
 

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 



 

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 

 



 

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? 



 

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? 

 



 

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 

 



 

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. 



 

 

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. 



 

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 

 

 
 

 



 

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 



 

 
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% 

 
 
 



 

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% 

 
 
 



 

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% 

 
 
 



 

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% 

 
 
 


