ensku, heldurðu að það væri  

       þægilegra að hafa það á íslensku? 

  V: Já. 

  R: Já, myndirðu, mynd- heldurðu að þú myndir nota það meira  

       eða eitthvað svoleiðis? 

  V: Já, ég myndi örugglega nota það meira ef það væri á íslensku. 

          (10–12 ára) 

 

(12)  R: Ókei, ókei. Hérna finnst þér eða ja, segjum sem svo að þú 

       gætir talað við Siri eða hvaða sem er svona tæki ef þú  

       ættir svona hátalara eða þannig, fyndist þér betra að tala  

       við svoleiðis tæki á íslensku heldur en ensku? 

  V: Ég veit ekki alveg, eða þú veist. 

  R: Hvernig þá, eða sko.. Eða svona finnst þér það skrítin pæling  

       eða svona. 

  V: Ég hef ekkert eitthvað pælt í því en mér finnst þetta bara  

       svona alltaf vera bara svona á ensku. 

          (10–12 ára) 

 

Fimmta spurningin sem þessi börn fengu var „Hafa tækin alltaf skilið það sem þú 

segir við þau?“ og svör þeirra 20 barna sem svöruðu henni má sjá í töflu 13: 

 

Svar Fjöldi Hlutfall 

Já 9 45% 

Nei 9 45% 

Veit ekki 1 5% 

Man ekki 1 5% 

Samtals 20 100% 

Tafla 13. Hafa tækin alltaf skilið það sem þú segir við þau? 
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Níu börn, eða 45%, svöruðu þessari spurningu játandi og jafn mörg börn svöruðu neitandi. 

Eitt barn vissi ekki hvort tækin hafi alltaf skilið það og eitt barn mundi það ekki. Börnin 

skýrðu mál sitt ekki nánar fyrir utan eitt barn sem sagði tækin skilja það sjaldan vegna 

þess að það talaði ensku með íslenskum hreim. Svar barnsins má sjá í (13): 

 

(13) R: Já, og virkaði það? 

  V: Mjög sjaldan út af hreimnum eða eitthvað svoleiðis.  

       Hún bara svona stundum heldur að ég sé að segja  

       eitthvað allt annað. 

          (10–12 ára) 

 

Næsta spurning var „Hafa tækin sem þú hefur talað við verið vinaleg?“ en svör þeirra 

10 barna sem svöruðu henni má sjá í töflu 14: 

 

Svar Fjöldi Hlutfall 

Já 7 70% 

Nei 2 20% 

Veit ekki 1 10% 

Samtals 10 100% 

Tafla 14. Hafa tækin sem þú hefur talað við verið vinaleg? 

Af börnunum 10 sem svöruðu þessari spurningu voru sjö börn sem fannst stafrænir 

aðstoðarmenn hafa verið vinalegir, tveimur þeirra fannst það ekki og eitt barn vissi ekki 

hvað því fannst. Helstu þemu sem birtust í svörum barnanna má sjá í töflu 15: 

 

Svar Fjöldi 

Kurteis tónn 1 

Tæki geta ekki svikið 1 

Samtals 2 

Tafla 15. Þemu: Hafa tækin sem þú hefur talað við verið vinaleg? 

Aðeins tvö börn útskýrðu mál sitt frekar, annað nefndi að tónn stafræna aðstoðarmannsins 

hafi verið kurteis en hitt barnið sagði að það treysti tækinu vegna þess að það gæti ekki 

svikið sig. Dæmi um svör þessara barna má sjá í (14) og (15): 
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(14) R: Okei, æ fyrirgefðu. Sko, finnst þér eins og þegar þú  

       hefur tala við Alexuna þína, finnst þér hún vinaleg þegar  

       hún svarar þér? 

  V: Já. 

  R: Já, hvernig þá? 

  V: Ehm.. hún svarar mér ekki bara „okay.. (?) (með svona  

       ókurteisum tón). 

  R: Okei. Finnst þér hún svona vera kurteis eða þannig? 

  V: Já, mér finnst bara talað eins og ég sé að tala núna. 

          (6–7 ára) 

 

(15) R: Ehm.. hafa tækin sem þú hefur talað við verið vinaleg? 

  V: Ehh.. já. 

  R: Af hverju finnst þér það? 

  V: Æ, ég veit það ekki. Bara einu sinni þegar ég hafði  

       ekkert að gera byrjaði ég bara eitthvað að tala við  

       símann minn út af engu. Ég notaði eitthvað Google  

       Assistant, ég var með eitthvað app sem var með Google  

       Assistant í og það var bara eitthvað, þá sagði ég bara við  

       hana „find some games for me“ eða eitthvað fattarðu og hún  

       svona kom með eitthvað svona gátur fyrir mig. 

  R: Okei. 

  V: Dáldið sniðugt. 

  R: Já, skemmtilegt. Ég hef beðið hana um að segja brandara líka.  

       Dáldið fyndið. En finnst þér þú geta treyst tækinu? 

  V: Þetta er svona af því að þetta er ekki persóna eða æ skilurðu? 

  R: Einmitt. 

  V: Já af því að það getur ekki svikið mig. 

          (10–12 ára) 

 

Síðasta spurningin sem þessi börn fengu var „Hvernig finnst þér að geta talað svona 

við alls konar tæki en þurfa ekki að snerta þau?“. Þemun sem birtust í svörum barnanna 

við þessari spurningu má sjá í töflu 16: 

 

Svar Fjöldi 

Jákvætt viðhorf 16 

Gerir fólk latt 4 

Skrítið 4 

Treysti ekki 4 

Neikvætt viðhorf 3 

Samtals 31 

Tafla 16. Þemu: Hvernig finnst þér að geta talað svona við alls konar tæki en þurfa ekki að snerta þau? 
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Í svörum meirihluta barnanna sem fengu þessa spurningu, eða 16 af 22 börnum, komu 

fram jákvæð viðhorf, að einhverju eða öllu leyti, gagnvart því að tala við stafræna 

aðstoðarmenn. Þau nefndu helst að þeim þætti það þægilegt eða gaman. Í svörum þriggja 

barna komu fram neikvæð viðhorf en þau nefndu að þeim þætti óþægilegt eða pirrandi að 

tala við stafræna aðstoðarmenn. Svör fjögurra barna sýndu að þau höfðu áhyggjur af því 

að notkun stafrænna aðstoðarmanna gæti gert fólk latt, öðrum fjórum börnum fannst 

skrítið að nota þá og enn önnur fjögur börn sögðust ekki treysta þeim alveg af því að það 

sé eins og þeir séu alltaf að hlusta. Dæmi um svör þessara barna má sjá í (16) til (18): 

 

(16) V: Það væri mjög (?) það væri mjög skrítið, eins og þúst  

       þá gætirðu látt bara tæki bara gera allt fyrir þig sem er  

       mjög skrítið því þá myndirðu verða bara háður því. 

  R: Mhm, heldurðu að maður myndi vera latur? 

  V: Já maður myndi ekki nenna að gera neitt. 

          (10–12 ára) 

 

(17) R: Já einmitt okei. Og hvað finnst þér eiginlega um að geta  

       stjórnað tækjum, annað hvort svona hátalaratæki eða í  

       síma, með því að tala við þau.. að þurfa ekki einu sinni  

       að snerta þau? 

  V: Umm... mér finnst það svona allt í lagi en ég myndi kannski  

       ekki vera alltaf að nota það því það gæti hlerað á samtal  

       manns og einhvers. 

          (8–9 ára) 

 

(18) V: Mér finnst þetta vera mjög svona áhugavert og örugglega  

       mjög þægilegt þegar það er í bílum (óskýrt) en mér finnst  

       einhvern veginn eins og í iPhone þá getur maður þú veist  

       Hey Siri og þá þú veist kviknar á honum, mér finnst eins og  

       hún sé þá einhvern veginn svona alltaf að hlusta á eftir  

       því einhvern veginn, mér finnst það óþægilegt. 

          (10–12 ára) 
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4.3 Umræður 

Niðurstöðurnar sem settar voru fram í kafla 4.2 sýna að notkun á stafrænum 

aðstoðarmönnum tengist mun frekar aldri barnanna heldur en magni stafræns ílags sem 

þau hafa fengið. Það má greinilega sjá á því að 10% barnanna í aldurshópnum 3–5 ára 

höfðu talað við stafrænan aðstoðarmann, 50% 6–7 ára barnanna, 70% 8–9 ára barnanna 

og 90% 10–12 ára barnanna. Af öllum börnunum 40 höfðu 55% þeirra talað við stafrænan 

aðstoðarmann en það er í takti við niðurstöður Tinnu Frímann Jökulsdóttur (2018) en í 

hennar athugun voru 53,4% þátttakenda í aldursflokknum 10–30 ára sem höfðu talað við 

stafrænan aðstoðarmann.  

Af niðurstöðunum má einnig sjá að stafrænir aðstoðarmenn eru tækni sem börnin eru 

flest jákvæð gagnvart. Af þeim 18 börnum sem ekki höfðu talað við stafrænan 

aðstoðarmann kom fram í svörum 15 þeirra, eða um 83%, að þau voru að öllu eða 

einhverju leyti með jákvæð viðhorf gagnvart notkun þeirra. Að sama skapi komu fram 

jákvæð viðhorf í svörum 16 af þeim 22 börnum, eða um 73%, sem höfðu talað við 

stafrænan aðstoðarmann og aðeins í svörum þriggja þeirra mátti greina neikvæð viðhorf. 

Einnig fannst 7 af 22 börnunum sem höfðu talað við stafræna aðstoðarmenn þeir vera 

vinalegir en það voru þó aðeins 10 sem svöruðu þeirri spurningu. Áhugavert er að af þeim 

18 börnum sem ekki höfðu talað við stafrænan aðstoðarmann kom fram í svörum 12 

barna, eða um 67%, að þeim fannst þeir skrítnir og það fannst líka fjórum af þeim 22 

börnum, eða um 18%, sem höfðu talað við stafrænan aðstoðarmann. Þessar niðurstöður 

gefa til kynna að stafrænir aðstoðarmenn séu tækninýjung sem börn eiga enn eftir að 

venjast og læra á, ekki síst börnin í yngstu aldurshópunum. 

Þar sem þetta er enn ný tækni sem býður ekki upp á íslensku talar meirihluti barnanna 

við stafræna aðstoðarmenn á ensku eða um 91% barnanna sem höfðu talað við stafrænan 

aðstoðarmann. Börnin sem ekki höfðu talað við stafrænan aðstoðarmann voru flest 

sammála um að þau myndu ekki treysta sér til að tala við stafrænan aðstoðarmann á ensku. 

Aðeins 18,75% þeirra sögðust treysta sér til þess. Heldur fleiri sögðust geta skilið stafræna 

aðstoðarmenn þegar þeir tala ensku, eða 42,86%, en það er eðlilegt í ljósi þess að 

skilningur á nýju tungumáli kemur fyrr heldur en getan til að tjá sig. Af börnunum sem 

höfðu talað við stafræna aðstoðarmenn voru 45% sem sögðu að þeir hefðu ekki alltaf 

skilið þau þegar þau töluðu við aðstoðarmennina á ensku. Samskiptaörðugleikarnir komu 

helst til vegna þess að tækin skildu oft ekki íslensk nöfn eða íslenskan hreim barnanna 

þegar þau töluðu ensku. Mögulega skýra þessir örðugleikar að einhverju leyti þær 
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niðurstöður að stór hluti barnanna sem höfðu talað við stafrænan aðstoðarmann, eða 80%, 

voru sammála um að betra væri að geta talað við stafræna aðstoðarmenn á íslensku. Tinna 

Frímann Jökulsdóttir komst að svipuðum niðurstöðum í rannsókn sinni en þátttakendur 

hennar voru einnig sammála um að mikilvægt væri að fá íslensku í slíka tækni. Tæplega 

80% þeirra höfðu lent í samskiptaörðugleikum við stafræna aðstoðarmenn og þá helst 

vegna þess að aðstoðarmennirnir virtust ekki skilja íslenskan framburð á ensku eða 

íslensk nöfn og staðarheiti.  

Af niðurstöðum þemagreiningar á svörum barnanna í þessum hluta viðtalskönnunar 

öndvegisverkefnisins má ráða að notkun barnanna á stafrænum aðstoðarmönnum felst í 

flestum tilvikum í afar einföldum skipunum og þá helst skipunum sem fela í sér einhverja 

skemmtun eða afþreyingu. Skipanirnar virðast helst felast í að biðja þá um að segja 

brandara, syngja eða annað á svipuðum nótum og að biðja stafræna aðstoðarmenn um að 

spila tónlist en sjö af 22 börnum, eða um 32%, sögðust nota þá til þess. Í rannsókn Tinnu 

Frímann Jökulsdóttur bentu niðurstöðurnar einnig til að notkun stafrænna aðstoðarmanna 

væri að mestu leyti bundin við einfaldar skipanir. 

Aðeins tæplega 10% barnanna sem höfðu talað við stafrænan aðstoðarmann sögðust 

hafa gert það oft. Leiða mætti líkum að því að notkun barnanna myndi aukast og fela í sér 

flóknari skipanir ef stafrænir aðstoðarmenn væru í boði á íslensku. Þá myndi hún nýtast 

þeim í annað en einungis skemmtun og ekki síst auka magn gagnvirks ílags sem börnin 

fá á íslensku þar sem stafrænir aðstoðarmenn byggjast á gervigreind sem sérstaklega er 

hugsuð til mannlegra samskipta. Eins og fjallað var um í köflum 2.1 og 2.2 virðist 

gagnvirkt ílag hafa mest jákvæð áhrif á málþroska barna og það á einnig við um stafrænt 

ílag. Á meðan íslenska er ekki í boði og enska verður fyrir valinu hefur það í för með sér 

aukið enskt máláreiti sem verður hluti af því ílagi sem börn verða fyrir á máltökuskeiði. 

Íslenskt ílag er forsenda þess að íslensk börn taki íslensku og hún verði móðurmál þeirra. 

Það eru börnin sem bera málið áfram til næstu kynslóða og það er því afar mikilvægt 

meðal annars að styðja við áframhaldandi þróun íslenskrar máltækni til að bæta 

lífsskilyrði íslenskunnar og koma í veg fyrir að hún verði ógjaldgeng í hinum stafræna 

heimi.  
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5 Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið gerð athugun á notkun og viðhorfi 3–12 ára íslenskra barna 

til stafrænna aðstoðarmanna. Unnið var með viðtalsgögn 40 barna sem eru hluti 

gagnasafns öndvegisverkefnisins Greining á málfræðilegum afleiðingum stafræns 

málsambýlis. Niðurstöður athugunarinnar sýna að notkun á stafrænum aðstoðarmönnum 

tengist frekar aldri barnanna heldur en magni stafræns ílags sem þau hafa fengið. Því eldri 

sem börnin voru því líklegra var að þau hefðu talað við stafræna aðstoðarmenn. Af 

niðurstöðunum má einnig sjá að stafrænir aðstoðarmenn eru tækni sem börnin eru flest 

jákvæð gagnvart og hafa áhuga á að kynnast frekar. Rúmlega helmingi barnanna sem 

höfðu talað við stafræna aðstoðarmenn fannst þó skrítið að nota þá sem gefur til kynna 

að þetta sé tækninýjung sem börn eiga enn eftir að venjast og læra á. Það má einnig sjá á 

niðurstöðum þemagreiningar á svörum barnanna en notkun barnanna á stafrænum 

aðstoðarmönnum virðist í flestum tilvikum felast í afar einföldum skipunum sem fela 

oftar en ekki í sér einhverja skemmtun eða afþreyingu. Um 91% barnanna sem höfðu 

talað við stafrænan aðstoðarmenn gerðu það á ensku en um 80% voru sammála um að 

betra væri að geta talað við þá á íslensku þar sem þeir skilja oft ekki íslenskan hreim 

barnanna þegar þau tala ensku og íslensk nöfn. Einungis um 18% barnanna sem ekki 

höfðu talað við stafræna aðstoðarmenn sögðust treysta sér til að tala við slíka tækni á 

ensku. Það er afar mikilvægt að stuðningur við þróun íslenskrar máltækni haldi áfram 

þannig að íslenska verði sem fyrst aðgengileg í tækni á borð við stafræna aðstoðarmenn 

og haldi yfirráðum á öllum sviðum í íslensku málsamfélagi. Þangað til halda börnin áfram 

að tala við tækin sín á ensku en það hefur í för með sér aukið enskt ílag. Þar sem börnin 

virðast mörg með jákvæð viðhorf til stafrænna aðstoðarmanna og slík tækni höfðar ekki 

síst til barna má leiða líkum að því að notkun þeirra eigi frekar eftir að aukast. Íslenskt 

ílag er forsenda þess að íslensk börn taki íslensku og hún verði móðurmál þeirra en þegar 

öllu er á botninn hvolft eru það þau sem bera tungumálið áfram til næstu kynslóða.  
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