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Ágrip 

Í tilviksrannsókn þeirri sem hér er fjallað um er rýnt gaumgæfilega í fésbækur nokkurra 

unglinga og kannað á hvern hátt talmálsáhrif birtast í hinu óformlega ritmáli 

fésbókarinnar. Rannsakandi fékk leyfi til að bæta átta nemendum úr 8. bekk grunnskóla í 

Reykjavík við fésbók sem stofnuð var sérstaklega af þessu tilefni. Tilgátan sem lögð var til 

grundvallar er sú að ritmál unglinga á fésbókinni beri mikinn svip af talmáli. Um 

tilviljunarúrtak var að ræða og var stuðst við þversniðsrannsókn. Rannsakandi vann sjálfur 

úr textanum og fann dæmi sem sýndu fram á aukin talmálsáhrif í ritmáli fésbókarinnar. 

 Á fésbókinni má finna ýmis dæmi um nýyrði eins og til dæmis „gærið“ í 

merkingunni gærdagur, gærkvöld eða stytting á orðasambandinu „í gær“. Notkun 

lýsingarorða virðist vera á undanhaldi og tákn og myndir leysa þau af hólmi. Setningar 

byrja í ríkari mæli á sögnum. Frjálslega er farið með sérnöfn og í sumum tilvikum fá þau 

viðbættan greini, t.d. smáranum (Smáralindinni). Þá er iðulega horft framhjá reglum um 

stóran og lítinn staf. Oft renna orð saman í eitt, elskykkur eða eitt orð er ritað sem tvö, 

straeto timi.  
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1. Inngangur 
 

Andlitsbók, andlitsskinna og fésbók eru meðal þeirra nýyrða sem skotið hafa upp kollinum 

sem þýðing á orðinu „Facebook“. Í þessari lokaritgerð mun rannsakandi notast við orðið 

fésbók. Benda má á að „Facebook“ er heiti á fyrirtæki og þar sem um er að ræða einhvers 

konar alþýðlega aðlögun á nafni þess þótti rétt að rita það með litlum staf. Margir 

Íslendingar tengjast fésbókinni og á hverjum degi bætast við nýir meðlimir. Þessi 

samskiptasíða getur því haft talsverð áhrif á daglegt líf fólks og er því vert að skoða hana 

nánar. Þann 18. mars 2010 voru 173.560 einstaklingar búsettir á Íslandi skráðir á fésbók.1  

 Í þessari rannsókn mun rannsakandi leggja megináherslu á að skoða 

stöðuuppfærslur unglinga á fésbókinni og athugasemdir við þær. Þar sem fésbókin er mjög 

persónuleg verða unglingarnir ekki nefndir sínu rétta nafni né skólar viðkomandi. 

 Rannsakandi vill koma á framfæri þakklæti til leiðbeinanda, Veturliða G. Óskars-

sonar, sem hefur reynst rannsakanda afar vel. 

 

1.1 Almennt um fésbók 

Allir geta stofnað sína eigin fésbókarsíðu. Sumir leyfa aðeins vinum sínum að hafa aðgang 

að henni en aðrir hafa hana opna fyrir almenningi. Þetta hefur í för með sér að hver og 

einn fésbókarmeðlimur er hluti af samfélagi sem hann velur sjálfur. Hugsanleg ástæða 

fyrir flausturslegu orðalagi á fésbókinni er að hún er samskiptavefur fyrir vini og 

kunningja og er því e.t.v. álitin óformlegri en ef hún væri opin almenningi. 

 Á fésbók gefst meðlimum hennar m.a. kostur á að hlaða inn myndum, spjalla 

saman í rauntíma (eins og gert er í samskiptaforritinu MSN), skrifa á „vegg“ vina sinna og 

uppfæra stöðu sína hverju sinni. Hver notandi er með sinn eigin „vegg“, þar sem 

fésbókarvinir hans geta m.a. skrifað afmæliskveðjur og önnur skilaboð. Það sem aðskilur 

þennan svokallaða vegg frá einkaskilaboðum er að allt sem skrifað er á hann er opið þeim 

sem hafa aðgang að síðunni en einkaskilboð eru einungis sýnileg þeim sem þau eru stíluð 

á. 

 Meðlimir fésbókarinnar geta skrifað hvað þeim liggur á hjarta en sá texti kallast 

staða og birtist efst á síðunni. Síðan geta fésbókarvinir gert athugsemdir við textann sem 

skrifaður var og/eða einfaldlega ýtt á flipann líkar þetta (like) og þá kemur fram undir 

                                                        
1 Facebook 2010 
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stöðunni að viðkomandi vini líkar við hana. Sumir láta sér nægja að ýta einungis á flipann 

líkar þetta (like).  

1.2 Rannsóknin 

Ástæður þess að fésbókin er svo hugleikin rannsakanda sem raun ber vitni eru nokkrar en 

hér verða aðeins tvær þeirra reifaðar:  

 Í fyrstu vaknaði áhuginn á efninu þegar rannsakandi varð þess var að ýmis MSN-

orð eru farin að slæðast inn í talmál unglinga. Rannsakandi hefur heyrt unglinga segja orð 

eins og OMG (Oh my God), LOL (laughing out loud) og ROFL (rolling on the floor 

laughing). ROFL heyrði hann aðeins einu sinni og til að fullvissa sig um að unglingurinn 

væri að „hlæja“ þá spurði hann unglinginn hvort hann hefði sagt þetta í merkingunni 

rolling on the floor laughing og svarið var jákvætt. Vegna þessarar þróunar í talmáli 

unglinga fór rannsakandi að gefa MSN og fésbókinni meiri gaum. Hér verða breytingar á 

talmáli unglinga vegna áhrifa frá MSN og fésbókinni ekki til athugunar heldur verður 

ritmál unglinga á fésbókinni í brennidepli og rannsakað hvort það beri með sér 

talmálseinkenni. 

 Í öðru lagi tók rannsakandi eftir breytingu á orðinu gær. Í bloggi sem mætti túlka 

sem dagbókarform á netinu2 og fésbókarfærslum sá hann skrifað „takk fyrir gærið“ eða 

„Gærið“ sem fyrirsögn á bloggi. Samkvæmt slangurorðabók Snöru3 er gærið hvorugkyns 

nafnorð og stytting á orðunum gærkvöld eða gærdagur. Rannsakandi velti fyrir sér hvort 

gærið gæti einnig verið afbökun á forsetningarliðnum „í gær“ og innti þá sem höfðu notað 

orðalagið eftir túlkun þeirra. Náði hann einungis tali af þremur aðilum sem höfðu notað 

gærið í setningu. Tveir þeirra sögðust nota orðið sem styttingu á ýmist gærkvöldi eða gær-

degi en ein kona sagðist nota það í staðinn fyrir „takk fyrir í gær“. Málfræðingum hefur 

reynst erfitt að orðflokkagreina orðið gær. Flestir greina það sem staðaratviksorð í ljósi 

þess að það getur ekki bætt við sig greini eða beygst á neinn hátt. Sé gærið komið til að 

vera í íslensku máli, annað hvort sem gær með viðbættum greini eða sem stytting á gær-

kvöldi/gærdegi, má segja að rök þeirra sem segja að gær sé atviksorð séu fyrir borð borin. 

Umhugsunarvert er að orðin kvöld og morgunn eru ekki greind sem atviksorð þegar sagt er 

„í kvöld“ og „í morgun“ vegna þess að þau bæta við sig greini. Hugsanlega þarf, til að 

gæta samræmis, að setja orðasamböndin „í kvöld“ „í morgun“ og „í gær“ undir sama hatt, 

hvort sem orðin kvöld, morgunn og gær verða greind sem atviksorð eða nafnorð í nánustu 

framtíð. – Fésbókin er uppfull af nýjungum og hér sést vel hversu óformleg hún er. 
                                                        
2 Vísindavefurinn [Án árs] 
3 Slangurorðabók Snöru [Án árs] 
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 Af þeim fjölmörgu rannsóknarefnum á fésbókinni sem rannsakanda þótti 

áhugaverð valdi hann að einbeita sér að talmálsáhrifum sem virðast vera að færast í 

aukana og huga sérstaklega að nýbreytni í málinu. 

1.3 Fjarlægð rannsakanda  

Fésbókin er mjög frjálslegur vefur og til marks um það átti rannsakandi í erfiðleikum með 

að halda sig í hæfilegri fjarlægð frá viðfangsefni rannsóknarinnar, unglingunum. 

Unglingar eru vanir því að bæta fólki af handahófi á fésbók sína og kalla þeir þetta 

„random add“. Ef rannsakandi hefði gert sér grein fyrir því hversu unglingar á fésbók eru 

opnir hefði hann ekki sett forsíðumynd af sér á fésbók sína né látið afmælisdag sinn fylgja 

með. Rannsakandi notaði frekar óskýra forsíðumynd og sleppti millinafninu þegar hann 

skráði sig á fésbókina. Eftir á að hyggja hefði verið betra að hafa kennimerki Háskóla 

Íslands sem forsíðumynd og nafn skólans á fésbókinni.  

 Á rannsóknartímabilinu fékk rannsakandi eina afmæliskveðju, fimm vinabeiðnir 

sem hann hafnaði, þrjár frá börnum (líklega systkinum unglinganna sem tóku þátt í 

rannsókninni) og tvær frá nemendum í 8. bekk í öðrum skólum en þeim sem þátt tóku í 

rannsókninni. Hann fékk einnig senda tillögu að tveimur síðum sem hann samþykkti ekki, 

frá Höllu og Atla Mána. Atli Máni skrifaði athugasemd, fljótlega eftir að rannsakandi 

bætti honum við fésbók sína, undir forsíðumynd rannsakanda og spurði: „ i hvaða skóla 

ertu?“ Brá rannsakandi á þá leið að svara spurningunni frekar opið: „Háskóla Íslands:)“. 

Einnig lenti rannsakandi í vandræðum með að halda fjarlægð frá viðfangsefninu þegar 

hann sendi spurningalista (sjá viðauka 3 og 4) á unglingana. Atli Máni svaraði 

spurningunum og bætti engu við. Þegar rannsakandi þakkaði honum fyrir þátttökuna 

svaraði hann „ haha ekkert að þakka :D en valdiru bara seljaskóla krakkana í þetta“. 

Rannsakandi svaraði þessari fyrirspurn Atla og nokkrum öðrum en þegar Atli skrifaði 

„okei :D hvað mund þú svo gera eftir skólan“ þá hætti rannsakandi að svara, þar sem 

honum þótti „samtalið“ ekki viðeigandi. 

1.4 Foreldrar 

Tæplega þrjátíu forráðamenn fengu senda leyfisbeiðni (sjá viðauka 1) í gegnum Mentor, 

vefkerfi fyrir grunnskóla.4 Aðeins sex þeirra svöruðu sem varð til þess að rannsakandi 

varð að útbúa nýja leyfisbeiðni (sjá viðauka 2) þar sem forráðamenn höfðu nokkurra daga 

                                                        
4 Mentor [Án árs] 
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frest til að andmæla. Enginn forráðamaður nýtti sér þann rétt og því gat rannsakandi 

sjálfur valið nemendur út frá slembiúrtaki.  

 Það fangaði athygli rannsakanda að tveir kvenkyns forráðamenn notuðu broskarla í 

tölvupósti til hans. Einnig þótti honum athyglisvert að eini karlkyns forráðamaðurinn sem 

sendi tölvupóst svaraði leyfisbréfinu í fyrra skiptið mjög formlega en þegar rannsakandi 

bað hann um leyfi til að spyrja unglinginn nánar út í fésbókina, svaraði hann 

tölvupóstinum í gegnum farsíma: „Ta er I lagi“. Í dæmi karlkyns forráðamannsins kemur 

berlega í ljós að mismunandi miðill kallar á mismunandi aðferðir. Um leið og hann svaraði 

tölvupósti í gegnum farsímann varð stíllinn óformlegri. 

1.5 Stöðuuppfærslur 

Þegar staða á fésbók er uppfærð stendur nafn þess sem uppfærir stöðuna alltaf fremst. 

Yfirleitt er ekki hafður punktur á eftir henni. Í öllum átta fésbókunum sem voru 

rannsakaðar kom t.d. aðeins einu sinni fyrir punktur á eftir uppfærðri stöðu unglings. 

Dæmi: „Jón Jónsson skóli á morgun.“ Hér var Jón nýkominn á fésbókina og var þetta 

sjöunda uppfærsla hans. Í þessari ritgerð verður settur punktur á eftir uppfærslu 

unglinganna þar sem við á. 

 Samkvæmt þessari rannsókn er gróflega hægt að greina þrjár leiðir sem 

unglingarnir nota við að uppfæra stöðu á fésbók. Engin regla virðist vera á því hvaða leið 

þeir styðjast við hverju sinni. Uppfærsla stöðu á á fésbók fer þannig fram að notandinn 

skrifar í reit undir yfirskriftinni „Hvað liggur þér á hjarta?“ Nafn notandans kemur ekki 

fram þar og því er ekki skrýtið að ýmsar útgáfur séu til af uppfærslum um stöðu notenda á 

fésbók. Stundum kemur fyrir að unglingar uppfæra stöðu sína í gegnum farsíma. 

 Í fyrsta lagi taka unglingarnir ekki tillit til þess – eða átta sig ekki á því – að nafn 

þeirra komi til með að standa fremst í málsgreininni. Sem dæmi má taka eftirfarandi 

færslu: „Elka Smáradóttir keppa á morgun :D“. Þegar Elka skrifar „keppa á morgun :D“ 

virðist hún ekki velta því fyrir sér að nafnið hennar verði fremst í málsgreininni þegar hún 

birtist á síðunni eftir uppfærslu. Það vantar einhver orð, t.d. „ætlar að“, á eftir nafni hennar 

til að setningin verði tæk, eða a.m.k. kommu til að skilja á milli nafns og þess sem á eftir 

kemur. Þessi aðferð virðist vera langalgengust á meðal unglinganna. 

 Í öðru lagi skrifa sumir stóran staf á eftir nafni sínu og því verður niðurstaðan nafn 

+ sjálfstæð setning, þó að ekki komi punktur á eftir nafninu, dæmi: „Jón Jónsson Á enga 

kanínuunga :(“.  
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 Í þriðja lagi virðast sumir taka tillit til þess að nafn þeirra muni standa fremst í 

setningunni, dæmi: „Jón Jónsson er í góðu skapi“. Hér er grundvallarorðaröð, frumlagið 

fremst, síðan umsögn og forsetningarliður. (Sjá undantekningu í kaflanum Strákar 2.1.1). 

Þrátt fyrir lítinn staf í upphafi setningar getur rannsakandi ekki verið viss um að 

unglingurinn uppfæri stöðu sína með það í huga að nafnið hans verði fremst. Nær þykir að 

áætla að unglingurinn telji fyrstu persónu fornafnið ‘ég’  standa fremst, sbr. dæmi úr 

stöðufærslu Olgeirs: „Olgeir var að enda við að ryksuga alla íbúðina heima hjá mér“. Ef 

Olgeir væri að skrifa um sig í þriðju persónu þá myndi standa sér en ekki mér í enda 

setningarinnar. Stundum kemur samtengingin ‘og’ á eftir nafninu til að tengja setninguna, 

dæmi: „Elka Smáradóttir og vaka min♥“. Hér gefur að líta sama afbrigði og hjá Olgeiri. 

Elka skrifar vaka min þegar hún ætti í raun að skrifa Vaka hennar væri hún að skrifa um 

sig í þriðju persónu. Stundum getur reynst erfitt að sjá hvort unglingarnir geri sér grein 

fyrir því að nafnið þeirra komi til með að standa fremst í uppfærslunni. Nánar verður vikið 

að þessum óvissuþætti síðar. 

 Áhugavert væri að athuga ýmis málfarsleg atriði í uppfærslum unglinganna. Dæmi: 

„Elka Smáradóttir komin í jólakjólin og búin að gera sig til síðasta klukkutíman, nú eru 

það bara að halda jólin :) ♥“. Hér er hægt að skoða nn-regluna, sagnliðinn að gera sig til, 

af hverju sögnin að vera sé í fleirtölu og velta fyrir sér hlutverki orðsins það í 

málsgreininni. Til að ritgerðin verði sem læsilegust verða í fyrstu valdar af handahófi 

fimm færslur hjá sérhverjum unglingi og fjallað ítarlega um þær. Eftir það verða 

setningarnar sjálfar ekki látnar ráða yfirferðinni heldur verður farið eftir fyrirfram 

ákveðinni efnisröð. Rannsakandi mun taka fyrir eitt atriði í einu og nota sömu dæmi aftur 

síðar ef þau útskýra einnig annan þátt sem vikið verður að þá. Eftir stutta samantekt um 

texta unglinganna verður farið yfir stafsetningu á fésbókinni. Síðan verður vikið að þeim 

villum sem ekki eru leiðréttar og talmálsáhrif könnuð til hlítar.  

1.6 Fræðilegur bakgrunnur 

Íslenska er beygingarmál sem gerir það að verkum að stílbrigði hennar, sérstaklega  

í bundnu máli, eru afar mikil.5 Samt sem áður er ein orðaröð talin vera grundvallar-

orðaröð, þ.e. „að frumlag fari á undan sagnlið en síðast fari sjálfstæðir forsetningarliðir 

eða atviksliðir ef einhverjir eru.“6. Önnur orðaröð er tilkomin vegna hinna ýmsu stílbrigða 

íslenskunnar. 

                                                        
5 Kristján Eiríksson 1990:39 
6 Baldur Ragnarsson 1985:46  
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 Svo virðist sem flestir tengi undirbúið mál við ritmál og óundirbúið mál við talmál 

en með nýjum miðlum koma nýir siðir og með tilkomu fésbókarinnar og MSN eru komnir 

fram á sjónarsviðið ritmiðlar með frjálslegra ívafi en áður. Þórunn Blöndal fjallar um 

þennan vanda í bók sinni Lifandi mál. Inngangur að orðræðu- og samtalsgreiningu.7 Hún 

nefnir að í raun væri betra að flokka mál eftir því hvort það er undirbúið eða óundirbúið 

fremur en að greina fyrst og fremst á milli ritmáls og talmáls. Í bók sinni fjallar Þórunn, í 

samræmi við þetta, um ritmál sem undirbúið mál og talmál sem óundirbúið.  

 Auðvelt reynist að skynja hraða í talmáli en það hefur reynst fræðimönnum erfitt 

að greina hraða í ritmálsfrásögnum þar sem hver og einn lesandi túlkar texta á sinn hátt. 

Baldur Ragnarsson skrifar í bók sinni Stílfræði að stuttar, „... sjálfstæðar aðalsetningar 

gera stílinn gagnorðan og hraðan ...“ en „... langar samsettar setningar gera hann ýtarlegan 

og íhugulan“.8  

 Í þessari ritgerð verður annar skilningur lagður í hraða texta. Á fésbók er alltaf 

hægt að sjá hvenær viðkomandi færsla er skráð. Þegar stöður eru uppfærðar er ekki hægt 

að sjá hve langan tíma tók að skrá færsluna. En ef vinur gerir athugasemd við stöðu vina 

sinna og viðkomandi, sem skrifaði stöðuna, gerir athugasemd jafnóðum, er hægt að áætla 

hve langan tíma það tók að skrifa athugasemdina. Oft hefjast samræður upp frá þessu og 

þá sést vel hve hraðinn á fésbókinni er mikill. Atli Máni uppfærði stöðu sína þann 16. 

janúar klukkan 21.19 með „... Heilsubælið er snild“. Sigga svarar einni mínútu síðar „já 

farðu í geðdeild“. Klukkan 21.21 skrifar Atli Máni „...ahah farðu bara sjálf á gedleild 

imbakassablikdosin thin“. Hér sést glögglega að það tók innan við mínútu fyrir Atla og 

Siggu að skrifa sínar færslur, sem skyldi engan undra.  

Þegar rannsakandi spurði unglingana hvort þeir skrifuðu sjálfstæðar setningar í 

uppfærslum sínum svaraði einn unglingurinn því til að hann gerði hvorutveggja. Stundum, 

þegar hann var að flýta sér, skrifaði hann alla færsluna með litlum staf. Því lagði 

rannsakandi þann skilning í hraða að það væri sá tími sem það tæki ungling að skrifa 

færslu. Það gefur auga leið að því styttri sem færslan er, því skemmri tíma tekur að skrifa 

hana, og því helst þessi skýring eilítið í hendur við ofangreinda lýsingu Baldurs 

Ragnarssonar. 

 Fésbókin var stofnuð í febrúar árið 20049 og sökum þess hve ný hún er af nálinni 

hefur hún lítið verið rannsökuð. Hún hefur að vísu fengið mikla umfjöllun í greinum 

víðsvegar um heiminn og einnig hafa ýmsir nemendur skrifað ritgerðir um hana en hún 

                                                        
7 Þórunn Blöndal 2005a:26 
8 Baldur Ragnarsson 1985:49 
9 Wikipedia [Án árs] 
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hefur ekki verið rannsökuð af fræðimönnum. Félagslegur þáttur fésbókarinnar hefur 

einkum verið í brennidepli. Í grein eftir Erin Millar, We can’t stop meeting like this, fjallar 

hún um þau ógrynni upplýsinga sem birtast á fésbókinni og hversu stór þáttur hún er orðin 

í félagslífi fólks.10  Justin Yap háskólanemi tók svo stórt til orða: „Ef ég væri ekki á 

fésbókinni, væri það eins og ég væri ekki til í félagslífinu.“11 – Í íslensku samhengi má 

nefna að Sóley Björk Stefánsdóttir reyndi að komast að því í B.A/B.ed.-verkefni sínu frá 

árinu 2009 hvort fésbók gæti talist fjölmiðill og þá að hve miklu leyti.12 Málfræðihluti 

fésbókarinnar hefur hins vegar ekki fengið umfjöllun hérlendis sem erlendis að því sem 

rannsakandi best veit. Hér verður því brotið blað hvað varðar greiningu texta 

fésbókarinnar. 

 „Tungumálið“ á veraldarvefnum hefur þó verið rannsakað enda hefur 

veraldarvefurinn verið mun lengur við lýði heldur en fésbókin, eða í hart nær 20 ár.13 

Margir rithöfundar hafa kallað tungumálið á veraldarvefnum „ritaða ræðu“ (written 

speech).14 Í bók sinni Language and the Internet, segir David Crystal að samfélagið á 

veraldarvefnum lúti bæði reglum hins talaða og ritaða máls. Einnig kemur hann inn á að 

þeir sem skrifa á veraldarvefnum verði að ímynda sér hver lesandinn sé og hver viðbrögð 

hans séu.15   

2. Rýnt í stöðuuppfærslur 
Í þessum kafla verður litið á einkenni stöðuuppfærslu hjá átta unglingum. Upphaflega átti 

að skoða fimm færslur hjá hverjum og einum en einn unglingurinn, Unnar, skrifaði 

einungis eina færslu á fésbókina sína. Að auki setti ein færsla Telmu strik í reikninginn en 

hún var 58 orð að lengd sem er mjög óvenjulegt fyrir færslu á fésbók. Til að minnka 

skekkju í útreikningum var þessi færsla Telmu ekki tekin með í meðaltalið. 

 

2.1. Textagreining 

Til að glöggva sig á texta unglinganna ákvað rannsakandi að orðflokkagreina texta þeirra, 

ásamt því að rýna í innihald textans. Í Íslenskri tungu III fjallar Þórunn Blöndal um 

takmörkun setningarfræðinnar eina og sér varðandi greiningu texta. Telur hún að ekki sé 

hægt að greina texta einungis út frá setningarfræðilegum einkennum hans, heldur einnig út 

                                                        
10 Millar, Erin 2007:43 
11 Millar, Erin 2007:43 „If I wasn’t on Facebook, it would be like I didn’t even exist socially.“ 
12 Sóley Björk Stefánsdóttir 2009 
13 Vísindavefurinn [Án árs] 
14 Crystal, David 2001:24-25 „Several writers have called Internet language ´written speech'...“ 
15 Crystal, David 2001:28-29 
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frá innihaldi. Að auki kynnir hún til sögunnar orðræðugreiningu.16 Viðfangsefni hennar er 

afar víðfeðmt en á eitt sameiginlegt, að byggjast á raunverulegu máli, hvort sem það er 

talað eða ritað en ekki á tilbúnum dæmum.17  

 Í inngangi var minnst á þrjár mismunandi leiðir unglinganna við stöðuuppfærslur. 

Vegna nokkurs vafa um hvaða leiðir unglingarnir nota hverju sinni sendi rannsakandi 

þeim fésbókarskilaboð (sjá viðauka 4) með spurningum sem áttu að varpa ljósi á hvaða 

snið þeir nota. Vildi rannsakandi fá á hreint hvort nafnið sem kemur alltaf fremst í stöðu 

hvers fésbókarnotanda væri framhald af setningunni eður ei. Aðeins fjórir svöruðu könnun 

rannsakanda en þrátt fyrir litla svörun fékk hann betri tilfinningu fyrir uppfærslum 

unglinganna. 

 Þegar rannsakandi greindi orð unglinganna í orðflokka ákvað hann, til að skekkja 

ekki niðurstöður, að taka út nafn þeirra sem uppfæra stöðu sína, því svo virðist sem 

unglingar taki lítið sem ekkert tillit til þess að það komi fram. Einstaka sinnum virðast þeir 

skrifa út frá því að nafn þeirra komi til með að vera fremst en yfirleitt breyta þeir því úr 

3.pfn.et í 1.pfn.et./1.pfn.ft., sbr. „Olgeir Unnum gróttu 2-1“. Í staðinn fyrir nafnið Olgeir 

virðist eiga að standa fornafnið ‘við’. Þegar slík dæmi komu upp í greiningunni brá 

rannsakandi á það ráð að hafa fremsta orðið, sem var „vafasamt“, ekki með í 

orðflokkagreiningunni. Þetta vandamál er komið til vegna annmarka tölvunnar og vegna 

þess að íslenskan er beygingarmál. Í dönsku væri ekki munur á sögninni hvort sem hún 

væri í fyrstu eða þriðju persónu sbr. jeg hedder og han hedder. Enskan gerir heldur ekki 

þennan greinarmun, sbr. I said, he said. Áhugavert hefði verið að bera þetta saman við 

þýskuna þar sem hugsanlegt er að sama vandamál kæmi upp, þar sem hið hugsaða frumlag 

stenst ekki á við nafnið sem kemur fremst í setningunni.  

 Margrét svaraði hins vegar pósti rannsakanda og sagðist ýmist skrifa stöðu sína 

með nafnið sitt fremst í huga eða sem sjálfstæða setningu. Tvær færslur hennar voru þær 

einu í allri greiningunni þar sem nafn fésbókarmeðlims var greint sem hluti af setningunni 

en þá í hlutverki 1.pfn.et. Vinnutilgáta rannsakanda er sú að unglingarnir fjalli um sig í 

fyrstu persónu en ekki þriðju.  

 Í hvert sinn sem unglingur merkti vini sína á stöðu var nafn viðkomandi eingöngu 

flokkað sem eitt sérnafn þó að fullt nafn kæmi fram. Þetta var gert til að sporna við 

óeðlilegri fjölgun á sérnöfnum í textanum þar sem unglingur myndi líklega aldrei skrifa 

fullt nafn vinar á stöðu sína.   

                                                        
16 Þórunn Blöndal 2005b:677 
17 Þórunn Blöndal 2005a:21 
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2.1.1 Strákar 
Hér að neðan koma uppfærslur hjá fjórum strákum og greining þeirra. 

 
Atli Máni Jólin á morgun ♥ 
23. desember 2009 kl. 14:06 · Skrifa athugasemd · Líkar þetta 
0 athugasemdir 
 
Atli Máni Vandró Vandró 
23. desember 2009 kl. 23:36 · Skrifa athugasemd · Líkar þetta 
2 athugasemdir 
 
Atli Máni Gleðileg Jól allir og hafi það gott um hátíðina 
24. desember 2009 kl. 12:32 · Skrifa athugasemd · Líkar þetta 
3 athugasemdir 
 
Atli Máni Var að vakna -.- 
26. desember 2009 kl. 13:00 · Skrifa athugasemd · Líkar þetta 
0 athugasemdir 
 
Atli Máni maður er bara í tölvuni að leika sér 
27. desember 2009 kl. 00:42 · Skrifa athugasemd · Líkar þetta 
2 athugasemdir 
 

Í könnun rannsakanda (sjá viðauka 6) sagðist Atli Máni stundum láta nafnið sitt passa í 

færsluna og stundum velti hann því ekkert fyrir sér. Jafnframt sagðist hann uppfæra stöðu 

sína þegar „bara eitthvað ... lætur mig skrifa hann [statusinn] ...“ og nefndi hann sem dæmi 

ef  eitthvað skemmtilegt væri að fara að gerast. Að lokum sagðist hann skiptast á að nota 

lítinn eða stóran staf í upphafi setningar. Út frá þessum upplýsingum dró rannsakandi þá 

ályktun að Atli Máni skrifaði sjálfstæðar setningar í þessum fimm uppfærslum sem voru 

valdar vegna þess að fjórar af fimm voru með stórum upphafsstaf og seinasta færslan bar 

vott um sjálfstæði þrátt fyrir lítinn upphafsstaf. 

 Í uppfærslum Atla Mána eru að meðaltali fimm orð. Stysta uppfærsla hans 

inniheldur tvö orð en lengsta níu. Í tveimur uppfærslum notar hann tákn/mynd til að 

undirstrika tilfinningar sínar. Í fyrri uppfærslunni notar hann mynd af hjarta til að sýna 

fram á jákvæða tilfinningu en í síðara skiptið notar hann táknið „-.-“, sem merkir leiður 

maður, til að sýna fram á neikvæða tilfinningu eða depurð. Hefði hann ekki notað táknin í 

þessum tveimur uppfærslum hefði verið ómögulegt fyrir lesendann að vita hvernig Atla 

Mána var innanbrjósts þegar hann skrifaði færsluna, þar sem engin gildishlaðin orð voru 

notuð. Í færslu númer tvö virðist Atli Máni nota lýsingarorðið Vandró sem upphrópun, því 

hann skrifar það tvisvar og í bæði skiptin með stórum upphafsstaf. Samkvæmt 

slangurorðabók Snöru18 er Vandró lýsingarorð og stytting á orðinu vandræðalegt og því 

verður orðið flokkað sem slíkt.  
                                                        
18 Slangurorðabók Snöru [Án árs] 
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 Atli Máni byrjar fyrstu uppfærslu sína á nafnorði með greini, næstu tvær byrja á 

lýsingarorðum, þar á eftir kemur sagnorð og síðast en ekki síst notar hann nafnorðið 

maður sem óákveðið fornafn.  

 Í texta Atla Mána eru 25 orð. Skiptast þau þannig að fjögur eru nafnorð (16%), 

fjögur fornöfn (16%), fjögur lýsingarorð (16%), fimm sagnir (20%), þrjár forsetningar 

(12%), tvö atviksorð (8%), ein samtenging (4%) og tvö nafnháttarmerki (8%). Auk 

orðanna er eitt neikvætt tákn og ein jákvæð mynd.   

 Öll nafnorðin í texta Atla Mána eru með greini fyrir utan eitt, jól, sem er skrifað 

með stórum upphafsstaf, þrátt fyrir að vera ekki fremst í setningunni. Orðið er hluti af 

hátíðarkveðju „Gleðileg Jól“ og gæti Atli Máni verið að leggja áherslu á orð sín eða verið 

undir áhrifum frá enskri tungu, sbr. Merry Christmas. 

 
Jón Jónsson fékk flottan gítar 
27. desember 2008 kl. 19:16 · Skrifa athugasemd · Líkar þetta 
0 athugasemdir 
 
Jón Jónsson er í góðu skapi 
28. desember 2008 kl. 18:48 · Skrifa athugasemd · Líkar þetta 
0 athugasemdir 
 
Jón Jónsson er að horfa á csi new york 
29. desember 2008 kl. 22:21 · Skrifa athugasemd · Líkar þetta 
0 athugasemdir 
 
Jón Jónsson leiðist 
30. desember 2008 kl. 13:57 · Skrifa athugasemd · Líkar þetta 
0 athugasemdir 
 
Jón Jónsson leiðist mjög mikið 
30. desember 2008 kl. 14:41 · Skrifa athugasemd · Líkar þetta 
0 athugasemdir 
 
Jón svarar því til að hann hugsi ekki út í það hvort nafn hans birtist fremst eftir 

stöðuuppfærslu. Í hverri færslu Jóns eru að meðaltali 3,4 orð. Stysta færslan er eitt orð og 

lengsta sex orð. Jón notar aldrei tákn til að lýsa tilfinningum sínum. Oftast er sögn í 

persónuhætti annar liður í íslenskum setningum. Ein undantekning er til að mynda 

spurnarorðaröð en einkenni hennar er að hún byrjar á sögn og tilheyrir aðeins 

aðalsetningum. Sé hún tengd við aðrar setningar er það yfirleitt aðalsamtengingin ‘og’ sem 

tengir setningarnar saman.19 Hjá Jóni eru sagnorð alltaf fyrsti liðurinn í setningunni. Er 

þetta ekki nýtt af nálinni þar sem ógrynni setninga í Íslendingasögum hefst á sögn, sbr. 72. 

kafla í Grettissögu: „Var Gretti forvitni á að koma til þingsins og tekur fornan búning, 

                                                        
19 Höskuldur Þráinsson 2005:272 
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heldur vondan, og kemur svo á þingið að menn gengu frá lögréttu heim til búða“.20 Greina 

má stíl Jóns, sem og annarra unglinga sem byrja setningar sínar á sagnorðum, sem núllstíl. 

Í núllstíl er fyrsti liður setninganna ekki greindur sem sagnorð heldur er gert ráð fyrir að 

setningin hefjist á auðu frumlagssæti. Samkvæmt því myndu fyrstu tvær setningar Jóns 

greinast svona:  „(X) fékk flottan gítar“ og „(X) er í góðu skapi“ þar sem X táknar hið 

óskrifaða frumlag.21 

 Jón, ásamt fleiri unglingum í þessu úrtaki sem byrja setningar sínar á sagnorði, 

skrifar sínar stöðuuppfærslur í setningarlegu samræmi við ýmsar fyrirsagnir blaðanna sem 

kallast fyrirsagnarstíll.22 Í Morgunblaðinu þann 16. apríl 2010 var ein fyrirsögnin „Óku 

inn í miðjan mökkinn“23 og í Fréttablaðinu sama dag stóð „Flogið til Skotlands klukkan 

tvö“.24 

 Orðin í þessum fimm færslum Jóns eru 17 talsins. Þau skiptast í fjögur nafnorð 

(23,53%), þrjú lýsingarorð (17,65%), sex sagnorð (35,29%), tvær forsetningar (11,76%), 

eitt atviksorð (5,88%) og eitt nafnháttarmerki (5,88%).    

 Þó að Jón skrifi sjálfstæðar setningar byrjar hann samt sem áður á litlum staf í 

upphafi setningar. Í færslu nr. 3 skrifar Jón tvö sérnöfn, bæði með litlum staf: „... csi new 

york ...“ Það er greinilegt að Jón veltir ekki fyrir sér reglum um stóran og lítinn staf.  

 Jón er lýsingaglaðari en jafnaldrar hans. Lýsingarorð eru rúmlega 17% af orðum 

hans og skrifar hann tvisvar reynslusögnina leiðist. Styður þessi háttur á sögninni 

vinnutilgátu rannsakanda þar sem Jón virðist nota 1.pfn fyrir framan sögnina. Hann notar 

ekki tákn/myndir til að lýsa tilfinningum sínum. Dæmin sem rannsakandi tók hjá Jóni voru 

skrifuð þegar hann var nýkominn með fésbókina. Nú bregður hins vegar svo við að 

færslum hans fer ört fækkandi, þar sem hann fær sjaldan athugasemdir við færslur sínar.  

  
Unnar Er að fara til Vestmanneyja að keppa! :D 
27. nóvember 2009 kl. 08:37 · Skrifa athugasemd · Líkar þetta 
3 athugasemdir 
 
Unnar svaraði ekki tölvupósti rannsakanda (sjá viðauka 6) sem kom þó ekki að sök þar 

sem hann hefur einungis skrifað eina uppfærslu og var hún að öllum líkindum sjálfstæð 

setning þar sem fyrsti stafurinn var stór. Eina færsla Unnars á fésbókinni er sjö orð á 

lengd. Hann notar upphrópunarmerki og tákn fyrir broskarl í enda uppfærslunnar til að 

undirstrika ánægju sína. Unnar byrjar færslu sína á sögn eins og Jón en skrifar hana með 

                                                        
20 Grettissaga Ásmundarsonar 1994:174 
21 Höskuldur Þráinsson 2005:345 
22 Höskuldur Þráinsson 2005:346 
23 Morgunblaðið 2010 
24 Vísir 2010 
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stórum staf sem gerir það að verkum að enginn vafi leikur á því að setning Unnars er 

sjálfstæð og óháð því að nafn hans birtist fremst. Hann skrifar orðið Vestmannaeyjar með 

stórum staf en fellir á brott ´a´ í orðinu og útkoman verður „Vestmanneyjar“. Þessi 

úrfelling byggist væntanlega á framburði orðsins . 

 Orðin sjö skiptast í eitt nafnorð (14,29%), þrjú sagnorð (42,86%), eina forsetningu 

(14,29%) og tvö nafnháttarmerki (28,57%). Færslan endar síðan á upphrópunarmerki og 

tákni fyrir broskarl. Setningin endar á einu upphrópunarmerki og broskarli. Ef broskarlinn 

væri ekki í setningunni gæti lesandinn ekki ráðið í tilfinninguna í textanum. 

 
Olgeir sigur rós rokka!!!! 
2. desember 2009 kl. 21:21 · Skrifa athugasemd · Líkar þetta 
2 aðilar kunna að meta þetta.  
19 athugasemdir 
 
Olgeir ég finn lyktina af jólunum 
4. desember 2009 kl. 19:37 · Skrifa athugasemd · Líkar þetta 
2 aðilar kunna að meta þetta. 
0 athugasemdir 
 
Olgeir var að enda við að ryksuga alla íbúðina heima hjá mér 
5. desember 2009 kl. 21:17 · Skrifa athugasemd · Líkar þetta 
3 aðilar kunna að meta þetta.  
4 athugasemdir 
  
Olgeir  Unnum gróttu 2-1 
6. desember 2009 kl. 14:39 · Skrifa athugasemd · Líkar þetta 
7 aðilar kunna að meta þetta.  
5 athugasemdir  
 
Olgeir  með facebook á dönsku 
8. desember 2009 kl. 14:26 · Skrifa athugasemd · Líkar þetta 
0 athugasemdir 
 
Olgeir svaraði ekki fésbókarskilaboðum rannsakanda og því er ekki hægt að greina hvort 

hann skrifar sjálfstæðar setningar eður ei. Rannsakandi ákvað samt sem áður að gera ráð 

fyrir sjálfstæðum setningum hjá Olgeiri. Seinasta uppfærsla hans, „Olgeir með facebook á 

dönsku“, yrði ekki tæk nema gervisögnin að vera bættist við. Jafnframt er það vinnutilgáta 

rannsakanda að unglingarnir skrifi um sig í þriðju persónu og því myndi rétt uppfærsla líta 

svona út: „Ég er með facebook á dönsku“. Í þessari færslu verður nafnið ekki talið með í 

orðflokkagreiningunni samkvæmt vinnutilgátu rannsakanda.  

 Í uppfærslum Olgeirs voru að meðaltali 5,2 orð. Stysta uppfærsla hans var tvö orð 

en sú lengsta 11 orð. Ein uppfærsla Olgeirs, „Olgeir Unnum gróttu 2-1“,  inniheldur 

tölustafi. Ákvað rannsakandi að skrá þá sem töluorð þar sem textinn er þannig í orðanna 

hljóðan. Olgeir notar aldrei tákn eða myndir til að undirstrika tilfinningar sínar en notar 

eitt sinn óþarflega mikið af upphrópunarmerkjum eða alls fjögur í enda setningar. Í 
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auglýsingu um greinarmerkjasetningu (sbr. http://notendur.hi.is/eirikur/greinreg.htm) er 

fjallað um notkun upphrópunarmerkja. Þar er þó ekkert að finna um notkun tveggja eða 

þriggja upphrópunarmerkja. Það er þó allvel þekkt en óskráð regla að þrjú 

upphrópunarmerki tákni hneykslun eða fyrirlitningu (á það bendir t.d. Sverrir Páll 

Erlendsson menntaskólakennari í leiðbeiningum á vefsíðu sinni 

http://old.ma.is/ma/islenska/gagnasafn/ritun/greinarmerki/spurningarmerki.htm, og segir 

það vera alþjóðlega venju). Rannsakandi telur þó að fáir hafi vitneskju um það og á sömu 

skoðun eru fleiri sem hann hefur rætt við (m.a. Veturliði G. Óskarsson prófessor við 

Menntavísindasvið H.Í.) 

 Olgeir byrjar eina uppfærslu á nafnorði, eina á 1.pfn.et., tvær á sögnum og eina á 

forsetningu. 

 Í færslum Olgeirs voru alls 26 orð sem skiptust í sjö nafnorð (26,92%), þrjú 

fornöfn (11,54%), tvö töluorð (7,69%), sex sagnorð (23,08%), fimm forsetningar 

(19,23%), tvö nafnháttarmerki (7,69%) og eitt atviksorð (3,85%). 

2.1.2 Stelpur 
Hér að neðan koma uppfærslur hjá fjórum stelpum og greining þeirra. 

 
Halla Jónasdóttir...ég veit bara ekkert hvað ég á að skrifa hérna...:] 
2. janúar kl. 13:53 · Skrifa athugasemd · Líkar þetta 
1 aðili líkar þetta. 
0 athugasemdir 
 
Halla Jónasdóttir skóli á morgun...... :[ 
3. janúar kl. 17:05 · Skrifa athugasemd · Líkar þetta 
2 athugasemdir 
 
Halla Jónasdóttir var ad koma ur kringlunni med möggu, sunnu og rut ;) ♥ 
5. janúar kl. 18:41 í gegnum Farsímavefur · Skrifa athugasemd · Líkar þetta  
3 aðilar kunna að meta þetta. 
0 athugasemdir 
 
Halla Jónasdóttir var að koma frá mjöööög löööngum nemendaráðsfundi :/ 
6. janúar kl. 16:20 · Skrifa athugasemd · Líkar þetta 
4 athugasemdir 
 
Halla Jónasdóttir þakka daginn Sunna Valsdóttir, Rut Úlfarsdóttir og Jónína Rós 
Einarsdóttir ♥ 
7. janúar kl. 21:16 · Skrifa athugasemd · Líkar þetta 
3 athugasemdir  
 
Halla Jónasdóttir svaraði könnun rannsakanda og sagðist gera sér grein fyrir því að nafnið 

hennar kæmi fremst í setningunni en samt sem áður uppfærir hún stöðu sína ýmist með 

tilliti til nafns síns eða ekki. Hún sagðist skrifa stóran staf þar sem það ætti við og tók 

Margréti og Kópavog sem dæmi. Jafnframt sagðist hún stundum vera að flýta sér að skrifa 
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og þá skrifi hún allt með litlum stöfum. Í þremur síðustu færslum Höllu væri bæði hægt að 

segja að hún uppfærði stöðu sína með það í huga að nafnið hennar stæði fyrir 1.pfn.et. eða 

að hún hefði skrifað sjálfstæða setningu. Í þessari ritgerð verður nafnið hennar í upphafi 

uppfærslunnar ekki reiknað með í orðafjölda uppfærslnanna. 

 Í uppfærslum Höllu eru orðin að meðaltali 7,2. Stysta uppfærslan inniheldur þrjú 

orð en sú lengsta tíu orð. Allar færslur hennar enda á táknum og/eða myndum sem tákna 

tilfinningar. Alls eru fjögur tákn í færslunum, tvö jákvæð og tvö neikvæð en báðar 

myndirnar í uppfærslunum eru jákvæðar. 

 Fyrsta færsla Höllu byrjar á þremur punktum og virðist það vera leið hennar til að 

afmarka nafn sitt frá færslunni. Á eftir úrfellingarpunktunum skrifar hún 1.pfn.et. Næsta 

færsla hefst á nafnorði og síðustu þrjár á sagnorðum. Hún notar úrfellingarpunktana rétt 

(þ.e. þrjá punkta) í fyrstu færslunni en hún endar færslu tvö á sex punktum. Hugsanlega 

vakir fyrir henni að magna áhrif punktanna. Hún gæti líka verið að leggja saman þrjá og 

þrjá þar sem hún skrifar ekki þrjá punkta í upphafi færslunnar eins og í færslunni á undan. 

 Texti Höllu inniheldur 36 orð. Þau skiptast þannig: tíu nafnorð (27,78%), þrjú 

fornöfn (8,33%), eitt lýsingarorð (2,78%), sjö sagnir (19,44%), fimm forsetningar 

(13,89%), fimm atviksorð (13,89%), tvær samtengingar (5,56% og þrjú nafnháttarmerki 

(8,33%). 

 Sjö sérnöfn eru í uppfærslum Höllu og aðeins þrjú þeirra byrja á stórum staf. Þessi 

þrjú skipti sem sérnöfnin byrja á stórum staf koma til vegna þess að hún merkti vini sína 

inn á stöðu sína og hefur því hugbúnaður fésbókarinnar ritað stóran staf fyrir hana (sjá 

nánari útskýringu í 3. kafla: Viðhorf unglinga). Þrjú sérnöfn af fjórum sem voru skrifuð 

með stórum staf voru nöfn vinkvenna Höllu en fjórða sérnafnið var Kringlan og var það 

skrifað með litlum staf. 

 Halla lengir sérhljóðana óeðlilega mikið til að gefa orðunum meira gildi. Hún 

skrifar „...mjöööög löööngum“ og fær lesandinn á tilfinninguna að tíminn nánast standi í 

stað.  

 
Telma Óskarsdóttir Aeji eg vakti i alla helvitis nott,aetladi aldrei ad sofna ! Og thegar eg 
tharf ad maeta i skola naesta dag.Ja fyrsti skoladagurin byrjar ekki vel ..svaf yfir mig 
(sersnidadur straeto timi) hlaup i straeto og thad munadi ENGU ad eg hefdi misst af 
honum! Nu er eg i straeto og aetla ad halla mer goda nott.. 
4. janúar kl. 07:56 í gegnum Farsímavefur · Skrifa athugasemd · Líkar þetta  
3 aðilar kunna að meta þetta.  
2 athugasemdir 
 
Telma Óskarsdóttir æjji , er með dúndrandi hausverk .. as always 
4. janúar kl. 17:53 · Skrifa athugasemd · Líkar þetta 
8 athugasemdir 
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Telma Óskarsdóttir Skolanum -.- 
7. janúar kl. 12:05 í gegnum Farsímavefur · Skrifa athugasemd · Líkar þetta  
Hrafnhildur Ósk Agnarsdóttir likes this.  
1 athugasemd 
 
Telma Óskarsdóttir Mhhpf a leid i skolann .. 
8. janúar kl. 08:00 í gegnum Farsímavefur · Skrifa athugasemd · Líkar þetta  
0 athugasemdir 
 
Telma Óskarsdóttir Takk fyrir mig hrafnhildur og fl :D ♥ 
8. janúar kl. 23:38 í gegnum Farsímavefur · Skrifa athugasemd · Líkar þetta  
9 aðilar kunna að meta þetta. 
0 athugasemdir 
 
Telma svaraði ekki spurningum rannsakanda (sjá viðauka 4) um hvort hún tæki með í 

reikninginn að nafnið hennar kæmi til með að vera fremst í setningunni en rannsakandi 

þóttist sjá að hún skrifaði sjálfstæðar setningar.  

 Fyrsta uppfærslan sem Telma skrifaði var 58 orð og er það lengsta færslan sem var 

tekin fyrir í þessu úrtaki. Þar sem hún skekkir niðurstöður á meðaltali orða ákvað 

rannsakandi að fjalla um hana sérstaklega og síðan hinar fjórar uppfærslurnar sér. Færslan 

er athyglisverð að því leyti að hún er skrifuð í gegnum farsíma. Í þessari fyrstu færslu 

notar Telma ekki tákn til að tjá tilfinningar sínar heldur gildishlaðin orð eins og helvítis, 

vel og skrifar engu með hástöfum. Að auki notar hún tvívegis upphrópunarmerki og einnig 

upphrópun eins og aeji.      

 Telma notar tvisvar sinnum tvo punkta í uppfærslu sinni. Í fyrra skiptið til að 

afmarka setningar en í síðara skiptið í enda setningarinnar eins og til að láta vita að 

setningin sé ekki alveg búin. Telma sýnir merki um tilhneigingu til að slíta sundur samsett 

orð í ritmáli þegar hún skrifar straeto timi í tveimur orðum en það kemur líklega til vegna 

áhrifa frá enskunni en strætótími myndi útleggjast sem „bus time“ á ensku. Telma skrifar 

þrisvar sinnum nafnorðið strætó en notar aldrei fornafn til að vísa í strætó og eru 

endurtekningar einmitt einkennandi fyrir óundirbúið mál.25   

 Telma skrifar „... hlaup i straeto ...“. Ákvað rannsakandi að túlka hlaup sem 

nafnorð en gerir sér jafnframt grein fyrir því að hægt væri að túlka orðið sem sögn og þá 

ranga þátíð sagnarinnar. Málsgreinin skiptist í 10 setningar og aðeins ein hjálparsögn er í 

textanum. Engin regla er á notkun þátíðar og nútíðar en flakk Telmu á milli tíða er m.a. 

einkennandi fyrir talmál.26 

 Fyrsta uppfærsla Telmu hefst á upphrópun. Orðin 58 skiptast í tíu nafnorð 

(17,24%), níu fornöfn (15,52%), þrjú lýsingarorð (5,17%), eitt töluorð (1,72%),  

                                                        
25 Þórunn Blöndal 2005a:28 
26 Þorleifur Hauksson og Þórir Óskarsson:95 
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13 sagnorð (22, 41%), sex forsetningar (10,34%), sjö atviksorð (12,07%), þrjár  

samtengingar (5,17%), fjögur nafnháttarmerki (6,90%) og tvær upphrópanir (3,45%). 

 Þó að rúmlega 22% orðanna séu sagnorð er bara ein hjálparsögn í textanum. Í 

næstu fjórum færslum Telmu eru að meðaltali 4,75 orð. Stysta uppfærslan er eitt orð og sú 

lengsta sjö orð. Hún notar tvisvar sinnum tákn til að lýsa tilfinningum sínum, neikvæðum 

og jákvæðum, og einu sinni mynd.  

 Mörg dæmi sýna fram á talmálsáhrif í textum Telmu. Í einni færslu sinni skrifar 

hún „Mhhpf a leid i skolann ..“. Rannsakandi kannast við mhhhpf sem einskonar „pirring“ 

í talmáli og ákvað því að greina þetta „orð“ sem upphrópun. Ein færsla hennar endar á 

tveimur atviksorðum á ensku, as always, sem eru jafnframt einu atviksorðin í fjórum 

færslum hennar.  

 Telma byrjar þrjár færslur á upphrópun og eina á nafnorði. Færslur Telmu 

innihalda 19 orð og er ein uppfærsla að meðaltali 4,75 orð. Sú stysta er eitt orð og sú 

lengsta sjö. Orðin skiptast í 5 nafnorð (26,32%), eitt fornafn (5,26%), tvö lýsingarorð 

(10,53%), eitt sagnorð (5,26%), fjórar forsetningar (21,05%), tvö atviksorð á ensku 

(10,53%), eina samtengingu (5,25%) og þrjár upphrópanir (15,79%). 

  
Elka Smáradóttir klippingu á morgun ♥ 
8. janúar kl. 23:23 · Skrifa athugasemd · Líkar þetta 
3 aðilar kunna að meta þetta.  
3 athugasemdir  
 
Elka Smáradóttir smáranum að bíða eftir elísabetu ♥ 
9. janúar kl. 15:17 í gegnum Farsímavefur · Skrifa athugasemd · Líkar þetta  
1 aðili líkar þetta.  
3 athugasemdir  
 
Elka Smáradóttir keppa á morgun :D 
9. janúar kl. 18:23 · Skrifa athugasemd · Líkar þetta 
3 aðilar kunna að meta þetta.  
12 athugasemdir 
 
Elka Smáradóttir''mit værelse er stort.'' búin með dönsku kynninguna á herberginu mínu 
:D :D ! 
10. janúar kl. 20:59 · Skrifa athugasemd · Líkar þetta 
Halla Jónasdóttir líkar þetta.  
23 athugasemdir 
 
Elka Smáradóttir hlaup og þrek æfing framundan .. 
11. janúar kl. 15:44 · Skrifa athugasemd · Líkar þetta 
4 aðilar kunna að meta þetta.  
2 athugasemdir  
 
Elka svaraði ekki rannsakanda þegar hann sendi henni fésbókarskilaboð (sjá viðauka 6).  

Rannsakandi ákvað að líta svo á að hún velti því ekki fyrir sér hvort nafnið hennar kæmi 

fremst í stöðuuppfærslu og því er það ekki með í greiningunni. Í uppfærslum hennar eru 
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samtals 27 orð. Lengsta færslan er 11 orð en tvær færslur innihalda þrjú orð sem eru 

jafnframt stystu færslur hennar í þessu úrtaki. Í fjórum færslum af fimm notar Elka ýmist 

jákvæð tákn til að undirstrika tilfinningar sínar eða mynd.  

 Elka byrjar þrjár færslur á nafnorði, eina á sagnorði og eina á 1.pfn.et. Í færslu 

númer tvö byrjar Elka á sérnafni með litlum staf og er búin að bæta greini við sérnafnið. 

Svo virðist sem Smárinn sé í augum hennar samnafn eða þá að í frjálslegu fasi 

fésbókarinnar sé í lagi að skrifa svo óformlegt mál. Í sömu færslu er hún með annað 

sérnafn sem hún skrifar með litlum staf, nafnið á vinkonu sinni, Elísabetu. Í texta Elku er 

aðeins eitt lýsingarorð og notar hún það í hæðni þar sem hún vísar í verkefni sem hún ætti 

að vera búin með sem felst í því að lýsa herberginu sínu á dönsku. En hún segist vera búin 

að því með því að lýsa herberginu með einu orði. Hún notar enskar gæsalappir og skrifar á 

dönsku. Í færslu fimm skrifar hún þrekæfing í tveimur orðum, en orðið útleggst á ensku 

sem „fitness training“. Að auki endar hún uppfærslu sína á tveimur punktum. 

 Texti Elku inniheldur 27 orð, 12 nafnorð (44,44%), 2 fornöfn (7,41%), eitt 

lýsingarorð (3,70%), fjögur sagnorð (14,81%), sex forsetningar (22,22%), eina 

samtengingu (3,70%) og eitt nafnháttarmerki (3,70%). Auk orðanna eru tákn/myndir fyrir 

tilfinningar. Hún notar tvær myndir sem tákna jákvæðar tilfinningar og þrjá broskarla. 

 
Margrét Jónsdóttir Karitas Ösp Brynjarsdóttir er lúði ! :D 
10. janúar kl. 22:07 · Skrifa athugasemd · Líkar þetta 
2 aðilar kunna að meta þetta.  
7 athugasemdir 
 
Margrét Jónsdóttir & Karitas Ösp Brynjarsdóttir & Daney Bjartamarsdóttir & Anna í 
tölvunni :) ♥ 
13. janúar kl. 14:03 · Skrifa athugasemd · Líkar þetta 
0 athugasemdir 
 
Margrét Jónsdóttir hvernig hittumst þú og ég ? ♥ 
14. janúar kl. 20:56 · Skrifa athugasemd · Líkar þetta 
1 aðili líkar þetta.  
2 athugasemdir 
 
Margrét Jónsdóttir & Elísabet Ásmundsdóttir & Elka Smáradóttir að fara á baallið ♥ ;") 
15. janúar kl. 19:40 · Skrifa athugasemd · Líkar þetta 
1 aðili líkar þetta. 
0 athugasemdir 
 
Margrét Jónsdóttir hálsbolga -.- 
17. janúar kl. 19:27 · Skrifa athugasemd · Líkar þetta 
0 athugasemdir 
 
Margrét svaraði fésbókarskilaboðum rannsakanda á þá leið að hún skrifi stundum þannig 

að nafnið hennar passi í heildarsetninguna og stundum velti hún því ekki fyrir sér. Svo 

skrifar hún: „Ég skrifa statusana mína eins og þeir eiga vera“. Rannsakandi skilur 



 

 22 

ómögulega hvað Margrét á við með því. Tvisvar sinnum telur rannsakandi nafn Margrétar 

fremst í greiningunni og þá sem 1.pfn.et.  

 Í uppfærslum Margrétar eru að meðaltali 5,4 orð. Stysta uppfærsla hennar 

inniheldur eitt orð og tvær færslur innihalda níu orð og eru jafnframt lengstu færslurnar. 

Margrét notar tákn/myndir fyrir tilfinningar í lok hverrar færslu. 

 Margrét byrjar tvær færslur á nafnorðum, tvær byrja á fornafni og ein á atviksorði. 

Í texta hennar eru 27 orð. Skiptast þau í tíu nafnorð (37,04%), fjögur fornöfn (14,81%), 

þrjú sagnorð (11,11%), tvær forsetningar (7,41%), eitt atviksorð (3,70%) , sex 

samtengingar (22,22%) og eitt nafnháttarmerki (3,70%). Auk orðanna eru fjögur tákn, þrjú 

jákvæð og eitt neikvætt og þrjár jákvæðar myndir. 

 Í þrem af fimm færslum Margrétar má finna sex samtengingar og í öll skiptin er 

það samtengingin ‘og’ sem um ræðir. Ástæðan fyrir fjölda samtenginga er sú að Margrét 

notar ekki kommu þar sem við á, heldur afmarkar upptalningu með samtengingu. Fyrir 

vikið fær lesandinn á tilfinninguna að upptalningin sé meiri en ella. 

2.1.3 Samantekt 
Tilfinningar geta komið margvíslega fram í textum og eru orð misjafnlega 

tilfinningaþrungin. Sú nýbreytni hefur sprottið fram í ritmáli að tákn og myndir eru í 

auknum mæli notuð til að undirstrika tilfinningagildi texta. Sést þetta aðallega á 

óformlegum netsíðum, í bloggi, á fésbókarsíðum og á spjallforritum líkt og MSN. Skoðun 

á fimm færslum hjá átta unglingum (einn skrifaði aðeins eina færslu og ein færsla var 

reiknuð sér til að skekkja ekki niðurstöður) bendir til að aðferðir við að lýsa atriðum í 

texta hafi breyst. Aðeins rúm 6% orðanna voru lýsingarorð. Hins vegar má benda á að 

stelpur notuðu tuttugu tákn/myndir í 19 færslum til að lýsa tilfinningum sínum á meðan 

strákarnir notuðu aðeins 3 tákn/myndir á 16 færslum til að lýsa sínum tilfinningum. Þetta 

ber að hafa í huga þegar skoðuð er orðflokkanotkun eftir kynjum en kynjamunurinn 

mældist þó nokkur. Sjá töflu: 

Orðflokkar Stelpur Strákar Heildin 
Nafnorð 33,89% 20,18% 27,04% 
Fornöfn 8,95% 6,88% 7,92% 
Lýsingarorð 4,25% 8,41% 6,33% 
Töluorð 0,00% 1,92% 0,96% 
Sagnorð 12,66% 30,31% 21,48% 
Forsetningar 16,14% 14,32% 15,23% 
Atviksorð 7,03% 4,43% 5,73% 
Samtengingar 9,19% 1,00% 5,09% 
Nafnháttarmerki 3,94% 12,54% 8,24% 
Upphrópanir 3,95% 0,00% 1,97% 
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Í þessu úrtaki ritaði engin stelpa töluorð sem er hlutfallslega mjög sjaldgæfur orðflokkur 

en mest áberandi í vísindatextum og þá einungis 2,5% af textanum.27 Að sama skapi 

notaði enginn strákur upphrópun. Þar sem úrtakið var frekar lítið verður hér aðeins litið á 

þá orðflokka þar sem munur á kynjum nam 8% eða meira og það voru orðflokkarnir 

nafnorð, sagnorð, nafnháttarmerki og samtenging.  

 Stelpurnar nota 9% oftar nafnorð heldur en strákarnir. Munurinn gæti hreinlega 

stafað af hinni miklu þörf stelpnanna til að skrifa í færslum sínum með hverjum þær eru 

og hvað þær eru ánægðar með vini sína sem þær nafngreina oftast. Stelpur nota 8% meira 

af samtengingum vegna þessa. Í notkun sagnorða munar heilum 17% og hafa strákarnir 

þar vinninginn. Hafa ber í huga að meðaltal orða í einni færslu hjá strákum er 4,1 en 

stelpur skrifa 5,7 orð að meðaltali í einni færslu. Þar af leiðandi hefur hvert orð meira vægi 

í texta strákanna þegar prósentan er reiknuð. Að auki skrifuðu fleiri stelpur setningar án 

sagnorða heldur en strákar. Setningar sem einkenndust af sagnorðaleysi voru 

staðhæfingar. Telma skrifar til að mynda einu sinni „... Skolanum -.-“ og ekkert meir.  

Samkvæmt þessari rannsókn virðast strákar skrifa meira út frá sjálfum sér heldur en 

stelpur. Það gefur auga leið að þeir nota einnig fleiri nafnháttarmerki en stelpurnar og 

nemur munurinn 8%. 

3. Viðhorf unglinga 
Til að fá staðfest viðhorf unglinganna til vankanta fésbókarinar og stafsetningarvillna 

sendi rannsakandi fésbókarskilaboð til þeirra (sjá viðauka 5). Hugbúnaður fésbókarinnar 

er enskur. Viðmótið hefur (a.m.k. að nokkru leyti) verið þýtt á íslensku en ekki hefur tekist 

að laga það algjörlega að íslensku málfari. Vankantarnir koma glögglega í ljós þegar 

notendur fésbókarinnar merkja vini sína í stöðu en þá beygjast nöfnin ekki í föllum 

samkvæmt íslenskri málvenju, eins og áður hefur verið vikið að. Sumir málnotendur vilja 

ekki beygja nafnið sitt og er það fremur undantekning heldur en regla. Aftur á móti er 

ekkert val um beygingu nafna á fésbókinni þegar vinirnir eru merktir. Fésbókarmeðlimir 

merkja vini sína oft þegar þeir eru að gera eitthvað saman; þá birtist uppfærslan bæði á 

vegg þess sem skrifar og hjá þeim aðila sem er merktur. Stafsetningarvillur eru afar tíðar á 

fésbókinni en þær eru lítið sem ekkert leiðréttar af vinum. 

3.1 Aðgreining 

Til að greina á milli merktra vina í stöðuuppfærslu og aðila sem uppfæra stöðu með því að 

minnast á vin sinn, fá merktir vinir leturgerðina Myriad Pro Bold hér í ritgerðinni. Dæmi 
                                                        
27 Sigurður Konráðsson 1998:109 
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um slíkt af síðu Elku er þegar hún merkti vinkonu sína: „Elka Smáradóttir bíða eftir 

Elísabet Ásmundsdóttir♥, út í kvöld að sprengja.“ Síða Elísabetar Ámundsdóttur lítur 

nánast eins út fyrir utan lítið merkimiðaspjald sem er aftan við nafn Elku, til merkis um að 

staðan sé merkt. 

 Hér kemur dæmi um uppfærslu stöðu þegar vinur er ekki merktur en kemur engu 

að síður fram við uppfærslu,  „Halla Jónasdóttir var ad koma ur kringlunni med möggu, 

sunnu og rut ;) ♥“. 

3.2 Viðhorf unglinganna til merktra uppfærslna 

Mikið er um að unglingar merki vini í stöðu sinni þrátt fyrir þann galla í kerfinu að nöfnin 

beygjast ekki. Mjög sjaldan kemur fyrir að unglingarnir noti samtenginguna ‘og’ til þess 

að nafnið komi rétt út. Dæmi: „Telma Óskarsdóttir og Vilborg að chilling (h)“. Að auki 

er vinsælt að senda spurningarlista manna á milli. Hver sem er getur útbúið lista og ekki er 

hægt að leiðrétta stafsetninguna eftir á. 

 Til að glöggva sig betur á viðhorfi unglinganna gagnvart merktum uppfærslum 

sendi rannsakandi fésbókarskilaboð (sjá viðauka 5) til átta unglinga sem tóku þátt í 

rannsókninni. Þrír strákar og þrjár stelpur svöruðu en einn strákur og ein stelpa svöruðu 

ekki skilaboðunum.   

 Af svörum unglinganna að dæma má sjá að sumir þeirra gera sér grein fyrir því að 

fésbókin er ekki íslenskur hugbúnaður og skilja þar af leiðandi af hverju nöfnin beygjast 

ekki í föllum þegar þau eru merkt. Þar sem einungis sex unglingar svöruðu 

fésbókarskilaboðum rannsakanda er erfitt að heimfæra svör þeirra yfir á fleiri unglinga. 

Því er ekki heldur að neita að svör þeirra voru æði misjöfn. Út frá þeim er hægt að flokka 

viðhorf unglinga gagnvart merkingu vina sinna á fésbókinni í þrennt: 1) þá sem er alveg 

sama, 2) þá sem stendur ekki á sama og 3) þá sem gera sér grein fyrir annmörkum 

fésbókarinnar á þessu sviði. Hópi þrjú má svo skipta í tvo hópa eftir því hvort þeir sættu 

sig við að nöfnin beygðust ekki þar sem fésbókin er ekki íslensk og svo hina sem sættu sig 

ekki við þennan kerfisgalla. Það er trú rannsakanda að þrátt fyrir að miklu fleiri unglingar 

tækju þátt í þessari könnun væri samt sem áður aðeins hægt að grófflokka svör þeirra í 

þessa þrjá flokka. 
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3.2. Viðhorf unglinganna til stafsetningarvillna 

Spurningarlistinn sem rannsakandi sendi til unglinganna inniheldur að auki spurningar 

sem varða viðhorf þeirra til stafsetningarvillna. Nokkrir unglingar verða pirraðir þegar þeir 

sjá stafsetningarvillur, þó svo að þeir leiðrétti þær ekki alltaf en öðrum er alveg sama hvort 

vinir þeirra skrifa vitlaust eða ekki.     

 Svör unglinganna voru afar mismunandi. Hjá meirihluta svarenda kom fram að 

stafsetningarvillur fóru ekki í taugarnar á þeim eða þeir voru hlutlausir. Þrátt fyrir það 

sagðist meirihluti svarenda leiðrétta villurnar en það gerir Atli Máni aftur á móti ekki. 

Hann leiðréttir ekki texta annarra. Jón Jónsson sagðist bara leiðrétta sjálfan sig þegar hann 

væri „að spjalla við fólk“. Höllu Jónasdóttur þykir afar leitt þegar unglingar skrifa 

uppfærslur eins og þeir væru að skrifa sms, sbr. ehv í staðinn fyrir eitthvað. Hún leiðréttir 

bara texta annarra ef hún veit með vissu að leiðréttingin fari ekki í taugarnar á 

viðkomandi. Flestir sem sögðust leiðrétta villur vina sinna slógu þann varnagla að ekki 

væri við hæfi að leiðrétta allar villur. Meðal annars kom fram að ekki væri tilhlýðilegt að 

leiðrétta tilfinningaþrunginn texta sem væri skrifaður á stuttum tíma né heldur texta hjá 

kunningjum. Elka nefnir að hún leiðrétti þær villur sem hún treystir sér til að leiðrétta en 

það gefur til kynna að málfræðikunnátta hennar setji henni ákveðnar hömlur. Óöryggi 

Elku í stafsetningu er að öllum líkindum ekki einsdæmi og er líklegt að fleiri unglingar 

hiki við að leiðrétta fésbókartexta vegna þess að þeir eru ekki alveg vissir hvað sé rétt og 

rangt. 

 Þrátt fyrir þessi svör tók rannsakandi afar sjaldan eftir því að unglingar leiðréttu 

texta annarra.Villur á fésbókinni má finna víða. Þær má m.a. finna í spurningalistum, 

stöðum og athugasemdum. Þegar rannsakandi skimaði yfir fésbókarsíður unglinga rak 

hann augun í að málfarsvillur voru ekki leiðréttar á fésbókinni heldur einungis 

stafsetningarvillur, í litlum mæli þó, en það gæti stafað af óöryggi unglinganna við að 

kljást við slíkar villur. Það þykir ekki flott á fésbókinni að vera sá sem leiðréttir alltaf.  

Til að skilja enn betur af hverju unglingar leiðrétta ekki hver annan talaði 

rannsakandi við tvær stelpur í 10. bekk og spurði þær um viðhorf þeirra til 

stafsetningarvillna. Þeim þótti þær hvimleiðar en bættu því við að það væri „nördalegt“ að 

leiðrétta villur á fésbókinni. Þetta var óformlegt viðtal og speglar vissulega ekki viðhorf 

allra en staðfesti samt sem áður grun rannsakanda um viðhorf unglinga til 

stafsetningavillna á fésbókinni.  
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 Rannsakandi rakst aðeins á þrjú dæmi sem sýndu fram á að unglingar leiðréttu 

stafsetningu. Fyrsta dæmið var tilraun Höllu til að skrifa enskt slangur nær framburði og 

hin tvö dæmin voru stafsetningarvillur.   

 „Rave“ er vinsælt hjá unglingum í dag og fara þeir meðal annars á „rave“ 

dansleiki. Halla Jónasdóttir skrifaði rafe á stöðu sína sem er tilraun til stafsetningar nær 

framburðinum þar sem hann er reif á íslensku. Margir vina hennar á fésbókinni komu með 

athugasemdir þess eðlis að rafe væri röng stafsetning og hún ætti að skrifa rave. Elka 

Smáradóttir var að fara á sama ball og skrifaði rave-ball á sína stöðu og fékk þar með 

engar tillögur að bættri stafsetningu.  

 Á fésbókinni getur sama manneskja fengið að sjá alls konar útfærslur á nafninu 

sínu og var það ekki leiðrétt, í þessari rannsókn, þegar vinir skrifuðust á. Það var hins 

vegar stundum gert þegar rangt var farið með nöfn fræga fólksins. Atli Máni setur mynd af 

John Cho á síðuna sína og skrifar undir „ég er líkur jhon co“. Sex mínútum síðar skrifar 

Katla Rún athugasemd „ég sagði að þu værir likur honum :) nema það er bara john cho 

ekki jhon co :´)“. 

 Halla Jónasdóttir uppfærði stöðuna sína þann 30. desember 2009. Vinkona hennar 

gerir athugasemd við stöðu hennar og upphefst samtal þeirra vinkvenna. Klukkan 14.13 

skrifar Halla: „... haha því ég er búin að fara svo seint að sofa og því ætlaði ég að fara fyrr 

að sofa og fyrr á fætur(að snúa sólarhrignum við semsagt ;)) en það gegg ekki alveg ♥“. 

Síðar um daginn, klukkan 17.50, svarar vinkona hennar og þá skrifar Halla: „... haha nei 

gegg heldur ekkert svaka vel ;)“ en í þetta sinn leiðréttir hún sig og skrifar nýja færslu 

„*gekk“. 

4. Villur sem ekki eru leiðréttar 
Flestar villurnar á fésbókinni og/eða á einhvern hátt óeðlilegt mál fær að standa óáreitt, 

nánast enginn leiðréttir texta annarra. Í þeim textum sem hér eru til umfjöllunar verður 

litið á nokkrar villur sem ekki eru leiðréttar.  

4.1 Stór eða lítill stafur 

Unglingar á fésbókinni fara mjög frjálslega með stóra og litla stafi. Séu þeir að uppfæra 

stöðu sína í gegnum farsíma sleppa þeir oft á tíðum stóru stöfunum. Dæmi: „Halla 

Jónasdóttir var ad koma ur kringlunni med möggu, sunnu og rut ;) ♥“. Það að staðan var 

uppfærð úr farsíma útskýrir ef til vill af hverju ð var ekki notað og að engir stórir stafir eru 

í textanum. Nafn þess sem uppfærir stöðu sína er alltaf hið sama og þegar skrifað er í 

farsíma eru þeir íslensku stafir sem ekki má finna í enska stafrófinu aftast í röðinni. 
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Margir símanotendur hafa ekki þolinmæði til að bíða eftir að séríslensku stafirnir birtist og 

nota því erlendu stafina í staðinn. Í sumum símum er d til að mynda fremst á takkanum 

fyrir tölustafinn 3 en ð er númer níu í röðinni á sama takka. Hins vegar er ekki mikill 

munur á o og ö en o er númer þrjú á takkanum fyrir tölustafinn 6 en ö er númer fimm. Til 

að gera stóran staf í gegnum farsíma þarf í langflestum tilvikum að ýta á takka neðst til 

hægri á símanum.  

 Lítum á uppfærslu á stöðu sem var skrifuð á tölvu: „Halla Jónasdóttir fer á eftir 

upp í kringlu að mögulega kannski kaupa kjól í KISS :] ♥.“ Hérna vantar stóran staf í 

kringlu. Fleiri dæmi staðfesta lítinn staf á Kringlunni; Telma Óskarsdóttir skrifar líka í 

færslu sinni kringluna með litlum staf. Sumir íslenskir ferðamenn kalla 

verslunarmiðstöðvar erlendis ‘kringlur’. Kringlan í Reykjavík var stofnuð árið 198728 og 

því gefur auga leið að þeir unglingar sem fæddir eru 1996 hafa alist upp við hana. Má telja 

líklegt að Kringlan sé í hugum margra orðin samheiti yfir verslunarmiðstöðvar. Þess má 

einnig geta að enska orðið mall hefur stundum verið þýtt sem kringla. Skiljanlegt er að 

Halla skrifi Kiss í hástöfum þar sem vörumerki þess í Kringlunni er einnig ritað í 

hástöfum.  

 Stundum eru hástafir notaðir til áherslu. Dæmi: „Halla Jónasdóttir hahah Geiri, 

magga er sko klárlega BEST.“ Hérna vandar Halla sig og skrifar nafnið á Geira með 

stórum staf en ekki Möggu vinkonu sinnar. Hins vegar, til að undirstrika hvað Magga er 

frábær, er lýsingarorðið best í heild sinni skrifað í hástöfum.  

 Sé eitthvað fyndið tjá unglingarnir sig gjarnan með hástöfum, dæmi: „Sóley 

Grímsdóttir HAHAHAHAHA SIILVÍA ÉG MAN EFTIR ÞVI ! BWHAHAHAH ÞAÐ 

VAR SVO FYNDIÐ ! elska þig lika ;*“. 

 Unglingarnir nota hástafi líka á neikvæðan hátt. Vinur Telmu skrifaði einu sinni 

þessa athugasemd við stöðu hennar: „HALTU KJAFTI !“  

4.2 Samsláttarvillur 

Maður er manns gaman og í mannfagnaði vilja flestir gjarnan vera vel til hafðir. Sumir 

„hafa sig til“ en aðrir „gera sig til“ (sbr. Íslensk orðabók, 3. útg. bls. 445, gera sig til „vera 

með yfirborðshátt, látalæti“ og bls. 515: hafa sig til ‘taka sig til, snurfusa sig’).29 Því til 

staðfestingar inniheldur ein uppfærsla nemenda dæmi: „Elka Smáradóttir komin í 

jólakjólin og búin að gera sig til síðasta klukkutíman, nú eru það bara að halda jólin :) ♥“. 

                                                        
28 Kringlan 2010 [Án árs]. 
29 Íslensk orðabók:445, 515 
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Hér er sennilega ruglað saman orðatiltækjunum að gera sig klára/n og hafa sig til, 

samanber uppfærslu hjá einum nemenda, „Halla Jónasdóttir og Erla Magnúsdóttir að 

gera sig klárar fyrir raFe ballið :] ♥♥ “.  

 Síðari hluti málsgreinarinnar inniheldur villu: „... nú eru það bara að halda jólin :) 

♥“. Sögnin að vera er hér ranglega höfð í fleirtölu. Hér gæti verið um innsláttarvillu að 

ræða en önnur líkleg skýring er sú að Elka hafi ruglast vegna nafnorðsins jól sem er 

fleirtöluorð. Setningin yrði tæk ef nafnhátturinn að halda væri felldur brott. Þá liti 

setningin svona út: „nú eru það bara jólin ...“ Svo virðist sem Elka sé ekki með á hreinu 

hvað gera skuli við sögnina vera þegar sögnin halda er með.  

 Til nánari samanburðar gerði rannsakandi örkönnun á www.google.is. Þar sló hann 

inn annars vegar „núna er jólin“ og hins vegar „núna eru jólin“. Alls fengust 2540 

leitarniðurstöður  þegar slegið var inn „núna er jólin“ og 48.500 niðurstöður fengust þegar 

slegin voru inn orðin „núna eru jólin“.30 Þessar niðurstöður sýna að tæp 5% skrifa „núna 

er jólin“. 

4.3 Málvillur 

Stundum eiga samtöl á fésbókinni sér stað á rauntíma, sbr. næsta dæmi: „Telma 

Óskarsdóttir...mer langar að grenja an djoks -.-' mer er buin að langa i þessar buxur eg 

veit ekki hvað lengi , og svo er eg svo mikill snillingur að hella KERTAVAXI á þær !-.-' 

...“ Í þessari athugasemd skrifaði Telma 99 orð í níu línum á þremur mínútum. Hún 

uppfærði stöðu sína og vinkona hennar gerði athugasemd sem varð til þess að þær fóru að 

spjalla í rauntíma á fésbókinni. Rauntíminn gerir það að verkum að hraðinn á skrifunum er 

mikill og sleppir fólk oft kommum, stórum og litlum stöfum og hugar almennt ekki mikið 

að stafsetningunni. Vegna þessa verður ekki gerð sérstök grein fyrir vöntun á 

greinarmerkjum í þessum texta Telmu heldur einungis skoðuð málvillan „mér langar“.   

 Fyrri villan hennar Telmu, „...mer langar að grenja...“, er dæmi um 

þágufallshneigð sem er orðin mjög algeng meðal ungmenna. Í könnun sem gerð var árið 

2001 kemur fram að yfir 90% ellefu ára barna á Íslandi hefur þágufallshneigð í einhverjum 

mæli.31 Í greininni kemur einnig fram að því minni menntun sem mæður barnanna hafa 

því meiri líkur eru á þágufallshneigð barna þeirra.32 Með þessari villu er hugsanlegt að 

málfarsleg stéttarskipting sé að verða að veruleika að einhverju leyti í íslensku samfélagi í 

                                                        
30 Skv. leit að orðasambandinu „núna eru jólin“ og „núna er jólin“ með leitarvélinni Google 16. mars 2010 
31 Jóhannes Gísli Jónsson og Þórhallur Eyþórsson 2003:19 
32 Jóhannes Gísli Jónsson og Þórhallur Eyþórsson 2003:10 
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dag. Þágufallshneigðin stafar af vankunnáttu í meðhöndlun ópersónulegra sagna en sögnin 

langar er einmitt ópersónuleg. Villan er væntanlega til komin vegna þess að sagnir sem 

hafa „mig“ sem geranda eru sjaldgæfar í notkun. Sé „mér langar“ slegið inn á goggle.is 

koma upp 98.000 niðurstöður en 889.000 sé slegið inn „mig langar“.  

 Í seinni villunni „...mer er buin að langa i...“ setur Telma búin í nefnifall, sbr. „ég 

er búin“, og skrifar ég í þágufalli í upphafi setningar þrátt fyrir að bæði orðin ættu að vera 

í þolfalli vegna sagnarinnar langar. Eins og fram kom hér að ofan var færslan skrifuð í 

miklum flýti og gæti villan stafað af því. En því er ekki að neita að færslan var gerð og 

samkvæmt google.is innihalda fimm aðrar færslur þessa sömu villu.33 Hefur rannsakandi 

heyrt fólk í auknum mæli segja „mig er búið að langa í“ sem hann telur ekki góða 

íslensku, þrátt fyrir að setningin sé málfræðilega rétt. Í fljótu bragði virðist sem villa 

Telmu sé afbökun á þeirri setningu. Einn unglingur nefndi í viðhorfskönnun sinni til 

stafsetningavillna (sjá viðauka 5) að hann leiðrétti ekki villur vina sinna þegar þeir segðu 

frá dramatískum atburði vegna þess að hann vissi að viðkomandi væri þá að flýta sér að 

skrifa og virðist sú vera raunin með athugasemd Telmu í þetta sinn.  

 Nokkur dæmi eru um að forsetningum sé sleppt á fésbókinni. Elka svarar vinkonu 

sinni sem spyr: „... hvenar er það :D ?“ með þessum orðum „eeftir :D“. Það liðu tíu 

mínútur áður en Elka svaraði henni og því er ekki hægt að kenna hraða fésbókarinnar með 

vissu um vöntun á forsetningunni á. Hins vegar gæti Elka hafa verið að hafa sig til og haft 

lítinn tíma til að vera að skrifa vinkonu sinni á fésbókinni og þar af leiðandi skrifað 

athugasemdina í flýti. Ekki reyndist unnt að staðfesta þann grun rannsakanda. Í sama 

samtali spyr vinkona Elku hana „eru skórnir úr Lógó 69?“ og hún svarar „ ...nei þeir eru 

bianco :'). Hérna vantar forsetninguna úr og átti samtalið sér stað á rauntíma. Ástæðan 

fyrir vöntun á forsetningum er ekki skýr en hugsanlega spila talmálsáhrif þarna inn í.  

5. Talmálsáhrif  
Talmálsáhrifa gætir víða á fésbókinni en ef til vill eru þau mest áberandi þegar vinir 

spjalla á lokuðum rásum. Rannsakandi telur að mestu talmálsáhrifin komi fram þegar vinir 

byrja að „spjalla“ saman undir mynd eða í athugasemdum og birtast þau þá í nokkrum 

afbrigðum. Helst ber að nefna endurtekningar á setningum, endurgjöf fésbókarmeðlima í 

formi hláturs og ýmissa tákna sem eru notuð til þess að sýna fram á tilfinningar þess sem 

skrifar. Styttingar eru einnig tíðar á fésbókinni, ýmist sem aðlögun stafsetningar að 

framburði eða hreinlega stytting orða til að skrifin gangi hraðar fyrir sig og síðast en ekki 

                                                        
33 Skv. leit að orðasambandinu „mér er búin að langa í“ með leitarvélinni Google 16. mars 2010 
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síst hikorðin. Hér fyrir neðan er dæmi af samtali sem sýnir fram á notkun endurtekningar, 

endurgjafar og tákna: 

 
Lárey Brá Skúladóttir hahaha sjáiði svipinn á mér XD 
14. desember 2009 kl. 11:09 · Tilkynna  
Jónína Rós Einarsdóttir falleegt :) 
talking to líney ;)♥ 
14. desember 2009 kl. 11:41 · Tilkynna  
Halla Jónasdóttir ahhh...það skýrir margt...jónína alveg, nei arney til hægri TIL HÆGRI! 
15. desember 2009 kl. 14:46 · Tilkynna  
Jónína Rós Einarsdóttir já alveg örrugglega :') 
15. desember 2009 kl. 16:25 · Tilkynna 
Jónína Rós Einarsdóttir ekki þetta hægri heldur HITT hægri :'D hihi 
17. janúar kl. 18:51 · Tilkynna  
Halla Jónasdóttir hahah líney alveg- hægri hér? NEI HITT HÆGRI ;) 
18. janúar kl. 14:15 · Tilkynna  
Sigríður Rós Ingimarsdóttir bullið í ykkur stelpur :-) 
18. janúar kl. 19:11 · Tilkynna  
Halla Jónasdóttir Hahaha það má svosem búast við því :} 
18. janúar kl. 19:13 · Tilkynna  
Jónína Rós Einarsdóttir hihi sma:$ 
18. janúar kl. 20:15 · Tilkynna 
 
Undanfarandi texti er lýsing á mynd sem Halla Jónasdóttir setti í albúmið sitt. Vegna 

myndarinnar fara vinkonurnar að spjalla saman á fésbókinni um myndina. Það vakti 

eftirtekt rannsakanda að þetta samtal átti sér stað á fjórum dögum. Það ber þess þó ekki 

merki þar sem vinkonurnar taka upp þráðinn þar sem frá var horfið í hvert sinn þegar þær 

halda áfram með samtalið. Halla minnist til dæmis á atvik sem átti vel við myndina, 

Jónína tekur undir og bætir við. Því næst endurtekur Halla orð Jónínu með enn meiri 

áherslu.  

 Í samtalslotum nota hlustendur endurgjafarorð til að láta viðmælanda vita að þeir 

séu að hlusta. Helstu endurgjafarorðin eru mhm og já. Þar að auki er hlátur algengt 

endurgjafarmerki en vissulega á hann ekki við alstaðar. Tilfinningaleg afstaða til 

viðmælanda er gefin til kynna með viðkvæði. Viðkvæði getur verið óyrt, þ.e. tjáð með 

höfuðhreyfingum og ýmsum svipbrigðum eða yrt; þá myndu setningar á borð við guð 

minn góður, hvað ertu að segja! eiga við. 34 Sé litið nánar á þetta samtal vinkvennanna er 

hægt að sjá að þær reyna að tjá svipbrigði sín á spjallinu, þær „hlæja“ mikið og „brosa“ 

dátt.  

5.1 Styttingar 

Styttingar á fésbókinni eru margar og geta orðið til þess að sá sem er ekki vanur að lesa 

þær eigi erfitt með það. Stundum vísa táknin á fésbókinni í MSN myndir, dæmi: „Elka 

                                                        
34 Þórunn Blöndal 2005b:690 
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Smáradóttir (mp)..“ og athugasemd hjá öðrum unglingi „haha (Y)“. (mp) táknar myndina 

 og (Y) táknar myndina  . Þessar myndir koma aðeins fram þegar „spjallað“ er á 

MSN en táknin eru samt sem áður notuð til að vísa í þessar myndir á fésbókinni. Nokkrar 

fleiri útgáfur má finna af táknum sem vísa í MSN myndir, dæmi: (h) -   (6)  (a) 

 L=  R=  :p  :0  :d   (:s) .  

 Aðrar styttingar á fésbókinni gera ráð fyrir enskukunnáttu lesanda og þarf hann að 

bera stafina fram á ensku til að skilja þýðingu orðsins, sbr. HI5 sem sem útleggst sem 

„high five“ sé HI lesið á ensku og tölustafurinn 5. Nokkrar styttingar eru sama eðlis og 

sumar eru einnig með myndum sem þarf að „lesa“ á ensku, sbr. „♥ u 2;*“ (sem útleggst  

love you too). Semíkomman og stjarnan eru tákn fyrir kyssandi broskarl sem blikkar. 

Önnur útgáfa af sömu styttingu er „ily2 ;*“ en það er mjög algengt að margskonar 

styttingar séu notaðar á fésbókinni fyrir sama fyrirbærið.   

 Rannsakandi sá eina athugasemd sem leit svona út: „HP 4 life ♥“. Hann talaði við 

ungling sem hann þekkti og spurði hann út í skammstöfunina HP og svaraði unglingurinn 

um hæl að það færi eftir þeim sem skrifaði hana. Ef viðkomandi væri Harry Potter 

aðdáandi væri þetta stytting fyrir hann en ef HP stæði í umræðu um tölvuleiki gæti 

styttingin þýtt „Health Point“ sem þýðir lífslíkur í nokkrum tölvuleikjum. Nefndi hann 

ennfremur að skammstöfunin HP færi eftir samhengi textans. Unglingar í dag virðast vera 

með mikið óvissuþol og eru fljótir að átta sig á því hvað á við hverju sinni. Í þessu tilviki 

stóð skammstöfunin fyrir Harry Potter.   

 Margar styttingar eru á ensku og fer það eftir áherslu á orðinu hvort styttingin er 

öll skrifuð með há- eða lágstöfum. Hér að neðan gefur að líta lista yfir nokkrar 

skammstafanir sem rannsakandi sá á fésbók unglinganna og hinar ýmsu útfærslur þeirra á 

orðunum. Eftirtektarvert er að sumar styttingarnar geta átt við fleiri en eitt orð. Sjá töflu á 

næstu blaðsíðu. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 32 

 
Orðin Styttingar  
Af hverju afhv  
Einhver, einhvern, eitthvað, einhverjar, 
einhverjum ehv 
Einhverri eh 
Eitthvað ekv, eikkað 
Geðveikt gekt, gg 
Geggjað gg 
Guð minn góður gmg 
Morgun  mrg 
Nákvæmlega nkv 
Og fleira  og fl. 
Vandræðilegt vandró 
All right ait, aitx 
By the way  btw 
Desktop  dp   
Facebook fcb 
Fokking  fkn 
Good game  gg 
Greenwich Mean Time gmt 
No problem  np 
Of course ofc 
Oh my God OMG, OMGZ, ZOMG, OMGZZH o.fl.  
People ppl 
Totally ttly 

 

Unglingar í þessari rannsókn rugluðust á óákveðnu fornöfnunum eitthvað og einhver. 

Þegar litið er yfir listann hér að framan má sjá að skammstöfunin ekv stendur fyrir bæði 

fornöfnin. Hér er dæmi frá unglingi þar sem ekv kemur tvisvar fyrir í texta og merkir sitt 

hvort fornafnið: „þu þarft að uploada flash ekv ef þu sendir mer ekv myndir i emaili þá get 

ég sett þær inn ;)“. Elka skrifar um ógeðfelldan mann: „... eitthver ógeðslegur :s“ og Atli 

Máni skrifar: „... er ég að tala eitthvern tíman við þig ... “ Á fésbókinni getur unglingur 

sem er óöruggur í stafsetningu apað eftir rangri stafsetningu og því getur vitleysan haldið 

áfram. 

 Sum orð vilja renna saman í talmáli en hafa hingað til ekki ratað mikið inn í 

ritmálið. Á fésbókinni er að finna mýmörg dæmi sem sýna fram á úrfellingu atkvæða í 

stafsetningu. Hér að neðan verða sýnd nokkur dæmi, sum þarfnast útskýringa og verða því 

athugasemdirnar að hluta til skráðar fyrir aftan dæmin. Sjá töflu á næstu blaðsíðu.  

 

 

 

 
 



 

 33 

Orðin Samkvæmt framburði 
Afmæli ammili 
Ástin ásdiin 
Einhvern veginn einhverneigin  
Einhver staðar einhversstaðar  
Eitthvað eikkað 
Elska ykkur  elskykkur 
Elska þig elskaðii, elskaþig 
Ertu að ertað 
Er það ekki? er þaggi? 
Fram úr frammur 
Geðveikir gjéðir 
Gerir þú  geriru 
Hvernig þekkist þið? hvernig þekkisti?  
Inn á  inná 
Niður í niðrí 
Ofan í  oní 
Ógeðslega  ogissla 
Rússunum rússönum 
Sendu mér sms  „smsaðstu við mig...“ (tökusögnin að 'smsa´er hér komin í boðhátt) 
Sjáið þið sjáiði 
Sveittur hamborgari sveittan hammara 
Svo sem  svosem 
Snilld schniiild 
Sæta sæda (að vera sæddust) 
Út úr (kú)  útúr 
Þarna þanna 
Þú veist þúst 
Þú ert þúrt, þúrrt 
Awesome osom 
Cool people  kul pipol 
Love  luuuuv 
Orsom Or some 
Sexy  sexeh 
Thank you thanx, thnx, thnk, thaaaanku 
You are Ur 
You are beutiful, it is 
true jor bjútfol its trúúúúúúú!!!! 

 
 

Inní, oná, geriru og niðrí eru orð sem rannsakandi er farinn að taka eftir í skrifum annarra 

og fékk hann spurningu frá háskólamenntuðum vini sínum í vor 2010 þess efnis hvort ætti 

að skrifa inn í eða inní.  

 Mörg hikorð birtast á fésbókinni dæmi: ömm, sko, mögulega, kannski, mhm, þarna, 

hérna, mmm .. ööö.. , hey, þannig. Eru þau frekari staðfesting á óformleika fésbókarinnar. 
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5.2 Enskuáhrif 

Stundum koma fram setningar sem eiga sér fyrirmynd í ensku vegna þess að fésbókin er 

óformlegur vefur vina. Elka skrifar „... við erum svo þínar! ♥ ♥“ eftir að vinkona hennar 

skrifaði „... sætustu MINAR ♥“. Þessi setning kemur greinilega til vegna áhrifa frá 

enskunni „we are so yours“ og „sweeties mine“.  

 Elka er að lýsa vinkonu sinni og notar efsta stig lýsingarorða, jafnvel þó svo að það 

passi ekki. Dæmi: „þú ert bestust...hæperasta manneskja sem ég þekki, vel vöxnust, 

flottustu fötin, spes (EKKI SPES, VENJULEGT ! xd), bestust í fótbolta...“ Hún á ekki í 

vandræðum með að gera slíkt hið sama við enska orðið hyper. 

 Með tilkomu fésbókarinnar hafa orð eins og add, comment, tag, status og like litið 

dagsins ljós í íslensku slangri. Sögnin að adda er veik sögn og fellur vel að íslensku 

beygingarkerfi,  adda - addaði - hef addað. Sögnin að adda stýrir þágufalli alveg eins og 

hin upprunalega íslenska hliðstæða, bæta við, gerir. Til að geta orðið vinur einhvers á 

fésbókinni verður fésbókarmeðlimur annaðhvort að fá vinarbeiðni frá þeim sem hann vill 

vingast við eða senda vinarbeiðni sjálfur á þann sem hann vill bæta við sem vini. Þegar 

nýr vinur bætir öðrum við á fésbókina sína þá þakkar sá sem fékk vinafyrirspurnina oft 

með þessari setningu: „takk fyrir addið“. 

 Sögnin að tagga hefur líka aðlagast vel íslensku beygingarkerfi, tagga - taggaði - 

hef taggað. Skipun eins og „taggaðu nú alla sem voru í þessari glósu ;)“ sýnir hversu vel 

tökuorðið hefur fest sig í sessi. Taggaðu stýrir þolfalli alveg eins og íslenska hliðstæðan,  

merktu, gerir. Tagg er aðallega notað þegar myndir eru merktar á fésbókinni og þegar fólk 

vill ekki verða merkt þá aftaggar það sig. 

 Nafnorðið comment fylgir íslenskri stafsetningu miðað við þessa athugun. Dæmi 

eins og „hann eyddi kommentinu“ og „takk fyrir kommentið“ eru algeng. Hér er enska 

slangrið comment hvorugkyns nafnorð en íslenska hliðstæðan, athugasemd, er kvenkyns. 

 Nafnorðið status fær oft greini eða er haft í fleirtölu og sést þá að það er 

karlkynsnafnorð. Talað er um „statusinn“ og „statusa“. Ein merking orðsins status er 

‘staða’ sem er kvenkyns nafnorð.   

 Hins vegar er enska sögnin like ekki eins fljót að aðlagast íslenskri stafsetningu og 

hin tökuorðin. Dæmi: „þetta er ekki fyndið og ekkert til að like'a -.- “ eða „like á 

kommentið hennar sifjar ! ekki halla...“ Ástæðan getur verið sú að íslenskur framburður á 

like er „læk“. Granni sérhljóðinn i þarf að víkja fyrir tvíhljóðanum æ og eru þetta miklar 

breytingar á stafsetningu. Nice er gamalt tökuorð sem unglingar rita bæði eftir framburði 

og enskri stafsetningu. Telur rannsakandi að þróun ritháttar á orðinu nice gæti gefið 
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vísbendingar um hvernig tökuorðið like eigi eftir að þróast. Íslenska orðið fyrir like er 

sögnin líka. Á fésbókin er like þýtt sem líkar þetta því orðið líkar getur ekki staðið eitt og 

sér í íslensku. 

 Sum ensk orð eru fljót að aðlagast íslenskri stafsetningu sbr. ofkors, karókí, 

móment, kommentið, copyaður, okei og tana. En önnur orð eins og enska orðið nice hafa 

verið lengi að aðlagast íslenskunni, sbr. hæber-kasti, hæperasta, pís át, næææs, næs, 

fokking, deita,  luuuuv, smælífeis, beib, beip og bby. Rannsakandi rakst á eitt orð á fésbók 

unglinganna sem hann telur að eigi ekki eftir að aðlagast íslenskunni en það er orðið what. 

Þarna virðist takmörkun aðlögun íslenskunnar vera. Sama mætti segja um öll orð sem 

byrja á 'wh' eins og t.d. when, where og who(m).   
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6. Lokaorð 
Í þessari rannsókn var reynt að sýna fram á að málfar unglinga á fésbók beri mikinn svip 

af talmáli og var tilgátan rökstudd með mörgum dæmum. Fésbókin er vefur þar sem 

frjálsleg samskipti vina eiga sér stað og verður þar af leiðandi vettvangur nýrrar 

ritmálsnotkunar. Á henni er hægt að sjá hvenær færsla er skráð og því er stundum hægt að 

sjá í raun hve langan tíma það tekur að skrifa hverja færslu.  

 Á fésbókinni er mikil gróska í notkun tákna fyrir tilfinningar og nota unglingar þau 

óspart, stelpur í ríkari mæli þó. Getur það orðið til þess að notkun innihalds- og 

tilfinningaþrunginna orða fari dvínandi með tímanum. Það að sagnir skuli vera orðnar 

fremstar í setningu vísar til knapps ritunarstíls sem tíðkaðist fyrr á öldum. Það að 

sérnöfn fái greini staðfestir enn og aftur óformleika fésbókarinnar, reglan um stóran staf er 

ekki lengur við lýði. Stundum skrifa unglingarnir heilu setningarnar með hástöfum til að 

legga áherlsu á orð sín eða sleppa þeim í heild og allt þar á milli. 

 Villur á fésbókinni eru sjaldan leiðréttar og getur unglingur sem er óöruggur í 

stafsetningu apað eftir rangri stafsetningu. Þrátt fyrir að stafsetningarvillur séu ekki 

leiðréttar fara þær í taugarnar á sumum sem þykir þó „nördalegt “ að leiðrétta villur 

annarra. Hraðinn á fésbókinni er mikill og því eru styttingar algengar. Óvissuþol unglinga 

gagnvart þeim er hátt, þar sem þær hafa mismunandi merkingu eftir samhengi. „GG“ þýðir 

til að mynda bæði good game og geggjað.   

 „Samtöl“ geta átt sér stað á fjórum dögum með hléum og samt verið heildstæð. 

Tökuorð eru misjafnlega lengi að aðlagast íslensku beygingarkerfi. Ensk orð sem eru borin 

fram samkvæmt íslenskum málvenjum, samanber add, (bæta við) eru fljótari að aðlagast 

íslensku beygingarkerfi heldur en orð eins og like (líkar við) sem er borið fram sem læk. 

        Hægt væri að rannsaka mun fleiri þætti fésbókinnar. Meðal annars væri gaman að 

skoða hversu mikil áhrif það hefur á þann sem uppfærir stöðu sína að allir vinir 

viðkomandi geti gert athugasemd við stöðuna. Jón Jónson uppfærir stöðu sína til að 

mynda ekki eins oft og í upphafi enda fær hann örsjaldan athugasemd á færslur sínar. 

Reyna unglingar að skrifa þannig að þeir fái athugasemdir? Hverjar eru væntingar þeirra 

sem byrja á fésbókinni? Ef einelti er til staðar, heldur það áfram þar? Einnig væri gaman 

að rannsaka hvort mikið af styttingum unglinganna á fésbókinni rati inn í talmálið, sbr. 

þegar rannsakandi heyrði einn ungling segja ROFL (rolling on the floor laughing). 

        Fésbókin er vettvangur nýyrðasmíði. Er það ósk rannsakanda að þeir sem hafa áhuga 

á nýbreytni í íslensku máli sjái sér fært á að rannsaka þennan miðil nánar, því svo virðist 

sem fésbókin gefi okkur vísbendingar um hvert íslenskan stefnir.



 

 37 

Heimildaskrá 
Baldur Ragnarsson. 1985. Stílfræði. Mál og menning, Reykjavík. 
Crystal, David. 2001. Language and the Internet. Cambridge University Press, United Kingdom.  
Eiríkur Rögnvaldsson. [Án árs]. Vefslóð: http://notendur.hi.is/eirikur/greinreg.htm [Sótt 23.04. 
 2010]. 
Facebook. 2010. „Advertising“. Vefslóð: http://www.facebook.com/advertising/ [Sótt 18.03. 
 2010]. 
Grettissaga Ásmundarsonar. 1994. Örnólfur Thorsson og Mörður Árnason ritstýrðu. Mál og 
 menning, Reykjavík. 
Höskuldur Þráinsson. 2005. Setningar. Handbók um setningarfræði. Íslensk tunga, III. bindi. 
 Almenna bókafélagið, Reykjavík.  
Jóhannes Gísli Jónsson og Þórhallur Eyþórsson. 2003. „Breytingar á frumlagsfalli í íslensku“. 
 Íslenskt mál og almenn málfræði. 25:7-40. 
Kringlan. [Án árs]. „About Kringlan - Facts and figures“. Vefslóð: 
 http://kringlan.is/Pages/28 [Sótt 18.03. 2010]. 
Kristján Eiríksson. 1990. Stíltækni. Iðnú, Reykjavík. 
Mentor. [Án árs] „Um Mentor“. Vefslóð: https://mentor.is/mentor_website/info/info.aspx [ Sótt 
 28.04. 2010]. 
Millar, Erin. 2007. „We can´t stop meeting like this. Great for socializing, Facebook’s perils make  
 students worry.“ Macleans.ca, 22. mars 
Morgunblaðið. 2010. „Óku inn í miðjan mökkinn“. Vefslóð: 
 http://mbl.is/mm/frettir/innlent/2010/04/16/oku_inn_i_midjan_mokkinn/ [Sótt 16.04.
 2010]. 
Sigurður Konráðsson. 1998. Setningarfræði. 2. útgáfa. Bóksala KHÍ, Reykjavíks 
Slangurorðabók Snöru. [Án árs]. Ritstjórar Einar Björn Magnússon og Guðlaugur Jón Árnason. 
 Snara, vefbókasafn. Vefslóð: http://slangur.snara.is/?p=158 [Sótt 18.04. 2010]. 
Sóley Björk Stefánsdóttir. 2009. „Er Facebook hið nýja almannarými? : greining á 
 upplýsingamiðlun og samskiptum á Facebook“. Lokaritgerð, Háskóla Íslands, Reykjavík 
Sverrir Páll Erlendsson. [Án árs]. Vefslóð: 
 http://old.ma.is/ma/islenska/gagnasafn/ritun/greinarmerki/spurningarmerki.htm [23.04. 
 2010]. 
Vísindavefurinn. [Án árs]. „Hvað er blogg og hvaðan er það upprunnið? “ [Sótt 06.04. 2010]. 
 Vefslóð: http://visindavefur.hi.is/svar.asp?id=3225 
Vísindavefurinn. [Án árs]. „Hvað þýðir www?“ Vefslóð: http://visindavefur.hi.is/svar.asp?id=960 
 Sótt 22.04. 2010]. 
Vísir. 2010. „Flogið til Skotlands klukkan tvö“. Vefslóð: 
 http://visir.is/article/20100416/FRETTIR01/345379016 [Sótt 16.04. 2010]. 
Þorleifur Hauksson og Þórir Óskarsson. 1994. Íslensk stílfræði. Mál og menning, Reykjavík.  
Þórunn Blöndal. 2005a. Lifandi mál. Inngangur að orðræðu- og samtalsgreiningu. 
 Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands, Reykjavík. 
Þórunn Blöndal. 2005b. „Orðræðugreining og setningafræði.“ Í:  
 Setningar. Handbók um setningarfræði. Íslensk tunga III, bls. 677-695.  
 Almenna bókafélagið, Reykjavík. 
Wikipedia. [Án árs]. „Facebook“ Vefslóð: http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook [Sótt 20.04. 
 2010]. 



 

 38 

Viðaukar  
 
Viðauki 1 
 
Til foreldra/forráðamanna. 

 

Ég undirrituð er nemi á 3ja ári við kennaradeild Háskóla Íslands og er að skrifa 

lokaverkefni mitt við deildina. Með því vil ég rannsaka fésbókina. Rannsóknin nær til átta 

nemenda í 8. bekk, sem valdir verða af handahófi. Leyfið snýst um það að ég geti bætt átta 

unglingum á sérstaka fésbók sem ég hef opnað fyrir þessa rannsókn mína. Markmið 

rannsóknarinnar er að skoða málfar unglinganna á fésbókinni. 

 

Ykkar barn varð fyrir valinu að þessu sinni. Persónuvernd veitti leyfi til þessarar 

rannsóknar og mun ég í einu og öllu fara eftir þeim vinnureglum sem hún setur. Vil ég 

óska eftir ykkar leyfi til að framkvæma rannsóknina. Séuð þið samþykk því að 

unglingurinn ykkar taki þátt í henni, þá vinsamlegast sendið staðfestingu á tölvupóstinn 

eom2@hi.is og biðjið unglinginn ykkar að bæta mér á fésbókina sína. Hægt er að finna 

mig á fésbókinni undir netfanginu evaosp86@gmail.com sem var stofnuð í tilefni þessarar 

rannsóknar. 

 

Vakni einhverjar spurningar varðandi verkefnið, þá hikið ekki við að hafa samband. 

 

Með fyrirfram þökk, 

Eva Ösp Matthíasdóttir tímavinnustarfsmaður 

eom2@hi.is 
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Viðauki 2 
 
Til foreldra/forráðamanna. 

 

Ég undirrituð er nemi á 3ja ári við kennaradeild Háskóla Íslands og er að skrifa 

lokaverkefni mitt við deildina. Með því vil ég rannsaka fésbókina. Rannsóknin nær til átta 

nemenda í 8. bekk, sem valdir verða af handahófi. Leyfið snýst um það að ég geti bætt átta 

unglingum á sérstaka fésbók sem ég hef opnað fyrir þessa rannsókn mína. Markmið 

rannsóknarinnar er að skoða málfar unglinganna á fésbókinni. 

 

Persónuvernd veitti leyfi til þessarar rannsóknar og mun ég í einu og öllu fara eftir þeim 

vinnureglum sem hún setur. Vil ég óska eftir ykkar leyfi til að framkvæma rannsóknina. 

Mun ég í þessari viku bæta við nokkrum nemendum af handahófi á vinalistann minn í 

tilefni þessarar rannsóknar. Séuð þið ekki samþykk því að unglingurinn ykkar taki þátt í 

henni þá vinsamlegast sendið mér línu á eom2@hi.is. Fésbókina sem var stofnuð í tilefni 

þessarar rannsóknar er hægt að finna undir undir netfanginu evaosp86@gmail.com. 

 

Vakni einhverjar spurningar varðandi verkefnið, þá hikið ekki við að hafa samband. 

 

Með fyrirfram þökk, 

Eva Ösp Matthíasdóttir tímavinnustarfsmaður 

eom2@hi.is 
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Viðauki 3 
 
Könnun 1 
 
Sæll/sæl, 
 
það væri frábært ef þú sæir þér fært á að svara þessum spurningum fyrir mig. 
Vinsamlegast svaraðu öllum þeim spurningum sem eiga við þig. 
 
1. Ef þú hefur merkt (taggað) vini þína þegar þú uppfærir stöðu (status) þína, hvað finnst 
þér um að nöfn vina þinna fallbeygist ekki? 
 
2. Ef þú hefur verið merktur (taggaður) á stöðu (status) annars, hvað finnst þér um að 
nafnið þitt fallbeygist ekki? 
 
3. Ef þú hefur hvorki verið merktur (taggaður) né merkt (taggað) aðra, hvað finnst þér um 
þegar vinir þínir eru merktir (taggaðir) á stöðu (status) sína og að nöfn 
þeirra séu ekki fallbeygð? 
 
4. Hver sem er getur útbúið spurningarlista á netinu. Hvað af eftirtöldum setningum lýsir 
þér best þegar þú sérð stafsetningarvillu í spurningarlista sem þú ert að svara. 
 
a. Það fer ekki í taugarnar á mér 
b. Ég er hlutlaus 
c. Það fer í taugarnar á mér 
 
5. Leiðréttirðu stafsetningarvillu þegar þú sérð hana? 
 
6. Ef já, af hverju? 
 
7. Ef nei, af hverju ekki? 
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Viðauki 4 
 
Könnun 2 
 
Hvað af eftirfarandi á við þig þegar þú uppfærir stöðu þína (statusinn þinn) á fésbókinni? 
 
A - Þú gerir þér grein fyrir því að nafnið þitt kemur fremst í setningunni 
B - Þú skrifar setningu óháð því að nafnið þitt komi til með að vera fremst í setningunni 
C - Þú skrifar stundum þannig að nafnið þitt passi inn í setninguna og stundum veltur þú 
því ekki fyrir þér 
D - Þú hefur aldrei pælt í þessu 
 
Vinsamlegast svaraðu því sem við á: 
 
Af hverju skrifar þú status (stöðu) ... 
 
...alltaf með litlum staf? 
 
...alltaf með stórum staf? 
 
...ýmist með stórum eða litlum? 
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Viðauki 5 
 
Svör við könnun 1: 
 

Atli Máni 

1 það skiptir mér ekki máli ég tagga ekki mikið á statusa 

2 mér er nokk sama  

3 það vær fallegara ef það væri taggað í réttu falli 

4 B ég er hlutlaus 

5 nei 

6 nei ég geri ekki svoleiðis við annamannara lista 

 

Elka Smáradóttir 

1. Ef þú hefur merkt (taggað) vini þína þegar þú uppfærir stöðu (status) þína, hvað finnst 

þér um að nöfn vina þinna fallbeygist ekki? 

- mér finnst ekkert að þvi :) 

 

2. Ef þú hefur verið merktur (taggaður) á stöðu (status) annars, hvað finnst þér um að 

nafnið þitt fallbeygist ekki? 

- mér finnst það alltílægi  

 

3. Ef þú hefur hvorki verið merktur (taggaður) né merkt (taggað) aðra, hvað finnst þér um 

þegar vinir þínir eru merktir (taggaðir) á stöðu (status) sína og að nöfn 

þeirra séu ekki fallbeygð? 

 

4. Hver sem er getur útbúið spurningarlista á netinu. Hvað af eftirtöldum setningum lýsir 

þér best þegar þú sérð stafsetningarvillu í spurningarlista sem þú ert að svara. 

b. Ég er hlutlaus  

 

5. Leiðréttirðu stafsetningarvillu þegar þú sérð hana? 

- ef að ég get það þá geri ég það. 

 

6. Ef já, af hverju? 

- því að þá stendur rétt í setninguni 
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Halla Jónasdóttir 

1- maður leiðir hugann ekkert mikið af því en það getur farið í taugarnar á mér. 

 

2- truflar mig ekkert enda veit ég að facebook er ekki hannað fyrir íslenska fallbeygjingu. 

 

3- alveg það sama og fyrir ofan, getur farið í taugarnar á mér en eins og ég sagði er 

facebook ekki hannað fyrir íslendinga ;) - því miður 

 

4- bæði b og c - finnst stundum mjög pirrandi þegar krakkar skrifa statusana sína eins og í 

sms-i s.s ehv í staðinn fyrir eitthvað  

 

5- ekki ef ég þekki einstaklinginn vel- nánustu vinir mínir eru vanir því a ég leiðrétti þá í 

tali enda eru foreldrarnir mínir bæði kennarar og því ekki komist upp með 

stafsetningarvillur á mínu heimili. ég hef nú samt alveg leiðrétt einstaka sinnum. 

 

6- ef þeir eru nánir vinir og ég veit að þetta fer ekki í taugarnar á þeim. 

 

7- ef vinur/vinkona er að segja einhverja svaka drama sögur annahvort á facebook 

spjallinu eða í kommentum er eiginlega bara frekar dónalegt að leiðrétta þar sem amaður 

veit að aðilinn er að flýta sér að skrifa :) 

 

Jón Jónsson 

1. tagga aldrei fólk 

2. er ekkert að kippa mér upp við það 

3. sama og tvö 

4. a 

5. nei nema ég geri hana þegar ég spjalla við aðra. 

6. bara ef ég geri hana þegar ég spjalla við fólk. 

7. þá hef ég ekki gert hana og skipti mér ekkert af því. 

 

Margrét Jónsdóttir 

1. Ef þú hefur merkt (taggað) vini þína þegar þú uppfærir stöðu (status) þína, hvað finnst 

þér um að nöfn vina þinna fallbeygist ekki? mér finnst það soldið pirrandi og skrítið en þar 

sem þetta er ekki íslenskur vefur þá skil ég afhevrju þetta er. 
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2. Ef þú hefur verið merktur (taggaður) á stöðu (status) annars, hvað finnst þér um að 

nafnið þitt fallbeygist ekki? mér finnst það soldið pirrandi og skrítið en þar sem þetta er 

ekki íslenskur vefur þá skil ég afhverju þetta eren læt þetta samt bara eiga sig. 

 

3. Ef þú hefur hvorki verið merktur (taggaður) né merkt (taggað) aðra, hvað finnst þér um 

þegar vinir þínir eru merktir (taggaðir) á stöðu (status) sína og að nöfn 

þeirra séu ekki fallbeygð? sama svar og áðan . 

 

4. Hver sem er getur útbúið spurningarlista á netinu. Hvað af eftirtöldum setningum lýsir 

þér best þegar þú sérð stafsetningarvillu í spurningarlista sem þú ert að svara. 

 

a. Það fer ekki í taugarnar á mér 

b. Ég er hlutlaus 

c. Það fer í taugarnar á mér <-þetta  

 

5. Leiðréttirðu stafsetningarvillu þegar þú sérð hana? já oftast. 

 

6. Ef já, af hverju? veit það ekki bara vani .  

 

7. Ef nei, af hverju ekki? 

 

Unnar 

1. Skrítið og óþægilegt. 

2. Sama og seinast 

3. Sama og seinast 

4. a 

6. já, svo annað fólk skilji spurninguna rétt. 
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Viðauki 6 
 
Svör við könnun 2: 
 
Atli Máni 

Svar C á betur við mig. 

bara eitthvað sem lætur mig skrifa hann og t.d. ef eithvað skemtilegt er að fara að gerast, 

ég geri ýmist með stórum og litlum stöfum. 

 

Halla   

A-C á við um mig :) ég skrifa nöfn með stórum stöfum í byrjun ef það á við s.s Margrét og 

Kópavogur en stundum ef ég er að flýta mér skrifa ég bara allt með litlum :D 

 

Jón Jónsson 

D 

 

Margrét 

C. Þú skrifar stundum þannig að nafnið þitt passi inn í setninguna og stundum veltur þú 

því ekki fyrir þér 

 

ég skrifa statusana mína eins og þeir eiga vera 
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Viðauki 7 
 
Vinnuskjal 1 
 
No  Fn lo to  So Fs Ao St nhm Uh Færslur unglinga á fésbókinni:  
 
 
Atli Máni Jólin á morgun ♥ 
Atli Máni Vandró Vandró 
Atli Máni Gleðileg Jól allir og hafi það gott um hátíðina 
Atli Máni Var að vakna -.- 
Atli Máni maður er bara í tölvuni að leika sér 
 
Atli Máni 3+2+9+3+8 
Alls orð 25 
Nafnorð 16,00% 
Fn 16,00% 
lo 16,00% 
to 0,00% 
so 20,00% 
fs 12,00% 
ao 8,00% 
st 4,00% 
nhm 8,00% 
uh 0,00% 
Alls 100,00% 

 
 
Jón Jónsson fékk flottan gítar 
Jón Jónsson er í góðu skapi 
Jón Jónsson er að horfa á csi new york 
Jón Jónsson leiðist 
Jón Jónsson leiðist mjög mikið 
 
Jón Jónsson 3+4+6+1+3 
  17 
Nafnorð 23,53% 
Fn 0,00% 
lo 17,65% 
to 0,00% 
so 35,29% 
fs 11,76% 
ao 5,88% 
st 0,00% 
nhm 5,88% 
uh 0,00% 
Alls 100,00% 

 
 
Unnar Er að fara til Vestmanneyja að keppa! :D 
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Unnar 7+0+0+0+0 
  7 
No 14,29% 
Fn 0,00% 
lo 0,00% 
to 0,00% 
So 42,86% 
Fs 14,29% 
ao 0,00% 
st 0,00% 
Nhm 28,57% 
uh 0,00% 
Alls 100,00% 

 
 
 
Olgeir sigur rós rokka!!!! 
Olgeir ég finn lyktina af jólunum 
Olgeir var að enda við að ryksuga alla íbúðina heima hjá mér 
Olgeir  Unnum gróttu 2-1 (horft á hvernig þetta er sagt)  
Olgeir  með facebook á dönsku 
 
Olgeir 2+5+11+4+4 
Alls orð 26 
Nafnorð 26,92% 
Fn 11,54% 
lo 0,00% 
to 7,69% 
so 23,08% 
fs 19,23% 
ao 3,85% 
st 0,00% 
nhm 7,69% 
uh 0,00% 
Alls 100,00% 
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Halla Jónasdóttir...ég veit bara ekkert hvað ég á að skrifa hérna...:] 
Halla Jónasdóttir skóli á morgun...... :[ 
Halla Jónasdóttir var ad koma ur kringlunni med möggu, sunnu og rut ;) ♥ 
Halla Jónasdóttir var að koma frá mjöööög löööngum nemendaráðsfundi :/ 
Halla Jónasdóttir þakka daginn Sunna Valsdóttir, Rut Úlfarsdóttir og Jónína Rós 
Einarsdóttir ♥ 
 
Halla  10+3+10+7+6 
  36 
Nafnorð 27,78% 
Fn 8,33% 
lo 2,78% 
to 0,00% 
so 19,44% 
fs 13,89% 
ao 13,89% 
st 5,56% 
nhm 8,33% 
uh 0,00% 
  100,00% 

 
 
 
Telma Óskarsdóttir Aeji eg vakti i alla helvitis nott,aetladi aldrei ad sofna ! Og thegar eg 
tharf ad maeta i skola naesta dag.Ja fyrsti skoladagurin byrjar ekki vel ..svaf yfir mig 
(sersnidadur straeto timi) hlaup i straeto og thad munadi ENGU ad eg hefdi misst af 
honum! Nu er eg i straeto og aetla ad halla mer goda nott.. 
 
Telma (ein færsla) 
  58 
Nafnorð 17,24% 
Fn 15,52% 
lo 5,17% 
to 1,72% 
so 22,41% 
fs 10,34% 
ao 12,07% 
st 5,17% 
nhm 6,90% 
uh 3,45% 
Alls 100,00% 
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Telma Óskarsdóttir æjji , er með dúndrandi hausverk .. as always 
Telma Óskarsdóttir Skolanum -.- 
Telma Óskarsdóttir Mhhpf a leid i skolann .. 
Telma Óskarsdóttir Takk fyrir mig hrafnhildur og fl :D ♥ 
 
Telma (2-5) 7+1+5+6 
  19 
Nafnorð 26,32% 
Fn 5,26% 
lo 10,53% 
to 0,00% 
so 5,26% 
fs 21,05% 
ao 10,53% 
st 5,26% 
nhm 0,00% 
uh 15,79% 
Alls 100,00% 

 
 
 
Elka Smáradóttir klippingu á morgun ♥ 
Elka Smáradóttir smáranum að bíða eftir elísabetu ♥ 
Elka Smáradóttir keppa á morgun :D 
Elka Smáradóttir''mit værelse er stort.'' búin með dönsku kynninguna á herberginu mínu 
:D :D ! 
Elka Smáradóttir hlaup og þrek æfing framundan .. 
 
Elka 3+5+3+11+5 
  27 
Nafnorð 44,44% 
Fn 7,41% 
lo 3,70% 
to 0,00% 
so 14,81% 
fs 22,22% 
ao 0,00% 
st 3,70% 
nhm 3,70% 
uh 0,00% 
Alls 100,00% 
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Margrét Jónsdóttir Karitas Ösp Brynjarsdóttir er lúði ! :D 
Margrét Jónsdóttir & Karitas Ösp Brynjarsdóttir & Daney Bjartamarsdóttir & Anna 
í tölvunni :) ♥ 
Margrét Jónsdóttir hvernig hittumst þú og ég ? ♥ 
Margrét Jónsdóttir & Elísabet Ásmundsdóttir & Elka Smáradóttir að fara á baallið ♥ 
;") 
Margrét Jónsdóttir hálsbolga -.- 
 
Margrét 3+9+5+9+1 
  27 
Nafnorð 37,04% 
Fn 14,81% 
lo 0,00% 
to 0,00% 
so 11,11% 
fs 7,41% 
ao 3,70% 
st 22,22% 
nhm 3,70% 
uh 0,00% 
Alls 100,00% 

 
 


