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Ritgerðin „Í fréttum er þetta helst.“ Rannsókn á einkennum íslensks útvarpsmáls er lögð fram til 

doktorsprófs í íslenskri málfræði við íslensku- og menningardeild Háskóla Íslands. Aðrir hlutar 

doktorsnámsins fólust annars vegar í námsdvöl við Universitetet i Oslo (1999) og við Linguistic 

Society of America Summer Institute í Michigan State University (2003) og hins vegar í 

lesefnislistum og munnlegum og skriflegum prófum úr þeim við Háskóla Íslands (2000). 

Framlag ritgerðarinnar til íslenskra málfræðirannsókna er einkum þríþætt: hér eru lögð 

drög að lýsingu á málsniðum tveggja textategunda, þ.e. íslenskra útvarpsfrétta og dægurmálaefnis 

í íslensku útvarpi; hér eru ýmis fræðihugtök afmörkuð og túlkuð og þeim síðan beitt við 

greiningu á íslensku efni; rannsóknaraðferðin í ritgerðinni er íslensk frumraun og raunar 

frumsmíð að hluta til.  

Forsaga ritgerðarefnisins er sú að ég var málfarsráðunautur Ríkisútvarpsins á árunum 

1993-1996 og fann þá m.a. til þess hve lítið væri vitað um helstu einkenni á útvarpsmálinu. Í 

ritgerðinni er sagt frá rannsókn sem m.a. er ætlað að bæta úr því. Í rannsókninni er byggt á 

gögnum sem var safnað 1995 og 1996 en úrvinnsla hefur staðið fram á þennan dag, oft með 

löngum hléum vegna anna minna við önnur verkefni. Auk mín vann Sigrún Þorgeirsdóttir cand. 

mag. að skráningu og frumvinnslu gagna árið 1996. Lýðveldissjóður veitti mér styrk 1995-1998 

til að athuga málnotkun í fjölmiðlum og til að semja Handbók um málfar í talmiðlum (Ari Páll 

Kristinsson 1998a). Framlög Lýðveldissjóðs eru hér með þökkuð og einnig þakka ég 

starfsmönnum Ríkisútvarpsins sem önnuðust meðferð og vörslu styrkfjárins á sínum tíma.  

 Ég þakka Kristjáni Árnasyni prófessor, aðalleiðbeinanda mínum, fyrir áralangar góðar 

leiðbeiningar, mikla hvatningu þegar mest á reyndi og fyrir vakandi áhuga hans á framgangi 

verkefnisins. Prófessorarnir Eiríkur Rögnvaldsson og Höskuldur Þráinsson, sem sitja með 

Kristjáni í doktorsnefndinni, veittu mér einnig mjög þarfar ábendingar sem ég er þeim afar 
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þakklátur fyrir. Einnig vil ég þakka Þorbirni Broddasyni prófessor fyrir ráðgjöf um 

aðferðafræðileg álitamál. Þá vil ég nefna Wenche Vagle í Ósló sem hjálpaði mér á ýmsan hátt á 

fyrstu árum rannsóknarinnar. Námskeið hjá Natalie Schilling-Estes sumarið 2003 veitti mér nýja 

sýn á málsamfélagshugtakið. Þá var einkar gagnlegt að sækja á sama tíma námskeið um 

gagnamálfræði hjá Randi Reppen og Douglas Biber, einkum hvað snerti aðferðir og tölulega 

úrvinnslu. Ég vil enn fremur þakka fræðimönnum og starfsfólki málvísindadeildar University of 

York fyrir afburðagóða aðstöðu sem ég naut þar haustið 2007. Einnig þakka ég Amöndu 

Hilmarsson-Dunn sem fór yfir enska útdráttinn með tilliti til málfars. 

 Eins og fram kom hér á undan vann Sigrún Þorgeirsdóttir cand. mag. með mér að 

skráningu og fyrstu úrvinnslu gagna árið 1996. Sigrúnu þakka ég fyrir það samstarf og fyrir 

margvíslega ráðgjöf og mikla hvatningu á öllum stigum þessa verks. En raunar á ég henni svo 

margt annað að þakka að ég reyni ekki að koma orðum að því hér. 

 

Fullveldisdaginn 2008 

Ari Páll Kristinsson 
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I. hluti   Inngangur 
 

 

 

1 Rannsóknarspurning og efnisskipan ritgerðarinnar 
 
 
 

1.1 Um rannsóknarspurninguna 

Það eru gamalkunn sannindi að málnotkun fólks er mismunandi eftir aðstæðum og tilefni. Slíkur 

breytileiki hefur þó lítið verið rannsakaður í íslensku. Markmið þessarar ritgerðar er að reyna að 

bæta svolítið úr því. Það er gert með rannsókn á mismunandi máleinkennum í útvarpsfréttum og í 

dægurmálaefni í útvarpi og eru aðferðir og hugtök í ritgerðinni um margt nýlunda í rannsóknum á 

íslensku máli.  

Rannsóknarframlag ritgerðarinnar innan íslenskrar málfræði er því í raun þríþætt. Það 

felst í drögum að lýsingu á málsniðum1  tveggja textategunda2 íslensks útvarpsmáls; í því að 

afmarka, túlka og beita nokkrum mikilvægum fræðihugtökum á íslenskan efnivið; og í því að 

prófa rannsóknaraðferð. 

                                                 
1 Til að lýsa formi dæmigerðrar málnotkunar við tilteknar aðstæður verður í þessari ritgerð einkum notað orðið 
málsnið (sjá nánar í kafla 5.1) en aðrir kysu e.t.v. heldur að segja stíll, mállegt viðmið eða staðall. Öll hafa 
síðarnefndu orðin aukamerkingar sem ég held að gætu þvælst fyrir í þeirri umfjöllun sem hér verður borin á borð. 
Orðið stíll er talsvert oft notað til að lýsa persónulegum stíl rithöfunda o.fl. en mér þykir aftur á móti 
grundvallaratriði að málsnið sé haft um máleinkenni sem hópur málnotenda hefur tileinkað sér sameiginlega að 
notuð séu við tilteknar endurteknar aðstæður eða í tilteknum textategundum. Orðið viðmið er haft um alls kyns 
fyrirbæri í mannlegu samfélagi og því ekki alls kostar heppilegt hér um svo afmarkað fyrirbæri sem formseinkenni 
máls. Orðið er þó notað framan af hér í kafla 1.1 af því að ætlunin er að undirstrika að mállegu viðmiðin (þ.e. 
málsniðin) eru hluti af mörgum öðrum viðmiðum sem tíðkast í samfélaginu. Í mínum huga eru staðlar eiginlega ein 
tegund viðmiða, þ.e. viðmið sem eru skrásett eða hafa á annan hátt verið gerð vel sýnileg eða mælt hefur verið fyrir 
um þau.  
2 Hugtakið textategund (og samband þess við hugtakið málsnið) er útskýrt í kafla 5.1. – Hér nægir að taka fram að 
útvarpsfréttir og dægurmálaefni í útvarpi eru dæmi um tvær mismunandi textategundir. 
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Í þessum kafla verður rannsóknarefnið reifað almennum orðum og hvert samhengi þess er 

í máli og samfélagi. Við það kemur í ljós hvers vegna skiptir máli að rannsaka það. Útskýrt er 

hvaða markmiði ritgerðinni er ætlað að ná og hvaða rannsóknarspurningu henni er ætlað að svara.  

Sennilega kemst enginn jarðarbúi hjá því að hlusta á útvarp einhvern tímann á lífsleiðinni. 

Eftir að hafa hlustað á tiltekna dagskrárliði um skeið áttar fólk sig á því eða fær tilfinningu fyrir 

því að þeir hafa viss einkenni sem greina þá frá öðrum dagskrárliðum. Og jafnframt rennur upp 

fyrir fólki hve útvarpsefni getur verið fjölbreytilegt að efni og yfirbragði. Útvarpssögur og 

poppþættir, útvarpsfréttir og útvarpsleikrit, spjallþættir um dægurmál og fræðsluþættir um tækni 

og vísindi; allt hefur þetta sín sérstöku einkenni. Fjölbreytnin frá einni tegund til annarrar er 

einmitt meðal þess sem gert hefur útvarp vinsælan og lífseigan fjölmiðil um allan heim.  

En það eru ekki aðeins umfjöllunarefnin í útvarpinu sem greina eina gerð dagskrárefnis 

frá annarri. Það er líka eitthvað beinlínis í málnotkuninni – a.m.k. treysti ég mér til að fullyrða að 

sú sé raunin í íslenskum og öðrum norður-evrópskum útvarpsstöðvum. En hvað er það? Hver eru 

málleg sérkenni mismunandi dagskrárliða?  

Svarið við þessari spurningu liggur ekki í augum uppi. En hér verður samt gengið út frá 

þeirri forsendu að útvarpshlustendur – eins og starfsmenn útvarpsstöðvanna sjálfir – öðlist með 

tímanum nokkuð skýra mynd af því með sjálfum sér hvers konar málnotkunar sé að vænta í 

mismunandi tegundum útvarpsefnis. Í því sambandi má tala um að til sé orðið viðmið (norm) um 

vissa dagskrárliði enda þótt vandasamt geti reynst að lýsa því.  

Það að eitthvert viðmið gildi um málnotkun við tilteknar aðstæður sannast m.a. á því 

hvernig málnotendur bregðast við þegar málbeiting brýtur á einhvern hátt í bága við það. 

Íslenskir útvarpshlustendur yrðu býsna undrandi ef hádegisfréttir frá fréttastofu Útvarps hæfust á 

ávarpinu: Nú, það er komið að því að heyra hvað hefur verið að ske síðan við sögðum ykkur 

fréttir í morgun. Hinar síendurteknu aðstæður, upphaf fréttatíma Útvarps, hafa mótað með 

hlustendum væntingar um aðra málnotkun, þ.e. málnotkun af taginu: Sigvaldi Júlíusson les 

hádegisfréttir. Í fréttum er þetta helst. Hins vegar gæti fyrrnefnda málnotkunin verið dæmigerð 

fyrir spjallþætti ýmiss konar (t.d. þegar hlustendum er sagt að nú líði að hádegisfréttum). 

Setningin Í fréttum er þetta helst er einmitt valin í heiti þessarar ritgerðar vegna þess að hún er 

kunnuglegt dæmi um málnotkun sem var til skamms tíma viðtekin við þessar tilteknu og 

margendurteknu aðstæður, þ.e. hluti af gildandi viðmiði við þær málaðstæður. 
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Viðmið samfélagsins taka náttúrlega til allrar félagslegrar hegðunar. En málið kemur þar 

ákaflega oft við sögu enda er það grunnþáttur í mannlegum samskiptum. Maður, sem býður sama 

samstarfsmanni sínum aftur og aftur góðan dag í hvert sinn sem þeir mætast í vinnunni frá 

morgni til kvölds, kallar á þau viðbrögð í kringum sig að hann sé annaðhvort svona spaugsamur, 

hafi ruglast rækilega í ríminu og muni ekki stundinni lengur hvern hann hittir eða þá að hann 

kunni ekki „leikreglurnar“ í málsamfélaginu og brjóti þess vegna gegn því tiltekna atriði í hinum 

óskrifuðu viðmiðum að fólk býður samstarfsfólki góðan dag í fyrsta samtali dagsins en ekki oftar 

þann daginn.  

Í samskiptum tíðkast sem sé alls kyns reglur um það hvort  talað er eða ekki við tilteknar 

aðstæður og þá hvað væri mögulegt að segja við þær aðstæður – sbr. dæmið um manninn sem 

býður góðan dag í tíma og ótíma – en einnig hvernig tíðkast að tjá sig við tilteknar aðstæður, sbr. 

dæmið um upphaf fréttatíma Útvarps. Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar lýtur að hinu 

síðastnefnda, þ.e. að því að kanna tengsl málaðstæðna við málformin. 

Hér á undan var fullyrt að mismunandi dagskrárliðir í útvarpi hefðu málleg sérkenni, auk 

þess sem þar væri vitaskuld fjallað um mismunandi efni. Þessi fullyrðing byggist augljóslega á 

tilvist breytileika í málformum. Forsenda þess að til séu sérkenni í málnotkun, sem einkennt geti 

mismunandi dagskrárliði, hlýtur að vera sú að einhver atriði í beitingu máls geti yfirhöfuð verið 

breytileg. Að öðrum kosti væri öll málnotkun steypt í sama mót – og munur á dagskrárliðum í 

útvarpi byggðist þá aðeins á því að umfjöllunarefnin væru mismunandi. Í þessari ritgerð um 

útvarpsmál er því nauðsynlegt að gera mállegum breytileika sem fyrirbæri svolítil skil með 

sérstakri umfjöllun. Það verður gert í 2. og 3. kafla hér á eftir, fyrst almennt og síðan með tilliti til 

íslenskrar málnotkunar sérstaklega. 

Skynjun hlustenda á því að tiltekin tegund útvarpsefnis hafi málleg sérkenni, sem greini 

hana frá máleinkennum annarra dagskrárliða, er byggð á hæfni hlustenda til að greina málleg 

viðmið, þekkja þau og geta notað málið í samræmi við þau. Og innan eins og sama málsamfélags 

er mat fólks á breytilegri málnotkun í aðalatriðum eins – þetta er raunar meðal þess sem nota má 

til að skilgreina hvað teljist vera málsamfélag eins og nánar verður skýrt í kafla 2.2. Ég hef í 

störfum mínum við málfarsráðgjöf um árabil tekið eftir því að mat íslenskumælandi fólks er 

býsna samstíga þegar textum eru gefnar „einkunnir“ á borð við að sumt sé „talmálslegt“ og annað 

„ritmálslegt“, sumt sé „hátíðlegt“ og annað „hversdagslegt“, sumt sé „skýrt mál“ og annað sé 

„óskýrt mál“ o.s.frv.  
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 Á grunni þekkingar sinnar á sameiginlegum viðmiðum málsamfélagsins kunna 

málnotendur meiri eða minni skil á því hvenær „orð hæfir efni og stíll tilefni“ – svo að notað sé 

orðalag sem sótt er til Indriða Gíslasonar, Baldurs Jónssonar, Guðmundar B. Kristmundssonar og 

Höskuldar Þráinssonar (1988:61) og þeir byggja á Baldri Jónssyni (2002[1972]) sem segir eitt 

helsta boðorð góðrar málnotkunar vera „að orð hæfi hugsun og efni – og stíll tilefni“ 

(2002[1972]:367). Málnotendur öðlast sem sé, sem þátttakendur í málsamfélaginu, tilfinningu 

fyrir þeim viðmiðum sem þar gilda um málleg samskipti og tegundir málnotkunar – og þeir taka 

auk þess sjálfir þátt í að skapa og viðhalda slíkum viðmiðum.  

Enginn vafi getur því leikið á því að málleg viðmið eru til í íslensku og jafnframt má 

ganga út frá því að íslenskir málnotendur hafi í meginatriðum sameiginlega sýn á þau.  

Vísbendingu um gildandi viðmið um orðaval við formlegar og óformlegar aðstæður mátti 

sjá í viðtalsrannsókn á viðhorfum til tökuorða og nýyrða í íslensku (Hanna Óladóttir 2005 og 

2007) en hún var hluti norrænnar athugunar á viðhorfum til töku- og aðkomuorða. Þar kom m.a. 

fram að þátttakendur töldu ekki gera mikið til þótt ensk orð væru notuð við óformlegar aðstæður í 

íslensku en að formlegar aðstæður kölluðu hins vegar á orð úr innlendum efniviði (Hanna 

Óladóttir 2005:176-177). Sambærilega vísbendingu um gildandi viðmið um orðaval í 

útvarpsfréttum mátti sjá við framkvæmd á grímuprófi (masketest, matched guise) í öðrum hluta 

hinnar sömu norrænu rannsóknar (Halldóra Björt Ewen og Tore Kristiansen 2006). Við 

grímuprófið var reynt að telja þátttakendum trú um að upplestur, sem þeir hlýddu á og áttu að 

meta, væri úr inntökuprófi fyrir fréttaþuli í útvarpi. Annar grímutextinn hafði m.a. orðin seiva, 

dánlóda, ímeil en hinn á samsvarandi stöðum orðin vista, hlaða niður, tölvupóstur. Það sýndi sig 

í viðtölum við þátttakendur að mjög margir þeirra höfðu verulegar efasemdir um trúverðugleika 

fyrrnefnda textans, þ.e. álitu hann ekki eðlilegan fréttatexta (Halldóra Björt Ewen og Tore 

Kristiansen 2006:34, 36-37). Af því má draga þá ályktun að hluti íslensks viðmiðs um málnotkun 

í útvarpsfréttum sé að þar sé sneitt hjá nýlegum tökuorðum af þessu tagi, a.m.k. ef til eru 

samsvarandi orð úr innlendum efniviði.  

Ekki er hægt að halda því fram að okkur íslenskum málfræðingum hafi tekist – eða við 

gert mikið til þess að reyna –  að lýsa á viðhlítandi hátt slíkum mismunandi mállegum viðmiðum 

í íslensku nútímamáli. Fremur lítið hefur verið um atrennur að því að lýsa formseinkennum 

íslenskrar málnotkunar við mismunandi aðstæður – sjá þó yfirlit í kafla 3.1  hér á eftir.  
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Markmið þessarar ritgerðar er að gera tilraun til að bæta úr þessu þótt ekki verði nema á 

mjög afmörkuðu sviði. Hér á undan var m.a. tekið einfalt dæmi um annars vegar „viðtekið“ og 

hins vegar „afbrigðilegt“ upphaf fréttatíma í útvarpi. Ef takast ætti að lýsa máleinkennum sem 

teldust dæmigerð um slíka útvarpsfréttatíma þyrfti að koma inn á fjöldamörg og ólík 

máleinkenni. Smám saman kæmi þó í ljós eitthvað í áttina að heildarmynd út úr því sem í fyrstu 

væru brotakenndar lýsingar, m.ö.o. eitthvað sem kalla mætti lýsingu á málsniði útvarpsfrétta. 

Í þessari ritgerð verða tínd til nokkur brot og límd saman í þeirri von að út úr því komi á 

endanum einhver drög að mósaíkmynd sem standi undir nafni sem lýsing á málsniði annars vegar 

útvarpsfrétta og hins vegar dægurmálaefnis í íslensku útvarpi. Þetta verður vonandi skref í átt að 

því marki að við öðlumst yfirsýn um megineinkenni helstu málsniða í íslensku.  

Ekki er til heildstæð lýsing á neinu því málsniði í íslensku sem kalla mætti „hlutlausa“ eða 

„venjulega“ málnotkun (ef eitthvað er til sem hægt er að kalla því nafni) þannig að hægt væri 

síðan að miða lýsingu á öðrum „afbrigðilegum“ eða „óvenjulegum“ málsniðum við slíka 

grundvallargerð eða útgangspunkt. Þar af leiðandi er engin önnur leið fær en að hefjast handa við 

að lýsa þótt ekki sé nema hluta þess sem telja má að sérkenni tiltekna textategund og að bera það 

svo saman við einhverja aðra textategund. Hér verða í þessu skyni athuguð textasýnishorn úr 

útvarpsfréttum og dægurmálaefni í útvarpi.  

Meginmarkmið ritgerðarinnar er sem sé að leita að nokkrum mállegum einkennum í 

þessum tilteknu textategundum í því skyni að geta lýst málsniðum þeirra. Ég vonast til þess að 

rannsóknin leggi frekari drög að þekkingu á íslenskum málsniðum og að hún geti m.a. stytt 

leiðina að því að skilgreina hvað átt er við þegar notuð eru hugtök á borð við íslenskt ritmál og 

íslenskt talmál. Ég vona líka að þegar fleiri rannsóknir verða gerðar á breytilegri málnotkun eftir 

aðstæðum í íslensku geti þessi ritgerð verið til hliðsjónar um hugtök og aðferðir – hvort heldur er 

til að fylgja því sem hér er gert eða til að varast það. 

Rannsóknarspurninguna má orða á einfaldan hátt á þessa leið: Hvaða máleinkenni setja 

svip á málsnið útvarpsfrétta og hvaða máleinkenni setja svip á málsnið dægurmálaefnis í 

útvarpi?    
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1.2 Efni og efnisskipan  

Ritgerðin skiptist í fjóra meginhluta. Framan af er fjallað um ýmis almenn atriði og 

hugtakaskilgreiningar sem skipta máli en síðan þrengist umræðan smám saman í kringum 

rannsókn á tilteknum efniviði úr útvarpsmáli. Í lokin eru niðurstöður dregnar saman og rætt um 

hvaða þýðingu þær geti haft. 

Fyrsti hluti, Inngangur, sem skiptist í fjóra kafla, er ætlaður til almennrar kynningar á 

rannsóknarefni ritgerðarinnar. Þar eru sögð deili á rannsóknarefninu, einkennum íslensks 

útvarpsmáls, hvers vegna þetta viðfangsefni skiptir máli og hvernig það tengist áhugaverðum 

einkennum á mannlegu máli yfirleitt og á íslensku sérstaklega. Í hlutanum er talsvert fjallað um 

breytilega málnotkun enda er breytileikinn forsenda þess að til verði málsnið með ólík sérkenni. 

Eftir 1. kafla, um rannsóknarspurningu ritgerðarinnar og efnisskipan hennar, koma tveir kaflar 

um breytileika í máli. Í 2. kafla er fjallað um hugrænar forsendur breytileika í máli og hinn 

málfélagslega ramma um breytileikann. Þannig er þar annars vegar, þ.e. í 2.1, fjallað um þann 

þátt málkunnáttunnar að sami einstaklingur geti haft vald á því að beita tungumáli á mismunandi 

vegu og er þar sérstaklega hugað að breytileika eftir aðstæðum. Hins vegar, þ.e. í 2.2, er fjallað 

frá ýmsum hliðum um fyrirbærið málsamfélag og er þar einkum staðnæmst við þá hugmynd að 

fólk myndi sameiginlegt málsamfélag þegar það notar sama málkerfi, hefur í stórum dráttum 

áþekka félagslega afstöðu til málsins og leggur sams konar mat á breytileikann sem þar tíðkast 

við málnotkun.  

Í 3. kafla er fengist við breytileika í íslenskri málnotkun fremur almennt og er umfjöllunin 

í aðra röndina upptaktur að meginefni ritgerðarinnar, rannsókn á íslensku útvarpsmáli. Leitað er 

svara við spurningunni: Er breytileiki í íslenskri málnotkun? Og um leið og henni hefur verið 

svarað játandi vakna spurningarnar um það á hvaða sviðum breytileikinn komi fram í íslensku – 

og hvort eitthvað sé um það að segja hvaða álit íslenskir málnotendur almennt hafi á breytilegri 

málnotkun.  

  Í 4. kafla er stutt samantekt um efni I. hluta. 

 Í II. hluta, Útvarpsmál og annað mál, er fjallað um nokkur grundvallaratriði og einkenni 

sem varða mismunandi tegundir málnotkunar, almennt og í íslensku sérstaklega, og þar er 

sérstaða útvarpsmáls m.a. einkum til athugunar. Tilgangurinn er að varpa nauðsynlegu ljósi á 

baksvið rannsóknarinnar sem sagt er frá í III. og IV. hluta. 
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Í 5. kafla er helst staldrað við hugtökin málsnið og textategund (í 5.1), ritmál og talmál, 

ritaðan texta og talaðan texta (í 5.2). Áhersla er m.a. lögð á að skýra muninn á því hvað átt er við 

þegar talað er um ritmál og þegar talað er um ritaðan texta. Sambærilegur munur er á 

hugtökunum talmáli og töluðum texta. Jafnframt er bent á að sjaldnast er um það að ræða að 

málsnið séu ólík eins og svart og hvítt heldur felist munurinn oftast fremur í því að tiltekin 

máleinkenni komi tiltölulega oft fyrir sums staðar og tiltölulega sjaldan annars staðar. Þegar rætt 

er í kafla 5.3 um „samfellu milli gagnstæðra póla“ er átt við þennan eiginleika. 

Í 6. kafla er fjallað um þá sérstöðu sem mál í útvarpi hefur í samanburði við marga aðra 

málnotkun. Minnt er á hinar sérstöku málaðstæður: allt talað efni í útvarpi, hvort heldur er eintal 

eða samtal/viðtal, er ætlað fjarstöddum hlustanda. Vikið er að sérkennum mismunandi 

dagskrárliða. Þá er rætt um samspil útvarpsmáls og málsamfélagsins í heild; fjallað um þá 

hugmynd að málnotkun í útvarpi geti haft áhrif á málnotkun almennt í samfélaginu og um það 

hvaða málsnið utan útvarps hafi helst sett mark sitt á málnotkun í útvarpi. Loks er fjallað 

sérstaklega um útvarpsfréttir og rannsóknir á þeim og sagt frá nokkrum rannsóknum, einkum 

erlendum, á rituðum og töluðum texta og á útvarpsmáli sérstaklega. Þar eru rakin ýmis þau 

formseinkenni í útvarpsmáli sem áður hafa verið rannsökuð en sum þeirra, eða sambærileg, eru 

einnig athuguð í rannsókninni sem sagt er frá í III. og IV. hluta. 

Í 7. kafla er efni II. hluta dregið saman í stuttu máli. 

 III. hluti ber heitið Rannsókn á einkennum íslensks útvarpsmáls. Tilgangur 

rannsóknarinnar er að leggja grunn að lýsingu á málsniðum tveggja textategunda í íslensku 

útvarpi: frétta og dægurmálaefnis. Í því sambandi er einkum lögð áhersla á að leita að tengslum 

milli máleinkenna í útvarpsmálinu og þess hvort stuðst er við skrifað handrit frá orði til orðs eða 

ekki.  

 Í 8. kafla er greint frá markmiði rannsóknarinnar, forsendum hennar og þeim 

meginaðferðum sem beitt er. Þar er m.a. rakið hvaða viðmið eru notuð til að meta hvort tilgáta 

um samband máleinkennis við ytri þætti stenst eða ekki. Þá er gerð grein fyrir því hverjar virðist 

vera helstu takmarkanir rannsóknarinnar. Loks er sagt frá umfangi efniviðarins sem rannsakaður 

var og hvernig farið var að við skráningu á honum. 

Í 9. kafla er greint frá þeim breytum sem rannsóknin tekur til. Annars vegar eru þrjár 

óháðar breytur sem snerta ytri þætti, þ.e. tvær aðferðir við gerð texta (handritsbundið efni, 

handritslaust efni), tvær textategundir (útvarpsfréttir, dægurmálaefni í útvarpi) og tveir 
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meginhópar þátttakenda (starfsmenn, viðmælendur). Hins vegar eru háðu breyturnar, þ.e. þau 

máleinkenni sem birtast í textunum. Heildaryfirlit um máleinkennin er að finna í kafla 9.1.2.4. 

Talið var nauðsynlegt að gera sérstaklega grein fyrir þremur tegundum þeirra (sem ég nefni 

frávik, tónlotur og smáyrði, sjá kafla 9.1.2.1-9.1.2.3), einkum vegna þess að þær eru um margt 

nýlunda í íslenskum málrannsóknum.  

Í kafla 9.2 er sett fram rannsóknartilgáta í þremur liðum um það hvort og hvernig 

máleinkennin komi kerfisbundið fram á mismunandi vegu eftir ytri aðstæðum. Í því efni, sem á 

eftir fer, kemur í ljós hvernig rannsóknartilgátan stenst.  

Ellefu kaflar í röð, 10.-20. kafli, greina frá athugunum á einstökum máleinkennum. Þar 

fást svör við því hvort samband virðist vera milli viðkomandi máleinkennis og þeirrar aðferðar 

sem notuð var þegar útvarpstextinn varð til (handritsbundið efni og handritslaust efni) og þeirrar 

textategundar sem textinn tilheyrir (útvarpsfréttir og dægurmálaefni í útvarpi). 

Þriðja óháða breytan er, eins og áður sagði, byggð á þátttakendahópum, þ.e. 

starfsmönnum og viðmælendum. Auk athugunar á tengslum málnotkunar við aðferðir og 

textategundir var sem sé hugað að því hvort sjá mætti mun á tíðni máleinkenna milli starfsmanna 

í dægurmálaefni og viðmælenda þeirra. Í 21. kafla er sagt frá niðurstöðum úr þeim samanburði. 

Í 22. kafla er stutt samantekt á efni III. hluta.  

 Í IV. hluta, Niðurstöðum og umræðu, eru teknar saman niðurstöður rannsóknarinnar í 

heild og rætt hvaða lærdóm megi draga af þeim. Í 23. kafla eru dregnar saman ýmsar helstu 

niðurstöður úr rannsókninni í III. hluta og ræddar hugsanlegar skýringar þess að viss máleinkenni 

dreifast eftir textategundum eins og þar hafði komið fram. Á grundvelli niðurstaðnanna er reynt 

að leggja fyrstu drög að lýsingu á málsniðum textategundanna útvarpsfrétta og dægurmálaefnis í 

útvarpi. Þá er rætt um ýmsa þætti sem ætla má að geti haft sín áhrif á málsnið. 

Efni ritgerðarinnar er tekið saman í 24. kafla og þar er einnig að finna lokaorð hennar þar 

sem m.a. er vikið að ýmsu sem áhugavert væri að kanna betur í framhaldi af þessari rannsókn. 

 Aftan við heimildaskrá er að finna viðauka með nokkrum textasýnishornum úr 

efniviðnum. Þar má sjá fjölbreytileg dæmi úr fréttum og dægurmálaefni. 

 Ritgerðinni lýkur með útdráttum , á íslensku og ensku.  
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2 Hugrænn og félagslegur rammi um breytileika í máli  
 
 

2.0 Inngangur 

Fólk hagar máli sínu á mismunandi vegu eftir því hvar, hvenær, við hvern og um hvað það talar. Í 

þessum kafla verður byrjað á því, í 2.1, að fjalla lítillega um hugrænar forsendur slíks breytileika 

í máli, þ.e. þann þátt málkunnáttunnar sem gerir hverjum og einum kleift að beita tungumáli á 

mismunandi hátt og er í þessu sambandi sérstaklega hafður í huga breytileiki eftir aðstæðum. 

Kafli 2.2 snýr að því sem kalla mætti hinn málfélagslega ramma um breytileika í máli. Einkum er 

rætt um grundvallarhugtakið málsamfélag. Það er skoðað frá nokkrum sjónarhornum og m.a. lögð 

áhersla á þann eiginleika þess að vera „samfélag um breytileika“.  

 
 

2.1 Hugrænar forsendur breytileika 

Auk málfræðihæfni3  sinnar, sem gerir fólki kleift að tileinka sér hratt og auðveldlega 

málkerfið/málfræðina4  í því málbrigði5  sem það elst upp við, býr fólk jafnframt yfir 

málnotkunarhæfni6 og hefur lært frá unga aldri hvar, hvenær og hvernig hin mismunandi tilbrigði 

í málnotkun birtast eða geta birst. Ég nefni það málhegðunartöku þegar fólk tileinkar sér smátt og 

smátt hvernig haga má málnotkun eftir aðstæðum. Hvað við á í hverju tilviki fer eftir 

sameiginlegu mati í málsamfélaginu. Raunar má gera ráð fyrir að oft sé horft til einhverra 
                                                 
3   „[G]rammatical competence“, „I-language“ (Chomsky 2000:26 o.v.). 
4   Raunar getur fólk tileinkað sér málfræði fleiri en eins málbrigðis á máltökuskeiðinu. 
5  Hugtakið málbrigði (language variety, språkleg varietet) kemur að góðum notum þegar skipting í mál og 
mállýskur skiptir ekki máli enda er sú skipting oft vandkvæðum bundin. Hugtakið er haft um heilt eða fullkomið 
málkerfi sem er frábrugðið öðrum. Það nær þannig í senn yfir tungumál og mállýskur. Bækur og bókarkaflar um 
mállýskur byrja gjarna á því að höfundar fjalla um óskýr mörk hugtakanna máls og mállýsku (t.d. Trudgill 1974:14-
17, Chambers og Trudgill 1980:3, Wolfram 1997:107-108). Þar eru mikilvæg greinimörk t.a.m. málkerfisleg líkindi 
og innbyrðis skiljanleiki (Wolfram 1997). En skilgreining á því hvað skuli telja sjálfstæð málbrigði er ekki heldur 
alltaf sjálfgefin. Sjá nánar t.d. Mæhlum, Akselberg, Røyneland og Sandøy (2003:14). 
6  „[C]ompetence for use“ (Hymes 1972[1971]:279); „pragmatic competence“ (Chomsky 1980:92, 224-225; 
Chomsky 2000:26); „communicative competence“ (Chomsky 1986:48; Biber 1988:8; Milroy og Milroy 1991:119; 
Chambers 2002a:8-12); „sociolinguistic competence“ (Chambers 2002b:121-123). 
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tiltekinna hópa málnotenda sem fyrirmynda um tiltekin málleg viðmið (Bartsch 1987:159). 

Málhegðunartaka er ferli sem má líkja við þá máltöku þegar fólk nýtir sér málfræðihæfnina til að 

tileinka sér hvaða form eru málfræðilega tæk. Á þessu tvennu er þó viss munur sem vikið verður 

að hér á eftir. 

 Hymes (1972[1971]) gerir ráð fyrir að heilbrigð börn fæðist ekki aðeins með hæfni til að 

mynda og skilja setningar, tengja saman orð og hugtök o.s.frv. (sem sé: málfræðihæfni) heldur 

hafi þau líka yfir að ráða hæfni til að meta málaðstæður og læra undrahratt þær 

málnotkunarvenjur sem tíðkast í kringum þau  

 

… as to when to speak, when not, and as to what to talk about with whom, 
when, where, in what manner (1972[1971]:277) ... Within the 
developmental matrix in which knowledge of the sentences of a language is 
acquired, children also acquire knowledge of a set of ways in which 
sentences are used (1972[1971]:279) 

 

Málnotendur kunna þannig ekki aðeins að búa til málfræðilega tækar setningar með 

merkingarbærum einingum úr orðasafni heldur kunna þeir líka að velja sér orð, mismunandi 

setningaform o.fl. sem telst við hæfi eftir aðstæðum. Þarna kemur málnotkunarhæfnin til 

skjalanna.  

Á þessum tveimur ferlum, mál(kerfis)töku og málhegðunartöku, hlýtur samt alltaf að vera 

ákveðinn munur. Í sígildri málkunnáttufræði er gert ráð fyrir frjóu máltökuskeiði vissan árafjölda 

framan af mannsævinni. En er málhegðunartaka endilega breytileg eftir aldri fólks? Foley 

(1997:345-358), sem kallar málhegðunartökuna „acquisition of normative linguistic practices“ 

(1997:357), telur hana vera grundvallaratriði í félagsmótun barns. Chambers (2003) leggur, eins 

og Hymes (1972[1971]) og Foley (1997), áherslu á að málnotkunarhæfni komi „mjög snemma“ 

fram („no doubt that sociolinguistic competence develops very early“ 2003:174) en hvorki hann 

né aðrir hafa mér vitanlega sýnt fram á að málhegðunartökuskeiði ljúki við einhvern tiltekinn 

aldur. Okkur nægir að svipast aðeins um í málsamfélaginu til að finna dæmi sem benda til þess að 

málhegðunartaka geti staðið meira og minna alla ævi. Fólk stendur sífellt frammi fyrir nýjum og 

nýjum aðstæðum í lífinu og virðist læra þar „leikreglurnar“ á öllum aldri. Á mál(kerfis)töku og 

málhegðunartöku er e.t.v. einnig annar mikilvægur munur. Þótt málhegðunartakan sé, eins og 

önnur félagsleg mótun, að mestu leyti dulið eða ómeðvitað ferli getur hún einnig byggst að 
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einhverju leyti á beinni kennslu eða sýnilegum leiðbeiningum um málhegðun. Í 

málkunnáttufræðinni er hins vegar jafnan miðað við að mál(kerfis)taka sé „sjálfvirk“.  

Í málkunnáttufræði er gert ráð fyrir málhæfni í sérstökum hluta mannshugans (language 

faculty) á svipaðan hátt og mannsheilinn hafi sérstök hugræn kerfi t.d. til að samhæfa 

líkamshreyfingar eða til að vinna úr því sem augað sér. Málhluti heilans hefur ekki aðeins að 

geyma málfræðihæfni heldur verður að gera ráð fyrir að málfræðihæfnin spili m.a. saman við 

málnotkunarhæfni. 7 Því hefur verið haldið fram (Chomsky 2000:26, Chambers 2002a:11) að þótt 

annaðhvort málfræðihæfni eða málnotkunarhæfni einstaklings skaddist af einhverjum ástæðum 

þurfi það ekki að koma niður á hinum þættinum. Sé þetta rétt eru það veigamikil rök fyrir því að 

málnotkunarhæfni sé sjálfstæð hæfni við hlið málfræðihæfni. 

Auk málfræðihæfni og málnotkunarhæfni verður einnig að gera grein fyrir a.m.k. 

hugtakakerfum og orðasafni í málhluta mannshugans og jafnframt því hvernig allir þættirnir spila 

saman.8 Orðasafnið er ekki síst áhugavert með tilliti til breytileika í málnotkun enda velur 

málnotandinn mismunandi orð úr orðasafni í samræmi við hinar breytilegu málaðstæður.9  

Hér verður gert ráð fyrir því að allir búi yfir málnotkunarhæfni og að á grunni hennar læri 

fólk að tengja saman mismunandi málaðstæður og mismunandi málnotkun. Þetta má skýra nánar 

með dæmum úr íslensku. Íslenskumælandi einstaklingar hafa málnotkunarhæfni sem þeir nýta 

við málhegðunartöku sína í íslensku málsamfélagi. Þar læra þeir smám saman af umhverfinu m.a. 

við hvaða aðstæður er viðeigandi að nota orðið tölvupóstur og hvar orðið ímeil og hvar valið 

                                                 
7 Málfræðingar hlynntir hugmyndum málkunnáttufræðinnar hafa hingað til lagt mesta vinnu í að gera grein fyrir 
málfræðihæfni, máltöku og málkerfi en málnotkunarhæfnin hefur á vissan hátt orðið út undan, sbr. Chambers 
(2002b): „For better or worse, sociolinguists have paid scant attention to the properties of sociolinguistic competence 
as one of the components of the language faculty. Thanks almost exclusively to Chomsky, grammatical competence 
is better known or at least more often discussed, but Chomsky also recognizes sociolinguistic competence (which he 
calls ‘pragmatic competence’ (Chomsky 1980:92))“ (Chambers 2002b:121). 
8 Samband einstakra þátta innan málhluta mannshugans er vitaskuld ekki þekkt til fulls þótt ýmsar tilgátur hafi komið 
fram. „A fuller account of knowledge of language will consider the interactions of grammar and other systems, 
specifically the system of conceptual structures and pragmatic competence, and perhaps others“ (Chomsky 1980:92). 
Hjá Chomsky (1986) er vikið að þeirri hugmynd að málhlutinn nái yfir fleira en málfræði, þ.e. einnig „other 
capacities involved in the use and understanding of language, for example, what is sometimes called “communicative 
competence”“ (1986:48). Miðað við hugmyndir Jackendoffs (2003) á málnotkunarhæfni hins vegar heima í 
sérstökum félagshluta mannshugans („social domain“, „social cognition“) sem sé hliðstæður málhlutanum. Platzack 
(1998) setur fram tilgátu um samband málfræðihæfni við aðra hugræna þætti, þ.e. orðasafn, hugtakakerfi, minni, 
skynjun og hljóðmyndun (1998:249-256), en í það líkan vantar málnotkunarhæfni. Að því gefnu að 
málnotkunarhæfni sé sjálfstæður þáttur innan málhlutans við hlið málfræðihæfni, sbr. Chomsky (2000:26) og 
Chambers (2002a:10-11), verður að telja ófullnægjandi að lýsa starfsemi málhluta mannshugans án þess að gera 
grein fyrir henni.   
9 Þetta tengist líka valhömlum. Í orðasafninu eru m.a. upplýsingar um merkingu (Höskuldur Þráinsson 1999:33) og 
valhömlur eru merkingarlegt fyrirbæri fremur en setningarlegt (1999:151, 155-157). Hugsanlegt er að sumar 
valhömlur eigi heima í orðasafni en aðrar í málnotkunarþætti málhlutans eða hugtakakerfi.  
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skiptir ekki máli; við hvaða aðstæður má nota tenginguna sem og hvar fremur tenginguna sem að 

og hvar ekki skiptir máli hvor er valin; við hvaða aðstæður væri hægt að leyfa sér að segja þegiðu 

og við hvaða aðstæður þyrfti fremur að segja ég verð því miður að binda hér enda á þessa 

umræðu.  

Meðal mikilvægustu ytri þátta í samtölum er vitaskuld hver viðmælandinn er hverju sinni. 

Breytileg málnotkun hjá sama einstaklingi, eftir því hvern er talað við, hefur m.a. verið 

viðfangsefni félagssálfræðilegra rannsókna, bæði í eintyngdum og fjöltyngdum samfélögum.  Sjá 

einkum Giles (1984); einnig t.a.m. Mesthrie, Swann, Deumert og Leap (ritstj.) (2000:148-152), 

Honey (1997:104-105). Sýnt hefur verið hvernig fólk metur viðmælendur sína á mismunandi hátt 

eftir málnotkun þeirra og í framhaldinu hefur verið rannsakað hvernig fólk síðan hagar eigin 

málnotkun í samtölum við þá. Slík aðlögun í tali (speech accommodation) getur birst á tvennan 

hátt. Ef fólk vill tengjast viðmælanda sínum eða nálgast hann félagslega hneigist það til að líkja 

eftir því hvernig hann talar (convergence) – eða öllu heldur að reyna að tala í samræmi við þá 

hugmynd sem fólk gerir sér um viðmælandann. Á hinn bóginn getur fólk einnig lagt sig 

sérstaklega fram um að tala öðruvísi en viðmælandinn (divergence) til að leggja áherslu á 

sérstöðu sína eða félagslega fjarlægð frá viðmælandanum. Ástæða þess að hér var stuttlega greint 

frá þessum félagssálfræðilegu hugmyndum um aðlögun í tali er ekki aðeins sú að kaflinn fjallar 

um hugrænar forsendur breytileika heldur er það einnig gert vegna þess að slík aðlögun í tali 

virðist samræmast vel hugmyndum Bells (1984, 2001) um áheyrendamiðun (audience design). Í 

kafla 23.4 er sagt frá ýmsum þáttum sem telja má að geti haft áhrif á málsnið. Þar kemur 

kenningin um áheyrendamiðun við sögu. 

Eins og áður segir er það hér kölluð málhegðunartaka þegar fólk lærir á viðeigandi 

tengingar milli málnotkunar og ytri aðstæðna í samræmi við þær venjur sem tíðkast í viðkomandi 

málsamfélagi. Þannig geta málnotendur fyrirhafnarlítið tileinkað sér og notað sjálfir reglurnar um 

það við hvaða aðstæður tiltekið orðaval, setningaskipun og önnur málnotkun er viðeigandi. Þetta 

er að mínu mati grundvallaratriði við að skýra hvernig mannshugurinn vinnur þegar fólk skynjar 

þau málsnið sem tíðkast í kringum það og jafnframt þegar það svo einnig viðheldur þessum sömu 

málsniðum með sinni eigin málnotkun.10  

                                                 
10 Þetta minnir á tilgátu Myers-Scotton (1993) sem rannsakaði þó ekki breytileg málsnið heldur víxl milli tveggja eða 
fleiri mismunandi tungumála í tví- og fleirtyngdum samfélögum í Afríku. Tilgáta hennar gengur út á það hvernig 
málnotendur læra viðeigandi málnotkun eftir aðstæðum. Tilgátan er í stuttu máli sú að hluti af málkunnáttunni sé 
„mörkunarrammi“ („markedness metric“ 1993:79 o.áfr.) sem fær mismunandi gildi eftir því hvaða málsamfélagi 
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Hér hefur stuttlega verið fjallað um hugrænar forsendur einstaklinga til að tileinka sér 

breytilega málnotkun, þ.e. um þann þátt málkunnáttunnar að sami einstaklingur getur beitt 

tungumáli á mismunandi hátt. Í þessu samhengi var hér sérstaklega hafður í huga breytileiki eftir 

aðstæðum. Allt kemur það heim og saman við niðurstöður félagsmálfræðingsins Labovs (1972) 

úr rannsóknum á málhegðun fólks:  

 

As far as we can see, there are no single-style speakers. Some informants show a 
much wider range of style shifting than others, but every speaker we have 
encountered shows a shift of some linguistic variables as the social context and 
topic change (1972:208) 

 

 

2.2  Málsamfélag  

Hér er litið svo á að hinn félagslegi rammi um breytileika í málnotkun sé fyrst og fremst 

málsamfélagið sem heild með sínum venjum og væntingum um málnotkun. Ég hef kosið að skilja 

málsamfélag þannig að þar sé átt við málnotendur sem nota sama málkerfi, með breytileikanum 

sem það rúmar, og hafa í aðalatriðum sams konar félagslega afstöðu til málsins og breytileikans 

sem tíðkast við notkun þess. Þetta felur í sér að málsamfélagið er m.a. „samfélag um breytileika“ 

ef svo má komast að orði.  

Ástæða þess að gengið er fyrst og fremst út frá málsamfélagshugtakinu hérna, fremur en 

öðrum málfélagslegum grunnhugtökum sem til greina kæmu (sjá hér á eftir), er það mat mitt að 

það sé einkum þetta yfirgripsmikla hugtak sem gagnist til skilnings og skýringar á þeim 

breytileika í íslenskri málnotkun sem fjallað verður um í síðari köflum í þessari ritgerð. Í ljósi 

þessarar forsendu verður hér á eftir farið nokkrum orðum um málsamfélagshugtakið. Það ber ekki 

að skilja svo að ég telji fráleitt að skoða breytileika, í íslensku og annars staðar, í ljósi þrengri 

hugtaka á borð við málhegðunarsamfélag eða félagsnet enda verður stuttlega rætt um þau hér á 

eftir. 
                                                                                                                                                              
málnotandinn elst upp eða býr í. Gert er ráð fyrir að orð og formgerðir í hverju máli fái gildi fyrir þáttinn 
markað/ómarkað við þessar eða hinar aðstæðurnar. Mörkunin byggist á viðmiðum í málsamfélaginu (1993:75) og 
málnotendur vita hvað það hefur í för með sér að velja markað (óvænt, óvenjulegt) afbrigði í málnotkun. Veigamikið 
atriði í þessari hugmynd Myers-Scotton (1993) er að mörkuð og ómörkuð málnotkunartilbrigði eru ekki endilega tvö, 
hvort með sína mörkunareinkunn. Mörkun er stiggreind, þ.e. málnotkunartilbrigði falla einhvers staðar innan 
samfellu sem misjafnlega mikið eða lítið mörkuð tilbrigði (1993:82). Tilgáta Myers-Scotton (1993) gæti einnig átt 
við um mismunandi málsnið enda segir Myers-Scotton (1993) sjálf að alveg eins ætti að mega nota tilgátuna við 
athuganir á mállýskum eða málsniðum sama tungumáls (1993:vii); sjá einnig Milroy og Gordon (2003:199). Undir 
það tekur Schilling-Estes (2002:375) en hún tekur fram að það eigi sérstaklega við hvað varðar þann þátt að fólk 
skipti milli málsniða í því skyni að hafa áhrif á umhverfi sitt og félagsleg tengsl.  
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 Hugtakið málsamfélag er í almennri fræðilegri umræðu reyndar ekki vel afmarkað eins og 

ráða má af ýtarlegu og gagnrýnu yfirliti Patricks (2002) um sögu þess og nálgun að því frá 

mismunandi sjónarhornum. Enda þótt þetta sé grundvallarhugtak í félagslegum málvísindum ríkir 

ekki samkomulag um skilgreiningu þess í greininni og kennslubækur sneiða jafnvel hjá því 

(Patrick 2002:573-574).  

Notuð hafa verið ýmis greinimörk til að afmarka tiltekin málsamfélög, t.d. landfræðilegir 

þættir, aldur, starf, menntun, kyn, mannfjöldi o.fl. Hugtakið hefur þannig ekki aðeins verið notað 

um málsamfélag í þjóðríki eða landi í heild heldur einnig um ýmsa smærri hópa málnotenda, m.a. 

í litlum og stórum borgarsamfélögum, borgarhverfum, hjá íbúum borga sem nota tiltekna 

mállýsku eða tungumál; einnig um hópa málnotenda í dreifbýli hér og þar í heiminum. Þá hefur 

hugtakið verið notað t.a.m. um börn og konur sem afmarkaða hópa og m.a.s. um svo sértækan 

hóp sem kviðdómendur í tilteknu máli (Patrick 2002:574). Þótt segja megi sem svo að einhver ein 

skilgreining málsamfélagshugtaksins sé ekki neitt meginmarkmið í sjálfu sér – heldur fremur 

hvernig hugtakið er notað í hverju tilviki við rannsóknir og túlkun á niðurstöðum úr þeim – þá 

sýnir þessi upptalning hve illa málsamfélagshugtakið hefur verið afmarkað.  

Ráða má af upptalningunni hér á undan að stærsta eining, sem talist geti málsamfélag, sé 

þjóð með sameiginlegt tungumál og menningu þar sem ríkir m.a. í stórum dráttum sams konar 

félagsleg afstaða til tungumálsins. En spyrja má hvort ekki megi eins víkka þetta út ef svo bæri 

undir: þannig væri t.a.m. hægt að segja að allt enskumælandi fólk í heiminum væri í sama 

málsamfélagi ef tækist að sýna fram á að afstaða þess til málnotkunarinnar og breytileika innan 

hennar væri að verulegu leyti eins.  

 Ástæða þess hve illa fólki hefur gengið að fást við málsamfélagshugtakið og afmörkun á 

því er e.t.v. ekki síst það grundvallaratriði hvort eigi að hafa forgang að skoða það sem mállegt 

fyrirbæri eða félagslegt. Þannig lýsir Bucholtz (1999:203) hugtakinu sem „a language-based unit 

of social analysis“ en Patrick (2002:577) snýr þessu við og skoðar hugtakið sem „a socially-based 

unit of linguistic analysis“.  

Í gagnrýni Bucholtz (1999) á notkun málsamfélagshugtaksins er því m.a. haldið fram að 

vegna þess að það sé notað aðeins í félagslegum málvísindum þá skorti nauðsynlega tengingu við 

yfirgripsmeiri félagsfræðilegar kenningar um hegðun (practice)  (1999:203). Það sé m.a. miklu 

gagnlegra að athuga málhegðun tiltekins hóps út frá (mál)hegðunarsamfélagi (community of 
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practice)11 þess hóps heldur en að þurfa að taka mið af aðstæðum og málnotkun allra þeirra sem 

nota sama málkerfi og sá hópur sem rannsakaður er í hvert sinn.  

Frá mínum bæjardyrum séð er hugtakið málsamfélag hins vegar fyrst og fremst gagnlegt í 

ofangreindum skilningi Patricks (2002:577), þ.e. sem félagslega skilgreind eining við greiningu á 

tungumálum, enda þótt félagsfræðingar geti nýtt hugtakið á hinn veginn. Þessi skilningur kemur 

raunar vel heim og saman við heitið félagsleg málvísindi (sociolinguistics) – en mér sýnist að 

skilningur Bucholtz (1999) væri fremur nýtilegur þeim sem fengjust við „málleg félagsvísindi“ 

(félagsvísindi tungumála, sociology of language). Ég held að það sé mjög gagnlegt að gera 

greinarmun á þessari tvenns konar nálgun svo að meiri líkur verði til þess að aðferðir við hverja 

rannsókn taki mið af markmiðum hennar. En aðrir vara við því að lögð sé áhersla á slíka 

skiptingu, t.a.m. Wardhaugh (2002:12-15), enda þurfi bæði í félagslegum málvísindum og 

mállegum félagsvísindum að gera kerfisbundnar athuganir í senn á máli og samfélagi eigi að nást 

einhver árangur af rannsóknunum. 

Sá skilningur Labovs (1972) að hugtakið málsamfélag taki til sams konar félagslegrar 

afstöðu til breytileika í málnotkun, samstæðs málkerfis og kerfisbundins breytileika hefur haft 

mjög mikil áhrif innan félagslegra málvísinda (Patrick 2002:584 o.v.).12  

Niðurstaðan í þessu riti hefur orðið sú að þrátt fyrir fram komna gagnrýni megi hafa gagn 

af fremur hefðbundnum skilningi á málsamfélagshugtakinu. Hér verður því litið svo á að með 

málsamfélagi sé átt við málnotendur sem nota sama málkerfi og hafa í stórum dráttum sams 

konar félagslega afstöðu til málsins og breytileika í notkun þess – og þá sé málsamfélagið 

jafnframt samfélag um breytileika.  

 Hins vegar má e.t.v. huga m.a. að minni málhegðunarsamfélögum jafnframt þessu, þ.e. að 

rannsaka einstök málhegðunarsamfélög, innan málsamfélaga eftir atvikum, á þeirra eigin 

forsendum. Þannig mætti t.d. hugsa sér að það sem fram kemur í III. hluta um einkenni á 

                                                 
11 Hugtakið community of practice, hér þýtt sem málhegðunarsamfélag, kom fram í lok 9. áratugarins. Það er t.a.m. 
notað hjá Eckert (2000) við rannsókn hennar á tveimur hópum framhaldsskólanemenda þar sem sjá mátti tengsl milli 
málnotkunar og afstöðu til gilda samfélagsins, framtíðarmöguleika nemendanna o.fl. Hvor hópur fyrir sig myndaði 
þar afmarkað málhegðunarsamfélag skv. greiningu hennar. 
12 Um gagnrýni á hugmyndir Labovs (1972) og andsvör við þeirri gagnrýni, sjá t.a.m. Patrick (2002:584-588). Í 
gagnrýni Durantis (1997:80-83) á meðferð Labovs á málsamfélagshugtakinu velur hann að leggja ríkari áherslu á 
virkni málnotenda enda fari málnotkun í málsamfélagi ekki aðeins fram á fyrir fram gefnum forsendum þess 
samfélags heldur eigi málnotendurnir einnig þátt í að móta málsamfélagið. Duranti setur fram í þessum anda þá 
lýsingu á málsamfélagi að það sé „the product of the communicative activities engaged in by a given group of 
people“ (1997:82). Enda þótt útskýringar af þessu tagi geti verið fróðlegar þá held ég hins vegar að þær komi að 
takmörkuðu gagni fyrir þá sem vilja beita málsamfélagshugtakinu í raunverulegum dæmum, s.s. við að afmarka 
hvort og hvenær tiltekinn hópur myndar málsamfélag. 
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málnotkun fréttamanna sérstaklega réttlætti að skilgreina þann hóp sem afmarkað 

málhegðunarsamfélag. Þetta gæti verið gagnleg nálgun við athugun á breytileika í íslensku 

útvarpsmáli (t.d. með hliðsjón af athugunum á breytileika í málnotkun hjá bandarískum 

framhaldsskólanemum, sbr. Bucholtz 1999 og Eckert 2000). Sú aðferð að skoða einstök 

málhegðunarsamfélög, þ.e. einstaka félagshópa innan málsamfélaga, gæti einnig leitt til annarrar 

túlkunar á sömu gögnum en ef aðeins er horft á málsamfélagið í heild eins og hér er gert. Í stað 

þess að líta á handritsnotkun sem eina meginskýringuna á muninum á skrifuðum útvarpsfréttum 

og handritslausu útvarpsefni, sem fram kemur í III. hluta hér á eftir, mætti því e.t.v. skýra þann 

mun með því að um ólík málhegðunarsamfélög væri að ræða og vísa þar m.a. til þess að 

útvarpsfréttamenn, eða jafnvel fréttaritstjórnir almennt hvort heldur er í talmiðlum eða ritmiðlum, 

tilheyrðu tilteknu málhegðunarsamfélagi og viss málnotkun í fréttum væri jafnvel hluti af 

sjálfsmynd fólks í því starfi.  

Þótt vera megi að hugtakið málhegðunarsamfélag geti því verið gagnlegt til að skýra 

málnotkun hjá tilteknum hópum fólks þá lít ég svo á að það sé aðeins milliliður milli einstaklings 

og málsamfélagsins í heild. Því sé mikilvægt að takmarka ekki málfélagslegar athuganir við 

málhegðunarsamfélög sem séu aðeins hluti af stærri mynd. 

Hugmyndir um félagsnet (social networks) hafa verið talsvert notaðar sem skýringartæki í 

félagslegum málvísindum undanfarna áratugi; sjá t.a.m. Milroy og Gordon (2003:117-130). 

Hugtakið málhegðunarsamfélag, sem rætt var hér á undan, er skylt félagsnetahugmyndum (um 

samspil þessara hugtaka, sjá t.a.m. Eckert 2000:171-212). Með því að athuga þéttriðin og 

laustengd félagsnet og einföld og margföld félagsnet innan málsamfélaga er reynt að skýra 

breytilega málnotkun innan málsamfélaganna, sem og mishraðar málbreytingar. Í mjög þéttriðnu 

félagsneti þekkjast (nánast) allir en í laustengdu félagsneti liggja leiðir milli fólks aðeins saman 

gegnum einn eða fáa einstaklinga. Margföld félagsnet eru þannig að fólk þekkist í fleiri en einu 

hlutverki, þ.e. í senn t.d. sem nágrannar, starfsbræður og spilafélagar. Með einföldu félagsneti er 

átt við að samband fólks sé takmarkað við eitt svið, t.d. aðeins við vinnustað.  

Mér er ekki ljóst hvaða gagn væri að hugmyndum um félagsnet við samanburð á hópum 

sem hver um sig er mjög laustengdur innbyrðis, t.d. eins og hópurinn „viðmælendur“ í 

athuguninni sem fjallað er um í III. hluta. Í þeim hópi er fólk héðan og þaðan úr málsamfélaginu 

sem virðist eiga það eitt sameiginlegt að vera kallað í viðtöl í útvarpi. Ef hins vegar ætti að bera 

málnotkun í slíkum laustengdum hópi saman við málnotkun í öðrum hópi sem hefði þéttriðið 
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félagsnet gæti eitthvað áhugavert komið í ljós sem félagsnetahugmyndir gætu skýrt. En ekki er 

samt víst að þetta dygði vel til skýringar hérna. Þótt athugun gæti hugsanlega leitt í ljós að 

starfsmenn á útvarpsstöð mynduðu þéttriðið  félagsnet innbyrðis, öfugt við viðmælendur, þá er 

hæpið að þar sé líka um margfalt  félagsnet að ræða því að þó að fólkið þekkist vel er það 

væntanlega fyrst og fremst sem samstarfsmenn en er ekki að jafnaði tengt á annan hátt. Þetta 

dregur úr líkunum á því að hægt yrði á trúverðugan hátt að skýra mun á málnotkun 

útvarpsstarfsmanna og viðmælenda út frá hugmyndum um félagsnet.  

Hugmyndir um samband starfs og málnotkunar geta vissulega verið áhugaverðar. Nichols 

(1983) sýndi fram á hvernig skýra má mun á málnotkun milli kynja og aldurshópa með því að líta 

á mismunandi starfsvettvang kynjanna og aldurshópanna, þ.e. mismunandi möguleika fólks á 

starfi og frama. Í athugun hennar skipti bakgrunnur fólksins minna máli en hvaða starf það valdi 

sér og hvaða nýjum félagsnetum það tengdist í starfi sínu. Þessa hugmynd mætti hugsanlega 

yfirfæra á íslenskar aðstæður og þar á meðal á starfsmenn og viðmælendur útvarpsstöðva. 

Hugmyndin er ekki heldur í mótsögn við þann skilning á málsamfélagi sem hér er lagður til 

grundvallar enda lítur Nichols (1983) svo á að málsamfélagshugtakið taki til fólks með 

sameiginlegar reglur um málnotkun og túlkun innan a.m.k. eins málbrigðis (1983:56, 66). 

Málsamfélög mætti enn fremur skoða sérstaklega í ljósi kenninga um hugmyndafræði og 

innrætingu (sbr. Fairclough 2001). Í gagnrýninni málfræði (critical language study) er sérstaklega 

fjallað um tengsl orðræðu og hugsunar og reynt að sýna hvernig valdi í samfélögum er viðhaldið 

(eða megi breyta) með tungumálinu. Skv. þessum hugmyndum felst stuðningur við ákveðna 

hugmyndafræði beinlínis í málnotkuninni; í málaðstæðum, samskiptavenjum, mismunandi 

hlutverkum fólks við ýmsar málaðstæður, í merkingum orða, hugtakaflokkun og 

myndhverfingum. Hugmyndafræði stofnana samfélagsins verður þannig, með hjálp ríkjandi venja 

um málnotkun, smátt og smátt viðtekin sem hin almennu sannindi sem málsamfélagið í heild fer 

að meðtaka gagnrýnislaust.13 Fréttastofur eru dæmi um áhrifamiklar stofnanir í samfélaginu og 

því gæti verið áhugavert að athuga málaðstæður og málnotkun þeirra sérstaklega í ljósi slíkra 

hugmynda um samspil valds og málnotkunar. Þetta kallar á sérstaka rannsókn sem verður ekki 

ráðist í hér.  

                                                 
13 Þetta er endursögn á hugmyndum Faircloughs (2001) þar sem hann segir: „Ideologies come to be ideological 
common sense to the extent that the discourse types which embody them become naturalized“ (2001:76). 
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 Niðurstaðan hér hefur orðið sú, eins og fyrr var nefnt, að miðað við markmið þessarar 

rannsóknar væri gagnlegast að styðjast í aðalatriðum við eftirfarandi skilning á hugtakinu 

málsamfélag þegar fengist er við breytileika í íslenskri málnotkun í útvarpi: Fólk myndar 

málsamfélag þegar það notar sama málkerfi, með breytileikanum sem það rúmar, og hefur 

í aðalatriðum sams konar félagslega afstöðu til málsins og breytileikans sem tíðkast við 

notkun þess.  

Þeir útvarpsstarfsmenn og viðmælendur, sem leggja til efniviðinn sem greint er frá í III. 

hluta, eru hér taldir hljóta að tilheyra sama málsamfélaginu, „íslensku málsamfélagi“, enda er hér 

gengið út frá því að allir þeir sem rannsóknin í III. hluta tekur til þekki til sömu málkerfis- og 

málnotkunarreglnanna og hafi í aðalatriðum sömu afstöðu til þeirra.  

Ég lít svo á að það sé ekki nema að hluta til handahófskennt eða einstaklingsbundið hvaða 

tilbrigði koma fram við mismunandi aðstæður þar sem málkerfi og orðaforði gæti boðið upp á 

fleiri en eina leið í málnotkun. Breytileikinn hljóti að einhverju leyti að vera „kerfisbundinn“.14 

Þessi ályktun byggist m.a. á þeirri forsendu að fólk í sama málsamfélagi hafi í aðalatriðum sams 

konar afstöðu til breytileikans og hvað það merkir að nota tiltekin tilbrigði í máli fremur en 

önnur.  

Forsendur breytileika í máli geta verið af ólíkum toga. Sumt virðist eiga sér hreinar 

málfræðilegar eða merkingarlegar skýringar þar sem viss orð eða viss form tengjast á einhvern 

hátt án þess að sýnt hafi verið fram á að mismunandi ytri aðstæður skipti máli. Málfræðingar, 

einkum setningafræðingar og hljóðfræðingar, hafa m.a. sýnt slíkum breytileika í íslensku og 

skyldum málum mikinn áhuga. En svo eru líka áhrifaþættir utan við málið sjálft. Annars vegar 

eru þar félagslegir þættir á borð við búsetu, aldur, kyn og menntun málnotenda sem stjórna 

breytileikanum. Hins vegar ræðst breytileikinn af ytri þáttum á borð við málaðstæður, hvort talað 

er eða skrifað og um hvaða textategund er að ræða. Þessar tvær megintegundir ytri þátta eru 

ræddar nánar í 3. kafla hér á eftir. Í þessu riti er lögð megináhersla á umfjöllun um hina 

síðarnefndu, þ.e. á ytri þætti á borð við málaðstæður, en ekki er vikið að félagslegum þáttum 

nema að mjög litlu leyti. En burtséð frá ytri forsendum breytileikans þá er meginatriðið í þessari 

umræðu hérna að benda á að í báðum tilvikum er um að ræða breytilega málnotkun sem rúmast í 

                                                 
14 Þessi sami skilningur felst t.a.m. í orðalaginu „structured variation“ hjá Patrick (2002:584); „shared patterns of 
variation or evaluation of linguistic behavior“ hjá Duranti (1997:80) og „patterning [of variation] within 
individual’s speech as well as across groups of speakers“ (Schilling-Estes 2002:376) (leturbreytingar APK). 
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sama málsamfélagi og að breytileikinn er ekki endilega handahófskenndur heldur stjórnast, a.m.k. 

að einhverju leyti, af viðmiðum málsamfélagsins.  

Nátengd breytileikanum er hugmyndin frá Labov um sams konar félagslega afstöðu til 

málsins innan málsamfélags. „One basic principle emerges: that social attitudes towards 

language are extremely uniform throughout a speech community“ (Labov 1972:248, leturbr. 

WL). Að þessari veigamiklu hugmynd var vikið hér á undan. Hún lýsir einu af 

grundvallareinkennum hvers tiltekins málsamfélags í skilningi Labovs. Reyndar gengur Labov 

heldur lengra í neðanmálsgrein: „In fact, it seems plausible to define a speech community as a 

group of speakers who share a set of social attitudes towards language“ (Labov 1972:248, nmgr. 

40). En ég tel það þó langsótt ef litið yrði svo á að þessi eiginleiki dygði einn til að skilgreina 

málsamfélag eins og Labov stingur upp á í tilvitnaðri neðanmálsgrein.15 Samkvæmt hugmyndinni 

mætti segja að til þess að telja íslenskumælandi Íslendinga eitt málsamfélag þá þyrftu þeir alltaf 

að vera alveg einróma um mat á máli. En ekki er nú víst að matið sé alltaf alveg samdóma. Samt 

bendir flest annað til þess að íslenskumælandi Íslendingar séu svo samstæð heild að því er varðar 

notkun á sama málbrigði, með breytileikanum sem þar tíðkast, að augljóslega sé um eitt 

málsamfélag að ræða. Þannig gæti skilgreining Labovs reynst fullþröng yrði henni fylgt út í æsar. 

Raunar er ekki nánar fjallað um það hjá Labov hversu mikið þurfi að felast í „a set of social 

attitudes“, þ.e. ekki er sjálfgefið að öllum málnotendum þurfi ávallt að bera að öllu leyti saman í 

afstöðu sinni til máls og málnotkunar; e.t.v. er nægilegt að þeim beri oftast saman að miklu leyti. 

Af þessum sökum verða hugmyndir Labovs hér túlkaðar þannig, að því er varðar skilgreiningu á 

málsamfélagi, að þar sé félagsleg afstaða til tungumáls ákaflega einsleit (fremur en að allir séu 

sama sinnis um allt), sbr. „social attitudes towards language are extremely uniform throughout a 

speech community“ (Labov 1972:248, leturbr. WL). Þetta kemur ágætlega heim og saman við 

íslenskt málsamfélag að því er best verður séð.  

Í þeim rannsóknum, sem Labov byggði sínar hugmyndir á, kom m.a. fram að málnotendur 

í sama málsamfélagi töluðu ekki allir „eins“ en þeir höfðu sams konar afstöðu til eða mat á 

málnotkun í samfélaginu, s.s. hvaða gildi tiltekið framburðarafbrigði hefði innan 

málsamfélagsins, hvort sem þeir notuðu það sjálfir dags daglega eða ekki. Og þegar fólk úr 

mismunandi stéttum var beðið um að skipta um málsnið eða stíl („casual speech“, „careful 

                                                 
15 Væri tillagan tekin alveg bókstaflega þyrfti ekki einu sinni að gera ráð fyrir að fólk notaði sama málbrigði heldur 
dygði að það hefði sömu afstöðu til máls. 
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speech“ og „reading style“, Labov 1972:239 o.v., sjá nánar í kafla 23.4 í IV. hluta) gat fólk á 

sambærilegan kerfisbundinn hátt farið á milli mismunandi þrepa. Samkvæmt þessu væri því vald 

á breytileikanum hluti af því að tilheyra sama málsamfélagi og hafa tileinkað sér sams konar 

afstöðu til breytilegrar málnotkunar í málsamfélaginu.  

Málsamfélag einkennist því ekki einvörðungu af því að þar sé um eitt og sama málkerfi að 

ræða heldur einnig því að breytileiki í málnotkun eftir aðstæðum er þar alls ekki 

handahófskenndur heldur er hann að einhverju leyti kerfisbundinn. Loks er það einkenni á 

málsamfélagi að félagsleg afstaða til málsins er ákaflega einsleit. Málnotendur í sama 

málsamfélagi hafa þannig m.a. í stórum dráttum sameiginlegan skilning á því hvenær fólk er 

formlegt í tali og hvenær ekki, hvers konar orð og orðalag eigi við t.d. í útvarpsfréttum o.fl.  

Hér verður gengið út frá því að þeir útvarpsstarfsmenn og viðmælendur, sem leggja til 

efniviðinn sem greint er frá í III. hluta, tilheyri sama málsamfélagi, málsamfélagi íslenskunnar, 

enda nota þeir sama málkerfi, með breytileikanum sem það rúmar, og rík ástæða er til að ætla að 

þeir hafi í aðalatriðum sams konar félagslega afstöðu til íslensks máls og til þess breytileika sem 

tíðkast við notkun þess enda hafi þetta sama málsamfélag mótað viðhorf þeirra allra á 

sambærilegan hátt. 
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3 Breytileiki á ýmsum sviðum íslensks máls  
 
 
 
3.0 Inngangur 

Þessi kafli fjallar annars vegar lauslega um það á hvaða sviðum íslensks máls megi helst finna 

breytileika eftir ytri þáttum og hins vegar er fjallað um það með dæmum hvort og hvernig líklegt 

sé að ríkjandi viðhorf um málrækt og málpólitík í samfélaginu á hverjum tíma hafi haft áhrif á 

breytilega málnotkun og þróun hennar. Tilgangur þessa kafla er í raun að svara spurningunum: er 

breytileiki í íslensku eftir ytri þáttum, á hvaða sviðum kemur hann einkum fram og hvaða álit 

hefur fólk á honum? Hér er um að ræða almenna umfjöllun með dæmum um þau áhrif sem 

félagslegir þættir, málaðstæður og málræktarviðhorf geta haft á breytilega málnotkun.  

Í 3.1 er stuttlega fjallað um breytileika í íslensku í ljósi annars vegar félagslegra breytna 

og hins vegar málaðstæðna. Þegar ytri þættir eru greindir í sundur á þennan veg kemur m.a. í ljós 

að enda þótt almennt megi halda því fram að langt sé í land í rannsóknum á tengslum breytileika í 

íslensku máli almennt við ytri þætti, þá sé samt sem áður mun meira vitað (og verið að rannsaka) 

um tengsl breytileika við félagslegan bakgrunn fólks en um tengsl hans við málaðstæður. En 

þessari ritgerð er ætlað að vera framlag til rannsókna á hinu síðarnefnda.  

Í 3.2 er fjallað um þau áhrif sem íslensk málstefna, þ.m.t. viðhorf til málræktar og 

málpólitíkur í samfélaginu, hefur haft eða gæti haft á breytilega málnotkun. Þar er einkum fjallað 

annars vegar um flámæli og þágufallshneigð – sem eru með þekktustu dæmum um fordæmd 

tilbrigði í íslenskum breytileika – og hins vegar er umfjöllun og vangaveltur um 

hreintunguhneigð í íslensku málsamfélagi og áhrif hennar á breytileika innan orðaforðans. 
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3.1 Breytileiki í ljósi félagslegra breytna og í ljósi málaðstæðna  

Í 2. kafla var m.a. bent á þann eiginleika mannlegs máls að innan sama málbrigðis getur fólk haft 

vald á breytilegri málbeitingu eftir aðstæðum auk þess sem málnotkun getur verið breytileg frá 

manni til manns eftir félagslegum bakgrunni fólks. 

Þegar ég gekk í skóla voru spurningar úr bókmenntum stundum orðaðar á þessa leið: 

„Hver mælti svo, við hvern og af hvaða tilefni?“ Í rannsóknum á breytilegri málnotkun eftir 

félagslegum bakgrunni málnotanda og eftir málaðstæðum er á vissan hátt farið að eins og hjá 

bókmenntakennaranum. Með því að horfa á félagslegu þættina leitum við að svari við 

spurningunni „hver mælir svo?“ Þá er ýmis málleg hegðun fólks, sem reynt er að koma böndum á 

í mælanlegum breytum, tengd við félagslegar breytur á borð við kyn, aldur, menntun, búsetu o.fl. 

Hefðbundnar íslenskar mállýskurannsóknir voru í þessum anda. Þær hafa m.a. sýnt okkur hvernig 

sambandinu getur verið háttað milli íslensks framburðar og félagslegs bakgrunns málnotenda.  

Þegar við reynum hins vegar að átta okkur á áhrifum málaðstæðna á breytilega 

málnotkun erum við á svipuðum slóðum og í afgangnum af spurningunni hér á undan: „við hvern 

og af hvaða tilefni?“ Þar er áherslan ekki endilega bundin tilteknum málnotanda og bakgrunni 

hans heldur er fyrst og fremst hugað að því hvers konar texta um er að ræða, í hvaða samhengi 

hann varð til, handa hverjum hann var og hvernig hann var saminn – og þá er ekki hvað síst 

skoðað hvort um er að ræða ritaðan eða talaðan texta.  

Svörin við fyrri hluta spurningar bókmenntakennarans („hver mælti svo?“) geta sem sé 

leitt til lýsingar á máleinkennum sem tengjast félagslegum breytum. Þegar sýnt hefur verið fram á 

mengi slíkra máleinkenna má tala um þau sameiginlega sem mállýsku16, hvort heldur um er að 

ræða landshlutabundna mállýsku, stéttamállýsku eða annað. Svörin við seinni hlutanum („við 

hvern og af hvaða tilefni?“) geta með sama hætti leitt til lýsingar á máleinkennum sem tengjast 

mismunandi textategundum og aðstæðum. Og þegar sýnt hefur verið fram á mengi slíkra 

máleinkenna má kalla þau einu nafni málsnið viðkomandi textategundar eða málaðstæðna. 17   

                                                 
16 Í íslenskri mállýskufræði hefur stundum verið talað um einstök framburðareinkenni, sem tengjast tilteknum 
landshluta, t.d. harðmæli á Norðurlandi eða hv-framburð á Suðurlandi, sem „mállýskur“. Þar væri þó nær að tala 
fremur um (mállýsku)einkenni. Mállýskuhugtakið getur hins vegar tekið til mengja slíkra einkenna. 
17 Ýmsir, t.d. Finegan og Biber (1994, 2001), hafa haldið því fram að breytileiki milli málsniða geti jafnframt  komið 
fram í félagslegum mállýskum þannig að t.d. máleinkenni, sem tengjast óformlegum aðstæðum og textategundum, 
séu jafnframt algengari í „lægri félagshópum“, af því að mismunandi félagshópar hafi mismikinn aðgang að og eigi 
misjafnan þátt í að nota allan skala textategunda talaðra og ritaðra texta (sbr. Finegan og Biber 1994:317-319 og 
2001:241, 245). Þessar hugmyndir Finegans og Bibers (1994, 2001) hafa mætt talsverðri gagnrýni félagsmálfræðinga 
(Milroy 2001:271 o.áfr.). 
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  Málaðstæður, textategund  Félagslegir þættir 

   ↕     ↕ 

  máleinkenni a    máleinkenni x 

  máleinkenni b    máleinkenni y 

  máleinkenni c    máleinkenni z 

Málsnið  .     .   Mállýska 

   .     . 

    

 

3-1 Málsnið er mengi máleinkenna sem fylgja tilteknum málaðstæðum eða textategund.  
Mállýska er mengi máleinkenna sem fylgja tilteknum félagslegum þáttum.  

 

Í þriðja lagi er svo vitaskuld sá breytileiki í málformum sem eingöngu tengist málfræðilegu 

umhverfi og málfræðihæfni málnotandans en hvorki félagslegum þáttum né öðrum ytri 

aðstæðum.  

 Íslenskir málnotendur hafa ákaflega oft um mismunandi leiðir að velja til að segja „það 

sama“. Lítum á 3-2:  

 

3-2 Hver var þetta sem kom í gær?  

 

Í svo látlausu dæmi sem þessu má til að byrja með benda á eftirfarandi tilbrigði: a) hv- eða kv-

framburður í orðinu Hver; b) hár eða lágur lokatónn;  c) nota má tenginguna sem eða tenginguna 

sem að. Hægt er að blanda afbrigðunum í a)-c) saman þannig að út komi 8 mismunandi valkostir. 

Þetta er bara byrjunin og því fer fjarri að allt sé upp talið sem til greina kæmi. Við getum valið 

hvort við berum orðið þetta fram með [þ] eða [ð] eða sleppum fyrsta hljóðinu. Við getum kosið 

nákvæmara orðaval og sagt þessi í stað þetta. Og skjóta má inn hikyrðum (sjá kafla 9.1.2.3) hér 

og þar: Hver hérna var þetta sem hérna kom í gær? Eða öðrum smáyrðum (sjá kafla 9.1.2.3) eftir 

atvikum: Hver var nú þetta sem kom í gær? Það tæki líklega engan enda ef ætlunin væri að telja 

til allan þann breytileika sem íslensk málnotkun býður upp á í 3-2 sem gæti virst einfalt við fyrstu 

sýn. Sumir valkostanna tengjast fremur formi en aðrir fremur merkingu. Breytileikinn rúmast 

innan þess ramma að ávallt er um sömu talathöfn (speech act) að ræða. Spurningin í 3-2 leiðir 
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einnig hugann að því að svigrúm til breytileika í máli getur verið mismikið eftir sviðum málsins. 

Það getur m.a. verið þrengra í kerfisþáttum en í orðavali.  

Hér á undan var nefnt að breytileiki í máli getur greinst í þrjár höfuðtegundir eftir eðli 

(sbr. t.d. Finegan og Biber 1994:316), þ.e. eftir því hvort hann ræðst af félagslegum þáttum hjá 

málnotendum (sbr. mállýskur), af textategundum eða aðstæðum við málnotkun (sbr. málsnið) eða 

af málfræðilegu umhverfi. Verið getur að sjá megi allar tegundirnar við nánari athugun á 

spurningunni í 3-2 hér á undan. Hér verður þó síðastnefnda tegundin látin liggja milli hluta. Þess í 

stað verður hér litið nánar á breytileika eftir félagslegum þáttum og eftir aðstæðum.  

Í breytilegri málnotkun, á borð við þá sem lýst var í tengslum við spurninguna í 3-2 hér á 

undan, gæti verið innra samræmi að einhverju leyti. Slíkt samræmi er ekki endilega fullkomið og 

oft gæti verið réttara að tala um tilhneigingu en reglu.  

Í ljósi rannsókna á íslensku máli má t.d. ætla 1) að maður sem beitir rödduðum framburði 

sé jafnframt líklegri en aðrir til að vera harðmæltur (sbr. Kristján Árnason og Höskuld Þráinsson 

2003) og 2) að líklegra sé að prentaður opinber texti innihaldi orðið tölvupóstur en orðið ímeil og 

að óformleg samtöl innihaldi fremur orðið ímeil en orðið tölvupóstur (sbr. Hönnu Óladóttur 

2005). Fyrri tilgátan er byggð á því að sjá megi mynstur í breytileikanum út frá tilteknum 

einstaklingi og félagslegum bakgrunni hans18 og seinni tilgátan á því að mynstur í breytileika 

tengist textategundum, aðstæðum, umræðuefni o.fl.  

Að svo miklu leyti sem rannsóknir leiða síðan í ljós að tilgátur af þessu tagi standist þá tel 

ég að sýnt sé fram á visst innra samræmi í breytileikanum, sbr. hugmyndirnar, sem vikið var að í 

2.2, um að breytileiki í tungumálum væri „kerfisbundinn“. Annað orðalag um hið sama væri að 

segja að það væri ekki nema að hluta til handahófskennt hvaða tilbrigði væru valin þar sem hægt 

væri að fara fleiri en eina leið í málnotkun. Þetta er í raun forsenda þess að annars vegar megi 

finna mengi máleinkenna sem tengjast ótvírætt tilteknum félagshópum (sbr. mállýskur) og að 

hins vegar megi finna mengi máleinkenna sem tengjast ótvírætt málnotkun við tilteknar aðstæður 

(sbr. málsnið).  

Íslenskt málsamfélag er tiltölulega „samstætt“ í samanburði við önnur málsamfélög (sjá 

t.d. Kristján Árnason 2005:366). Þá er einkum litið til þess að breytileg máleinkenni eftir 

                                                 
18 Hafa skal í huga að breytur um bakgrunn einstaklings geta breyst frá einum tíma til annars (sbr. breytingar á aldri 
og búsetu) og málnotkun hans kann að breytast í tengslum við það, þ.e. fólk getur tamið sér með aldrinum aðra 
málnotkun en það ólst upp við eða tamið sér að tala eins og tíðkast í nýjum heimkynnum (sjá Kristján Árnason 
2005:365). Þá geta sum máleinkenni vissulega verið bundin tilteknum málnotanda fremur en hópi fólks með sama 
bakgrunn (s.st.). 
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félagslegum þáttum eru svo lítilfjörleg í íslensku, a.m.k. samkvæmt þeirri þekkingu sem enn 

hefur verið aflað, að tæpast er verjandi að nota um þau hugtökin landfræðilegar mállýskur eða 

stéttamállýskur.  

Enda þótt andstæður séu ekki eins skarpar í íslensku málsamfélagi og víða annars staðar 

þá hefur breytileiki í máli eftir landshlutum og fleiri félagslegum þáttum á Íslandi vissulega verið 

rannsakaður. Rannsóknir á slíkum breytileika hafa helst beinst að tengslum framburðaratriða og 

setningarlegra fyrirbæra við einkum búsetu, aldur, kyn og menntun og að tengslum orðaforða við 

einkum búsetu og kyn.19     

 Rannsóknir á tengslum breytileika í íslensku við ytri þætti hafa sem sé helst beinst að 

tengslum hans við félagslegar breytur eins og nú var nefnt og hafa verið nefndar einu nafni 

mállýskurannsóknir. En hvað um mismunandi textategundir og málaðstæður? Hvað vitum við um 

mengi máleinkenna (þ.e. málsnið) sem tengjast textategundum og málaðstæðum í íslensku?  

 Í fáeinum íslenskum athugunum hafa málaðstæður verið tengdar við breytilegt orðaval 

og önnur málnotkunaratriði, m.a. í talmiðlum. 

 Nefna má eftirtalið: Haraldur Matthíasson (1959) leitaði í doktorsritgerð sinni svara við 

spurningunum hvers vegna aukasetningar væru notaðar og hvers vegna þær væru „misjafnlega 

tíðar í máli“ (1959:2) og t.a.m. algengari í handritslausum þingræðum en almennt í ritmáli; sjá 

jafnframt andmæli Halldórs Halldórssonar (1959) og Jakobs Benediktssonar (1959). Ari Páll 

Kristinsson (1998b, 2003, 2004, 2007) hefur lítillega hugað að mun á því sem kallað er talmál og 

ritmál og að tengslum vissra málaðstæðna í útvarpi við ýmis þau málnotkunaratriði sem einnig og 

miklu nánar er fjallað um í þessari ritgerð. Ásta Svavarsdóttir (2003, 2007) hefur einkum hugað 

                                                 
19 Athuganir á tengslum íslensks orðaforða við búsetu eiga sér nú orðið langa sögu og hafa ýmist verið á vegum 
einstakra fræðimanna (á borð við Björn M. Ólsen, Þórberg Þórðarson o.fl.) eða á vegum starfsfólks Orðabókar 
Háskólans. Fáeinar athuganir hafa verið gerðar á mismunandi orðavali eftir kynjum, s.s. hjá Steinunni Stefánsdóttur 
(1987). – Yfirgripsmiklar rannsóknir hafa verið gerðar á tengslum breytilegs framburðar í íslensku og félagslegra 
þátta. Þar ber hæst annars vegar rannsókn Björns Guðfinnssonar á fimmta áratug 20. aldar og hins vegar Rannsókn á 
íslensku nútímamáli á vegum Höskuldar Þráinssonar og Kristjáns Árnasonar á níunda áratug aldarinnar. Sjá einkum 
Björn Guðfinnsson (1946, 1947 og 1964), Höskuld Þráinsson og Kristján Árnason (1992 og 2001), Kristján Árnason 
og Höskuld Þráinsson (2003) og Kristján Árnason (2005:364-425). – Að því er varðar setningafræðisviðið hafa birst 
niðurstöður um tengsl nýrrar þolmyndar við félagslegu þættina kyn, búsetu og menntun (móður) meðal 15-16 ára 
unglinga (Sigríður Sigurjónsdóttir og Joan Maling 2001) og tengsl þágufallshneigðar við kyn, búsetu og menntun 
(foreldra) meðal 11 ára barna (Jóhannes Gísli Jónsson og Þórhallur Eyþórsson 2003:23-32; Ásta Svavarsdóttir, Gísli 
Pálsson og Þórólfur Þórlindsson 1984). Þá hefur Finnur Friðriksson (2004) athugað vensl þágufallshneigðar og 
nýrrar þolmyndar (auk svokallaðs eignarfallsflótta og tiltekins óstöðugleika í beygingum) við aldur og búsetu. Þegar 
þetta er skrifað (2008) stendur yfir viðamikil rannsókn á tilbrigðum í íslenskri setningagerð (sjá 
http://malvis.hi.is/tilbrigdi) sem er hluti samstarfsverkefnis um mállýskutilbrigði í norrænni setningagerð (sjá 
http://uit.no/scandiasyn). Í rannsókninni er könnuð landfræðileg útbreiðsla tiltekinna tilbrigða í setningum og einnig 
hvort munur er á notkuninni eftir aldri, kyni „eða öðrum þáttum“ (http://malvis.hi.is/tilbrigdi).  
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að orðavali sem einkennir talaða og ritaða texta og m.a. sýnt fram á dæmi um tiltekin orð sem 

fyrst og fremst eru notuð í töluðum textum. Camilla Wide (1998) hugaði að orðræðuögninni nú í 

samtölum í útvarpi, Camilla Wide og Helga Hilmisdóttir (http://www.uib.no/uno/nyheter/ 

ungdom/) að orðræðuögninni sko í samtölum unglinga og Helga Hilmisdóttir (2007) að nú og 

núna í hversdagslegum samtölum og samtölum í útvarpi og sjónvarpi; sjá nánar um þetta í 

kaflanum um smáyrði í þessari ritgerð (kafla 9.1.2.3). Elva Dögg Melsteð (2004) athugaði áhrif 

undirbúnings á málnotkun í íslensku sjónvarpsefni og komst að því að nokkur máleinkenni í 

handritslausu sjónvarpsefni komu tæpast fyrir í sjónvarpsfréttum; sjá nánar í kafla 6.4 hér á eftir. 

Finnur Friðriksson (2004) rannsakaði þágufallshneigð, nýja þolmynd og svonefndan 

eignarfallsflótta í rituðum og töluðum textum og sýndi m.a. fram á mismunandi tíðni þessara 

einkenna eftir því hvort um var að ræða talaða eða ritaða texta; sjá m.a. umfjöllun í kafla 3.2.1 

hér á eftir. Mörður Árnason (1993) lýsir nokkrum megineinkennum talmáls og ritmáls með 

málaðstæður í útvarpi í huga en þar er þó ekki byggt á sérstakri athugun. Þórunn Blöndal (2005a, 

2005b o.v.) lýsir mun talmáls og ritmáls og ýmsum málnotkunaratriðum m.a. með aðferðum 

orðræðugreiningar. Lára Kristín Unnarsdóttir (2007) sýndi að áhrif frá töluðu máli geta komið 

fram í netspjalli og er niðurstöðum hennar nánar lýst í kafla 5.2 hér á eftir. Þá er í orðabókum, 

handbókum, kennslubókum og víðar að finna dæmi hér og þar sem ætlað er að sýna mun 

málsniðanna talmáls og ritmáls.  

Enda þótt hugað hafi verið að breytilegri málnotkun eftir málaðstæðum í hinum og 

þessum rannsóknum og athugunum, eins og hér hefur verið tínt til, þá er ljóst að á þessu sviði 

hafa rannsóknir verið enn færri en mállýskurannsóknirnar svonefndu, þ.e. þær rannsóknir sem 

lúta að breytileika í íslensku í ljósi félagslegra þátta. Það er ekki bundið við íslenska 

málfræðiiðkun að lögð hafi verið ríkari áhersla á rannsóknir á breytileika eftir félagslegum 

þáttum en eftir aðstæðum og textategundum; sjá t.d. Biber (1988:33). Ritstjórar nýlegs yfirlitsrits 

um málsnið og breytileika koma einnig inn á þetta með þessum orðum: „... we have focused on 

the relation between variation and the speaker’s place in the world, at the expense of the 

speaker’s strategies with respect to this place“ (Rickford og Eckert 2001:1).  

Áður en frekar yrði fullyrt um umfang og eðli breytileika eftir ytri þáttum í íslensku yrði 

að rannsaka hann betur en gert hefur verið, hvort heldur er í leit að 1) mállýsku- eða 2) 

málsniðseinkennum. 1) Hvað mállýskueinkennin varðar þarf að rannsaka nánar tengsl 

breytileika við félagslega þætti á fleiri sviðum málsins en í framburði, setningum og orðaforða, 



 

 

  

35 

jafnframt frekari rannsóknum á enn fleiri fyrirbærum á þeim þremur sviðum en gert hefur verið 

hingað til. 2) Hvað snertir málsniðseinkennin þarf að rannsaka miklu nánar  tengsl breytilegrar 

málnotkunar við textategundir og málaðstæður í fremur víðum skilningi.  

Þekking okkar á tengslum málnotkunar við textategundir og málaðstæður í íslensku, 

m.ö.o. þekking okkar á íslenskum málsniðum, er nefnilega vægast sagt brotakennd – en þessari 

ritgerð er ætlað að vera framlag til þess að auka hana.  

 

 

3.2 Áhrif málstefnu á breytileika og málþróun 

3.2.0 Inngangur 

Umfjölluninni í þessum kafla er ætlað að sýna fram á að til að skýra breytilega málnotkun megi 

m.a. hafa gagn af því að gera grein fyrir áhrifum ríkjandi viðhorfa til máls og málnotkunar í 

málsamfélaginu á hverjum tíma. Þetta er nátengt mótun mállegra viðmiða sem rætt var um í 1. 

kafla. Viðhorf í málsamfélögum á sviði málræktar og málpólitíkur eru veigamikill hluti málstefnu 

viðkomandi málsamfélaga á hverjum tíma. Þessi staðhæfing er nánar útskýrð og rökstudd hjá Ara 

Páli Kristinssyni (2006). 

Íslensk málsaga sýnir að lærðir og leikir hafa ávallt verið sér meðvitaðir um breytilega 

málnotkun og hún sýnir einnig að gildishlaðið mat, jafnvel fordæming, á vissum tilbrigðum í máli 

hefur komið upp og hefur stundum haft áhrif á málþróun (Kristján Árnason 2003:199 o.v.). 

Málstefna og málræktarviðhorf koma stundum við sögu í greinum og bókum sem fjalla um 

niðurstöður rannsókna á breytileika í framburði og setningum og verða nefnd dæmi um það hér á 

eftir. Á því sést að fræðimenn hafa talið þessa nálgun gagnlega.20  

 Í þessum kafla verður fjallað um þau áhrif sem málstefna og málræktarviðhorf hafa haft 

eða geta haft á það hvernig breytileiki kemur fram í íslenskri málnotkun. Hugað verður að 

þrennu: 1) breytilegum framburði, einkum flámæli; 2) breytilegum setningarlegum formum, 

einkum þágufallshneigð; 3) breytilegu orðavali, einkum að breytilegri notkun innlends orðaforða 

og tökuorða frá einu málsniði til annars. Í 3.2.1 verða rakin dæmi þess hvernig niðurstöður úr 

                                                 
20 Á margan hátt hafa skapast góðar forsendur fyrir frekari athugunum á þessu sviði á Íslandi enda úr talsverðu efni 
að moða nú orðið. Rannsóknir á breytilegum framburði á 20. öld hafa verið ýtarlegar eins og fram kom í kafla 3.1 
hér á undan og þótt rannsóknir á breytileika í setningum hafi ekki verið eins yfirgripsmiklar þá eru þær nú í örum 
vexti og loks er mikill efniviður nú að verða aðgengilegur til rannsókna á breytilegu orðavali. Einnig hafa verið að 
koma fram niðurstöður úr nýlegum rannsóknum á afstöðu íslensks almennings m.a. til erlendra máláhrifa o.fl. (sbr. 
Hönnu Óladóttur 2005, Kristján Árnason 2006 og Halldóru Björtu Ewen og Tore Kristiansen 2006). 
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athugunum á annars vegar íslenskum framburði og hins vegar setningarlegum fyrirbærum hafa 

verið skýrðar með því að huga að málræktarviðhorfum í íslensku málsamfélagi. Í 3.2.2 verður 

rætt um breytileika í íslensku orðavali eftir málsniðum og hvaða áhrif málræktarviðhorf hafi 

sennilega haft á þann breytileika.  

 

3.2.1 Flámæli, þágufallshneigð og málræktarviðhorf 

Í þessum kafla kemur fram að niðurstöður úr athugunum á annars vegar íslenskum framburði og 

hins vegar setningarlegum fyrirbærum hafa m.a. verið skýrðar með því að huga að íslenskri 

málstefnu og málræktarviðhorfum. Flámæli og þágufallshneigð eru þekkt dæmi úr íslenskri 

málsögu þar sem slíkum skýringum hefur verið beitt. Í þeim tilvikum er gengið út frá því að 

almenningur sé meðvitaður um þessi fyrirbæri og að þau geti verið til marks um viðhorf í 

málrækt og málpólitík. 

Kristján Árnason (2003) telur málræktarviðhorf geta haft þokkalega möguleika til áhrifa á 

setningafræðisviðinu og tekur þar þágufallshneigð sem dæmi. Í beygingum og þó einkum á 

hljóðkerfislega sviðinu séu slíkir möguleikar almennt mun minni en þó sé flámæli greinilega 

undantekning frá því: örlög þess í íslensku sýni að málræktarviðhorf geti haft áhrif á þróun 

framburðar (2003:203, 213). Kristján Árnason (2005:413) tekur flámæli einnig sem dæmi um 

málbreytu sem orðin sé merki21 og það stafi af því að í málstefnuumræðum á Íslandi hafi mikið 

verið fjallað um þetta fyrirbæri og að umfjöllun um það af hálfu áhrifamikilla afla í samfélaginu 

hafi leitt til útbreiddrar fordæmingar á því. 22  

                                                 
21 Í félagslegum málvísindum eru málbreytur stundum greindar í vísa og merki (sjá Labov 1972:237, Wardhaugh 
2002:143) eftir því hvernig sambandi þeirra er háttað við ytri aðstæður málnotkunar og málsnið. Vísar (indicators) 
eru máleinkenni sem allur almenningur gefur yfirleitt engan gaum og einstaklingar beita nokkuð stöðugt í máli sínu 
en merki (markers) eru máleinkenni sem flestir eru meðvitaðir um í máli sínu og annarra og þau geta verið fremur 
breytileg eftir stíl eða eðli málaðstæðna.  
22 Ég lít svo á að málstefna sé víðara hugtak en svo að það taki einungis til opinberrar málstýringar (sbr. Ara Pál 
Kristinsson 2006). Þegar kemur að áhrifum málstefnu á þróun flámælis virðist reyndar sem afstaða almennings hafi í 
stórum dráttum farið saman við áherslur í opinberri málstýringu. Önnur mynd birtist ef örlög flámælis eru borin 
saman við hv-framburð. Hann hefur hörfað mjög hratt þrátt fyrir velvild málstýringaryfirvalda (Kristján Árnason 
2003:209, 213) og því virðist svo sem það framburðarafbrigði hafi ekki notið að sama skapi virðingar meðal 
almennings. Samanburður á mismunandi þróun raddaðs framburðar og harðmælis leiðir einnig í ljós að opinber 
málstýring er ekki einhlít skýring: Enda þótt mælt hafi verið með þessu hvoru tveggja bar á því þegar á 5. áratugnum 
að raddaður framburður naut ekki útbreiddrar virðingar meðal almennings á við harðmælið og nú hefur raddaður 
framburður hörfað allhratt nyrðra en harðmæli hefur á sama tíma haldist mun betur (Kristján Árnason 2003:212-
213). Athugun Guðrúnar Karlsdóttur (1989) á afstöðu reykvískra ungmenna til harðmælis, linmælis, raddaðs 
framburðar og óraddaðs framburðar benti til þess að raddaður framburður nyti mjög takmarkaðrar virðingar í þeim 
hópi (1989:49). Ungu Reykvíkingarnir töldu harðmæli hins vegar almennt bæði rétt og fallegt, nánast eins rétt og 
fallegt og linmæli, þ.e. þeirra eigin framburður (1989:27, 38). Þetta bendir til þess að harðmæli njóti virðingar út fyrir 
hefðbundið mállýskusvæði og þar er komin hugsanleg skýring á því að það stenst tímans tönn betur en ýmis önnur 
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Höskuldur Þráinsson og Kristján Árnason (1992) lýsa staðbundnum 

framburðareinkennum í íslensku og leita í framhaldinu skýringa á breytingum á þeim (1992:113-

124). Þeir sýna m.a. hvernig formlegir eiginleikar nægja ekki einir til að skýra dreifingu 

framburðareinkenna og meðal meginskýringa þeirra á örlögum flámælis í íslensku er sú að á 

árunum 1930-1950 eða þar um bil var litið á það nánast sem sjúkdóm og ógnun við þróun 

málsins. Það var „heavily stigmatized and the social pressure must have been quite strong“ 

(1992:121), sjá enn fremur Kristján Árnason (2003:203-214 og 2005:395-396,400). Nefna má 

sem dæmi um fordæmingu flámælis að í áliti heimspekideildar Háskóla Íslands um samræmingu 

framburðar 1951 segir m.a.: „flámæltir menn eiga ekki að fá að tala í útvarp né leika í 

þjóðleikhúsi Íslendinga“ (tilvitnun sótt til Baldurs Jónssonar 1998:235). 

Sýnt hefur verið fram á samband þágufallshneigðar við félagslegu þættina menntun 

móður, búsetu og kyn (Jóhannes Gísli Jónsson og Þórhallur Eyþórsson 2003:23-32, sbr. einnig 

Ástu Svavarsdóttur, Gísla Pálsson og Þórólf Þórlindsson 1984). Kristján Árnason (2005:413) lítur 

á þágufallshneigð í íslensku sem dæmi um málbreytu sem hafi orðið að merki, sbr. flámæli hér á 

undan, og eins og með flámælið hafi mikil opinber umræða um fyrirbærið leitt til útbreiddrar 

fordæmingar á þágufallshneigð. Þarf reyndar ekki annað en að líta á orðið þágufallssýki til að sjá 

neikvætt viðhorf til þessa afbrigðis. Staða þágufallshneigðar sem merkis hefur svo í för með sér 

að frumlagsfall getur verið breytilegt eftir málaðstæðum. Það sést t.d. á því að frumlagsfall með 

sumum sögnum getur ráðist af því hvort um er að ræða talaða eða ritaða texta. Þetta hefur Finnur 

Friðriksson (2004) sýnt fram á. Í rannsókn hans varð þágufallshneigðar alls ekki vart í rituðum 

textum tiltekins hóps en hún kom hins vegar fram í rúmum 14% dæma í töluðum textum sama 

fólks í athugun Finns (2004:177-178).  

Það má sem sé færa að því rök að málræktarviðhorf í samfélaginu hafi gert 

þágufallshneigð að merki. Og sá eiginleiki hennar skiptir máli í málnotkun eins og ráða má af 

breytilegri notkun í tali og riti. Í framhaldinu vaknar svo sú spurning hvort það skiptir máli fyrir 

framtíðarþróun þágufallshneigðar að hún er orðin að merki.  

Spurningunni um framtíð þágufallshneigðar verður ekki svarað nema í ljósi sögunnar. 

Líkast til hafa raunar þegar fengist nokkur svör við henni. Hjá Jóhannesi Gísla Jónssyni og 

Þórhalli Eyþórssyni (2003) kemur fram að þágufallshneigð hafði aukist nokkuð frá athugunum 

                                                                                                                                                              
norðlensk framburðareinkenni. Opinber málstýring hefur því aðeins takmörkuð áhrif þegar mest lætur en málstefna 
samfélagsins í heild ræður úrslitum.  
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Ástu Svavarsdóttur o.fl. tveimur áratugum fyrr. Í fljótu bragði virðist mega túlka það svo að 

margítrekaðar leiðréttingar og leiðbeiningar í málsamfélaginu hafi ekki haft þau áhrif sem ætla 

má að stefnt hafi verið að. Önnur túlkun á gögnunum væri aftur á móti að segja að vissulega hafi 

náðst árangur með kennslu enda hefði þágufallshneigð að öðrum kosti nú þegar verið orðin 

ríkjandi málvenja í töluðum og rituðum textum. 

Líklega hafa „afskipti af málinu“ af hálfu kennara og annarra menntamanna, foreldra, 

fjölmiðla o.s.frv. valdið því að þorri Íslendinga hefur heyrt talað um þágufallssýki23 og einhver 

hluti þeirra sem hafa heyrt orðið veit jafnframt eitthvað um hvað í heitinu felst, þ.e. tengir það við 

frumlagsfall vissra sagna. Til að þreifa á réttmæti þeirrar fullyrðingar að þorri Íslendinga hafi 

heyrt talað um þágufallssýki gerði ég örlitla könnun hjá 50 manns. Af þeim höfðu 70% heyrt 

talað um þágufallssýki. Þegar ég spurði fólk frekar tókst mér þó aðeins að staðfesta að um 

þriðjungur þeirra sem sögðust hafa heyrt um þágufallssýki vissi nákvæmlega um hvaða 

málfræðifyrirbæri væri að ræða. Sjá innskot hér á eftir.  

 Umfjöllunin hér á undan um tvö þekkt fyrirbæri í íslensku, flámæli og þágufallshneigð, 

var til þess ætluð að sýna að málræktarviðhorf eru meðal þess sem hefur áhrif á stöðu og þróun 

tilbrigða í íslensku máli. Í næsta kafla verður vikið að breytilegu orðavali í íslensku með þetta 

sama sjónarmið í huga. 

Innskot 

Ég lagði eftirfarandi spurningar fyrir 50 manns sem áttu leið um anddyri verslana Bónuss og 
Rúmfatalagersins í Holtagörðum í Reykjavík laugardaginn 17. mars 2007:  

A. Hefur þú heyrt talað um þágufallssýki? Ef nei þá náði það ekki lengra. Ef já:   
B. Hversu sammála ertu eftirfarandi fullyrðingu: „Það á að vinna gegn þágufallssýki“?  

– sammála / ósammála / hvorki né –   
C. Treystir þú þér til að nefna eitt dæmi um þágufallssýki? Ef nei þá náði það ekki lengra. Ef já:   
D. Hvaða dæmi?   

Eins og sést gætti ég þess að nota orðið þágufallssýki í spurningunum fremur en fræðilegri heiti.  
Auk spurninganna A-D voru þrír félagslegir þættir athugaðir hjá viðmælendunum: kyn (24 konur, 

26 karlar), aldur (undir tvítugu = 5 manns; 20-50 ára = 23 manns; yfir fimmtugu = 22 manns), bakgrunnur 
viðmælanda íslenskur (45 manns) eða ekki (5 manns).   

Af þeim 50, sem spurðir voru, höfðu 35, eða 70%, heyrt talað um þágufallssýki.  
 

 
 
 
 
 
Tafla 3-1   Hefur þú heyrt talað um þágufallssýki? 
                                                 
23 „Varla þekkist sú umræða manna á meðal um málfar og málpólitík hér á landi að ekki komi þágufallssýkin við 
sögu,“ segir hjá Kristjáni Árnasyni (2005:413). 

Já 35 70% 
Nei 15 30% 
Alls 50 100% 
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Enginn þeirra 5 viðmælenda, sem ólust upp utan Íslands og höfðu ekki móðurmálsfærni í íslensku, hafði 
heyrt talað um þágufallssýki. Af þeim 35, sem höfðu heyrt talað um þágufallssýki, sagðist rétt innan við 
helmingur (46%)  treysta sér til að nefna dæmi um hana.  
 
 
 
 
 
 
Tafla 3-2  Treystir þú þér til að nefna eitt dæmi um þágufallssýki? 
 
Þeir 16, sem sögðust treysta sér til að nefna dæmi, voru í framhaldinu beðnir um að nefna eitt dæmi. 
Flestir (12) nefndu þá viðeigandi dæmi (oftast mér langar), þrír (3) nefndu röng dæmi (1 mig dreymir, 1 
mig vantar, 1 óskylt atriði) og 1 vildi ekki nefna neitt dæmi þegar á reyndi. 
 

Viðeig. dæmi 12 75% (24%) 
Óviðeig. dæmi 3 18,8% (6%) 
Hætti við 1 6,2% (2%) 
Alls 16 100% (32%) 

 
Tafla 3-3 Hvaða dæmi? 
 
Af þessu sést m.a. að enda þótt komið hafi fram hér á undan að 70% alls hópsins hafi heyrt talað um 
þágufallssýki þá gátu aðeins 24% alls hópsins sýnt fram á að vera alveg viss um hvað fyrirbærið væri.  

Þeir sem höfðu heyrt um þágufallssýki, 35 manns, voru spurðir hversu sammála þeir væru 
fullyrðingunni: „Það á að vinna gegn þágufallssýki.“ Valkostir voru: sammála / ósammála / hvorki né. Hér 
voru 28 sammála, enginn var ósammála, 7 sögðu „hvorki né“.  

 
 

Sammála 28 80% (56%) 
Ósammála 0 0% (0%) 
Hvorki né 7 20% (14%) 
Alls 35 100% (70%) 

 
Tafla 3-4    Hversu sammála ertu eftirfarandi fullyrðingu: „Það á að vinna gegn þágufallssýki“?  
 
Þeir sem voru sammála fullyrðingunni skiptust nánast jafnt milli kynja (13+15) og hið sama átti við um þá 
sem sögðu „hvorki né“ (3+4). Tveir af sjö, sem sögðu „hvorki né“, treystu sér til að nefna dæmi um 
þágufallssýki og gat annar nefnt viðeigandi dæmi en hinn hætti við þegar á reyndi. Helmingur þeirra sem 
sögðust sammála fullyrðingunni treysti sér til að nefna dæmi um þágufallssýki (14 af 28). Þegar þessir 14 
voru beðnir um að nefna dæmi komu 11 með viðeigandi dæmi og 3 með óviðeigandi dæmi.  
 Vitaskuld er engin leið að draga víðtæka ályktun af svo litlu úrtaki fólks á förnum vegi. En ef við 
setjum nú svo að niðurstaða viðameiri rannsóknar staðfesti vísbendingarnar úr þessari örrannsókn þá 
myndu vakna í framhaldinu nokkrar spurningar, m.a. sú hvort það að 70% málsamfélagsins hafi heyrt um 
þágufallshneigð sé nægilegt til að hægt sé að kalla hana merki. Einnig má spyrja hvort það hafi áhrif í því 
sambandi að aðeins 24% tekst að sýna fram á að þau viti hvað átt er við með orðinu þágufallssýki. 
 

 

 

Já 16 45,7% (32%) 
Nei 19 54,3% (38%) 
Alls 35 100% (70%) 
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3.2.2  Breytilegt orðaval og málræktarviðhorf 

3.2.2.1  Tengsl innlendra orða og tökuorða við formleg og óformleg málsnið24 

Orðaval er með augljósustu einkennum á breytileika milli málsniða í íslensku. Svo hefur raunar 

lengi verið enda þótt það geti breyst með tímanum hvaða orð tilheyra hvaða aðstæðum; orð koma 

og fara úr tísku í málfari ungmenna; á tímabili í íslenskri málsögu urðu dönsk tökuorð óvelkomin 

í vandaðri eða formlegri textategundum og aðstæðum en smátt og smátt virðast ýmis tökuorð úr 

ensku hafa lent í þeim bás en mörg gömul tökuorð úr dönsku vera horfin með öllu úr notkun. Til 

stuðnings þeirri staðhæfingu að orðaval sé með augljósustu einkennum á breytileika milli 

málsniða í íslensku má benda á að svigrúm fyrir breytileika er meira á sviði orðaforðans en á 

hinum kerfislegri sviðum málsins, s.s. í framburði og beygingum. 

 Hér á eftir verður einkum hugað að því hvernig tengslum er háttað í íslensku milli 

innlendra orða og tökuorða og formlegra og óformlegra málsniða. En munurinn kemur þó 

vitaskuld fram í fleiru en því hvort innlend orð og nýyrði eru valin umfram tökuorð og 

aðkomuorð. Fjöldamörg dæmi eru um samheiti meðal orða og orðasambanda á borð við kjafta um 

– ræða um; vera á skallanum – vera ofurölvi o.s.frv. Stundum er talað um mismunandi stílgildi 

orða og orðasambanda af þessu tagi. Í slíkri lýsingu felst að annað samheitið eigi fremur en hitt 

heima í tiltekinni textategund. Ýmis algeng orð í óformlegum aðstæðum (jæja, bara, kannski, 

náttúr(u)lega, heyrðu, ókei, sko o.þ.h.) eru miklu fáséðari í þeim formlegri (sbr. Ástu 

Svavarsdóttur 2003:46-47, 2007:38-39 og Þórunni Blöndal 2005a).25  

 Það sem hér hefur verið sagt á í aðalatriðum einnig við um önnur tungumál en íslensku 

þótt fyrirbærið komi fram á mismunandi vegu í tungumálum eftir sögu þeirra og ólíkum hefðum í 

málsamfélögum. Chafe (1986) fjallar t.d. um þetta fyrirbæri í ensku: 

 

                                                 
24Athugasemd um orðalagið „formleg/óformleg málsnið“: Vitaskuld eru sum málsnið, þ.e. mengi máleinkenna, ekki 
óformlegri eða hversdagslegri í eðli sínu en önnur. Orðið faðir sem form er ekki hátíðlegra en formið pabbi „í eðli 
sínu“. Orðin hafa hins vegar skipt með sér verkum þannig að annað er oftar notað við fremur óformlegar aðstæður en 
hitt er oftar notað við fremur formlegar aðstæður. En enda þótt nákvæmara væri að segja annars vegar málsnið 
óformlegra aðstæðna og hins vegar málsnið formlegra aðstæðna þá hefur sú venja myndast að tala í þessu sambandi 
annars vegar um „óformlegt málsnið“ og hins vegar „formlegt málsnið“ og verður það sums staðar gert í eftirfarandi 
umjöllun.  
25 Í 20. kafla er fjallað lítillega um orðaval í útvarpsefninu sem tekið er til athugunar í III. hluta. Þar koma í ljós fáein 
dæmi um að því er virðist skýra verkaskiptingu milli orða eftir því hvort um er að ræða skrifaðar útvarpsfréttir eða 
fréttaviðtöl og dægurmálaefni. Í athuguninni í III. hluta er þó sneitt að öðru leyti hjá orðavali í opnum orðflokkum 
enda er efniviðurinn í þeirri athugun, innan við 30 þús. orð, ekki nógu umfangsmikill til að hann henti sem grunnur 
að slíkri rannsókn.  
 



 

 

  

41 

To a certain extent, spoken language and written language have their own 
vocabularies. Most words are neutral between the two, but some that are natural 
to speaking are out of place in writing, whereas for others the reverse is true. 
The reason is not that speakers must choose words more quickly than writers, 
but that each kind of language has its own divergent history. In general, too, 
writing tends to be more conservative, simply because it is there to be looked at 
and kept in place. New words, or new uses of old words, typically enter the 
spoken language first, sometimes to be assimilated later by writers, sometimes 
not (Chafe 1986:32) 

 

Chafe (1986) nefnir sem dæmi um málsnið algengra ritaðra texta í ensku m.a. sagnirnar vanish, 

encounter og conclude þar sem fremur mætti vænta orðanna disappear, meet og end í algengum 

enskum töluðum textum (1986:33). 

 Í upphafi kaflans kom fram að meðal þess sem hefur áhrif á orðaval við mismunandi 

aðstæður eða í mismunandi textategundum í íslensku er hvort orð eru mynduð úr innlendu efni 

eða eru tökuorð. Ég tel óhætt að ganga út frá því að tökuorð í íslenskri málnotkun séu tíðari við 

óformlegar aðstæður en formlegar. Þetta mat á íslenskri málnotkun hefur verið útbreitt meðal 

íslenskumælandi málfræðinga (sbr. Jón Helgason 1954:108, Halldór Halldórsson 1971b:243, 

Baldur Jónsson 1997:167-168, Ara Pál Kristinsson 2001:145-146, 2003:187-189, 2004:55-56, 

Guðrúnu Kvaran og Ástu Svavarsdóttur 2002:102-103,  Ástu Svavarsdóttur 2003, 2007 og 

Þórunni Blöndal 2005a:34-38) en styðst raunar enn ekki við rannsóknarniðurstöður nema að 

takmörkuðu leyti og þá fyrst og fremst hjá Ástu Svavarsdóttur (2003).  

Breytilegt orðaval í pörum á borð við gardína/gluggatjöld, kontór/skrifstofa o.s.frv., þar 

sem annað er tökuorð en hitt nýyrði úr innlendu efni, hefur því verið bundið mun á málsniðum í 

íslensku þótt breytileikinn birtist e.t.v. í öðrum orðapörum í dag en fyrir nokkrum áratugum. Í eðli 

sínu er þó um sama fyrirbæri að ræða, þ.e. að tökuorð koma einkum fram við óformlegar 

aðstæður en mun síður við formlegar.26 

Jónas Kristjánsson (1986) er meðal þeirra sem hafa fjallað um þetta fyrirbæri. Jónas (f. 

1924) segir:  

   

[D]a jeg kom i gymnasiet sagde rektor om to vejledere for os unge: “Þeir eru 
expertar í að próvíantera.” (“De er eksperter i at proviantere.”) Bondedrengen 
husker sikkert dette fordi han hverken har forstået expertar eller próvíantera. 
“Njáll var próblematískur karakter,”  sagde professor Sigurdur Nordal – hvad 
jeg også erindrer fordi jeg knapt forstod hvad meningen var. – Dette misforhold 

                                                 
26 Til samanburðar má nefna að í færeysku tengjast innlend orð fremur ritmáli en tökuorð hins vegar hversdagslegra 
máli (Hansen, Jacobsen og Weyhe 2003:175). 
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mellem det rene og hellige skriftsprog og det plettede talesprog hos akademikere 
findes endnu i dag. I dag er de imidlertid noget mindre bange end før for at 
krydre ikke blot deres tale men også deres skriftsprog med udenlandske slangord 
(Jónas Kristjánsson1986:145-146, leturbr. JK) 

 

Erlendir fræðimenn við Háskóla Íslands hafa einnig tekið eftir þessu; sbr. t.a.m. Durrenberger 

(1996): 

 

Surely when one listens to Icelandic around the University of Iceland one hears 
many foreign words – English or Danish or Latin – in everyday conversation 
(Durrenberger 1996:175) 

 

Segja má að komin sé löng hefð á þetta samband formleikastigs og orðavals, þ.e. að meiri 

formleika fylgi orð af innlendum uppruna en óformlegri aðstæður kalli fremur á tökuorð. Árni 

Magnússon handritasafnari sletti „ákaflega, einkum latínu í einkabréfum sínum, þótt hann gætti 

sín betur í opinberum ritum“ og skrifaði raunar „betri íslensku en flestir samtímamenn hans ef 

hann vandaði sig“ (Kjartan G. Ottósson 1990:24). Og munurinn var býsna greinilegur að þessu 

leyti alla 20. öld milli málnotkunar við óformlegar og formlegar aðstæður eða milli 

hversdagslegra talaðra texta og ritaðra texta. „Vitaskuld er íslenzkt ritmál hreinna en talmálið,“ 

skrifaði Halldór Halldórsson (1971b:243). Jón Helgason (1954) fjallaði um þetta fyrirbæri í 

íslenskri málnotkun og sagði m.a.: „Það er einn annmarki hreintungustefnunnar að bókmáli og 

talmáli hættir til að gliðna sundur, og bókmálið hneigist til að verða að sparimáli með sérstöku 

orðavali“ (1954:108). Jón lítur svo á að mörg nýyrði hafi „sigrað til hálfs: allir þekkja þau, nota 

þau gjarna í riti, en í tali eru önnur orð tíðari“ (1954:108) og nefnir sem dæmi um þetta orðin 

(samheitapörin) vegabréf/passi („flestir hygg ég segi passi“) og áttaviti/kompás („mér er til efs að 

[áttaviti] hafi nokkurntíma heyrzt við skipsstýri; þar mun jafnan sagt kompás“) (1954:108).  

Í mörgum pörum af sama toga og Jón Helgason (1954) nefndi hafa orðin verið að hnikast 

til undanfarna áratugi þannig að orð, sem framan af voru bókmálsleg og ankannaleg í 

óformlegum aðstæðum, hafa smám saman orðið hluti af „óþvinguðu“ máli við slíkar 

kringumstæður (vegabréf, gangstétt o.s.frv.) en samsvarandi tökuorð eru orðin jaðarorðaforði 

(t.d. fortó) og eru mörg þeirra nú orðið eflaust ókunn flestu yngra fólki.  

Sömu örlög munu mörg ensk-amerísku aðkomuorðin, sem þekktust í hversdagslegum 

töluðum textum stríðs- og eftirstríðsáranna (sbr. Kress 1966), sjálfsagt fá. Það er augljóst nú 

þegar t.a.m. að því er varðar ýmis þeirra orða sem Kress (1966:15-17) tínir til úr íslensku þess 
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tíma (kar, görl, monningur, sjúr, geim o.fl.). Önnur af sama uppruna eru enn bundin óformlegum 

málsniðum (stjúpid, meika o.fl., sjá Kress 1966:16-19) og loks eru þar orð sem nú eru notuð 

(nánast) hvar og hvenær sem er (jeppi, sjampó, sjoppa o.fl.). 

Hér verður litið til fróðleiks á skrá um 31 „alþjóðlegt“ orð; með því er átt við að orðin 

koma fyrir í fjölmörgum tungumálum þótt búningur þeirra sé svolítið mismunandi frá einu máli 

til annars. Skráin er sótt til Vikørs (1998:131-134) sem sýnir myndir orðanna í norsku, hollensku, 

þýsku, frönsku, spænsku, portúgölsku, ítölsku, rúmensku, pólsku, tékknesku, ungversku, 

tyrknesku og indónesísku/malaísku.27  Hér er skrá Vikørs (1998) notuð sem aðgengilegur 

efniviður til að athuga notkun „alþjóðlegra“ tökuorða í formlegum og óformlegum málsniðum í 

íslensku og samband þeirra við „innlend“ samheiti. Látið er nægja að sýna mynd 

„alþjóðaorðanna“ á norsku annars vegar og íslensk jafnheiti (tökuorð, erfðarorð eða nýyrði) hins 

vegar. Með því að hafa tvo dálka fyrir íslensku er reynt að leggja mat á hve gjaldgeng orðin séu í 

formlegum og óformlegum málsniðum í íslensku. Vitaskuld er matið býsna huglægt og eflaust 

hafa aðrir íslenskir málnotendur að einhverju leyti annað mat en ég á því hvernig ætti að raða í 

dálkana. Ég kaus að tilgreina aðeins eina „alíslenska“ samsvörun í hverju tilviki og það val kann 

að orka tvímælis. Auk þess er rétt að hafa í huga að hugtökin formlegt/óformlegt eru hvorki skýr 

né afdráttarlaus. Loks verður að hafa hugfast að ekki er alltaf fullkomin merkingarsamsvörun 

milli tökuorðsins og þess alíslenska, sbr. t.d. samþykkja/akseptera og árangur/söksess. 

 

 

 

 

                                                 
27 Tilgangur Vikørs (1998) er þó ekki samanburður á málum eftir því hvort þessi alþjóðaorð eru notuð eða innlend 
orð í þeirra stað; heldur ber hann málin saman með tilliti til þess að hve miklu leyti ritháttur alþjóðaorðanna hefur 
verið aðlagaður í hinum 13 ritmálum. Vikør (1998) rekur m.a. að almenn venja sé í tungumálum heimsins, þótt fáein 
germönsk mál séu þar undantekning, að aðlaga slík tökuorð stafsetningu og hljóðkerfi heimamálanna. Þetta eigi þó 
ekki alltaf við um tökuorð úr ensku (1998:127). – Ákveðið samband er raunar á milli aðlögunar og vals á orðum þar 
sem Vikør (1998) heldur því fram að eftir því sem hreintunguhneigð á sviði orðaforðans sé meiri í tilteknu 
málsamfélagi þeim mun algengari og meiri sé aðlögun (naturalisering) í rithætti þeirra tökuorða sem koma fyrir í því 
málsamfélagi. – Gera má ráð fyrir því í þessu sambandi að innan mismunandi málsniða ritaðra texta í íslensku megi 
finna mismikla aðlögun í rithætti tökuorða. Tilgátan væri þá sú að beint samband væri milli aðlögunar að íslenskum 
rithætti og þess hve formlegur tiltekinn texti væri. Sambandið kæmi þannig fram að aðlögunin yxi eftir því sem texti 
væri  formlegri. Hér á ég við að erlend orð með fullri aðlögun að íslenskum ritvenjum, t.d. ritmyndin búmerang, 
kæmu fremur fyrir í formlegri málsniðum í riti og að erlend orð með lítilli eða engri aðlögun, t.d. ritmyndin 
boomerang, kæmu fremur fyrir í óformlegri málsniðum í riti. Ef þarna er samband á milli má halda því fram að nota 
megi aðlögunarstig í rithætti sem einn mælikvarða á það hversu óformlegur í málsniði tiltekinn ritaður texti er. Það 
væri ein leið til að henda reiður á tengslum breytileika í íslenskri málnotkun við málaðstæður. 
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Norska     Íslenska    
Málsnið formlegra  Málsnið óformlegra    

   aðstæðna  aðstæðna 
 
akseptere  samþykkja  samþykkja / akseptera  
atelier   vinnustofa  vinnustofa 
bensin   bensín   bensín 
bløffe   gabba   gabba / blöffa / plata 
brosjyre   bæklingur  bæklingur 
buljong   seyði   seyði 
budsjett   fjárhagsáætlun  fjárhagsáætlun / bödsjett  
byrå   skrifstofa  skrifstofa / kontór 
diskusjon  umræða   umræða / diskúsjón  
engasjement  þátttaka   þátttaka 
eksentrisk  sérvitur   sérvitur / eksentrískur  
fasade   framhlið   framhlið / frontur 
gerilja   skæruliðar  skæruliðar 
handikap  fötlun   fötlun / handíkapp  
intervju   viðtal   viðtal 
konferanse  ráðstefna  ráðstefna  
kostyme   búningur  búningur / kostjúm 
krem   krem   krem 
mansjett   mansétta  mansétta 
majones   majónes   majónes 
nasjon   þjóð   þjóð 
refleksjon  umhugsun  umhugsun 
resonnement  röksemdafærsla  röksemdafærsla 
res(s)urs   auðlind   auðlind / resúrs 
sink   sink   sink 
sjef   yfirmaður  yfirmaður / séffi 
sjekk   tékki   tékki 
sjåfør   bílstjóri   bílstjóri / sjóför 
sosialist   sósíalisti   sósíalisti 
suksess   árangur   árangur / söksess 
toalett   klósett    klósett / tojlett 
 
Tafla 3-5  31„alþjóðaorð“ í norsku og íslensku og „alíslenskar“ samsvaranir þeirra: hugmynd  
 mín um hvernig íslensku orðin dreifast eftir málsniðum 
 
Tafla 3-5 sýnir mat mitt á því hvort 31 „alþjóðaorð“ tíðkast í íslensku, í málsniðum formlegra 

og/eða óformlegra aðstæðna, og þá í hvaða búningi – og ef þau teljast ekki notuð hvaða orð séu 

þá „alíslenskar“ samsvaranir þeirra. 

 „Alþjóðaorðin“ (31 talsins) eru sem sé öll þekkt úr norsku. Hjá Vikør (1998:131-134) 

kemur fram að 30 þeirra eru notuð í þýsku, 25 í tékknesku, 23 í ítölsku og 16 í ungversku svo að 

nokkur mál séu nefnd. 

 Í íslensku væri hins vegar aðeins að vænta 7 „alþjóðaorðanna“ (bensín, krem, mansétta, 

majónes, sink, tékki, sósíalisti) bæði í málsniðum formlegra og óformlegra aðstæðna eftir því 

mati sem ég lagði hér á notkunina. Við þau orð bætist raunar að samsvörunin við toalett er í 
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íslensku tökuorð úr annarri átt, þ.e. klósett. Í 10 tilvikum væru einhver önnur orð en 

„alþjóðaorðin“ notuð í íslensku í bæði formlegum og óformlegum aðstæðum (vinnustofa, 

bæklingur, seyði, þátttaka, skæruliðar, viðtal, ráðstefna, þjóð, umhugsun, röksemdafærsla) en 

samsvarandi „alþjóðleg“ orð (atelier o.s.frv.) tæpast eða ekki notuð, nokkurs staðar. Í 12 tilvikum 

(akseptera, blöffa, bödsjett, diskúsjón, eksentrískur, handíkapp, kostjúm, resúrs, séffi, sjóför, 

söksess, tojlett)  tel ég að „alþjóðaorðið“ af skránni geti komið fyrir í einhverjum búningi en þá 

aðeins við óformlegar aðstæður. Önnur orð væru notuð í þeirra stað í málsniðum formlegra 

aðstæðna jafnframt því sem þau orð (samþykkja, gabba, fjárhagsáætlun, umræða, sérvitur, fötlun, 

búningur, auðlind, yfirmaður, bílstjóri, árangur, klósett) væru alls ekki síður gjaldgeng einnig 

við óformlegar aðstæður þegar svo bæri undir. 

 Skv. því mati, sem ég legg hér á notkunina, eru öll orðin í vinstra íslenska dálkinum 

jafnframt nothæf við óformlegar aðstæður. Þetta sýnir að orðaval milli málsniða í íslensku eftir 

uppruna orðanna er í þessum tilvikum alls ekki hrein tvískipting. Orðin í vinstra íslenska 

dálkinum í töflu 3-5 hafa nefnilega víðara notkunarsvið en þau sem aðeins standa hægra megin.  

Orðin atelier, brosjyre, buljong, byrå, engasjement, fasade, gerilja, intervju, konferanse, 

nasjon, refleksjon, resonnement (í einhvers konar íslenskum búningi) koma ekki fyrir í neinum 

íslenskum málsniðum.28 Orðin auðlind, áætlun, bílstjóri, búningur, fjárhagsáætlun, framhlið, 

fötlun, samþykkja, sérvitur, skrifstofa, umræða og yfirmaður virðast hins vegar vel geta átt heima 

í óformlegum aðstæðum jafnt sem formlegum þótt þau tökuorð, sem eru samheiti þeirra, styngju 

að jafnaði í stúf þegar málnotandi vill vera fremur formlegur.  

Hér tel ég mig hafa sýnt með dæmum að oft virðist sem töku- og aðkomuorð séu á vissan 

hátt mörkuð, þ.e. bundin við málsnið óformlegra aðstæðna, en innlend samheiti þeirra oft 

ómörkuð, þ.e. í stórum dráttum yfirleitt nothæf jafnt í formlegum sem óformlegum málsniðum.    

Enda þótt orðin í vinstra íslenska dálkinum í töflu 3-5 séu ekki öll nýgervingar úr 

íslenskum orðhlutum má fullyrða með hliðsjón af töflunni að samband málsniða við nýyrði, 

erfðarorð og tökuorð sé flóknara en svo í íslensku að því væri unnt að lýsa með einfaldri 

fullyrðingu á borð við að „alíslensk orð tilheyri formlegum málsniðum en tökuorð óformlegum 

málsniðum“. Daglegur orðaforði í íslensku virðist ekki vera alveg tvískiptur á þann hátt, þ.e. í tvö 

algerlega afmörkuð hólf. Fremur virðist sem tilhneigingin sé sú að mörg innlendu orðin hafi 

nokkuð víðara notkunarsvið en tökuorðin.  

                                                 
28 Þó eru til í óformlegum málsniðum orð sem eru skyld sumum þeirra, s.s. lo. engasjeraður og no. nasjónalismi. 
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Hér á undan kom fram að Jón Helgason (1954) leit svo á að mörg nýyrði væru gjarna 

notuð í riti en tökuorð í tali og hann tók sem dæmi samheitaparið vegabréf/passi (1954:108). Að 

því gefnu að orðalagið í riti  samsvari dæmigerðum ritmálstexta og formlegum málsniðum og að 

orðalagið í tali samsvari dæmigerðum talmálstexta og óformlegri málsniðum (sem er vissulega 

ekki alveg nákvæmt) má setja þetta samband fram á þennan hátt: 

 

  Málsnið formlegra aðstæðna  Málsnið óformlegra aðstæðna 
3-3   vegabréf    vegabréf / passi 

 

Sífellt koma fram í íslensku ný samheitapör af sama tagi og vegabréf/passi. Lýsing Jóns 

Helgasonar (1954) á orðunum í 3-3 svarar e.t.v. til nýju orðanna litbolti og paintball:29  

 

  Málsnið formlegra aðstæðna  Málsnið óformlegra aðstæðna 
3-4   litbolti     litbolti / paintball  

 

Slík hlutverkaskipting orða milli málsniða er ekki endilega stöðug í málsamfélaginu. Hér getur 

eins verið á ferðinni ferli, þ.e. í stað þess að tiltekin skipting sé stöðugt ástand væri hér fremur um 

það að ræða að aðkomuorð kæmust, þegar svo ber undir, fyrst í notkun í óformlegum textum en 

sjaldnar í formlegum. Síðan kæmust þau ýmist jafnframt inn í hin formlegri málsnið eða þá að 

innlend nýyrði komi til skjalanna og leysi þau af hólmi. Það myndi fyrst gerast í formlegum 

málsniðum og svo smám saman í óformlegum málsniðum líka.  

Svo virðist því sem einkum geti þrennt gerst:  

a) aðkomuorðin/tökuorðin komast í notkun í öllum málsniðum; hafi yfirleitt verið um einhverjar 

nýyrðatillögur að ræða (sbr. glóaldin) þá deyja þær drottni sínum, sjá 3-5; 

 
  Málsnið formlegra + óformlegra aðstæðna  
3-5    appelsína  

bensín     
skanna     

 
                                                 
29 Á heimasíðu Litbolta ehf., www.litbolti.is, fann ég m.a. umsagnir ánægðra þátttakenda: „Það bíða allir eftir því 
með mikilli eftirvæntingu að komast aftur í paintball.“ Og hins vegar: „Einn starfsmaður [fyrirtækisins] fékk þá 
brilliant hugmynd að plata samstarfsfólk sitt í litbolta og þeirri upplifun gleymir maður aldrei.“ Aðlögun orðsins 
paintball að íslensku málkerfi er að vissu leyti hafin, sbr. þetta dæmi af heimasíðunni: „Opnunartímar Paintballs“ þar 
sem þetta enska orð fær eignarfallsendingu. Þá er vitnað í reglur dómsmálaráðuneytisins og þar er notað íslenskt 
nýyrði í stað paintball: „Fyrir þátttöku í litboltaleik skulu ungmenni undir 18 ára aldri hafa skriflegt samþykki 
forráðamanns.“ 
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b) íslensk nýyrði komast í notkun í óformlegu máli og ryðja úr vegi aðkomuorðum hafi þau verið 

komin í notkun30, sjá 3-6; 

 
Málsnið formlegra + óformlegra aðstæðna 

3-6    bæklingur   
skæruliðar  
viðtal   

 

c) bæði eða öll orðin lifa hlið við hlið sem samheiti, eða því sem næst, en þau eru ekki 

afdráttarlaust einskorðuð við ákveðin málsnið, sjá 3-7.  

 

Málsnið formlegra + óformlegra aðstæðna 
3-7   ljóðrænn / lýrískur 
   sígildur / klassískur 
 

Hlutverkaskipting orðanna virðist m.ö.o. leita jafnvægis. Það á jafnt við um appelsínur og 

bæklinga að þetta eru hvorki tiltakanlega „formleg“ né tiltakanlega „óformleg“ orð. Í öllum 

þessum tilvikum, sbr. dæmin í 3-5, 3-6 og 3-7, verður niðurstaðan sú á endanum að orðin 

einkenna engin sérstök málsnið umfram önnur. 

Hér hafa verið tínd til dæmi sem virðast styðja áðurnefnda greiningu á því ferli eða þeim 

farvegi sem aðkomuorð/tökuorð geta leitað í. Það breytir ekki hinu, sem rakið var í upphafi 

kaflans, að á hverjum tíma er talsvert um samheiti í notkun þar sem aðkomuorðið/tökuorðið 

tengist klárlega málsniðum óformlegra aðstæðna.  

Vafalaust er til í íslensku fjöldi orðapara þar sem hlutverkaskipting eftir málaðstæðum 

virðist býsna stöðug áratugum saman (e.t.v. er bíll/bifreið slíkt dæmi) – jafnvel öldum saman. Er 

þess einkum að vænta þar sem í hlut á málsnið mjög formlegra aðstæðna með afmarkað 

hlutverk.31 Málnotendur þurfa vitaskuld á „sparilegum“ málsniðum að halda eins og öðrum 

tegundum og um það eru og verða mörg dæmi að blær og stíll orða sé talinn henta mismunandi 

vel við mismunandi aðstæður þrátt fyrir þau almennu ferli sem hér var lýst í átt að einhvers konar 

jafnvægi.  

                                                 
30 Kjartan G. Ottósson (1997:35-36) nefnir ýmis dæmi þess að eldri tökuorð í almennu máli hafi orðið að láta undan 
fyrir íslenskum nýyrðum.  
31 Það á þó ekki endilega aðeins við um pör þar sem annað orðið er aðkomuorð og hitt er erfðarorð heldur getur það 
einnig sem best átt við um hvaða orðapör sem er. Þannig er eignarfornafnið vor í dag nánast óhugsandi í dæmigerðu 
samtali um hversdagslegt efni (?týnum ekki bíllyklunum vorum) enda þótt þetta fornafn sé óhjákvæmilegt í bæninni 
Faðir vor. 
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3.2.2.2  Málstefna sem skýring á breytilegu orðavali  

Í 3.2.2.1 hér á undan var sýnt fram á að orðaval í íslensku tengdist málsniðum m.a. á þann hátt að 

tökuorð kæmu fremur fyrir í hversdagslegum töluðum texta og málsniðum óformlegra aðstæðna. 

Best er að ítreka að hér er átt við tilhneigingu fremur en afdráttarlausa skiptingu.  

Hér verður gengið út frá því að þessi tilhneiging sé veruleiki í íslensku málsamfélagi. Í 

framhaldinu skal nú hugað að skýringu þess að breytilegt orðaval í íslensku birtist á þennan hátt. 

Ég mun hér á eftir rökstyðja að málræktarviðhorf eru ráðandi þáttur í skýringunni. 

Í umfjöllun um íslenska málstefnu hefur almennt verið litið svo á að meðal grunnþátta 

hennar sé hreintungustefna í orðaforða (sjá t.d. Jón Helgason 1954:95, 102). Þegar Haugen 

(1972[1969]) fjallar um auðgun tungumála nefnir hann íslensku og hebresku sérstaklega sem 

dæmi um mál þar sem kröftugri hreintungustefnu („a policy of vigorous purism“ 

1972[1969]:292) er fylgt og smíðað er ógrynni nýrra orða úr innlendum efniviði. Hjá Brunstad 

(2003:54) segir um íslensku: „The most extreme lexical purism is the Icelandic, which in 

principle is directed against all languages and also copes with technical terminology.“ Halldór 

Halldórsson (1979) talar fyrirvaralaust um íslenska málstefnu sem hreintungustefnu og sé 

„nýyrðastefna“ ein grein hennar. Halldór rekur íslenska hreintungustefnu aftur til Arngríms lærða 

um 1600.   

Hreintunguhneigð hefur ótvírætt sett mark sitt á breytilegt orðaval í íslensku32 og það er 

engin nýlunda að samband orðavals og aðstæðna sé þannig að orð af erlendum uppruna séu 

                                                 
32 Hreintunguhneigð getur þó í raun og veru komið fram á öllum sviðum málbrigðis, þ.e. beinst að hljóðum, 
beygingum, aðskeytum, setningarlegum atriðum, orðum, merkingum og rithætti (sjá t.d. Thomas 1991:62-66, 
Brunstad 1997:19, Brunstad 2003:54-56, Sandøy 2000:246). Þannig er ekki aðeins hreinna orðaval að segja litbolti  
en paintball; það er líka hreinni ritháttur  að skrifa skvass en squash, hreinni framburður  að segja [vIsci] en [wIsci] 
og hreinni beyging að segja smartar konur en smart konur. Hvað varðar viðskeyti hefur Sigurður Jónsson (1984) 
sýnt fram á mismunandi notkun viðskeyta í handriti að hagfræðiorðasafni annars vegar og slangurorðabók hins 
vegar. Annars vegar eru tökuviðskeyti á borð við -ist, -sjón o.fl. og hins vegar innlend: -ð/-d/-t, -leik o.fl. Í íslensku 
kemur hreintungustefna því ekki aðeins fram í því hve ný orð úr innlendum efniviði virðast vera hlutfallslega algeng 
og tökuorð hlutfallslega sjaldgæf heldur einnig í því hve langt er gengið í að laga tökuorðin að íslensku málkerfi (Ari 
Páll Kristinsson 2004:45). Bent hefur verið á (Vikør 1998:128, sjá einnig 3.2.2.1 hér á undan) að sterk tengsl eru 
milli þess í málsamfélögum að ástunda hreintungustefnu í vali á orðum og að ástunda hreintungustefnu í rithætti 
þeirra erlendu orða sem tekin eru inn í málið. Þetta sést t.d. ef borinn er saman ritháttur tökuorða í íslensku annars 
vegar og hins vegar í dönsku þar sem hreintungustefna hefur verið lítt áberandi marga undanfarna áratugi; í íslensku 
er t.d. ritað kornflex, kokteill en í dönsku cornflakes, cocktail. Enda þótt hreintungustefna geti komið fram á öllum 
sviðum málbrigðis þá er hún víðast hvar í heiminum mest áberandi í vali á orðum („lexical purism is archetypal“ skv. 
Thomas 1991:68; sjá einnig Annamalai 1989:225, Schiffman 1996:61-63, Brunstad 1997:19, Brunstad 2003:54) 
enda væntanlega auðveldast að taka eftir, taka afstöðu til og benda á orðaval. Það krefst oftast meiri þekkingar að 
gera sér grein fyrir því hvort aðrir þættir málbrigðis eru upprunalegir eða aðfengnir. Og þegar nánar er hugað að 
orðaforðanum má sjá að augljóst erlent form  orða, fremur en merking þeirra, kemur oftast við sögu í 
hreintungustefnu í málum heims enda er formið hentugra sem tákn: „The fact that the puristic efforts concentrate on 
the form rather than the content emphasizes the symbolic nature of the efforts and the importance of the symbols to 
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fremur notuð í óformlegum aðstæðum en að yfirleitt megi nota nýyrði og eldri íslensk orð í 

flestum eða öllum aðstæðum (athuga þó jafnframt dæmið í neðanmálsgrein 31 hér á undan og 

fleiri hliðstæð). Þetta var rakið í kafla 3.2.2.1 hér á undan. 

Í þessu felst ekki endilega að sömu orð séu ávallt bundin vissum tegundum texta heldur að 

orðaforðinn gæti verið á hreyfingu frá einu tímabili til annars í þeim skilningi að tiltekið orð sé 

t.d. bundið óformlegri notkun um skeið en verði síðan talið nothæft í formlegri aðstæðum og 

textum líka; eða að tiltekið orð hverfi úr notkun í óformlegum aðstæðum en „formlegra“ samheiti 

þess verði einrátt alls staðar; eða þá að viss uppruni orða (s.s. tökuorða úr dönsku) geri að verkum 

að þau séu bundin ákveðnum aðstæðum eða textategundum á tímabili en seinna geti þau, ef vill, 

gengið hvar og hvenær sem er en orð af einhverjum öðrum uppruna (t.d. aðkomuorð úr ensku) 

verði þess í stað bundin óformlegum aðstæðum. Sýnd voru dæmi um þetta í kafla 3.2.2.1 hér á 

undan.  

Ástæður hins sérstaka sambands breytileika í málnotkun við „hreinan“ uppruna orða í 

íslensku eru einkum sögulegar og þær tengjast órjúfanlega íslenskri málstefnu og sameiginlegri 

afstöðu málsamfélagsins til máls og málnotkunar. Um málhreinsun og upphaf markvissrar 

„nýyrðastefnu“ á Íslandi má m.a. fræðast hjá Jóni Helgasyni (1954:98), Árna Böðvarssyni 

(1964:191), Jakobi Benediktssyni (1964:99-100), Halldóri Halldórssyni (1971b:223), Kjartani G. 

Ottóssyni (1990:20, 23-24, 34, 51 o.v.), Svavari Sigmundssyni (1990-1991:132), Kristjáni 

Árnasyni (2002:186), Gottskálk Þór Jenssyni (2003) og Ara Páli Kristinssyni (2004:31-42). Hin 

langa hefð fyrir því að mynda ný orð úr innlendu efni á vafalaust mestan þátt í því að hlutfall 

                                                                                                                                                              
succeed in the efforts“ (Annamalai 1989:227). Í hreintungustefnu er þannig víða lögð megináhersla á hið táknræna 
og má vera að það eigi að einhverju leyti almennt við um hugmyndafræði af öllu tagi. 

Í sumum skilgreiningum á hreintungustefnu (sjá t.a.m. Thomas 1991:12) er litið svo á að í henni felist ekki 
aðeins hreinsun af erlendum áhrifum heldur einnig barátta gegn hvers kyns frávikum frá málformum sem talin eru 
standa nær uppruna í viðkomandi málbrigði. Kaplan og Baldauf (1997) rekja einnig hvernig slík málhreinsun „inn á 
við“ ( internal purification) er notuð við að koma á stöðlum um svonefnda rétta málnotkun en þeir gera hins vegar 
ekki ráð fyrir því að hin rétta málnotkun þurfi endilega að vera hin upprunalega (1997:60). Í ljósi íslenskrar 
málstefnu kemur þetta þó í stórum dráttum í sama stað niður af því að viðmið um rétt íslenskt nútímamál hafa 
lengstum verið sótt til eldri málforma. 

Sumt í íslenskri málsögu fellur fremur vel að fyrrnefndum skilningi Thomas (1991) o.fl. á 
hreintungustefnuhugtakinu. Tilraunir til málfyrningar í beygingarkerfinu á 19. öld (sjá Kjartan G. Ottósson 1987) 
spretta t.a.m. upp á sama tíma og meðal sömu afla og baráttan fyrir hreinsun íslenskunnar af dönskum áhrifum í 
orðaforða. Í þessum skilningi eru „afskipti“ af flámæli og þágufallshneigð, sbr. kafla 3.2.1 hér á undan, angi 
hreintungustefnu, þ.e. sem framburðarleg og setningarleg hreintungustefna sem miðar að „hreinum framburði“ og 
„hreinum setningarformum“ – í merkingunni: form sem standa „nær uppruna“. En hér í þessum kafla er aðeins hugað 
að áhrifum hreintunguhneigðar á orðaval í íslensku.   
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svonefndra alþjóðaorða er talið lágt í íslensku í samanburði við norrænu málin í Skandinavíu 

(Baldur Jónsson 1997:167).33  

Ekki hefur verið sýnt fram á að þeirri stefnu að mynda ný orð úr innlendum efniviði hafi 

nokkurn tíma verið haldið fast fram af yfirvöldum á Íslandi gegn vilja almennings. Sú stefna 

hefur líklega fremur verið andi eða tíska34 á Íslandi öldum saman sem stjórnvöld (a.m.k. alla 20. 

öld) hafa fylgt rétt eins og þorri fólks.35 Jón Helgason (1954) talar um áhugann á þeirri „íþrótt að 

láta sér detta nýyrði í hug, velta þeim fyrir sér, gera þau sem hentugust og haldkvæmust“ 

(1954:101) og segir að meginástæða þess hve erlendum orðum er oft úthýst sé „að sú erfðavenja 

hefur skapazt, það hugarfar myndazt, að sneyða [svo] hjá aðfengnum orðum, þykja að þeim 

málspjöll, stílskemmd, ófegurð“ (1954:101-102). Um afstöðu Íslendinga á síðustu árum til 

myndunar nýrra orða úr innlendu efni, sjá t.d. Guðrúnu Kvaran og Ástu Svavarsdóttur (2002:103-

104), Kristján Árnason (2002:186), Ara Pál Kristinsson (2004:36 o.áfr.) en þó einkum Hönnu 

Óladóttur (2005, t.a.m. bls. 170-171; og 2007) og Halldóru Björtu Ewen og Tore Kristiansen 

(2006) en niðurstöður þeirra er óhætt að túlka á þann veg að nýyrðastefnuna sé ekki einungis að 

finna á óskalista íslenskra málstýringaryfirvalda heldur eigi hún djúpar rætur í sameiginlegri 

málstefnu36 málsamfélagsins. 

Í grein Halldórs Halldórssonar (1979) um sögu hreintungustefnu á Íslandi tekur hann 

sérstaklega fram að villandi væri að tala um sérstaka hreintunguhneigð á fyrstu öldum 

íslenskunnar enda þótt smíði nýrra orða úr innlendum efniviði hafi án efa verið iðkuð frá 

landnámi (1979:77, sbr. Halldór Halldórsson 1971a). Væntanlega á Halldór við að 

hreintungustefna standi ekki undir nafni nema hún byggist á tilteknum hugmyndafræðilegum 

grunni, þ.e. þeirri hreintunguhugmyndafræði sem íslenskir menntamenn kynntust um 1600. Og 

Sandøy (2000) segir að t.d. orðin himinn og helvíti í forníslensku í stað latneskra eða grískra 

jafnheita „hører heime i dei spontane lagingane, dvs. at dei er ord som blei til nesten automatisk 

                                                 
33 Huga ber þó að því í þessu sambandi að meira kann að vera um tökuorð í almennri notkun en tekist hefur að leiða í 
ljós í athugunum hingað til af því að til skamms tíma voru talaðir textar ekki vel aðgengilegir til rannsókna – en hér 
er gengið út frá því að tökuorð séu tíðari í sumum gerðum talaðra texta en ritaðra. 
34 Halldór Halldórsson (1971a:196) segir að íslensk fornskáld hafi verið orðasmiðir í óvenjuríkum mæli og hafi 
tvennt knúið á: erfiðir bragarhættir og rík orðmyndunartíska. 
35 Eftirfarandi klausa úr svarbréfi starfsmanns eins stjórnmálaflokkanna til Halldórs Halldórssonar, dags. 5. mars 
1985, þegar Halldór grennslaðist fyrir um stefnu íslensku stjórnmálaflokkanna í málfarsefnum, er eflaust dæmigerð 
um almenna afstöðu þorra manna á 19. og 20. öld: „Það er samdóma álit manna hér, að flokkurinn styðji málvernd 
enda væri annað nú illt til afspurnar“ (Halldór Halldórsson 1986:226-227). – Óhætt er að líta svo á að með málvernd 
sé m.a. átt við gerð nýrra orða úr innlendum efniviði. 
36  Málstefnuhugtakið er hér haft um „ráðandi málfélagslega vitund og dulin og sýnileg ferli í tilteknu 
málsamfélagi“ (Ari Páll Kristinsson 2006:47). 
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som ei forklaring av eit nytt omgrep. Dei var neppe ein del av ein medveten språkpolitikk ...“ 

(2000:244). Kristján Árnason (2004) tekur að nokkru leyti í sama streng hvað þetta varðar og 

kemst að þeirri niðurstöðu að  

 

… ekki sé rétt að nota orðið hreintunguhyggja (púrismi) um það sem 
tíðkaðist hér á miðöldum, heldur var um að ræða glímu norrænnar tungu 
við erlendar hugmyndir … Málið tókst á við innflutta hugsun og 
menningu með þeim hætti sem hentugastur var og þjónaði aðstæðum best 
(sbr. hugtak Einars Haugen elaboration). Og þessi hefð hefur haldið 
áfram fram til þessa, þótt aðstæður hafi vissulega verið misjafnar eftir 
tímabilum (Kristján Árnason 2004:400) 

 

Þetta mat á innlendri orðmyndun í forníslensku kemur heim og saman við athuganir og greiningu 

Thomas (1991) á hreintungustefnu. Hann fjallar m.a. um nýmyndanir, þar á meðal tökuþýðingar, 

í þýðingum kristilegra rita á fornháþýsku, fornensku og forníslensku. Hann segir að þegar þar sé 

sneitt hjá því að nota erlenda orðhluta þá bendi ekkert til þess að þar hafi neitt annað búið að baki 

eins og á stóð en að horfast í augu við að „rendering Latin or Greek words by native morphemes 

is the best solution to the need for a set of new and readily comprehensable terms“; hér hafi sem 

sé ekki verið um hreintungustefnu að ræða (1991:117). 

Í ljósi niðurstaðna Kristjáns Árnasonar (2004), Sandøys (2000), Halldórs Halldórssonar 

(1979) og Thomas (1991) vaknar óneitanlega sú spurning að hve miklu leyti myndun nýrra orða í 

íslensku nú á dögum úr eldri efniviði stafi beinlínis af hreintungustefnu sem hugmyndafræði37 og 

jafnframt hvort ekki sé rétt að eigna slíka orðmyndun að hluta til gamalgróinni málhefð og 

                                                 
37 Hreintungustefna birtist vissulega í því að tökuorði er hafnað. Það á þó fyrst og fremst við þegar tökuorði er hafnað 
beinlínis vegna erlends uppruna síns. En málsamfélög geta einnig hafnað tökuorðum af öðrum ástæðum. Eins og hér 
hefur verið rakið hafa fleiri þættir en hreintunguhneigð t.a.m. haft áhrif í átt til þess hve mikið hefur verið um að 
notast sé við innlendan efnivið fremur en tökuorð við endurnýjun íslensks orðaforða. Slíkur tvíþættur grunnur 
umræddrar hefðar í íslensku getur raunar samræmst greiningu Annamalais (1989). Samkvæmt henni þarf ekki að 
vera beint samband milli hreintungustefnu og þess að hafna erlendu orði: „Not all rejections of non native features 
are acts of purism. Though the rejection is a prerequisite for purism, it is not sufficient in itself“ (1989:230). 
Brunstad (2003) tekur í sama streng eftir að hafa farið yfir hvernig hreintungustefna getur komið fram á mismunandi 
vegu eftir ólíkum aðstæðum og samfélögum:  
 

... purism is a multifaceted and widespread phenomenon ... not every policy for phonetic, 
syntactic, morphological and orthographic integration is the result of linguistic purism. In 
some instances, we may instead talk about general principles of orthographic and 
morphological stability and clarity, or about analogy (Brunstad 2003:56)  
 

Enda þótt Brunstad sneiði hér í þessu sambandi hjá hreintungustefnu á sviði orðaforða má ótvírætt fella hana að 
þessu mati. Það á a.m.k. við að því er varðar hina íslensku orðmyndun þar sem orðhlutar og beygingar eru kerfislægir 
þættir og höfð er hliðsjón af þeim orðaforða sem fyrir er til að skapa samræmi og mynstur innan orðaforðans. 
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virkum orðmyndunarferlum án sérstaks hugmyndafræðilegs ívafs. Jón Hilmar Jónsson (1998) 

segir um íslenska orðmyndunarhefð:  

 
Bak denne tradisjonen ligger en kombinert motivasjon, dels de 
språksystematiske forhold som krever en tilpasning til de eksisterende 
ordlagingsmønstre, dels en indre kontroll fra nært beslektede ord og 
termer, men ikke minst den alminnelige språkpolitiske holdning i 
samfunnet (Jón Hilmar Jónsson 1998:309)  

 

Enda þótt Jón Hilmar nefni hér ekki hreintungustefnu berum orðum er hún óefað hluti þess 

síðastnefnda, „den alminnelige språkpolitiske holdning“. Hér er komið að kjarna málsins: líta 

verður svo á að í myndun nýrra íslenskra orða úr innlendum efniviði spili saman hreintungustefna 

og einhvers konar kerfislægt samhengi innan orðaforðans. Þar virðast m.a. vera á ferðinni það 

sem kalla mætti formrök (structural arguments, Thomas 1991:57-59) fyrir þeirri stefnu að nota 

innlendan efnivið í ný íslensk orð. Einnig hafa verið færð fram fyrir henni rök sem nefna má 

skilningsrök (intelligibility arguments, Thomas 1991:49-52). Sjá t.a.m. Halldór Halldórsson 

(1987:94-95), Kjartan G. Ottósson (1997:31–32), Jón Hilmar Jónsson (1988) og Ástráð 

Eysteinsson (1998).  

Í viðtölum Hönnu Óladóttur við 24 Íslendinga árið 2002 kom í ljós að þeir virtust vera 

„allmiklir nýyrðasinnar“ (Hanna Óladóttir 2007:125) enda þótt um helmingur þeirra væri 

neikvæður gagnvart hreintungustefnu sem slíkri: „Hreintungustefna og myndun nýyrða eru því 

greinilega ekki eitt og hið sama í hugum þeirra“ (Hanna Óladóttir 2007:128). 

Þannig ætti að mega halda því fram að hreintunguhneigð dragi vissulega langt sem 

skýring á sterkri stöðu svokallaðrar nýyrðastefnu í íslensku en hún sé þó ekki ein og sér 

fullnægjandi sem skýring. En hvort sem þáttur hennar sem slíkrar er talinn meiri eða minni í því 

að móta stöðu tökuorða gagnvart innlendum orðum í íslenskri málnotkun þá er ljóst að orðið hafa 

til viðmið í íslenskri málnotkun þar sem tiltölulega mikil notkun á innlendum orðaforða er meðal 

einkenna á mörgum rituðum textum og málsniðum formlegra aðstæðna og tiltölulega mikil 

notkun ýmissa tökuorða er meðal einkenna á mörgum töluðum textum og málsniðum óformlegra 

aðstæðna.  

Skipting orðaforðans eftir þessum meginlínum virðist vera hluti af þekkingu íslenskra 

málnotenda á viðmiðum í málsamfélaginu. Og rík ástæða er til að setja fram þá tilgátu, á 

grundvelli þeirra vísbendinga sem þegar má finna, að ráðandi málstefna, hvort heldur er dulin eða 

sýnileg, hafi haft þau áhrif að mörg orð af innlendum efniviði njóti virðingar umfram mörg 
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tökuorð og að sá virðingarmunur komi þannig fram að þau fyrrnefndu séu algengari í formlegum 

aðstæðum en þau síðarnefndu í óformlegum aðstæðum. Slíkt endurspeglast vafalaust m.a. í mun á 

málsniðum annars vegar skrifaðra útvarpsfrétta og hins vegar dægurmálaefnis í íslensku útvarpi, 

sbr. III. hluta hér á eftir. 
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4 Samantekt um I. hluta  
 
 

Í I. hluta var fjallað um ýmis almenn atriði sem varpa ljósi á umræðuefnin í II., III. og IV. hluta 

hér á eftir, bæði hvað varðar tilgang rannsóknarinnar, almenn einkenni mannlegs máls, málleg 

viðmið og viss sérkenni á íslensku máli og málsamfélagi. Meðal annars var gerð grein fyrir 

hugrænum forsendum breytileika í máli, þ.e. þeim hluta málkunnáttu fólks að geta beitt sama 

málbrigði á mismunandi vegu. Þá var fjallað um málfélagslegan ramma breytileikans, einkum 

málsamfélagshugtakið. Hugað var einnig sérstaklega að málstefnu, í fremur víðum skilningi þess 

hugtaks, og sýnt með dæmum fram á áhrif hennar á breytileika í íslensku og þróun hans. Rakin 

voru dæmi úr íslenskri málsögu um að skýra megi breytileika í málnotkun eftir aðstæðum með 

því að vísa til málræktarviðhorfa. Dæmi um það voru sótt af sviðum hljóðkerfis (flámæli), 

setninga (þágufallshneigð) og orðasafns (tökuorð og erfðarorð) og var í sambandi við hið 

síðastnefnda m.a. hugað sérstaklega að hreintungustefnu. 

Breytileiki í máli er forsenda þess að greina megi mismunandi málnotkun. Breytileiki, 

sem ræðst af félagslegum þáttum, kemur fram sem mállýskueinkenni en breytileiki, sem ræðst af 

málaðstæðum og textategund, kemur fram sem málsniðseinkenni. Málsnið eru mengi 

máleinkenna sem tengjast með skýrum hætti tiltekinni textategund og tilteknum endurteknum 

málaðstæðum. Í II. hluta er m.a. rætt nánar um málsniðshugtakið. Í III. og IV. hluta er sagt frá 

atrennu að lýsingu á málsniðum tveggja textategunda í íslensku útvarpsmáli og það er 

meginviðfangsefni þessarar ritgerðar. 
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II. hluti   Útvarpsmál og annað mál 
 

 

 

5 Ýmis einkenni mismunandi tegunda málnotkunar  
 

 

5.0 Inngangur 

Í þessum kafla er m.a. fjallað um hugtökin málsnið og textategund, í 5.1. Þá er rætt um ritmál og 

talmál (í 5.2) og m.a. áréttaður munurinn á hugtakaparinu ritmál/talmál annars vegar og ritaður 

texti / talaður texti hins vegar. Með fyrra parinu er lýst þeim hugmyndum sem við gerum okkur 

um tiltekin málsnið en seinna parið tekur eiginlega til aðferðar, þ.e. hvort tiltekinn texti verður til 

með því að skrifa eða tala. Þess vegna er engin þversögn í því fólgin þegar t.d. er tekið svo til 

orða að tiltekinn ritaður texti sé talmálslegur. Mörk milli textategunda og mörk milli málsniða 

eru „fljótandi“ og yfirleitt er málsniðum best lýst með því að segja þessi eða hin formseinkennin 

tiltölulega algeng eða tiltölulega sjaldgæf eftir textum eða málsniðum. Oftast er um að ræða eins 

konar samfellu í tíðni formseinkenna milli tveggja gagnstæðra póla. Það merkir að tiltekin 

formseinkenni koma áberandi oftast fyrir við sumar aðstæðar og áberandi sjaldnast við aðrar 

aðstæður – fremur en að þau séu afdráttarlaust bundin vissum aðstæðum og útilokuð við aðrar 

aðstæður. Um þetta er einkum fjallað í kafla 5.3.  

Umfjöllunin í 5. kafla skiptir máli fyrir rannsóknina sem sagt er frá í III. hluta. Þar er 

fjallað um útvarpstexta; þeir eru vitaskuld fluttir munnlega – eru sem sé talaður texti – en þeir 

hafa ýmist við skrifað handrit – ritaðan texta – að styðjast eða ekki. Útvarpstextarnir geta síðan 

ýmist borið formseinkenni sem samrýmast útbreiddum hugmyndum um málsniðið ritmál eða 

formseinkenni sem samrýmast útbreiddum hugmyndum um málsniðið talmál.  

 

 



 

 

  

58 

5.1 Málsnið og textategund  

Fólk getur beitt máli á mismunandi hátt eftir aðstæðum enda býr það yfir málnotkunarhæfni (sbr. 

kafla 2.1) sem gerir því kleift að tileinka sér viðmið málsamfélagsins um tengsl aðstæðna og 

málnotkunar og að nota málið í samræmi við þau. Í þessum kafla verður rætt um tvö 

grundvallarhugtök, textategund og málsnið, sem varða samband málaðstæðna og málnotkunar. Í 

fyrri köflum var einnig vikið stuttlega að þessum hugtökum en hér verða þeim gerð nánari skil.  

Íslenska orðið málsnið kom fram hjá Guðmundi B. Kristmundssyni, Baldri Jónssyni, 

Höskuldi Þráinssyni og Indriða Gíslasyni (1986): „En mál getur verið afar margbreytilegt, bæði 

talmál og ritmál, jafnvel hjá sama manni. Orðbragðið og málfarið fer eftir aðstæðum og tilefni. 

Þetta mætti kalla mismunandi málsnið (e. register)“ (1986:7). Ég nota hugtakið málsnið um 

mengi máleinkenna sem ljóst er að tengjast tilteknum málaðstæðum og textategund sterkum 

böndum.38 Þessi notkun orðsins málsnið hér samræmist áðurnefndri tilvitnun frá Guðmundi B. 

Kristmundssyni, Baldri Jónssyni, Höskuldi Þráinssyni og Indriða Gíslasyni (1986) og hugtakið 

samsvarar því sem Ferguson (1994), Mesthrie, Swann, Deumert og Leap (ritstj.) (2000) o.fl. kalla 

register, Biber (1988) nefnir dimension39 og Milroy og Milroy (1997:50) kalla contextual style. 

Innan hins almenna félagslega ramma, sem málsamfélag myndar (sbr. kafla 2.2), fer málnotkun 

vitaskuld fram við mismunandi aðstæður. Meðal grundvallareinkenna á málnotkun í öllum 

málsamfélögum er að síendurteknum málaðstæðum fylgja vissar textategundir (Ferguson 

1994:21). Þegar sambærilegar aðstæður koma reglulega upp – og til verða textategundir – geta 

orðið til viss málsnið.40 Snar þáttur í málkunnáttu fólks í öllum málsamfélögum er að geta gripið 

til mismunandi málsniða eftir því sem aðstæður krefjast. Um hugrænar og félagssálfræðilegar 

forsendur þess var svolítið rætt í kafla 2.1. Sumt er mjög mismunandi frá einu málsniði til annars. 

Í íslensku getur orðaval í opnum orðflokkum t.d. verið mismunandi, sbr. notkun samheita á borð 

við pabbi og faðir  – barn kallar tæpast á föður sinn með orðunum Faðir, ég meiddi mig! Orðin 

skipta þannig oft að einhverju leyti með sér verkum eftir málaðstæðum þótt þau merki út af fyrir 

                                                 
38 Skyld hugtök eru t.d. stíll, mállegt viðmið og staðall; um þau orð, sjá nmgr. 1 í 1. kafla.  
39 „Dimensions are bundles of linguistic features that co-occur in texts because they work together to mark some 
common underlying function“ (Biber 1988:55). 
40 Hér byggi ég á Ferguson (1994): „A communication situation that recurs regularly in a society (in terms of 
participants, setting, communicative functions, and so forth) will tend over time to develop identifying markers of 
language structure and language use, different from the language of other communication situations“ (Ferguson 
1994:20, leturbr, CAF). 
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sig hið sama.41 Annað er óhjákvæmilega eins eða nánast eins í öllum málsniðum í íslensku, s.s. 

notkun forsetninga eða grundvallaratriði málkerfisins í samræmi, sambeygingu o.fl. þótt á því 

geti verið undantekningar.   

Öll málnotkun hefur annars vegar hlutverk og hins vegar form. Með því að tala um 

hlutverk málnotkunar er einkum vísað til þess í hvaða tilgangi málið er notað, hvar og hvenær 

það er notað og hverjir nota það. Tiltekin málnotkun getur t.a.m. haft það hlutverk að flytja fréttir 

í útvarpi. Hlutverk texta kemur í þessari ritgerð mjög oft fram í hugtakinu textategund (genre42). 

Útvarpsfréttir og dægurmálaefni í útvarpi eru meðal margra mismunandi textategunda í íslensku 

málsamfélagi.43 Þessar tvær textategundir gegna mismunandi hlutverki  í útvarpinu.  

Með því að tala um form  málnotkunar er hins vegar, eins og nafnið bendir til, vísað til 

formseinkenna á málnotkuninni sjálfri. Slík formseinkenni eru mörg og margvísleg. Taka má sem 

dæmi það formseinkenni hvers konar setningarliðum sé algengast að byrja á. Eins og margir aðrir 

sem kunna íslensku hef ég m.a. talið ástæðu til að ætla að í málsniðinu talmáli sé tiltölulega 

algengt að setningar hefjist á leppnum það eins og í 5-1: 

 

5-1  Það er búist við fjölmenni á mótmælafundinum í kvöld 

 

Ég hef með sama hætti gert mér í hugarlund að á hinn bóginn sé þar tiltölulega sjaldgæft að byrja 

setningar á sögn í lh.þt. eins og gert er í 5-2:  

 

5-2  Búist er við fjölmenni á mótmælafundinum í kvöld 

 

                                                 
41 Sbr. einnig umfjöllun um mun á orðaforða talmáls og ritmáls í íslensku hjá m.a. Ástu Svavarsdóttur (2003) og 
Þórunni Blöndal (2005a:34-36) og í kafla 3.2.2 hér á undan. 
42 Hjá Schilling-Estes (2002:375) er hugtakið genre skýrt sem „highly ritualized, routinized varieties“ og hún tekur 
predikanir sem dæmi. Textategund hefur líka verið kölluð message type, sbr. Ferguson (1994): „A message type that 
recurs regularly in a community (in terms of semantic content, participants, occasions of use, and so on) will tend 
over time to develop an identifying internal structure, differentiated from other message types in the repertoire of the 
community “ (Ferguson 1994:21, leturbr. CAF). Biber (1995) notar reyndar orðið register um „situationally defined 
varieties“ (1995:7) sem er í raun hið sama og ég kalla textategundir og hann hafði sjálfur notað orðið genre um áður 
(Biber 1988). Það gerir hann einnig í Biber (2006) og skýrir þar notkun sína á hugtakinu register á þessa leið: „I use 
the term register [...] to refer to situationally-defined varieties described for their characteristic lexico-grammatical 
features. Thus, register is a general cover term, with no implied theoretical distinction to ‘genre’“ (2006:11). Sama 
leið er farin hjá Finegan og Biber (2001): „we use the term “registers” to represent language varieties characteristic 
of particular situations of use“ (2001:239).  
43 Í fjölmiðlafræði er hugtakið genre notað á sama hátt og hér er gert, skv. Rayner, Wall og Kruger (2001), þ.e. haft 
um „certain types of media material, often story-types, which are recognised through common elements, such as 
style, narrative and structure, that are used again and again to make up that particular type of media genre“ (2001:56). 
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Ef athuganir leiða í ljós að þarna sé munur á notkun fyrsta setningarliðar eftir því hverjar 

málaðstæðurnar eru, þá er þar komið fram tiltekið formseinkenni sem tengja má við aðstæður.  

 Eins og sjá mátti hér á undan tengist málsniðshugtakið notkun og aðstæðum, þ.e. það lýsir 

mengi máleinkenna sem eru nátengd tilteknum aðstæðum. Þar af leiðandi má lýsa athugunum á 

málsniði þannig að þá sé málbrigði skoðað með tilliti til þess í hvaða samhengi það er notað 

(Biber og Finegan 1994:4).44 Eftir því sem slíkt samhengi er innbyrðis ólíkara má vænta skýrari 

munar á málsniðum sem því tengjast.45 Athuganir á málsniðum leggja ávallt einn eða fleiri texta 

til grundvallar og mikilvægt er við slíkar athuganir að skoða öll máleinkenni í ljósi þess við 

hvaða aðstæður þau komu fram.46 Hugtakið málsnið, um mengi máleinkenna sem tengjast 

tilteknum aðstæðum eða textategund, er á vissan hátt hliðstætt hugtakinu mállýsku, um mengi 

máleinkenna sem tengjast tilteknu landsvæði, stéttarstöðu, aldurshópi eða öðrum félagslegum 

þáttum. Um þessa hliðstæðu var fjallað í kafla 3.1. 

Minningargreinar og útvarpsfréttir má taka sem dæmi um textategundir. Þar koma sams 

konar málaðstæður reglulega upp, þ.e. sambærilegt efni, þátttakendur, tilefni, tilgangur o.s.frv. Í 

minningargreinum er efnið sambærilegt: fjallað er um látinn mann; sá sem skrifar þekkti 

viðkomandi og virðir minningu hans eða hennar; tilefnið er andlát; tilgangur að heiðra minningu 

hins látna eða hinnar látnu o.s.frv. Í útvarpsfréttum er efnið fréttir; þátttakendur eru sérþjálfaðir 

útvarpsstarfsmenn og viðmælendur þeirra; tilgangurinn er að segja fréttir o.s.frv.  

Málsnið textategundar er sú málnotkun sem sérkennir hana, þ.e. það mengi 

formseinkenna í máli sem er dæmigert fyrir hana. Því verður að athuga skipulega hvaða 

formseinkenni í máli sérkenna t.d. minningargreinar eða útvarpsfréttir ef ætlunin er að lýsa 

málsniði þessara textategunda.  

Gera má ráð fyrir að málsnið í málsamfélögum viðhaldi sjálfum sér í þeim skilningi að 

þegar fólk tjáir sig við tilteknar aðstæður í fyrsta sinn þá grípi það sjálfkrafa til sams konar 

máleinkenna og það hefur áður heyrt eða lesið hjá öðrum við slíkar aðstæður. Hafi málnotandi 

t.a.m. lesið minningargreinar um árabil er líklegt að hann noti sjálfur viðtekið málsnið þeirrar 

textategundar þegar hann stendur frammi fyrir því að skrifa slíka grein í fyrsta sinn. Líku máli 

                                                 
44 Kerfisbundin greining á breytilegum málsniðum hófst í Bretlandi á sjöunda áratug 20. aldar (Ferguson 1994:16). 
45 Biber (1995) bar raunar saman fjögur ólík tungumál (ensku, núkúlele (á Túvalú), kóresku og sómölsku) og fann í 
þeim öllum lík breytileikamynstur í málnotkun milli textategunda og telur hugsanlegt að það endurspegli algildi 
(1995:23-25, 359 o.áfr.).  
46 Sjá t.a.m. yfirlit hjá Biber og Finegan (1994:3-12), sbr. líka Halliday (1989:44),  um málsnið, rannsóknir á þeim, 
stöðu þeirra rannsókna innan félagslegra málvísinda og sambandið m.a. við hugtökin textategund og mállýsku, sbr. 
einnig Biber (1995:6-18). Hafa verður í huga að fræðimenn nota stundum sömu heiti um mismunandi fyrirbæri. 
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gegnir um dygga útvarpshlustendur; ætla má að þeir fari nærri um viðeigandi málsnið ef þeim er 

sjálfum falið að flytja útvarpsfréttir. 47 

Biber (1995:28 o.áfr.) gerir greinarmun á merkjum (markers) og einkennum (features) í 

textum. Með merki er átt við tiltekið orð eða sérstaka málnotkun sem afdráttarlaust sérkennir 

einhverja eina textategund en ekki aðrar. En slík afdráttarlaus máleinkenni eru mjög sjaldgæf 

(Biber 1995:29). Ég gæti ímyndað mér sem íslenskt dæmi að orðalag á borð við elskulegur 

eiginmaður minn, faðir, tengdasonur og afi væri þess háttar merki um textategund, þ.e. tilheyrði 

eingöngu textategundinni dánartilkynningum. Á hinn bóginn þekkjast textategundir langoftast á 

einkennum, hvort heldur er á sviði orðaforða eða málfræði. Átt er við hvers konar málleg 

einkenni sem sjást í margvíslegum textum en dreifing  þeirra frá einum texta til annars getur hins 

vegar verið þannig að sjá megi í henni skýrar línur: 

  

… many registers are distinguished only by a particularly frequent or infrequent 
occurrence of a set of register features (Biber 1995:29) 

 

Um getur verið að ræða einkenni af öllum sviðum málsins, t.d.: þagnir, tónfall; notkun tíða og 

horfs; fráfærslur og kjarnafærslur; þolmynd; aðal- og aukasetningar; tíðni orðflokka og orða; 

merkingarflokka sagna; spurningar; neitanir o.s.frv. (upptalningin er byggð á Biber 1995). 

 Afar fátítt er sem sé að textategundir greinist hver frá annarri á þann hátt að tiltekið 

fyrirbæri komi annaðhvort fyrir eða ekki (merki). Meginreglan er sú að munur á málsniðum 

textategunda felist í mismikilli hlutfallslegri tíðni einkenna. Þetta er rætt nánar í kafla 5.3. 

  

 

5.2 Ritmál – ritaður texti. Talmál – talaður texti  

5.2.1 Málsnið og textar 

Mismunandi málnotkun virðist mjög oft vera tengd mun ritaðs og talaðs texta. Skyld hugtök, en 

þó í grundvallaratriðum önnur, eru ritmál og talmál. Rannsóknir á þessum fyrirbærum hafa verið 

nokkuð fjölskrúðugar, beinst í mismunandi áttir og verið gerðar undir mjög ólíkum formerkjum 

(Roberts og Street 1997) en hérna er mikilvægast að athuga vandlega að gera þarf greinarmun á 

hugtökunum ritmáli og rituðum texta og á hugtökunum talmáli og töluðum texta. Við grípum til 

                                                 
47 Forvitnilegt væri að kanna nánar þróun málsniða tiltekinna textategunda, t.a.m. íslenskra útvarpsfrétta, t.d. með 
samanburði við stílþróun dagblaðanna á 20. öld, sbr. Þorleif Hauksson (ritstj.) og Þóri Óskarsson (1994:614). 
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orðanna ritmál og talmál til að lýsa „hugmyndum“ sem við gerum okkur um mismunandi 

málsnið. (Hitt er svo annað mál hvort við vitum full deili á málsniðunum eða ekki.) Þetta eru sem 

sé allt önnur hugtök en ritaður texti og talaður texti sem vísa til þeirrar aðferðar (channel) sem er 

notuð til að koma texta frá sér.  

Skilgreiningar á hugtökunum ritmáli og talmáli á íslensku er að finna hjá Höskuldi 

Þráinssyni (1995). Þar segir að með talmáli sé oftast átt við þau orð, beygingarmyndir eða það 

málsnið sem tíðkast í tiltölulega óformlegu töluðu máli fremur en í ritmáli (1995:153); og að með 

ritmáli sé oftast átt við þau orð, beygingarmyndir eða það málsnið sem tíðkast í tiltölulega 

formlegu rituðu máli fremur en í talmáli (1995:126). Um megineinkenni og mun ritmáls og 

talmáls er yfirlit á íslensku og um íslensku hjá Þórunni Blöndal (2005a:26-38) og einnig má vísa í 

Þórunni Blöndal (2005b:684 o.áfr.) um setningafræði talmáls, almennt og í íslensku sérstaklega. 

 Fyrirbæri á borð við leikrit, þar sem um er að ræða skrifaðan texta sem ætlað er að líkja 

eftir samtölum, sýna vel að ritaður texti þarf ekki endilega að einkennast af þeim 

formseinkennum sem við gætum komið okkur saman um að einkenndu málsniðið ritmál. Þótt 

stuðst sé við ritun til að koma saman texta geta máleinkenni þess texta þannig vel samræmst 

fremur þeim hugmyndum sem við gerum okkur um talmál sem málsnið heldur en um ritmál sem 

málsnið. Óhætt er að fullyrða að tæknibreytingar allra síðustu ára, með tölvupósti, netspjalli, 

bloggi, smáskilaboðum o.s.frv., hafi gert það sýnilegra en áður í íslenskri málsögu að ritaður texti 

getur borið talmálseinkenni. Um talmálsáhrif í netspjalli er t.d. fjallað hjá Láru Kristínu 

Unnarsdóttur (2007).48 En þetta er þó vitaskuld engin nýlunda eins og sjá má t.d. í gömlum 

persónulegum sendibréfum. Haraldur Matthíasson (1959) athugaði nokkur slík og segir: „Þekki 

ég í engu ritmáli svo mikla líkingu við talmál sem í máli sendibréfa“ (1959:215) og tekur sem 

dæmi orðið nú (t.d. Eg hefi nú alltaf...) og persónufornöfn framan við nafnorð (t.d. að segja 

henni móður minni) (s.st.). 

                                                 
48 Lára Kristín Unnarsdóttir (2007) segir talmálsáhrif í netspjalli m.a. koma fram í því að fólk hafi þróað með sér 
tækni til að koma til skila í netspjallinu viðeigandi látbragði og tilfinningu sem fylgir venjulegum samtölum fólks. 
Helstu dæmi um slíkt eru sviptákn á borð við broskarla (☺); einnig er oft lýst hlátri („hehe“ o.þ.h.) og öðru atferli, t.d. 
því að hrollur fari um málnotandann (Lára Kristín Unnarsdóttir 2007:75-76). Nokkrum meðulum ritaðs máls er beitt 
til að samsvara breytingum á tóni og styrk raddar í samtölum. Í því sambandi tilgreinir Lára Kristín Unnarsdóttir 
(2007:76-78) einkum punktaröð, röð spurningarmerkja, röð upphrópunarmerkja og notkun hástafa til að koma 
sérstakri áherslu til skila. Talmálsáhrif í netspjalli birtast einnig í því að hefðbundin stafsetning sé stundum látin lönd 
og leið og þess í stað reynt að endurspegla hversdagslegan framburð („gemmér“, „fannða“, Lára Kristín Unnarsdóttir 
2007:78-79). Lára Kristín Unnarsdóttir (2007) fjallar hins vegar ekkert um breytilega málfræði eða orðaval í 
netspjalli sem greini það frá öðru rituðu máli. 
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Sumur talaður texti getur á hliðstæðan hátt haft mörg einkenni sameiginleg með 

hugmyndum okkar um ritmál sem málsnið. Má nefna hátíðarræður í því sambandi. Og hérna er 

því t.d. við að bæta að viss meint ritmálseinkenni má finna í útvarpsfréttum skv. athuguninni sem 

greint er frá í III. og IV. hluta.  

Tiltölulega fá máleinkenni eru hreinræktuð einkenni talaðs texta eða hreinræktuð einkenni 

ritaðs texta. Þær undantekningar, sem þó er um að ræða, eru hreinlega „tæknilegs eðlis“. Sum 

máleinkenni eru tæknilega bundin talinu, s.s. framburður og tónfall, og þau geta því ekki komist 

til skila með beinum hætti í þeim ritaða texta sem almenningur þekkir. Á sambærilegan hátt er 

t.d. stafsetning eða greinarmerkjasetning bundin því að aðferðin sé ritun. Síðarnefndu atriðin 

gegna oft líku hlutverki og tónfallið. Blæbrigðum, ákafa og áherslu í tali t.d. er oft reynt að koma 

sérstaklega til skila í rituðum texta í netspjalli eins og sýnt er hjá Láru Kristínu Unnarsdóttur 

(2007:76-78).  

Þrátt fyrir ofangreindar undantekningar og takmarkanir gildir í meginatriðum sú regla að 

máleinkenni geti komið fram bæði í rituðum og töluðum texta. Það sem yfirleitt ræður lýsingu á 

málsniðum er aftur á móti hin mismunandi tíðni formseinkennanna frá einum texta til annars. 

Nánar er fjallað um það í kafla 5.3. Því verður að gæta þess í allri umfjöllun um 

málsniðshugtökin talmál og ritmál að þetta eru tæpast algerlega einlitar og aðgreindar tegundir í 

öllum atriðum. Í því sambandi má minna á að skilgreiningarnar hjá Höskuldi Þráinssyni (1995) 

hafa einmitt orðalagið „fremur en í“ [hinni tegundinni]. Hjá Guðmundi B. Kristmundssyni, Baldri 

Jónssyni, Höskuldi Þráinssyni og Indriða Gíslasyni (1986) er fjallað um mun talmáls og ritmáls 

og lögð áhersla á að ekki sé um einfalda tvískiptingu að ræða: 

 

Flestir kannast við að hafa heyrt talað um mun talmáls og ritmáls. Við þykjumst 
t.d. geta sagt að tiltekið orðalag í ritmáli sé talmálslegt eða þá að ritmálskeimur 
sé af einhverju sem sagt hefur verið. En málið er flóknara en þetta því að til er 
margs konar talmál og margs konar ritmál (Guðmundur B. Kristmundsson 
Baldur Jónsson, Höskuldur Þráinsson og Indriði Gíslason 1986:7) 

 

Tegundirnar geta ekki verið einlitar heldur er um samfellu að ræða þar sem hugtök á borð við 

ritmál og talmál koma til greina sem merkimiðar hvort á sínum enda „kvarðans“ – sjá nánar í 

kafla 5.3. Reynslan virðist þó sýna að ýmsir þættir málnotkunar komi jafnan fram á mismunandi 

hátt í þessum tveimur megintegundum. Og sumt af því endurspeglar muninn á aðferðunum 

rituðum texta og töluðum texta. Enda þótt lögð hafi verið áhersla á það hér að ritaður texti sé 
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annars konar hugtak en ritmál og að talaður texti sé annars konar hugtak en talmál þá er samt sem 

áður nauðsynlegt að huga að muninum á aðferðunum tali og ritun af því að sá munur skýrir margt 

af því sem einkennir hugmyndir fólks um ritmál og talmál sem málsnið. Um það er nánar rætt í 

kafla 5.2.2 hér á eftir. 

Ekki er víst að hugtökin ritmál og talmál eigi endilega alltaf best við til að lýsa 

hugmyndum okkar um ólík málsnið sem ráðast af dreifingu formseinkenna eftir mismunandi 

málaðstæðum og textategundum. Einnig má nálgast aðstæðnabundinn breytileika m.a. út frá því 

hversu formlegar málaðstæður eru (sjá t.d. Labov 1972, Cheshire 1982:157, Biber 1988:9, 

Deumert 2003:16 o.fl.; um formleika almennt í máli sjá t.d. Fairclough 2001:54-57).  

Hér hafa þegar verið nefnd hugtakapörin ritmál/talmál og formlegt/óformlegt um 

mismunandi málsnið. Auk þeirra koma ýmis fleiri hugtakapör til greina og hafa verið notuð um 

málsnið í athugunum á mállegum breytileika eftir málaðstæðum og eftir hlutverki, stöðu og 

sambandi málnotenda. Þannig er algengt við greiningu á töluðum og rituðum textum að nota 

hugtakaparið undirbúið/óundirbúið um ólík málsnið, þ.e. þau máleinkenni sem tengjast 

mismunandi gerðum texta. Því til viðbótar má nefna eftirtalin hugtakapör sem ætlað hefur verið 

að lýsa hugmyndum um mismunandi málsnið:  

 

• samþjappað/brotakennt (integration/fragmentation, Chafe 1982)  
• fjarlæð/nálægð (detachment/involvement, Chafe 1982)  
• gagnvirkt/ógagnvirkt (interactive/non-interactive, Biber 1988:9)  
• knappt/ýtarlegt (restricted/elaborated, Biber 1988:9; þetta hugtakapar var notað um íslenskan  
  efnivið hjá Þórólfi Þórlindssyni 1983)  
• samhengisháð / óháð samhengi (contextualized/decontextualized, Biber 1988:13)  
• óhlutrænt/hlutrænt (abstract/concrete, Biber 1988:13)  
• nálægð/fræðsla (involved / informational production, Biber 1988:128)  
• frásögn / ekki frásögn (narrative / non-narrative discourse, Biber, Conrad og Reppen  
  1998:148)  
• ýtarlegt /  háð vísun til aðstæðna (elaborated / situation-dependent reference, Biber,  
  Conrad og Reppen 1998:148)  
• ópersónulegt/persónulegt (impersonal / non-impersonal [svo] style, Biber, Conrad og  
  Reppen 1998:148; um þetta par fjallar Þórunn Blöndal 2005a:28-30)  
• almennt/sérhæft (popular/specialist, Deumert 2003:24)  

 

Tína má til sitthvað fleira sem fræðimenn hafa kosið að nota sem heiti á mismunandi málsniðum 

sem reynt hefur verið að lýsa. Slík hugtakapör geta augljóslega skarast á ýmsan hátt.  
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Í III. og IV. hluta hér á eftir verður hins vegar sneitt hjá því að gefa „endapólunum“ 

huglægar einkunnir á borð við málsniðið ritmál / málsniðið talmál, formlegt málsnið / óformlegt 

málsnið o.s.frv., sbr. hér á undan, heldur er látið nægja að kenna þau „mengi máleinkenna“, sem 

koma í ljós, við „staðfestan uppruna“ textanna. Þar á ég við aðferðina sem var notuð þegar 

textarnir urðu til (handritsbundið efni / handritslaust efni) og þekktar textategundir sem textarnir 

tilheyra (útvarpsfréttir / dægurmálaefni í útvarpi).  

Málsniðshugtökin ritmál/talmál, formlegt/óformlegt o.s.frv. koma aftur á móti að mínu 

mati fremur til skjalanna sem næsta skref ef svo má segja, þ.e. við túlkun þeirra niðurstaðna sem 

athugunin leiðir í ljós. Þar kæmi t.d. til álita að gefa sér forsendu á borð við þá að „útvarpsfréttir 

séu formleg textategund“ og þ.a.l. væri óhætt að kalla safn af máleinkennum útvarpsfrétta 

„málsnið formlegs texta“. 

 

5.2.2 Aðferðir og aðstæður 

Við samanburð á rituðum texta og töluðum texta kemur fyrst upp í hugann að vitaskuld sé sjálf 

tæknin (málhljóð/rittákn) ólík en hraðinn (og þar með undirbúningstíminn) í hvoru ferli er 

einnig mismunandi og loks eru hinar dæmigerðu aðstæður, sem kalla á hvora tegund fyrir sig, 

ólíkar og dæmigert samspil þátttakenda einnig mismunandi.    

Það tekur u.þ.b. jafn langan tíma að segja eina setningu og að hlusta á sömu setningu. Hjá 

Chafe (1982) kemur fram að meðalfjöldi orða í (ensku) tali séu 180 orð á mínútu að meðtöldum 

hléum (1982:36). Skrift og lestur fer hins vegar fram á mjög ólíkum hraða. Vélritunarhraði nær í 

allra hæsta lagi 60 orðum á mínútu en lestur er að jafnaði (í ensku) milli 200 og 400 orð á mínútu 

(Chafe 1982), þ.e. talsvert hraðari en tal og margfalt hraðari en ritun getur nokkurn tíma orðið.49  

 Lengri undirbúningstími við gerð ritaðs texta en í venjulegu tali getur gert að verkum að 

í dæmigerðum rituðum texta verði „röklegri“ skipan á efnisatriðum og upplýsingar þéttari í texta 

en fólki er að jafnaði tamt að hafa í töluðum texta. Samþjöppun efnis er möguleg í rituðum texta 

einkum vegna þess að meiri tími er til umráða fyrir þann sem skrifar. Ólíklegt er að málnotendur 

geti að jafnaði notað þessa þætti með sama árangri í töluðum texta vegna þess að hann verður til á 

miklu skemmri tíma að jafnaði. Haraldur Matthíasson (1959) athugaði setningaform m.a. í 

                                                 
49 Hafa verður í huga að hraðinn getur verið býsna misjafn eftir einstaklingum, auk þess sem hann breytist hjá sama 
manni: Jörgen Pind (1997) segir frá bandarískri rannsókn sem sýndi að lestrarhraði jókst úr um 80 orðum á mínútu 
að meðaltali hjá nemendum í 1. bekk barnaskóla í um 280 orð á mínútu að meðaltali þegar komið var í háskóla 
(1997:209). 
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handritslausum þingræðum og hélt því fram að „[h]raði ræðumanns og svigrúmsleysi til 

hugsunar“ (1959:208) væri meðal þess sem leiddi til fleiri aukasetninga og þar með lengri 

málsgreina í slíkum ræðum. 

Sá grundvallareðlismunur er einnig á dæmigerðum töluðum texta og dæmigerðum 

rituðum texta að í samtölum eru mælandi og viðmælandi yfirleitt staddir á sama stað á sömu 

stundu en í rituðum texta eru varðveittar upplýsingar sem eiga að vera aðgengilegar við aðrar 

aðstæður og fyrir allt annað fólk, þ. á m. fólk sem ritandinn þekkir ekki. Sá sem skrifar veit ekki 

endilega hverjir eiga eftir að lesa textann og við hvaða aðstæður og í hvaða ljósi. Af þessu stafar 

svo það einkenni sem oft virðist fylgja rituðum texta að þar getur þurft að skýra hlutina nokkuð 

nákvæmlega út og lýsa því vel við hvað er átt. Annars er ekki víst að textinn verði skiljanlegur 

öðrum, við aðrar aðstæður. Í dæmigerðum aðstæðum talaðs texta er hægt að kynna atriði til 

sögunnar með bendivísun. Hægt er að nota fornöfn án undanfara (sjáðu þennan), tala óljóst ef 

vitað er að viðmælandinn er með á nótunum (hann er mættur sá gamli) o.s.frv. Þetta er orðað 

svona hjá Svennevig, Sandvik og Vagle (1995:30): „Ansikt-til-ansikt-situasjonen muliggjør altså 

en i høy grad elliptisk og fragmentarisk språkbruk.“ 

 Þessi munur á aðstæðum við ritaðan texta og talaðan texta endurspeglast á vissan hátt í 

megineinkennum þeirra málsniða sem við köllum ritmál og talmál, sbr. hugtakaskilgreiningar 

Höskuldar Þráinssonar (1995: 126, 153). En enn á ný skal undirstrikað að máleinkenna 

málsniðsins ritmáls getur sem best orðið vart í töluðum texta og máleinkenni málsniðsins talmáls 

eru einnig oft á ferðinni í rituðum texta.  

 

5.2.3 Nokkur formseinkenni 

Í „ritmálslegum“ textum er venjan að kynna efnisatriði til sögunnar á skýran hátt. Í því skyni má 

t.a.m. nota tilvísunarsetningar eða forsetningarliði  en það er talið meðal einkenna á 

„dæmigerðu ritmáli“ (sjá Svennevig, Sandvik og Vagle 1995:31, Biber 1988:104 o.áfr., 110, 

143). Í hversdagslegum samtölum, sem einkennast af einhvers konar talmálsmálsniði, er aftur á 

móti talið almennt miklu meira um fornöfn  (einkum 1. og 2. pers. eintölu) heldur en við erum 

vön í ritmálslegra efni. Í samtölum er einnig tiltölulega algengt að nota tíðar- og staðaratviksorð 

á borð við áðan, þarna.  

 Norrænar rannsóknir á töluðum textum (Talsyntax í Lundi og Talemålsundersøkinga í 

Ósló) hafa m.a. leitt í ljós að eftirtalin einkenni séu tíðari almennt í töluðum textum en rituðum: 
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upphrópanir , setningabrot, rangmyndaðar setningar, stuttar setningar (í orðum talið) og 

fráfærsla50 (Jörgensen 1970, Jörgensen og Svensson 1977, Lindblad 1985:130, Vagle 1990:109, 

Mæhlum, Akselberg, Røyneland og Sandøy 2003:133, 150-152). Haraldur Matthíasson (1959) 

segir upphrópanir, einstök orð og setningabrot „einatt notuð í talmáli“ en sjaldgæfari í ritmáli 

(1959:175). Haraldur skráði nokkur samtöl sem hann heyrði og segir raunar í framhaldi af því „að 

einstök orð og setningabrot séu ekki svo veigamikill þáttur talmáls sem ýmsir virðast 

ætla“ (1959:190). 

Allskýr munur getur komið fram í orðavali milli ritmálslegra og talmálslegra texta. Í 

rituðum nytjatexta er t.a.m. venja að leggja áherslu á eitthvað með orðum á borð við verulega og 

ekki með orðum eins og rosalega en það orð kemur fyrst og fremst fyrir í óformlegum textum 

(Ásta Svavarsdóttir 2003, 2007). „Hófstillingin“ ræður oft ríkjum í rituðum nytjatexta; textinn „á 

að vera“ „málefnalegur“ og hafa hlutlægt yfirbragð. Það hefur sín áhrif á það hvaða orð eru 

notuð.  

 Tíminn, sem fólk hefur til að skipuleggja mál sitt, getur einnig haft áhrif á orðavalið. Ef 

ekki gefst tími til að finna „rétta orðið“ eru í staðinn oft valin algeng orð með almenna merkingu í 

stað nákvæmari eða sértækari orða (Svennevig, Sandvik og Vagle 1995:22). Í rannsókn Bibers 

(1988) kemur fram að fjölbreytni  í orðavali er meðal þátta sem má tengja rituðum textum og 

góðum undirbúningstíma og sama er að segja um mikla notkun á nafnorðum og tiltölulega 

löngum orðum (Biber 1988:104).  

Munur talmálslegra og ritmálslegra texta í íslensku getur vel komið fram í mismunandi 

orðavali og orðalagi. Í 5-3 eru dæmi um mismunandi orðalag. 

 

5-3 Óvenjulítið hefur verið um bókanir á sumarleyfisferðum í ár 

Fólk er lítið farið að spá í sumarfrí 
 

Efri setningin í 5-3 ber með sér ritmálslegri einkenni að mínu mati. Hún er án geranda án þess þó 

að notaður sé leppurinn það, notað er nafnorðið bókun (fremur en sagnorð á sama 

merkingarsviði) og samsetta nafnorðið sumarleyfisferð. Orðaval í neðri setningunni er 

                                                 
50 Hvað varðar fráfærsluhugtakið þarf að hafa í huga að það er ekki eingöngu notað hjá norrænu fræðimönnunum í 
sömu merkingu og venja er í íslenskri málfræði, sbr. 16. kafla hér á eftir, heldur er þar stundum einnig átt við það 
þegar liðir eru endurteknir, t.d. det er greit det (Vagle 1990:133). 
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hversdagslegra, notuð er sögnin spá í (fremur en t.d. huga að eða skipuleggja) og nafnorðið 

sumarfrí (fremur en sumarleyfi).  

Það virðist vera nokkuð algengt í talmálslegum textum – en að sama skapi sjaldgæfara í 

ritmálslegum – að tvítaka; venjulega annars vegar með nafnorði og hins vegar með fornafni (sbr. 

einnig dæmi á borð við hún móðir mín sem nefnt var í kafla 5.2.1, sjá Harald Matthíasson 

1959:215). Dæmi um það má sjá í 5-4. 

 
5-4 Hann er ágætur hann Gunnar 

Hún er ónýt þessi brauðrist 
 

Þegar mælandi hefur ekki skipulagt til fullnustu hvað hann ætlar að segja koma oft ýmis hikhljóð  

og hikyrði . Þess vegna eru algengar í töluðum texta óloknar setningar, endurtekningar og að fólk 

leiðréttir eigin mismæli eða byrjar á einni tegund af setningarbyggingu en víxlar yfir í aðra. 

 Þegar undirbúningstími er takmarkaður, eins og venja er í samtölum, hefur það enn önnur 

áhrif; það eru (sálfræðileg) takmörk fyrir því hve miklar upplýsingar er hægt að hugsa um í einu 

og það getur aftur haft áhrif á það með hvaða hætti upplýsingarnar koma fram og hvernig þær 

dreifast í talinu (um þetta er notað hugtakið informasjonsstrategi hjá Svennevig, Sandvik og 

Vagle 1995:23-27). Í tali er almennt gert ráð fyrir að mælandi gangi út frá þekktum upplýsingum 

og bæti svo við nýjum upplýsingum, sjá t.d. umræðu hjá Eiríki Rögnvaldssyni (1990[1982]:119 

o.áfr.). Þekkt efnisatriði koma t.d. gjarna framan við persónubeygðu sögnina en 

viðbótarupplýsingar fyrir aftan hana. Í samfelldu tali byrja setningar því oft á eldri upplýsingum, 

t.d. með því að vísa með fornöfnum eða á annan hátt í það sem komið var í setningunni næst á 

undan, og þá hefur fólk svolítið undanfæri í tíma til að koma orðum að nýjum upplýsingum í 

seinni hluta nýju setningarinnar og þannig koll af kolli. Mynstur af þessu tagi er væntanlega hin 

ómarkaða aðferð við að koma á framfæri upplýsingum („the principle of endweight“ Milroy 

2001:271). Hér getur þó komið fram munur á rituðum textum og töluðum textum. 

Undirbúningstíminn, sem ritaður texti hefur yfirleitt umfram talaðan texta, gefur t.d. færi á að 

koma nýjum upplýsingum framan við persónubeygðu sögnina ef fólki sýnist svo. 

Jafnframt þessu má benda á að það getur verið erfitt að skipuleggja mál sitt í óundirbúnu 

tali þannig að mjög miklum nýjum upplýsingum sé komið fyrir í einum lið. Það er því almennt 

einkenni á tali að nýjum upplýsingum er dreift á tiltölulega fleiri stuttar  einingar. Þetta er 

öðruvísi í ritun. Af þessum mun stafar að ritaður texti hefur að jafnaði lengri einingar 
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(setningar/málsgreinar) en óundirbúinn talaður texti hefur styttri einingar, sjá Svennevig, Sandvik 

og Vagle (1995:25) og Biber (1988).  

Í kafla 9.1.2.2 og 11. kafla í III. hluta eru kynntar svokallaðar tónlotur . Þær eru runur 

orða sem eru aðgreindar með greinilegum þögnum. Þær svara alloft til sjálfstæðra 

setningafræðilegra eininga (þ.e. setninga, jafnvel málsgreina) en í öðrum tilvikum bera þær alls 

ekki formseinkenni setninga. Lítum á 5-5:  

 

5-5 Ég var niðri í bæ = miðbæ = þar sá ég hann með henni = sko henni Siggu = 

 

Í frásögn, sem væri á borð við 5-5, gætu til dæmis verið sjálfstæðar tónlotur miðbæ og sko henni 

Siggu, rétt eins og tónloturnar Ég var niðri í bæ og þar sá ég hann með henni. Í hverri tónlotu í 5-

5 koma aðeins fram takmarkaðar upplýsingar um efnið. Samt má greina hér í fyrstu og þriðju 

tónlotu þá meginaðferð að byrja einingarnar á því þekkta: Ég (var) / þar (sá ég) en enda á nýjum 

atriðum, þ.e. staðsetningunni (var) niðri í bæ og upplýsingum um hver var með hverjum: (sá ég) 

hann með henni. Önnur og fjórða tónlota falla hins vegar ekki að slíkri greiningu og þær eru ekki 

formlega setningar með persónubeygðri sögn. Hvað sem því líður þá er aðalatriðið hér að taka 

eftir því að upplýsingum er skipt í niður á fjórar tónlotur. 

 Ef sama frásögn væri sett fram sem dæmigerður ritaður frásagnartexti gæti hún komist 

fyrir í einni málsgrein, tveimur aðalsetningum, eins og í 5-6.  

 

5-6 Ég var niðri í miðbæ og þar sá ég hann með Siggu 

 

Í stað þess að dreifa hérna upplýsingum um „hver var hvar“ á tvær fyrri tónloturnar komast þær 

upplýsingar fyrir í fyrri aðalsetningunni og upplýsingarnar um „hver var með hverjum“ komast í 

seinni aðalsetninguna í stað þess að dreifast á síðari tvær tónloturnar í talaða textanum.  

Sá sem skrifar getur sem sé skorið niður, stytt og sparað sér „óþarfa“ orð51. Hægt er að 

taka sér tíma til að koma upplýsingunum fyrir í nákvæmari formgerðum en í tali og lesandinn 

getur síðan tekið sér þann tíma sem hann vill til að meðtaka efnið. 

                                                 
51 Orðalagið „óþarfa“ orð ber ekki að skilja þannig að talið sé ófullkomið en ritaðir textar séu því æðri eða ríkari; 
aðeins er verið að benda á að mismunandi aðferðir tíðkast og henta mismunandi tegundum, töluðum og rituðum texta. 
Mismunandi áherslur og mismunandi tónfallsmynstur, þar á meðal markatónar á mótum tónlotna, hafa einnig að 
geyma upplýsingar sem kunna að „glatast“ í rituðum texta. 
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Hér á undan var minnst á þá algengu reglu í töluðum textum að fyrri hluti í setningu eða 

tónlotu sé notaður til að tengja það sem sagt er við það sem áður var vitað en seinni hlutinn til að 

bæta nýju við. Í tali er sem sé dæmigert að tónlotur (eða tónlotusamstæður) séu „merkingarlega 

afturþungar“ að því er varðar nýjar upplýsingar. Á hinn bóginn má oft sjá í rituðum texta að 

setningar og málsgreinar séu „framþungar“ enda getur sá sem skrifar hugsað sig vel um áður en 

orðin eru sett á blað. Í 5-7 er dæmi um ritaðan texta þar sem miklar upplýsingar koma framarlega 

í málsgrein.  

  

5-7 Fyrstu skipin, sem nú er verið að smíða fyrir íslenskar útgerðir í Kína, munu væntanlega sigla til 
heimahafnar á þessu ári (Mbl. 1. nóv. 2000, baksíða) 

 

Í tali væri sama hugsun væntanlega fremur sögð m.a. með því að hafa efnislega þunga liði lengra 

til hægri, t.d. eins og í 5-8. 

 

5-8 Það er von á þeim heim fyrir áramót, skipunum, þessum fyrstu sem verið er að smíða í Kína fyrir 
íslenskar útgerðir 

 

Villandi væri að segja að talaður texti hefði „einfalda“ setningaskipun en ritaður texti „flókna“ 

enda getur sú hugtakanotkun verið óljós. Þannig er tæpast hægt að halda því fram að mikil notkun 

aukasetninga fylgi endilega ritmálslegri framsetningu enda eru t.a.m. fallsetningar í hlutverki 

andlaga, sagnfyllinga og frestaðra frumlaga allalgengar í töluðum texta skv. Biber (1988:106, 

113, 155) og Svennevig, Sandvik og Vagle (1995:27).52 Ekki verður annað séð en málsgreinarnar 

með fallsetningum í 5-9 gætu talist lipur og eðlilegur talaður texti: 

 

5-9 Ég sá strax að þetta var alveg misheppnað 
Það sem ég sá strax var að þetta var alveg misheppnað 

 

Hins vegar er líkast til sjaldgæfara í dæmigerðum töluðum texta en rituðum að hafa fallsetningar, 

eins og í dæmunum í 5-9, framan við persónubeygða sögn í setningu („að þetta var alveg 

misheppnað sá ég strax“), sbr. meginregluna um afturþyngd.53  

                                                 
52 Aukasetningar geta t.d. gagnast vel til að dreifa liðum með miklar upplýsingar aftur í síðari hluta málsgreina og 
þær geta einnig verið valkostur við þunga nafnliði. 
53 Mörður Árnason (1993) fjallar um nokkur atriði sem hann segir einkenna talaða og ritaða texta. Hann ræðir um 
framburð og orðaval en víkur síðan að setningarlegum einkennum í töluðum textum og nefnir þar sérstaklega að 
setningar hefjist á það og þetta, að meira sé um sagnir en nafnorðsliði, að setningar séu oftast stuttar og oft komi fyrir 
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Almennt setningafræðilegt einkenni dæmigerðs talaðs texta virðist vera að hlutfall sagna 

gagnvart heildarorðafjölda sé hærra þar en í dæmigerðum rituðum texta (sbr. t.d. Biber, Conrad 

og Reppen 1998:67-69).54  Þungir nafnliðir, oft með afmarkandi tilvísunarsetningum eða 

forsetningarliðum, eru hins vegar gjarna sagðir dæmigerðir fyrir ritmálslega texta (sjá t.d. Chafe 

1982).  

 Eins og vikið hefur verið að hér er það gjarna nefnt meðal einkenna talaðs texta, sem 

komi síður fyrir í dæmigerðum rituðum texta, að setningar hefjist á orðinu það og að notað sé 

orðalag þar sem sagnorð eru áberandi. Í 5-10 er efsta setningin samkvæmt þessu líkust 

dæmigerðum töluðum textum en eftir því sem neðar dregur nálgumst við líkast til algengar 

hugmyndir um dæmigerða ritaða texta. 

 

5-10 Það hefur veiðst mikið af laxi í sumar 
Það hefur verið mikil laxveiði í sumar 
Mikið hefur veiðst af laxi í sumar       
Mikil laxveiði hefur verið í sumar 

 

Þegar mörg fallorð í röð standa í eignarfalli verður stíllinn oft fjarri algengum hugmyndum um 

dæmigerðan talaðan texta eins og sjá má dæmi um í 5-11. 

 

5-11 Breytt fyrirkomulag innheimtu virðisaukaskatts er til umræðu  
Aukning tekna starfsmanna fyrirtækisins vakti athygli  

 

Talmálslegri leiðir til að orða sömu hugsun væru þá t.d. á borð við dæmin í 5-12.   

 
5-12 Það er verið að tala um að breyta fyrirkomulaginu á vaskinum 

Það tóku margir eftir því að þeir sem vinna hjá fyrirtækinu voru farnir að þéna meira 

 

                                                                                                                                                              
hliðskipaðar aðalsetningar eða aðalsetning með einni aukasetningu (1993:3). Enn fremur segir Mörður: „í talmáli er 
setningarbygging oftast ófullkomin“ og „í venjulegu mannamáli ber mikið á allskyns kækjum og hjálparhljóðum“ 
(1993:2) og hann sýnir dæmi um hikyrði og hikhljóð. Athugunin í III. hluta þessa rits leiðir í ljós að sumt af því sem 
Mörður nefnir sem mun íslenskra talaðra og ritaðra texta kemur fram í mun á málnotkun hjá t.d. fréttamönnum með 
handrit og viðmælendum í viðtölum. Þar má nefna a) notkun leppsins það, b) hlutfall sagnorða í persónuháttum og 
nafnorða, c) málfræðileg frávik (sbr. orð Marðar um „ófullkomna setningarbyggingu“), d) notkun hikyrða. 
54 Reyndar virðist í rannsóknum vera misjafnt hvað felst í því þegar fjallað er um fjölda sagnorða, þ.e. hvort átt er við 
allar sagnmyndir, einungis aðalsagnir eða einhver önnur takmörkun gerð (Biber, Conrad og Reppen 1998:67-69). 
Eðlilegt er að meira verði a.m.k. um sagnir í persónuháttum ef það er rétt að talaðir textar hafi fleiri og styttri 
setningar en ritaðir textar hafa að jafnaði. Sjá einnig 17. kafla í III. hluta. 
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Hugtakið smáyrði verður kynnt í kafla 9.1.2.3 í III. hluta. Smáyrði eru merkingarsnauð orð, t.a.m. 

nú, sko, víst, hérna, með pragmatískt hlutverk. Athuga verður að sama smáyrði getur haft mörg 

og mismunandi hlutverk (sjá nánar í kafla 9.1.2.3). Slík smáyrði koma líka fyrir í ýmsum rituðum 

textum en eru almennt langtum algengari í dæmigerðum töluðum texta (Lind 1996).55 

 

5-13 Þetta er nú það vitlausasta sem við höfum nokkru sinni rænt 
Það er víst búið að loka 

 
Í 5-13 hafa smáyrðin nú og víst það hlutverk að láta í ljós afstöðu mælanda til merkingarlegs 

innihalds í því sem sagt er. Önnur smáyrði og orðasambönd tengjast m.a. samskiptum mælanda 

og viðmælanda í samtali. Annars vegar eru orð og hljóð sem viðmælandi notar til að gefa 

mælanda merki um að hann fylgist með og sé með á nótunum (t.a.m. já, einmitt, mmm, er það 

virkilega?) eða vilji fá orðið (t.a.m. já en, en hérna) og hins vegar eru orð og orðasambönd sem 

mælandi notar til að viðhalda sambandi við viðmælanda og sýna að hann sé hafður í huga, t.d. 

veistu hvað(?), ekki satt(?) o.fl. Orðum og orðasamböndum af þessu tagi fjölgar yfirleitt eftir því 

sem nálægð (involvement) er talin meiri í samskiptum mælanda og viðmælanda. 

 Enn önnur smáyrði lúta að skipulagningu orðræðunnar og gegna t.a.m. því hlutverki að 

kynna til sögunnar nýtt efnisatriði eða nýtt sjónarhorn á eldra efnisatriði. Hér má taka smáyrðið 

nú sem dæmi í þessu hlutverki, sbr. 5-14.  

 

5-14 Nú við ætlum hér á eftir að tala við Jónu 
 

Slík smáyrði kalla ég tengiyrði, sbr. það hlutverk sem nú gegnir í 5-14. Athuga ber að nú getur 

líka gegnt öðrum smáyrðahlutverkum í íslensku. Þetta er nánar rætt í kafla 9.1.2.3 og 15. kafla í 

III. hluta. Annað smáyrði af líku tagi í íslensku er jæja. Það má nota til að tengja einingar 

orðræðunnar innbyrðis (t.d. til að koma aftur að aðalatriðinu eftir útúrdúr á borð við brandara, 

sögu eða eitthvert annað „hliðarspor“).  

 Orð og orðasambönd, sem snúa að skipulagningu orðræðunnar, koma vitaskuld líka fyrir í 

rituðum textum en oft er um að ræða önnur orð en í töluðum textum, t.d. orðasambönd á borð við 

í fyrsta lagi, í öðru lagi; annars vegar, hins vegar; víkjum nú aftur að o.fl. slíkt. 

                                                 
55 Þórunn Blöndal (2005b:684, 2005a:26) notar orðið orðræðuagnir, sbr. e. discourse particles, um fyrirbæri á borð 
við sko og enn fremur úrdráttarorð, dæmi svona, frekar; og heitið fylliorð sem samsvarar hikorði hjá Margréti 
Pálsdóttur (1992) en í þessari ritgerð orðinu hikyrði. Hikyrði flokka ég sem undirtegund smáyrða. Sjá nánar í kafla 
9.1.2.3. 



 

 

  

73 

 Við það sem á undan er talið virðist vera óhætt að bæta því að frávik frá 

málvöndunarlegum viðmiðum í íslensku geti verið meðal þess sem algengara sé í töluðum texta 

en rituðum. Ritaður texti er að jafnaði „íhaldssamari“ en talaður, sbr. t.d. Chafe (1982:32). Þessu 

til stuðnings má segja frá því að Finnur Friðriksson (2004) athugaði m.a. notkun hinnar 

svonefndu nýju þolmyndar og þágufallshneigðar í töluðum og rituðum textum 72 einstaklinga. 

Svolítill munur var á tegundum nýju þolmyndarinnar innbyrðis, þ.e. hlutfallslega var heldur 

algengara að fólk notaði nýju þolmyndina í stað hinnar hefðbundnu þar sem um var að ræða 

frumlag í aukafalli (honum var hrint verður það var hrint honum) heldur en þegar um var að ræða 

frumlag í nefnifalli (ég var laminn verður það var lamið mig) (2004:177); að vísu eru dæmin 

mjög fá. En í þessu samhengi er það ekki aðalatriðið heldur hitt að í báðum tegundum kom fram 

mjög skýr munur á töluðum og rituðum texta: nýja þolmyndin nær í töluðum texta 5,88% í 

aukafallsdæmum og 2,22% í nefnifallsdæmum en hins vegar í samsvarandi dæmum í rituðum 

texta aðeins 0,87% og 0,64%. Enn skýrari munur á töluðum og rituðum texta kemur fram í 

sambandi við þágufallshneigð. Í rituðum texta fundust alls engin dæmi um (hreina) 

þágufallshneigð í könnun Finns en aftur á móti námu þau 14,29% í töluðum texta meðal sömu 

málnotenda (2004:177).56  Athugun Finns Friðrikssonar (2004) tók einnig til frávika frá 

viðurkenndum fallbeygingum og einnig þar kom fram mikill munur á töluðum og rituðum texta 

(2004:175), þ.e. frávik voru algengari í töluðum texta, en munurinn var þó ekki eins mikill og í 

nýju þolmyndinni og þágufallshneigðinni. Af þessu má álykta að meðal þess sem greinir að 

dæmigerða talaða og ritaða texta í íslensku sé að frávik frá málvöndunarviðmiðum séu algengari í 

töluðum texta en í rituðum texta. Í athuguninni í III. hluta má sjá dæmi þess að handritslaust 

útvarpsefni hafði oftar að geyma slík frávik heldur en handritsbundnu útvarpsfréttirnar sem hafa 

mátti þar til samanburðar.  

Umræðan hér á undan hefur m.a. leitt í ljós að hinn misjafni undirbúningstími í 

venjulegum töluðum texta annars vegar og venjulegum rituðum texta hins vegar kemur með 

ýmsum hætti fram í því hvernig upplýsingum er skipað niður og áhrifin koma einnig fram í 

formum tónlotna, setninga og málsgreina. Einnig hefur komið fram að samband og hlutverk 

mælanda og viðmælanda skiptir miklu máli. Þessir þættir hafa sín áhrif á formseinkennin og þar 

með á málsniðin.  

                                                 
56 Um skýringuna á þessu segir Finnur Friðriksson (2004) m.a.: „one possible factor is the impact of the educational 
system ... ‘dative sickness’ is strongly stigmatized and actively fought against in schools and the results of this are 
more likely to show up in the more formal written language than in spoken language“ (2004:178). 
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5.3 Samfella milli gagnstæðra póla 

Í framhaldi af umfjöllun í kafla 5.1 um málsnið og textategund og í kafla 5.2 um ritmál og talmál, 

ritaðan texta og talaðan texta er hér gerð grein fyrir því hvernig lýsa megi mismunandi málnotkun 

á kvarða milli tveggja ólíkra póla. Með slíku orðalagi er átt við að sum formseinkenni koma 

áberandi oftar fyrir við sumar aðstæðar en við aðrar án þess að vera endilega bundin eingöngu við 

þær. Í kafla 5.1 var sagt frá greinarmuninum á merkjum og einkennum (Biber 1995:28-29) og þar 

kom fram að textategundir þekkist langoftast á mismunandi hlutfallslegri dreifingu einkenna en 

sjaldnast á merkjum, þ.e. máleinkennum sem aðeins koma fyrir í einhverri ákveðinni textategund.  

Mörk milli textategunda og mörk milli málsniða verða því sjaldnast algerlega skýr að öllu 

leyti. Þessu má líkja við það að í stað þess að bera saman svart og hvítt sé fremur um að ræða að 

annars vegar sé mjög dökkgrár eða nánast svartur endapóll og hins vegar mjög ljósgrár eða nánast 

hvítur endapóll en þar á milli sé róf með mismunandi ljósum eða dökkum litatónum. Munurinn er 

m.ö.o. fólginn í því að tiltekin formseinkenni eru tiltölulega algeng, eða tiltölulega sjaldgæf, í 

þessari eða hinni textategundinni. 

Chafe (1982) sýnir fram á að í ensku séu talaðir og ritaðir textar ekki endilega hreinar 

andstæður; hann leggur áherslu á að fyrst og fremst sé um að ræða mismunandi hlutföll:  

 
I should repeat that these seemingly categorical statements about spoken and 
written language apply in fact to extremes on a continuum. The figures I have 
given are from maximally differentiated samples: spontaneous conversational 
language on the one hand and formal academic prose on the other. There are 
other styles of speaking which are more in the direction of writing, and other 
styles of writing which are more like speech (Chafe 1982:49, leturbr. APK) 

 

Ólíkar tegundir texta geta sem sé raðast á eins konar kvarða eða samfellu. Á endum slíkrar 

samfellu er hægt að hugsa sér mismunandi „merkimiða“ eftir því hver rannsóknarspurningin er. Í 

III. og IV. hluta hér á eftir stilli ég t.a.m. sjálfur upp sem andstæðum textategundunum 

útvarpsfréttum og dægurmálaefni í útvarpi. Vera má að sumir aðrir textar standi nálægt 

útvarpsfréttunum hvað varðar dreifingu máleinkenna. Aðrir textar kynnu að standa miklu nær 

máleinkennum dægurmálaefnisins, á hinum „endanum“. Með því að stilla upp útvarpsfréttum 

öðrum megin og dægurmálaefni hinum megin skapa ég þannig í þessari rannsókn forsendu til að 

hægt sé að meta aðra texta, með hliðsjón af þessum tveimur andstæðu textategundum, þannig að 

hægt yrði að raða þeim textum einhvers staðar annars staðar á þennan sama kvarða. 
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Stundum leggja fræðimenn áherslu á að skilgreina sem endapóla slíkra samfellna hugtök á 

borð við ritmál og talmál (sbr. Chafe 1982, Halliday 1989:42-45, Biber 1988:24-25 o.v.) og 

stundum eru valin önnur sjónarhorn, ekki hvað síst formleikastigið og undirbúningurinn; 

formlegt/óformlegt, undirbúið/óundirbúið. Þessi andstæðupör og mörg önnur voru nefnd í kafla 

5.2 hér á undan. En ávallt þarf eftir sem áður að hafa í huga að athuganir leiða yfirleitt í ljós að 

formseinkenni eru „tiltölulega sjaldgæf“ og „tiltölulega algeng“ í textum fremur en að skiptingin 

sé þannig að máleinkennin skiptist hreinlega í tvö horn:  

 
... although it is possible to describe a text as simply formal or informal, it is 
more accurate to describe it as more or less formal; formal/informal can be 
considered a continuous dimension of variation (Biber 1988:9, leturbr. APK)   

 

Eins og þegar hefur komið fram er mismunandi í rannsóknum af þessu tagi hvaða „merkimiðar“ 

eru valdir á enda kvarðans enda fer það eftir rannsóknarspurningunni hverju sinni. Jafnframt 

verður að hafa í huga að fyrir fram gefnar hugmyndir eða rannsóknartilgátur, sem prófa skal, ráða 

mjög miklu um það hvaða málnotkunaratriðum er leitað að í þeim textum sem teknir eru til 

athugunar hverju sinni – sem aftur getur jafnvel haft í för með sér að þær segi að einhverju leyti 

fyrir um hvað komið getur í ljós. Vel gæti hugsast að tiltekinn breytileika í málnotkun, sem sýnt 

er fram á með athugunum á dreifingu tiltekinna málnotkunareinkenna í mismunandi textum (t.d. í 

handritsbundnu útvarpsefni og útvarpsefni án handrits, sbr. athugunina í III. og IV. hluta), mætti 

ýmist túlka t.d. sem mun á formlegu máli og óformlegu máli eða sem mun á ritmáli og talmáli 

eða sem eitthvað enn annað eftir því hvaða málsniðshugmyndir er miðað við og gengið út frá í 

upphafi. Það getur þannig farið eftir mati eða forsendum hverrar rannsóknar fyrir sig hvernig 

kosið er að túlka þá breytilegu málnotkun sem fram kemur í rannsóknum á mismunandi textum.  

Í III. og IV. hluta er lögð áhersla á hugtakapörin handritsbundið útvarpsmál / 

handritslaust útvarpsmál og útvarpsfréttir / dægurmálaefni í útvarpi, þ.e. miðað er við staðfestan 

uppruna textanna, fremur en huglægar einkunnir um málsnið, s.s. ritmál/talmál. Andstæðan 

ritaður texti / talaður texti varð ekki heldur fyrir valinu.   

Í kafla 5.2 hér á undan var vikið að ástæðunni fyrir þessari ákvörðun en nú verður hún 

skýrð nánar. Hún er tvíþætt. Annars vegar er sú staðreynd að þarna er í öllum tilvikum um að 

ræða mál í útvarpi, þ.e. texta sem eru fluttir munnlega, og eru þ.a.l. allir tæknilega séð talaður 

texti enda þótt handritsbundnu útvarpstextarnir „millilendi“ sem ritaður texti í sköpunarferlinu. 

Málsniðshugtökin ritmál og talmál eru ekki vel skilgreind í íslensku enn sem komið er eins og 
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komið hefur fram hér á undan. Of bókstafleg túlkun ofangreindra hugtaka gæti því beinlínis 

reynst villandi í umfjölluninni hér – og það enda þótt hér á undan hafi verið lögð sérstök áhersla á 

muninn á ritmáli og rituðum texta og á talmáli og töluðum texta.   

Hin meginástæðan er það sjónarmið að með því að leggja áherslu á hugtakapar á borð við 

handritsbundið efni / handritslaust efni þá verði jafnframt enn greinilegra en ella að aðferðin við 

samningu textans var mismunandi enda þótt hvort tveggja komi á endanum út sem talaður texti. 

Náskyld þessu er skipting mín í textategundirnar útvarpsfréttir og dægurmálaefni í útvarpi. Með 

þessu er um leið veitt vísbending um að í aðferðinni og textategundinni felist ákveðin skýring á 

hinni mismunandi málnotkun sem í ljós kemur. Þar skiptir m.a. miklu máli að málnotendur hafa 

haft mismikinn tíma til ráðstöfunar, þ.e. að ferlið bak við handritsbundið efni er að jafnaði lengra 

en ferlið bak við handritslaust efni, og að textategundirnar gegna mismunandi hlutverki . Enda 

þótt segja megi að t.a.m. aðgreiningin handritsbundið útvarpsmál / handritslaust útvarpsmál sé í 

vissum skilningi aðeins vörpun af skiptingunni í ritaðan texta / talaðan texta þá eru fyrrnefndu 

hugtökin óneitanlega nákvæmari. Athugunin byggist á töluðum textum sem sumir eru 

handritsbundnir og aðrir ekki; sumir tilheyra útvarpsfréttum og aðrir dægurmálaefni í útvarpi.   

Vissulega má hugsa sér sem næsta skref að leyfa sér að túlka niðurstöður athugunarinnar í 

III. og IV. hluta með hliðsjón af huglægari þáttum en þessum. Þar kæmi til álita að segja að t.d. 

málnotkun, sem sérkennir handritsbundið útvarpsefni hér, sé vísbending um ekki aðeins áhrif 

ritunar sem aðferðar heldur jafnvel um hluta málsniðsins íslensks ritmáls. Með sama hætti kæmi 

til greina sú túlkun á niðurstöðunum að málnotkun, sem sérkennir hér handritslaust útvarpsefni, 

væri vísbending um ekki aðeins „áhrif tals á texta“ heldur jafnvel vísbending um hluta af 

einhverju því málsniði sem kalla mætti íslenskt talmál. Þessar ályktanir mætti rökstyðja með því 

að vísa annars vegar á þau formseinkenni sem handritsbundna útvarpsefnið ætti sameiginleg með 

málsniðinu ritmáli – eins og það yrði skilgreint eftir rannsóknir á fjöldamörgum öðrum textum – 

og hins vegar með því að vísa á formseinkenni sem handritslausa útvarpsefnið ætti sameiginleg 

með málsniðinu talmáli – eins og það yrði skilgreint eftir rannsóknir á fjöldamörgum öðrum 

textum.  

Að mínu mati eru slíkar ályktanir ekki tímabærar hér og nú eins og útskýrt var hér á 

undan. Auk þeirra ástæðna sem þar koma fram má ekki síst nefna það hve við erum í raun komin 

skammt á veg í athugunum á íslenskum málsniðum.  
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Eins og fram hefur komið má hugsa sér breytileika í málnotkun milli textategunda eða 

aðferða á samfelldum kvarða (sjá t.d. Biber 1988:11-13, 21-24; 1995:28 o.áfr.; sbr. líka Þórunni 

Blöndal 2005a:29-30). Þá leið ætti að fara í stað þess að líta t.d. á ritmál/talmál eða formlegt mál / 

óformlegt mál o.s.frv. alltaf sem hreinar og klárar andstæður. Þannig skiptir það meira máli hve 

algeng eða sjaldgæf einstök máleinkenni eru heldur en hvort einkennin „koma fyrir“ eða ekki. 

Vissulega sýnir það sterkast samband máleinkennis við textategund og aðstæður ef viðkomandi 

einkenni birtist aðeins þar en aldrei í andstæðri textategund og aðstæðum – t.d. ef eitthvert 

fyrirbæri sést aðeins í handritsbundnu efni en aldrei í handritslausu efni. En meginreglan er að 

máleinkenni dreifist í mismunandi hlutföllum eftir aðferð, textategund o.s.frv. Og ekki má missa 

sjónar á því aðalatriði að máleinkenni geta dreifst á kerfisbundinn  hátt og sýnt tilhneigingu sem 

dregur fram hið dæmigerða um hverja aðferð eða textategund eða annað sem til athugunar er. 

Um þetta eru sýnd dæmi í III. og IV. hluta úr athugun á íslensku útvarpsmáli.57  

                                                 
57 Eins og áður var nefnt er þó samt nauðsynlegt að muna eftir því í þessu sambandi að nokkur máleinkenni eru 
óhjákvæmilega bundin annaðhvort tali eða riti af tæknilegum ástæðum, s.s. framburður eða stafsetning svo að 
augljósustu dæmin séu nefnd. 
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6 Sérstaða útvarpsmáls  
 

 

6.0 Inngangur 

Í 5. kafla hér á undan var fjallað um mismunandi málsnið og textategundir og einkum hugað að 

rituðum og töluðum textum, ásamt hugleiðingum um þær „hugmyndir“ sem fólk gerir sér um 

málsniðin ritmál og talmál. Í þessum kafla, sem byggður er að hluta til á þeirri umræðu, færum 

við okkur enn nær athuguninni á útvarpsmáli í III. og IV. hluta með því að líta á ýmislegt sem 

veitir útvarpsmáli sérstöðu gagnvart öðrum töluðum textum.  

Þar er fyrst til að taka, í kafla 6.1, að málaðstæður í útvarpi eru sérstakar. Síðan er m.a. 

rakið, í kafla 6.2, hve dagskrárliðir geta verið innbyrðis ólíkir. Þá hefur talmiðlamál m.a. þá 

sérstöðu í málsamfélaginu að vera „opinber“ málnotkun í þeim skilningi að heyrast um allt 

samfélagið. Kafli 6.3 er helgaður þeim eiginleika. Það er ekki síst gert vegna þess að oft hefur 

vaknað umræða m.a. um áhrif málnotkunar í útvarpi á málnotkun hlustenda. Í kafla 6.3.2 er rætt 

um þá spurningu hvort málnotkun í útvarpi hafi áhrif á málnotkun hlustenda. Í kafla 6.3.3 er rætt 

um gagnstæða spurningu, þ.e. um það hvaða málsnið utan útvarps hafi helst getað haft áhrif á 

málnotkun í útvarpi. Þar beinist athyglin einkum að áhrifum frá málsniðum ritaðra texta.  

Í kafla 6.4 er sjónum sérstaklega beint að útvarpsfréttum og rannsóknum á málnotkun í 

þeim. Í kafla 6.5 er sagt frá fáeinum athugunum, einkum erlendis, á rituðum og töluðum textum 

en þó einkum útvarpsmáli og hvaða formseinkennum hafi þar verið hugað að og hvers vegna. 

Sum sambærileg formseinkenni eru einnig viðfangsefni athugunarinnar sem sagt er frá í III. og 

IV. hluta. Í kafla 9.1.2 verður greint frá þeim málnotkunareinkennum sem sú athugun tekur til. 
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6.1 Málaðstæður í útvarpi  

Talaðstæður utan talmiðla58 má greina í þrennt. 

 

a. samtöl þar sem einn talar við annan  
b. talað er til  einhvers, sbr. ræður og fyrirlestra 
c. þriðja gerðin er sambland af hinum tveimur, þ.e. þegar tveir eða fleiri 

tala saman til  þriðja aðila; dæmi: pallborðsumræður 
 

6-1 Þrenns konar talaðstæður utan talmiðla 

 

Fyrsta gerðin, þ.e. venjulegt samtal, kemur ekki til greina í útvarpi enda er þar ekki hægt að tala 

við hlustendur þannig að líkist venjulegu samtali með endurgjöf o.s.frv. Þess í stað eru önnur og 

þriðja gerðin notaðar mikið í útvarpi. Dæmi um aðra gerðina eru pistlar, frásagnir o.fl. en sú 

þriðja er notuð á þann hátt að talað er við einhvern, t.d. í hljóðstofu, í síma eða upptakan fer fram 

enn annars staðar, en jafnframt – og þó í vissum skilningi fyrst og fremst – til hinna fjarstöddu 

hlustenda (sbr. Vagle 1990:214). Mál í útvarpi verður því til við þær sérstöku aðstæður að verið 

er að tala til fjarstadds hlustanda eða láta fjarstaddan hlustanda hlýða á samtal. 

Mikilvægt er að hafa í huga að talaðir textar hafa að geyma margar textategundir, sbr. 

Biber (1988:170-198), sjá einnig umræðu í kafla 5.2 hér á undan, og talaður texti án nálægs 

viðmælanda er fjarri því að vera einsleitur flokkur. Þar á meðal eru t.d. framboðsræður, ávörp og, 

ef hugað er að útvarpsmáli sérstaklega, útvarpsfréttir, eintalsspjall í dægurmálaefni, samtal 

þáttarstjórnenda í dægurmálaefni, útvarpserindi o.fl.  

Slíkur talaður texti án nálægs viðmælanda er oft betur undirbúinn og nákvæmari en 

hversdagsleg samtöl og jafnframt er hann á hinn bóginn oft „liprari“ en oft þekkist í rituðum 

textum. Þannig hefur hann vissa sérstöðu sem greinir hann frá hversdagslegum samtölum annars 

vegar og mörgum rituðum textum hins vegar, einkum „ritmálslegum“ rituðum textum. Það ætti 

því ekki að koma á óvart þótt talaður texti án nálægs viðmælanda, þar á meðal útvarpsmál, bæri 

formseinkenni sem gætu verið eins konar blanda af helstu einkennum hversdagslegra samtala 

annars vegar og „ritmálslegra“ ritaðra texta hins vegar.  

                                                 
58 Talmiðill er fjölmiðill sem sendir út talað mál (Ari Páll Kristinsson 1998:3). Ég vel þetta orð umfram orðið 
ljósvakamiðill bæði vegna að það er þjálla, í því er lögð áhersla á talið og loks getur talmiðilshugtakið verið víðara en 
hefðbundinn skilningur á ljósvakamiðli, sbr. sífelldar tæknibreytingar með vefútvarpi, hlaðvarpi (pod-cast) o.fl.  
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Þá bætist hérna við einn mjög mikilvægur þáttur sem á eftir að koma oft við sögu í 

rannsókninni sem greint er frá í III. og IV. hluta: sumir textar í útvarpi eru byggðir á skrifuðu 

handriti frá orði til orðs, aðrir ekki. 

Þegar lesið er upp úr handriti sem undirbúið hefur verið frá orði til orðs má vænta þess að 

málnotkunareinkenni, sem tengjast ritunarferlinu, komi fram enda þótt flutningurinn falli 

tæknilega undir talaða texta. Misjafnt er hvort og þá að hve miklu leyti handrit eru samin með 

hliðsjón af þörfum hlustenda. Ritaður texti er oft tekinn og lesinn eins og hann kemur fyrir (t.d. 

útvarpssaga) en þess má vænta að frumsamið útvarpsefni sé fremur samið með hlustendur og eðli 

talmiðilsins í huga, sbr. Hjarvard (2007:41). Á þessu sést enn og aftur hve brýnt er að gera 

greinarmun á hugtökunum talmáli og töluðum textum og ritmáli og rituðum textum eins og lögð 

var áhersla á í 5. kafla hér á undan. 

Tal tveggja eða fleiri við svokallaðar „eðlilegar“ samtalsaðstæður getur auðvitað verið 

ákaflega mismunandi eftir aðstæðunum; hversu vel viðmælendur þekkjast, hvort aðstæður 

krefjast þess að þeir séu formlegir í tali, hvert umræðuefnið er o.s.frv. Og eins og þegar hefur 

verið vikið að þekkjast vissulega aðstæður utan talmiðla sem eru í reynd eðlislíkar 

talmiðlaaðstæðum þar sem umræðum í hljóðstofu er útvarpað beint. Dæmi um það eru t.d. 

pallborðsumræður með áheyrendum. Þegar skáldsaga eða önnur prentuð frásögn er lesin orðrétt í 

útvarp, lesari þagnar við punktana o.s.frv. er erfitt að sjá að eðli textans sem slíks hafi á nokkurn 

hátt breyst frá því að höfundur gekk frá honum til prentunar. Skilyrði hlustandans eru á hinn 

bóginn á ýmsan hátt önnur en lesandans til að tileinka sér efni textans. Útvarpshlustandi er einnig 

í annarri aðstöðu en viðmælandi í venjulegu samtali sem getur haft áhrif á mælanda með fasi sínu 

eða spurningum. Og sá sem talar í talmiðli hefur annaðhvort alls ekki eða þá aðeins að mjög litlu 

leyti tök á að vita hvort áheyrandinn er með á nótunum. Ekki getur fjarstaddur hlustandi heldur 

farið fram á skýringu samstundis á því sem hann kann að misskilja eða vera ósammála o.s.frv. 

Útvarpshlustandi er einnig augljóslega í annarri aðstöðu en lesandi. Hlustandinn getur ekki 

bakkað ef hann skilur ekki heldur er hann háður því að efnið sé framreitt þannig að það skiljist 

strax.59  

 Þegar valin voru máleinkenni til að rannsaka í athuguninni sem sagt er frá í III. og IV. 

hluta var m.a. horft til þess hvaða vísbendingar væru uppi um mun „dæmigerðra talaðra texta“ 

                                                 
59 Sjónvarpsáhorfandi er í svipaðri aðstöðu en þótt myndin geti hjálpað textanum þá getur hún einnig truflað 
textaskilninginn ef ekki hefur verið hugsað vel fyrir samspili myndar og texta.  
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og „dæmigerðra ritaðra texta“ – og jafnvel um málsniðin talmál og ritmál. Sérstaða texta í 

talmiðlum andspænis „dæmigerðum“ töluðum og rituðum textum ætti einnig að birtast með því 

að athuga þessa sömu þætti. Síðast en ekki síst kæmi jafnframt í ljós hvernig einstakar 

undirgreinar útvarpstextanna birtust í slíkum samanburði. Hér er m.ö.o. átt við hvaða 

dagskrárliðir séu e.t.v. fremur „talmálslegir“ og hvaða dagskrárliðir séu e.t.v. fremur 

„ritmálslegir“ og hvaða máleinkenni geti komið við sögu og í hvaða mæli við að skipa málfari í 

útvarpi á slíkan kvarða. Vandinn í þessu sambandi er hins vegar sá að ekki er tiltæk nein 

heildstæð og tæmandi lýsing á einhverju því sem kalla mætti „dæmigerða talaða texta“ og 

„dæmigerða ritaða texta“ í íslensku. Samt sem áður virðast málnotendur hafa tilfinningu fyrir 

einhverjum viðmiðum af því tagi og verður því áfram gengið út frá þessum hugtökum þótt óskýr 

séu. 

Hér á undan var nefnt að málnotkun í útvarpi gæti dregið dám af „dæmigerðum rituðum 

textum“ m.a. vegna þess að oft væri stuðst við handrit. En jafnvel þótt ekki séu skrifuð handrit 

geta slík einkenni samt komið fram í talmiðlum vegna þess að margir starfsmenn fjölmiðla hafa 

fyrst og fremst fengið formlega þjálfun í að tjá sig skriflega (sbr. t.d. Þórunni Blöndal 2005a:30). 

Handritslaust tal í útvarpi kann að bera einhver einkenni „málsniðsins ritmáls“ beinlínis vegna 

slíkrar þjálfunar. Auk hinnar sterku rithefðar í málsamfélaginu hefur það áhrif hve flókið og 

margvíslegt ferli getur legið til grundvallar við undirbúning texta í útvarpi. Þar skiptir aðferð og 

undirbúningstími meginmáli. Og þegar útvarpstextar hafa verið vandlega undirbúnir eru þeir oft 

„samþjappaðri“ en almennt tíðkast í öðrum töluðum textum. Þetta þarf að hafa í huga við túlkun 

niðurstaðnanna sem greint er frá í III. og IV. hluta: það sem þar kemur fram um sumar tegundir 

útvarpstexta getur ekki verið lýsandi fyrir „dæmigerða talaða texta“.60 Þegar ráðist er í rannsóknir 

á máli í útvarpi er því ekki hægt að segja að þær beinist að „dæmigerðum“ töluðum textum (og 

því síður að rituðum textum). Málaðstæðurnar, sem ríkja þegar talmiðlatexti verður til, eru 

sérstakar. Í raun geta þær verið mun flóknari en virðist í fljótu bragði og textar í talmiðlum geta 

haft sérkenni sem yfirleitt þekkjast ekki í öðrum textategundum og málsniðum í málsamfélaginu. 

                                                 
60 Þetta verður alltaf að hafa í huga við rannsóknir á töluðum texta. Við slíkar rannsóknir er freistandi að grípa til 
útvarps- eða sjónvarpsefnis einfaldlega vegna þess hve aðgengilegt það er og auðvelt að verða sér úti um slíka texta. 
Og vafalaust má margt af því læra um eitthvað sem kalla mætti dæmigerða talaða texta. En aðstæðurnar eru sérstakar 
eins og hér hefur aftur og aftur verið lögð áhersla á. Ásta Svavarsdóttir (2007) víkur einnig að þessu og bendir á að 
talaðir textar úr útvarpi og sjónvarpi gefi einir og sér „mjög takmarkaða mynd af talmáli almennt“ (2007:36). Og 
Wide (1998:244) bendir einnig á, í grein sinni um nú í íslenskum samtölum í útvarpi, að enda þótt málnotkun í 
útvarpsþættinum Þjóðarsálinni hafi verið „ledigt og spontant“ þá sé það ekki alveg sambærilegt við málnotkun í 
tilteknum hversdagslegum samtölum sem hún tilgreinir. 
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Hér hefur komið fram að málaðstæður í útvarpi eru í raun eðlisólíkar öðrum 

málaðstæðum. Því þyrfti ekki að koma á óvart að máleinkenni kæmu þar fram á annan hátt en í 

„dæmigerðum töluðum textum“ eða „dæmigerðum rituðum textum“ (sbr. Vagle 1990).  

 

 

6.2 Mismunandi þátttakendur og dagskrárefni 

Fólki, sem fram kemur í talmiðlum, mætti skipta í aðalatriðum í fernt (sbr. Dahlstedt 1970:7, 

Vagle 1991:120):   

 

a. Fastir starfsmenn, t.d. fréttaþulir, fremur formlegir og „hlutlausir“ (slíkir 
starfsmenn eru sennilega stór hluti af ímynd miðilsins)  

b. Frétta- eða dagskrárgerðarmenn með óformlegri eða persónulegri stíl en 
starfsmenn sem falla undir fyrsta liðinn (dæmi: ýmiss konar pistlahöfundar) 

c. Þátttakendur í sérstökum viðtölum og umræðuþáttum (þ.e. ekki starfsmenn 
talmiðilsins)  

d. Fólk sem heyrist tala í talmiðli án sérstaks undirbúnings og eins og af tilviljun, 
t.d. í heimildarmyndum (fólkið veit e.t.v. ekki einu sinni af því að rödd þess 
heyrist í upptökunni) 

 
6-2 Fólki, sem kemur fram í talmiðlum, skipt í mismunandi þátttakendahópa 

 

Hlutverk þessara þátttakenda geta verið föst, t.d. þar sem starfsmaður útvarpsstöðvar er annars 

vegar og viðmælandi utan stöðvarinnar hins vegar. Starfsmaðurinn hefur þá m.a. vald til að stýra 

samtali og velja umræðuefni. Hlutverk þátttakenda geta einnig litast af virðingarstöðu þeirra í 

samtalinu, t.d. þar sem annar er sérfræðingur eða valdamaður en hinn leitar upplýsinga. Þá má 

bæta því við að sami einstaklingur getur brugðið sér í mismunandi hlutverk frá einu samtali til 

annars.  

Mikilvægi tungumálsins í tilteknum dagskrárlið getur verið breytilegt. Skörp skil eru að 

þessu leyti milli útvarps og sjónvarps þar sem útvarpið reiðir sig að mestu á hið talaða orð og eftir 

atvikum á áhrifahljóð eftir því sem við á.61 Útvarp er þó ekki einlitt að þessu leyti því að t.d. 

tónlistarþættir í útvarpi geta gert annars konar kröfur um málnotkun en hreinir talþættir.62 

                                                 
61 Um áhrif mismunandi undirbúnings á málnotkun í íslensku sjónvarpsmáli, sjá Elvu Dögg Melsteð (2004). Sagt er 
frá athugun hennar í kafla 6.4 hér á eftir. 
62 Í sjónvarpi getur texti, sem fluttur er með áhrifaríku myndefni, verið í slíku aukahlutverki að áhorfendur taka 
naumast eftir honum. Á hinn bóginn má nefna að í lesnum sjónvarpsfréttum (með þul á skjá) eða í umræðuþáttum er 
ekki margt sem dregur athyglina frá hinu talaða orði og textinn verður gjarna líkur því sem annars tíðkast fremur í 
útvarpi (reyndar kemur fyrir í sjónvarpi að ekki er fullkomið samræmi milli myndefnis og texta svo að hvorugt skýrir 



 

 

  

84 

 Málnotkun í útvarpi getur verið breytileg eftir málaðstæðum og sjálfu dagskrárefninu. 

Dæmi um nokkrar tegundir:  

 

a. Upplestur á rituðum texta sem saminn var með það í huga að hann 
birtist á prenti, t.d. skáldsögu  

b. Upplestur á rituðum texta sem saminn var til flutnings í útvarpi, t.d. í 
fréttum og mörgu öðru undirbúnu dagskrárefni sem aðeins er ætlað 
útvarpi  

c. Tal án samfellds handrits en með annars konar undirbúningi, t.d. hjá 
umsjónarmönnum spjall- og dægurmálaþátta, spyrlum í viðtölum, 
þulum í hljóðstofu, stjórnendum umræðna  

d. „Undirbúningslaust“ tal, t.d. í beinum íþróttalýsingum, öðrum beinum 
lýsingum af vettvangi einhverra atburða, hjá viðmælendum í sumum 
tegundum viðtala 

 
6-3 Nokkrar tegundir útvarpsefnis 

 

Þessar mismunandi tegundir geta kallað á mismunandi málnotkun. Síðasttalda tegundin getur t.d. 

verið mun óformlegri og persónulegri en tvær hinar fyrstu. 

Málnotkun og textategundir í útvarpi hafa breyst frá tilkomu útvarps í takt við það að 

útvarpið hefur á vissan hátt færst „nær hlustendum“ með tímanum, s.s. með þáttum þar sem fólk 

hringir inn o.fl. Slíkar breytingar tengjast reyndar lýðræðishugmyndum og breytingum í átt að 

jafnari þátttöku borgara í samfélagsumræðunni. Tækniþróun skiptir líka máli, þ.e. ekki er aðeins 

hægt að fara með segulbönd hvert á land sem er eins og lengi tíðkaðist heldur er hægt að senda út 

beint nánast hvaðan sem er og frá hvaða aðstæðum sem er. Einnig hefur breyst að einhverju leyti 

við hvaða aðstæður fólk getur hlustað á útvarp. Núna getur fólk haft útvarpssnúru í eyrað allan 

daginn, hvað sem það er að vinna við, og það getur því fylgst með dagskrá þótt það sé á ferð og 

flugi. Breytingar af þessu tagi geta haft áhrif á það hvers konar málsnið útvarpsstarfsmenn telja 

best við hæfi. Þá hefur það ekki síst áhrif hver hlustendahópurinn er (eða er talinn vera) en á 

síðustu árum koma fram sífellt fleiri rásir sem ætlaðar eru stöðugt afmarkaðri hópum 

(narrowcasting, Rayner, Wall og Kruger 2001:111). 

 

 

 
                                                                                                                                                              
eða styður hitt). Munur útvarps og sjónvarps að þessu leyti kemur berlega í ljós ef við berum saman lýsingu á 
íþróttakappleik í útvarpi og sjónvarpi.   
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6.3 Mál í útvarpi og almenn afstaða til máls í samfélaginu 

6.3.1 Inngangur 

Hér á undan hefur m.a. verið fjallað um málaðstæður, þátttakendur og dagskrárefni í útvarpi. Í 

þessum kafla verður hugað að sambandi útvarpsmáls, málafstöðu og málnotkunar í íslensku 

málsamfélagi. Rætt er um það hvort útvarpsmál hafi áhrif á málnotkun hlustenda og um það 

hvernig útvarpsmálið endurspeglar ríkjandi viðmið um málnotkun í samfélaginu. Setja má fram 

tvær spurningar og svara hvorri fyrir sig.  

1) Hvaða hlutverki gegnir útvarpsmálið í mótun viðmiða um málnotkun almennt í 

íslensku málsamfélagi? Þessari spurningu verður hér svarað þannig að útvarpið, ásamt ýmsum 

fleiri stofnunum samfélagsins, geri sameiginleg viðmið um málnotkun sýnileg stórum hópum í 

einu. Jafnframt eru leidd rök að því að útvarpsmál geti haft viss áhrif á málnotkun fólks á 

takmörkuðum sviðum. Með því er nánar tiltekið átt við notkun orða og orðasambanda í hvers 

konar aðstæðum og textategundum utan útvarpsaðstæðna. Hins vegar verði kerfislegra áhrifa frá 

málnotkun útvarpsstöðva almennt ekki vart í málnotkun utan þeirra ef undan eru skildar sömu 

eða náskyldar textategundir. 

2) Hvernig kemur afstaða til máls í málsamfélaginu fram í íslensku útvarpsmáli? Þessari 

spurningu verður hér svarað þannig að a.m.k. fréttir og aðrir handritsbundnir textar í útvarpi geti 

endurspeglað viðmið málsamfélagsins um „vandaða ritaða texta“ eða málsniðið ritmál. Að því er 

varðar handritslausa útvarpstexta er hins vegar líklegt að a.m.k. sumir þeirra, einkum viðtöl, geti 

endurspeglað ríkjandi viðmið um málnotkun í samtölum almennt en um það er enn margt á huldu 

og ekki má gleyma því, sem rakið var í kafla 6.1, að samtöl í útvarpi eru ætluð fjarstöddum 

hlustendum og því eðlisólík öðrum samtölum.63  

 Þetta er rætt frá ýmsum hliðum hér á eftir. 

 
6.3.2 Áhrif útvarpsmáls á málnotkun utan útvarps 

Sú hugmynd er vel þekkt að útvarpsmál hafi áhrif á málnotkun utan útvarps. Hugmyndin er 

útbreidd meðal almennings en allt öðru máli gegnir um fræðimenn enda hefur fátt komið fram 

sem bendi til þess að talmiðlatextar valdi málbreytingum (Sandøy 1994:41, Leitner 1997:202, 

Chambers 1998:124).  

                                                 
63 Sum þeirra formseinkenna, sem ætla má að sérkenni „málsniðið ritmál“, virðast raunar geta komið fram með 
áberandi hætti í handritslausu efni hjá starfsmönnum í dægurmálaefni, sbr. umfjöllun í 21. kafla í III. hluta. 
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Vinje (1998) er efins um að útvarp hafi sterk áhrif á almenna málnotkun enda þótt það 

gegni vissulega því hlutverki að kynna fólki ýmsar tegundir málnotkunar sem það væri annars 

ekki vant að heyra.  

 

Men man skal vokte seg for å overvurdere den rolle etermediene spiller 
som påvirkningsfaktor. For at folk skal legge om sine talespråklige vaner, 
er det ikke nok at de blir utsatt for det språk disse medier formidler (Vinje 
1998:145) 

 

Sandøy (1994) bendir einnig á að oft fari málþróun í aðra átt en viðmiðin sem farið er eftir í 

talmiðlum:  

 
[D]et er ikkje vanskelig å finne undersøkingsresultat som viser at 
språkutviklinga går stikk i strid med dei normene som blir formidla gjennom 
desse media. Og forklaringa er ... at bruken av desse media ikkje representerer 
naturlige tovegs kommunikasjonssituasjonar (Sandøy 1994:41)  

 

Þetta hefur verið almennt viðtekið sjónarmið meðal félagsmálfræðinga þar sem því hefur verið 

haldið fram, með hliðsjón af rannsóknum í sögulegum félagslegum málvísindum, að 

málbreytingar breiðist almennt út í samtölum (jafningja) („face-to-face interactions among 

peers“, Chambers 1998:129; „face-to-face interaction between speakers“, Stuart-Smith 2007:140) 

fremur en með því móti að fólk fylgist með málnotkun annarra úr fjarlægð, s.s. með því að hlusta 

á útvarp og sjónvarp. Þannig má benda á að enda þótt t.a.m. hafi mátt heyra „received 

pronunciation“ í talmiðlum í Bretlandi áratugum saman þá er aðeins gert ráð fyrir að 3%-5% 

fólks64 þar noti þann framburð í reynd (Milroy og Milroy 1991:29).   

Samt sem áður virðast fjölmiðlar hafa ótvíræð áhrif við útbreiðslu orðaforða. Sem vel 

þekkt íslensk dæmi um að fjölmiðlar breiði út orðaforða til almennings nægir að nefna nýyrði á 

borð við þota o.fl. sem vitað er að Ríkisútvarpið átti mikinn þátt í að breiða út á Íslandi. Halldór 

Halldórsson (1987:96-97) fjallar um þetta og nefnir einnig dæmin hanna og vanþróaður. 

Chambers (1998) tínir til dæmi um að talmiðlar geti átt einhvern þátt í að breiða út orð og  

orðasambönd en hann fullyrðir hins vegar að talmiðlarnir hafi engin merkjanleg áhrif á hljóð- og 

málkerfi, „contrary to the deep-seated popular conviction that the mass media influence language 

                                                 
64 Tölur frá 1982. 
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profoundly“ (1998:124). Margir félagsmálfræðingar hafa til skamms tíma verið sömu skoðunar 

hvað þetta varðar eins og þegar hefur verið nefnt.  

Aðrir fara varlegar í að staðhæfa að útilokað sé að talmiðlar hafi áhrif á kerfisþætti í 

málnotkun hlustenda (sjá t.a.m. yfirlit hjá Stuart-Smith 2007:140-143). Þeir líta svo á að fólk geti 

m.a. kynnst viðmiði staðalmáls fyrir tilstilli talmiðla, t.a.m. á sviði hljóðkerfis og setninga, og 

jafnvel beitt því sjálft. Fólk geri þetta þó aðeins að takmörkuðu leyti. Í þessu sambandi má t.a.m. 

vísa til umfjöllunar Wright (2004) og Ammons (2003) sem sagt er frá hér á eftir, sem og 

Telemans (2003) um áhrif sjónvarpsmáls á ritaða texta í sænsku. Milroy og Milroy (1991) komast 

að þeirri niðurstöðu að fólk kynnist málbreytingum gegnum fjölmiðla þótt það taki þær ekki upp 

þaðan nema í litlum mæli: „mass media channels effectively give rise to awareness of an 

innovation, but have little influence in promoting adoption“ (1991:30, leturbr. JM og LM). Hér 

vekur athygli að Milroy og Milroy (1991) telja ekki fræðilega útilokað að málbreytingar, sem 

fólk kemst á snoðir um í talmiðlum, komi einnig fram í máli þess; það gerist hins vegar bara í 

litlum mæli að þeirra mati.65  

Í sænsku hefur áhrifa talaðra texta smám saman gætt meira og meira í rituðum textum 

skv. Teleman (2003:426) sem setur fram þá tilgátu að tilkoma sjónvarps hafi haft afgerandi áhrif í 

þeirri þróun af því að þar hafi talaðir textar komið fyrir í samhengi sem áhorfendur/hlustendur 

gátu haft fyrir augunum og sífellt fleiri dagskrárliðir í sænsku sjónvarpi hafi með tímanum byggst 

á samtölum með nálægðarblæ. Starfsmenn sjónvarpsstöðva hefðu þannig fengið tiltölulega lítið 

vægi sjálfir í sjónvarpstextunum í heild en þess í stað hefði heyrst í viðmælendum í sífellt stærri 

hluta dagskrárinnar. Áhorfendur hefðu farið að líta á talaða texta í sjónvarpi sem „the real form of 

modern Swedish“ (2003:426). Í kjölfarið, telur Teleman (2003), hafi talaðir textar í sænsku 

sjónvarpi smám saman farið að hafa áhrif á almenn viðmið um ritaða texta í málsamfélaginu 

(2003:426).66  

                                                 
65  Stuart-Smith (2007) gerði ýtarlega rannsókn á hugsanlegum áhrifum suðurensku sjónvarpsþáttaraðarinnar 
EastEnders á breytilegan framburð og framburðarbreytingar hjá 36 unglingum í Glasgow sem fylgt var eftir um 
tveggja ára skeið. Henni tókst þó ekki að sýna fram á nein bein máláhrif. Hins vegar voru unglingarnir ótvírætt 
meðvitaðir um að persónur í þættinum höfðu annan framburð en þeir sjálfir. Þetta kemur heim og saman við skoðun 
Milroys og Milroy (1991) um að fólk kynnist málnýjungum úr sjónvarpi („awareness“) án þess endilega að taka þær 
upp.  
66 Ástæða þess að Teleman (2003) telur sjónvarpsmálið hafa haft sterkari áhrif í þessa átt en útvarpsmálið er að 
útvarpsmál hafi yfirleitt verið ritmálslegra en sjónvarpsmálið enda hafi útvarpsstarfsmenn jafnan oftar en 
sjónvarpsstarfsmenn lesið upp undirbúin eintöl án sjónræns samhengis sem hlustandinn gæti deilt með þeim 
(2003:426). 
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Samkvæmt þessu má ætla að talmiðlar geri fólk meðvitað um málleg viðmið í viðkomandi 

samfélagi en ekki er þar með sagt að fólk noti þau viðmið í hvaða samhengi sem er, sbr. Milroy 

og Milroy (1991). 

Einstaka nýlegar rannsóknir hafa ýtt undir þá skoðun að (einkum) sjónvarp hafi 

hugsanlega meiri áhrif á mál fólks en málfræðingar höfðu áður talið. Sem dæmi má taka unglinga 

í Hull sem hafa staðbundið félagsnet en þeir hafa tileinkað sér fáein framburðareinkenni úr 

suðurensku. Williams og Kerswill (1999) geta þess til að þau áhrif hafi borist til þeirra með 

sjónvarpsþáttum sem ætlaðir eru unglingum (1999:23). Hér er ástæða til að veita því athygli að 

gert er ráð fyrir að það séu einmitt fyrirmyndir í unglingaþáttum sem hafi áhrif á unglingamál, 

þ.e. þetta þýðir ekki endilega að málnotkun í hvaða sjónvarpsefni sem er hafi áhrif á mál 

unglinganna.67  

 Hjarvard (2007) skýrir meint áhrif talmiðla á mál og málnotkun utan talmiðla með 

miðlavæðingu (medialisering) samfélagsins á undanförnum árum. Hann telur (2007:29) að 

miðlarnir hafi valdið málbreytingum af því að þeir séu sífellt oftar notaðir til samskipta manna á 

milli. 

  

Mediernes evne til at kommunikere på tværs af tid og sted bidrager til at 
udbrede sprogformer og sprogbrug fra en lokalitet til en anden, og 
mediernes tekniske krav, sociale organisering og de forskellige genrers 
æstetiske normer sætter nogle særlige betingelser for sprogbrugen, der 
bidrager til ændringer i stavemåder, syntaks, udtale, konversations-
mønstre m.m. (Hjarvard 2007:29) 

 

Hjarvard (2007) heldur því t.d. fram að talmiðlar hafi leitt til breytinga á töluðum textum á 

opinberum vettvangi (2007:41). Hann styður þessar staðhæfingar hins vegar ekki með ákveðnum 

dæmum um hvernig slík máláhrif hafi komið fram í opinberum töluðum textum utan sjónvarps- 

og útvarpsaðstæðna.  

Fyrsta greinin í málnotkunarreglum norska ríkisútvarpsins (1981) hljómar svo: „Norsk 

rikskringkasting skal vere eit føredøme i rett norsk språkbruk“ (tilvitnun eftir Vinje 1998:145).  Í 

I. kafla málstefnu Ríkisútvarpsins, sem var samþykkt í útvarpsráði 13. september 1985, segir: 

                                                 
67 Því má bæta við í þessu sambandi að ég hef haldið því fram (Ari Páll Kristinsson 2003) að sjá megi áhrif frá 
málnotkun starfsmanna í fjölmiðlum á það hvernig stjórnmálamenn og fleiri, sem fram koma í viðtölum í útvarpi, 
beygja erlend karlmannsnöfn og íslensk ættarnöfn karlmanna (2003:183-184).  
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„Allt málfar í Ríkisútvarpinu á að vera til fyrirmyndar, og allt sem frá stofnuninni kemur, á 

vandaðri íslensku, flutt með góðum framburði“ (tilvitnun eftir Árna Böðvarssyni 1992:178).  

Það er tæpast tilviljun að orðin føredøme og fyrirmynd eru valin í þessum reglum; í þeim 

felst að útvarpsstöðvarnar skuli vanda mál og flutning m.a. í því skyni að vera öðrum til 

eftirbreytni.  

Augljóslega er hér gengið út frá því að hægt sé að hafa áhrif á málnotkun hlustenda. Í áliti 

heimspekideildar Háskóla Íslands um samræmingu framburðar 1951 segir m.a. að íslenskur 

framburður muni samræmast vegna aukinna samskipta „en þó einkum og sér í lagi vegna áhrifa 

útvarps“ (tilvitnun sótt til Baldurs Jónssonar 1998:236). Vinje (1998:145) segir að í Noregi sé 

„alminnelig antatt at radio og tv påvirker den alminnelige språk- og stilutviklingen“. Kirkju- og 

menntamálanefnd norska Stórþingsins orðaði þetta sjónarmið svo 1971: „NRK er en institusjon 

som når fram til de aller fleste hjem, og som følgelig utøver en meget sterk innflytelse på vår 

språkutvikling“ (tilvitnun eftir Vinje 1998:145). Sams konar sjónarmið kemur fram t.d. hjá Ara 

Páli Kristinssyni (1998a:9, 1998b:8-10). 

 Hvað varðar áhrif talmiðla á málnotkun að öðru leyti en á orðaforða eru þó vægast sagt 

skiptar skoðanir eins og gerð hefur verið grein fyrir hér á undan.  

Ég tel með hliðsjón af því sem þegar hefur verið nefnt, og rökstyð það nánar hér á eftir, að 

hafi útvarpstextar slík áhrif á kerfislega þætti þá séu þau áhrif bundin við sömu eða náskylda 

textategund. Ef útvarpsfréttir eru teknar sem dæmi lít ég sem sé svo á að málnotkun í þeim hafi 

ekki áhrif á kerfisþætti í málnotkun fólks í allt öðrum aðstæðum og öðrum textategundum. Þær 

hafi t.a.m. engin áhrif á málnotkun fólks sem spjallar saman á kaffistofum vinnustaða, í heitum 

pottum sundlauganna o.s.frv. enda þótt fólk noti þar eftir atvikum orðaforða sem það lærir af 

fréttatímum. 

 Hér er miðað við þá forsendu að viðmið staðlaðra tungumála lærist „primarily through 

exposure to and imitation of model texts and model speakers“ (Deumert og Vandenbussche 

2003:456). Sum málnotkun í útvarpi, s.s. í fréttatímum, er án efa dæmi um slíkan 

„fyrirmyndartexta“ sem málnotendur gætu litið á sem fyrirmynd um málnotkun innan tiltekinna 

textategunda, þ.e. haft til leiðbeiningar um hið mállega viðmið, málsniðið. Þessi forsenda kemur 

einnig m.a. fram í því áliti margra að útvarp, ásamt fleiri stofnunum, s.s. menntakerfi og 

dagblöðum, sé oft notað og geti gagnast sem tæki við framkvæmd (implementation) málstöðlunar 
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(sjá t.d. Willemyns 2003:110 um hollensku). Rökstuðning fyrir því að fjölmiðlar séu meðal 

áhrifamestu stofnana samfélagsins má t.a.m. finna hjá Leitner (1997:188). 

Ammon (2003:12) setur fram líkan þar sem gert er ráð fyrir því að ferns konar 

samfélagsöfl og innbyrðis samspil þeirra ráði mállegum viðmiðum í opinberum töluðum og 

rituðum textum. Í 6-4 hef ég lagað þetta líkan Ammons (2003) að íslensku málsamfélagi 

sérstaklega.  

Íslenskt málsamfélag 
Málstýring       Skráning málsniða 

M.a.:         M.a.: 
fjölskylda,  uppeldi;  íslenskukennsla;     orðabækur 
barnabækur, lestrarvenjur, máluppeldi;     málfræðilýsingar 
kennarar; leikskóli, grunnskóli,      orðabækur, orðalistar 
framhaldsskóli, háskóli, sérskóli,      forrit 
endurmenntun, símenntun;      ... 
vinnustaðir, markaður 
...             
 

 
Fyrirmyndarmálnotendur,     Mat  
fyrirmyndartextar       
 
M.a.:        M.a.:  
stjórnsýsla og stjórnmálamenn; málfræðingar o.fl. 
lög og önnur stjórnvaldsfyrirmæli; áhugamenn um  
bókmenntir; dagblöð;      mál og málfar 
útvarps- og sjónvarpsfréttir;      opinber umfjöllun um málnotkun  
auglýsingar;        ... 
áberandi einstaklingar 
...       
 

 
6-4 Tillaga um hvernig færa megi að íslenskum aðstæðum líkan Ammons (2003:12) um mótun 

málsniða í opinberri málnotkun 
 

Eins og tillagan í 6-4 sýnir er hér reiknað með þeirri forsendu að málnotendur geti líkt eftir 

„fyrirmyndarmálnotendum“ og „fyrirmyndartextum“ („model speakers/writers: model texts“, 

Ammon 2003:12) og að þar á meðal séu útvarps- og sjónvarpsfréttir.  

Wright (2004) gengur einnig út frá því að talmiðlar eigi þátt í málstöðlun, t.a.m. í ítölsku, 

og hún gerir einnig ráð fyrir að fólk líki eftir fyrirmyndum („models from the centre“, Wright 

2004:53).  

Mér finnst nauðsynlegt að hafa þann fyrirvara við þetta að ekki er endilega víst að 

málnotendur geri sér ávallt beinlínis grein fyrir því undir hvaða áhrifum málnotkun þeirra kann 
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að vera við tilteknar aðstæður eða þegar þeir tjá sig innan tiltekinnar textategundar – enda er 

málstefna tiltekins málsamfélags ekki nema að hluta til sýnileg (Ari Páll Kristinsson 2006). 

Að því gefnu að eitthvað annað en bein samskipti milli manna augliti til auglitis (face-to-

face interaction) hafi áhrif á málnotkun þá er ljóst að samkvæmt tillögunni í 6-4 er útvarp tæpast 

nema ein af mjög mörgum samfélagsstofnunum sem gætu haft áhrif.  Þá er rétt að hafa hér í huga 

að málsnið algengra ritaðra texta virðast geta haft einhver áhrif á málsnið talaðra texta (Deumert 

og Vandenbussche 2003:457). 

Með hliðsjón af hugmynd Ammons (2003) væri ekki rétt að miða við það í 6-4 að allt 

útvarpsefni geti átt heima sem fyrirmyndartextar við mótun viðmiða um opinbert mál – en 

útvarpsfréttirnar  eiga heima þar samkvæmt þessari hugmynd. Vinje (1998) telur að meðal 

starfsmanna útvarps séu einkum fréttaþulir „de naturligste og mest autoritative forbilder“ 

(1998:145) þegar kemur að stöðlun framburðar og opinberra talaðra texta. Um fyrirmyndir að því 

er varðar talaða texta í Þýskalandi segir Ammon (2003):  

 

[F]ormerly, theater actors were the most important model speakers while now 
TV- or radio speakers have taken over that role. Renowned politicians may 
participate too, if they are considered good speakers (Ammon 2003:13) 

 

Hér koma sem sé þulir í sjónvarpi og útvarpi til greina en ekki allir sem þar koma fram og eru 

útvarps- og sjónvarpsfréttir ein skýrasta textategundin í þessu sambandi. Þess vegna eru þær 

sérstaklega tilgreindar í íslensku útfærslunni í 6-4 og hafðar þar feitletraðar til frekari glöggvunar. 

 Eins og áður segir – og rétt er að ítreka – er forsenda þessa líkans sú að það sé rétt að mál 

í útvarpi geti þjónað því hlutverki að vera fyrirmynd um málnotkun utan útvarps. 

 Með því að gefa sér áfram þessa forsendu ætti að vera hægt að víkka slíkar hugmyndir út 

þannig að þær tækju einnig til annarra málsniða en til mengja máleinkenna þeirra „vönduðu 

töluðu texta“ sem heyra má í verulegum hluta útvarpsfrétta. 

 Málnotkun í dægurmálaefni ætti að geta verið fyrirmynd um málnotkun í hliðstæðum 

textategundum í málsamfélaginu, með sama hætti og málnotkun í útvarpsfréttum væri talin 

fyrirmynd vissra annarra fremur formlegra textategunda í opinberri málnotkun, sbr. líkanið í 6-4 

hér á undan.  

 Dægurmálaefni er sérstök textategund og e.t.v. ekki margar aðrar textategundir í 

málsamfélaginu sem orðið geta fyrir áhrifum þaðan. Þó er a.m.k. óhætt að segja að málnotkun í 
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dægurmálaefni sé fyrirmynd ungra og óreyndra dagskrárgerðarmanna einmitt í öðrum 

dægurmálaþáttum. Þannig viðhaldi textategundin eiginleikum sjálfrar sín, einnig út fyrir 

hefðbundnar útvarpsstöðvar með reyndu og vel þjálfuðu starfsfólki. Við það að textategundin 

einkennist af tilteknu málsniði heldur hún því málsniði á lofti og aðrir geta tekið það upp eða líkt 

eftir því. Hér er gengið út frá þeirri forsendu að þeir sem tileinka sér málsnið textategundar, af 

einhverjum fyrirmyndartextum, t.d. í dægurmálaefni útvarps, noti það málsnið ekki við hvaða 

málaðstæður sem vera skal, heldur aðeins í sömu eða sams konar textategund. Þetta byggist á 

þeirri grunnforsendu að málnotendur víxla milli málsniða eftir því hvaða aðstæður er um að ræða 

hverju sinni, þ.e. þeir nota ekki hvaða máleinkenni sem er við hvaða málaðstæður sem er. 

 Útvarpsstöðvar framhaldsskóla eða annað slíkt efni, sem unglingar vinna að, mega teljast 

dæmi um vettvang þar sem áhrifa gæti gætt frá málsniði vissra útvarpsþátta, í líkingu við 

dægurmálaþætti og tónlistarþætti. Þar væri sem sé um að ræða áhrif útvarpstexta á náskylda 

textategund utan („alvöru“/hefðbundinnar) útvarpsstöðvar. Oft er þar auðheyrt hvernig 

málnotkun fyrirmyndanna endurómar. Þar má nefna sérstakt tónfall, aðferðir í kynningum á 

tónlist og á viðmælendum o.s.frv. Slík áhrif ná hins vegar ekki út fyrir þessar afmörkuðu 

málaðstæður, þ.e. viðkomandi umsjónarmenn slíkra útvarpsþátta í framhaldsskólum nota ekki 

t.a.m. útvarpstónfallið þegar þeir spjalla við félaga sína augliti til auglitis utan 

útvarpsaðstæðnanna.  

Sams konar áhrif hefur mátt heyra á bekkjarskemmtunum yngri barna og unglinga í 

skólum þar sem stundum eru settir á svið vinsælir sjónvarpsþættir (á borð við Idol, Gettu betur 

o.fl.). Börnin hafa sýnilega tileinkað sér margt annað í málnotkun en einungis orðaforða slíkra 

þátta. En málnotkunin er greinilega bundin við sviðsetninguna eingöngu, þ.e. börnin ganga inn í 

hlutverk þátttakenda í sjónvarps- eða útvarpsþáttum með tilheyrandi máleinkennum en fara 

sjálfkrafa úr því hlutverki þegar skemmtiatriðinu lýkur.  

Um það eru skiptar skoðanir, eins og fyrr segir, hvort málnotkun í útvarpi hefur einhver 

áhrif á málnotkun við aðrar aðstæður. Fram hefur komið að sýnt hefur verið fram á að orð og 

orðasambönd breiðast út með hjálp talmiðla o.fl. fjölmiðla en miklu meiri vafi hefur leikið á því 

hvort hliðstæð áhrif geti komið fram í málkerfislegum þáttum.  

 Niðurstaða mín er sú að unnt sé að halda því fram að útvarpstextar geti, þegar allt kemur 

til alls, haft einhver áhrif á málnotkun hlustenda. Slík áhrif þurfa þó ekki endilega að vera 

varanleg heldur geta þau hæglega tengst tilteknum aðstæðum eða verið tímabundin tíska. Áhrifin 
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geta komið fram í orðaforða hlustenda óháð textategund. Orð og orðasambönd virðast geta dreifst 

með fjölmiðlum í alls kyns textategundir. Kerfisleg áhrif eru hins vegar miklu takmarkaðri og 

koma aðeins til greina í sömu eða náskyldri textategund eða þannig að t.a.m. málnotkun í 

unglingaþáttum hafi áhrif á málfar unglinga sem vilja samsama sig þeim menningarheimi sem 

unglingaþættirnir lýsa; þó má gera ráð fyrir að þetta eigi frekar við um sjónvarp en útvarp, sbr. 

Williams og Kerswill (1999). Rétt eins og fréttaþulir geta verið fyrirmyndir (models) vissra hópa 

á vissum sviðum, og geta m.a. haft áhrif á útbreiðslu opinberra málstaðla, geta átrúnaðargoð 

unglinga verið fyrirmyndir þeirra og haft þannig áhrif á útbreiðslu tiltekinna kerfisþátta í 

málnotkun unglinga. 

Með því að huga á þennan hátt að sérstöðu mismunandi textategunda og að mismunandi 

viðmiðum og væntingum til málnotkunar í þeim, og með því að gera greinarmun á orðaforða og 

kerfisþáttum, tel ég að takist að skýra hvers vegna því er ýmist haldið fram að útvarpsmál hafi 

áhrif á aðra málnotkun eða ekki. 

 
6.3.3 „Ritmálsbragur“ á útvarpsmáli 
Í 6.3.2 var rætt um spurninguna um áhrif útvarpstexta á aðra málnotkun.  

Hér verður horft í hina áttina ef svo má segja, þ.e. fjallað stuttlega um það hvaða tegundir 

utan útvarps hafa haft sterkust áhrif á útvarpstextana. Ég hallast að því að ef viðmið um vandaðan 

framburð eru undanskilin þá hafi íslensku skort sjálfstæð viðmið um vandaða eða formlega talaða 

texta og þ.a.l. hafi viðmið vandaðra ritaðra texta verið færð yfir á útvarpstexta og þá einkum 

handritsbundna útvarpstexta á borð við hinn skrifaða hluta fréttatímanna.68 Þetta felur einnig í sér 

að gætt geti áhrifa frá „málsniðinu ritmáli“ í fréttum hvort heldur um er að ræða fréttir í 

talmiðlinum útvarpi eða ritmiðlinum dagblaði.  

Ef það er rétt að sumir útvarpstextar hafi þegið að einhverju leyti yfirfærð viðmið úr 

vönduðum rituðum textum þá vaknar sú spurning hvernig hlustendum gangi að skilja „hið 

ritmálslega útvarpsmál“.  

Ekki er kunnugt um háværar kvartanir frá íslenskum útvarpshlustendum þess efnis að 

„ritmálslegt útvarpsmál“ hafi valdið vandræðum við skilning á dagskrárefni. Þetta þýðir vitaskuld 

ekki að það hafi ekki gert það – sbr. niðurstöður úr rannsókn á viðhorfum sænskra 

                                                 
68 Predikanir og ýmiss konar fyrirlestrar og erindi eru án efa dæmi um aðrar textategundir talaðra texta í íslensku 
málsamfélagi sem einnig hafa þegið viðmið vandaðra ritaðra texta. Vel má raunar vera að íslenskt málsamfélag hafi 
að einhverju leyti aðrar hefðir um samband ritaðs texta og flutnings í heyranda hljóði en önnur málsamfélög en ekki 
verður farið nánar út í þá umræðu hér.  
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útvarpshlustenda til fréttamáls, sjá kafla 6.4 hér á eftir, þar sem fréttir þóttu skiljanlegri ef þær 

voru í talmálslegri kantinum (Einarsson og Platzack 1983:16-20). En í starfi mínu sem 

málfarsráðunautur í Ríkisútvarpinu 1993-1996 barst mér nánast aldrei kvörtun um að 

framsetningin og flutningurinn væri bókmálslegur eða tyrfinn á þann hátt að það hamlaði 

skilningi. Hugsanlega er hluti skýringarinnar sá að fólk veigri sér við að láta uppi að það hafi ekki 

skilið útvarpsefnið, þ.e. líti jafnvel á það sem prófstein á gáfur sínar að geta skilið 

handritsbundnar fréttir og annað handritsbundið útvarpsefni og kæri sig ekki um að opinbera 

skilningsskort sinn. Þá er hugsanlegt að meðal þess fólks, sem ekki skilur framsetninguna vel, séu 

tiltölulega margir sem almennt eru ekki líklegir til að ganga hreint til verks og kvarta við 

útvarpsstöðina. Margs konar kvartanir bárust hins vegar á sama tíma til málfarsráðunautar og 

annarra starfsmanna um einkenni hversdagslegra talaðra texta í tali útvarpsmanna (t.d. notkun 

hikyrða, óákv. fn. þú, aðkomuorð í stað hefðbundinna íslenskra orða o.m.fl.) og um frávik frá 

viðurkenndum beygingarlegum og setningarlegum atriðum (beyging no. kýr, frumlagsfall með so. 

langa, vanta o.fl.). Þeir fáu, sem sögðust eiga erfitt með að skilja dagskrárefnið, kvörtuðu aldrei 

yfir því að notuð væri flókin orðaröð eða framsetning að öðru leyti heldur lutu slíkar kvartanir 

eingöngu að framburði flytjenda, talhraða o.þ.h.  

Í málstefnu Ríkisútvarpsins frá 1985 eru engin ákvæði um að málnotkun og framsetning 

eigi að miðast við að gera hlustendum hægara um vik að fylgja efnisframvindu. Þar er hins vegar 

ítrekað minnt á góðan framburð, skýra hljóðmótun o.þ.h. Nærtækasta skýring þessa hlýtur að vera 

sú að það hafi verið almenn skoðun að munur á efnislegri framsetningu í dæmigerðum töluðum 

og rituðum textum sé svo lítill og léttvægur í íslensku að ástæðulaust sé að hafa af því áhyggjur 

að hann bitni á skilningi. Vitaskuld er ekki þar með sagt að sú skoðun sé rétt.69 

Eins og áður segir virðast ekki hafa verið til sérstök skýr viðmið í íslensku, að frátöldum 

framburði70, um málnotkun í formlegum töluðum textum, þ. á m. í útvarpstextum, og virðast því 

viðmið um vandaða ritaða texta hafa getað komið í þeirra stað. Þegar útvarpsaðstæður eru 

formlegar, s.s. í útvarpsfréttum, má því segja að gripið sé til slíkra viðmiða af því að fólki hafi 

                                                 
69 Áhugavert kann að vera til samanburðar að Útvarp Føroya samþykkti ályktun 1997 þar sem áhersla er lögð á 
skiljanlegt tungutak sem hvorki sé óþarflega formlegt né óvandað. Málnotkunin megi ekki undir neinum 
kringumstæðum koma í veg fyrir að hlustendur komist að í umræðunni né hindra skilning á dagskrárefninu (Hansen, 
Jacobsen og Weyhe 2003:182). 
70 Hér er vísað til tillagna frá því um miðja 20. öld, sem kenndar eru við Björn Guðfinnsson, um samræmingu 
framburðar, ásamt mati á æskileika framburðarafbrigða (sjá Baldur Jónsson 1998), og til álitsgerðar um málvöndun 
og framburðarkennslu í grunnskólum sem nefnd á vegum menntamálaráðherra samdi 1985-1986 (sjá Guðmund B. 
Kristmundsson, Baldur Jónsson, Höskuld Þráinsson og Indriða Gíslason 1986). 
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ekki verið nein önnur viðeigandi fyrirmynd töm eða tiltæk. Þannig hafi viðmið um vandaða ritaða 

texta náð að festa sig í sessi í útvarpsmáli af formlegra taginu. 

Íslenskir útvarpshlustendur virðast almennt ekki koma orðum að öðrum kröfum til 

málnotkunar í útvarpsfréttum en þeir gera til vandaðra ritaðra texta ef marka má reynslu mína úr 

Ríkisútvarpinu sem áður er nefnd. Hlustendur þekkja slík viðmið úr skólum, orðabókum, 

dagblöðum o.fl., sbr. líkanið í 6-4 hér á undan, og bera málnotkun við formlegar aðstæður í 

útvarpi einungis að þeim. Innan þeirra viðmiða eru kröfur um framsetningu fyrst og fremst reistar 

á sambandi ritanda og lesanda eins og skýrt var út í 5. kafla hér á undan. Enda þótt hugsast geti 

að málnotkun t.d. í útvarpsfréttum sé stundum tyrfin finna hlustendur ekki að því í opnum 

dómum sínum vegna þess að þeir bera útvarpstextana að hugmyndum sínum um vandaða ritaða 

texta og virðast í vissum skilningi nánast líta á sjálfa sig í hlutverki lesenda fremur en hlustenda 

þegar þeir hlusta á fremur formlega dagskrárliði í útvarpi.  

Það að hlustendur kvarti lítt eða ekki um að íslenskt útvarpsmál sé tyrfið í framsetningu 

getur vitaskuld einnig stafað einfaldlega af því að það sé alls ekki að jafnaði sérstaklega tyrfið – 

þ.e. að málsniðið sé ekki þess háttar að það bitni á því hvernig hlustendum gengur að skilja 

textana.  

 

 

6.4 Útvarpsfréttir 

Við fréttaskrif eru fréttamenn að setja saman ritaðan texta og eru meðvitað eða ómeðvitað 

bundnir rithefð við þá iðju. Þar við bætist að mjög oft eru fréttir unnar upp úr rituðum heimildum 

af einhverju tagi. Þessar aðstæður geta beinlínis leitt til þess að síður sé gripið til dæmigerðra 

fyrirbæra úr töluðum textum við fréttaskrifin enda þótt fréttamönnum sé vel ljóst að ætlunin er að 

lesa fréttirnar upp en ekki að birta þær á prenti.71 

                                                 
71 Lindblad (1985) dregur saman á eftirfarandi hátt skýringar sínar á því að einkenni ritaðra texta komi fram í fréttum 
talmiðla:  

 
Radions och tv:ns nyhetsspråk liknar i stor utsträckning det skrivna språket. Ofta utgår reportrarna från 
skrivna manus. Talspråket är dialogiskt medan skriftspråket är monologisk till sin natur. Själva 
språksituationen i radio och tv är monologisk, eftersom sändaren inte har någon direkt kontakt med 
mottagaren i sändningsögonblicket ... Skrivet språk som det förekommer i uppläsning i t ex radio saknar 
icke-verbala ledtrådar, medan icke-verbala uttrycksmedel spelar stor roll i andra sammanhang. Därför ställs 
det höga krav på den språkliga klarheten i radio- och tv-sändningar. När vi talar formas det språkliga 
yttrandet spontant under samtalet: samtalspartnern kan ingripa, fråga och korrigera. Det skrivna språket 
däremot kan inte förlita sig på någon återföring utan måste vara logiskt och rationellt utformat för att förstås 
(Lindblad 1985:115-116). 
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 Texti, sem starfsmenn talmiðla setja saman, lýtur oft að meira eða minna leyti hefð eða 

fyrirmælum um heildarsvip sem ákvarðast af ritstjórnarstefnu t.d. rásar eða deildar innan 

talmiðils. Á fréttastofum ríkja oftast býsna fastar hefðir m.a. um lengd mismunandi texta, um 

frágang og um efnistök í þeim. Þetta á ekki síst við um fréttaágrip og inngang að pistlum en það 

kemur líka fram í stuttum fréttatextum og að hluta til í pistlum. Í pistlum hafa fréttamenn þó 

reyndar tiltölulega mest frelsi til að iðka eigin stíl enda flytja þeir líka pistla sína að jafnaði sjálfir. 

En á íslenskum fréttastofum er venjan að fréttaþulir (sem raunar geta jafnframt verið fréttamenn) 

lesi aðra fréttatexta.  

 Enn fremur má nefna að handritsbundnar fréttir einkennast af því að reynt er að koma 

tiltölulega miklum upplýsingum að í sem fæstum orðum72, þ.e. á sem fæstum mínútum73. Einnig 

má hafa í huga að þeir sem ákveða einkenni útvarpsfrétta sem textategundar gera það væntanlega 

miðað við þær hugmyndir sem þeir gera sér um væntingar hlustenda (sbr. Bell 1984:192) og 

yfirmanna sinna um fréttastíl. Vel má vera að „ritmálslegur stíll“ sé hluti af þeirri ímynd 

útvarpsfrétta að vera ábyggilegar, byggjast á rituðum heimildum sem hægt sé að kanna eftir á 

o.s.frv. 

 Rannsókn á viðhorfum sænskra hlustenda til frétta og fréttaflutnings eftir mismunandi 

málnotkun og stíl fréttanna (Einarsson og Platzack 1983) leiddi m.a. í ljós að „ritmálslegur stíll“ 

kallaði á þau viðbrögð hlustenda að fréttamaðurinn væri aktiv, överlägsen, nonchalant, objektiv, 

påträngande en „talmálslegur fréttastíll“ fékk hins vegar í þessari athugun hærri tölur fyrir 

lýsingarorðin: lyssnarvänlig, begriplig, sympatisk, personlig, bättre, modernare, trovärdig, 

intressant (Einarsson og Platzack 1983:16-20). Hér vekur athygli að „talmálslegri stíllinn“ í 

rannsókninni fær ekki aðeins einkunnirnar lyssnarvänlig og begriplig heldur einnig trovärdig. 

Í viðamikilli sænskri athugun á útvarpsmáli (Jörgensen og Svensson 1977) var m.a. gerð 

nákvæm greining á máli og stíl í útvarpsfréttum sem eru fluttar eftir handriti. Jörgensen og 

Svensson (1977:118) draga niðurstöður sínar um mál í handritsbundnum fréttum saman þannig 

að framsetningin sé einhæf og ópersónuleg, áberandi sé undirskipun og „framþungar“ setningar 

(vänstertyngd) (Jörgensen og Svensson 1977:118). 

                                                 
72 Svensson (1981) notar um þetta hugtakið informationstätthet í útvarpsfréttum; þetta sé meðal þess sem greini 
útvarpsfréttir frá hversdagslegum samtölum. 
73 „[M]arkmiðið er alltaf að koma sem mestu að á sem minnstum tíma svo líkurnar aukist á því að fréttatíminn allur 
verði fjölbreyttari og efnismeiri,“ segir Áslaug Skúladóttir fréttamaður í tölvupósti til mín, dags. 30. janúar 2006. 
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Svensson (1981) fjallar einnig um handritsbundnar sænskar útvarpsfréttir og kemst að 

þeirri niðurstöðu að fréttamálið sé „korrekt, välplanerat och informationstätt“ (1981:226).  

Af þessu má álykta að ekki þyrfti heldur að koma á óvart þótt athugun á máli í íslenskum 

útvarpsfréttum í III. hluta leiddi í ljós margs konar formseinkenni sem samsvöruðu okkar (óljósu) 

hugmyndum um ritmál sem málsnið fremur en um málsniðið talmál. 

Því er við þetta að bæta að draga má (að breyttu breytanda) ályktun um útvarpsfréttir út 

frá því sem virðist einkenna málnotkun í sjónvarpsfréttum. Elva Dögg Melsteð (2004) athugaði 

áhrif mismunandi undirbúnings á málnotkun í sjónvarpsfréttum o.fl. dagskrárliðum í íslensku 

sjónvarpi. Fram kom í athugun hennar að málnotkunaratriði, sem einkenndu tvo sjónvarpsþætti 

án handrits (sem áttu það sameiginlegt að höfða fremur til ungs fólks), komu varla fyrir í 

sjónvarpsfréttunum:  

• ensk áhrif  
• hikorð  
• áhersluorð (átt er við orð á borð við alveg) 
• fornöfn fyrstu og annarrar persónu  
• frávik í beygingum (átt er við frávik frá „viðurkenndri“ málnotkun) 
• frávik í forsetninganotkun (átt er við frávik frá „viðurkenndri“ málnotkun) 
• „víkkað dvalarhorf“ (átt er við dæmi á borð við þeir eru að spila vel) 
• ófullkomnar setningar  
• hliðskipaðar aðalsetningar 

Í sjónvarpsfréttunum var hins vegar að finna  

• frásagnarumröðun (átt er við dæmi á borð við komu þeir að bátnum á hvolfi) 

sem ekki var áberandi í hinum tveimur þáttunum (Elva Dögg Melsteð 2004:3).  

 

 

6.5 Nokkur máleinkenni sem hafa verið athuguð í útvarpsmáli áður  

Hér verður stuttlega greint frá fáeinum öðrum athugunum sem gerðar hafa verið á rituðum og 

töluðum textum og á útvarpsmáli sérstaklega. Verða hér því kynntar nokkrar hugmyndir og ýmis 

máleinkenni sem tekin hafa verið til athugunar í slíkum rannsóknum. Nokkur hliðstæð eða áþekk 

einkenni koma svo seinna við sögu í athuguninni sem sagt er frá í III. og IV. hluta hér á eftir, sjá 

einnig yfirlit og umfjöllun í kafla 9.1.2. 

Í athugunum á rituðum og töluðum textum, þar á meðal á talmiðlamáli, gætir víða áhrifa 

frá Wallace L. Chafe. Einkum má nefna grein Chafes (1982) og fleiri skrif hans, s.s. Chafe (1979) 

og Chafe (1986), sem höfðu talsverð áhrif á hugmyndir Bibers (sbr. Biber 1988:21-22 o.v.) um 



 

 

  

98 

athuganir á töluðum og rituðum textum. En Chafe (1982) hafði einnig mikil áhrif á fræðilega 

nálgun í norrænum talmiðlaathugunum Vagle (1990) og Hedberg (1994). Við undirbúning 

þessarar rannsóknar sótti ég ýmsar hugmyndir og aðferðir til Bibers og Vagle, þ. á m. um hvaða 

máleinkenni kæmi til álita að athuga, sjá. kafla 8.2.2, kafla 9.1.2 og víðar í III. hluta.  

Í kafla 5.3 hér á undan var svolítið fjallað um kvarða milli gagnstæðra póla. Nefnt var að 

fræðimenn kjósa oft að gefa endapólum slíkra kvarða ýmsar huglægar einkunnir á borð við 

formlegt/óformlegt o.s.frv. En í rannsókninni, sem sagt er frá í III. og IV. hluta, valdi ég aðra leið 

eins og skýrt var út í 5. kafla hér á undan. Í stað þess að byggja á fyrir fram gefnum hugmyndum 

um huglæga lýsingu með hugtökum á borð við ritmál/talmál, formlegur texti / óformlegur texti – 

eða þá t.a.m. samþjappaður texti / brotakenndur texti eða fjarlægð í texta / nálægð í texta sbr. 

Chafe (1982) – þá varð niðurstaða mín sú að fyrsta skrefið yrði að vera að lýsa mengjum 

máleinkenna eftir ólíkum aðferðum við gerð texta og eftir ólíkum textategundum. Ég kýs m.ö.o. 

að ganga í fyrstu aðeins út frá staðfestum uppruna textanna ef svo má segja.  

Hins vegar geta í framhaldinu komið fram getgátur og ályktanir á borð við þær að 

formseinkennin, sem fundist hafa, tilheyri að svo og svo miklu leyti málsniðum sem kalla megi 

ritmál eða talmál eða eitthvað enn annað.  

Enda þótt ég byggi sem sé ekki beint á hugmyndum Chafes (1982) um t.a.m. mismikla 

samþjöppun og fjarlægð í textum er hér rétt samhengisins vegna að gera stuttlega grein fyrir 

aðalatriðunum í þeim hugmyndum.  

Chafe (1982) gengur út frá tvenns konar grundvallarmun á töluðum og rituðum textum; 

annars vegar því að tal er hraðara ferli en ritun og hins vegar því að í dæmigerðu tali eru 

mælendur og viðmælendur í gagnvirku sambandi miklu frekar en þeir sem skrifa og lesa. Chafe 

(1982) setur síðan á þessum grunni fram þá tilgátu að hvort þessara atriða fyrir sig sé tengt 

tiltekinni vídd, þ.e. að tíminn  tengist víddinni samþjappaður texti / brotakenndur texti 

(integration/fragmentation) og að samband mælanda og viðmælanda tengist víddinni fjarlægð 

í texta / nálægð í texta (detachment/involvement).   

Chafe (1982:39-44) gerir ráð fyrir að í fyrrnefndu víddinni komi samþjöppun fram í 

formseinkennum sem hafi fengið það hlutverk að „þjappa saman upplýsingum“ í texta, t.d. með 

• nafnyrðingum 
• lýsingarháttum 
• hliðstæðum lýsingarorðum 
• tengdum sagnliðum 
• lýsingarorðsliðum  
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• nafnliðum 
• röð forsetningarliða 
• tilvísunarsetningum  
• fallsetningum tengdum með that og to  

Brotakenndur texti (Chafe 1982:38-39) einkennist í þessari vídd hins vegar fremur af 

• setningum sem ýmist séu ótengdar eða hliðskipaðar, langoftast með and 

Í síðarnefndu víddinni komi fjarlægð í texta (Chafe 1982:45-46) fram með  

• þolmynd  
• nafnyrðingum  

Nálægð í texta (Chafe 1982:46-48) komi í þeirri vídd hins vegar fram með þessu: 

• fyrstu persónu fornöfnum  
• mælandi segir frá hugsun sinni (I had no idea, I can recall...)  
• mælandi athugar hvort viðmælandi fylgist með („Monitoring of Information Flow“)  
• áhersluorðunum  just og really  
• ónákvæmni („Fuzziness“, t.d. orðalag á borð við and so on eða something like)  
• beinum tilvitnunum í orð annarra  

Vagle (1990) og Hedberg (1994) geta þess til að þessar tvennar andstæður, sem þær sækja til 

Chafes (1982), þ.e. samþjappaður texti / brotakenndur texti og nálægð í texta / fjarlægð í texta, 

séu vel til þess fallnar að varpa ljósi á málnotkun í talmiðlum, ekki síst ef ætlunin er að bera það 

saman við það sem vitað er um einkenni dæmigerðra ritaðra texta og dæmigerðra talaðra texta 

utan talmiðla.74 Athuganir Vagle (1990) og Hedberg (1994) miðast þó ekki við nákvæmlega 

sömu máleinkenni og Chafe (1982) telur einkenna hvort andstæðupar.  

Hedberg (1994) takmarkar sig t.d. við 10 atriði. Einkenni á samþjöppuðum texta:  

• hátt hlutfall nafnorða gagnvart sögnum 
• lýsingarorðseinkunnir með nafnorðum 

Einkenni á brotakenndum texta:  

• nýjar málsgreinar hefjast á aðaltengingum  
• frávik í málfræði og merkingu orða  
• ófullkomnar setningar  

Einkenni á fjarlægð í texta: 

• s-þolmynd (þ.e. í sænsku) 
• stafsetningarframburður  

Einkenni á nálægð í texta:  

                                                 
74 Norrænar rannsóknir á töluðum textum (Talsyntax í Lundi og Talemålsundersøkinga í Ósló) höfðu m.a. leitt í ljós 
að eftirtalin einkenni þar væru tíðari almennt í töluðum textum en rituðum: upphrópanir, setningabrot, rangmyndaðar 
setningar, stuttar setningar (í orðum talið) og fráfærsla (Jörgensen 1970, Jörgensen og Svensson 1977, Lindblad 
1985:130, Vagle 1990:109, Mæhlum, Akselberg, Røyneland og Sandøy 2003:133, 150-152).  
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• hikyrði  
• upphrópanir 
• ávörp 

Hedberg (1994) gerði svolitla athugun á stíl fáeinna útvarpsþátta á tveimur rásum sænska 

ríkisútvarpsins sem svipar annars vegar til Rásar 1 og hins vegar Rásar 2 í Ríkisútvarpinu. 

Tengingin við ofangreind andstæðupör verður ekki ýkja sannfærandi í niðurstöðunum. En 

Hedberg (1994) gat sýnt annað, þ.e. að þegar þessi máleinkenni voru metin þá kom í ljós að 

fréttir líktust dæmigerðum rituðum sænskum textum mjög mikið og að dægurmálaefni bar fremur 

sterk einkenni dæmigerðrar talaðrar hversdagslegrar sænsku. Þetta kom ekki síst vel fram í 

mismunandi hlutfalli nafnorða og sagna.  

 Vagle (1990) telur andstæðuna brotakenndur texti / samþjappaður texti koma fram í tíðni 

eftirtalinna einkenna:  

• stuttar setningar 
• fráfærsla 
• setningabrot 
• óreglulegar setningar (skiptist í ýmsa undirflokka, þar á meðal er ólokin setning og  
  brottfall setningarliðar, einnig m.a. „hik vegna framígrips“ og „málfræðilegar  
  villur“) 
• setningar tengdar með og, men, så, eller og  for / fordi / for at / for det  

Meiri tíðni þessara atriða er túlkuð þannig að textinn sé brotakenndari.  

Andstæðuna nálægð í texta / fjarlægð í texta telur Vagle (1990) koma fram í tíðni  

• hikyrða 
• upphrópana 
• ólokinna setninga 
• ávarpa  
• brottfalls setningarliða 

Meiri tíðni þessara atriða er túlkuð sem meiri nálægð í textanum (Vagle 1990). 

Eins og fram kom hér á undan hef ég komist að þeirri niðurstöðu að gagnlegra sé að skoða 

tengsl máleinkenna við aðferð við gerð texta og við textategund áður en ályktað yrði um frekari 

eiginleika textanna eða þeim gefnar huglægar einkunnir. Ég lít t.a.m. svo á að gagnsemi 

niðurstaðna úr athugun Vagle (1990) hafi fyrst og fremst legið í því að sýna hvað norskt 

talmiðlamál á (og á ekki) sameiginlegt með annarri ritaðri og talaðri norsku.  

Með því að bera hlutfallstölur úr dægurmálaefni saman við niðurstöður úr dæmigerðum 

töluðum textum utan útvarps sýndi Vagle (1990, 1991) fram á að málnotkun í útvarpi væri í 

veigamiklum atriðum öðruvísi en í „venjulegum samtölum“ utan talmiðla. Forsendur um 

eiginleika almennra ritaðra og almennra talaðra texta voru þarna sóttar í yfirgripsmiklar 
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rannsóknir á norskum textum. Ávörp voru margfalt algengari í útvarpsefninu og einnig voru 

setningabrot talsvert tíðari. Hins vegar voru upphrópanir mun sjaldgæfari en í töluðum textum 

utan útvarps. Þegar málnotkun í útvarpi var brotin upp í mismunandi gerðir texta virtust þeir 

líkjast mismikið annars vegar dæmigerðum rituðum og hins vegar dæmigerðum töluðum textum. 

Skýrar andstæður að þessi leyti meðal útvarpstextanna voru annars vegar málnotkun í fréttum og 

hins vegar málnotkun viðmælenda í viðtölum. Fréttirnar höfðu sterk einkenni dæmigerðra ritaðra 

texta skv. Vagle en viðtölin fremur skýr einkenni hversdagslegra talaðra texta. Vagle (1990, 

1991) komst að þeirri heildarniðurstöðu að mál í norsku útvarpi væri einna helst blanda af 

einkennum dæmigerðra talaðra og dæmigerðra ritaðra texta (1991:119).75  

Hvað sem líður niðurstöðum um einstök máleinkenni í þeim rannsóknum sem hér var 

greint frá þá sýna rannsóknirnar ótvírætt að finna má mælanlegt samband í útvarpsmáli milli 

textategundar og málnotkunar. Í III. og IV. hluta hér á eftir er unnið út frá slíkri tilgátu: með því 

að afmarka formleg máleinkenni (háðar breytur) og bera að mismunandi textategund, og fleiri 

óháðum breytum, er hægt að skyggnast eftir mynstri í dreifingu formseinkennanna. Að svo miklu 

leyti sem niðurstöðurnar teljast áreiðanlegar geta þær síðan orðið forsendur fyrir lýsingu á 

málsniðum. Í kafla 9.1.2 hér á eftir verður greint frá því hvaða máleinkennum er hugað að í 

athuguninni á íslensku útvarpsmáli sem sagt er frá í III. hluta. Sum máleinkennanna eru 

sambærileg við þau sem athuguð hafa verið í rannsóknum á útvarpsmáli erlendis (sjá hér á undan) 

en önnur, sem kynnt verða til sögunnar í III. hluta, höfðu ekki verið tekin til skoðunar áður. 

Þegar litið er á máleinkennin, sem hugað var að í íslensku athuguninni sem sagt er frá í 

III. og IV. hluta (sbr. einnig í kafla 9.1.2 hér á eftir), sést að á meðal þeirra eru atriði sem eru að 

mörgu leyti hliðstæð þeim fyrrnefndu máleinkennum sem Chafe (1982), Vagle (1990) og 

Hedberg (1994) töldu geta tilheyrt pörunum nálægð í texta / fjarlægð í texta og brotakenndur 

texti / samþjappaður texti í ensku, norsku og sænsku. Sum frávik (einkum uppfyllingar) í íslensku 

athuguninni mætti þannig, ef vill, tengja hugmyndum um andstæðuna nálægð í texta / fjarlægð í 

texta. Sum önnur frávik (einkum glöp og málvillur) og aðaltengingu milli setninga (þar á meðal 

aðaltengingu milli setninga í upphafi tónlotu), fráfærslu setningar úr frumlagssæti og hlutfall 

sagnorða í persónuháttum og nafnorða mætti á sama hátt, ef vill, tengja hugmyndum um 

                                                 
75 Þegar Vagle (1990) greindi niðurstöður sínar eftir einstökum þátttakendum kom athyglisverður munur í ljós á 
fréttum, veðurfréttum og máli þáttarstjórnenda annars vegar og á viðmælendum í viðtölum hins vegar. Ekki kom 
fram áberandi einstaklingsmunur í fyrrnefndu tegundunum (hugsanleg skýring er sú að starfsmenn fjölmiðla felli mál 
sitt í tiltekinn farveg, lúti m.ö.o. einhvers konar ritstjórnarreglum að einhverju leyti). Hins vegar kom í ljós ákaflega 
mikill einstaklingsmunur meðal viðmælenda í viðtölum.  
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andstæðuna brotakenndur texti / samþjappaður texti í norrænu athugununum sem hér var 

stuttlega greint frá. 

Þau meginatriði, sem Chafe (1982) gengur einkum út frá að skýri mun talaðra og ritaðra 

texta, þ.e. annars vegar tíminn sem fólk hefur til umráða og hins vegar hlutverk og samband 

mælanda og viðmælanda, geta vel verið gagnleg til að skýra málaðstæður í útvarpi og mun á 

einstökum textategundum þar. Hér má benda á að tími til undirbúnings er nátengdur 

handritsnotkun þar sem samþjöppun upplýsinga í handriti (t.d. fréttahandriti) kostar meiri 

undirbúningstíma en handritslausir textar. En eins og hér hefur komið fram tel ég ekki að þar með 

sé eðlilegt að nota þau við að lýsa staðreyndum um máleinkenni í mismunandi textum.76  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
76 Undirbúningur dagskrárliða í talmiðlum felst vitaskuld í mörgu fleiru en að skrifa handrit frá orði til orðs og raunar 
er skrifað handrit einmitt ekki reglan í dægurmálaefni. Áhrif þess má sjá í III. og IV. hluta þar sem sagt verður frá 
samanburði á málnotkun í skrifuðum fréttum og í handritslausu útvarpsefni, þar á meðal dægurmálaefni. Sams konar 
mun má finna í sjónvarpi milli annars vegar fréttatíma og hins vegar vissra annarra sjónvarpsþátta. Elva Dögg 
Melsteð (2004) gerir m.a. grein fyrir áhrifum mismunandi undirbúnings á málnotkun í íslenskum sjónvarpsfréttum 
og tveimur annars konar sjónvarpsþáttum. Fram kom í athugun hennar mikill munur á málnotkun í handritsbundna 
fréttatímanum annars vegar og handritslausu þáttunum hins vegar, að talsverðu leyti eftir svipuðum meginlínum og 
sjá má í athuguninni á útvarpsmáli í III. og IV. hluta hér á eftir. Í 6.4 hér á undan var sagt frá máleinkennum og 
helstu niðurstöðum í rannsókn Elvu Daggar (2004). Í athugun hennar kom fram að málnotkun í handritslausu 
sjónvarpsþáttunum tveimur var að hluta til innbyrðis ólík og það má þá væntanlega rekja til einhvers annars í 
undirbúningsferlinu en handritsnotkunar (Elva Dögg Melsteð 2004).  
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7 Samantekt um II. hluta  
 
 

Tilgangur II. hluta var ekki hvað síst að varpa nauðsynlegu ljósi á baksvið rannsóknarinnar sem 

sagt er frá í III. hluta og nánar er rætt um í IV. hluta.  

Í því skyni voru í 5. kafla skýrð hugtökin málsnið og textategund eins og ég lít á þau: 

málsnið eru mengi máleinkenna sem sérkenna textategundir. Meginmarkmið þessarar ritgerðar er 

að leggja drög að því að lýsa málsniðum textategundanna frétta og dægurmálaefnis í íslensku 

útvarpsmáli ásamt því að huga að þætti handritsnotkunar í því sambandi.  

Í 5. kafla var einnig varið nokkru rúmi í að fjalla um hinn mikilvæga greinarmun á annars 

vegar rituðum textum og ritmáli og hins vegar á töluðum textum og talmáli, ásamt því að veita 

yfirlit um hið helsta sem talið hefur verið einkenna slíkar tegundir í íslensku og fleiri 

tungumálum.  

Lögð var áhersla á nauðsyn þess að forðast alhæfingar um máleinkenni textategunda enda 

er talið fremur sjaldgæft að textategund einkennist af því að tiltekið máleinkenni komi aðeins 

fyrir í henni en hvergi annars staðar. Flest máleinkenni koma fyrir í einhverjum mæli í öllum 

textategundum. Aftur á móti má oft sjá mikinn mun á hlutfallslegri dreifingu frá einni til annarrar. 

Munur frá einu málsniði til annars er því fyrst og fremst í því fólginn að máleinkenni eru þar 

misjafnlega algeng. Því var í 5. kafla kynnt til sögunnar sú hugmynd að líta megi á dreifingu 

máleinkenna á kvarða milli tveggja endapóla sem marka andstæður.  

 Að gefnum hinum almennu forsendum um málsnið, textategundir, talaða og ritaða texta, 

talmál og ritmál, sem og um kvarða milli ólíkra endapóla, var komið að því í 6. kafla að þrengja 

umfjöllunina enn frekar í átt að útvarpsmáli sérstaklega – og þar með í áttina að eftirfarandi 

hlutum ritgerðarinnar, III. og IV. hluta.  

Lögð var áhersla á að draga fram hvaða séreinkenni mætti ætla að greindu útvarpsmál frá 

annarri málnotkun. Fjallað var um hinar sérstöku málaðstæður í útvarpi þar sem „viðmælandinn“ 

er aldrei nálægur.  
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Þá var í 6. kafla einnig hugað að stöðu útvarpsmáls í samfélaginu. Þar var fjallað um þá 

spurningu hvort útvarpstextar geti haft áhrif á málnotkun utan útvarps og þá hvers konar áhrif þar 

gæti helst verið um að ræða. Jafnframt var rætt um hvaða málleg viðmið úr málsamfélaginu að 

öðru leyti kynnu sérstaklega að birtast í útvarpstextunum.  

Útvarpsfréttir eru önnur tveggja textategunda sem rannsakaðar eru í III. hluta og var einn 

undirkafli helgaður þeim. Loks var veitt yfirlit yfir fáeinar niðurstöður úr erlendum athugunum á 

máli í útvarpi. Þau máleinkenni, sem þar voru til skoðunar, voru að hluta til fyrirmynd sem stuðst 

var við í rannsókninni sem sagt er frá í III. og IV. hluta.  
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III. hluti     Rannsókn á einkennum íslensks útvarpsmáls  
 
 
 
8 Um rannsóknina  
 

 

8.1 Markmið rannsóknarinnar  

Markmið rannsóknarinnar er að lýsa mállegum einkennum á tveimur textategundum í útvarpi: 

útvarpsfréttum og dægurmálaefni. Tilgangurinn er að leggja grunn að lýsingu á málsniðum 

þessara textategunda. Gengið er út frá þeirri forsendu að málnotkun í textategundunum sé 

mismunandi og rannsóknin snýst um að reyna að finna og lýsa einhverjum af þeim 

máleinkennum sem munurinn felst í.  

Útvarpsfréttirnar eru að mestu leyti handritsbundið efni en í þeim eru einnig viðtöl þar 

sem ekki er lesið upp úr tilbúnu handriti frá orði til orðs. Í því dægurmálaefni, sem hér er tekið til 

athugunar, var hvergi notað slíkt handrit.  

Stuðst er við þá leiðsögutilgátu að tengsl séu milli máleinkenna og handritsnotkunar. Þess 

vegna verða hér ekki aðeins bornar saman textategundirnar útvarpsfréttir, í heild, og 

dægurmálaefni í útvarpi, í heild, heldur er einnig sérstaklega gerður samanburður á aðferð: á 

handritsbundnu útvarpsefni og handritslausu. Raunar falla aðferðirnar tvær, að nota handrit og að 

nota ekki handrit, að verulegu leyti saman við textategundirnar tvær, útvarpsfréttir og 

dægurmálaefni í útvarpi, eins og fram hefur komið. Það sem kemur í veg fyrir fulla samsvörun er 

að fréttaviðtöl eru handritslaust efni. Hér er litið svo á að það hafi sjálfstætt gildi að sýna 

sérstaklega niðurstöður um handritsbundið efni (skrifaðar útvarpsfréttir) og bera saman við 

handritslaust efni, auk samanburðar á textategundunum tveimur í heild.   

Til hliðar við meginmarkmið rannsóknarinnar, að bera saman hinar tvær textategundir, og 

um leið hinar tvær meginaðferðir við gerð texta, var hugað að mismunandi málnotkun hjá 

starfsmönnum útvarpsstöðvanna og viðmælendum þeirra, sjá 21. kafla hér á eftir. 
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8.2 Forsendur, aðferð og takmarkanir  

8.2.1 Forsendur 

Byggt er á hugmyndinni um að málsamfélag sé m.a. samfélag um breytileika innan tiltekins 

málbrigðis, sjá kafla 2.2, þannig að hér er talið óhætt að gefa sér að málnotkunin í hinum 

mismunandi gerðum útvarpstexta í þessari rannsókn endurspegli þau viðmið sem eru almenn og 

sameiginleg í íslensku málsamfélagi um breytilega málhegðun eftir aðstæðum og textategundum. 

Viðfangsefnið er rannsókn á mállegum einkennum í sýnishornum af tveimur 

textategundum í íslensku útvarpi: annars vegar útvarpsfréttum og hins vegar dægurmálaefni.77 

Í þessari ritgerð er hugað að megineinkennum textategundanna hvorrar fyrir sig í heild en 

að undirtegundum er yfirleitt ekki hugað nema einkum að því er snertir handritsnotkun. Þannig er 

gerð grein fyrir mismunandi málnotkun í útvarpsfréttum eftir því hvort um er að ræða 

handritsbundið efni eða fréttaviðtöl. 

Í þeirri nálgun, sem hér um ræðir, er gengið út frá hlutverki fremur en að ganga út frá 

forminu. Þannig er byrjað á að skilgreina viðfangsefnið sem „útvarpsfréttatexta“ og 

„dægurmálaefnistexta“ og svo er leitað að því hvaða form einkenna slíka texta.  

Hér er fyrst og fremst stefnt að því að geta lýst mengjum máleinkenna, m.ö.o. málsniðum, 

fremur en hverju einstöku máleinkenni. Markmið rannsóknarinnar er að finna ný sannindi um það 

hvaða máleinkenni það séu sem sameiginlega sérkenni útvarpsfréttir í heild og um það hvaða 

máleinkenni séu sameiginlega einkenni dægurmálaefnis í útvarpi. Jafnframt eru á sama hátt tekin 

saman máleinkenni handritsbundins útvarpsmáls og handritslauss útvarpsmáls. Þessi tvö 

hugtakapör eru raunar nátengd eins og vikið var að í kafla 8.1 hér á undan.  

Veigamikill liður í því að svara meginrannsóknarspurningunni var vissulega að leita eftir 

fjölmörgum málformum og orðum í efniviðnum og kynnast þannig betur eðli þeirra og hegðun í 

málinu. Raunar leiðir rannsóknin í ljós margt nýtt um einstök máleinkenni í íslensku.  

Meginmarkmiðið var þó samt sem áður að fyrr eða síðar kæmi í ljós heildstæð mynd af 

mengjum máleinkenna, þ.e. málsniðum textategundanna tveggja. Þannig mætti líkja einstökum 

máleinkennum við púsl í púsluspili eða við stök í mengjum.   

                                                 
77 Textategundirnar má raunar greina í fleiri undirtegundir ef fólk vill. Útvarpsfréttir hafa t.a.m. að geyma viðtöl, 
upplestur á stuttum skrifuðum fréttum, lengri fréttapistla, fréttayfirlit í upphafi frétta og við lok þeirra o.s.frv. Innan 
dægurmálaefnis má greina undirtegundir á borð við viðtöl, eintöl og kynningar og samtöl milli þáttarstjórnenda 
innbyrðis; raunar einnig lesna pistla af ýmsu tagi. Slíkir pistlar koma t.d. frá fréttariturum, listgagnrýnendum o.fl. 
Tekið skal fram að engir handritsbundnir pistlar í dægurmálaefni voru teknir með í efnivið þessarar rannsóknar. Rétt 
er að vekja athygli á því að þótt dægurmálaþættir  í heild hafi einnig að geyma kynningarstef, margvíslega tónlist, 
auglýsingar og slíkt þá tekur athugunin, sem frá er sagt í þessari ritgerð, ekki til þeirra efnisflokka. 
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Í IV. hluta verða niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman út frá þessu sjónarhorni, þ.e. 

reynt verður að svara rannsóknarspurningunni í 1.1 um hvaða máleinkenni setji svip á málsnið 

textategundanna tveggja.  

Í sjálfu sér geta hvers konar máleinkenni almennt og yfirleitt komið fram í hvaða 

textategundum sem vera skal og hvort heldur er í rituðum eða töluðum textum. Þar er þó 

undanskilið þegar viðkomandi fyrirbæri er tæknilega útilokað, s.s. stafsetning í töluðum textum 

o.þ.h. En þótt máleinkenni séu yfirleitt hugsanleg í hvers kyns textum kann tíðni þeirra að vera 

gerólík. Þetta á m.a. við um hinar mismunandi textategundir í talmiðlum. Það er sem sé oftar hin 

hlutfallslega tíðni tiltekins máleinkennis innan texta sem hefur áhrif á málsnið textans fremur en 

það hvort einkennið kemur fyrir í textanum eða ekki. Sjá nánar um þetta í kafla 5.3 í II. hluta hér 

á undan. 

Gengið er út frá því að finna megi mynstur í hinni breytilegu málnotkun. Hlutfallsleg 

dreifing máleinkennanna ráðist sem sé ekki endilega af hendingu. Viðfangsefnið er að finna út 

hvaða máleinkenni geti dreifst á kerfisbundinn hátt eftir aðstæðum og þá hvaða ytri þættir stjórni 

þeirri dreifingu, þ.e. ræðst hún af textategundinni, af aðferðinni eða e.t.v. af hlutverki 

málnotenda? 

 Þar sem þetta er fyrsta ýtarlega rannsóknin á íslensku útvarpsmáli eru hér ýmsar 

upplýsingar um það sem hafa ekki verið aðgengilegar áður. Raunar hefur verið greint frá fáeinum 

afmörkuðum þáttum úr þessum niðurstöðum á öðrum vettvangi í mjög stuttu máli.78 Rétt er að 

ítreka það sem fram hefur komið um markmið rannsóknarinnar, þ.e. að leggja fyrstu drög að 

lýsingu á málsniðum tveggja textategunda í íslensku útvarpsmáli. Markmið rannsóknarinnar er 

m.a. að til verði lýsing sem hægt sé síðan að bera saman við aðrar lýsingar á öðrum íslenskum 

textum, ekki síst textum sem ekki eru útvarpstextar. Í þessu felst sem sé að það er ekki verkefni 

þessarar tilteknu rannsóknar að gera slíkar samanburðarrannsóknir heldur að skapa grunn fyrir 

þær með því að lýsa nokkrum einkennum tveggja textategunda í útvarpsmálinu.  

 
 
 

                                                 
78  Ari Páll Kristinsson (1998a:52-54) fjallar um fráfærslu setningar úr frumlagssæti og hlutfall sagnorða í 
persónuháttum og nafnorða; Ari Páll Kristinsson (1998b:6-8) um hikyrði, tilvísunartenginguna sem að og 
rangmyndaðar setningar; Ari Páll Kristinsson, erindi á Rask-ráðstefnu Íslenska málfræðifélagsins 2000, um smáyrði; 
Ari Páll Kristinsson (2003:187-189) um talmálslegt orðaval; Ari Páll Kristinsson, erindi á ráðstefnu Rannsóknaseturs 
um fjölmiðlun og boðskipti við Háskóla Íslands 2006, m.a. um sem og sem að og röð nafnorðs og eignarfornafns sem 
ákvarðar það; Ari Páll Kristinsson (2007) m.a. um sem og sem að og tengiyrðið nú. 
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8.2.2 Aðferð 
Beitt var megindlegri rannsóknaraðferð. Útvarpstextum var safnað og leitað í þeim að 

kerfisbundnu sambandi milli breytilegrar málnotkunar (háðar breytur: einstök máleinkenni) og 

ytri þátta (óháðar breytur: textategund (útvarpsfréttir / dægurmálaefni í útvarpi), aðferð 

(handritsbundið/handritslaust), þátttakendur (starfsmenn/viðmælendur)). Um  breyturnar, sjá 

kafla 9.1. 

Vinna við efnisöflun hófst 1995. Teknir voru upp nokkrir fréttatímar og dægurmálaþættir; 

dagskrárliðirnir voru valdir af handahófi u.þ.b. viku áður en þeir voru sendir út og áður en vitað 

var um hvað yrði fjallað. Úrtaksaðferðin heimilar að dregnar séu almennar ályktanir af 

niðurstöðunum. Rannsóknin tók til þriggja fréttatíma og tveggja morgunþátta úr útvarpi. Eins og 

fram kemur, og útskýrt er, í kafla 8.3 hér á eftir var ekki unnið úr upptökum sem gerðar höfðu 

verið af síðdegisþáttum útvarps né upptökum af fréttum og dægurmálaefni í sjónvarpi.  

Um siðferðileg álitamál við þessa rannsókn er það að segja að leitað var eftir samþykki 

Tölvunefndar (forvera Persónuverndar) fyrir rannsóknaraðferðinni. Samþykkið fékkst. Þá var 

útvarpsstöðvunum tveimur, sem í hlut eiga, skrifað og þær upplýstar um rannsóknina, tilgang 

hennar og aðferðir. 

Þar sem ekki var unnt að byggja á neinni bitastæðri eldri rannsókn á málnotkun í 

talmiðlum hér á landi var farin sú leið að hafa hliðsjón af erlendum athugunum, einkum í 

sambandi við aðferðir og vinnubrögð, að nokkru leyti um almennar forsendur og um val á 

máleinkennum sem rannsökuð eru (sjá kafla 6.5 í II. hluta) þótt ýmis þeirra séu þó séríslensk.  

 Athuganir, sem hafðar hafa verið til hliðsjónar, eru einkum norsk athugun Vagle (1990, 

1991) og nokkrar sænskar athuganir á málnotkun í talmiðlum: Hedberg (1994), Jörgensen og 

Svensson (1977), Svensson (1981), Einarsson og Platzack (1983), Lindblad (1985). 79 Einnig 

voru talsverð not af bók Bells (1991) um rannsóknir á máli í fréttum sérstaklega. Ég sótti sumt til 

Bibers (1988), sem og til Bibers, Conrad og Reppen (1998), einkum leiðsögn um nothæfar 

aðferðir. Það á í minna mæli við um Biber (1995). Í bókum Bibers og hjá Finegan og Biber (1994 

og 2001) eru ýmsar upplýsingar um samanburð á einkennum talaðra og ritaðra texta.  

                                                 
79 Gerðar hafa verið athuganir á almennum töluðum textum í Noregi og  Svíþjóð, þ.e. Talsyntax í Lundi og 
Talemålsundersøkinga í Ósló (sjá m.a. Jörgensen 1970,  Jörgensen og Svensson 1977, Mæhlum, Akselberg, 
Røyneland og Sandøy 2003:150-152) og niðurstöður þeirra voru a.m.k. að hluta til viðmiðun fyrir norsku og sænsku 
talmiðlaathuganirnar sem hér voru tilgreindar. Athugunarefnin, sem hér er greint frá, eru á hinn bóginn ekki borin 
saman við niðurstöður neinna yfirgripsmikilla íslenskra athugana á töluðum textum utan talmiðla enda liggur fátt 
slíkt fyrir. 
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Með þeirri aðferð, sem ég beiti, tekst að skilgreina allmörg máleinkenni, bera þau að 

þremur pörum óháðra breytna og reikna út hlutfallslega tíðni hvers og eins máleinkennis, yfirleitt 

sýnt miðað við hver 1.000 orð í texta, á móti hverju og einu af þessum pörum. Þeirri aðferð hefur 

oft verið beitt í sambærilegum athugunum, sjá t.a.m. Biber (1988:75-78), Bell (2001:152) o.fl.80  

Þegar kom að því að meta hve sterkt sambandið væri milli óháðu breytnanna og háðu 

breytnanna, þ.e. hinna mismunandi máleinkenna, þurfti að taka tillit til tveggja meginatriða. 

Annars vegar var dæmafjöldinn í hverju tilviki, þ.e. hve oft máleinkennið kom fyrir í 

efniviðnum, enda þýða fleiri dæmi jafnan meiri vissu um að niðurstaðan sé áreiðanleg. Hins 

vegar þurfti að taka tillit til þess hve miklu munaði á tíðni máleinkenna eftir því um hvort 

tilbrigðið af óháðu breytunni var að ræða; t.d. hve miklu munaði á tíðni fastra orðasambanda í 

annars vegar handritsbundnu efni og hins vegar í handritslausu efni o.s.frv. 

Niðurstöður um hverja og eina háða breytu koma annars vegar fram í rauntíðni dæma og 

hins vegar í hlutfallslegri tíðni miðað við 1.000 orða texta að jafnaði. Hlutfallsleg tíðni er sá 

grundvöllur sem byggt er á þegar niðurstöður um hverja háða breytu eru bornar saman við hin 

mismunandi gildi óháðu breytnanna.  

Dæmi: Alls eru 750 dæmi í efniviðnum um aðaltengingar milli setninga. Þar af koma 489 

dæmi fyrir í dægurmálaefni og 261 dæmi í fréttum. Þegar rauntölurnar hafa verið jafnaðar miðað 

við 1.000 orða texta kemur í ljós að ef textategundin er dægurmálaefni kemur aðaltenging milli 

setninga fyrir að jafnaði 27,7 sinnum í hverjum 1.000 orðum en ef textategundin er útvarpsfréttir 

kemur aðaltenging milli setninga að jafnaði fyrir 24,5 sinnum í hverjum 1.000 orðum. Þar með er 

kominn raunhæfur samanburður á niðurstöðum um háðu breytuna (aðaltengingu milli setninga) 

milli hinna tveggja gilda (dægurmálaefnis í útvarpi og útvarpsfrétta) óháðu breytunnar 

(textategundar).  

                                                 
80 Töluleg úrvinnsla í þessari rannsókn hlaut þó að verða öðruvísi hér en í rannsóknum Bibers (1988, 1995). Hér eru 
aðeins tvær textategundir til athugunar (auk tveggja aðferða og tveggja þátttakendahópa) og þegar textategundunum 
sjálfum er lýst hérna eru útvarpsfréttirnar meðhöndlaðar sem einn texti, 10.640 lesmálsorð, og dægurmálaefnið sem 
einn texti, 17.640 lesmálsorð. Biber (1988, 1995, sbr. einnig Finegan og Biber 1994 og 2001) hafði hins vegar 23 
textategundir undir í einu og vann úr samtals 481 texta; hann hafði á bilinu 6 og upp í 80 texta úr hverri textategund 
og samtals var efniviður hans um 960.000 lesmálsorð (Biber 1988:67). Það gefur honum færi á að beita 
tölfræðiaðferðum á borð við ANOVA þar sem breytileg dreifing máleinkenna frá einum texta til annars er borin 
saman við breytilega dreifingu máleinkennanna frá einum textahópi til annars, þ.e. frá einni textategund til annarrar 
(Biber, Conrad og Reppen 1998:273-274, 276). Á móti þeirri aðferð mælir raunar reynsla þeirra félagsmálfræðinga 
(Bayley 2002:123-124, Tagliamonte 2006:130, 137) sem telja ANOVA í senn óhentuga og ófullnægjandi aðferð til 
að meðhöndla sjálfsprottinn efnivið („naturally occurring data“ Bayley 2002:124) á borð við þann sem verður til í 
rannsóknum félagsmálfræðinga á breytileika í máli. 
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Túlkun á niðurstöðum byggist fyrst og fremst á hinni mismunandi hlutfallslegu tíðni í 

háðu breytunum eftir því hvert gildi óháðu breytnanna er. En rauntíðnin, þ.e. dæmafjöldinn, 

skiptir einnig máli (sjá nánar umræðu um lágmarksfjölda dæma hér á eftir) enda dregur það úr 

þýðingu hlutfallstölunnar í öllum samanburði ef hún er byggð á fáum dæmum. Hér er farið eftir 

sömu aðferð og Vagle (1990) beitir í rannsókn sinni á norsku útvarpsmáli.81 Hún gerir einnig 

sambærilegan fyrirvara og hér er gerður um að fá (raun)dæmi um tiltekna breytu dragi úr þýðingu 

niðurstaðnanna um hana og geti valdið því að ekki sé hægt að álykta á grundvelli þeirra út fyrir 

efniviðinn (1990:147). Eftir sem áður stendur vissulega góð og gild lýsing á sjálfum efniviðnum 

sem skoðaður var.  

Mjög mikill munur var á dæmafjölda sem hafðist upp úr krafsinu í athugun á mismunandi 

máleinkennum. Meginskýringin er málkerfis- og orðfræðileg; sumt er einfaldlega algengara en 

annað í tungumálum.82 Þannig er aðeins innan við tugur dæma um sumt (andlög og sagnfyllingar 

sem fremsta setningarlið í aðalsetningu). Önnur máleinkenni fundust 12-35 sinnum (stílfærðar 

aðalsagnir í lh.þt. sem fremsti setningarliður í aðalsetningu, tengiyrðið nú, orðin maður og þú 

notuð sem óákveðin fornöfn, fráfærsla setningar úr frumlagssæti ásamt það-innskoti, nafnorð á 

undan eignarfornafni sem ákvarðar það, nafnorð á eftir eignarfornafni sem ákvarðar það). Svo 

voru enn önnur máleinkenni þar sem dæmin skiptu mörgum hundruðum, t.a.m. voru 937 dæmi 

um frávik, 750 dæmi um aðaltengingar milli setninga (eins og fram hefur komið) og 608 dæmi 

um eiginleg frumlög fremst í aðalsetningu.  

Í þessari rannsókn er tilgangurinn sá að leita að því sem einkennir textategundirnar eða 

m.ö.o. að þeim formum sem virðast tiltölulega algeng í þeim. Það skýrir vissulega að hluta til 

hina mismunandi tíðni ólíkra máleinkenna að viss („stærri“) máleinkenni, s.s. orðaröð eða 

setningaskipan, geta, beinlínis af málfræðilegum ástæðum, ómögulega komið eins oft fyrir í texta 

af tiltekinni lengd eins og ýmis önnur („smærri“) máleinkenni. Hér er gengið út frá því sem 

meginreglu að eftir því sem viðkomandi máleinkenni séu tíðari í heildina þá sé auðveldara að 

sannfærast um að þau geti talist einkenni tiltekinnar textategundar fremur en annarrar, þ.e. ef á 

annað borð er hægt að sýna fram á að þau séu miklu algengari í annarri fremur en hinni. Að 

þessari meginreglu mætti finna að sum hinna fátíðari einkenna gætu vel verið einkenni tiltekinnar 

                                                 
81 „Undersøkelsen består […] av enkle frekvensberegninger – i absolutte og relative tall – av de språklige variablene 
for materialet samlet og for delmaterialene, som svarer til de ulike teksttypene“, Vagle (1990:170). 
82 Þó skýrist mismunandi dæmafjöldi í sumum tilvikum einnig með því að látið var nægja að kanna viss atriði aðeins 
í hluta efniviðarins. 
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textategundar enda þótt textinn, sem hér var skoðaður, reyndist ekki nógu langur til að fram 

kæmu nógu mörg dæmi til að hægt væri að láta sannfærast. Á móti þessu sjónarmiði má þó halda 

því fram að eftir því sem fyrirbærin séu tíðari þá séu þau einfaldlega sterkari einkenni textanna í 

einhverjum skilningi hvað sem öðru líður. Og þar sem megintilgangur þessarar rannsóknar sé að 

leita málsniða textanna þá hljóti að vera rétt aðferð, eins og hér er gert, að miða við tiltekinn 

lágmarksfjölda dæma óháð því hvert einkennið er. Þannig sé hægt að draga fram mikilvægustu 

einkennin á textategundunum, þ.e. þau einkenni sem sérkenna þær mest. Því sé í raun ekki ástæða 

til að taka sérstakt tillit til þess að „stærri“ máleinkennin hafi haft færri tækifæri til að koma fram 

en „smærri“ máleinkennin.83   

Fjallað er um háðu breyturnar í rannsókninni í kafla 9.1 hér á eftir. Rétt er þó að taka strax 

fram að þótt hugtakið breyta feli í sér tvö eða fleiri gildi þá er oftar en ekki um það að ræða í 

þessari rannsókn að eingöngu séu athuguð máleinkenni sem eru aðeins eitt tilbrigði af háðri 

breytu, þ.e. ekki var leitað að öðru eða öðrum tilbrigðum háðu breytunnar (oftast væru slík 

tilbrigði fólgin í því að breytan kæmi ekki fram þar sem aðstæður hefðu þó getað leyft það). Þetta 

er nánar skýrt í kafla 9.1.  

Aftur má taka aðaltengingar milli setninga sem dæmi: 750 talsins; 489 dæmi í 

dægurmálaefni og 261 dæmi í fréttum. Hins vegar eru hér engin gögn tiltæk um tilbrigðið „ekki 

aðaltenging milli setninga“ og þar af leiðandi er ekki hægt að finna út neinn mesta „hugsanlegan“ 

fjölda aðaltenginga milli setninga, þ.e. þann fjölda sem hefði komið fram í efniviðnum ef svo 

undarlega hefði háttað til að allar  aðalsetningar í honum hefðu verið tengdar með aðaltengingum. 

Þetta þýðir m.ö.o. að ekki er hægt að bera dæmin 750 sem finnast (observed frequencies) saman 

við þann fjölda sem „mætti vænta“ (expected frequencies) og þar af leiðandi er heldur ekki hægt 

að gera kíkvaðratspróf til að reikna út marktekt dreifingarinnar.84 

Frá þessu eru þrjár undantekningar í rannsókninni: 1) tilvísunartenging (sem og sem að), 

2) röð nafnorðs og eignarfornafns sem ákvarðar það og 3) fremsti setningarliður í aðalsetningu.  

Tilvísunartengingarnar sem og sem að eru sem sé tilbrigði sömu háðu breytu; orðaröðin nafnorð á 
                                                 
83  Þetta er á vissan hátt sambærilegt við mun á málnotkun eftir t.a.m. landshlutum á Íslandi. Svokallað 
Ólafsfjarðareignarfall verður aldrei eins áberandi sem einkenni á máli fólks í Ólafsfirði eins og harðmælið. Ástæðan 
er sú að tæpast kemst nokkur harðmæltur maður gegnum t.a.m. 50 orða texta án þess að nota fráblásið lokhljóð á eftir 
sérhljóði en eignarfallssambönd geta, eðli málsins samkvæmt, verið miklu fátíðari en það. Hugsum okkur 
harðmæltan Ólafsfirðing sem hefur einnig Ólafsfjarðareignarfallið í sínu máli. Þeir sem hitta hann að máli eru fljótir 
að greina harðmælið sem einkenni á máli hans en síður eignarfallsformgerðina. Þess vegna er harðmælið í þeim 
skilningi sterkara einkenni á máli Ólafsfirðingsins en eignarfallssérkennið. 
84 Ekki er óhugsandi að nota kíkvaðratspróf við samanburð á orðtíðni í tveimur textasöfnum en til þess þarf viðameiri 
gögn um orðtíðni heldur en talningu á stökum orðum (Oakes 1998:28-29) eins og tilfellið er í þessari rannsókn. 
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undan eignarfornafni og orðaröðin eignarfornafn á undan nafnorði eru tvö tilbrigði sömu háðu 

breytu; og mismunandi liðir í fremsta sæti aðalsetningar (eiginlegt frumlag, leppurinn það, 

kjarnafærðir liðir og stílfærð aðalsögn í lh.þt.) eru tilbrigði sömu háðu breytu. Í þessum þremur 

tilvikum hef ég sem sé tiltæk gögn um fleiri en eitt tilbrigði sömu háðu breytu og við þær 

aðstæður er hægt að nota kíkvaðratspróf til að kanna marktekt dreifingarinnar, sbr. Vagle 

(1990:171-172). Gögnin mátti því í þeim tilvikum meðhöndla með breyturegluforriti (variable 

rule program) eins og oft er gert í megindlegum félagsmálvísindalegum rannsóknum á 

breytileika í máli. Hér á ég við rannsóknir sem byggjast á þeirri forsendu að málnotendur séu 

sífellt að velja milli tveggja eða fleiri kosta í málnotkun og jafnframt að þeir kostir séu skýrt 

aðgreind tilbrigði sömu breytu („discrete alternatives with the same referential value or 

grammatical function“ Tagliamonte 2006:12). Eins og komið hefur fram átti þetta aðeins við í 

þremur tilvikum hér.85 Í öllum hinum háðu breytunum hafði ég aftur á móti aðeins tiltæk gögn 

um hvar eitt tiltekið tilbrigði kom fram en ekki hvar önnur hugsanleg tilbrigði sömu háðu breytu 

(oftast núlltilbrigði) komu fyrir.  

Úr því að gögnin voru þannig í þremur breytnanna, sem nefndar voru hér á undan, að ég 

hafði tiltækt samanburðarefni um fleiri en eitt tilbrigði sömu breytu þá var eðlilegt að nýta sér í 

þeim tilvikum eitthvert aðgengilegt breyturegluforrit við úrvinnsluna. Forritið GoldvarbX86 varð 

fyrir valinu enda er til nýlega endurbætt gerð af því fyrir PC-tölvur sem hægt er að nálgast 

endurgjaldslaust. GoldvarbX er eitt þeirra forrita sem kennd eru við skammstöfunina VARBRUL 

(variable rule). Forritið var lagað að PC-tölvum upp úr GoldVarb sem var samið fyrir Macintosh 

en það og forritið VARBRUL fyrir PC-tölvur hafa verið tvö aðgengilegustu breyturegluforritin 

(Bayley 2002:124).  

Breyturegluforrit henta til úrvinnslu á þeim háðu breytum þar sem gögn liggja fyrir um 

val málnotenda milli tveggja eða fleiri tilbrigða sömu breytunnar. Þetta átti við um þrjár háðar 

breytur í þessari rannsókn eins og fram hefur komið; þar var sem sé um það að ræða að eitt 

tilbrigði útilokaði hitt tilbrigðið eða hin tilbrigðin í hverju tilviki: ekki er hægt að nota nema aðra 

hvora tilvísunartenginguna í einu, aðra hvora röðina á nafnorði og eignarfornafni í einu eða hafa 

nema einn setningarlið í einu fremst í setningu. Forritið notaði ég m.a. til að reikna út hvort 

                                                 
85 Aðferðinni er raunar einnig beitt í 19. kafla við samanburð á hefðbundnum orðasamböndum og óhefðbundnum. Í 
þeim samanburði er litið á hefðbundin og óhefðbundin orðasambönd sem mismunandi tilbrigði einnar breytu. 
86Sjá Tagliamonte (2006:128 o.áfr.) um tilgang og rétta notkun GoldvarbX. 
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munur á dreifingu tilbrigðanna í þessum tilvikum var tölfræðilega marktækur. 87 Þegar gögnin 

hafa verið sett inn í forritið býr það til krosstöflur (á borð við t.a.m. þá sem sýnd er hjá Biber, 

Conrad og Reppen 1998:272) og framkvæmir á þeim kíkvaðratspróf (sjá t.d. hjá Tagliamonte 

2006:163) sem prófa núlltilgátuna, þ.e. þau segja til um líkurnar á því að dreifing tilbrigða háðu 

breytunnar, eftir því hvaða óháða breyta á í hlut, hafi ráðist af hendingu. Ef líkurnar á því eru 5% 

eða minni er litið svo á að dreifingin hafi ekki ráðist af tilviljun heldur megi skýra hana út frá 

óháðu breytunum (sbr. Oakes 1998:1). Aðferðinni, sem ég beitti til að meta marktekt á þennan 

hátt, er nánar lýst hjá Oakes (1998:24-27), Biber, Conrad og Reppen (1998:270-273) og hjá 

Vagle (1990:171-172) sem beitti henni einmitt á háðar breytur (máleinkenni), eins og hér er gert, 

þar sem hún hafði gögn um fleiri en eitt gildi háðu breytnanna.  

Aðalmarkmið rannsóknarinnar er að leita að málsniðum, mengjum máleinkenna, tveggja  

textategunda og í því skyni hannaði ég þann mælikvarða sem fram kemur hér á eftir. En 

tilgangurinn með því að beita breyturegluforritinu GoldvarbX í þeim þremur tilvikum, þar sem 

það var viðeigandi og lýst var hér á undan, var fyrst og fremst sá að nýta þar aðgengilega aðferð 

með viðeigandi marktektarprófi, sem gæti stutt mig við það mat á áreiðanleika niðurstaðnanna 

sem byggt er á mælikvarðanum sem lýst verður hér á eftir. 

Málsnið, þ.e. mengi máleinkenna sem ljóst er að tengjast tilteknum málaðstæðum og 

textategund sterkum böndum, eru meðal „viðmiða“ samfélagsins, sbr. kafla 1.1, og  þau eru tengd 

skynjun málnotenda á mismunandi málnotkun eftir textategundum. 88  Tilgangur þessarar 

rannsóknar er ekki að leita að minnstu smáatriðum í því hvar fram kemur tölfræðilega marktækur 

munur á formseinkennum í máli milli tveggja textategunda enda er ekki sjálfgefið að það þjóni 

markmiðum þessarar rannsóknar á hinum „mállegu viðmiðum“, málsniðunum. Gengið er út frá 

því, eins og skýrt hefur verið út hér á undan, að eftir því sem tiltekin formseinkenni séu 

hlutfallslega tíðari þá séu þau sterkari einkenni viðkomandi texta en samanburður af þessu tagi 

                                                 
87 GoldvarbX getur ekki meðhöndlað gögn þar sem gildi fyrir eitthvert tilbrigði breytu er 0 (eða 1) en það átti 
stundum við hér. Ég tók það til bragðs að bæta við efniviðinn 2 tilbúnum dæmum þar sem annars hefði átt að standa 
0 til að geta látið forritið reikna. Það hefur tæpast nokkur áhrif á heildarniðurstöðuna en, ef svo er, þá heldur í þá átt 
að minnka líkur á að tiltekinn munur reiknist marktækur. 
88 Í kafla 2.1 var fjallað um skýringar á því hvernig mannshugurinn vinnur þegar fólk skynjar þau málsnið sem 
tíðkast í kringum það og jafnframt þegar það svo einnig viðheldur þessum sömu málsniðum með sinni eigin 
málnotkun. Þessu tengjast einnig hugmyndir, sem vikið var að í kafla 2.2, um að breytileiki í málnotkun eftir 
aðstæðum væri að vissu leyti „kerfisbundinn“, þ.e. að það væri ekki handahófskennt nema að hluta til hvaða tilbrigði 
væru valin þar sem hægt er að fara fleiri en eina leið í málnotkun. Mat á breytilegri málnotkun er að verulegu leyti 
sameiginlegt í sama málsamfélagi eins og rakið var í kafla 2.2.  
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varðar ekki endilega tölfræðilega marktekt. Vera kann að málnotendur skynji almennt og 

sameiginlega að tiltekið formseinkenni tilheyri einni textategund fremur en annarri enda þótt 

munurinn fáist ekki staðfestur í marktektarprófi. Á sama hátt mætti vel hugsa sér að eitthvert 

algengt máleinkenni kæmi fram í tveimur textategundum með þeim hætti að innbyrðis munur á 

textategundunum reiknaðist marktækur í tölfræðilegu prófi – og ef um er að ræða geysimörg 

dæmi um viðkomandi fyrirbæri má búast við að ekki þurfi endilega mikinn mun á hlutfallstíðni 

milli tveggja textategunda til að fram komi marktækur munur. Samt sem áður væri alls ekki víst 

að réttlætanlegt væri að segja að dreifing hins tiltekna máleinkennis væri hluti af því hvernig 

málnotendur almennt skynjuðu mun textategundanna tveggja. Tölfræðilega marktækur munur á 

dreifingu formseinkenna milli tveggja textategunda segir því ekki endilega alla sögu þegar meta 

skal hvaða stöðu formseinkennin eigi að hafa í lýsingu á málsniðum viðkomandi textategunda. 

 Við mat á niðurstöðum rannsóknarinnar gef ég mér eftirfarandi forsendur:  

1)  Dregin eru mörk við 283 dæmi um viðkomandi háða breytu að lágmarki, þ.e. að færri 

dæmi úr efniviðnum en 283 gefi ekki tilefni til ályktana um málnotkun út fyrir sjálfan 

efniviðinn sem kannaður var. 89 Frá þessu er viss undantekning sem sagt er frá í lið 3) hér 

á eftir. Efniviðurinn í heild nemur 28.280 orðum. Með því að miða við að lágmarksfjöldi 

dæma sé 283 er sem sé gerð krafa um að hver háð breyta (í heild) birtist í sem svarar 

a.m.k. 1% af efniviðnum eða sem nemur 10 dæmum í hverjum 1.000 orðum. Þetta er 

skýrt nánar með dæmum hér á eftir og rökstutt að miðað er við tiltekna lágmarkstölu.  

2)  Ekki er hægt að álykta að tiltekið máleinkenni sé ótvírætt hluti af málsniði annarrar 

hvorrar textategundarinnar nema fram hafi komið í rannsókninni a.m.k. 50% munur á 

tíðni einkennisins eftir því hvort um var að ræða fréttir eða dægurmálaefni (sjá dæmi hér á 

eftir). Sama krafa er gerð hvað varðar óháðu breytuna aðferð; fram verður að koma a.m.k. 

50% munur á tíðni viðkomandi máleinkennis eftir því hvort um er að ræða handritsbundið 

eða handritslaust efni. Ef máleinkennið er að minnsta kosti 50% algengara í annarri 

textategundinni eða aðferðinni en það er í hinni textategundinni eða aðferðinni má hins 

vegar ætla að hinar ytri aðstæður hafi ráðið því hvernig tíðni máleinkennisins dreifðist. Á 

grunni slíkrar niðurstöðu er þá talið óhætt að álykta um dreifingu viðkomandi 
                                                 
89 Athuga í þessu sambandi að litið er á tilvísunartengingarnar sem (N=345) og sem að (N=110) sem tilbrigði sömu 
breytu, þ.e. samtals N=455; litið er á orðaröðina nafnorð+eignarfornafn (N=35) og orðaröðina eignarfornafn+nafnorð 
(N=28) sem tilbrigði sömu breytu, þ.e. samtals N=63; og litið er svo á að tilbrigði breytunnar fremsti liður í 
aðalsetningu séu eiginlegt frumlag (N=608), leppurinn það (N=82), atviksliður (N=164), andlag (N=7), sagnfylling 
(N=18) og stílfærð aðalsögn í lh.þt. (N=12), þ.e. að breytan hafi samtals N=891. 
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máleinkennis almennt í öðrum sambærilegum íslenskum útvarpstextum. Ef munur á tíðni 

tiltekins máleinkennis eftir ólíkum ytri aðstæðum er hins vegar minni en 50% þá verður 

þeirri tilgátu hafnað að hinar ytri aðstæður hafi haft áhrif á dreifinguna. Þetta er skýrt 

nánar með dæmum hér á eftir og þar er útskýrt af hverju miðað er við 50% mun en ekki 

eitthvað annað. 

3) Þrátt fyrir meginregluna í 1) hér á undan telst tilgáta um samband máleinkennis og 

óháðrar breytu hafa staðist ef dæmi um það máleinkenni úr öllum efniviðnum tengjast 

aðeins öðru gildi óháðu breytunnar og tíðni máleinkennisins er a.m.k. 1 í hverjum 1.000 

orðum (þ.e. N≥28). Þetta gæti t.d. átt við ef eitthvert máleinkenni kemur aðeins fyrir í 

fréttum en aldrei í dægurmálaefni – en þá og því aðeins að dæmin séu a.m.k. 28 talsins, 

þ.e. að dæmin nemi a.m.k. 1‰ efniviðarins. Tilgangur þessarar undantekningar er sá að 

túlkunaraðferðin geti einnig tekið til hinna hlutfallslega fágætari málfyrirbæra – en þó 

aðeins ef þau koma eingöngu fyrir við sömu ytri aðstæður í þeim efniviði sem 

rannsakaður er. Þetta er skýrt nánar með dæmi hér á eftir. 

 

Sú spurning kann að vakna í sambandi við lið 1) hér á undan hvort rétt hafi verið að miða við 

hlutfallstölu (1% efniviðar) sem meginreglu, þ.e. hvort það hafi ekki óhjákvæmilega í för með sér 

að útilokað sé með þessari aðferð að fá fram hin fágætari máleinkenni í lýsingu á málsniðum. 

Viðmiðunin um að dæmafjöldi samsvari minnst 1% efniviðarins (283 dæmi úr öllu efninu) þýðir 

raunar misjafnlega mörg dæmi milli textategunda (útvarpsfréttir 106,5; dægurmálaefni 176,5) og 

milli aðferða (handritsbundið 89; handritslaust 194) þar sem byggt er á misstórum söfnum. 

Spurningin er sem sé hvort það að einkenni þurfi að koma fram í a.m.k. 1% efniviðarins leiði 

ekki til þess að tiltölulega sjaldgæf einkenni komist aldrei á blað, hversu mikill sem efniviður 

rannsóknarinnar væri, sbr. líka þá staðreynd að sum máleinkenni geta ómögulega komið jafn oft 

fyrir og önnur, beinlínis af málfræðilegum ástæðum eins og kom fram hér á undan í umræðu um 

„smærri“ og „stærri“ máleinkenni. Markmiðið hér er að lýsa því sem helst sérkennir málsniðin. 

Fágæt atriði (þ.e. ef þau eru einkenni, sbr. Biber 1995:28) teljast tæpast til þess sem helst geti 

sérkennt tiltekin málsnið. Þar af leiðandi þjónar það markmiði rannsóknarinnar að miða hér við 

lágmarkshlutfall úr efniviðnum. Þetta á þó ekki við um þau máleinkenni sem rannsóknin bendir 

til að geti verið merki (sbr. Biber 1995:28) en í lið 3) hér á undan er einmitt gerð grein fyrir leið 
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til að láta málsniðslýsinguna ná til þeirra líka.90  Tilgangurinn með því að setja sér 

lágmarksviðmiðun um fjölda dæma (hvort sem sú viðmiðun er 283 eða eitthvað annað) er fyrst 

og fremst sá að minnka líkurnar á því að dregnar verði innistæðulausar ályktanir af þessum 

efniviði um heilu textategundirnar.  

 Í lið 2) hér á undan kom fram að ég ákvað að miða við að fram þyrfti að koma a.m.k. 50% 

munur á dreifingu máleinkenna eftir því hvort um væri að ræða útvarpsfréttir eða dægurmálaefni 

(og sama krafa er gerð við samanburð á handritsbundnu efni og handritslausu efni). Annars yrði 

ekki litið svo á hérna að dreifingin sýndi að viðkomandi máleinkenni væri ótvírætt hluti málsniðs 

textategundarinnar með hærri töluna. Þessi viðmiðun, 50% munur, getur vissulega ekki talist sú 

eina sem til greina hefði komið enda má spyrja hvort ekki hefði eins mátt t.a.m. miða við 40% 

mun eða þá t.a.m. 60% mun. En einhvers staðar varð að draga mörkin og ég valdi sem sé 50%-

viðmiðunina og það gerði ég m.a. með hliðsjón af niðurstöðu Bibers (1988) um mismikla tíðni 

tiltekinna máleinkenna í annars vegar fréttatilkynningum og hins vegar í viðtölum. Hjá Biber 

(1988) kemur t.a.m. fram að tiltekin gerð aukasetninga í rannsókn hans kom fyrir 0,4 sinnum í 

hverjum 1.000 orðum í fréttatilkynningum en 0,6 sinnum í hverjum 1.000 orðum í viðtölum; 

m.ö.o. að slíkar setningar voru 50% algengari í viðtölum en í fréttatilkynningum. Þessi munur 

nægði Biber (1988: 102, 128, 249, 266) til að telja þessar setningar meðal sérkenna á því málsniði 

sem hann telur viðtöl tilheyra en fréttatilkynningar ekki.91 Sambærilegt viðmiðunarhlutfall var 

notað í rannsókn sem Oakes (1998) segir frá. Þar var borin saman notkun tiltekinna orða í textum 

tveggja höfunda. Ein viðmiðunin var sú að til að hægt yrði að halda því fram að munur væri á 

textum höfundanna tveggja þá yrði tíðni orðanna, í hverjum 1.000 orðum, að nema a.m.k. 50% 

(Oakes 1998:208). 

  Sem dæmi um það hvernig unnið er með ofangreindar forsendur í þessari rannsókn má 

enn og aftur nefna aðaltengingar milli setninga. Ég fann 750 dæmi um þær í efniviðnum, þ.e. 

langt umfram lágmarkið 283. Hins vegar reyndist innbyrðis munur á dreifingu þeirra ekki nægur. 

Aðaltengingar milli setninga í fréttum reyndust 24,5 í hverjum 1.000 orðum og í dægurmálaefni 
                                                 
90 Um einkenni og merki, sjá kafla 5.3 í II. hluta. 
91 Í dæminu hjá Biber (1988) er um að ræða „WH-setningar“ (I believed what he told me, Biber 1988:231). – Viðtöl 
eru hjá Biber (1988:128 o.áfr.) álitin hafa nálægðarmálsnið (involved production) en fréttatilkynningar eru hinum 
megin á skalanum sem dæmi um textategund með fræðslumálsnið (informational production) (1988:128), sjá einnig 
kafla 5.2 í II. hluta hér á undan. Í greiningu Bibers (1988) eru „WH-setningar“ meðal einkenna um nálægð í textum 
(1988:102). Dæmið sýnir þannig að 50% munur á dreifingu slíkra setninga, eftir því hvort um var að ræða viðtöl eða 
fréttatilkynningar, nægði Biber (1988) til að álykta að þær tilheyrðu nálægðarmálsniði en ekki fræðslumálsniði. –
Eins og sjá má eru tíðnitölurnar 0,4 og 0,6 dæmi í hverjum 1.000 orðum miklu lægri en gerð er lágmarkskrafa um í 
þessari rannsókn. 
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27,7 í hverjum 1.000 orðum. Munur á gildunum 24,5 og 27,7 er langt innan við 50%. Ekki verður 

því ályktað neitt út frá þessari rannsókn um það að aðaltengingar milli setninga sérkenni endilega 

dægurmálaefni fremur en fréttir í íslensku útvarpsmáli. Þótt niðurstöðurnar séu byggðar á nógu 

mörgum dæmum kemur fram of lítill munur á tíðninni í hverjum 1.000 orðum. Tilgátu um 

samband máleinkennisins aðaltenginga milli setninga og óháðu breytunnar textategundar er því 

hafnað hérna. 

 Taka má frávik sem annað dæmi um það hvernig unnið er með forsendurnar í 

rannsókninni. Frávik eru 937 talsins. Tíðni frávika í handritsbundnu efni er 3,5 í hverjum 1.000 

orðum en tíðni frávika í handritslausu efni er 46,6 í hverjum 1.000 orðum. Ljóst er að hærri talan 

er miklu meira en 50% hærri en sú lægri (hærra gildinu hefði nægt að vera 5,25 til að ná 50% 

mun). Tilgáta um samband máleinkennisins frávika og óháðu breytunnar aðferðar er því staðfest. 

Það þýðir að óhætt er að álykta sem svo að frávik sérkenni handritslaust efni í íslensku 

útvarpsmáli. 

  Loks getur tilgáta um samband máleinkennis og óháðrar breytu staðist þegar einkennið 

nær að lágmarki tíðninni 1 í hverjum 1.000 orðum (þ.e. að dæmin séu N≥28) ef öll dæmin er 

eingöngu að finna í öðru tilbrigði óháðu breytunnar en aldrei í hinu tilbrigðinu. Sem dæmi um 

þetta má taka orðin maður og þú notuð sem óákveðin fornöfn. Dæmin eru 29 samtals úr öllum 

efniviðnum og þau eru öll úr handritslausu efni. Samkvæmt ofangreindum forsendum stenst því 

sú tilgáta að orðin maður og þú sem óákveðin fornöfn sérkenni handritslaust efni. 

Eins og ráða má af ofangreindum forsendum, sbr. liði 1)-3), verður hér á eftir ekki lagt 

mikið upp úr niðurstöðum um máleinkenni þar sem dæmi eru færri en 283 og munur milli tveggja 

aðferða eða milli tveggja textategunda (eða tveggja þátttakendahópa) er innan 50%-markanna. 

Hér á undan var útskýrt hvernig þessar viðmiðanir eru hugsaðar. 

Rétt er að benda á að mat á áreiðanleika niðurstaðnanna gæti að sjálfsögðu ráðist af meiri 

kröfum eða minni kröfum um dæmafjölda og mismun en hérna er miðað við. Niðurstöður um 

hvert og eitt máleinkenni koma fram í töflum í eftirfarandi köflum. Þar er hægt að ganga að þeim 

vísum til annarra útreikninga og ályktana en hér er gert.  

 

8.2.3 Takmarkanir 

Veigamikil takmörkun á rannsókninni, eða öllu heldur á nytsemi niðurstaðna hennar, er að enda 

þótt rannsóknin leiði í ljós tiltekin einkenni tveggja textategunda í útvarpsmáli þá er lítið vitað um 
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það að hvaða marki þær líkjast málsniðum annarra textategunda í talaðri og ritaðri íslensku. 

Slíkur samanburður yrði að byggjast á jafn viðamikilli athugun og hér er gerð, á sömu 

máleinkennum, en í öðrum textategundum. Í þessari ritgerð verður hins vegar að láta nægja að 

bera saman textategundirnar tvær.   

Hér er að vísu ekki öll sagan sögð: Fimm máleinkenni (aðaltengingar milli setninga, 

tilvísunartengingarnar sem og sem að, röð nafnorðs og eignarfornafns sem ákvarðar það, maður 

og þú sem óákveðin fornöfn og orðaval) voru athuguð lauslega í aðgengilegum textum úr töluðu 

og rituðu máli utan útvarps. Frá því er sagt í köflunum um viðkomandi einkenni hér á eftir. Slíkar 

athuganir veita einhverjar vísbendingar um hegðun máleinkennanna í öðrum textum. 

Samanburðurinn við textategundir útvarpsmálsins verður þó eigi að síður í hæsta máta 

brotakenndur.  Grundvallaratriði í því sambandi er að þessi rannsókn á útvarpsmáli miðar að því 

að kanna hvaða máleinkenni koma fram sameiginlega sem málsnið eða hluti málsniðs hvorrar 

textategundar útvarpsmálsins fyrir sig. Lauslegar athuganir á einstökum máleinkennum í hinum 

og þessum töluðu og rituðu textum úr öðrum áttum, til samanburðar við það hvernig 

máleinkennin koma fram í útvarpstextunum, geta í besta falli sagt eitthvað um dreifingu eins 

tiltekins máleinkennis í einu en segja ekkert um málsnið annarra textategunda. Hér er litið svo á 

að málsniðslýsing sé í eðli sínu annað en lýsing á einstökum atriðum: fyrst og fremst er hún 

lýsing á því hvernig máleinkenni birtast sameiginlega í tiltekinni textategund. 

Rannsóknin er fyrst og fremst megindleg eins og fram hefur komið hér á undan. Jafnframt 

þessu væri þó augljóslega gagn að því að beita einnig eigindlegri aðferð til skýringar og viðbótar 

við megindlegu niðurstöðurnar (sjá Eckert 2000, Nichols 1983 o.fl.). Hér hefði hugsanlega verið 

gagnlegt að taka viðtöl við nokkra þátttakendur um viðhorf þeirra til málnotkunar sinnar og 

annarra í útvarpi, hvort starfsmenn útvarps hefðu verið hvattir til að fylgja tilteknum vinnureglum 

eða ritstjórnarreglum um málnotkun, hvaða væntingar viðmælendur höfðu um málnotkun í 

útvarpsviðtölunum sem þeir tóku þátt í o.fl. Engin slík formleg viðtöl fóru fram. Viðmælendurna 

þekki ég ekki. Hins vegar kemur á móti að ég þekkti mjög vel til vinnubragða og mállegra 

sjónarmiða innan Ríkisútvarpsins á þeim tíma sem efniviðurinn er frá.92 Sú reynsla gerir mig að 

eigin dómi færan um að leggja eigindlegt mat á viðfangsefnið, auk þess sem ég þekki vel 

almenna málafstöðu og málnotkun almennings sem þátttakandi í málsamfélaginu með talsverða 

reynslu af málfarsráðgjöf. Af þessum sökum vona ég að túlkun á megindlegum niðurstöðum 

                                                 
92 Athuga þó í þessu sambandi að efniviðurinn úr Ríkisútvarpinu nemur aðeins liðlega helmingi alls efniviðarins. 
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athugunarinnar sé studd eigindlegri greiningu (sem byggist á „upplýstu innsæi“ höfundar) en hún 

kemur fram í athugasemdum og umfjöllun hér og þar í ritgerðinni eftir því sem tilefni er til. 

Í 3. kafla í I. hluta er fjallað annars vegar um rannsóknir á áhrifum félagslegra þátta á 

málnotkun og hins vegar um rannsóknir á áhrifum málaðstæðna á málnotkun. Aldur, kyn, búseta, 

menntun og e.t.v. starfsstétt eru félagslegar breytur í íslensku málsamfélagi sem hafa á einhvern 

hátt áhrif á mállega hegðun eins og skýrt var í 3. kafla. E.t.v. má telja það til takmarkana á þessari 

rannsókn að taka ekki til þessara félagslegu þátta. Því er til að svara að mismunandi málaðstæður 

skipta meginmáli í þessari rannsókn enda snýst hún um breytileika milli textategunda og 

breytileika eftir aðferð við gerð texta en ekki um breytileika milli félagshópa (nema að því leyti 

sem hægt væri að kalla starfsmenn útvarpsstöðva afmarkaðan félagshóp andspænis 

viðmælendum). Gengið er út frá þeirri forsendu að málnotkunarmynstrið, sem hér birtist, ráðist 

fyrst og fremst af því að málnotendurnir gegni tilteknum hlutverkum við að skapa tiltekna texta 

og að þeir geri það í ljósi sameiginlegs skilnings málsamfélagsins á mismunandi málsniðum. Þar 

af leiðandi sé félagslegur bakgrunnur fólksins í raun aukaatriði í þessu samhengi. Sama fólk gæti 

sem best notað málið á allt annan hátt við aðrar aðstæður og í öðrum hlutverkum, s.s. í 

kaffitímum og í einkalífi. 

Gera verður sama fyrirvara við þessa rannsókn eins og allar aðrar af sama toga: 

rannsóknarspurningar og -tilgátur ráða mjög miklu um það hvaða málnotkunaratriðum er leitað 

að og þá jafnframt um það hvað viðkomandi rannsókn getur leitt í ljós. Hér er t.a.m. lögð mest 

áhersla á að bera saman textategundir sem og aðferðir og hefur áhugi minn á þætti 

handritsnotkunar í textunum haft þau áhrif að mjög er horft á þau máleinkenni sem talið er að geti 

greint að dæmigerða talaða og dæmigerða ritaða texta.  

Við túlkun á niðurstöðum getur einnig þurft að hafa í huga hvaða „gleraugu“ er horft í 

gegnum. Munurinn, sem ég tel mig finna á handritsbundnu efni og fréttum annars vegar og 

handritslausu efni og dægurmálaefni hins vegar, er í þessari ritgerð fyrst og fremst skýrður með 

því að vísa til aðferðarinnar. En hefði ég t.a.m. lagt upp með að skoða hversu formlegir textarnir 

eru, og metið fréttir formlegri en dægurmálaefni, má vel vera að meginniðurstaða rannsóknar á 

þessum sama efniviði hefði orðið sú að „tiltekin málnotkunaratriði mörkuðu formleika í 

íslenskum textum og önnur mörkuðu óformleika“.  

Erlendar athuganir á útvarpsmáli taka margar hverjar einkanlega til framsetningar á efni, 

hlutlægni eða huglægni í fréttamati o.fl. slíks, sjá Leitner (1997, einkum 1997:190-192). Það var 
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ekki gert hér. Ekki er heldur komið hér inn á mismunandi kröfur sem textategundirnar og hinar 

mismunandi samskiptaaðstæður við gerð textanna gera til innihaldsins. Hér var ekki stefnt að 

þess háttar athugun heldur var meiri áhugi á því hvernig mætti tengja sýnileg formleg einkenni 

við mismunandi textategundir og aðferðir við gerð texta.  

Í rannsókninni varð að sneiða hjá fjölmörgum formlegum máleinkennum sem áhuga gætu 

vakið enda er hætt við því að athugunin hefði ella getað orðið allt of viðamikil og jafnvel 

óframkvæmanleg. Ákveðið var m.a. að sleppa framburðaratriðum og tónfalli, ef frá eru taldar 

tónlotur, sem og athugunum á orðavali og orðtíðni í opnum orðflokkum ef frá er talin örlítil 

athugun á fáeinum tökuorðum og samsvörunum þeirra, sjá 20. kafla. 

Ekki er hér gerð grein fyrir mun á t.d. handritslausu eintali, samtali og viðtali. Sá munur, 

sem í ljós kemur milli viðmælenda í dægurmálaefni og starfsmanna í dægurmálaefni, sjá einkum 

21. kafla, getur hins vegar kallað á slíka athugun til að kanna að hve miklu leyti megi skýra 

muninn, sem í ljós kæmi, með því að efniviður frá starfsmönnum er bæði úr eintali, samtölum og 

viðtölum en efniviður frá viðmælendum eingöngu úr viðtölum.  

Þótt skrifaðar útvarpsfréttir verði mestmegnis til sem ritaður texti og hugsanlega bundnar 

ritmálshefð beinlínis af þeim sökum geta fréttamenn tamið sér vissar frásagnar- og orðræðureglur 

sem auðvelda hlustanda skilning og samanburð, t.d. að námunda tölur og staðfæra útreikninga, að 

endurtaka sérnöfn og önnur nafnorð í stað þess að vísa til þess sem á undan var komið eingöngu 

með notkun fornafna o.s.frv. (sjá t.d. Ara Pál Kristinsson 1998a:54-62). Slíkar aðferðir, sem geta 

gert texta „talmálslegri“, eru notaðar í útvarpi þegar starfsmennirnir leggja sig fram um að taka 

tillit til aðstæðna hlustenda og þær geta m.a. gert fréttatexta á vissan hátt líkari texta 

dægurmálaefnis. Á þessari rannsókn er sú takmörkun að ekki er vitað í hvaða mæli fréttamenn, 

sem koma við sögu í efniviðnum, leituðu leiða til að gera þetta í textum sínum, meðvitað eða 

ómeðvitað. 

Loks er rétt að geta um það að rannsóknin er unnin á löngum tíma (hafist var handa 1995) 

og hún ber þess e.t.v. merki að hugmyndir mínar og aðferðir hafi verið í stöðugri þróun. Vera má 

að minni áherslu hefði átt að leggja á sum atriði rannsóknarinnar og meiri á önnur. 

Meginforsendurnar hafa þó verið óbreyttar frá upphafi: leit að málsniði tiltekinna textategunda í 

íslensku útvarpsmáli.  
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8.3 Umfang efniviðar  

Rannsókn sem þessi hefur takmarkað gildi ef umfang gagnanna er of lítið. Ekki er til neitt eitt 

svar við þeirri spurningu hvað teljist nógu mikill efniviður í rannsókn á málnotkun. Athuganir á 

sumum þáttum í orðaforða geta kallað á meiri efnivið en athuganir á málkerfi því að áhugavert 

orðafar, sem leitað er eftir, getur verið tiltölulega sjaldgæft í textum en mörg málkerfisleg 

einkenni eru tiltölulega algengari. Innan málkerfisins er þó mikill munur að þessu leyti. 

Athuganir á hljóðkerfiseiningum verða að jafnaði tiltölulega fljótt mjög ábyggilegar en sum 

beygingarleg og setningarleg atriði geta verið það fátíð að heilmikinn texta þurfi til að fá fram 

nægar vísbendingar. Þetta þýðir með öðrum orðum að meira er að jafnaði að marka niðurstöður 

úr rannsóknum á texta af tiltekinni lengd að því er varðar atriði sem eru málkerfislega „smærri“ 

og sem eru algengari heldur en þau atriði sem eru málkerfislega „stærri“ og eru sjaldgæfari. Að 

því er varðar textaeinkenni á borð við mismunandi efnisskipan og höfuðdrætti orðræðu, sem og 

ýmis skyld merkingarleg athugunarefni, þyrfti svo enn meiri efnivið. Þar mætti nefna sem dæmi 

atriði á borð við framsetningu í fréttum, röð efnisatriða, hlutleysi eða fordóma í fréttum, afstöðu 

til kynjanna, skilning hlustenda á efninu o.s.frv. Atriði af þeim toga eru t.a.m. tekin til athugunar í 

sænsku hjá Jan Svensson (1981) og Bell (1991) greinir frá ýmsum slíkum athugunum. Það fer 

sem sé mjög mikið eftir eðli þeirra máleinkenna og annarra atriða, sem ætlunin er að kanna, hve 

mikinn efnivið þarf.93   

Jafnframt því að huga að stærð efniviðarins í orðum talið, þá er mikilvægt að gæta að því 

að hann sé samsettur á þann hátt að hann gefi rétta mynd af því sem ætlunin er að kanna. Það 

skiptir máli bæði að því er varðar athuganir á málkerfi og orðaforða, sbr. t.d. Biber (2006:251-

252). Hér var ætlunin að kanna m.a. einkenni frétta sem textategundar. Hér hefði því getað reynst 

ófullnægjandi aðferð ef í efniviðinn vantaði t.d. alla pistla fréttamanna eða öll fréttaviðtöl svo að 

dæmi séu nefnd.  

Mörg máleinkenni í þessari rannsókn (sjá kafla 9.1.2) eru þess eðlis og svo tíð í texta að 

áreiðanlegar niðurstöður má hafa þegar úr nokkur þúsund orða safni. Einstök önnur máleinkenni 

reyndust hins vegar miklu sjaldgæfari. Á móti getur komið í slíkum tilfellum að dreifingin sé 

mjög afdráttarlaust bundin vissri textategund eða vissri aðferð og þá geta jafnvel tiltölulega fá 

dæmi veitt tiltölulega miklar upplýsingar um viðkomandi fyrirbæri. Sjá kafla 8.2.2 hér á undan. 

                                                 
93 Um heppilega stærð málsafna til ýmissa athugana, og um samsetningu þeirra, sjá Hunston (2002:25-26), Meyer 
(2002:32-34), Biber, Conrad og Reppen (1998:248-249) og Biber (2006:251-257). 
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Til undirbúnings þessari rannsókn voru teknir upp fréttatímar og dægurmálaþættir. 

Dagskrárliðirnir voru valdir af handahófi fyrir fram, þ.e. u.þ.b. viku áður en þeir voru sendir út og 

áður en vitað var um hvað yrði fjallað. Í fyrstu var ráðist í að safna og skrifa upp býsna 

umfangsmikil gögn (um 65.500 lesmálsorð úr alls 12 klst. og 25 mín. af útsendu útvarps- og 

sjónvarpsefni) en úrvinnslan í þessari rannsókn tekur aðeins til 43% af þeim efniviði eða 28.280 

lesmálsorða, úr útvarpi eingöngu, sbr. töflu 8-1.94 Afráðið var að láta nægja að vinna úr 

dægurmálaþáttum morgunútvarps beggja útvarpsstöðva (Rásar 2 og Bylgjunnar). Ekki var unnið 

neitt úr upptökunum tveimur sem gerðar voru á síðdegisútvarpsþáttum þessara rása. Þetta var 

ákveðið einkum til að koma í veg fyrir mjög mikið ójafnvægi milli umfangs efnis úr 

útvarpsfréttum annars vegar og úr dægurmálaþáttum útvarps hins vegar. Fréttaupptökurnar höfðu 

að geyma 10.640 orð og morgunþættirnir einir 17.640 orð eins og sjá má í töflu 8-1. Því mátti 

gera ráð fyrir að dægurmálaefniviðurinn hefði að öðrum kosti orðið ríflega þrefalt meiri en 

fréttaefniviðurinn. Hvað snertir upptökurnar úr sjónvarpi þá varð úr að sleppa því alveg að vinna 

úr þeim en láta rannsóknina miðast við útvarpsefnið eingöngu; þetta er rakið nánar hér á eftir. 

 

Textategund Númer  
 

Lengd  
í mín. 

Lesmálsorð 
samtals 

Lesmálsorð 
starfsmenn 

Lesmálsorð  
viðmælendur 

Útvarpsfréttir  70 10.640 8.886 1.754 

  Rás 2, 6.9.95,12:20 00 25 4.014 3.086 928 

  Rás 2,6.9.95,19:00 0 30 4.669 3.976 693 

  Bylgjan, 7.9.95,12:00 1 15 1.957 1.824 133 

Dægurmálaefni  300 17.640 9.810 7.830 

  Bylgjan, 17.1.96, 6:00 6 180 11.733 7.582 4.151 

  Rás 2, 17.1.96, 7:00 7 120 5.907 2.228 3.679 

Samtals  370   28.280 18.696  9.584 

 

Tafla 8-1 Yfirlit um efnivið í rannsókninni: skipting eftir textategundum og þátttakendum 

 

Tafla 8-1 sýnir tegundir texta í efniviðnum sem liggur til grundvallar rannsókninni, til hvaða 

útvarpsrása textarnir eru sóttir, hvaða auðkennisnúmer þeim voru gefin við úrvinnsluna og hve 

langir þeir eru í mínútum og orðum talið. Í þessari ritgerð er lengd texta ávallt mæld í fjölda 

lesmálsorða en ekki mínútum. Ástæðan er sú að dreifing máleinkenna er hér ávallt gerð 

                                                 
94 Til samanburðar um umfangið mætti t.a.m. hafa í huga að bók Vagle (1990) fjallar um athugun á norsku 
útvarpsmáli þar sem efniviðurinn nam um 12.000 lesmálsorðum. 
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samanburðarhæf með því að reikna tíðni þeirra sem hlutfall af fjölda lesmálsorða í viðkomandi 

texta, þ.e. hve oft þau koma fyrir í hverjum 1.000 orðum.  

 

Aðferð Lesmálsorð samtals 
Handritsbundið efni 8.886 

Handritslaust efni 19.394 

Samtals 28.280 

 

Tafla 8-2  Yfirlit um efnivið í rannsókninni: skipting eftir aðferðum 

 

Tafla 8-2 sýnir að efniviður í rannsókninni er að meirihluta til sóttur í texta þar sem ekki var 

stuðst við skrifað handrit frá orði til orðs. Handritsbundna efnið er aðeins að finna innan 

fréttanna, þ.e. efni frá starfsmönnum í fréttatímum, sbr. töflu 8-1 hér á undan. 
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Súlurit  8-1  Yfirlit um fjölda lesmálsorða í efniviðnum: skipting eftir textategundum og  
  aðferðum 
 

Súlurit 8-1 sýnir hvernig orðin 28.280 í efniviðnum skiptast eftir því hvert þau eru sótt, sbr. töflur 

8-1 og 8-2. Hlutur dægurmálaefnis í útvarpi er allmiklu meiri en útvarpsfrétta. Á sama hátt er 

hlutur handritslauss efnis mun meiri en handritsbundins efnis. 

 Í upphafi var hugmyndin að vinna úr bæði útvarps- og sjónvarpsefni, eins og fram kom 

hér á undan, svo að unnt yrði að bera þær tvær tegundir saman. Hugsanlegt er að eðli sjónvarps 

sem myndmiðils hafi einhvers konar áhrif á ákveðin máleinkenni. Þegar skráning efniviðarins og 

úrvinnsla var hafin komu fram önnur sjónarmið sem breyttu áætluninni þannig að ekki var unnið 

úr sjónvarpsefniviðnum. Í fyrsta lagi reyndist skráning efniviðarins og úrvinnsla enn seinlegri og 

tímafrekari en þó hafði verið reiknað með. Í öðru lagi kviknuðu fleiri spurningar í viðbót við þær 
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upphaflegu eftir því sem úrvinnslu vatt fram, þ.e. bætt var við nýjum máleinkennum til að kanna, 

frá því sem var í upphaflegri áætlun. Það gerði úrvinnsluna tímafrekari. Í þriðja lagi benti lausleg 

athugun á sjónvarpsefniviðnum satt að segja ekki til þess að við myndi blasa mikill munur á 

málnotkun milli útvarps- og sjónvarpsfrétta annars vegar og dægurmálaefnis í útvarpi og 

samsvarandi efnis í sjónvarpi hins vegar.95 

Fréttatímarnir, sem hér er unnið úr, voru teknir upp 6. og 7. september 1995, samtals 70 

mín., sjá töflu 8-1. Eins og kunnugt er einkennast fréttatímar af nær stöðugu tali svo að mikinn 

efnivið var hér að hafa. Allur talaður texti í hverjum fréttatíma var skrifaður nákvæmlega upp frá 

orði til orðs. Eftir að það hafði verið gert og efniviðurinn gátaður með samanburði við 

upptökurnar voru orðin talin í útvarpsfréttaefninu og reyndust vera 10.640 talsins,96 sjá töflu 8-1.  

 Dægurmálaþættirnir, sem unnið er úr, voru teknir upp 17. janúar 1996, sjá töflu 8-1. Þetta 

eru morgunþættir, annar 3 klst. en hinn 2 klst.; samtals 5 klst. af útsendu efni. Efniviðurinn, sem 

sóst var eftir, var allur talaður texti sem var hluti dagskrárinnar en auglýsingum var sleppt, sem 

og tónlist, áhrifahljóðum eða stefjum o.s.frv. Enn fremur var sleppt fréttatímum og fréttayfirlitum 

sem komu inn í dægurmálaþættina enda hafði verið hugsað fyrir fréttum sérstaklega í 

rannsókninni. Úr dægurmálaþætti nr. 7 var sleppt tveimur pistlum; annar var um erlend málefni 

(gíslatöku í Rússlandi) og hinn var um fjölmiðla. Pistlarnir voru nefnilega lesnir upp úr skrifuðu 

handriti frá orði til orðs. Einnig var sleppt viðtali í dægurmálaþætti nr. 7; talað var þar við 

innanhússarkitekt sem auðheyrilega hafði ekki móðurmálsfærni í íslensku. Tónlist og auglýsingar 

eru talsverður hluti dægurmálaþátta. Hér er því eftir hlutfallslega minni efniviði að slægjast á 

hverja tímaeiningu en í fréttatímunum. Enda þótt sleppt væri auglýsingum og fréttum (og tveimur 

pistlum og einu viðtali í öðrum þættinum) reyndist þó eigi að síður um heilmikið talað efni að 

ræða. Þegar dægurmálaefnið hafði verið skrifað upp frá orði til orðs og uppskriftin gátuð reyndust 

þetta vera samtals 17.640 orð, sem skiptast í kynningar, eintöl og samtöl umsjónarmanna innan 

                                                 
95 Svo vel vildi síðan til að Elva Dögg Melsteð valdi sem BA-verkefni í íslensku (2004) að athuga áhrif mismunandi 
undirbúnings á málnotkun í sjónvarpi, sjá kafla 6.4 í II. hluta. Bar hún m.a. saman ýmsa þætti málnotkunar í tveimur 
sjónvarpsþáttum fyrir ungt fólk, þar sem ekki er notað handrit, og í sjónvarpsfréttum. Hérna er því hægt að vísa til 
niðurstaðna Elvu Daggar (2004) um samanburð á textategundum í sjónvarpsmálinu. Eins og sjá má af yfirliti um 
athugun hennar í kafla 6.4 hér á undan benda niðurstöður hennar, svo langt sem þær ná, til sömu megintilhneigingar 
og fram kemur í athugun minni á sambærilegum textategundum í útvarpsmálinu en samanburður á þessum tveimur 
athugunum er þó ekki réttmætur þar sem sjónvarpsathugunin var mun smærri í sniðum. 
96 Þessar tölur, 10.640 orð í 70 mín., samsvara 2.280 orðum á 15 mínútum. Það er ekki fjarri athugunum á ensku tali. 
Chafe (1982) gerir ráð fyrir að meðaltali um 180 orðum á mínútu sem þýðir um 2.300 orð á 15 mínútum. Skv. Meyer 
(2002:58) má að jafnaði reikna með að 10-20 mín. af tali séu um 2.000 orð. Haraldur Matthíasson (1959) athugaði 
íslenskar þingræður og segir að 2.400 orð séu „álíka mikið magn og 20 mínútna ræða meðalhröð“ (1959:188).  
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hljóðstofu og utan og viðtöl við viðmælendur innan og utan hljóðstofu. Með orðinu 

dægurmálaefni í þessari ritgerð er því vísað til þessa efnis en ekki alls efnisins í 

dægurmálaþáttunum. 

Útvarpsfréttirnar eru mestmegnis upplestur úr handritum (83,5% efnisins) en að miklu 

minna leyti viðtöl (16,5% efnisins). Réttara væri raunar að tala hér um brot úr viðtölum því að 

viðtöl, eins og þau fóru fram, eru jafnan klippt, efni fært til og stytt eftir á.97 Útkoman, að því er 

varðar viðtöl, er blanda af upptökum af viðtölunum, eins og þau fóru fram, og umritun 

fréttamanna í þeirra eigin fréttatexta á því sem viðmælendur sögðu þar. Það efni, þegar heyrist í 

viðmælendum í viðtölum í fréttatextunum hér, er vitaskuld greint sem handritslaust efni. Það 

kann þó sem sé að vera að einhverju leyti „lagfært“ efni. 

Hlutur fréttamanna sjálfra í talinu, sem heyrist í fréttaviðtölunum, er mjög lítill og þar 

með ekki nema sáralítið brot af efniviðnum frá fréttamönnum í heildina. Þetta getur tæpast haft 

nokkur áhrif á heildarniðurstöðurnar og því er óhætt að tala almennt um texta fréttamanna í 

þessum efniviði sem handritsbundna. 

Dægurmálaefnið er mælt fram án þess að stuðst sé við handrit frá orði til orðs. Þótt sumir 

dagskrárgerðarmenn styðjist við ritaða punkta stundum, notist t.d. við efni úr fyrirsögnum og 

inngöngum greina í dagblöðum, lesi á geisladiskaumslög og þess háttar um tónlistina sem leikin 

er í þáttunum o.s.frv. þá þýðir það ekki að ritun einkenni slíka þáttagerð. Þess vegna er allt 

dægurmálaefni í þessari rannsókn talið handritslaust efni. 

Málnotendur í efniviðnum, hér nefndir þátttakendur, eru þeir sem komu fram í útvarpi í 

þremur fréttatímum í september 1995 og tveimur dægurmálaþáttum í janúar 1996. Þeir skiptast 

innbyrðis í tvo meginhópa. Annars vegar eru starfsmenn útvarpsstöðvar (fréttaþulir, fréttamenn, 

stjórnendur dægurmálaþátta) og hins vegar viðmælendur, þ.e. fólk sem vinnur ekki á útvarpsstöð 

heldur kemur fram sem gestir í útvarpsviðtölum.98  

                                                 
97 „Ef viðtöl eru inni í fréttunum eru þau klippt til, hikorð jafnvel tekin út og óþarfa þagnir,“ segir í tölvupósti sem 
Áslaug Skúladóttir, fréttamaður í Ríkisútvarpinu, sendi mér 30. janúar 2006. 
98 Í úrvinnslu á efninu voru bornir saman hóparnir tveir, viðmælendur og starfsmenn, sbr. 21. kafla. Ekki var ætlunin 
að leita að einstaklingsmun í allri rannsókninni. En í einu tilviki var í tilraunaskyni og til fróðleiks gerður lítils háttar 
samanburður á einstaklingum innan tiltekinna hópa, þ.e. hvað varðaði tónlotulengd, sjá 11. kafla. Of viðamikið hefði 
verið að gera samanburð milli einstaklinga í öllum atriðum athugunarinnar en í þessu eina tilviki var það sem sé gert 
með því að athuga nánar 5 einstaklinga í öðrum dægurmálaþættinum, þar af tvo starfsmenn og þrjá viðmælendur. Í 
ljós kom að það var töluvert breytilegt milli einstaklinga hve langar tónlotur eru jafnan, í orðum talið. Munur hafði 
komið fram á meðaltalslengd tónlotna meðal starfsmanna í heild annars vegar og viðmælenda í heild hins vegar. En 
við nánari athugun á dreifingu tónlotulengdar meðal einstakra þátttakenda kom í ljós að munurinn á meðaltali 
hópanna tveggja gaf ekki tilefni til sérstakra ályktana um einkenni hópanna sem slíkra; fremur virtist vera um 
einstaklingsmun að ræða. 
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 Í útvarpstextunum, sem hér er unnið úr, koma alls 50 manns við sögu, 15 konur og 35 

karlar.  

 

Starfsmenn Viðmælendur  
alls karlar konur alls karlar konur 

Útvarpsfréttir 23 14 9 12 8 4 

Dægurmálaefni 5 4 1 10 9 1 

Alls 28 18 10 22 17 5 

 

Tafla 8-3  Yfirlit um þátttakendur: skipting eftir hlutverkum, kynjum og textategundum 

 

Tafla 8-3 sýnir skiptingu þátttakenda sem hlut eiga að máli í efniviðnum í rannsókninni. Þeim er 

hér skipt eftir því hvort þeir gegna hlutverki starfsmanna eða viðmælenda og einnig eftir kynjum. 

Um ójafnt kynjahlutfall, sjá í kafla 8.4 hér á eftir. 

Viðmælendur í fréttatímum eru hér: starfsmaður ferðaskrifstofu, formaður samtaka  

fyrirtækja í tiltekinni þjónustugrein, formaður stéttarfélags, alþingismaður, skipstjóri, yfirmaður í 

rafeindafyrirtæki, skrifstofumaður hjá útgerðarfyrirtæki, ráðherra, formaður í tilteknum 

samtökum atvinnurekenda, byggingastjóri, formaður lítils starfsmannafélags, einn með 

ótilgreindan bakgrunn. 

 Viðmælendur í dægurmálaefni eru hér: tveir atvinnubílstjórar, hagfræðingur, skipstjóri, 

listaverkasali, sveitarstjórnarmaður, formaður stéttarfélags, slökkviliðsmaður, framkvæmdastjóri 

fyrirtækis, einn með ótilgreindan bakgrunn. 

 Áður en sagt er skilið við efnivið og þátttakendur er rétt að vekja á því athygli að 

starfsmenn í fréttatímum flytja oft efni hver frá öðrum og fréttaþulir flytja eingöngu efni sem 

aðrir hafa samið. Vaktstjórar og stundum málfarsráðgjafar lesa fréttatexta oft yfir og breyta að 

einhverju leyti frá upphaflegri gerð fréttamannsins. Fréttaþulirnir lesa texta frá mörgum 

fréttamönnum. Þetta þýðir að „höfundar“ texta í efniviðnum geta verið talsvert fleiri en þeir 

starfsmenn sem heyrist í. Af framantöldum ástæðum væri mjög villandi að kenna tiltekna 

fréttatexta við tiltekna einstaklinga eða bakgrunn þeirra. Fréttatextarnir eru fyrst og fremst dæmi 

um textategundina.   
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aðferð HANDRITSBUNDIÐ EFNI handritslaust efni 

textategund                ÚTVARPSFRÉTTIR        dægurmálaefni  í útvarpi 

þátttakendur STARFSMENN   viðmælendur starfsmenn viðmælendur 

 
Tafla 8-4 Vensl handritsbundins efnis og handritslauss efnis við textategundir og þátttakendahópa 

 

Tafla 8-4 sýnir að handritsbundið efni er aðeins sótt til starfsmanna í útvarpsfréttum. 

Handritslaust efni er allt dægurmálaefnið og að auki efni frá viðmælendum í fréttum. 

 

 

8.4 Skráning efniviðar  

Við skráningu gagnanna var nauðsynlegt að halda einstaklingum aðgreindum og var það gert með 

fangamörkum við frumskráningu (til að geta greint milli útvarpsradda) en áður en úrvinnsla 

gagnanna hófst var þeirri skrá breytt í númeraskrá með upplýsingum um kyn og hvort 

viðkomandi var starfsmaður útvarpsstöðvarinnar eða viðmælandi.99  Enginn getur því tengt 

niðurstöðurnar við nafngreinda einstaklinga og meðan á skráningu stóð hafði enginn aðgang að 

fangamörkum nema höfundur og Sigrún Þorgeirsdóttir cand. mag. sem ásamt mér annaðist 

skráningu efniviðar og frumgreiningu á máleinkennum. Tölvunefnd (forveri Persónuverndar) 

staðfesti skriflega að þessi rannsóknaraðferð samræmdist lögum um skráningu og meðferð 

persónuupplýsinga, sbr. kafla 8.2.2 hér á undan. 

 Skrásetning efniviðarins reyndist ákaflega tímafrek enda er mjög seinlegt verk að skrifa 

upp eftir upptökum úr útvarpi og sjónvarpi, sbr. Vagle (1990:45). Mikilvægt er að gæta þess vel 

að skrá hvert „aukaorð“, hik og hver önnur frávik frá ,,röklegri, ritmálslegri“ tjáningu. 

Nauðsynlegt er að hlusta margoft á hverja setningu. Áður en tölvuinnslætti taldist lokið varð að 

bera allar upptökur nákvæmlega saman við gögnin eins og þau litu út á rituðu formi. 

Vinnubrögðin voru m.a. sótt til almennrar lýsingar hjá Halliday (1989:90-91), sbr. einnig Meyer 

(2002:71-72).  

 Sú spurning vaknaði vissulega hvort ekki mætti fá hinar skrifuðu fréttir afhentar á rafrænu 

formi frá fréttastofunum til að spara uppskriftir eftir upptökum. Það var ekki reynt þegar til kom. 

Ekki er víst að textarnir hefðu yfirleitt fengist afhentir á því formi og auk þess hefði eftir sem 

                                                 
99 Notaðar voru þessar skammstafanir: S = starfsmaður; V = viðmælandi; A = karlmaður; Ú = kona. Dæmi: SA27 
merkir karlkyns starfsmaður, þátttakandi nr. 27. 
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áður þurft að gáta þá vandlega með samanburði við fréttatímana eins og þeir voru sendir út því að 

mjög algengt er að handskrifaðar viðbætur eða úrfellingar séu gerðar fram á síðustu stundu, að 

ógleymdum þeim breytingum sem orðið geta í útsendingunni sjálfri (ég á hér m.a. við 

endurtekningar, mismæli o.fl.). Það hefði því tæpast svarað fyrirhöfninni að leita eftir þessu efni. 

 Þegar efniviðurinn lá fyrir sem ritaður texti var tekið til við að greina hann og merkja þau 

máleinkenni sem ætlunin var að kanna. Í ýmsum tilvikum var hægt að flýta verkinu með því leita 

vélrænt eftir tilteknum máleinkennum, þ.e. ef þau tengdust tilteknum strengjum, t.d. sem, og, 

minn o.s.frv., en til að tryggja nákvæmni og að öll dæmi um hvert máleinkenni skiluðu sér varð 

einfaldlega að fara yfir textana aftur og aftur (sjá t.d. Hunston 2002:32-35). 

 Enn fremur var nauðsynlegt að athuga hvort einhverjir alvarlegir ágallar væru á 

efniviðnum hvað varðaði það sem kalla mætti „jafnvægi“ í efninu þannig að augljós hætta væri á 

því að einhverjar breytur væru þar ekki eins stöðugar og þær ættu að vera.  

Í þeirri yfirferð kom í ljós, eins og nefnt var í kafla 8.3, að í dægurmálaþætti nr. 7 voru 

tveir pistlar greinilega lesnir eftir handriti frá orði til orðs, og þeim var því sleppt, og eitt viðtal í 

sama þætti var við einstakling sem hafði ekki móðurmálsfærni í íslensku og því viðtali var sleppt. 

Tilgangurinn var sá að reyna að auka líkur á að efniviðurinn yrði sem dæmigerðastur fyrir 

textategundina íslenskt dægurmálaefni og aðferðina handritslaust efni.  

Einnig þurfti að ganga úr skugga um að textarnir væru nógu fjölbreyttir að efni. Hugsast 

gat að einhverjir óvenjulegir atburðir hefðu orðið í samfélaginu (s.s. eldgos eða bankahneyksli) 

þannig að allir fréttatímar og dægurmálaþættir nánast drukknuðu í einni og sömu fréttinni eða 

viðfangsefninu um tíma. Einnig gat hugsast að fyrir tilviljun hefði kyn- og aldursdreifing 

þátttakendanna verið ódæmigerð eða að þeir hefðu fyrir tilviljun komið flestir úr sömu áttinni, t.d. 

úr sömu starfsstétt.  

Athugun á efniviðnum sýndi einn ágalla af þessum toga: ójafnt kynjahlutfall meðal 

þátttakenda þar sem karlar eru 35 en konur 15.100 Eins og á stóð reyndist ekki auðvelt að ráða bót 

á þessu og því var látið við það sitja að halda efniviðnum óbreyttum. 

                                                 
100   Það að kynjahlutfallið sé ójafnt gæti raunar vel verið „dæmigert“ um útvarpsmál, a.m.k. á þeim tíma þegar 
efniviðnum var safnað. Í skýrslu nefndar um aukinn hlut kvenna í stjórnmálum 1998-2003 (sjá 
www.felagsmalaraduneyti.is/media/Nefnd_um_aukinn_hlut/Skyrsla.pdf) segir t.a.m. frá athugun sem sýndi að í 
útvarpsfréttum hefði verið rætt við karlkyns stjórnmálamenn í 66% tilvika en kvenkyns í 34% tilvika og að fréttirnar 
hefðu verið fluttar af karlkyns útvarpsfréttamönnum í 2/3 hlutum tilvika (bls. 41). Í þessu ljósi má segja að hér sé í 
raun ekki um ágalla að ræða í efnissöfnuninni. 
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Í viðauka aftast í ritgerðinni eru sýnd dæmi úr efniviðnum um útvarpstextana eins og þeir 

litu út eftir skráningu. Þar eru sýnd dæmi um mismunandi texta úr handritsbundnum fréttum: 

fréttayfirlit, stuttar fréttir sem þulur les, inngangsorð að pistlum, pistil sem fréttamaður les í heild 

og pistil sem er mestmegnis fréttaviðtal. Úr dægurmálaefni er í viðaukanum að finna textabúta 

sem hafa að geyma: eintal þáttarstjórnanda, samtal tveggja þáttarstjórnenda, brot úr símaviðtali 

tveggja þáttarstjórnenda við einn viðmælanda og brot úr viðtali við einn viðmælanda í hljóðstofu. 
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9 Breytur og rannsóknartilgáta  
 

 

9.1 Um breytur sem athugaðar eru 

9.1.0 Inngangur 

Breyturnar í þessari rannsókn endurspegla það markmið hennar að lýsa formseinkennum á 

málnotkun í tveimur textategundum. Háðar breytur taka til ýmissa einkenna á sjálfri 

málnotkuninni. Þær eru bornar að óháðum breytum sem varða ytri þætti. Rannsóknartilgátan 

gengur út á að óháðu breyturnar, ytri þættirnir, geti skýrt hvernig háðu breyturnar, máleinkennin, 

birtast – enda eru óháðar breytur stundum nefndar skýringarbreytur (explanatory variables, Reid 

1987:44) þar sem gildi þeirra hverju sinni getur skýrt sveiflur í háðu breytunum. 

 Þegar háðu breyturnar voru ákvarðaðar voru allmörg máleinkenni skilgreind; sjá yfirlit 

um þau í kafla 9.1.2 hér á eftir. Þess var gætt að afmarka máleinkennin hvert frá öðru eins og 

hægt var og að athuga þau hvert í sínu lagi. Hins vegar eru þau mjög ólík að eðli; sjá umfjöllun 

um það í kafla 9.1.2.0 hér á eftir. Máleinkenni af mismunandi tagi koma því fram hlið við hlið í 

þeim drögum að málsniðslýsingu sem hér er unnið að. Lýsingin tekur þannig í senn til einkenna 

sem varða flutningsmáta í tali og til setningarlegra einkenna. Ég lít svo á að slíkt „samkrull“ sé 

ekki aðeins eðlilegt heldur nauðsynlegt í slíkri lýsingu (sjá kafla 9.1.2.0). 

Hugtakið breyta felur í sér tvö eða fleiri gildi. Hér nota ég oftast orðið tilbrigði  um 

mismunandi gildi sömu breytu. 101 Í þessari rannsókn eru stundum könnuð bæði (eða öll) tilbrigði 

tiltekinnar breytu en í öðrum tilvikum er aðeins um það að ræða að kanna eitt tilbrigði.  

Í öllum þremur óháðu breytunum í þessari rannsókn, sbr. kafla 9.1.1 hér á eftir, eru 

skilgreind tvö andstæð tilbrigði: handritsbundið og handritslaust efni; útvarpsfréttir og 

dægurmálaefni í útvarpi; starfsmenn og viðmælendur. 

                                                 
101 Í málvísindum hefur breytuhugtakið oftast verið notað og með bestum árangri í hljóðkerfisfræði. Á öðrum sviðum 
málkerfisins, s.s. í setningum, getur stundum reynst erfitt að mæta þeirri kröfu að sýna fram á að tiltekin tilbrigði séu 
í raun mismunandi birtingarmyndir sömu breytu (Milroy og Milroy 1997:61-62, Schilling-Estes 2002:393-394). 
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Hið sama á einnig við um þrjár af háðu breytunum: tilvísunartengingarnar sem og sem að 

eru skoðaðar sem tilbrigði sömu breytu; orðaröðin nafnorð á undan eignarfornafni og orðaröðin 

eignarfornafn á undan nafnorði eru tvö tilbrigði sömu breytu; mismunandi liðir í fremsta sæti 

aðalsetningar (eiginlegt frumlag, leppurinn það, kjarnafærðir liðir og stílfærð aðalsögn í lh.þt.) 

eru hér tilbrigði sömu breytu.  

Meðal háðu breytnanna í þessari rannsókn eru þó fleiri dæmi um hitt, þ.e. að athuguð séu 

máleinkenni sem eru aðeins eitt tilbrigði af breytu. Þá var leitað að aðeins einu máleinkenni en 

ekki að öðru eða öðrum tilbrigðum breytunnar. Í reynd hefði þar oftast verið um að ræða 

„tilbrigðið Ø“ af viðkomandi breytu. Hér var sem sé t.a.m. ekki reynt að finna öll dæmi um 

málaðstæður þar sem hægt hefði verið að nota hið tiltekna máleinkenni en það látið ógert. 

Ástæða þess að látið var nægja í þeim tilvikum að kanna aðeins hvar ákveðið tilbrigði birtist (í 

stað þess að kanna líka hvar það birtist ekki) var einfaldlega sú að mér þótti slíkt verkefni 

óárennilegt í þessum efniviði. Það hefði t.d. getað falið í sér að bera dæmafjölda um hikyrði í 

textunum saman við fjölda þeirra aðstæðna í textunum þar sem ekki var notað hikyrði þótt það 

hefði verið hægt.  

Í umfjölluninni hér er til hægðarauka talað almennt um háðar breytur þegar átt er við öll 

máleinkenni sem rannsökuð eru, þ.e. einnig í þeim tilvikum þar sem eingöngu er átt við eitt 

tilbrigði viðkomandi breytu.  

 

9.1.1 Óháðar breytur 

Óháðu breyturnar lúta að því hvernig textarnir verða til (aðferð), hvaða hlutverkum þeir gegna 

(textategund) og hverjir koma þar við sögu (þátttakendur). Háðu breyturnar (máleinkennin) verða 

bornar að þessum óháðu breytum. Markmiðið er að kanna hvort og þá hvernig óháðu breyturnar 

hafa áhrif á það hvernig tilbrigði háðu breytnanna dreifast; m.ö.o. hvernig málnotkun í útvarpi er 

breytileg eftir aðstæðum. Óháðu breyturnar standa sem sé utan við málnotkunina sjálfa en 

rannsóknartilgátan gengur út á að þær geti haft áhrif á hana. 

 

aðferð a. handritsbundið efni: hjá starfsmönnum í fréttum  
b. handritslaust efni: í dægurmálaþáttum og hjá viðmælendum í fréttum 

textategund   a. útvarpsfréttir  
b. dægurmálaefni í útvarpi 

þátttakendur   a. starfsmenn  
b. viðmælendur   

Tafla 9-1  Yfirlit um óháðar breytur 
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Tafla 9-1 sýnir óháðu breyturnar þrjár. Hver um sig hefur tvö tilbrigði.  

 

9.1.2 Háðar breytur: málbreytur 

9.1.2.0 Inngangur 

Með háðu breytunum, sem nefna má málbreytur, er reynt að koma böndum á formseinkenni í 

máli sem mælanlegar einingar sem henti þeirri megindlegu rannsóknaraðferð sem hér er beitt.  

Eins og gefur að skilja nær þessi athugun á mállegum einkennum ekki til nærri allra atriða 

sem átt gætu heima í lýsingu á málsniði annars vegar útvarpsfrétta og hins vegar dægurmálaefnis 

í útvarpi. En reynt var að velja til athugunar ýmis helstu fyrirbæri sem ástæða var til að ætla að 

gætu greint á milli textategundanna. Var þá sérstaklega haft í huga að allt dægurmálaefnið er flutt 

án þess að stuðst sé við handrit frá orði til orðs en meginhluti frétta er handritsbundið efni.  

Í bókum og greinum hafa hér og þar komið fram getgátur, og jafnvel beinar vísbendingar, 

um mun „dæmigerðs talaðs texta“ og „dæmigerðs ritaðs texta“ í íslensku – og jafnvel um talmál 

og ritmál sem málsnið. Þær hafa komið fram annars vegar í athugunum á talmiðlamáli, sjá í kafla 

6.4 og 6.5 hér á undan, og hins vegar í athugasemdum um almenn einkenni talaðs texta og 

málsniðsins talmáls og ritaðs texta og málsniðsins ritmáls, sjá í 5. kafla hér á undan. Sum þessara 

atriða eru fengin úr umfjöllun um íslensku en önnur eru sótt til athugana á skyldum tungumálum, 

norsku, sænsku og ensku, enda eru athuganir á þeim miklu ríkulegri á þessu sviði en athuganir á 

íslensku.  

Sumt af því tagi hefur sem sé verið rætt í undanfarandi köflum og annað kemur fram í 

umfjöllun um einstakar málbreytur hér. Hér er gengið út frá því að með því að athuga einmitt slík 

atriði sé unnt að ná því markmiði að lýsa mismunandi málsniðum innan útvarpsmálsins eftir því 

hvort í hlut eiga textategundir sem byggjast að verulegu leyti á handritsbundnu efni eða hvort þar 

er talað án slíkra handrita.  

Þessi rannsókn miðar aðeins að lýsingu á tveimur textategundum talmiðlamáls. Gera 

þyrfti sambærilegar athuganir á tilteknum textategundum utan útvarpsmáls til að sérstaða 

talmiðlamálsins gagnvart annarri íslenskri málnotkun kæmi fram. Raunar réðst ég í svolitlar 

samanburðarathuganir að því er varðaði fimm máleinkenni: aðaltengingar milli setninga, 

tilvísunartengingarnar sem og sem að, röð nafnorðs og eignarfornafns sem ákvarðar það, orðin 

maður og þú sem óákveðin fornöfn og orðaval. Þetta var gert í þessum tilteknu tilvikum til 

fróðleiks fremur en vegna þess að það væri hluti af heildarmarkmiði þessarar rannsóknar. Þetta 
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var tiltölulega auðvelt viðfangs í þessum tilvikum vegna þess að máleinkennin, sem þar um 

ræddi, eru þess eðlis að unnt var að leita í rafrænum textum að tilteknum orðum. Það á alls ekki 

við um nærri öll máleinkennin sem hér eru til athugunar. Það væri efni í nýja rannsókn að gera 

slíkan samanburð á öllum máleinkennunum sem hér um ræðir. 

Þessu til viðbótar koma við sögu í eftirfarandi köflum ýmis atriði sem ég hafði fengið 

sérstakan áhuga á að skoða í þessu sambandi þótt þau væru ekki sótt til annarra athugana né 

ábendinga um sérkennandi eiginleika talmiðlamáls, talaðra texta, málsniðsins talmáls, ritaðra 

texta eða málsniðsins ritmáls.  

Í því sambandi má nefna hugtakið tónlotu sem skilgreint er í þessari ritgerð sem strengur 

atkvæða (orða) milli tveggja greinilegra þagna, sbr. kafla 9.1.2.2 og 11. kafla hér á eftir. Þá má 

einnig á vissan hátt nefna hugtakið smáyrði sem ég lýsi í kafla 9.1.2.3 hér á eftir. Meðal smáyrða 

eru m.a. hikyrði og tengiyrði og þau koma við sögu í rannsókninni. Loks er hér m.a. athuguð röð 

nafnorðs og eignarfornafns sem ákvarðar það, sem og notkun fastra orðasambanda. Hvorugt 

þessara athugunarefna var valið eftir öðrum fyrirmyndum.  

Í yfirlitinu í kafla 9.1.2.4 hér á eftir er að finna stutta lýsingu á hverri málbreytu fyrir sig 

ásamt útskýringum á því hvers vegna ég taldi ástæðu til að taka viðkomandi einkenni til 

athugunar. Margar málbreyturnar skýra sig nokkuð sjálfar og kalla ekki á langa umfjöllun til 

útskýringar á því hvað við er átt, s.s. tilbrigði í orðaröð eða orðavali. Sumar málbreytur eru hins 

vegar ekki þekktar úr fyrri rannsóknum eða kalla af öðrum ástæðum á nánari skýringar en veittar 

eru í yfirlitinu í kafla 9.1.2.4. Af þessum sökum valdi ég að hafa undirkafla um frávik, tónlotur og 

smáyrði, þ.e. kaflana 9.1.2.1, 9.1.2.2 og 9.1.2.3 hér á eftir. 

Málbreyturnar eru af misjöfnu tagi. Sumar virðast einkum tengdar talinu sjálfu.  Nefna má 

í því sambandi tónlotur og sum frávik. Slíkt mætti kalla einu nafni flutningsbreytur. Aðrar eru 

einkum málkerfislegar, kerfisbreytur. Þar má nefna tilbrigði í orðaröð, hlutfall sagnorða í 

persónuháttum og nafnorða, samband setninga o.fl. Loks eru breytur sem snúa að notkun 

tiltekinna orða og orðasambanda. 

Flutningsbreytur virðast ekki endilega tengjast málkerfinu í sjálfu sér heldur fyrst og 

fremst aðstæðum við sjálfan flutning talaðs texta. Aftur á móti virðist fljótt á litið sem 

kerfisbreyta á borð við röð nafnorðs og eignarfornafns geti tæpast tengst flutningnum sem 

slíkum.  
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Eflaust eru þó ýmis atriði, sem í fljótu bragði gætu virst málkerfislegs eðlis eingöngu, á 

einhvern hátt tengd aðferð við gerð texta. Þar má t.d. nefna fremsta setningarlið. Hann getur 

beinlínis tengst niðurröðun upplýsinga, t.a.m. þannig að það að velja innihaldsrýran fremsta 

setningarlið, t.d. leppinn það, geti stafað af því að fólk þurfi meiri tíma í óundirbúnu tali áður en 

efnislega eða formlega veigameiri liðir ná að mótast, sjá umræðu hjá Eiríki Rögnvaldssyni 

(1990[1982]:190 o.áfr.). Í slíkum tilfellum getur í raun verið samband milli þess að 

flutningsmátinn er tal og þess að velja léttan fremsta setningarlið.  

Málbreyturnar eru ólíkar innbyrðis eins og fram hefur komið. Í þeirri lýsingu á 

málsniðum, sem hér er stefnt að, verður þó að fjalla sameiginlega um þær og tengja þær saman. 

Þetta kann fólki að virðast óheppilegt með hliðsjón af hefðbundinni skiptingu tungumáls í 

mismunandi svið eftir grundvallareðli hinna mismunandi fyrirbæra í málinu.  

Hér er því til að svara að meðal markmiða þessarar rannsóknar er að leita að nýrri 

þekkingu um það hvernig mismunandi málform, ólíks eðlis eftir atvikum, kynnu sameiginlega að 

vera einkenni tiltekinnar textategundar með tiltekið hlutverk. Það er beinlínis hluti þeirrar leitar 

að hafna því fyrir fram að ekki megi tengja saman þætti sem í fljótu bragði og í hefðbundnum 

málfræðilegum skilningi eiga ekki samleið (sjá nánar um þessar grundvallarforsendur t.d. hjá 

Schiffrin 1994). Þannig er, þegar allt kemur til alls, ekki aðeins leyfilegt heldur í raun eðlilegt að 

fjalla, ef svo ber undir, í einu um eðlisólíkar málbreytur þegar verið er að leita að lýsingu á þeim 

formseinkennum sem sinna sama hlutverki, þar á meðal þegar verið er að leita að mengi 

máleinkenna, þ.e. málsniði, tiltekinna textategunda.  

 Í 9.1.2.4 er gefið yfirlit um allar málbreyturnar í rannsókninni. En fyrst eru hér þrír kaflar, 

9.1.2.1-9.1.2.3, sem ætlaðir eru til útskýringar á frávikum, tónlotum og smáyrðum. 

 

9.1.2.1 Frávik 

Undir frávik falla ýmis einkenni sem má á einn eða annan hátt tengja við einhvers konar 

„framleiðslugalla“. Þeir „gallar“ geta þó verið af mjög mismunandi gerðum en í stórum dráttum 

virðist mega rekja þá til lítils undirbúningstíma í tali. Þar af leiðandi má geta þess til að frávik séu 

fleiri í textum þar sem ekki er stuðst við skrifað handrit frá orði til orðs. 

Frávikum (A) er hér annars vegar lýst í heild og hins vegar eftir þremur undirtegundum 

sem ég nefni A-1 uppfyllingar, A-2 glöp og A-3 málvillur. Skiptingin er til þess ætluð að skýra 

það sem ég tel vera grundvallarmun á eðli frávikanna.  
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A-1 Uppfyllingar. Hér er um að ræða hikyrði og endurtekningar. Hikyrði eru t.d. ja, hérna, 

sem sagt, þ.e. smáyrði sem koma hér og þar milli orða eða setningarliða og virðast hafa það 

meginhlutverk að fylla upp í þagnir.102 Í endurtekningum er ýmist allt orðið endurtekið eða hluti 

þess, þá yfirleitt fyrsta atkvæðið, t.d. hvaða hvaða kosti eigið þið, gír e gírinn.   

 

A-2 Glöp. Í þennan flokk set ég mismæli og óloknar setningar. Dæmi: það kemur ýmislegt 

komið upp á – í þessu mismæli virðist sem aðalsögn sé tvítekin í stað þess að hafa fyrst 

hjálparsögn og svo aðalsögn; maður hélt að endanlega komið væri að Ragnarökum – í þessu 

mismæli sést frávik frá venjulegri orðaröð án þess að málfræðileg skýring blasi við. Dæmi um 

ólokna setningu: ja það nú það. 

 

A-3 Málvillur . Loks er um að ræða frávik þar sem vikið er frá því sem kalla má vandað eða 

gott mál. Ég fann ekki betra orð en málvillur. Með því er átt við að þetta eru fyrirbæri sem virðast 

eiga sér einhverjar eðlilegar málfræðilegar skýringar en tilheyra þó ekki viðmiði um vandaða 

íslenska málnotkun. Raunar er ekki ólíklegt að viðkomandi málnotendur hefðu sjálfir breytt 

mörgum þessara dæma við nánari umhugsun – það hefði t.d. væntanlega oftast nær gerst við 

ritun. Hér er einkum um að ræða málfræðilegt ósamræmi: það var fánar um allan bæ og gefið frí 

í skólum; það getur nú líka fokið til allstórir steinar; þetta er nú einhver kosningahríðir bara; við 

verðum nú ekki svo mikið var við það; skólasálfræðinga sem voru búin; en einnig sitthvað fleira, 

s.s. notkun þolmyndar sem ekki samræmist neinni íslenskri málvenju: línurit sem er teiknað á [...] 

hraðann (þ.e. í stað „línurit sem hraðinn er teiknaður á“); óhefðbundin orðasambönd: ekki fleiri 

skip en raun ber á; og orð notuð í merkingu sem ekki samræmist málvöndunarkröfum: að við 

þurfum að versla ökurita fyrir einhver fjórtán fimmtán hundruð þúsund. 

 

Nafngiftin frávik er umdeilanleg og það orkar tvímælis að kenna tiltekna málnotkun við „galla“ 

því að aldrei er að vita nema viðkomandi málnotandi telji tiltekið tilbrigði tæka málnotkun sem 

hann hefði einnig notað þótt kostur hefði verið á meiri undirbúningstíma, s.s. í ritun. Sum 

                                                 
102 Elva Dögg Melsteð (2004) athugaði hikorð í sjónvarpsfréttum og tveimur sjónvarpsþáttum þar sem ekki var stuðst 
við skrifað handrit frá orði til orðs. Í þeirri athugun komu engin dæmi fram í skrifuðu sjónvarpsfréttunum heldur 
einungis í tali án handrits. Í sjónvarpsfréttum í heild komu hikorð aðeins fram í viðtölum og öðru óundirbúnu efni. Í 
tveimur sjónvarpsþáttum án handrits, sem Elva Dögg athugaði til samanburðar, reyndust dæmin hins vegar 12-24 
sinnum fleiri en í sjónvarpsfréttum (Elva Dögg Melsteð 2004:45).  
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málkerfisleg tilbrigði, sem hér flokkast sem „gallar“, t.a.m. þegar fyrir kemur orðaröð sem á sér 

ekki þekkta hefð eða þá þegar fram kemur augljóst ósamræmi í beygingum, eru hugsanlega í raun 

og veru hluti af innri málfræði viðkomandi málnotanda en ekki framleiðslumistök ef þannig má 

komast að orði.  

Hér var farin sú leið að búa til einn sameiginlegan hóp þar sem frávikum er slengt saman í 

eitt knippi (frávik). En til þess að gefa lesendum færi á að greina á milli mismunandi tegunda 

frávika var sem sé jafnframt því reynt að flokka þau eftir eðli. Mörkin geta þó verið óskýr milli 

uppfyllinga, glapa og málvillna.103  

 

9.1.2.2 Tónlotur 

Hugtakið tónlota var lauslega nefnt í 9.1.2.0 hér á undan. Rétt er að fara fáeinum orðum um þetta 

hugtak og hvaða erindi það á í rannsókninni. Með tónlotu á ég við streng atkvæða (orða) milli 

tveggja greinilegra þagna. Þagnirnar eru í dæmum og uppskrifuðum texta í þessari rannsókn 

táknaðar með jafnaðarmerkinu =.  

 

9-1 við skulum vona að þeim = sækist ferðin = vel og örugglega til til höfuðborgarinnar  

 

Dæmi 9-1 sýnir hvernig 13 orð úr dægurmálaþætti skiptast í 3 tónlotur. 

Tilgáta mín er sú að tónlotur séu að jafnaði styttri í handritslausu tali en þar sem stuðst er 

við handrit frá orði til orðs. Tilgátuna má rökstyðja með því að fólk þurfi við þær aðstæður oftar 

að þagna örstutta stund til umhugsunar. Því má bæta við að hjá Labov (1972:95-96) er gert ráð 

fyrir að fólk andi oftar í hversdagslegu tali en þegar það vandar sig meira. 

Þagnir milli tónlotna eru ekki endilega langar og á undan eða eftir þeim þarf ekki að 

fylgja sérstakt tónfallsmynstur. Mikill munur getur verið á lengd tónlotna, skv. niðurstöðum 

athugunarinnar í kafla 11.1 hér á eftir. 

Í kafla 9.1.2.0 hér á undan var gerður greinarmunur á flutningsbreytum og kerfisbreytum. 

Tónloturnar eru nátengdar flutningnum, talinu. Af þeim sökum má segja að þær varpi allt annars 

                                                 
103 Í upphafi var hugmynd mín sú að skipta mætti frávikum í 8 gerðir en þegar á reyndi kom í ljós að sú greining yrði 
of smásmuguleg. Það varð því úr að hafa flokkana þrjá eins og fram hefur komið. Því fer þó fjarri að unnt sé með 
góðum rökum að halda því fram að sú leið komi ein til greina.  
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konar ljósi á málnotkunina en „málkerfislegri“ breytur á borð við orðaröð o.fl. og þær breytur 

sem varða orðaval.  

Í rannsókninni beindist athugun á tónlotum (B) að tvennu:  

 

B-1  Hve langar tónloturnar væru að jafnaði í orðum talið. 

 

B-2 Hvert væri samband þagna milli tónlotna (=) og aðaltenginga milli setninga (T). Athugaðar 

voru aðaltengingarnar og, en, eða milli setninga og þær flokkaðar eftir sambandi þeirra við 

tónlotuskil. 

Í því skyni var kannað:  

 

i. hve algengt væri að saman færu tónlotuskil og aðaltenging milli setninga  
 

og tilbrigðin af því voru svo greind í sundur eftir:  
 
ii. a) því hve algengt væri að nýjar tónlotur eftir þagnir hæfust á aðaltengingu milli 

setninga  
b) því hve oft tónlotur enduðu á aðaltengingu milli setninga  
c) því hve mikið væri um að aðaltenging milli setninga væri eina orðið í tónlotu  

 

Ástæða þess að ég vildi kanna samband tónlotuskila við aðaltengingar milli setninga var að mér 

þótti forvitnilegt að gera tilraun til að prófa hvort finna mætti samband milli flutningsbreytu í 

„efsta lagi máls“, á borð við tónlotur, við kerfisbreytu á borð við aðaltengingar milli setninga. Í 

raun og veru er hér verið að prófa þá staðhæfingu sem er orðuð svona hjá Þórunni Blöndal 

(2005b): „[H]ljómræn og samskiptaleg skil koma yfirleitt alltaf á setningarlegum skilum“ 

(2005b:690).  

Niðurstöður athugananna á tónlotum er að finna í 11. kafla.  

 

9.1.2.3 Smáyrði 

Hér verður fjallað svolítið um hugtakið smáyrði. Tilgangurinn er bæði að útskýra hvaða fyrirbæri 

er um að ræða og að rökstyðja hvers vegna fáein smáyrði eru meðal máleinkenna sem leitað var 

að í rannsókninni.  
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Ég bjó til nýyrðið smáyrði um það sem heitir á erlendum málum pragmatic particles, 

pragmatiske partikler o.fl.104 en þeim hefur verið skipt í undirflokka á ýmsa vegu. Eftirfarandi 

tilraun til skiptingar í þrjá meginflokka styðst mjög við Vagle (1990). Smáyrði (pragmatiske 

partikler) greinast í þrennt: háttaryrði (modal particles, modalpartikler) 105 , tengiyrði 

(conjunction particles, konjungerende partikler) 106 og hikyrði (pausepartikler) 107. Í öðrum 

Norðurlandamálum eru hugtakakerfi um slík smáyrði raunar á ýmsa vegu þannig að fólk nefnir 

sömu fyrirbæri mismunandi nöfnum.  

Íslensk smáyrði hafa til skamms tíma ekki notið mikillar athygli. Á síðari árum hafa þó 

m.a. Margrét Pálsdóttir (1992:13-17), Wide (1998)108 , Þórunn Blöndal (2005a:26, 36 og 

2005b:684), og Helga Hilmisdóttir (2007)109 , 110 hugað að þeim. Vera má að athuganir á 

smáyrðum leiði til þess að endurskoða þurfi að einhverju leyti hefðbundna skiptingu í orðflokka. 

Stundum hafa þessi fyrirbæri m.a. verið kölluð upphrópanir og stundum atviksorð.111  

Þórunn Blöndal (2005a) víkur að mun talmáls og ritmáls og bendir á slík orð sem sérkenni 

á talmáli: 

 

Hér er ýmist um að ræða orðræðuagnir (eins og sko) sem einkum hafa það 
hlutverk að merkja orðræðuna og gefa til kynna skil í henni; úrdráttarorð  (eins 
og svona og frekar) sem draga úr því sem sagt er og firra mælandann um leið 
ábyrgð á því sem hann segir; og fylliorð  (þú veist (þúst); hérna; stundum kölluð 
hikorð ) sem einkum eru notuð til þess að fylla í þagnir meðan mælandi hugsar 
um hvað hann skuli segja næst (Þórunn Blöndal 2005a:26; leturbr. ÞB)  

 

                                                 
104 Einnig: pragmatic markers, discourse markers, discourse particles, discourse connectives, modal particles, 
speech act adverbials, speaker attitude markers, attitude markers o.fl. Þórunn Blöndal (2005b:684, 2005a:26) notar 
orðið orðræðuagnir, sbr. discourse particles, um fyrirbæri á borð við sko og enn fremur úrdráttarorð, dæmi: svona, 
frekar; og heitið fylliorð sem samsvarar hikyrði hér og hikorði hjá Margréti Pálsdóttur (1992); sjá tilvitnun í Þórunni 
Blöndal hér rétt á eftir. 
105 Tengist „kvalifisering av den sosiale interaksjonen“ (Vagle 1990:124). 
106 Tengist „kvalifisering av den strukturelle organiseringa (på setnings- eller tekstplan)“ (Vagle 1990:124). 
107 Tengist „kvalifisering av den kognitive sida av språkproduksjonen“ (Vagle 1990:124). 
108 Um grein Wide (1998) er svolítið fjallað hér á eftir og er þar gerð grein fyrir því að nú sem tengiyrði í minni 
greiningu er ekki hið sama og nú sem „initial diskursmarkör“ í hennar greiningu.  
109 Helga Hilmisdóttir (2007) fjallar um greiningu á nú og núna í íslenskum töluðum textum. Efnið er sótt í 
hversdagsleg samtöl og samtöl í talmiðlum.  
110  Wide og Helga Hilmisdóttir hafa greint notkun á sko sem orðræðuögn í samtölum unglinga 
(http://www.uib.no/uno/nyheter/ungdom/). 
111 Í Íslenskri orðabók (1983) segir t.d. að sko sé upphrópun í sambandinu sko til en í dæminu hann er sko ekkert flón 
er sagt að sko sé „notað sem“ atviksorð. Orðið nú er kallað atviksorð, m.a. í dæmum eins og nú, er hann farinn? og 
það get ég nú varla sagt en svo er orðið líka kallað „atviksorð sem eins konar upphrópun“ til örvunar, í 
aðdáunarskyni, til áréttingar og sem liður í setningarígildi (dæmi: bitti nú, svona nú). Á þessu sést að hefðbundin 
orðflokkagreining nær illa að fanga sum smáyrði. 
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Meðal þess sem sagt hefur verið um smáyrði er að þau skipti ekki máli fyrir sannleiksgildi þeirra 

setninga þar sem þau koma fyrir en hlutverk þeirra sé að öðru leyti geysilega fjölbreytilegt, sjá 

t.d. Uri (1999), Lind (1996), Vagle (1990) og Mac Donald (1987).   

Skoða mætti íslensk smáyrði úr þremur áttum: 1) form þeirra, þ.e. hljóðkerfislegt útlit; 

m.ö.o. hvaða „orð“ er um að ræða, 2) setningarlega hegðun þeirra, þ.e. stöðu í tónlotum og 

setningum, 3) hlutverk þeirra.  

Sjá má nokkra skörun milli forma og hlutverka, þ.e. eitt tiltekið form getur haft 

mismunandi hlutverk og fleiri en eitt form geta gegnt sama hlutverkinu.  

 

Háttaryrði 

Einn undirflokk smáyrða nefni ég háttaryrði (modal particles, modalpartikler) eins og 

fram hefur komið. Slík smáyrði eru venjulega áherslulítil og notuð til að tákna afstöðu til 

merkingar í setningum og til sambandsins milli þess sem sagt er og veruleikans og auk 

þess jafnvel afstöðu og væntingar mælandans til viðmælanda síns (hér er farið eftir 

Faarlund, Lie og Vannebo 1997:824). Orðið sko mætti t.d. flokka sem slíkt háttaryrði í 

ýmsum samböndum. Berum saman setningarnar í 9-2: 

 
9-2    Hann fór í sund í hádeginu 

Hann fór sko í sund í hádeginu 
 

Í neðri setningunni gegnir háttaryrðið hlutverki sem segja má að sé að gefa til kynna 

hvaða afstöðu mælandinn hefur til upplýsinganna, t.d. þannig að upplýsingarnar séu 

veittar til að útskýra eitthvað sem er utan við þá beinu merkingu setningarinnar að upplýsa 

hver fór hvert hvenær. 

Orðið sko er líklega tiltölulega algengt sem háttaryrði í töluðum texta.112 En 

athuga ber að formið sko getur einnig komið fyrir í öðrum smáyrðahlutverkum ef svo ber 

undir, a.m.k. sem hikyrði, sbr. það sem fyrr sagði um skörun milli forma og hlutverka 

meðal smáyrða.  

                                                 
112 Helgi Guðmundsson (1981) víkur m.a. að talmálseðli orðsins sko en grein hans hefst einmitt svo: „Orðið sko er 
tíðheyrt en fáséð.“ Hann heldur áfram: „Notkun þess er ærið misjöfn, því að sumir segja sjaldan eða aldrei sko, en 
aðrir furðulega oft. Fáir skrifa sko, en þó má stundum sjá það á prenti“ (1981:102). Á öðrum stað í grein Helga segir: 
„Jón Ólafsson á 18. öld og Sigfús Blöndal á 20. öld eru sammála um að sko sé hálfgert kvikindisorð. Það hefur 
mörgum fundizt, og þess vegna eru tormerki á að kanna sögu þess í ritmáli“ (1981:102). 
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Annað dæmi um slíka skörun er að orðið nú, sem getur verið tengiyrði eins og 

sýnt verður hér rétt á eftir, er jafnframt oft notað sem háttaryrði. Það má sjá við 

samanburð á setningunum í 9-3 (tilbúin dæmi): 

 
9-3   Hann fór í sund í hádeginu 

Hann fór nú í sund í hádeginu 
 

 

Tengiyrði 

Það sem hér fer á eftir um tengiyrði fjallar aðeins um eitt tiltekið hlutverk sem eitt tiltekið 

form getur haft. Um er að ræða nokkurs konar inngangshlutverk tengiyrðisins nú. Þetta 

tengiyrði er notað þegar byrjað er á nýju umræðuefni eða komið er með nýtt sjónarhorn á 

fyrra umræðuefni. Málnotandinn notar það til að sýna að nú víki sögunni að einhverju 

nýju. Í efniviðnum í þeirri rannsókn, sem hér er sagt frá, fundust eftirfarandi 14 dæmi um 

nú í þessu hlutverki: 

 

9-4   nú við heilsum ykkur í hitastigi sem að  
= nú Selfyssingar fá KR-inga í heimsókn 
= nú ef við kíkjum aðeins á hvernig þetta lítur út þá verður sunnanhvassviðri 
= nú það eru margir sem að þekkja 
= nú skólasveinar hrópuðu að Sveinbirni Egilssyni 
= nú svo er það Eimskipafélag Íslands  
= nú það er óskabarn þjóðarinnar 
= nú það er margra atburða minnst 
= nú við nefndum hér afmælisbarn 
= nú Ísland er að sjálfsögðu mjög gott ráðstefnuland 
= nú hér heima það 
= nú e varðandi eftirlitið 
= nú svo náttúrlega þegar næsti bíll ætlar 
= nú svo heyrðum við í  

  

Tengiyrðið nú tengist setningarformgerðinni greinilega öðruvísi en ef þar væri um 

atviksorð að ræða. Það sést á því að þótt byrjað sé á þessu tengiyrði verður engin umröðun 

frumlags og persónubeygðrar sagnar. Tengiyrðið kemur ekki í veg fyrir að aðrir 

setningarliðir sitji í sæti fremsta setningarliðar. Að þessu leyti minnir tengiyrðið nú fremur 

á upphrópun en atviksorð. Til að komast að raun um þetta er nóg að bera saman 9-5, úr 

efniviðnum með tengiyrðinu nú, og 9-6 sem er tilbúið dæmi um atviksorðið nú sem 

fremsta setningarlið: 
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9-5   nú við heilsum ykkur   

9-6   nú heilsum við ykkur   

 

Í athugun Wide (1998) á notkun orðsins nú í samtölum í útvarpsþættinum Þjóðarsálinni 

frá árinu 1996 var m.a. könnuð tíðni nú fremst í setningum. Wide (1998) greinir nú (og 

núna) í efniviði sínum í fáeinar undirtegundir og nefnir eina þeirra initial diskursmarkör. 

Þar er skv. greiningu Wide (1998) um að ræða dæmi á borð við nú vorum við að tala um 

það áðan ..., nú veit maður aldrei hvernig þetta fer..., nú er ég ekki að segja þetta vegna 

þess að ... (1998:246, 250).   

Þessi dæmi Wide (1998) sýna að viðfangsefni hennar er nú sem hegðar sér 

setningarlega eins og atviksliður fremst í setningu. Sem fremsti setningarliður kallar nú á 

að sögn í persónuhætti komi næst. Í dæmum Wide (1998) kemur frumlag aftan við 

persónubeygðu sögnina.  

Þau dæmi um nú, sem hins vegar eru til athugunar í minni greiningu, eru einungis 

þannig að orðið nú stendur utan við setningarformgerðina (framan við sjálfa setninguna, 

nánar til tekið). Hér er fylgt greiningu Vagle (1990) þar sem smáyrði eru greind frá 

atviksliðum m.a. með því að smáyrðin eru ekki hluti af „setningsledd-skjemaet på normal 

måte“ (1990:123). Orðið nú sem tengiyrði veldur aldrei umröðun frumlags og 

persónubeygðrar sagnar enda er hér litið svo á að það standi framan við setningu en sé 

ekki hluti hennar.113  

Í útvarpsefniviðnum rakst ég á ýmis dæmi á borð við:  nú er Ísland eitt ríkasta 

land heims, þ.e. dæmi af sama toga og þau sem Wide (1998) fjallar um. Þau eru ekki til 

umfjöllunar hér enda eru þau ekki greind sem tengiyrði; þarna verður umröðun frumlags 

og sagnar eins og sjá má. Dæmi af þessu tagi eru sambærileg við þau dæmi hjá Wide 

(1998) sem hún flokkar undir hugtakið initial diskursmarkör.  

Auk hins setningarlega munar er jafnframt annars konar munur á dæmum mínum 

um tengiyrðið nú og þeim dæmum sem Wide (1998) gerir grein fyrir í athugun sinni og 

notar hugtakið initial diskursmarkör um. Tónfall greinir m.a. nokkuð greinilega á milli 

þessara gerða og munurinn varðar einnig mismunandi merkingarhlutverk. Wide 

(1998:246) segir að „[s]om initial diskursmarkör strukturerar nú texten främst genom att 
                                                 
113 Í tveimur dæmanna úr mínum efniviði í 9-4 (nú svo er það, nú svo heyrðum við í) verður raunar umröðun en hún 
verður fyrir tilstilli atviksliðarins svo í fremsta sæti sjálfrar setningarinnar. 
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indikera övergångar till nya undertopiker ...“ En dæmi Wide (1998:246, 250) sýna hins 

vegar skýrt að nú sem „initial diskursmarkör“ vísar einnig og ekki síður til þess sem á 

undan er farið í samtalinu. Wide (1998) greinir dæmi sín með hliðsjón af hlutverki now í 

ensku og segir m.a.: „I de flesta belägg på nú som initial diskursmarkör ingår det 

emellertid ofta en jämförelse av något slag, så att talaren uttrycker sin åsikt antingen 

genom att försöka vinkla något åt ett visst håll eller genom att invända mot något tidigare 

sagt“ (1998:250).  

Eftir þeim skilningi, sem hér er lagður í tengiyrðið nú, er ekki um að ræða að 

mælandinn láti í ljós skoðun sína á umræðuefninu á nokkurn hátt enda ekki um háttaryrði 

að ræða. Í minni greiningu tengjast tengiyrði aðeins „kvalifisering av den strukturelle 

organiseringa (på setnings- eller tekstplan)“ sbr. Vagle (1990:124).  

Athugun mín á smáyrðinu (tengiyrðinu) nú framan við setningar bætir af þessum 

sökum nýrri vitneskju um íslenskt útvarpsmál við þá sem fram kom í rannsókn Wide 

(1998) á nú í útvarpssamtölum.  

Að öðru leyti vísa ég til nýútkominnar doktorsritgerðar um nú og núna í íslenskum 

samtölum: Helga Hilmisdóttir (2007). Hluti af efniviði Helgu eru samtöl í útvarpsþáttum. 

Helga greinir nú í höfuðatriðum í fjórar tegundir. Ein þeirra er nú sem segðaryrði 

(utterance particle, yttrande partikel) og þar greinir Helga á milli dæma um nú þar sem 

annar mælandi tekur til máls og dæma um nú fremst í lotu þar sem sami mælandi heldur 

áfram. Eftir því sem ég fæ best séð þá er það síðasttalda gerðin sem samsvarar þeim 

dæmum um nú í mínum efniviði sem ég hef kosið að nefna tengiyrði. Sem dæmi úr 

efniviði Helgu Hilmisdóttur (2007) má taka nú svo er það og svo er hún Sigrún  

(2007:233, 339, APK færði til venjulegs ritháttar). Slík dæmi eru 15 talsins í efniviði 

Helgu (2007:231) og virðast notuð „as a device to create a link between two different 

parts of multi-unit turns“ (2007:247). Þetta eru sem sé einmitt þess háttar nú sem ég 

kallaði tengiyrði.  

 

Hikyrði 

Hikyrði eru orð og orðasambönd á borð við t.d. ja, sem sagt o.s.frv. sem virðast þar hafa 

það hlutverk eingöngu að fylla upp í þagnir og bæta ekki svo að séð verði neinu við 

innihaldið í því sem sagt er, hvorki um efnisskipan í orðræðunni, eins og tengiyrðin gera, 
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né um afstöðu til málefnis eða viðmælanda eins og háttaryrðin gera. Hikyrðin hafa því 

sambærilegt hlutverk og hiksérhljóð (eee, aaa, iii o.s.frv.).  

Þrjú algengustu hljóðkerfislegu formin með hikhlutverk í efniviðnum, þ.e. þrjú 

algengustu hikyrðin, eru ja (59 dæmi), hérna (30 dæmi) og sem sagt114 (11 dæmi).   

Eitt helsta hlutverk hikyrðanna virðist vera að sjá til þess að mælandinn haldi 

orðinu, þ.e. þegar hann vill ekki að viðmælandinn komist að þótt hann sé sjálfur ekki enn 

tilbúinn með orð eða setningu með merkingarlegt innihald eða annað 

málnotkunarhlutverk. Hikyrði geta líka staðið fremst í lotu til að marka að mælandinn er 

að taka til máls en í slíkum tilvikum gæti þurft að meta hvort e.t.v. sé um tengiyrði að 

ræða. Mælandinn notar hikyrði til að halda orðinu á meðan hann býr sig undir að segja 

eitthvað sem hefur meira innihald.  

Setningarleg staða hikyrðanna virðist fljótt á litið nánast óútreiknanleg. 84% dæma 

um hikyrði í efniviðnum í rannsókn minni komu fyrir inni í setningum og 16% komu á 

milli setninga. Tiltölulega algengt virtist að hikyrði og endurtekningar færu saman.  

 

9-7 hvað hérna hvað væntanlegur kaupandi sér 
inni á sem sagt inni á Svartahafi 

 

Í 9-7 sjást dæmi úr efniviðnum þar sem saman fara hikyrði (hérna, sem sagt) og 

endurtekningar (hvað – hvað,  inni á – inni á). 

Um hikyrði í íslensku er talsvert fjallað hjá Margréti Pálsdóttur (1992:13-17) sem 

notar orðið hikorð um þau; og hjá Þórunni Blöndal (2005a:26) sem velur heitið fylliorð 

um þessi fyrirbæri. Elva Dögg Melsteð (2004) athugaði hikorð í sjónvarpsfréttum og 

tveimur sjónvarpsþáttum þar sem ekki var stuðst við skrifað handrit frá orði til orðs. Í 

þeirri athugun komu hikorð alls ekki fyrir í undirbúnum texta (skrifuðu fréttunum) heldur 

einungis í tali án handrits.  

 

Vagle (1990:126) sýnir fram á að smáyrði og handritsnotkun fer að jafnaði alls ekki saman í 

norsku útvarpsmáli. Í handritsbundnu efni í útvarpsmáli kann þetta að eiga sinn þátt í að mynda 

og viðhalda fjarlægð, ópersónulegu og formlegu sambandi, við hlustendur. Það að sneiða þar hjá 

                                                 
114 Eins og sést á hikyrðinu sem sagt verður skilgreining á hugtakinu smáyrði að geta rúmað hefðbundna hugtakið 
orðasamband. 
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smáyrðum er væntanlega í samræmi við hugmyndir bæði hlustenda og útvarpsstarfsmanna um 

viðkomandi textategundir í útvarpi.  

Smáyrði geta því reynst áhugaverð fyrirbæri ef leita á eftir sérkennum talaðs texta eða 

einhverju sem kalla má talmálsleg einkenni í útvarpsmáli. Athuganir á tíðni í mismunandi 

textategundum í öðrum tungumálum sýna að smáyrðin eru miklu algengari í textum sem taldir 

eru talmálslegir en þeim sem taldir eru ritmálslegir (Lind 1996:177). Notkun smáyrða virðist þar 

fylgja tali án undirbúins handrits frá orði til orðs. Ef tiltekin smáyrði koma alls ekki fyrir í 

einhverri textategund innan útvarpsmáls en þau eru aftur á móti algeng þar í annarri textategund 

er greinilega á ferðinni munur milli málsniða textategundanna tveggja.  

 
 
9.1.2.4  Heildaryfirlit um málbreyturnar í rannsókn inni 

Í eftirfarandi yfirliti er haldið samsvarandi röð og í köflum 10-20 hér á eftir.  

 

A Frávik           

Frávikum er annars vegar lýst í heild og hins vegar eftir þremur undirtegundum sem ég nefni A-1 

uppfyllingar, A-2 glöp og A-3 málvillur. Í kafla 9.1.2.1 var lögð á það áhersla að flokkunin varð 

að byggjast á mati og því er ekki haldið fram hérna að hún sé ótvíræð. Þá er heitið málvilla e.t.v. 

ekki nógu gott en mér hugkvæmdist ekkert skárra.  

Í 9.1.2.1 hér á undan kom fram að búast mætti við fleiri frávikum í handritslausu efni en 

handritsbundnu. Tilgáta um það (og um að þau séu algengari í dægurmálaefni í útvarpi en í 

útvarpsfréttum) er prófuð í 10. kafla hér á eftir. 

 

9-8  hvaða hvaða kosti eigið þið 
það kemur ýmislegt komið upp á  
við verðum nú ekki svo mikið var við það  

 
Í 9-8 má sjá dæmi úr efniviðnum um frávik: uppfyllingu, glöp og málvillu. 

Sjá kafla 9.1.2.1 hér á undan (og kafla 9.1.2.3) og 10. kafla. 

 

B Tónlotur            

Með tónlotu er átt við streng atkvæða (orða) milli tveggja greinilegra þagna.   
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Í fyrsta lagi (B-1) er hér um að ræða athugun á meðalfjölda orða í tónlotu. Tilgáta mín er 

sú að tiltölulega styttri tónlotur einkenni tal án undirbúins handrits frá orði til orðs og jafnframt 

dægurmálaefni í útvarpi fremur en útvarpsfréttir. Meginástæðan fyrir tilgátunni er sú forsenda að 

málnotandi þurfi við þær aðstæður að gera fleiri stutt hlé í tali sínu til að skipuleggja framhaldið. 

Í öðru lagi (B-2) er breyta með þrjú tilbrigði sem lýsir sambandi tónlotuskila og 

aðaltenginga milli setninga.  

 

B-1 Meðalfjöldi orða í tónlotu.  

Í 9-9 er dæmi úr efniviðnum um tónlotur með fimm, tveimur og sex orðum. 

      

9-9 við skulum vona að þeim = sækist ferðin = vel og örugglega til til höfuðborgarinnar = 

 

B-2 Samband tónlotuskila við aðaltengingar milli setninga.115 

Þegar saman fara þagnir milli tónlotna og aðaltengingar milli setninga kemur þrennt til greina: 

þögn á undan tengingunni, þögn á eftir tengingunni, þögn á undan og á eftir tengingunni. Breytan 

aðaltenging á mótum tónlotna (T+=, þ.e. aðaltenging plús þögn) felur því í sér tilbrigðin =T, T= 

og =T=.  

 
9-10   T+= Aðaltenging milli setninga á mótum tónlotna  
  
  =T  Aðaltenging milli setninga í upphafi tónlotu 
  um austanvert landið verður allhvöss eða hvöss sunnanátt í dag = og fer að rigna  
  
  T= Aðaltenging milli setninga í niðurlagi tónlotu  

nokkrir nemendur voru reknir úr skólanum vegna þessa og = ætli þeir hafi þá ekki bara verið 
drukknir upp frá því 

  
  =T= Aðaltenging milli setninga eina orðið í tónlotu   

en það er janúar núna = og = hitinn var þetta á bilinu frá fimm til átta stig á landinu þannig að 
þessu er nokkuð jafnt skipt 

 

Í 9-10 eru sýnd dæmi úr efniviðnum um mismunandi gerðir af sambandi tónlotuskila og 

aðaltenginga milli setninga. 

  Sjá kafla 9.1.2.2 hér á undan og 11. kafla. 

 

 
                                                 
115 Í C er sagt frá aðaltengingum milli setninga að öðru leyti. 
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C Aðaltenging milli setninga        

Í 12. kafla kemur fram að ástæða þess að ákveðið var að kanna aðaltengingar milli setninga hafi 

verið sú að erlendar athuganir hafi bent til þess að þær séu algengari í töluðum en rituðum textum 

(sbr. Chafe 1986, Vagle 1990). Athugaðar voru aðaltengingarnar og, en, eða milli setninga. 

Prófuð er tilgáta um að þessar aðaltengingar séu algengari í handritslausu efni og dægurmálaefni í 

útvarpi en í handritsbundnu efni og útvarpsfréttum. 

 

9-11 Sindri var búinn að vera þrjátíu daga í Smugunni = og er kominn með hundrað og sextíu tonn af 
 flökum  

 

Í 9-11 er dæmi úr efniviðnum um aðaltenginguna og milli setninga.116 

  Sjá 12. kafla. 

 

D  Tilvísunartengingarnar sem að og sem     

Athugað var hvort fólk valdi tvíyrtu tilvísunartenginguna sem að eða einyrtu tilvísunartenginguna 

sem til að tengja tilvísunarsetningar. Kveikjan að athugun á þessum tengingum var sú hugmynd 

að tengingin sem kæmi fyrir í hvers konar málsniðum ritaðs og talaðs texta en að tengingin sem 

að væri ekki notuð í öllum rituðum textum og væri jafnvel fyrst og fremst tengd hversdagslegum 

töluðum textum, sbr. Kress (1982:251). Í rannsókninni er prófuð tilgáta um að tengingin sem að 

sérkenni handritslaust efni og dægurmálaefni í útvarpi. 

 

9-12 taug sem fest er við slöngu olíuskipsins  
 konur sem að ráku  
 

Í 9-12 eru dæmi úr efniviðnum um tilvísunartengingarnar sem og sem að. 

 Sjá 13. kafla. 

 

E Maður og þú sem óákveðin fornöfn    

Ástæða athugunarinnar er sú hugmynd að orðin maður og þú sem óákveðin fornöfn geti einkennt 

„talmálslega“ texta, sbr. t.d. lýsingu orðanna í Íslensk-danskri orðabók Blöndals (1920-1924) og 

Íslenskri orðabók (1983, 2002). Búist er við því að maður og þú geti einkum einkennt 

dægurmálaefni og aðra útvarpstexta sem ekki styðjast við handrit frá orði til orðs. 

                                                 
116 Í lið B var sagt frá sambandi aðaltenginga milli setninga við skil milli tónlotna. 
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9-13 getur maður ímyndað sér að það sé ekki auðvelt  
manni finnst þetta nú kannski ekki stórkostlegar syndir 
ef þú lendir í tjóni til dæmis árekstri  
hvað þú keyrir hratt og hversu lengi í einu 

 

Í 9-13 sjást dæmi úr efniviðnum um óákveðnu fornöfnin maður og þú. 

Sjá 14. kafla. 

 

F Tengiyrðið nú         

Tengiyrðið nú birtist framan við setningar og gefur til kynna nýtt umræðuefni eða nýtt sjónarhorn 

á umræðuefnið. Tilgátan er sú að tengiyrðið nú fylgi handritslausu efni og dægurmálaefni í 

útvarpi  enda tengist smáyrði að jafnaði fremur tali en ritun. 

 

9-14 = nú það eru margir sem að þekkja 
 

Í 9-14 er dæmi úr efniviðnum um tengiyrðið nú. 

Sjá kafla 9.1.2.3 hér á undan og 15. kafla. 

 

G Fremsti setningarliður 

Í fyrsta lagi (G-1) var athuguð tíðni svonefndrar kjarnafærslu í öllum efniviðnum (sjá kafla 16.2). 

Í öðru lagi (G-2) var litið á fremstu setningarliði af ýmsum gerðum en eingöngu í aðalsetningum 

og eingöngu í hluta efniviðarins (sjá kafla 16.3).  

 

G-1   

9-15 á skipinu eru tuttugu og fimm menn  
 söguna skráði Gylfi Gröndal 

 

Í 9-15 eru dæmi úr efniviðnum um kjarnafærða setningarliði: á skipinu og söguna. 

 Með kjarnafærslu er í stórum dráttum átt við það þegar setning hefst á atvikslið eða 

nafnlið sem hvorki er frumlag né frumlagsígildi. Hugtakið færsla lýsir þeirri hugmynd að slíkir 

liðir (t.d. liðirnir á skipinu og söguna í 9-15) hafi verið færðir fremst í setningu en að miðað við 

„hlutlausa orðaröð“ ættu þeir að vera aftar í henni (þ.e.: tuttugu og fimm menn eru á skipinu, Gylfi 

Gröndal skráði söguna). Um kjarnafærslur í íslensku má lesa hjá Eiríki Rögnvaldssyni 

(1990[1982]), Friðriki Magnússyni (1990), Höskuldi Þráinssyni (1999) og Höskuldi Þráinssyni 
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(2005). Kjarnafærðir liðir geta m.a. verið aukasetningar en í þessari athugun á kjarnafærðum 

liðum voru þær ekki hafðar með. 

Litið var á tíðni kjarnafærslu í öllum efniviðnum.  

Ástæða athugunarinnar var sú hugmynd að kjarnafærsla gæti verið tíðari eftir því sem 

aðferð og undirbúningur texta væri nær því sem tíðkaðist í dæmigerðum rituðum texta (sbr. Eirík 

Rögnvaldsson 1998:322). Tilgátan er því sú að kjarnafærslur einkenni handritsbundið efni og 

útvarpsfréttir.  

Til samanburðar við kjarnafærslu var í svolitlu sýnishorni athuguð tíðni á svonefndri 

fráfærslu setninga úr frumlagssæti þar sem leppurinn það fer í frumlagssæti. Í dæmi 9-16, sem er 

sótt í efniviðinn, er eiginlegt frumlag aukasetningin hvernig aðstoð verður háttað við togarann. 

Aukasetningin situr þó ekki í frumlagssæti þarna heldur hefur hún verið „fráfærð“ til hægri og 

leppurinn það gegnir hlutverki fremsta setningarliðar. Því hefur verið haldið fram að slíkar 

færslur séu (andstætt kjarnafærslum) algengari eftir því sem aðferð og undirbúningur líkist meira 

aðstæðum í hversdagslegum töluðum textum (Biber, Conrad og Reppen 1998:74-75).  

 

9-16 það ræðst í kvöld hvernig aðstoð verður háttað við togarann 
 

Í 9-17 er tilbúið dæmi, með hliðsjón af 9-16, ætlað til þess að sýna hvernig formgerðin væri ef 

forsetningarliðurinn í kvöld hefði verið kjarnafærður í fremsta sætið í stað þess að hafa þar 

leppinn það.  

 

9-17 í kvöld ræðst hvernig aðstoð verður háttað við togarann 
 

G-2  

Litið var nánar á fremstu setningarliði af flestum gerðum en eingöngu í aðalsetningum og 

eingöngu í hluta efniviðarins. Í aðra röndina var þessi athugun gerð í því skyni að greina nánar 

þær niðurstöður sem fengust um kjarnafærslu, sbr. G-1, þ.e. að greina kjarnafærðu liðina eitthvað 

nánar eftir tegundum, og að hinu leytinu var ætlunin með þessu að huga að fleiri gerðum 

setningarliða í fremsta sæti aðalsetninga en aðeins kjarnafærðum liðum. Ástæða þessa var m.a. sú 

að rannsóknir á sænsku höfðu leitt í ljós að eiginleg frumlög sem fyrsti setningarliður í 

aðalsetningum væru talsvert algengari í fréttahandritum en í almennum samtölum (Jörgensen og 

Svensson 1977, Platzack 1998) og að í sænskum útvarpstextum væru kjarnafærðir atviksliðir 
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sjaldgæfari í viðtölum en í öðru efni (Lindblad 1985:152). Önnur og ekki síðri ástæða var sú að 

því hefur verið haldið fram að notkun leppsins það í frumlagssæti sé talmálseinkenni í íslensku 

og að stílfærsla sé ritmálseinkenni (Eiríkur Rögnvaldsson 1998:322, Höskuldur Þráinsson 

2005:279, 343). 

Með stílfærslu117 aðalsagnar í lh.þt. er átt við að hún sé höfð framan við persónubeygðu 

sögnina, fremst í setningu, þar sem stílfærði liðurinn getur í raun fyllt upp í eyðu eftir frumlag 

sem er „ekki lengur á sínum stað“. 

 

9-18  ákveðið verður í kvöld hvernig aðstoð verður háttað við togarann 

 

Dæmið í 9-18 er tilbúið með hliðsjón af dæmum í 9-16 og 9-17 hér á undan. Dæminu er ætlað að 

skýra hvað hér er átt við með stílfærslu aðalsagnar í lh.þt., þ.e. ákveðið situr hér í sæti fremsta 

setningarliðar. 

Litið var á tíðni eftirtalinna sex tegunda setningarliða í fremsta sæti aðalsetninga: 

eiginlegs frumlags, leppsins það, stílfærðrar aðalsagnar í lh.þt. og loks þriggja gerða kjarnafærðra 

liða, sbr. G-1 hér á undan: atviksliðar, andlags og sagnfyllingar. Eins og áður sagði náði þessi 

hluti athugunarinnar aðeins til hluta efniviðarins. 

 

eiginlegt frumlag     frönsk stjórnvöld hafa sent liðsauka til Tahítí     
leppurinn það  það er sammerkt með hjúkrunarfræðingum á Norðurlöndum = að þeir 

eru = óánægðir = með launakjör sín 
stílfærð aðalsögn í lh.þt. talið er að tjónið sem unnið var á flugvelli Tahítí nemi um sjö hundruð og 

fimmtíu milljónum króna 
atviksliður   á skipinu eru tuttugu og fimm menn  
andlag    söguna skráði Gylfi Gröndal 
sagnfylling   Partinia heitir það 
 
9-19  
 

Í 9-19 hafa verið tínd til dæmi úr efniviðnum til að sýna mismunandi gerðir fremstu setningarliða 

í aðalsetningum. 

Sjá 16. kafla. 

  

                                                 
117 Í þessari athugun er aðeins hugað að aðalsetningum en stílfærsla getur einnig komið fram í aukasetningum 
(Höskuldur Þráinsson 2005:581). Þá er rétt að taka fram að hægt er að stílfæra fleira en aðalsagnir í lh.þt., t.a.m. 
atviksorð og lýsingarorð (Höskuldur Þráinsson 2005:580). 
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H  Hlutfall sagna í persónuháttum og nafnorða  

Ástæða þess að ákveðið var að bera tíðni sagna í persónuháttum saman við tíðni nafnorða er 

tvíþætt. Annars vegar er oft talið einkenni dæmigerðs talaðs texta að hlutfall sagna gagnvart 

nafnorðum sé þar hærra en í dæmigerðum rituðum texta (sjá t.d. Biber, Conrad og Reppen 

1998:67-69, sbr. einnig Chafe 1982 og Hedberg 1994). Hins vegar er haft í huga fræðslu- og 

upplýsingahlutverk útvarpsfrétta sem í sjálfu sér getur beinlínis kallað á hlutfallslega mörg 

nafnorð.   

Athugunin náði aðeins til lítils hluta efniviðarins enda þarf ekki viðamikla texta til að fá 

fram nothæfar niðurstöður þar sem um svo algenga orðflokka er að ræða. Athugað var hlutfall 

þessara orðflokka af heildarorðafjölda í viðkomandi textabútum og reiknað út hlutfall sagnorða í 

persónuháttum gagnvart nafnorðum.  

Prófuð er tilgáta sem lýtur að nafnorðum í þessu sambandi. Tilgátan gengur út á að 

nafnorð séu hlutfallslega fleiri í handritsbundnu efni og útvarpsfréttum en í handritslausu efni og 

dægurmálaefni í útvarpi.  

Sjá 17. kafla. 

 

I Röð nafnorðs og eignarfornafns sem ákvarðar það 

Það sem upphaflega olli því að ég valdi að líta á röð eignarfornafns og nafnorðs í útvarpsefninu 

var bakgrunnur minn við málfarsráðgjöf í Ríkisútvarpinu og víðar þar sem ég hafði heyrt því 

haldið fram að meðal erlendra áhrifa á íslensku væri aukin tilhneiging til að hafa eignarfornafn 

framan við nafnorð þar sem eldri íslensk málvenja væri að nafnorðið kæmi á undan. Þessar 

staðhæfingar urðu til þess að ég fór að gefa röðinni gaum í íslenska efniviðnum. Ásamt því er til 

samanburðar hugað að orðaröðinni í rituðum textabútum úr tveimur textategundum, þ.e. 

dagblaðafréttum og lögum.  

 Lagt er upp með þá tilgátu að orðaröðin nafnorð á undan eignarfornafni komi oftar fyrir í 

handritsbundnu efni, m.ö.o. í skrifuðum útvarpsfréttum, m.a. á þeirri forsendu að sú orðaröð er 

talin betri frá málvöndunarsjónarmiði og almennt megi vænta þess að slíkt komi fremur fram í 

ritun en í tali.  

 

9-20 hafa kallað sendiherra sinn í Frakklandi heim 

9-21 sem kynna sín baráttumál 
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Í 9-20 er dæmi úr efniviðnum um að nafnorð komi á undan eignarfornafni sem ákvarðar það og í 

9-21 er dæmi úr efniviðnum um að nafnorð komi á eftir eignarfornafni sem ákvarðar það. 

Sjá 18. kafla. 

 

J Fast orðasamband   

Þetta athugunarefni er ekki sótt til rannsókna á öðrum tungumálum heldur spratt af áhuga mínum 

á efninu sem eflaust á rætur í bakgrunni mínum við málfarsráðgjöf, m.a. við að leiðbeina 

talmiðlafólki um meðferð fastra orðasambanda. Ég hafði í raun áhuga á tvennu, þ.e. annars vegar 

að reyna að komast að einhverjum sannindum um það hve notkun fastra orðasambanda væri 

algeng í útvarpsefninu og hins vegar í hve ríkum mæli væri farið með orðasamböndin í samræmi 

við íslenska málhefð. Í kafla 9.1.2.1 hér á undan kom fram að óhefðbundin notkun á 

orðasambandi er flokkuð með frávikum. Hin óhefðbundna notkun féll þar í undirflokkinn 

málvillur. Samanburður á tíðni fastra orðasambanda sem notuð eru samkvæmt íslenskri málhefð 

og tíðni hinna óhefðbundnu orðasambanda getur reynst fróðlegur frá sjónarmiði íslenskrar 

málvöndunar.  

 Ég get þess til að föst orðasambönd séu tíðari í handritsbundnu efni og útvarpsfréttum en 

handritslausu efni og dægurmálaefni í útvarpi. Forsendur tilgátunnar eru þær að þar sem almennt 

gefist meiri tími til undirbúnings við ritun en í tali verði orðaforði að jafnaði fjölbreyttari við ritun 

og að föst orðasambönd séu hluti þess að nota fjölbreyttari orðaforða.  

Flokkinn föst orðasambönd fylla myndhverf orðasambönd (t.d. láta bilbug á sér finna) og 

ýmsar orðastæður með sterka hefð (t.d. á tjá og tundri).  

 

9-22 yfirmenn Nató vísa því á bug 

9-23 ekki fleiri skip en raun ber á 

 

Í 9-22 er dæmi úr efniviðnum um hefðbundið orðasamband og í 9-23 má sjá dæmi úr efniviðnum 

um óhefðbundið orðasamband (málvillu). 

Sjá 19. kafla. 
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K Talmálslegt orðaval 

Auk þeirra máleinkenna, sem talin hafa verið upp í liðum A-J, var þess freistað að veita þótt ekki 

væri nema örlitla innsýn í mismunandi orðaval, í opnum orðflokkum, með því að líta á notkun 

fimm orða: akkúrat, græja (no.),  pása, redda, sirka. Um breytileika í orðavali í íslensku og 

tengsl hans við talmálsleg og ritmálsleg málsnið er m.a. fjallað í 3. kafla í I. hluta.  

Eins og ráða má af því hvaða orð urðu hér fyrir valinu þá sneri þessi örrannsókn að því 

sem kalla mætti „talmálslegt orðaval“. Ásta Svavarsdóttir (2003) sýndi dæmi um að ýmis algeng 

orð í dæmigerðum töluðum textum reyndust miklu fáséðari í rituðum samanburðartextum 

(2003:46-47). Í 3. kafla í I. hluta kom fram að í íslensku einkenndist breytileiki milli aðstæðna 

eða textategunda m.a. af því að ýmis tökuorð væru fremur á ferðinni í hversdagslegum töluðum 

textum. Það skýrir valið á þeim orðum sem hér voru athuguð. Ég legg áherslu á að ég kalla þetta 

„örrannsókn“ enda er efniviðurinn í rannsókninni (28.280 lesmálsorð) of lítill til þess að 

athuganir á orðtíðni í opnum orðflokkum gefi ástæðu til mikilla ályktana.  

Sjá 20. kafla. 

 

 

9.2 Rannsóknartilgáta 

Hér á eftir er sett fram tilgáta í þremur liðum um það hvernig háðu breyturnar (máleinkennin), 

sem sagt var frá í kafla 9.1.2, muni koma út gagnvart óháðu breytunum (ytri þáttum, þ.e. aðferð, 

textategund, þátttakendum) sem greint var frá í kafla 9.1.1.  

Rétt er að rifja upp (sbr. kafla 8.2.2) að miðað verður við að tilgáta standist ef í ljós kemur 

a.m.k. 50% munur á því hvernig máleinkenni dreifist á milli tveggja tilbrigða óháðrar breytu og 

að niðurstaðan hafi fengist við athugun á a.m.k. 283 dæmum; eða ef í ljós hafa komið a.m.k. 28 

dæmi um máleinkennið úr öllum efniviðnum og þau hafa öll birst við sömu ytri aðstæður (t.d. 

eingöngu í dægurmálaefni í útvarpi en aldrei í útvarpsfréttum). Sé hvorugt skilyrðið uppfyllt er 

viðkomandi tilgáta fallin, skv. þeirri aðferð sem hér er beitt.  
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A Aðferðirnar handritsbundið og handritslaust 

Hér fer á eftir tilgáta mín um hvaða máleinkenni komi kerfisbundið fram í meira mæli annars 

vegar í handritslausu efni og hins vegar í handritsbundnu efni.118  

 

A1 Sérkenni handritslauss efnis: 

• Frávik  
• Hlutfallslega stuttar tónlotur  
• Aðaltengingar milli setninga 
• Tilvísunartengingin sem að 
• Óákveðnu fornöfnin maður og þú 
• Tengiyrðið nú 
• Fremsti setningarliður leppurinn það 
 
A2 Sérkenni handritsbundins efnis: 

• Fremsti setningarliður kjarnafærður liður  
• Nafnorð hlutfallslega mörg samanborið við sagnorð í persónuháttum 
• Orðaröðin nafnorð á undan eignarfornafni sem ákvarðar það 
• Föst orðasambönd 
 

 

B Textategundirnar útvarpsfréttir og dægurmálaefni í útvarpi  

Hér er tilgáta mín sú að máleinkennin skiptist eins og í parinu handritslaust efni og 

handritsbundið efni: einkennin í A1 sérkenni dægurmálaefni í útvarpi og einkennin í A2 

sérkenni útvarpsfréttir . Þetta merkir m.ö.o. að tilgátan segir að samband máleinkenna og 

textategundar endurspegli að dægurmálaefnið er eingöngu handritslaust efni og að fréttirnar eru 

mestmegnis skrifað efni. Handritslaust efni í fréttum (fréttaviðtöl) er þó 16,5% af fréttatextum í 

efniviðnum í þessari rannsókn. Því er gert ráð fyrir að munur milli textategunda sé minni en 

munur milli aðferða .  

 

 

C Þátttakendurnir starfsmenn í dægurmálaefni og viðmælendur í dægurmálaefni 

Samanburður á starfsmönnum og viðmælendum var gerður á vissan hátt til hliðar við 

meginmarkmið rannsóknarinnar enda voru háðu breyturnar ekki valdar sérstaklega með hliðsjón 

                                                 
118 Tilgátan er að mestu leyti byggð á ýmsum staðhæfingum og getgátum um eiginleika ritaðs texta og talaðs texta og 
málsniðsins ritmáls og málsniðsins talmáls, í íslensku og öðrum málum, sem vikið er að í ritgerðinni þar sem hvert 
og eitt einkenni er til athugunar. Sjá 5. kafla, kafla 6.4-6.5, kafla 9.1 og 10.-19.  kafla. 
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af því hvort þær væru líklegar til að varpa ljósi á mun á þátttakendahópunum tveimur. Augljóst er 

að vísu að úr því að viðmælendur nota hvergi handrit í þessum efniviði en starfsmenn gera það að 

hluta til, þ.e. í fréttum, þá megi gera ráð fyrir að máleinkennin hjá þessum tveimur mismunandi 

hópum í heild endurspegli að hluta til hinar mismunandi aðferðir og jafnframt hinar mismunandi 

textategundir, sbr. A og B hér á undan. En slíkt getur tæpast talist tilgáta um samanburð á 

starfsmönnum og viðmælendum sem hópum. Slíkan samanburð má hins vegar gera með því að 

halda sig innan sömu textategundar og sömu aðferðar. Þá liggur beint við að láta fréttirnar 

liggja milli hluta og kanna eingöngu mun á starfsmönnum í dægurmálaefni og viðmælendum í 

dægurmálaefni. Tilgáta mín um útkomu úr þeim samanburði er þessi: 

 

Enginn ótvíræður munur sést í dægurmálaefni milli málnotkunar starfsmanna annars 

vegar og viðmælenda hins vegar.  

 

Tilgátuna má rökstyðja með því að eins og fram hefur komið voru háðu breyturnar í þessari 

rannsókn einkum valdar með tilliti til hugmynda um áhrif mismunandi aðferðar og því er engin 

sérstök ástæða til að ætla að mismunandi hópar þátttakenda skipti máli ef báðir hóparnir nota 

sömu aðferð, þ.e. þá aðferð að tala án þess að styðjast við skrifað handrit frá orði til orðs.  

Fjallað er um samanburð á máleinkennum hjá starfsmönnum og viðmælendum í 

dægurmálaefni í 21. kafla. Þar má sjá hvernig C-lið tilgátunnar reiðir af. Eins og fram kemur í A 

og B hér á undan er gengið út frá því að einkum aðferð, og í minna mæli textategund, ráði því 

hvernig máleinkennin koma sameiginlega fram. Tilgátan hér í C-lið, um að þátttakendahópar í 

dægurmálaefni skipti ekki máli, er sett fram til að hnykkja á fyrrnefndu forsendunum. 
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10 Athugun á frávikum 

 

 
10.1 Frávik í útvarpsfréttum og dægurmálaefni í útvarpi 

Hugtakið frávik var útskýrt í kafla 9.1.2.1. Þar var einnig rakin skipting frávika í undirtegundirnar 

uppfyllingar, glöp og málvillur.  

Ástæða þess að frávik eru tekin til athugunar í þessari rannsókn er einkanlega sú að þegar 

hafður er í huga hinn mismunandi undirbúningstími í rituðum og töluðum textum þá megi ætla að 

tíðni frávika geti greint á milli aðferðanna tveggja, þ.e. milli handritsbundins efnis og 

handritslauss efnis, og sé jafnframt mikilvægur þáttur í lýsingu á málsniðum textategundanna 

tveggja, útvarpsfrétta og dægurmálaefnis í útvarpi. Tilgátan er því sú að frávik séu fleiri í 

handritslausu efni og dægurmálaefni en í handritsbundnu efni og fréttum. 

 

Frávik N (%) m.v. 1.000 orð 

Samtals 937 (100) 33,1 

   Uppfyllingar 612 (65,3) 21,7 

   Glöp 225 (24) 7,9 

   Málvillur 100 (10,7) 3,5 

 

 Tafla 10-1   Frávik alls og innbyrðis skipting þeirra 

 

Tafla 10-1 sýnir fjölda frávika í öllum efniviðnum. Dæmin eru 937 talsins. Það þýðir að frávik 

koma fyrir sem svarar 33,1 sinni í hverjum 1.000 orðum. Af einstökum tegundum frávika eru 

uppfyllingar (þ.e. hikyrði og endurtekningar) algengastar (65,3%) og koma fyrir 21,7 sinnum í 

hverjum 1.000 orðum. 
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Alls N= 937; 33,1 m.v. 1.000 orð (x/1000) Frávik /  

Aðferð, textategund Handritsbundið Handritslaust Fréttir Dægurmálae. 

 N x/1000 N x/1000 N x/1000 N x/1000 

Frávik samtals 32 3,5 905 46,6 179 16,8 758 43 

   Uppfyllingar 5 0,6 607 31,3 99 9,3 513 29,1 

   Glöp 19 2,1 206 10,6 58 5,4 167 9,5 

   Málvillur 8 0,8 92 4,7 22 2,1 78 4,4 

 

Tafla 10-2  Frávik borin að aðferð og textategund: skipting eftir handritsbundnu efni og  
 handritslausu efni og skipting eftir útvarpsfréttum og dægurmálaefni í útvarpi 
 

Í töflu 10-2 eru frávik (ásamt undirtegundum) borin að tveimur óháðum breytum: aðferð og 

textategund. Sjá má á töflu 10-2 að allar gerðir frávika eru mun algengari í handritslausu efni en í 

því handritsbundna, þ.e. skrifuðu útvarpsfréttunum. Munur milli aðferða (46,6 á móti 3,5) er 

margfalt meiri en 50%. Á töflu 10-2 sést enn fremur að frávik eru mun algengari í dægurmálaefni 

en í fréttum (43 á móti 16,8) og að sá munur er langt yfir 50%. Fjöldi dæma um frávik alls (937) 

er vel yfir lágmarkinu (N≥283). Samkvæmt forsendum í þessari rannsókn (sjá kafla 8.2.2) telst 

því ótvírætt að tilgátur um samband frávika við handritsleysi og við dægurmálaefni séu 

staðfestar. Taflan sýnir sömu tilhneigingu í öllum tegundum frávika. 
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Súlurit 10-1  Frávik borin að aðferð og textategund 

 

Súlurit 10-1 er byggt á töflu 10-2. Sjá má að innbyrðis munur á textategundunum fréttum og 

dægurmálaefni (þriðja og fjórða súla í hverjum súlnaklasa) er ekki eins afdráttarlaus og munurinn 

á aðferðunum tveimur (fyrsta og önnur súla í hverjum súlnaklasa). Frávik alls eru 2,6 sinnum 
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algengari í dægurmálaefni en í fréttum (43 á móti 16,8). Frávik alls eru hins vegar 13,3 sinnum 

algengari í handritslausu efni en handritsbundnu (46,6 á móti 3,5). Skýringin á því að fréttir í 

heild sýna hlutfallslega mun fleiri frávik en handritsbundið efni í heild er sú að mikið er um 

frávik hjá viðmælendum í fréttatímum. Það hefur sín áhrif á útkomuna fyrir textategundina fréttir 

í heild enda þótt viðmælendurnir leggi ekki til nema um 16,5% af heildarefniviðnum í fréttum. 

Frávik viðmælenda í fréttaviðtölunum nema 83,8 í hverjum 1.000 orðum (N=147), þ.e. þau eru 

margfalt fleiri en í hinum handritsbundna hluta fréttanna. 

 

  

10.2 Samantekt 
Frávik eru fyrst og fremst uppfyllingar, í minna mæli glöp en langsjaldgæfastar eru málvillur. 

Niðurstöðurnar sýna hvernig frávik í útvarpsmálinu tengjast því beinlínis að talað er án þess að 

styðjast við skrifað handrit frá orði til orðs. Þetta er engan veginn óvænt niðurstaða en hún liggur 

hér sem sé fyrir eftir nákvæma athugun á efniviði sem nemur 28.280 lesmálsorðum.  

 Niðurstöðurnar staðfesta tilgátu í kafla 9.2 um samband milli frávika og aðferðar og milli 

frávika og textategundar. 
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11 Athugun á tónlotum 

 

 

11.1 Meðalfjöldi orða í tónlotu 

11.1.1 Meðalfjöldi orða í tónlotu í útvarpsfréttum og dægurmálaefni í útvarpi 

Hugtakið tónlota var útskýrt í kafla 9.1.2.2 hér á undan. Átt er við streng atkvæða milli tveggja 

greinilegra þagna. Ekki er gerður greinarmunur á tónlotum eftir tónfallsmynstri. Lengd tónlotna 

er mæld í orðafjölda. Aðferðin var sú að telja tónlotur í textunum og deila í heildarorðafjölda 

textanna. Eftir því sem tónlotur eru fleiri í hverjum texta þá eru tónloturnar styttri að meðaltali.  

Þagnir milli tónlotna eru ekki aðeins gerðar til að anda119 heldur stafa þær einnig af 

örstuttu hiki sem getur stafað af því að fólk þurfi meiri umhugsunartíma til að skipuleggja tal sitt. 

Það á fyrst og fremst við þegar ekki er stuðst við handrit frá orði til orðs.  

Tilgátan er því sú að tónlotur séu að meðaltali tiltölulega styttri í handritslausu efni og 

dægurmálaefni en í handritsbundnu efni og fréttum. 120 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
119 Labov (1972) telur aukinn og tíðari andardrátt í tali vera eitt af því sem gefur til kynna hversdagslegt tal (1972:95-
96). 
120  Jörgensen (1970) sýnir fram á samband milli formlegrar málnotkunar og tiltölulega langra talsgreina 
(makrosyntagmer, makrostrukturer) í sænsku. Hið sama kom í ljós í athugun Vagle (1990:136 og 108-122) á norsku 
útvarpsmáli. Hugtakið talsgrein er haft um upphrópun, ávarp, setningu og setningarbrot. Enda þótt tónlotur séu 
skilgreindar á annan hátt en talsgreinar og þótt handritsbundið efni sé ekki hið sama og „formleg málnotkun“ getur 
verið áhugavert að hafa þennan samanburð á bak við eyrað.  
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Meðalfjöldi orða í tónlotu / Aðferð, textategund N x/1000 Meðalfjöldi orða í tónlotu 

Alls (22.342 lesmálsorð) 2.953 132,2 7,6 

Handritsbundið efni (8.886 lesmálsorð) 987 111,1 9 

Handritslaust efni  (13.456 lesmálsorð) 1.966 146,1 6,8 

Fréttir (10.640 lesmálsorð) 1.209 113,6 8,8 

Dægurmálaefni (11.702 lesmálsorð) 1.744 149 6,7 

 
Tafla 11-1  Meðalfjöldi orða í tónlotu borinn að aðferð og textategund: skipting eftir handritsbundnu og   
 handritslausu efni og eftir útvarpsfréttum og dægurmálaefni í útvarpi 
 

Tafla 11-1 sýnir að handritsbundnu efni fylgir að notuð eru fleiri orð í hverri tónlotu að meðaltali 

heldur en þegar talað er án handrits. Talsverður munur sést; 9 orð að meðaltali í upplestrinum en 

6,8 orð að meðaltali þegar talað er án handrits. Tafla 11-1 sýnir enn fremur að tónlotur eru að 

jafnaði talsvert lengri í fréttum en í dægurmálaefni; 8,8 orð á móti 6,7 orðum. Munurinn er þó í 

hvorugu tilvikinu nógu afgerandi til að staðfesta þá tilgátu að handritslausu efni og 

dægurmálaefni fylgi hlutfallslega stuttar tónlotur.  

Tónlotur í fréttum í heild eru lítið eitt styttri en í handritsbundnu efni í heild af því að 

viðmælendur í fréttum í þessum efniviði nota að meðaltali svolítið styttri tónlotur (7,9 orð að 

meðaltali) en þegar fréttahandritin eru lesin. Við það lækkar meðaltalið fyrir fréttirnar lítillega 

eins og ráða má af töflu 11-1. 
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Súlurit 11-1  Meðalfjöldi orða í tónlotu borinn að aðferð og textategund 

 

Súlurit 11-1 er byggt á töflu 11-1. Eins og súluritið sýnir er svolítill munur á meðalfjölda orða í 

tónlotu annars vegar milli handritsbundins efnis og handritslauss og hins vegar milli frétta og 

dægurmálaefnis. Í báðum tilvikum er þó innan við 50% munur á meðalfjölda orða í tónlotu 
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Hluti fréttaefnisins var greindur nánar. Skrifuðu fréttirnar voru greindar í fréttaágrip121, 

stutta fréttatexta sem þulur les, innganga (sem þulur les) að pistlum fréttamanna og loks pistla 

fréttamanna (sem þeir lesa sjálfir). Tónloturnar eru frá því að vera einyrtar og upp í 28 orð að 

lengd. 

 
 
Meðalfjöldi orða í tónlotu / Textategund:  

Fréttir: Undirtegundir 

Fjöldi tónlotna  Meðalfjöldi orða í tónlotu 

Fréttaágrip  (733 lesmálsorð) 86 8,5 

Stuttir fréttatextar (426 lesmálsorð) 51 8,4 

Inngangar að pistlum (665 lesmálsorð) 84 7,9 

Pistlar (1.939 lesmálsorð) 197 9,8 

  

Tafla 11-2  Meðalfjöldi orða í tónlotu: nánari greining á hluta skrifuðu útvarpsfréttanna 

 

Tafla 11-2 sýnir að pistlar fréttamanna skera sig úr með langar tónlotur (9,8 orð að meðaltali), 

þ.e. þegar fréttamenn lesa eigin texta. Fréttaþulir lesa annað (fréttaágrip, stutta fréttatexta og 

innganga að pistlum) en það er í langflestum tilvikum efni sem aðrir hafa skrifað. 

Tónloturnar í þessum efniviði virðast því lengjast ekki aðeins við það að lesið sé upp úr 

handriti, sbr. töflu 11-1 hér á undan, heldur enn frekar þegar lesið er úr handriti sem upplesarinn 

skrifaði sjálfur. Þannig eru tónlotur greinilega lengri eftir því sem lesari er kunnugri textanum. 

Það bendir m.ö.o. til þess að beint samband sé milli undirbúnings og tónlotulengdar.  

Eins og sjá má á töflu 11-1 hér á undan var tónlotulengd í dægurmálaefni að meðaltali 6,7 

orð. Enda þótt það komi ekki fram í töflunni kom fram munur innan dægurmálaefnisins eftir 

starfsmönnum og viðmælendum. Starfsmenn notuðu að meðaltali 6 orð í tónlotu en viðmælendur 

höfðu þær að jafnaði þriðjungi lengri, 8 orð. Mér þótti áhugavert að skoða nánar hvað byggi að 

baki þessum mun innan sömu textategundar og sömu aðferðar. Ég athugaði því dægurmálaefnið 

svolítið betur. Dægurmálaþættirnir eru tveir og eru í rannsókninni auðkenndir með númerunum 7 

                                                 
121 Á íslenskum fréttastofum er oft notað nafnorðið helst um slík ágrip. Oft eru þetta um 2-3 setningar með aðalkjarna 
tiltekinnar fréttar. Skv. Bell (1991) er fréttaágripið nauðsynlegur hluti fréttar og hefur „precisely the same function in 
news as the abstract in personal narrative. It summarizes the central action and establishes the point of the 
story“ (Bell 1991:149). Um hlutverk ágrips í frásögnum almennt sjá einnig Labov (1999[1972]). 
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og 6. Ég athugaði allan þátt nr. 7 (5.907 lesmálsorð), sjá töflu 11-3, og um helming þáttar nr. 6 

(5.855 lesmálsorð), sjá töflu 11-4. 

 

Meðalfjöldi orða í tónlotu / Textategund: 

Dægurmálaefni: Þáttur nr. 7 

Fjöldi 
tónlotna  

Meðalfjöldi 
orða í tónlotu 

Staðal-
frávik 

Meðal-
frávik 

Dægurmálaþáttur nr. 7 (5.907 lesmálsorð) 769 7,7 __ __ 

Starfsmenn (2.228 lesmálsorð) 303 7,4 5,1 3,8 

Viðmælendur (3.679 lesmálsorð) 466 7,9 5,9 4,8 

 

Tafla 11-3   Meðalfjöldi orða í tónlotu: nánari greining á dægurmálaþætti nr. 7 

 

Eins og tafla 11-3 sýnir skiptast 2.228 lesmálsorð starfsmanna í 303 tónlotur sem gerir 7,4 orð að 

meðaltali í tónlotu. Athygli vekja há staðal- og meðalfrávik sem benda til þess að á bak við 

meðaltalið dyljist mikill breytileiki. Af þeim sökum er rétt að huga nánar að honum.   

Stysta tónlota hjá starfsmönnum er 1 orð og lengsta tónlota 30 orð. Algengasta 

tónlotulengd er 6 orð (34 dæmi), þá 4 orða tónlotur (32), síðan 7 orða og eins orðs (29). Tónlotur 

með orðafjölda á bilinu 1-15 voru 93,4% af efniviðnum en 16-30 orða tónlotur voru 6,6% og þar 

af var hvergi um að ræða fleiri en þrjú dæmi um hvert tilvik. Greiningin sýnir m.ö.o. að 

meðaltalið 7,4 hjá starfsmönnum merkir í raun ekki að „algengasta tónlotulengd hjá 

starfsmönnum sé 7 eða 8 orð“ – enda eru staðal- og meðalfrávik há – heldur er þvert á móti 

algengast að tónlotur séu 6 og 4 orð að lengd. 

Tafla 11-3 sýnir að 3.679 lesmálsorð viðmælenda skiptast í 466 tónlotur sem þýðir að 

meðalfjöldi orða í tónlotu er 7,9. Hér eru staðal- og meðalfrávik enn meiri en meðal starfsmanna. 

Þegar þessi mikli breytileiki er skoðaður nánar kemur eftirfarandi í ljós: Stysta tónlota er 1 orð 

(25 dæmi). Lengsta tónlota 28 orð (2 dæmi). Algengasta tónlotulengd er 2 orð (57 dæmi), þá 3 

orða (53), 5 orða (47) og 4 orða (44) tónlotur. 88,1% af tónlotunum (411 af 466) reyndist með 1-

15 orð en 11,8% (55 tónlotur) með orðafjölda á bilinu 16-28. Veita má því sérstaka athygli að 

greiningin sýnir að meðaltalið hjá viðmælendum í þessum efniviði (7,9 skv. töflu 11-3) ber ekki 

að skilja svo að algengast sé að tónlotur séu á bilinu 7-8 orð að lengd hjá viðmælendunum. Þær 

eru á hinn bóginn oftast 2-5 orð að lengd en geta orðið miklu lengri þótt ekki sé algengt að þær 

séu lengri en u.þ.b. 15 orð. 
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Af einhverjum ástæðum er mynstrið hjá viðmælendum allólíkt því sem gerist meðal 

starfsmanna í sama dægurmálaþætti; viðmælendurnir nota sem sé tiltölulega fleiri mjög stuttar 

tónlotur (hér eru 2, 3, 4 og 5 orð algengust) en starfsmennirnir gera (þar sem 4, 6 og 7 orð voru 

algengust). Einnig er svolítið meira um mjög langar tónlotur hjá viðmælendum en hjá 

starfsmönnum.  

 

Meðalfjöldi orða í tónlotu / Textategund: 

Dægurmálaefni: Hluti þáttar nr. 6 

Fjöldi 
tónlotna  

Meðalfjöldi 
orða í tónlotu 

Staðal-
frávik 

Meðal-
frávik 

Fyrri hluti dægurmálaþáttar nr. 6 (5.855 lesmálsorð)  955 5,9 __ __ 

Starfsmenn (4.583 lesmálsorð) 826 5,5 4,3 3,3 

Viðmælendur (1.272 lesmálsorð) 169 7,5 6,2 4,4 

 

Tafla 11-4   Meðalfjöldi orða í tónlotu: nánari greining á hluta dægurmálaþáttar nr. 6 

 

Tafla 11-4 sýnir að 5.855 lesmálsorð úr dægurmálaþætti nr. 6 (texti tekinn úr fyrri hluta þáttarins) 

skiptust í 995 tónlotur. Meðallengd tónlotna er því 5,9 orð, þ.e. að meðaltali nokkuð styttri 

tónlotur en í dægurmálaþætti nr. 7 (7,7 orð), sjá töflu 11-3 hér á undan.  

Einyrtar tónlotur eru hér algengastar (134), þá 2 orða (124), síðan 4 orða (114) og 3 orða 

(113), síðan er nokkurt stökk en í 5. sæti eru 6 orða tónlotur (89) og í 6. sæti 5 orða tónlotur (80 

talsins). Í raun og veru er því nánast beint samband milli orðafjölda og tíðni í dægurmálaþætti nr. 

6, þ.e. styttri lotur (1-6 orð) eru algengari og lengri lotur fátíðari. Við 15 orða tónlotur (sem eru 

15 talsins í þessum efniviði) verða greinileg skil, tónlotur með 16 orð eru aðeins 6 talsins og 

orðfleiri tónlotur þaðan af fágætari.  

Í fyrri hluta dægurmálaþáttar nr. 6 koma 2 starfsmenn og 3 viðmælendur við sögu. Tölur 

um tónlotulengd byggjast því á málnotkun aðeins 5 manns. Breytileikinn gæti bent til þess að 

einstaklingsmunur skipti máli í þessu sambandi, e.t.v. fremur en hlutverk þátttakenda, þ.e. fremur 

en það hvort þeir eru starfsmenn eða viðmælendur. 

Tafla 11-4 sýnir að 4.583 orð starfsmanna skiptast í 826 tónlotur. Meðalfjöldi orða í 

tónlotu er því 5,5 orð meðal starfsmanna;  staðalfrávik 4,3 og meðalfrávik 3,3. Tónlotur voru hér 

á bilinu frá því að vera 1 orð að lengd og upp í 35 orð. Algengasta tónlotulengd var raunar 1 orð 

(116 dæmi); þá komu tveggja orða tónlotur (109), síðan fjögurra orða (99) og þriggja orða (97). 
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Síðan koma 5 orða (74) og 6 orða (72) tónlotur. Tónlotur með orðafjölda á bilinu 1-15 voru 

97,1% af efniviðinum en 16-35 orða tónlotur voru 2,9% og þar var hvergi um að ræða fleiri en 5 

dæmi um hvert tilvik. Greinilegt er að dæmum fækkar jafnt og þétt eftir því sem fleiri orð eru í 

lotunum. Óhætt er að segja að málnotkun starfsmannanna tveggja í þessum dægurmálaþætti 

einkennist af því að tiltölulega stuttar tónlotur (1-6 orð) séu algengar. 

 Sjá má í töflu 11-4 að 1.272 orð viðmælenda skiptust í 169 tónlotur. Það eru að meðaltali 

7,5 orð í hverri tónlotu; staðalfrávik 6,2 og meðalfrávik 4,4 – háar tölur eins og oftar hér á undan. 

Lengd tónlotna var frá 1 orði upp í 36 orð. Algengastar voru (eins og hjá starfsmönnunum í 

þessum dægurmálaþætti) einyrtar tónlotur (18). Í öðru sæti voru 6 orða tónlotur (17 talsins), 3 

orða tónlotur í 3. sæti og þar á eftir komu tveggja orða (15) og 4 orða (15) tónlotur. Tónlotur með 

orðafjölda á bilinu 1-15 voru 89,9% af efniviðnum en 16-36 orða tónlotur voru 10,1% og var þar 

hvergi um að ræða fleiri en 4 dæmi um hvert tilvik.  

Viðmælendurnir, sem hér eiga í hlut, tóku því hlutfallslega oftar upp á því en 

þáttarstjórnendur að nota langar tónlotur. Hið sama sást í dægurmálaþætti nr. 7 hér á undan.   

  Eins og áður var nefnt hafði ég tekið eftir talsverðum mun innan dægurmálaefnisins eftir 

þátttakendahópum, þ.e. annars vegar höfðu starfsmenn meðaltalið 6 orð í tónlotu og hins vegar 

höfðu viðmælendur að meðaltali 8 orð í tónlotu. Það var ástæða þess að ég vildi skoða 

dægurmálaþættina betur, sbr. töflur 11-3 og 11-4 hér á undan. Í ljós hefur komið að munurinn er 

einkum áberandi í öðrum dægurmálaþættinum (nr. 6) en varla tiltökumál í hinum þættinum. 

Einnig hefur sést að á bak við meðaltölin dylst mikill breytileiki í báðum þáttunum.  

Þetta þýðir að ekki er ástæða til að draga sérstakar ályktanir af þessum niðurstöðum um 

málnotkun þátttakenda sem hópa, með mismunandi hlutverk, þ.e. annars vegar sem starfsmenn 

og hins vegar sem viðmælendur. 

Aftur á móti leiðir niðurstaðan, þar sem sjá mátti m.a. há staðal- og meðalfrávik, til þeirrar 

spurningar hversu mikill einstaklingsmunurinn gæti verið að því er varðaði meðallengd tónlotna 

og mynstur í dreifingu tónlotulengdar. Ég gerði því sérstaka athugun á dreifingu tónlotna eftir 

orðafjölda hjá nokkrum einstaklingum, sjá Innskot hér á eftir. Sú athugun bendir til þess að 

breytileg tónlotulengd fari fremur eftir einstaklingum en þátttakendahópum með tiltekin hlutverk. 

 

Innskot 
Hér verður lítillega hugað að því hve meðalfjöldi orða í tónlotu er breytilegur milli einstaklinga. 
Efniviðurinn er fyrri hluti dægurmálaþáttar nr. 6. Athugunin getur ekki talist annað en í besta falli örlítil 
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vísbending um einstaklingsmun hvað varðar þetta máleinkenni enda er hér aðeins um 5 manns að ræða 
(tvær konur: SÚ26, VÚ20; þrjá karla: SA27, VA17, VA18)122. 
 
Einstaklingur Meðalfjöldi orða í tónlotu Algengasti orðafjöldi í tónlotu  

SÚ26 6,8 2; 3; 1 
SA27 5,0 1; 2; 4 
VA17 5,9 1; 4; 3 
VA18 4,1 1; 2; 6 
VÚ20 10,6 8; 9; 3 

 
Tafla 11-5  Meðalfjöldi orða og þrennur algengasti orðafjöldi í tónlotu: greining á 5  
 einstaklingum í sama dægurmálaþætti 
 
Tafla 11-5 sýnir 1) að talsverður munur getur verið á einstaklingum innan sömu aðferðar og sömu 
textategundar og 2) að hjá flestum (þ.e. fjórum af fimm þátttakendum) eru styttri tónlotur algengari en þær 
lengri. Tiltölulega fáar en langar tónlotur geta hins vegar hækkað meðaltölin verulega. Fyrir vikið eru 
meðaltöl væntanlega alls ekki fullnægjandi lýsing á orðafjölda í tónlotu.  
 

11.1.2 Samantekt 

Þær niðurstöður, sem sagt var frá hér á undan, ná ekki að staðfesta þá tilgátu að samband sé milli 

tónlotulengdar og aðferðar og á milli tónlotulengdar og textategundar. Í hvorugu tilvikinu nær 

munurinn 50%. Tölurnar sýna vissulega að í þessum tiltekna efniviði var skrifaður texti fluttur í 

lengri tónlotum en það efni sem flutt er án handrits. En ekki er óhætt að yfirfæra þessar 

niðurstöður á aðferðirnar eða textategundirnar almennt, miðað við þær tölulegu viðmiðanir sem 

beitt er í þessari rannsókn. 

Pistlar fréttamanna skera sig hér úr með lengstar tónlotur. Þar eru fréttamenn ávallt að lesa 

texta sem þeir sömdu sjálfir. Af því má álykta að tónlotur séu jafnframt enn lengri eftir því sem 

lesari er kunnugri textanum, þ.e. að meiri undirbúningur leiði til lengri tónlotna.  

Nánari athugun á lengd tónlotna í hluta dægurmálaefnisins leiddi í ljós að á bak við 

meðaltöl getur dulist mjög breytileg dreifing eftir einstaklingum. Þá kom fram vísbending um að 

fremur stuttar tónlotur (1-6 orð) væru algengari en lengri tónlotur. Eigi að síður er meðalfjöldi 

orða í tónlotu þar meiri en 6, þ.e. 6,7 orð. Það skýrist af því að tiltölulega fáar tiltölulega langar 

tónlotur hækka meðaltalið. 

 

 

 

 
                                                 
122 S = starfsmaður, V = viðmælandi, A = karl, Ú = kona. 
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11.2 Samband tónlotuskila við aðaltengingar milli setninga 

11.2.1 Aðaltengingar milli setninga á mótum tónlotna í útvarpsfréttum og dægurmálaefni í  

 útvarpi 

Hér verður sagt frá athugun á sambandi tónlotuskila, sbr. kafla 11.1 hér á undan, við 

aðaltengingar milli setninga en um þær er að öðru leyti fjallað í 12. kafla.123  

Mér þótti áhugavert að kanna á þennan hátt sambandið milli samtenginga annars vegar og 

hins vegar tónlotna, þ.e. máleinkennis sem er flutningsbreyta í „efsta lagi“ málsins. Samtengingar 

eiga aftur á móti væntanlega heima annars staðar í málkunnáttu fólks. Segja má að með þessu sé 

verið að prófa þá staðhæfingu sem Þórunn Blöndal (2005b) orðar svo: „[H]ljómræn og 

samskiptaleg skil koma yfirleitt alltaf á setningarlegum skilum“ (2005b:690). Athugunin leiðir 

annars vegar í ljós hve algengt sé að þessi tvenns konar skil fari saman og hins vegar hvernig 

tengslum þessa er háttað við aðferð og við textategund, þ.e. hvort þar er munur á handritsbundnu 

og handritslausu efni og munur eftir útvarpsfréttum og dægurmálaefni í útvarpi. 

Í þessu skyni var hér athugað a) hve algengt væri að nýjar tónlotur eftir þagnir hæfust á 

aðaltengingu milli setninga; b) hve oft tónlotur enduðu á aðaltengingu milli setninga; c) hve 

mikið væri um að aðaltenging milli setninga væri eina orðið í tónlotu. Loks var tekið saman hve 

a), b) og c) væri algengt samanlagt, þ.e. hversu oft færi saman aðaltenging milli setninga og 

tónlotuskil.  

 

T  aðaltengingarnar og, en, eða milli setninga 
=  þögn milli tónlotna 
= T aðaltenging í upphafi tónlotu 
T = aðaltenging í niðurlagi tónlotu 
= T =    aðaltenging sem er eina orðið í tónlotu 
T+= aðaltengingar milli setninga á mótum tónlotna 

samtals (þ.e. =T, T= og =T= samanlagt) 
 

Tafla 11-6  Táknalykill 

 

Kannaðir voru tveir textar: fréttatexti nr. 0 (4.669 lesmálsorð) og fyrri hluti (4.666 lesmálsorð) úr 

dægurmálaþætti nr. 6. Alls 9.335 lesmálsorð. Niðurstöður koma fram í töflu 11-7 og súluriti 11-2. 

 

                                                 
123 Eins og fram kemur í 12. kafla var ákveðið að kanna aðaltengingar milli setninga í þessari rannsókn vegna þess að 
erlendar athuganir bentu til þess að þær væru algengari í töluðum en rituðum textum.  
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Aðaltenging milli setninga á mótum tónlotna / Aðferð, textategund 

 

N M.v. 1.000 orð 

Aðaltengingar milli setninga alls 

(9.335 lesmálsorð) 

282 

100% 

30,2 

 

Þar af aðaltengingar milli setninga á mótum tónlotna 

 (9.335 lesmálsorð) 

256  

90,8% 

27,4 

Handritsbundið efni (3.976 lesmálsorð  ) 

Aðaltenging milli setninga á mótum tónlotna samtals (T+=) 

=T (N=74, 54 og; 20 en)                                                                    18,6 

T=                                                                                                         0 

=T=                                                                                                       0 

74 18,6 

Handritslaust efni  (5.359 lesmálsorð) 

Aðaltenging milli setninga á mótum tónlotna samtals (T+=) 

=T (N=98; 67 og; 25 en; 6 eða)                                                         18,3 

T= (N=48; 33 og, 12 en, 3 eða)                                                            9 

=T= (N=36; 24 og; 12 en)                                                                   6,7 

 

182 34 

Fréttir (4.669 lesmálsorð) 

Aðaltenging milli setninga á mótum tónlotna samtals (T+=) 

 =T (N=89; 65 og; 24 en)                                                                   19,1 

T= (N=2; 2 og)                                                                                     0,4 

=T=                                                                                                       0 

91 19,5 

Dægurmálaefni (4.666 lesmálsorð) 

Aðaltenging milli setninga á mótum tónlotna samtals (T+=) 

=T (N=83; 56 og; 21 en; 6 eða)                                                         17,8 

T= (N=46; 31 og; 12 en; 3 eða)                                                           9,9 

=T= (N=36; 24 og; 12 en)                                                                    7,7 

165 35,4 

 
Tafla 11-7  Aðaltenging milli setninga á mótum tónlotna borin að aðferð og textategund:  
 samanburður á  handritsbundnu og handritslausu efni og á útvarpsfréttum og dægurmálaefni í  
 útvarpi 
 

Tafla 11-7 sýnir m.a. að aðaltengingum milli setninga fylgja langoftast tónlotuskil: í 90,8% dæma 

um aðaltengingu milli setninga eru jafnframt á ferðinni þagnir sem marka skil milli tónlotna, 

öðrum hvorum eða báðum megin tengingarinnar. Þetta kemur vel heim og saman við það að 

hljómræn og setningarleg skil fari yfirleitt saman.  
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Tafla 11-7 sýnir líka að í handritsbundnu efni eru slíkar þagnir ávallt á undan 

aðaltengingunni (öll 74 dæmin eru um =T).  

Í handritslausu útvarpsefni eru þagnir á undan aðaltengingu hlutfallslega álíka tíðar (18,3) 

og í handritsbundnu efni (18,6). En því til viðbótar eru aðaltengingar milli setninga í 

handritslausu efni í lok tónlotu (T=) allalgengar (9) og sem eina orð tónlotu (=T=) sömuleiðis 

(6,7). Þau afbrigði komu ekki fyrir í handritsbundnu efni.  

Í töflu 11-7 er einnig hægt að sjá samanburð á textategundunum tveimur, útvarpsfréttum 

og dægurmálaefni í útvarpi. Ráða má af niðurstöðunum að ekki er að merkja að umtalsverður 

munur sé á fréttum og dægurmálaefni með tilliti til þess að byrjað sé á aðaltengingu þegar ný 

tónlota hefst (=T), þ.e. 19,1 dæmi í hverjum 1.000 orðum í fréttum og 17,8 dæmi í hverjum 1.000 

orðum í dægurmálaefni. Á hinn bóginn eru aðaltengingar milli setninga býsna tíðar í lok tónlotu 

(T=) í dægurmálaefni (9,9 dæmi í hverjum 1.000 orðum), reyndar einkum hjá starfsmönnum, en 

slíkt kemur alls ekki fyrir í fréttum sem lesnar eru eftir handritum. Dæmin tvö í fréttatímanum má 

rekja til viðmælenda í viðtölum. Enn fremur kemur það eingöngu fyrir í dægurmálaefninu, raunar 

aðeins hjá starfsmönnum, að tónlota sé einungis aðaltenging milli setninga (=T=). Í þessum hluta 

efniviðarins er aðaltenging milli setninga á mótum tónlotna hlutfallslega töluvert algengari í 

heildina í dægurmálaefninu en í fréttatímanum.124 Munurinn endurspeglar sýnilega mun á 

aðferðum, sbr. niðurstöður í töflu 11-7 um samanburð á handritsbundnu efni og handritslausu 

efni. 

 

T+= =T T= =T=

Handritsbundið
Handritslaust
Fréttir
Dægurmálaefni

 

Súlurit 11-2  Aðaltengingar milli setninga á mótum tónlotna bornar að aðferð og textategund 

 

                                                 
124 Þetta þýðir líka að í heildina eru aðaltengingar milli setninga á mótum tónlotna nærfellt tvöfalt tíðari í 
handritslausu efni (34 dæmi í hverjum 1.000 orðum) en í handritsbundnu efni (18,6 dæmi í hverjum 1.000 orðum). 
Fyrri hluti dægurmálaþáttar nr. 6 hefur hærra hlutfall aðaltenginga milli setninga en er í dægurmálaefninu í heild. 
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Súlurit 11-2 er byggt á töflu 11-7. Súlnaklasinn lengst til vinstri (T+=) sýnir samanlagðar tölur 

um dæmi þar sem saman fara tónlotuskil og aðaltengingar milli setninga. Þarna má sjá mikinn 

mun. Súlnaklasinn næstlengst til vinstri, um algengustu gerð af sambandi tónlotuskila og 

aðaltenginga milli setninga (=T), sýnir hins vegar að í raun er þar enginn munur milli aðferða og 

milli textategunda. Slíkan mun er aðeins að finna í fágætari tegundunum (T= og =T=) eins og 

þriðji og fjórði súlnaklasi sýna. Þar er munurinn líka alveg afdráttarlaus. 

 

11.2.2 Samantekt  

Af athugun á aðaltengingum milli setninga á mótum tónlotna sést m.a. að meirihluti aðaltenginga 

milli setninga, eða 90,8%, er jafnframt á mótum tónlotna. Það merkir að þar fari saman 

tónlotuskil og setningaskil (T+=). 

 Athugunin leiðir í ljós að fréttalesarar hafa þá meginaðferð að þagna á undan 

aðaltengingum milli setninga. Sú aðferð (=T) kemur raunar fram í álíka miklum mæli í 

útvarpsefni sem flutt er án handrits.  

Jafnframt þessu er allsterkt einkenni á tali starfsmanna í dægurmálaefni að þagna á eftir 

aðaltengingu milli setninga (T=) og að þagna bæði á undan og á eftir slíkum tengingum (=T=).  

Sú skýring kemur upp í hugann að tal án samfellds handrits kalli oft á að öðru hverju þurfi 

stutt augnablik til umhugsunar og einnig að aðaltenging í lok tónlotu geti þjónað því hlutverki að 

gefa til kynna að ætlunin sé að bæta meiru við. Aðaltengingin getur líka fyllt upp í þögnina eins 

og einkum á við um =T=. Þetta máleinkenni gæti því verið skylt uppfyllingum (hikyrðum og 

endurtekningum) sem sagt er frá í 10. kafla hér á undan, sbr. einnig kafla 9.1.2.1.  

Þessi tvö síðastnefndu fyrirbæri (T= og =T=) komu aldrei fyrir í fréttalestri í þeim efniviði 

sem hér var athugaður. Það virðist sem sé vera bundið við handritslaust tal að fólk þagni á eftir 

aðaltengingu milli setninga. 
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12 Athugun á aðaltengingum milli setninga 

 

 

12.1 Aðaltengingar milli setninga í útvarpsfréttum og dægurmálaefni í útvarpi 

Ástæða þess að ákveðið var að kanna aðaltengingar milli setninga var einkum sú að erlendar 

athuganir benda til þess að þær séu algengari í töluðum en rituðum textum. Chafe (1986) segir 

almennt um talaða texta að þeir séu „typically constructed of a series of relatively independent 

clauses and clause fragments. Often the clauses are linked by “and”“ (1986:28). Vagle (1990) 

segir að aðaltengingar í töluðum textum endurspegli „talespråkets additive karakter“. Í sem stystu 

máli er samkvæmt þessu almennt talið algengara í rituðum textum að setja punkt milli 

merkingareininga og byrja þá næstu á einhverju öðru orði en tengingu en að í töluðum textum 

tengi fólk oftar með þeim samtengingum sem samsvara á íslensku og, en, eða.  

Til að þreifa lauslega á hugsanlegum mun milli talaðra og ritaðra texta í íslensku hvað 

þetta snerti bar ég stutta kafla úr þingræðum um sjúkratryggingafrumvarp á Alþingi vorið 2008 

(alls 5.300 orð) saman við jafn langan texta (5.300 orð) úr athugasemdum með sama frumvarpi. Í 

þingræðuhlutanum tók ég þó ekki með framsöguræðuna heldur einungis kafla sem tilheyrðu 

fremur hinum „eiginlegu“ umræðum. Niðurstöður úr þessari litlu athugun benda vissulega til þess 

að munur sé á töluðum og rituðum textum í íslensku þegar kemur að notkun aðaltenginga milli 

setninga. Þær reyndust 103 í þingræðunum en 62 í jafn löngum athugasemdatexta. Tíðnin 

jafngildir 19,5 aðaltengingum milli setninga í hverjum 1.000 orðum í þingræðum á móti 11,7 

aðaltengingum milli setninga í hverjum 1.000 orðum í athugasemdunum. 

Í þessari rannsókn er lögð áhersla á að kanna áhrif skrifaðs handrits á útvarpstextana og 

þ.a.l. beinist áhuginn hér m.a. að máleinkennum á borð við aðaltengingar milli setninga.  
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Alls N=750; alls meðaltíðni 26,5 m.v. 1000 orð (x/1000) Aðaltenging milli setninga /  

Aðferð, textategund Handritsbundið Handritslaust Fréttir Dægurmálae. 

N x/1000 N x/1000 N x/1000 N x/1000  

206 23,2 544 28,1 261 24,5 489 27,7 

 

Tafla 12-1  Aðaltenging milli setninga borin að aðferð og textategund: skipting eftir  
handritsbundnu efni og handritslausu efni og skipting eftir útvarpsfréttum og dægurmálaefni í 
útvarpi 

 

Tafla 12-1 sýnir hvernig 750 aðaltengingar milli setninga skiptast eftir annars vegar aðferðum og 

hins vegar eftir textategundum. Innbyrðis munur í hvoru tilviki er langt innan við 50% svo að 

ekki verður hérna dregin sú ályktun af efniviðnum að aðaltengingar milli setninga einkenni 

endilega handritslaust útvarpsefni né heldur dægurmálaefni í útvarpi sem textategund. Tilgáta um 

að þarna sé samband á milli fæst því ekki staðfest hérna. 

 

0

10

20

30 Handritsbundið

Handritslaust

Fréttir

Dægurmálaefni

 

Súlurit 12-1  Aðaltenging milli setninga borin að aðferð og textategund 

 

Súlurit 12-1 sýnir hvernig aðaltenging milli setninga dreifist innan aðferðar og innan 

textategundar. Súluritið ber með sér að munurinn innan beggja óháðu breytnanna er langt innan 

við 50%. 

 Enda þótt tölurnar í töflu 12-1 sýni það ekki þá kom í ljós í athuguninni að starfsmenn í 

dægurmálaefni, þ.e. stjórnendur dægurmálaþátta, skáru sig úr með hlutfallslega margar 

aðaltengingar milli setninga, 30 í hverjum 1.000 orðum, sem er um 20% meira en hjá 

viðmælendum þeirra í dægurmálaefninu sem notuðu 24,9 aðaltengingar milli setninga í hverjum 

1.000 orðum. Sá munur er á efniviði frá viðmælendum og frá starfsmönnum í dægurmálaefninu 

að hinir fyrrnefndu koma einungis til sögunnar í viðtölum en hluti af efni frá starfsmönnum er 

eintal þeirra. Vera má að meira sé um aðaltengingar milli setninga í eintali en í 
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samtölum/viðtölum í íslensku útvarpsmáli en þetta þyrfti að athuga nánar áður en frekari 

ályktanir yrðu dregnar. 

 

 

12.2 Samantekt 

Niðurstöðurnar sýna svolítinn mun á tíðni aðaltenginga milli setninga: þær eru heldur algengari í 

handritslausu efni en handritsbundnu og heldur tíðari í dægurmálaefni en útvarpsfréttum. En 

munurinn er langt innan við 50% og því fæst hér ekki staðfest tilgáta um að þetta máleinkenni 

geti talist sérkenna handritslaust útvarpsefni og dægurmálaefni í útvarpi. 

Þegar starfsmenn og viðmælendur í dægurmálaefni voru bornir sérstaklega saman kom 

fram munur sem hugsanlega er vísbending um að aðaltengingar milli setninga séu algengari í 

eintali en í samtölum/viðtölum. Ekkert verður þó fullyrt um slíkt hér. Það kallar á sérstaka 

athugun.125 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
125 Hér á undan var einnig sagt frá örrannsókn á aðaltengingum milli setninga í þingræðum og í athugasemdum með 
lagafrumvarpi. Fram kom sterk vísbending um að þær væru mun algengari í ræðunum. Tölurnar sjálfar vekja einnig 
athygli í samanburði við athugunina á útvarpstextum þar sem aðaltengingar milli setninga, hvort heldur var í 
handritsbundnu eða handritslausu efni, reyndust þar fleiri en í báðum textategundunum af Alþingi. Úrtakið þaðan var 
hins vegar of lítið til að leggja megi frekar út af þessum mun án frekari athugunar. 
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13 Athugun á tilvísunartengingunum sem og sem að 

 

 

13.1 Tilvísunartengingarnar sem og sem að í útvarpsfréttum og dægurmálaefni í útvarpi 

Í þessum kafla er sagt frá niðurstöðu úr athugun á tilvísunartengingunum sem og sem að. Litið er 

svo á að þær tilheyri sömu breytu. 126 Tilgangur athugunarinnar er að prófa þá tilgátu að tilbrigðið 

sem að sérkenni handritslaust efni og dægurmálaefni í útvarpi. 

 Hér er gengið út frá því að tilvísunartengingin sem sé notuð jöfnum höndum í hvers kyns 

rituðum og töluðum textum. Aftur á móti virðist tilvísunartengingin sem að ekki koma fyrir í 

öllum rituðum textum. Kress (1982) nefnir muninn á notkun sem og sem að í íslensku og segir að 

oftast sé notað sem en sem að komi fyrir í hversdagsmáli: „Relativsätze werden in der Regel 

durch die indeklinable Partikel sem (umgangssprachlich sem að) ... eingeleitet“ (Kress 1982:251). 

Í íslensku má finna hliðstæðu við sem og sem að í aukatengingunum ef og ef að og þegar og 

þegar að. Í skólum hefur nemendum verið bent á að velja fremur einyrtu tengingarnar.127 

Tilbrigðin sem og sem að hafa þó lengi þrifist hlið við hlið í íslensku.128  

Til að fá frekari vísbendingar um dreifingu sem og sem að í íslensku athugaði ég lítillega 

textasöfn á vef Orðabókar Háskólans úr töluðu og rituðu máli. Þetta var gert árið 2006 þegar þar 

voru orðnir aðgengilegir fáeinir samanburðarhæfir talaðir textar. Annars vegar er um að ræða 

                                                 
126 Þeim til viðbótar er einnig notuð tengingin er, í mjög hátíðlegu máli, en hún er ekki til skoðunar hérna. Um 
upphaf og sögu tilvísunartengingarinnar sem í íslensku, sjá Harald Matthíasson (1959:79-85) og Jakob Benediktsson 
(1959:138). Auk sem, sem að og er hafa þekkst „spurnarorð í tilvísunarmerkingu“ (Haraldur Matthíasson 1959:153 
o.áfr.), einkum hvað og hver, líklega einkum í þýddum textum fyrri alda vegna latneskra áhrifa; loks þekktist í fornu 
máli að at væri „tilvísunarorð“ (1959:69).  
127 Tvíyrtu tenginganna sem að, þegar að, ef að er oft alls ekki getið í kennslubókum, sbr. t.a.m. Ragnheiði Briem 
(1998: 78, 90-92). 
128 Dæmi úr ritmálsskrá Orðabókar Háskólans frá 16. öld: útskrift af því kaupbréfi sem Narfi [...] hafði selt (1573); 
almáttugi eilífi Guð sem að varðveitir þína heilaga kristni (1594). Dæmi úr ritmálsskránni frá 19. öld: Systir góð! 
Sérðu það sem ég sé? (Grasaferð Jónasar); þeir eru farsælir sem að dánir eru (Fjölnir).  
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Alþingisumræður og hins vegar „venjuleg“129 samtöl fólks. Eins og við mátti búast kom 

tengingin sem þar alls staðar fyrir, þ.e. jöfnum höndum í venjulegum samtölum, 

Alþingisumræðum, á bloggsíðum, í lögum og í dagblaðafréttum. Tíðni sem í þessum textum nam 

u.þ.b. 13 í hverjum 1.000 orðum.130 Aftur á móti reyndist notkun sem að tengjast því hvort 

textarnir voru ritaðir eða talaðir. Tíðni sem að var hverfandi í rituðu textunum. Hennar varð 

eingöngu vart í rituðum textum á bloggsíðum og þó í mjög litlum mæli; mér reiknast til að tíðnin 

sé 0,04 í hverjum 1.000 orðum. Það merkir að tengingin sem að hafi verið meira en 300 sinnum 

sjaldgæfari en tengingin sem í þeim textum.131 Um talaða texta gegndi allt öðru máli: í textum úr 

Alþingisumræðum kom sem að fyrir að jafnaði milli 7 og 8 sinnum í hverjum 1.000 orðum og í 

„venjulegum“ samtölum að jafnaði milli 4 og 5 sinnum í hverjum 1.000 orðum. Á vefsíðu um 

svonefndan Íslenskan orðasjóð (http://wortschatz.uni-leipzig.de/ws_ice/) má sjá að orðið að er 

ekki meðal a.m.k. 80 algengustu „hægri nágranna“ orðsins sem í textagrunninum. Hann er 

byggður á tæplega 250 milljónum lesmálsorða af vefsíðusöfnun Landsbókasafns Íslands - 

Háskólabókasafns haustið 2005. Þarna er sem sé um ritaða texta að ræða (en umsjónarmenn 

grunnsins segja reyndar að sumir þeirra geti talist „talmál á rituðu formi“ (http://wortschatz.uni-

leipzig.de/ws_ice/help.html)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
129 Athuga að í útvarpsefniviðnum eru samtölin/viðtölin ekki „venjuleg“ samtöl af því að þau eru ætluð fjarstöddum 
hlustanda. Sjá umfjöllun í kafla 6.1 um sérstöðu útvarpsmáls. 
130  Ég leitaði vélrænt að sem í öllu efninu og í litlum sýnishornum efnisins skoðaði ég hlutfall 
tilvísunartengingarinnar sjálfrar í dæmunum, þ.e. gagnvart samanburðartengingunni, og áætlaði út frá þeim 
sýnishornum heildarhlutfall tilvísunartengingarinnar af dæmunum um strenginn sem. – Í Íslenskri orðtíðnibók (1991) 
er tegundum samtenginga skipt eftir textaflokkunum fimm í bókinni: íslensk skáldverk, þýdd skáldverk, ævisögur og 
endurminningar, fræðslutextar og barna- og unglingabækur (1991:1143). Tilvísunartengingin sem er þar hlutfallslega 
algengari, miðað við aðrar samtengingar, í fræðslutextum en hlutfallslega fátíðari í barna- og unglingabókum 
(1991:1201). 
131 Þessar bloggsíður virtust því ekki endurspegla allt litróf talaðs máls.  
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N=455; 16,1 m.v. 1000 orð (x/1000) 

Handritsbundið Handritslaust Fréttir Dægurmálaefni 

N x/1000 N x/1000 N x/1000 N x/1000 

Tilvísunartengingarnar  

sem og sem að /  

Aðferð, textategund  

 115 12,9 340 17,5 143 13,4 312 17,7 

sem   N=345  115 12,9 230 11,9 134 12,6 211 12 

sem að N=110 0 0 110 5,7 9 0,8 101 5,7 

 
Tafla 13-1  Tilvísunartengingarnar sem og sem að bornar að aðferð og textategund: skipting eftir  

handritsbundnu efni og handritslausu efni og skipting eftir útvarpsfréttum og dægurmálaefni í 
útvarpi 

 

Tafla 13-1 sýnir hvernig tilvísunartengingarnar sem og sem að skiptust í útvarpsefniviðnum eftir 

annars vegar aðferð og hins vegar textategund. Tilgáta um að sem að sérkenni handritslaust efni 

og dægurmálaefni í útvarpi fæst hér staðfest. Marktækur munur (p≤0,0001) reiknaðist í 

GoldvarbX á innbyrðis dreifingu sem og sem að bæði gagnvart aðferð (handritsbundnu efni / 

handritslausu efni) og gagnvart textategund (fréttum / dægurmálaefni). Heildarfjöldi dæma um 

breytuna (N=455) er talsvert yfir lágmarkinu sem hér er gengið út frá (N≥283). Munur á dreifingu 

sem að milli textategunda er margfalt meiri en 50% og aðferðirnar skiptast hreinlega í tvö horn.  

 Athygli vekur í töflu 13-1 að sem og sem að eru samanlagt talsvert algengari í 

handritslausu efni en handritsbundnu efni (17,5 á móti 12,9 í hverjum 1.000 orðum) sem hlýtur 

að merkja að meira sé um tilvísunarsetningar í heild í handritslausu efni en í handritsbundnu 

efni.132  

 

                                                 
132 Í lauslegum samanburði á rituðum og töluðum textum í textasafni á vef Orðabókar Háskólans mátti einnig sjá 
tölur sem e.t.v. geta bent til þess að í töluðum textum utan útvarpsaðstæðna sé talsvert meira um tilvísunarsetningar 
en í dagblaða- og lagatextum. Skv. Biber, Conrad og Reppen (1998) er tíðni tilvísunarsetninga í ensku mismunandi 
eftir textum, frá 1 upp í 10 í hverjum 1.000 orðum (1998:137) svo að áðurnefndur breytileiki í íslensku útvarpsmáli 
er ekki einsdæmi. Það er ekki heldur einsdæmi að notkun á tilteknum tengingum með tilvísunarsetningum sé 
breytileg eftir textum; hjá Biber (2006:17) kemur t.a.m. fram að tilvísunarsetningar með which séu algengastar í 
enskum vísindatextum. 
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Súlurit 13-1  Tilvísunartengingarnar sem og sem að bornar að aðferð og textategund 
 

Súlurit 13-1 sýnir að tilvísunartengingin sem er ámóta algeng í báðum aðferðum og í báðum 

textategundum. Það sýnir einnig að sem að kemur alls ekki fyrir í handritsbundnu efni og aðeins 

sárasjaldan í fréttum í heild (sem sé aðeins í fréttaviðtölunum).  

 

13.2 Samantekt 

Tilgátan um að sem að sérkenni handritslaust efni og dægurmálaefni í útvarpi fékkst staðfest.  

 Niðurstöðurnar sýna að í handritsbundnu útvarpsmáli er algerlega sneitt hjá því að byrja 

tilvísunarsetningar á sem að. Í útvarpsefni án handrits, þ.e. dægurmálaefni og fréttaviðtölum, 

kemur sem að á hinn bóginn fyrir 5,7 sinnum í hverjum 1.000 orðum.  

 Í íslenskum skólum hefur verið lagt að nemendum að skrifa sem fremur en sem að. Þess 

má vænta að lestur styrki síðan í sessi þá rithegðun ef sem að er eins fágætt á prenti og hinir 

rituðu textar úr textasafni Orðabókar Háskólans, sem og textarnir úr vefsíðusöfnun 

Landsbókasafns Íslands - Háskólabókasafns haustið 2005, benda til.  

Ekki er gott að vita að hve miklu leyti það er afrakstur beinnar kennslu eða annarrar 

sýnilegrar málvöndunar að ritendur sneiða hjá sem að og að hve miklu leyti þeir hafa ómeðvitað 

tamið sér þetta sem hluta af því að tileinka sér ríkjandi ritmálsviðmið í málsamfélaginu. Hitt er 

ljóst af athuguninni hér að í fréttahandritum er sneitt hjá sem að og að það eiga þau sameiginlegt 

með flestum öðrum rituðum textum.  

Önnur skýring á dreifingunni í þessari athugun gæti tengst því að í fréttaskrifum er 

talsvert lagt upp úr því að koma sem mestu að í sem fæstum orðum. Tengingin sem er óneitanlega 

styttri en sem að. 

Samanlögð tíðni tenginganna sem og sem að segir til um fjölda tilvísunarsetninga. Af 

niðurstöðunum má ráða að tilvísunarsetningar hafi verið 36% fleiri í handritslausu efni en í 

skrifuðum útvarpsfréttum. 
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14 Athugun á orðunum maður og þú sem óákveðnum fornöfnum 

 

 

14.1 Orðin maður og þú sem óákveðin fornöfn í útvarpsfréttum og dægurmálaefni í 

útvarpi 

Þessi kafli segir frá athugun á orðunum maður og þú sem óákveðnum fornöfnum. Tilgangurinn er 

að prófa þá tilgátu að það sérkenni handritslaust efni og dægurmálaefni að þessi orð séu notuð 

sem óákveðin fornöfn. 

 Ástæða þess að hugað var að orðunum maður og þú sem óákveðnum fornöfnum er sú að 

ætla má að sú málnotkun einkenni texta sem standa nærri hversdagslegu töluðu máli. Fólki hefur 

verið ráðlagt að forðast slíkt í vandaðri málnotkun.   

Rök fyrir þessum staðhæfingum má t.a.m. sjá ef litið er í sígildar íslenskar orðabækur. Í 

Íslensk-danskri orðabók Sigfúsar Blöndals er óákveðna fornafnið maður, haft í nafnorðsflettu, 

merkt sem talmálslegt: „2. pronominelt: man, en, nogen, a: i sg. (pop.) [=„populær, daglig Tale (i 

Reglen ikke Skriftsprog)“] manni ofbýður að heyra annað eins ... maður verður að gera það ...“. 

Orðabók Blöndals (sem er frá árunum 1920-1924) getur ekki um að þú geti verið óákveðið 

fornafn. Í Íslenskri orðabók (2. útg. 1983) er getið um óákveðna fornafnið maður undir einni 

merkingu nafnorðsflettunnar: „notað sem óákveðið fornafn, einkum um þann sem talar eða fólk 

almennt; ofnotkun þess er algeng en fer illa“. Og í orðabókinni segir eftirfarandi um óákveðna 

fornafnið þú og það er spurnarmerkt: „? notað sem ÓÁKV  FN, maður, e-r: þú tekur próf og þá 

færðu réttindi maður133 tekur próf og þá fær hann réttindi, próf er tekið og þá fást réttindi“.  

                                                 
133 Orðið maður í þessu dæmi er greinilega nafnorð en ekki óákveðið fornafn því að vísað er til þess með fornafninu 
hann í stað þess að segja maður aftur.  
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 Til frekari staðfestingar á því vel þekkta viðmiði, sem orðabækurnar lýsa, var leitað (í 

október 1999) að dæmum um orðin maður og þú sem óákveðnum fornöfnum í um 47 þús. 

lesmálsorðum úr lagatextum og fréttatextum á Netinu. Uppskeran varð engin.  

Í þessari rannsókn er sérstaklega hugað að máleinkennum sem vísbendingar eru um að 

geti greint á milli málnotkunar í dæmigerðum rituðum og dæmigerðum töluðum textum. Í ljósi 

þess sem hér hefur verið sagt um notkun orðanna maður og þú sem óákveðinna fornafna þótti 

mér áhugavert að athuga hvernig henni væri háttað í útvarpsefniviðnum. 

 

N=29; 1 m.v. 1000 orð (x/1000) 

Handritsbundið Handritslaust Fréttir Dægurmálae. 

N x/1000 N x/1000 N x/1000 N x/1000 

Orðin maður og þú  

sem óákv. fn. /  

Aðferð, textategund  

 0 0 29 1,5 0 0 29 1,6 

maður   N=21 0 0 21 1,1 0 0 21 1,2 

þú N=8 0 0 8 0,4 0 0 8 0,5 

 

Tafla 14-1  Orðin maður og þú sem óákveðin fornöfn borin að aðferð og textategund: skipting  
 eftir handritsbundnu efni og handritslausu efni og skipting eftir útvarpsfréttum og dægurmálaefni  
 í útvarpi 
 

Tafla 14-1 sýnir að handritsbundnu fréttirnar í útvarpsefniviðnum hegða sér eins og laga- og 

fréttatextarnir sem nefndir voru hér á undan: alls engin dæmi eru þaðan um maður og þú sem 

óákveðin fornöfn. Öll dæmin í töflunni má rekja til dægurmálaefnis. Eins og fram kom í kafla 

8.2.2 telst tilgáta í þessari rannsókn m.a. standast þegar dæmafjöldi er N≥28 ef dæmin skiptast 

algerlega í tvö horn. Hér á hvort tveggja við bæði að því er varðar aðferð og textategund. Því telst 

leyfilegt að álykta um útvarpstexta almennt á grundvelli þessara niðurstaðna. Tilgátan um að 

maður og þú sérkenni handritslaust efni og dægurmálaefni í útvarpi er staðfest.134 

 

 

                                                 
134 Því má bæta við að dæmin úr dægurmálaefni skiptust þannig að orðið maður sem óákveðið fornafn var svolítið 
algengara meðal starfsmanna (1,3 m.v. 1.000 orð) en meðal viðmælenda (1 m.v. 1.000 orð) en andstæðu máli gegndi 
um orðið þú sem óákveðið fornafn; það kom aðeins einu sinni fyrir hjá starfsmanni (0,1 m.v. 1.000 orð) en sjö 
sinnum hjá viðmælendum (0,9 m.v. 1.000 orð). Þessi innbyrðis skipting hefur tæpast almenna þýðingu vegna þess 
hve fá dæmin eru. 
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14.2 Samantekt 

Athugun á orðunum 28.280 í þessari rannsókn leiddi í ljós að maður og þú sem óákveðin fornöfn 

komu 29 sinnum fyrir eða sem svarar u.þ.b. 1 dæmi á 1.000 orða fresti. Öll dæmin voru úr hinu 

handritslausa efni. Miðað við forsendur í rannsókninni er þar af leiðandi hægt að staðfesta þá 

tilgátu að maður og þú sem óákveðin fornöfn einkenni handritslaust efni og dægurmálaefni í 

útvarpi. 

Þegar leitað er skýringa á þessu liggur beint við að rifja upp að í skólum og víðar hefur 

verið leiðbeint um að ekki sé við hæfi í vönduðu máli að nota orðin maður og þú sem óákveðin 

fornöfn. Þó getur verið á þessu önnur skýring. Allt handritsbundna efnið hérna er úr 

útvarpsfréttum. Í hefðbundnum fréttaskrifum er fágætt að frásögnin sé miðuð út frá reynslu eða 

sjónarmiði þess sem skrifar og þegar af þeirri ástæðu gæti verið að í slíkum textum gæfist 

tiltölulega sjaldan tilefni til að nota óákveðnu fornöfnin maður og þú sem vísað geta meðal 

annars til mælandans sjálfs.  
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15 Athugun á tengiyrðinu nú 

 

 

15.1 Tengiyrðið nú í útvarpsfréttum og dægurmálaefni í útvarpi 

Í þessum kafla er sagt frá athugun sem var ætlað að prófa tilgátuna um að tengiyrðið nú væri 

sérkenni á handritslausu efni og dægurmálaefni.  

Tengiyrði og fleiri smáyrði voru kynnt í kafla 9.1.2.3. Tengiyrðið nú má nota þegar byrjað 

er á nýju umræðuefni eða komið er með nýtt sjónarhorn á fyrra umræðuefni. Það birtist framan 

við setningar.135  

 Í kafla 9.1.2.3 kom m.a. fram að smáyrði og handritsnotkun fer að jafnaði alls ekki saman 

í norsku útvarpsmáli (Vagle 1990:126) og sú er sannarlega raunin að því er varðar hikyrði í 

íslensku útvarpsmáli eins og sýnt var fram á í 10. kafla um frávik hér á undan. Með því að huga 

hérna að annarri gerð af smáyrðum, tengiyrðinu nú, er ætlunin að bæta við frekari vitneskju um 

tengsl útvarpsmáls og smáyrða. Tilgátan um að tengiyrðið nú sérkenni handritslaust efni og 

dægurmálaefni í útvarpi er reist á hugmyndinni um að smáyrði og handrit fari að jafnaði ekki 

saman. 

 

 

 

 

 

                                                 
135 Eins og rakið er í kafla 9.1.2.3 er nauðsynlegt að hafa í huga að í þessari athugun er sneitt hjá dæmum þar sem 
orðið nú fremst í setningu hegðar sér setningarlega eins og atviksliður og veldur umröðun frumlags og 
persónubeygðrar sagnar. Um slík dæmi er fjallað í athugun Camillu Wide (1998) þar sem nú flokkast sem initial 
diskursmarkör. Tengiyrðið nú er af öðru tagi. Helga Hilmisdóttir (2007:230-247) kallar fyrirbærið „utterance particle 
initiating a continuation“, þ.e. segðaryrði sem fólk grípur til þegar það ætlar að halda áfram að tala. Hlutverk þess er, 
í greiningu Helgu, að vera „linking device“ og það getur m.a. gefið til kynna „a shift between subtopics“ eða „a shift 
between different phases of larger activities“ (2007:246). 
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N=14; 0,5 m.v. 1000 orð (x/1000) 

Handritsbundið Handritslaust Fréttir Dægurmálae. 

N x/1000 N x/1000 N x/1000 N x/1000 

Tengiyrðið nú /  

Aðferð, textategund  

 

0 0 14 0,7 0 0 14 0,8 

 
Tafla 15-1  Tengiyrðið nú borið að aðferð og textategund: skipting eftir handritsbundnu efni og         
 handritslausu efni og skipting eftir útvarpsfréttum og dægurmálaefni í útvarpi 
 

Tafla 15-1 sýnir að dæmin um tengiyrðið nú eru 14 talsins úr öllum efniviðnum og að þau koma 

öll úr dægurmálaefni.136  

 

 

15.2 Samantekt 

Enda þótt skipting dæma um tengiyrðið nú í þessum efniviði sé alveg afdráttarlaus, sbr. töflu 15-

1, þá hefðu dæmin þurft að vera a.m.k. tvöfalt fleiri til að hægt hefði verið að draga af dreifingu 

þeirra almennar ályktanir um einkenni aðferðanna og textategundanna í íslensku útvarpsmáli, 

miðað við þær tölulegu viðmiðanir sem eru notaðar í þessari rannsókn. Tilgáta um tengiyrðið nú 

sem sérkenni handritslauss efnis og dægurmálaefnis í útvarpi fær því ekki staðfestingu hér. 

Tölurnar tala þó sínu máli um efniviðinn sjálfan í þessari rannsókn: sneitt er hjá 

tengiyrðinu nú í útvarpsfréttunum.  

Þetta tengiyrði gæti þó komið í góðar þarfir í fréttalestri. Fréttir um ólíkustu efni eru 

lesnar upp hver á eftir annarri. Þarna væri hugsanlega unnt að „létta hlustendum lífið“137 með því 

að nota tengiyrðið nú milli frétta til að gefa til kynna að sögunni víki að öðru. Skýringin á því að 

sneitt var hjá tengiyrðinu nú í skrifuðum fréttum getur ekki verið sú að hvergi hafi gefist tilefni til 

að nota það. Hafa má í huga í því sambandi að efniviðurinn úr skrifuðum fréttum í þessari 

athugun nemur 8.886 lesmálsorðum.  

 

                                                 
136 Tíu dæmi eru frá starfsmönnum (1 m.v. 1.000 orð) og fjögur frá viðmælendum (0,5 m.v. 1.000 orð). 
137 Athuga verður þó í þessu sambandi að skilningur hlustenda á útvarpsfréttum er í raun sjálfstætt athugunarefni og 
ekki er gott að vita hvort eitt og eitt atriði af þessu tagi gæti skipt miklu máli til eða frá. 
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16 Athugun á fremsta setningarlið 

 

 

16.1 Inngangur 

Þessi kafli greinir frá tveimur athugunum á efniviðnum eða hluta hans. Með athugununum er m.a. 

stefnt að því að prófa þá liði tilgátunnar í 9.2 að kjarnafærðir liðir138 (dæmi: á skipinu eru tuttugu 

og fimm menn) séu meðal sérkenna handritsbundins efnis og útvarpsfrétta og að leppurinn139 það 

fremst í setningu (dæmi: það ræðst í kvöld hvernig aðstoð verður háttað við togarann) sé meðal 

sérkenna handritslauss efnis og dægurmálaefnis í útvarpi.  

 Fyrri athugunin, þ.e. sú sem sagt er frá í kafla 16.2, beindist að kjarnafærðum liðum140 í 

öllum setningum í öllum efniviðnum, auk þess sem einn fréttatími og einn dægurmálaþáttur voru 

athugaðir svolítið nánar. Til samanburðar við kjarnafærsluna er einnig fjallað um fráfærslu 

setninga úr frumlagssæti141 (dæmi: það ræðst í kvöld hvernig aðstoð verður háttað við togarann) 

þar sem leppurinn það sest í frumlagssætið. Annars vegar verður greint frá athugun á því 

fyrirbæri í hluta efniviðarins og hins vegar eru þær niðurstöður bornar saman við niðurstöðurnar 

um kjarnafærslu. Um er að ræða andstæð máleinkenni ef svo má segja, þ.e. annað útilokar hitt.  

 Ástæða þess að ég taldi áhugavert að huga að kjarnafærslu er sú að talið hefur verið að sú 

vinstri færsla gæti almennt verið algengari í ritmáli en talmáli (sbr. Eirík Rögnvaldsson 

1998:322). Jafnframt er hún hér borin saman við fráfærslu setninga þar sem það fer í 

frumlagssæti, m.a. í ljósi þess að því hefur verið haldið fram að slíkar hægri færslur séu, andstætt 

                                                 
138 Um kjarnafærslur í íslensku sjá t.d. Eirík Rögnvaldsson (1990[1982]:52-70), Friðrik Magnússon (1990), Höskuld 
Þráinsson (1999) og Höskuld Þráinsson (2005). 
139 Leppur er orð sem fyllir upp í setningarlega stöðu annars liðar (expletive). Leppurinn það er einnig nefndur 
formlegt frumlag eða gervifrumlag.  
140 Ekki þó kjarnafærðum aukasetningum. 
141 Um slíkar færslur sjá t.d. Höskuld Þráinsson (2005:588-589). 
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við kjarnafærslur, tiltölulega algengar í hversdagslegum töluðum textum (Biber, Conrad og 

Reppen 1998:74-75).142  

Ráðist var í síðari athugunina, þ.e. þá sem sagt er frá í kafla 16.3, í framhaldi af hinni 

fyrri. Athugunin í 16.3 tekur aðeins til aðalsetninga og hún var eingöngu gerð á hluta efniviðarins 

(tveimur fréttatímum og einum dægurmálaþætti). Ætlunin var annars vegar að kanna betur en gert 

er í 16.2 hvers konar liðir væru einkum kjarnafærðir og hvort þar væri munur eftir því hvort um 

væri að ræða handritsbundið efni eða handritslaust efni og hvort í hlut ættu útvarpsfréttir eða 

dægurmálaefni í útvarpi. Kjarnafærðir liðir eru andlag, sagnfylling og atviksliðir sem síðan er 

skipt innbyrðis í atviksorð, aukafallsliði og forsetningarliði. Horft var fram hjá kjarnafærðum 

aukasetningum í þessari athugun. Að hinu leytinu var í þessum hluta athugunarinnar litið á 

fáeinar aðrar gerðir setningarliða í fremsta sæti en kjarnafærða liði, þ.e. hugað var að eiginlegum 

frumlögum, stílfærðum aðalsögnum í lh.þt. (dæmi: ákveðið verður í kvöld hvernig aðstoð verður 

háttað við togarann) og loks var síðast en ekki síst litið nánar á það í fremsta sæti. Ástæðurnar 

fyrir því að þessir liðir voru teknir til athugunar koma fram hér á eftir. 

 Því hefur verið haldið fram að notkun leppsins það sem fyrsta liðar í íslenskum setningum 

sé talmálseinkenni en á hinn bóginn séu m.a. kjarnafærsla og stílfærsla algengari í ritmáli en í 

talmáli, sjá t.d. Eirík Rögnvaldsson (1998:322) og Höskuld Þráinsson (2005:279, 343, 581-582).  

Sænsk rannsókn leiddi í ljós greinilegan mun á notkun fyrsta setningarliðar í 

aðalsetningum milli sænskra fréttaskeyta og venjulegra sænskra talaðra texta (Jörgensen og 

Svensson 1977:103-106, Platzack 1998:97). Frumlög voru þar t.d. fyrsti liður í um 80% tilvika í 

fréttahandritum en mun sjaldnar, þ.e. í um 60% tilvika, í almennum samtölum. Hins vegar 

reyndust fréttatextar ólíkir venjulegum töluðum textum hvað varðaði andlög í fyrsta sæti: „I de 

talspråkstextar som undersökts finns däremot fler objekt i fundamentfältet, beroande på att 

dialogformen där ger större förutsättningar för meningar som det tror jag inte, det tycker jag 

verkar vettigt osv.“ (Jörgensen og Svensson 1977:104-105; leturbreyting NJ og JS). Niðurstaða 

Jörgensens og Svenssons (1977) um fyrstu setningarliði fréttaskeyta er m.a. að „[f]ördelningen av 

                                                 
142 Til að útskýra þetta nánar má taka þetta dæmi: hvernig aðstoð verður háttað við togarann ræðst í kvöld. 
Aukasetningin hvernig aðstoð verður háttað við togarann er hér frumlag. Til að gera málsgreinina „betri“ má færa 
frumlagssetninguna aftar. Frumlagssetningum sem þessari er gjarna seinkað og sérstaklega getur það átt við þegar 
þær geyma mikið af (nýjum) upplýsingum (afturþyngdarreglan, „the principle of endweight“, Milroy 2001:271, sbr. 
Höskuld Þráinsson 2005:589). Slík hægri færsla er kölluð fráfærsla. Í kjölfarið má annaðhvort beita kjarnafærslu til 
að fylla í frumlagssætið (í kvöld ræðst hvernig aðstoð verður háttað við togarann) eða fylla í frumlagssætið með 
leppnum það (það ræðst í kvöld hvernig aðstoð verður háttað við togarann).  
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satsdelar i fundamentfältet överensstemmer ungefär med förhållandena i olika slag av skrivet 

språk“ (Jörgensen og Svensson 1977:104).  

Í rannsókn Lindblad (1985) á máli í sænskum svæðisútvarpsstöðvum kom í ljós að 

atviksliðir, sem fyrstu setningarliðir, voru sjaldgæfastir í viðtölum. Skýring Lindblad (1985:152) 

er að þetta stafi af því að við samtalsaðstæður sé minni þörf á að nefna tíma og rúm heldur en við 

einstefnumálaðstæður143. 

 
 
 
16.2 Kjarnafærsla  
 
16.2.1 Kjarnafærsla í útvarpsfréttum og dægurmálaefni í útvarpi 

Hér verður sagt frá athugun á kjarnafærðum liðum144  í öllum gerðum setninga, í öllum 

efniviðnum. Jafnframt fylgir nánari greining á einum fréttatíma og einum dægurmálaþætti.  

 

N=300; 10,6 m.v. 1.000 orð (x/1000) 

Handritsbundið Handritslaust Fréttir Dægurmálaefni 

N x/1000 N x/1000 N x/1000 N x/1000 

Kjarnafærsla /  

Aðferð, textategund  

 

136 15,3 164 8,5 156 14,7 144 8,2 

 
Tafla 16-1  Kjarnafærsla  borin að aðferð og textategund: skipting eftir handritsbundnu efni og  
 handritslausu efni og skipting eftir útvarpsfréttum og dægurmálaefni í útvarpi 
 

Tafla 16-1 sýnir að kjarnafærslur eru mun algengari í handritsbundnu efni en í handritslausu efni 

og að þær eru jafnframt algengari í fréttatímum heldur en í dægurmálaefni. Dæmin (N=300) eru 

yfir tilskildum lágmarksfjölda í þessari rannsókn. Þegar tíðni kjarnafærslu er borin að tilbrigðum 

beggja óháðu breytnanna (handritsbundið/handritslaust, fréttir/dægurmálaefni) kemur í ljós yfir 

50% munur í báðum tilvikum. Þar af leiðandi verður hér litið svo á að niðurstöðurnar geti staðfest 

þá tilgátu að kjarnafærsla sérkenni handritsbundið efni og útvarpsfréttir. 

                                                 
143 Með einstefnumálaðstæðum á hún við upplestur úr skrifuðum handritum og eintal dagskrárgerðarmanns án 
handrits. 
144 Eins og fram hefur komið er hér þó horft fram hjá kjarnafærðum aukasetningum. 



 

 

  

190 

0

10

20 Handritsbundið

Handritslaust

Fréttir

Dægurmálaefni

 

Súlurit 16-1  Kjarnafærsla borin að aðferð og textategund 

 

Súlurit 16-1 sýnir muninn á tíðni kjarnafærslna eftir því hvort aðferðin er sú að nota handrit eða 

ekki og eftir því hvort textategundin er útvarpsfréttir eða dægurmálaefni í útvarpi. 

 Ekki er ólíklegt að tilhneigingin sé almennt sú í íslensku að vinstri færsla, s.s. 

kjarnafærsla, sé hlutfallslega fátíðari í ræðu en riti (sbr. t.d. Eirík Rögnvaldsson 1998:322) enda 

má segja að annað gengi gegn þeirri meginreglu að nýjar upplýsingar fari fremur aftan við 

persónubeygða sögn í samfelldu tali, sbr. umræðu í kafla 5.2 í II. hluta hér á undan. Gerð liða 

skiptir þó líka máli; líklega eru léttir liðir oftar kjarnafærðir en hinir þyngri. Höskuldur Þráinsson 

(1999) segir almennt um færslu þungra liða fremst í setningu að það geti „gert hana kauðalega og 

slíkt þarf að réttlæta með mjög sérstökum aðstæðum, áherslu eða hljómfalli“ (1999:222). 

En e.t.v. mætti líka skýra tilhneiginguna til kjarnafærslu í skrifuðum fréttum með 

einhverjum allt öðrum þáttum, t.d. mismunandi ritstjórnarlegri hefð innan útvarpsdeilda eða 

t.a.m. með fyrirmælum um fréttaskrif. Ef fréttamönnum er kennt að byrja málsgreinar á þeim lið 

eða liðum sem hafa mest vægi í fréttinni þá kann sú aðferð beinlínis að kalla á fleiri 

kjarnafærslur.  

Athugað var nánar í hluta efniviðarins hvers konar liðir væru einkum kjarnafærðir. Litið 

var í þessu skyni á fréttatíma nr. 0 og dægurmálaþátt nr. 6.  

 

N=68; 14,6 m.v. 1000 orð (x/1000) 

Atviksliðir 

samtals 

Atviksorð Forsetningarl. Aukafallsliðir í 

atv.merk. 

Andlag 

N x/1000 N x/1000 N x/1000 N x/1000 N x/1000 

Kjarnafærsla /  

Fréttatími nr. 0  

4.669 lesmálsorð 

67 14,3 35 7,5 30 6,4 2 0,4 1 0,2 

 

Tafla 16-2  Tegundir kjarnafærðra liða í fréttatíma nr. 0   
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Tafla 16-2 sýnir að kjarnafærðu liðirnir 68 í fréttatíma nr. 0 eru langflestir atviksliðir (N=67; 

98,5%) en aðeins eitt dæmi (1,5%) er um annað, þ.e. kjarnafært andlag145.  

Innbyrðis skipting atviksliðanna er einnig sýnd í töflunni.146 Tafla 16-2 ber með sér að 

atviksorð eru meirihluti kjarnafærðra atviksliða í þessum fréttatíma. Atviksorðin eru tiltölulega 

fjölbreytt; 35 lesmálsorð skiptast á 24 orðasafnsorð (hlutfallið er 0,69).147 Því má bæta við að 

athugun á hlutverki og merkingu forsetningar- og aukafallsliðanna sýndi að þeir skiptust í þrjá 

ámóta stóra hópa: staðaratviksliði, tíðaratviksliði og háttaratviksliði af ýmsu tagi. 

 

N=92; 7,8 m.v. 1000 orð (x/1000) 

Atviksliðir 

samtals 

Atviksorð Forsetningarl. Aukafallsliðir í 

atv.merk. 

Andlag 

N x/1000 N x/1000 N x/1000 N x/1000 N x/1000 

Kjarnafærsla /  

Dægurmálaþ. 

nr. 6 

11.733  lesmálsorð 

91 7,8 57 4,9 30 2,6 4 0,3 1 0,1 

 

Tafla 16-3  Tegundir kjarnafærðra liða í dægurmálaþætti nr. 6   

 

Tafla 16-3 sýnir að kjarnafærðir liðir í dægurmálaþætti nr. 6 eru langoftast atviksliðir (N=91, 

98,9%) en aðeins eitt dæmi (1,1%) er um annað, þ.e. kjarnafært andlag.148   

Innbyrðis skipting atviksliðanna er einnig sýnd í töflunni.149 Meirihluti atviksliðanna er 

stök atviksorð (N=57, 62,6%) en forsetningar- og aukafallsliðir eru 34 talsins (37,4%). 

Atviksorðin eru áberandi fábreyttari hér en í fréttatíma nr. 0 sem litið var á hér á undan. Hérna 

skiptast 57 lesmálsorð á aðeins 20 orðasafnsorð (hlutfallið er 0,35).150   

Nánari athugun á einum fréttatíma og einum dægurmálaþætti hefur hér leitt í ljós að 

atviksliðir eru kjarnafærðir margfalt oftar en aðrir liðir. Atviksliðirnir voru atviksorð, 

forsetningarliðir og aukafallsliðir. Þegar nánar var hugað að atviksorðunum mátti sjá að þau voru 

                                                 
145 Dæmið er svona: mesta athygli vekur skák Hannesar Hlífars Stefánssonar. 
146 Eins og sjá má er hér litið svo á að aukafallsliðir í atvikslegri merkingu séu atviksliðir. Dæmin tvö eru: hins vegar, 
næstu daga. 
147Aðeins þrjú atviksorð koma oftar en einu sinni fyrir: þar (7), þá (5), illa  (2).  
148 Dæmið er svona: en því ... hafa ótal félög atvinnubílstjóra og stjórnenda vinnuvéla mótmælt. 
149 Dæmin fjögur um aukafallsliði í atvikslegri merkingu (alls staðar tíðarmerkingu) eru: einhvern tíma, það vor, 
nítján hundruð níutíu og eitt, árið nítján hundruð níutíu og eitt. 
150 Eftirtalin sjö atviksorð komu fyrir oftar en einu sinni: svo (11), þá (11), nú (8), þar (6), hér (4), stundum (2), 
svona (2).  
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mun fjölbreytilegri í fréttatímanum en í dægurmálaþættinum, þ.e. dæmin höfðu að geyma 

hlutfallslega fleiri orðasafnsorð. Hlutfall orðasafnsorða gagnvart lesmálsorðum í fréttatímanum 

var 0,69 en í dægurmálaþættinum 0,35. Ekki þarf að koma á óvart að atviksorð séu fjölbreytilegri 

í handritsbundnu efni en í handritslausu efni þegar haft er í huga að sá sem skrifar hefur betra tóm 

til að hugsa sig um og velja þau orð og orðasambönd sem hitta best í mark hverju sinni.151 Samt 

er ekki víst að fjölbreytileiki atviksorða í fréttum miðað við dægurmálaefni tengist sjálfri 

handritsnotkuninni eingöngu. Fréttir geta í eðli sínu kallað á fjölbreyttara innihald 

atviksliðanna.152  

Helstu niðurstöður þessa kafla um kjarnafærslur í skrifuðum útvarpsfréttum og 

handritslausu útvarpsefni eru eftirfarandi: 

1 Tilgáta um að kjarnafærsla sérkenni handritsbundið efni og útvarpsfréttir fæst staðfest. 

2 Langoftast eru atviksliðir kjarnafærðir, andlög sárasjaldan. 

3 Kjarnafærð atviksorð í fréttum eru u.þ.b. tvöfalt fjölbreyttari en kjarnafærð atviksorð í 

dægurmálaefni í útvarpi. 

 
 
16.2.2 Fráfærsla setninga úr frumlagssæti í útvarpsfréttum og dægurmálaefni í útvarpi 

Í svolitlum hluta efniviðarins153 var litið á fráfærslu setninga úr frumlagssæti þar sem leppurinn 

það verður fremsti liður. Tilgangurinn var að bera þetta saman við kjarnafærslu, sjá kafla 16.2.3. 

 

 

N=35; 8,1 m.v. 1.000 orð (x/1000) 

Fréttir  Dægurmálaefni 

N x/1.000 N x/1.000 

Fráfærsla setningar úr 

frumlagssæti, ásamt það-

innskoti / Textategund  

4.306 lesmálsorð 

12 5,8 23 10,3 

Tafla 16-4  Fráfærsla setningar úr frumlagssæti, ásamt það-innskoti, í hluta efniviðarins borin  
 að textategund:  skipting eftir útvarpsfréttum og dægurmálaefni í útvarpi 

                                                 
151 Sbr. Chafe (1986) um áhrif þess að mismikill tími er til ráðstöfunar í ræðu og riti: „A result is that written 
vocabulary tends to be more varied than spoken“ (1986:30); sjá enn fremur Svennevig, Sandvik og Vagle (1995:22). 
152 Eins og fram kom í kafla 8.2.3 var ekki ætlunin í þessari rannsókn að skoða sérstaklega innihald textanna en 
hugsanlega mætti þar finna haldbetri skýringar á þessum mun en þá hvort útvarpsefnið verður til sem ritaður texti 
eða ekki. 
153 Samtals 4.306 lesmálsorðum. Úr fréttum: 2.079 lesmálsorð (667 orð úr fréttatíma nr. 0 og 1.412 orð úr fréttatíma 
nr. 00). Úr dægurmálaþáttum: 2.227 lesmálsorð (1.218 orð úr þætti nr. 6 – þrír fjórðu hlutar frá starfsmönnum og 
fjórðungur frá viðmælendum – og 1.009 orð úr þætti nr. 7 – eingöngu frá viðmælendum). 
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Tafla 16-4 sýnir niðurstöður um fráfærðar setningar þar sem leppurinn það hefur sest í 

frumlagssæti. Bornar eru saman textategundirnar tvær. Niðurstöður um textategundina 

útvarpsfréttir má í stórum dráttum yfirfæra á aðferðina handritsbundið efni154 og niðurstöður um 

textategundina dægurmálaefni í útvarpi má ótvírætt yfirfæra á aðferðina handritslaust efni. Taflan 

sýnir að fráfærsla setningar úr frumlagssæti, með það sem fremsta setningarlið, er í þessum 

efniviði nærfellt tvöfalt tíðari í dægurmálaefni en í útvarpsfréttum. 

Rétt er að hafa í huga að hér er ekki um mikinn efnivið að ræða og dæmin ekki nema 35 

samtals. Niðurstaðan gefur ekki tilefni til ályktana út fyrir sjálfan efniviðinn hérna. Eigi að síður 

benda niðurstöðurnar vissulega til þess að verulegur munur geti verið eftir textategundum á tíðni 

fráfærslna af þessu tagi. Áhugavert gæti því verið að kanna þetta betur í stærra málsafni en hér 

var gert.155  

 

16.2.3 Samanburður á niðurstöðum um kjarnafærslu og fráfærslu 

Eins og fram kom í kafla 16.2.1 reyndust kjarnafærslur mun algengari í skrifuðum fréttum en í 

öðru efni. Tilgáta um samband kjarnafærslna við handritsbundið efni og útvarpsfréttir var 

staðfest. Í 16.2.2 hér á undan kom fram vísbending um tengsl milli fráfærslu setninga, ásamt 

leppnum það, og textategundarinnar dægurmálaefnis í útvarpi. 

Í ljósi þess sem fram kom í köflum 16.2.1-16.2.2 verður hér hugað lauslega að 

samanburði á kjarnafærslu og fráfærslu setninga úr frumlagssæti eftir textategundunum 

útvarpsfréttum og dægurmálaefni í útvarpi. Textarnir, sem voru notaðir til að athuga fráfærslur 

setninga úr frumlagssæti, voru 4.306 lesmálsorð. Textarnir, sem lágu til grundvallar tölum um 

kjarnafærslur, námu á hinn bóginn 28.280 lesmálsorðum. Niðurstöður um kjarnafærslu eru 

þannig miklu áreiðanlegri en niðurstöður um fráfærslu. En þótt mismikil gögn liggi að baki er 

                                                 
154 Ætla má, miðað við innbyrðis skiptingu fréttaefnisins almennt í efniviðnum, að handritslausi hlutinn af fréttunum 
hafi numið nálægt 16,5% og handritsbundni hlutinn nálægt 83,5%, þ.e. sé í miklum meirihluta. Því ætti að vera hægt 
að yfirfæra niðurstöður um textategundina útvarpsfréttir yfir á aðferðina handritsbundið efni, með þessum fyrirvara, 
án þess að hætta sé á verulegri skekkju af þeim sökum. 
155 Þess má geta til viðbótar að fram kom svolítill munur á dægurmálaþætti nr. 7 (11,9 fráfærslur m.v. 1.000 orð) og 
dægurmálaþætti nr. 6 (9 fráfærslur m.v. 1.000 orð). Efnið úr þætti nr. 7 var eingöngu frá viðmælendum í viðtölum en 
efnið úr þætti nr. 6 var að þremur fjórðu hlutum frá starfsmönnum í hljóðstofu. Það efni, sem var eingöngu frá 
viðmælendum, hafði sem sé þriðjungi fleiri fráfærslur setninga úr frumlagssæti, með það sem fremsta setningarlið, 
heldur en efnið sem var að meirihluta til frá stjórnendum dægurmálaþáttanna. Þetta gæti verið vísbending um að 
fráfærslur af þessu tagi séu hugsanlega almennt algengari hjá viðmælendum í útvarpsviðtölum en þær eru hjá 
starfsmönnum í dægurmálaþáttum. Þessi munur getur ekki tengst handritsnotkun af því að hvorugur þessara hópa 
notast við skrifað handrit frá orði til orðs. Í þessu sambandi má hafa í huga hugsanlegan mun á eintali og 
viðtali/samtali. Þetta eru þó aðeins getgátur, byggðar á litlum efniviði. 
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eigi að síður hægt að bera niðurstöðurnar saman með jafnaðartíðni sem miðast við tiltekna lengd 

á texta eins og jafnan er gert í þessari ritgerð. Súlurit 16-3 sýnir slíkan samanburð.156  
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Súlurit 16-3  Kjarnafærsla og fráfærsla setningar úr frumlagssæti, ásamt það-innskoti, borin að  
 textategund 
 

Súlurit 16-3 er byggt á tölum í töflum 16-1 og 16-4. Það sýnir að fráfærslur setninga úr 

frumlagssæti, með það sem fremsta setningarlið, eru hlutfallslega algengari í dægurmálaefni í 

útvarpi en í útvarpsfréttum og að kjarnafærslur eru aftur á móti hlutfallslega algengari í fréttum 

en í dægurmálaefni.  

Hægri færsla setningar úr frumlagssæti skilur þar eftir eyðu sem fylla má með það eða 

með kjarnafærðum lið. Ljóst er að þegar það lendir í frumlagssæti getur ekki orðið kjarnafærsla 

líka enda hefði kjarnafærði liðurinn þá átt að setjast í frumlagssætið. Kjarnafærslur og fráfærslur 

með það í frumlagssæti eru því þess eðlis að annað fyrirbærið útilokar hitt. Hér hefur komið í ljós 

að í skrifuðum útvarpsfréttum virðist tíðkast að beita kjarnafærslu tiltölulega mikið en í 

handritslausu dægurmálaefni tíðkast að beita fremur fráfærslu þar sem það lendir í frumlagssæti.  

 

 

16.3 Mismunandi setningarliðir fremst í aðalsetningu í útvarpsfréttum og dægurmálaefni  

 í útvarpi 

Hér verður litið á eftirtaldar tegundir af fremstu liðum í aðalsetningum: eiginlegt frumlag, leppinn 

það157 , atvikslið, andlag, sagnfyllingu og stílfærða aðalsögn í lh.þt. (dæmi: spáð er...). 

                                                 
156 Einnig mætti athuga hvort munur á kjarnafærslu og fráfærslu í útvarpsfréttum og dægurmálaefni í útvarpi 
reiknaðist tölfræðilega marktækur. Ef miðað væri við jafnaða tíðni í hverjum 4.000 orðum (sjá Biber, Conrad og 
Reppen 1998:264), fremur en í hverjum 1.000 orðum eins og hér er gert, hefði kí-kvaðratspróf raunar gefið þá 
niðurstöðu að þessi dreifing væri marktæk (p≤ 0,0003).  
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Atviksliðirnir verða greindir nánar í atviksorð, forsetningarliði og aukafallsliði. Eins og ráða má 

af upptalningunni voru aukasetningar sem fyrsti liður aðalsetninga ekki teknar með hérna.  

 

 Handritsbundið Handritslaust Fréttir Dægurmálaefni 

Eiginlegt frl. 3.086 12.661 4.014 11.733 

Leppurinn það 3.086 12.661 4.014 11.733 

Atviksliður 7.063 13.354 8.683 11.733 

Andlag 7.063 13.354 8.683 11.733 

Sagnfylling 7.063 13.354 8.683 11.733 

Efniviður / 

lesmálsorð 

/ athugun á 

fremsta 

setningar- 

lið í aðals. 

Stílfærð aðalso. í 
lh.þt. 

7.063 13.354 8.683 11.733 

  
Tafla 16-5  Efniviður (reiknaður í lesmálsorðum) sem liggur til grundvallar niðurstöðum um  
 mismunandi tilbrigði breytunnar fremsti setningarliður í aðalsetningu 
 

Tafla 16-5 sýnir fjölda lesmálsorða í efniviðnum, þ.e. hve langir textar voru athugaðir með tilliti 

til hinna sex mismunandi tilbrigða breytunnar. Látið var nægja að athuga tvo fréttatíma (nr. 00 og 

0) og einn dægurmálaþátt (nr. 6). Samt sem áður fékkst hér ríkulegt efni til úrvinnslu (N=891) þar 

sem aðalsetningar eru svo algengar.158  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              
157 Tvöfaldir liðir af gerðinni það að greiða sér er leiðinlegt voru ekki taldir með hér en aftur á móti dæmi á borð við 
það er leiðinlegt að greiða sér. 
158 Talið var nægilegt að skrá eiginleg frumlög og það-leppi eingöngu í öðrum fréttatímanum (fréttatíma nr. 0). Við 
útreikninga og samanburð á hlutfallstölunum, sbr. töflu 16-6, var vitaskuld tekið tillit til þess að dæmin voru sótt í 
mislanga texta. 
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N=891  Fremsti setningarl. aðals. 

/ Aðferð, textategund  Handritsbundið 

x/1000 

Handritslaust 

x/1000 

Fréttir 

x/1000 

Dægurmálaefni 

x/1000 

Eiginlegt frl. 43,1 37,5 39,6 38,3 

Leppurinn það 0,6 6,3 2,5 6,1 

Atviksliður 9,9 7 9,7 6,8 

Atviksorð 4,1 4,7 4,3 4,7 

Forsetningarliður 5,5 2 5,2 1,8 

Aukafallsliður 0,3 0,3 0,2 0,3 

Andlag 0,6 0,2 0,7 0,1 

Sagnfylling 1,1 0,8 1,2 0,7 

Stílfærð aðalso. í lh.þt. 1,7 0 1,4 0 

 
 
Tafla 16-6  Fremsti setningarliður í aðalsetningum borinn að aðferð og textategund: skipting  

eftir handritsbundnu efni og handritslausu efni og skipting eftir útvarpsfréttum og dægurmálaefni 
í útvarpi 

 

Tafla 16-6 sýnir dreifingu einstakra setningarliða fremst í aðalsetningum. Tölurnar tákna jafnaða 

tíðni miðað við hver 1.000 lesmálsorð í texta.  
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Súlurit 16-3  Fremsti setningarliður í aðalsetningum borinn að aðferð og textategund  
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Súlurit 16-3 er byggt á töflu 16-6 og sýnir hvernig fremstu setningarliðir í aðalsetningum skiptast 

eftir mismunandi aðferðum og textategundum. Tölum um allar þrjár tegundir kjarnafærðra liða 

var slegið saman í súluritinu eins og sjá má.  

Tafla 16-6 og súlurit 16-3 sýna m.a. býsna skýrar línur hvað varðar leppinn það. Hann 

hefur verið talinn talmálseinkenni og er hér meira en tífalt algengari í handritslausu efni en hinu 

handritsbundna.159 Munurinn er minni milli textategundanna tveggja. Tilgáta um tengsl leppsins 

það við handritslaust efni og dægurmálaefni í útvarpi er staðfest; sjá nánar hér á eftir. Tafla 16-6 

og súlurit 16-3 sýna líka að stílfærsla aðalsagnar í lh.þt., sem talin hefur verið ritmálseinkenni, 

kemur hér eingöngu fyrir í handritsbundnu útvarpsefni.  

 Í 16.1 kom fram að sænsk rannsókn á útvarpsmáli (Lindblad 1985) hefði bent til þess að 

þar væri tiltölulega fátítt í samtölum að hafa atvikslið sem fyrsta setningarlið. Skýring Lindblad 

(1985:152) er sú að þetta stafi af því að við samtalsaðstæður sé minni þörf á að nefna tíma og rúm 

heldur en við einstefnumálaðstæður. Hið sama gæti átt við um samtöl/viðtöl í íslensku 

útvarpsmáli: færri atviksliðir eru í fremsta sæti í handritslausu efni en í handritsbundnu. Þegar ég 

greindi hið handritslausa dægurmálaefni hérna nánar kom í ljós verulegur munur á starfsmönnum 

í dægurmálaþáttum (8,4 atviksliðir fremst í aðalsetningu í hverjum 1.000 orðum) og 

viðmælendum þeirra (3,9 atviksliðir fremst í aðalsetningu í hverjum 1.000 orðum). Efnið frá 

stjórnendum dægurmálaþátta var að hluta til eintal þeirra og hluta til samtöl og viðtöl. Efnið frá 

viðmælendunum var hins vegar allt úr viðtölum. Þetta bendir til þess að skýring Lindblad (1985) 

geti átt við um íslensku útvarpstextana, þ.e. að skýra megi muninn á tíðni atviksliða í fremsta sæti 

þannig að hann felist í muninum á eintali og samtali/viðtali.  

Í sænsku virðast kjarnafærð andlög tiltölulega algeng í venjulegum samtölum (Lindblad 

1985, Jörgensen og Svensson 1977). Ekki er að sjá neina tilhneigingu í þá átt í íslenskum 

útvarpssamtölum/-viðtölum; kjarnafærð andlög reyndust hér sárasjaldgæf hvort heldur var í 

handritslausum eða handritsbundnum textum. Hér ber að athuga að sænsku niðurstöðurnar eru 

um „venjuleg“ samtöl. Í 6. kafla í II. hluta hér á undan lagði ég ríka áherslu á að samtöl/viðtöl í 

                                                 
159 Þetta kann að einhverju leyti að skýrast af því að í ritunarkennslu í skólum hefur verið kennt að ekki skyldi byrja 
setningar á það, sbr. Eirík Rögnvaldsson (1998:322). Sem dæmi um slíkar leiðbeiningar má nefna kennslubók handa 
framhaldsskólum eftir Ragnheiði Briem (1998): „ekki þykir fara vel í ritmáli að ofnota ábendingarfornöfn með 
eftirfylgjandi viðurlagi“ (1998:56); í stað það er gaman að lifa er mælt með gaman er að lifa (s.st.). Ritvenjur, sem 
m.a. mótast í ritunarkennslu, hafa eflaust áhrif þegar skrifuð eru fréttahandrit fyrir útvarp rétt eins og þegar hver 
annar texti er skrifaður.  
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útvarpi eru í eðli sínu annað fyrirbæri en venjuleg samtöl utan útvarpsaðstæðna af því að allt 

útvarpsefni er fyrst og fremst ætlað fjarstöddum hlustanda. 

Eiginlegt frumlag er, eins og við mátti búast, algengasta tilbrigði breytunnar fremsti 

setningarliður í aðalsetningu. Það er jafnframt hinn „sjálfgefni“ fremsti liður í SVO-tungumáli 

eins og íslensku. Því verður litið hér á tíðni eiginlegs frumlags sem útgangspunkt sem tíðni 

annarra fremstu liða í þessum efniviði verður borin saman við.  

Eins og fram kom í kafla 16.1 benti rannsókn á sænsku (Jörgensen og Svensson 1977) til 

þess að frumlög væru algengari sem fremsti setningarliður í fréttahandritum en í „venjulegum 

samtölum“. Í ljósi þess bar ég eiginlegt frumlag í fremsta sæti saman við alla hina liðina í fremsta 

sæti samanlagt (leppinn það, kjarnafærða atviksliði, andlög og sagnfyllingar og stílfærðar 

aðalsagnir í lh.þt.) og athugaði hvernig dreifingin kæmi út hvað varðaði aðferð og textategund. 

Samanburðurinn leiddi í ljós að tíðni eiginlegs frumlags stendur í nánara sambandi við aðferð en 

við textategund: eiginleg frumlög eru algengari í handritsbundna efninu en í handritslausa 

útvarpsefninu og sá munur reiknast marktækur í GoldvarbX (p≤0,001). Aftur á móti er ekki 

marktækur munur á dreifingunni eftir því hvort textategundin er útvarpsfréttir eða dægurmálaefni 

(p=0,094). Viðmælendur í fréttum hafa eiginleg frumlög tiltölulega sjaldan í fremsta sæti 

aðalsetningar í þessum efniviði (28 sinnum í hverjum 1.000 orðum) og það lækkar hlutfallstöluna 

til muna fyrir textategundina útvarpsfréttir í heild. 

Hugum nú nánar að hlutfalli eiginlegs frumlags í fremsta sæti 1) gagnvart leppnum það í 

fremsta sæti, 2) gagnvart kjarnafærðum liðum í fremsta sæti (þ.e. hinum kjarnafærðu atviksliðum, 

andlögum og sagnfyllingum samanlagt) og 3) gagnvart stílfærðri aðalsögn í lh.þt. í fremsta sæti 

aðalsetningar. 

1) Marktækur munur (p=0,002) reiknast í GoldvarbX á dreifingu eiginlegs frumlags í 

fremsta sæti og leppsins það í fremsta sæti bæði með tilliti til aðferðar og textategundar. 

Dæmafjöldi er yfir lágmarkinu og munur á hlutfallslegri tíðni leppsins það eftir aðferðum og 

textategundum nemur miklu meira en 50%. Miðað við forsendur þessarar rannsóknar telst því sú 

tilgáta ótvírætt staðfest að leppurinn það í fremsta sæti aðalsetningar einkenni handritslaust efni 

og dægurmálaefni í útvarpi. 

2) Munur á dreifingu eiginlegs frumlags í fremsta sæti aðalsetninga og kjarnafærðra liða 

(atviksliða, andlaga og sagnfyllinga) í fremsta sæti aðalsetninga reiknast marktækur í GoldvarbX 

bæði innan aðferðar og textategundar (p≤0,0001). Þetta staðfestir í raun þá niðurstöðu mína í 
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16.2.1 hér á undan að ótvírætt samband sé milli tíðni kjarnafærslu annars vegar og hins vegar 

aðferðarinnar að skrifa handrit og textategundarinnar útvarpsfrétta.160 

Af töflu 16-6 mátti ráða allnokkurn mun á tíðni kjarnafærðra atviksliða eftir því hvor 

aðferðin og hvor textategundin ætti í hlut. Því var athugað hvort marktækur munur væri á 

ferðinni. Svo reyndist ekki vera hvað varðaði aðferð, þ.e. handritsnotkun, en munur reiknaðist 

aftur á móti marktækur í GoldvarbX hvað textategundirnar snerti (p=0,018). Því er óhætt að 

álykta um útvarpsmál almennt að kjarnafærðir atviksliðir séu sjaldgæfari í dægurmálaefni en í 

fréttum. Skýringin gæti hugsanlega falist í því að tími og staður atburðar sé tiltölulega oft 

tilgreindur í byrjun setningar í fréttum en síður í dægurmálaefni. Þegar atviksliðirnir eru greindir 

eftir tegundum er að sjá sem muninn, sem hér var nefndur, megi að langmestu leyti rekja til 

mismunandi tíðni forsetningarliða. Tölur um atviksorð og aukafallsliði sveiflast miklu minna 

milli aðferða og milli textategunda heldur en tölurnar um forsetningarliði. 

3) Munur á dreifingu eiginlegs frumlags og stílfærðrar aðalsagnar í lh.þt. í fremsta sæti 

aðalsetninga reiknast hvergi marktækur í GoldvarbX í þessum efniviði (p=0,155). Skýringin á 

þeirri útkomu er líklega sú hvað stílfærsla er sjaldgæf enda fundust aðeins 12 dæmi161 um hana í 

þessum efniviði. Athugunin gefur því ekki tilefni til að staðhæfa með vissu að stílfærsla 

aðalsagnar í lh.þt. í aðalsetningum einkenni handritsbundið efni og útvarpsfréttir. 

 

 

16.4 Samantekt 

Tilgáta um að kjarnafærsla sérkenni handritsbundið efni og útvarpsfréttir fékkst staðfest. Í 

athugun á kjarnafærslum í öllum efniviðnum í kafla 16.2 voru dæmi yfir tilskildum 

lágmarksfjölda og samanburður við óháðu breyturnar aðferð (handritsbundið/handritslaust) og 

                                                 
160 Enda þótt það komi ekki fram í töflu 16-6 bar ég einnig saman tíðni kjarnafærslna meðal viðmælenda í 
fréttatímum annars vegar og viðmælenda í dægurmálaþáttum hins vegar. Í ljós kom að viðmælendur í fréttatímum 
notuðu kjarnafærslur næstum tvöfalt oftar en þeir sem tekin voru viðtöl við í dægurmálaþáttum. Þennan mun má 
e.t.v. að einhverju leyti skýra með því að kjarnafærsla sé oftar notuð í samfelldri frásögn og að slíkt sé tiltölulega 
algengara í fréttaviðtölum en í dægurmálaefni. Hér má hafa til hliðsjónar eftirfarandi dæmi um tilbúna fréttafrásögn: 
Ég var kominn á slysstað um fjögurleytið og þá byrjaði ég strax á að hringja á aðstoð. Kjarnafærð atviksorð og 
forsetningarliðir eru þá notaðir til að tengja saman þætti frásagnarinnar með því að vísa til þess sem fram kom fyrr í 
frásögninni (sbr. Svennevig, Sandvik og Vagle 1995:26 og Eirík Rögnvaldsson 1990[1982]:120). Hér er þó rétt að 
vekja athygli á því að hlutur viðmælenda í fréttum er langminnstur í efniviðnum svo að ekki má leggja of mikið upp 
úr þeim mun sem hérna sést. 
161 Dæmin eru þessi, með fylgiorðum: búast má við (3), talið er að (2), haft var eftir, gert er ráð fyrir að, ekið var á, 
sagt er frá, verið er að, stefnt er að, spáð er. 
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textategund (fréttir/dægurmálaefni) leiddi í ljós yfir 50% mun í báðum tilvikum. Þá var tíðni 

kjarnafærðra liða borin saman við tíðni eiginlegs frumlags í fremsta sæti í aðalsetningum í hluta 

efniviðarins og reiknaðist dreifingin marktæk í GoldvarbX bæði hvað varðaði aðferð og 

textategund (p≤0,0001). Það staðfestir fyrrnefndu niðurstöðuna. 

 Tilgáta um samband leppsins það við handritslaust efni og við dægurmálaefni í útvarpi 

var staðfest. Munur á hlutfallslegri tíðni leppsins það eftir því hvor aðferðin og hvor 

textategundin var á ferðinni nemur miklu meira en 50% og marktækur munur (p=0,002) reiknast í 

GoldvarbX á innbyrðis dreifingu eiginlegs frumlags og leppsins það í fremsta sæti aðalsetningar 

bæði með tilliti til aðferðar og textategundar í þeim hluta efniviðarins sem athugaður var.  

 Auk þess að prófa rannsóknartilgátuna á þennan hátt leiddi 16. kafli sitthvað fleira í ljós 

sem nefna má að lokum.  

Meðal hinna kjarnafærðu liða eru atviksliðir langalgengastir. Stjórnendur dægurmálaþátta 

kjarnafæra atviksliði miklu oftar en viðmælendur þeirra. Það má e.t.v. að einhverju leyti skýra 

með mun á eintali og samtali/viðtali (sbr. Lindblad 1985).  

Andlög eru sárasjaldan kjarnafærð og ekki er hægt að sjá að þau séu fleiri í handritslausu 

efni en handritsbundnu (en við því hefði e.t.v. mátt búast, sbr. Lindblad 1985 og Jörgensen og 

Svensson 1977).  

Kjarnafærð atviksorð í útvarpsfréttum eru u.þ.b. tvöfalt fjölbreyttari en kjarnafærð 

atviksorð í dægurmálaefni. Skýringin gæti, hvað skrifuðu fréttirnar snertir, að hluta til falist í 

ritunarferlinu sem veitir meiri umhugsunartíma sem má nota til að finna nákvæmari og þar með 

fjölbreyttari orðaforða en almennt er unnt í tali (sbr. Chafe 1986:30; Svennevig, Sandvik og 

Vagle 1995:22).  

Eiginleg frumlög eru algengari í skrifuðum útvarpsfréttum en í handritslausu útvarpsefni 

og munurinn reiknast marktækur í GoldvarbX (p≤0,001) sem kemur heim og saman við 

niðurstöður Jörgensens og Svenssons (1977) um mun á sænskum fréttaskeytum og venjulegum, 

sænskum, töluðum textum.  

Stílfærðar aðalsagnir í lh.þt. fremst í aðalsetningum koma einungis fyrir í handritsbundnu 

efni (skrifuðum útvarpsfréttum). Tíðni þeirra nemur 1,7 í hverjum 1.000 orðum.  

Fráfærðar setningar úr frumlagssæti, ásamt það-innskoti, eru u.þ.b. tvöfalt algengari í 

dægurmálaefni en í útvarpsfréttum, þ.e. 10,3 á móti 5,8 dæmum í hverjum 1.000 orðum.  
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17 Athugun á hlutfalli sagnorða í persónuháttum og nafnorða 

 

 

17.1 Hlutfall sagnorða í persónuháttum og nafnorða í útvarpsfréttum og dægurmálaefni í 

útvarpi 

Í þessum kafla er sagt frá athugun á hlutfalli sagnorða í persónuháttum gagnvart nafnorðum. 

Jafnframt er hugað að tíðni hvors orðflokks fyrir sig.  

Bakgrunnur athugunarinnar er að hluta til sá að svo virðist sem almennt sé álitið einkenna 

dæmigerða talaða texta að hlutfall sagnorða gagnvart heildarorðafjölda sé hærra en yfirleitt tíðkist 

í dæmigerðum rituðum textum (sbr. t.d. Biber, Conrad og Reppen 1998). Um þetta var rætt í kafla 

5.2 í II. hluta. Í ensku getur hlutfall nafnorða og sagnorða verið mjög mismunandi frá einni 

textategund til annarrar. Í fræðitextum eru um tvöfalt fleiri nafnorð á móti hverju sagnorði en í 

tali, skv. Biber, Conrad og Reppen (1998:67-69, 148-149). Hedberg (1994) notaði hlutfall 

nafnorða og sagnorða sem tæki til að meta hve talmálslegt (sagnorð tiltölulega mörg) eða 

ritmálslegt (nafnorð tiltölulega mörg) sænskt útvarpsmálfar væri. Í kafla 5.2 var nefnt að e.t.v. 

mætti tengja hlutfall sagnorða í persónuháttum og nafnorða við andstæðuna brotakenndur texti / 

samþjappaður texti, sbr. Chafe (1982) og Hedberg (1994).162 Meðal augljósra skýringa á því að 

nafnorð hljóti að verða tiltölulega færri gagnvart sagnorðum í sumum töluðum textum en sumum 

rituðum textum er, eins og nefnt var í kafla 5.2, að í samtölum koma fornöfn fyrstu og annarrar 

persónu eðlilega oft fyrir í nafnliðum. Þannig verður hlutfall sagnorða í persónuháttum hærra í 

talaða textanum í heild heldur en í ritaða textanum af sömu lengd af því að sagnorðin koma 

vitaskuld fyrir einu sinni í hverri setningu hvort sem nafnliðirnir eru fornöfn eða nafnorð. Í 

íslenskum talmálstextum í svonefndu ÍSTAL-safni er hlutfall sagnorða (raunar allra sagnorða, 
                                                 
162 Í rannsókn Þórólfs Þórlindssonar (1983) á sambandi málfars, námsárangurs og stéttarstöðu hjá 400 unglingum í 
Reykjavík var eitt athugunarefnið hlutfall sagnorða og nafnorða af heildarorðafjölda. Þórólfur gengur út frá því að 
lágt [svo] hlutfall nafnorða en hátt hlutfall sagnorða einkenni ýtarlegt (elaborated) málfar en breyturnar í rannsókn 
Þórólfs eru skilgreindar „samkvæmt lýsingu Bernsteins og samstarfsmanna hans á megineinkennum ítarlegs 
málfars“ (1983:144; sbr. 1983:136). 
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ekki aðeins sagna í persónuháttum) nokkurn veginn hið sama og í Íslenskri orðtíðnibók sem 

byggð er á rituðum textum; hlutfall nafnorða í ÍSTAL-safninu er u.þ.b. tvöfalt lægra en í 

orðtíðnibókinni – en á móti kemur að hlutfall fornafna er miklu hærra í ÍSTAL-safninu (19,49%) 

en í orðtíðnibókinni (12,09%), samkvæmt upplýsingum frá Eiríki Rögnvaldssyni prófessor (apríl 

2008). Þetta sýnir að þegar túlkaðar eru niðurstöður úr samanburði á hlutfalli nafnorða og 

sagnorða þarf að hafa í huga að þótt nafnorð geti reynst hlutfallslega fleiri eftir því sem texti er 

ritmálslegri þá er ekki þar með sagt að nafnliðir séu þar endilega svo miklu tíðari en í talmálslegri 

textum. 

Einn hængur er á því að vinna út frá staðhæfingum á borð við þær fyrrnefndu um hlutfall 

sagnorða og nafnorða. Misjafnt er hvaða orð er nákvæmlega átt við þegar talað er um sagnorð. 

Stundum er átt við sagnorð af öllu tagi og í öllum birtingarmyndum en stundum er t.a.m. sleppt 

hjálparsögnum í slíkum rannsóknum (Biber, Conrad og Reppen 1998 hallast að þeirri aðferð í 

ensku, 1998:67). Í þessari rannsókn valdi ég þá leið að einskorða talningu sagnorða við 

persónubeygðar sagnir og undanskilja sagnir í fallháttum. Með þeirri aðferð fæst einnig í rauninni 

fram setningafjöldinn svo að í leiðinni er hægt að sjá hlutfall nafnorða gagnvart setningum. Auk 

þess hefur sú aðferð að sleppa fallháttum þann kost að sneitt er hjá því að þurfa að taka afstöðu til 

þess hvenær er um lýsingarorð og hvenær um lýsingarhætti sagna að ræða en sú aðgreining getur 

verið vandasöm. 

Vísbendingar eru sem sé um mismunandi hlutfall sagnorða og nafnorða í töluðum og 

rituðum texta og þar af leiðandi er áhugavert að sjá hvernig hlutföllin eru í útvarpstextunum. Hér 

verður prófuð tilgáta, sem sett var fram í kafla 9.2, um að hlutfallslega mörg nafnorð einkenni 

aðferðina handritsbundið efni og textategundina útvarpsfréttir.  

Efniviðurinn er að þessu sinni alls 3.270 lesmálsorð. Um er að ræða búta úr tveimur 

fréttatímum og tveimur dægurmálaþáttum.163 Talin voru í textunum annars vegar nafnorð í öllum 

föllum og hins vegar sagnir í persónuháttum.  

 

 

 

                                                 
163 Úr fréttatíma nr. 0: 667 lesmálsorð. Úr fréttatíma nr. 00: 376 lesmálsorð. Miðað við skiptingu fréttaefnis almennt í 
efniviðnum má áætla að nálægt 83,5% hafi verið upplestur úr handriti. Úr dægurmálaþætti nr. 6: 1.218 lesmálsorð; 
starfsmenn tala í 75% efnisins, viðmælandi í 25% efnisins.  Úr dægurmálaþætti nr. 7: 1.009 lesmálsorð; einungis efni 
frá viðmælendum. 
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so. í ph. / no. = 430 / 600;  hlutfall = 0,7 

Fréttir  

1.043 lesmálsorð 

Dægurmálaefni 

2.227 lesmálsorð 

so. í ph. / no. Hlutfall so. í ph. / no. Hlutfall 

Hlutfall sagnorða í 

persónuháttum og nafnorða 

/ Textategund  

 

(3.270 lesmálsorð) 

120 / 300 0,4 310 / 300 1 

 

Tafla 17-1  Hlutfall sagnorða í persónuháttum og nafnorða borið að textategund: skipting eftir  
 útvarpsfréttum og dægurmálaefni í útvarpi 
 

Tafla 17-1 sýnir að hlutfall sagnorða í persónuháttum gagnvart nafnorðum er 2,5 sinnum hærra í 

dægurmálaefni í útvarpi (1) en í útvarpsfréttum (0,4).164 Efniviðurinn úr fréttum var að mestu 

leyti (líklega nálægt 83,5%) upplestur úr handriti. Því ætti að mega yfirfæra niðurstöður um 

textategundina útvarpsfréttir yfir á aðferðina handritsbundið efni án þess að eiga á hættu skekkju 

sem máli gæti skipt. Dægurmálaefnið er svo vitaskuld allt handritslaust.  

 

N=430; 131,5 m.v. 1.000 orð (x/1000) 

Fréttir  

1.043 lesmálsorð 

Dægurmálaefni 

2.227 lesmálsorð 

N N 

Sagnorð í persónuháttum 
/ Textategund  

 

(3.270 lesmálsorð) 

120 

x/1000 

115,1 310 

x/1000 

139,2 

Tafla 17-2  Sagnorð í persónuháttum borin að textategund: skipting eftir útvarpsfréttum og  
 dægurmálaefni í útvarpi 
 

Tafla 17-2 sýnir að sagnir í persónuháttum eru u.þ.b. fimmtungi (21%) tíðari ef textategundin er 

dægurmálaefni en ef textategundin er útvarpsfréttir.  

 

 

 

                                                 
164 Eins og taflan ber með sér hafði ég jafn mörg nafnorð í báðum textategundum, þ.e. ég ákvað fyrir fram að sækja 
300 nafnorð úr hvorri tegund. Ég taldi upp að 200 nafnorðum í textum 0 og 6 og upp að 100 nafnorðum í textum 00 
og 7. Eftir það taldi ég sagnorð í persónuháttum í nákvæmlega sömu textabútum til samanburðar. Ekki þarf 
umfangsmeiri efnivið til að fá fram nothæfar niðurstöður af því hve nafnorð og sagnorð eru algengir orðflokkar. 
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N=600; 183,5 m.v. 1.000 orð (x/1000) 

Fréttir  

1.043 lesmálsorð 

Dægurmálaefni 

2.227 lesmálsorð 

N N 

Nafnorð / Textategund  

 

(3.270 lesmálsorð) 

300 

x/1000 

287,6 300 

x/1000 

134,7 

Tafla 17-3  Nafnorð borin að textategund: skipting eftir útvarpsfréttum og dægurmálaefni í útvarpi 

 

Tafla 17-3 sýnir að nafnorð eru ríflega tvöfalt (113,5%) tíðari ef textategundin er útvarpsfréttir 

(287,6) en ef textategundin er dægurmálaefni (134,7).165 Samkvæmt þessu stenst tilgátan um 

tengsl nafnorða við textategundina útvarpsfréttir og þá niðurstöðu er í reynd óhætt að færa yfir á 

aðferðina handritsbundið efni.166 

 

 

17.2 Samantekt  

Tilgátan um að útvarpsfréttir einkennist af tiltölulega mörgum nafnorðum fær staðist samkvæmt 

þessari athugun enda eru nafnorð meira en tvöfalt algengari í fréttunum en dægurmálaefninu. Og 

efniviðurinn var þannig samsettur að óhætt er að yfirfæra niðurstöðu um textategundina fréttir 

yfir á aðferðina handritsbundið efni án þess að eiga á hættu skekkju sem máli gæti skipt.  

Hlutfall sagnorða í persónuháttum gagnvart nafnorðum reyndist vera 2,5 sinnum hærra í 

dægurmálaefni í útvarpi en í útvarpsfréttum. Fram kom að mismunandi hlutföll orðflokkanna 

tveggja má í mun meira mæli rekja til mismikillar tíðni nafnorða heldur en til mismikillar tíðni 

sagnorða í persónuháttum. Nafnorð eru 113,5% fleiri í útvarpsfréttum en í dægurmálaefni í 

                                                 
165 Í dægurmálaefninu eru nafnorð 134,7 í hverjum 1.000 orðum eða m.ö.o. sem svarar 13,5% lesmálsorða. Í þeim 
rituðu textum, sem byggt var á í Íslenskri orðtíðnibók (1991:1144-1145), voru nafnorð að meðaltali 23,6% 
lesmálsorða. Hlutfallið var þar svolítið mismunandi eftir tegundum texta: í fræðslutextum 30,2%; í endurminningum 
og ævisögum 26%; í skáldverkum 20,7% (íslenskum) og 21,2% (þýddum); í barna- og unglingabókum 19,9%. Í 
öllum flokkum ritaðra texta er því hlutfall nafnorða hærra skv. Íslenskri orðtíðnibók (1991) en það reynist vera í því 
handritslausa dægurmálaefni sem frá er greint hér. 
166 Í neðanmálsgrein 163 kom fram að textabútarnir, sem notaðir voru til að athuga dægurmálaefni, hefðu verið að 
því leyti ólíkir innbyrðis að í öðrum var efnið að ¾ hlutum frá starfsmönnum en í hinum eingöngu frá viðmælendum. 
Við samanburð á textabútunum tveimur kom í ljós að hlutfall sagnorða í persónuháttum gagnvart nafnorðum var 
tvöfalt hærra (=1,59) í textabútnum sem var eingöngu sóttur til viðmælenda heldur en í þeim bút þar sem tal 
stjórnenda dægurmálaþáttar var meirihluti efnisins (0,76). Í viðmælendatextanum voru nafnorð aðeins 9,9% af 
lesmálsorðum en sagnorð í persónuháttum aftur á móti 15,8% lesmálsorða. Í hinum textabútnum, þar sem tal 
starfsmanna í dægurmálaþáttum var í meirihluta, voru nafnorð hins vegar 16,4% af lesmálsorðum og sagnorð í 
persónuháttum 12,5% lesmálsorða. 
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útvarpi. Sagnorð í persónuháttum eru hins vegar „aðeins“ 21% fleiri í dægurmálaefninu en í 

fréttunum. 

Samkvæmt niðurstöðum þessa kafla endurspeglar handritsbundið efni og útvarpsfréttir þá 

almennu tilhneigingu ritaðra fræðslu- og upplýsingatexta að nota tiltölulega mörg nafnorð. Biber, 

Conrad og Reppen (1998) sýna niðurstöður rannsókna sem benda til þess að nafnorð í ensku séu 

megineinkenni málsniðs ritaðra fræðslu- og upplýsingatexta: „Nouns … indicate an informational 

focus and a careful integration of information in a text … associated with written texts that have 

an informational focus“ (1998:149).  

Í íslensku útvarpstextunum er því um samverkandi þætti að ræða: annars vegar getur það í 

sjálfu sér kallað á fleiri nafnorð að útvarpsfréttir eru mestmegnis skrifaðar en ekki fluttar án 

handrits; hins vegar kallar eðli textategundarinnar frétta (upplýsingahlutverkið) beinlínis á notkun 

merkingarríkari orðflokka og það getur leitt til fleiri nafnorða.  
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18 Athugun á röð nafnorðs og eignarfornafns sem ákvarðar það 

 

 

18.1 Orðaraðartilbrigðin tvö 

18.1.1 Röð nafnorðs og eignarfornafns sem ákvarðar það í útvarpsfréttum og 

dægurmálaefni í útvarpi 

Í þessum kafla er fjallað um tvö tilbrigði í orðaröð: 1) nafnorð kemur á undan eignarfornafni sem 

ákvarðar það (dæmi: skoðun mín), 2) nafnorð kemur á eftir eignarfornafni sem ákvarðar það 

(dæmi: mín skoðun).  

Hér er prófuð sú tilgáta að orðaröðin nafnorð á undan eignarfornafni tengist sérstaklega 

aðferðinni handritsbundnu efni og textategundinni útvarpsfréttum.  

 Það sem upphaflega olli því að ég valdi að líta á röð eignarfornafns og nafnorðs í 

útvarpsefninu var bakgrunnur minn við málfarsráðgjöf í Ríkisútvarpinu og víðar þar sem ég hafði 

heyrt því haldið fram að meðal erlendra áhrifa á íslensku væri aukin ásókn í að hafa eignarfornafn 

framan við nafnorð þar sem eldri íslensk málvenja væri að eignarfornafnið kæmi á eftir 

nafnorðinu. Meginreglan í norrænu var sú að eignarfornafn stæði aftan við nafnorðið sem það 

ákvarðaði (Nygaard 1966[1906]: 368, 129). Þó hlýtur einnig að hafa verið hægt að setja það 

framan við nafnorðið, sbr. Hvat mun meir vera minnar ævi? úr 18. vísu Grípisspár 

(Sigurðarkviðu Fáfnisbana I). 167 Í hefðbundinni íslenskri málvöndunarumræðu hefur verið álitið 

vandaðra mál að eignarfornafn kæmi á eftir nafnorðinu.168 Í kafla 6.3.1 í II. hluta var því haldið 

                                                 
167 Segja má að orðaröð með eignarfornafni á undan nafnorði ætti almennt séð að liggja beinna við en hin orðaröðin 
af því að íslensk fornöfn, sem og lýsingarorð og töluorð, standa að jafnaði framan við nafnorð sem þau ákvarða. 
Orðaröðin þessi kona, góð kona, ein kona, þessi tvö litlu erindi er hin almenna og ómarkaða orðaröð í íslensku en 
orðaröðin kona þessi, kona góð, kona ein, erindi þessi lítil tvö er stíllega mörkuð.  
168 Sem dæmi af því tagi má t.a.m. nefna eftirfarandi úr bloggpistli Sigurðar G. Tómassonar 20. maí 2007: „Og svo er 
vitaskuld betra að láta fornafnið "sinni" á eftir sögu, sem sagt ekki í sinni 90 ára sögu, heldur í 90 ára sögu sinni“ 
(http://einherji.blog.is/blog/einherji/). 
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fram að a.m.k. fréttir og aðrir handritsbundnir textar í útvarpi gætu endurspeglað viðmið 

málsamfélagsins um „vandaða ritaða texta“ eða málsniðið ritmál.  

Miðað verður við að tvö tilbrigði, nafnorð á undan og nafnorð á eftir eignarfornafni sem 

ákvarðar það, tilheyri hérna sömu breytu. Dreifing tilbrigðanna tveggja var borin að óháðu 

breytunum aðferð og textategund.  

Setningarlegar breytur eins og þessi orðaraðarbreyta eru oft vandmeðfarnar (Milroy og 

Milroy 1997:61), a.m.k. í samanburði við margar hljóðkerfislegar breytur, því að erfitt getur verið 

að ganga úr skugga um að tvö setningarleg tilbrigði hafi sömu merkingu og komi fyrir í 

sambærilegu málfræðilegu umhverfi. Þetta gat einmitt reynst snúið í þessari athugun á röð 

nafnorðs og eignarfornafns sem ákvarðar það.  

Hér var sem sé mikilvægt að gæta þess að tilbrigðin merktu hið sama og að þau kæmu 

fyrir í málfræðilegu umhverfi sem ekki ætti endilega að kalla á aðra orðaröðina fremur en hina. 

Því varð í hverju tilviki að meta hvort bæði orðaraðartilbrigðin hefðu getað verið tæk. Þá var þess 

gætt að ekki fælist viðbótarmerking í tilbrigðinu, sem valið var, umfram tilbrigðið sem ekki var 

valið, s.s. að ekki hefði verið lögð sérstök andstæðuáhersla á „eigandann“ (um andstæðuáherslu í 

íslensku sjá Kristján Árnason 2005:474-475 o.v.) og að samhengið bæri ekki með sér slíkan 

merkingarauka. Þannig var t.d. dæmið kynna sín baráttumál tekið gott og gilt í athuguninni enda 

sýndi hvorki tónfall né textasamhengi neina sérstaka áherslu á eignarfornafnið; og í sama 

málfræðilega umhverfi og í alveg sömu merkingu hefði þarna eins verið hægt að segja kynna 

baráttumál sín. Kröfurnar um málfræðilegt og merkingarlegt „hlutleysi“ þýddu í reynd að u.þ.b. 

15% dæma var hent út áður en kom að tölulegri úrvinnslu.169 

Frá reglunni um jafngilt málfræðilegt umhverfi var gerð ein undantekning: formgerðirnar 

bíllinn minn og bíll minn voru taldar til sama tilbrigðisins. Nafnorð með greini, sem krefjast 

orðaraðarinnar no.+efn. (bíllinn minn / *minn bíllinn), voru þannig látin jafngilda greinislausum 

nafnorðum í athuguninni.  

                                                 
169 Slík dæmi skiptust í tvennt eftir eðli. Annars vegar gat sem sé tónfall eða textasamhengi gefið til kynna að sérstök 
merking væri fólgin í þeirri röð sem valin var umfram hina. Hins vegar voru líka dæmi þar sem aðeins önnur 
orðaröðin var í raun tæk. Hér má nefna þrjár tegundir af slíku. 1) Föst orðasambönd (t.d. deyja drottni sínum; fyrir 
sína hönd); öndverð orðaröð væri ótæk í þeim skilningi að setningarnar myndu merkja allt annað eða vera mjög 
mörkuð málnotkun. 2) Í formgerðinni fn. + no. + efn. (t.d. þeirri skoðun sinni) verður eignarfornafnið að koma aftan 
við nafnorðið í nútímaíslensku. 3) Þegar orðið eigin kemur fyrir í sambandinu verður röðin að vera efn. + eigin + no. 
(t.d. sína eigin list).  
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Eingöngu voru athuguð hin „eiginlegu“ eignarfornöfn minn, þinn og sinn í 

útvarpstextunum.170 Ákveðið var að sleppa þeim formum sem eru samhljóða eignarföllum 

persónufornafna, þ.e. hans, hennar, þess, okkar, ykkar, þeirra. Ástæða þessa var sú að of 

tímafrekt hefði orðið að skrá þau líka og þurfa þar m.a. að vinsa eignarfornöfnin frá samhljóða 

persónufornöfnum.171 Við skráningu á minn, þinn, sinn var byrjað á að leita vélrænt að 

orðmyndunum. Um var að ræða samtals 36 hugsanleg form og talsvert þurfti síðan að vinsa úr 

formunum vegna annarra samhljóðandi orða.172   

 

N=63; 2,2 m.v. 1.000 orð (x/1000) 

Handritsbundið Handritslaust Fréttir Dægurmálaefni 

N x/1000 N x/1000 N x/1000 N x/1000 

no. + minn, þinn, sinn; 

minn, þinn, sinn +  no. /  

Aðferð, textategund  

24 2,7 39 2 26 2,4 37 2,1 

no. + minn, þinn, sinn 
N=35 

16 1,8 19 1 17 1,6 18 1 

minn, þinn, sinn +  no. 
N=28 

8 0,9 20 1 9 0,8 19 1 

 

Tafla 18-1  Orðaraðartilbrigðin nafnorð á undan eignarfornafni sem ákvarðar það og nafnorð á eftir  
 eignarfornafni sem ákvarðar það borin að aðferð og textategund: skipting eftir handritsbundnu  
 efni og handritslausu efni og skipting eftir útvarpsfréttum og dægurmálaefni í útvarpi 
 

Tafla 18-1 sýnir að orðaraðartilbrigðin tvö dreifast nokkurn veginn jafnt innan aðferðarinnar 

handritslauss efnis og að þau gera það líka innan textategundarinnar dægurmálaefnis í útvarpi. En 

í handritsbundnu efni og útvarpsfréttum er dreifingin á hinn bóginn ójafnari: orðaröðin nafnorð á 

undan eignarfornafni er þar tvöfalt algengari en orðaröðin eignarfornafn á undan nafnorði.173  

 Dæmin (N=63) eru langt undir tilskildum lágmarksfjölda í þessari rannsókn. Sú tilgáta 

fæst því ekki staðfest hér að orðaröðin nafnorð á undan eignarfornafni sem ákvarðar það sérkenni 

handritsbundið efni og útvarpsfréttir – enda þótt meira en 50% mun megi sjá eftir aðferðum og 

                                                 
170 Eignarfornafnið vor var látið liggja milli hluta vegna þess hve það er markað stíllega. 
171  Sjá einnig umræðu hjá Eiríki Rögnvaldssyni (2007) um aðferðir í textaleit. Þar tekur hann afturbeygð 
persónufornöfn sem dæmi (2007:60). 
172 Þar má nefna nafnorðið minni, lýsingarorðsmiðstigið minni, sögnina minna, eignarfall afturbeygða fornafnsins 
sín, sögnina sinna, nafnorðið sinn og orðmyndina sinn sem hluta af samsetta gagnstæðisfornafninu hver/hvor ... sinn. 
173 Eins og fram hefur komið er um að ræða þrjú eignarfornöfn sem vísa til mismunandi persónu. Í athuguninni voru 
ekki teknar sérstaklega saman upplýsingar um innbyrðis tíðni þeirra og dreifingu. Þess má vænta að minn og þinn 
hafi verið nánast bundin við samtöl og þ.a.l. einskorðuð við handritslaust efni.  
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textategundum. Innbyrðis dreifing hinna tveggja orðaraðartilbrigða reiknaðist ekki heldur 

marktæk í GoldvarbX. 

Tafla 18-1 sýnir að orðaröðin eignarfornafn á undan nafnorði er næstum eins oft notuð í 

hverjum 1.000 orðum í handritsbundnu efni og fréttum eins og gert er í handritslausu efni og 

dægurmálaefni. Það ber þó ekki að túlka svo að um sambærilega dreifingu sé að ræða enda eru 

orðasambönd með nafnorðum og eignarfornöfnum í heild algengari í handritsbundnu efni og 

fréttum en í handritslausu efni og dægurmálaefni174 og tilbrigðin í heild dreifast í öðrum 

hlutföllum. Í stað þess að orðaraðartilbrigðin tvö séu notuð jöfnum höndum, eins og gert er í 

handritslausu efni og dægurmálaefni, er aðeins valið í þriðjungi tilvika að hafa eignarfornafn á 

undan nafnorði þegar aðferðin er sú að nota handrit (0,9 af 2,7) og þegar textategundin er 

útvarpsfréttir (0,8 af 2,4).  

0

0,5

1

1,5

2

no. á undan minn/þinn/sinn minn/þinn/sinn á undan no.

Handritsbundið

Handritslaust

Fréttir

Dægurmálaefni

 

Súlurit 18-1  Orðaraðartilbrigðin nafnorð á undan eignarfornafni sem ákvarðar það og  
 nafnorð á eftir eignarfornafni sem ákvarðar það borin að aðferð og textategund  

 

Súlurit 18-1 sýnir að orðaraðartilbrigðin tvö dreifast nokkuð jafnt í handritslausu efni og í 

dægurmálaefni í útvarpi. Í handritsbundnu efni og í útvarpsfréttum er tilbrigðið nafnorð á undan 

eignarfornafni aftur á móti tvöfalt algengara en hitt tilbrigðið. 

  

18.1.2 Til samanburðar: Röð nafnorðs og eignarfornafns sem ákvarðar það í 

dagblaðafréttum og lögum 

Í 18.1.1 kom fram að orðaröðin nafnorð á undan eignarfornafni var tvöfalt algengari í 

handritsbundnu útvarpsefni en orðaröðin eignarfornafn á undan nafnorði. Tilgáta um samband 

þarna á milli fékkst hins vegar ekki staðfest; til þess hefði þurft mun fleiri dæmi skv. þeim 

tölulegu viðmiðunum sem hér er beitt. Samt sem áður fýsti mig að gera svolitla viðbótarathugun 

                                                 
174 Í ljósi niðurstaðna í 17. kafla hér á undan, um hlutfallslega mörg nafnorð í handritsbundnu efni og útvarpsfréttum, 
kemur ekki á óvart að orðasambönd, þar sem nafnorð koma við sögu, séu einnig algengari í handritsbundnu efni og 
útvarpsfréttum. 
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til að geta gert þeirri hugmynd svolítið betri skil í ritgerðinni að orðaröðin nafnorð á undan 

eignarfornafni yrði í rituðum textum oftar fyrir valinu en eignarfornafn á undan nafnorði. 

Viðbótarathugunin laut því aðeins að rituðum textum. Látið var nægja hér að huga eingöngu að 

eignarfornafninu sinn. 

 Í þessu skyni var búið til málsafn með 164.307 lesmálsorðum. Það var sett saman annars 

vegar úr fréttum Morgunblaðsins árið 1997 (87.456 lesmálsorð) og hins vegar úr 17 lögum sem 

samþykkt voru á Alþingi vorið 2003 (76.851 lesmálsorð).175 Textarnir eru því úr aðskildum 

textategundum: dagblaðafréttum og lögum. Þessar textategundir eiga það sameiginlegt að 

textunum er tiltölulega mikið „ritstýrt“, þ.e. þeir verða til í samvinnu annars vegar blaðamanna, 

fréttastjóra, yfirlesara o.fl. og hins vegar lögfræðinga, embættismanna, alþingismanna, 

skjalalesara o.fl. Segja má að gerð textanna lúti þrautprófuðum ritstjórnarreglum á þessum 

tveimur sviðum. Af þeim sökum má vænta þess að textarnir séu trúverðugir fulltrúar 

textategundanna tveggja í sem hreinastri mynd ef svo má segja, þ.e. að þeir séu tiltölulega óháðir 

áhrifum af einstaklingsbundinni málnotkun. 

 Textarnir höfðu að geyma samtals 459 dæmi um orðasambönd með nafnorði og 

eignarfornafninu sinn sem ákvarðaði nafnorðið. Þá höfðu verið vinsuð úr þau tilvik þar sem 

öndverða tilbrigðið hefði ekki verið málfræðilega eða merkingarlega tækt (og þ.a.l. í rauninni 

ekkert val á ferðinni milli tilbrigðanna tveggja, sbr. kafla 18.1.1 hér á undan). 

 

N=459; 2,8 m.v. 1.000 orð (x/1000) 

Dagblaðafréttir   Lög  

N x/1000 N x/1000 

no. + sinn; sinn +  no. /  

Textategund, ritaðir textar  

 

(164.307) 

222 2,5 237 3 

no. + sinn 
194 2,2 235 3,1 

sinn +  no. 
28 0,3 2 0 

Tafla 18-2  Orðaraðartilbrigðin borin að textategundum í rituðum textum: skipting eftir  
 dagblaðafréttum og lögum  
 

                                                 
175 Til að vinna úr þessum efniviði, m.a. við tölulega meðhöndlun, notaði ég orðstöðuskrárforritið MonoConc enda 
var ég þá einnig að athuga algengustu „hægri og vinstri samstæður“ með sinn (sú umfjöllun fellur utan við efni 
þessarar ritgerðar). Fréttir Morgunblaðsins 1997 (bæði innlendar og erlendar fréttir) voru aðgengilegar sem tilbúið 
málsafn á vef Orðabókar Háskólans og lögin sem html-skrár á vef Alþingis. Hvoru tveggja var breytt í textaskrár sem 
hægt var að keyra MonoConc á.  
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Tafla 18-2 sýnir að nafnorð á undan sinn er ríflega sjöfalt algengari orðaröð í dagblaðafréttum en 

orðaröðin sinn á undan nafnorði og að síðarnefnda orðaröðin er hverfandi í lagatextum. Ekki 

reiknaðist marktækur munur í GoldvarbX á dreifingu orðaraðartilbrigðanna tveggja milli þessara 

textategunda. 

 Samanburður á töflu 18-1 og töflu 18-2 leiðir í ljós að orðaröðin nafnorð á undan 

eignarfornafni er hlutfallslega algengari í dagblaðafréttum (2,5) en í skrifuðum útvarpsfréttum 

(þ.e. hinu handritsbundna útvarpsefni; 1,8) og þessi orðaröð er svo aftur enn algengari í lögum (3) 

en í dagblaðafréttum. Á hinn bóginn er eignarfornafn á undan nafnorði nánast óþekkt tilbrigði í 

lögum (0); þess verður lítillega vart í dagblaðafréttum (0,3) en miklu oftar í útvarpsfréttum 

(0,8).176 Úr töflum 18-1 og 18-2 má þannig lesa ákveðið mynstur sem ég tel áhugavert að gefa 

gaum.  
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2
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3
3,5

No. + efn. Efn. + no.

Handritslaust útvarpsefni

Skrifaðar útvarpsfréttir

Dagblaðafréttir

Lög

 

Súlurit 18-2  Orðaraðartilbrigðin tvö borin að fjórum textategundum  

 

Súlurit 18-2 sýnir greinilegt mynstur í dreifingu hinna tveggja tilbrigða orðaraðarbreytunnar. 

Skrifaðar útvarpsfréttir taka sér hérna stöðu á milli handritslauss útvarpsefnis og dagblaðafrétta.   

Eins og fram kom í 18.1.1 reiknast ekki marktækur munur í GoldvarbX á handritslausu 

efni og handritsbundnu (þ.e. skrifuðum útvarpsfréttum). Samanburður á skrifuðum 

útvarpsfréttum og dagblaðafréttum er ekki heldur marktækur (p=0,067; gerð er krafa um a.m.k. 

0,05). Og munur dagblaðafrétta og laga er ekki heldur marktækur. En ef aðeins er hugað að 

flokkunum sem eru „hvor á sínum enda“ í súluriti 18-2, handritslausu útvarpsefni og lagatextum, 

er munur á dreifingu orðaraðartilbrigðanna tveggja aftur á móti marktækur (p≤0,0001).  

                                                 
176 Tvo varnagla verður að slá í þessum samanburði. Niðurstöður athugunar á útvarpstextum byggðust á miklu minni 
efniviði en athugunin á dagblaðafréttum og lögum. Þá ber að hafa í huga að í útvarpstextunum voru athuguð 
eignarfornöfnin minn, þinn, sinn en í rituðu textunum eingöngu sinn. 
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Þessi samanburður á flokkunum fjórum leiðir sem sé í ljós að frá einum flokki til annars 

eru stigvaxandi líkur á að annarri orðaröðinni sé beitt og stigminnkandi líkur á að hinni 

orðaröðinni sé beitt. Milli hverra tveggja flokka, sem táknaðir eru hlið við hlið á súluriti 18-2, 

reiknast hvergi marktækur munur í GoldvarbX, ekki einu sinni milli töluðu textanna útvarpsfrétta 

og rituðu textanna dagblaðafrétta. En munurinn á flokkum með flest og fæst dæmi um hvora 

orðaröð (handritslaust efni / lög) reiknaðist aftur á móti marktækur í GoldvarbX.  

Tveir flokkanna eru úr útvarpi, þ.e. „tæknilega“ talaðir textar, og tveir eru gamalgrónar 

textategundir með rituðum textum (dagblaðafréttir og lög). Samanburður á borð við þann sem 

súlurit 18-2 sýnir minnir okkur þannig m.a. á hve mikil einföldun gæti falist í því að líta á talaða 

og ritaða texta sem tvær mismunandi en innbyrðis samstæðar tegundir. Innan hvorrar um sig 

getur komið fram margs konar breytileiki sem hafa þarf í huga. 

 

 

18.2 Samantekt 

Tilgáta um að orðaröðin nafnorð á undan eignarfornafni sem ákvarðar það sérkenni 

handritsbundið útvarpsefni og útvarpsfréttir fékkst ekki staðfest enda þótt það tilbrigði hefði hér 

reynst tvöfalt algengara við þær aðstæður en í handritslausu útvarpsefni og dægurmálaefni. 

Niðurstöðurnar voru byggðar á of fáum dæmum.  

Ekki reiknaðist heldur marktækur munur í GoldvarbX á innbyrðis dreifingu 

orðaraðartilbrigðanna tveggja, nafnorðs á undan og á eftir eignarfornafni, eftir því hvor aðferðin 

var notuð og hvor textategundin átti í hlut.  

 Viðbótarathugun á tveimur tegundum ritaðra texta leiddi í ljós ákveðið mynstur í 

dreifingu orðaraðartilbrigðanna eftir öllum fjórum flokkunum: handritslausu útvarpsefni, 

handritsbundnum útvarpsfréttum, dagblaðafréttum og lögum. Tíðni nafnorðs á undan 

eignarfornafni í hverjum 1.000 orðum í flokkunum fjórum í þessari röð var 1 – 1,8 – 2,2 – 3,1. 

Tíðni eignarfornafns á undan nafnorði var hins vegar í sömu röð 1 – 0,9 – 0,3 – 0.  

Niðurstaðan bendir þannig m.a. til þess að handritsbundnar útvarpsfréttir taki sér stöðu á 

milli handritslauss útvarpsefnis og dagblaðafrétta hvað þessa breytu varðar. Niðurstaðan er 

jafnframt árétting á breytileikanum innan ritaðra texta annars vegar og talaðra texta hins vegar. 
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19 Athugun á föstum orðasamböndum 

 

 

19.1 Föst orðasambönd í útvarpsfréttum og dægurmálaefni í útvarpi 

Hér er sagt frá athugun á því hve algeng föst orðasambönd reyndust vera í útvarpsefniviðnum og 

hvort tíðni þeirra væri mismunandi eftir aðferðum og eftir textategundum. Með föstu 

orðasambandi er hér átt við myndhverft orðasamband (t.d. láta bilbug á sér finna) eða orðastæðu 

með sterka hefð (t.d. á tjá og tundri). Jafnframt var athugað hve mikið væri um „óhefðbundin 

orðasambönd“ (það hugtak er útskýrt hér á eftir).  

Þetta athugunarefni í rannsókninni er ekki sótt til fyrirmynda í hliðstæðum rannsóknum 

erlendis en mér þótti, eflaust vegna starfa minna við málfarsráðgjöf, áhugavert að vita meira um 

tíðni og meðferð fastra orðasambanda í mismunandi útvarpstextum.  

Prófuð er sú tilgáta að föst orðasambönd séu algengari í handritsbundnu efni og 

útvarpsfréttum en í handritslausu efni og dægurmálaefni í útvarpi. Tilgátan er byggð á þeim 

forsendum að orðaforði sé að jafnaði fjölbreyttari í rituðum en töluðum textum (Chafe 1986:30) 

og að fjölbreyttari orðaforði í íslensku feli um leið í sér fleiri föst orðasambönd. Hið síðarnefnda 

styðst ekki við rannsóknarniðurstöður og síðarnefndu rökin því umdeilanleg.  

Föstum orðasamböndum er hér skipt í tvennt eftir því hvort þau eru notuð samkvæmt 

íslenskri málhefð eða hvort þau eru óhefðbundin, þ.e. á einhvern hátt afbökuð eða notuð á annan 

hátt en þekkt er skv. orðabókum eða hefðbundinni útbreiddri málvenju. Yfirleitt myndar þá eitt 

eða fleiri föst orðasambönd greinilegan grunn að nýja orðasambandinu. Dæmi um slíkt úr 

efniviðnum er t.d. ekki fleiri skip en raun ber á. Þarna virðist sem orðasambönd með raun ber 

vitni og raun(in) er (á) hafi runnið saman og útkoman er óhefðbundið orðasamband. 

Óhefðbundin orðasambönd eru jafnframt talin til málvillna meðal frávika í þessari rannsókn, sjá 

kafla 9.1.2.1 og 10. kafla.  
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N=194; 6,9 m.v. 1.000 orð (x/1000) Föst orðasambönd /  

Aðferð, textategund  Handritsbundið Handritslaust Fréttir Dægurmálaefni 

  
N x/1000 N x/1000 N x/1000 N x/1000 

Föst orðasambönd 

 

68 7,7 126 6,5 86 8,1 108 6,1 

 

Hefðbundin (93,8%) 
 N=182; 6,4 m.v. 1.000 orð 

66 7,4 116 6 80 7,5 102 5,8 

Óhefðbundin (6,2%) 
N=12; 0,4 m.v. 1.000 orð 

2 0,2 10 0,5 6 0,6 6 0,3 

 

Tafla 19-1  Föst orðasambönd borin að aðferð og textategund: skipting eftir handritsbundnu efni og  
 handritslausu efni og skipting eftir útvarpsfréttum og dægurmálaefni í útvarpi 
 
Tafla 19-1 sýnir tíðni fastra orðasambanda í efniviðnum. Af þessum niðurstöðum að dæma beitir 

fólk föstu orðasambandi 6,9 sinnum í hverjum 1.000 orðum að jafnaði í útvarpstextunum. Oftast 

(93,8%) er farið með orðasamböndin í samræmi við íslenska málhefð. 

 Tilgátan um að föst orðasambönd sérkenni handritsbundið efni og fréttir fæst ekki staðfest 

með þessum niðurstöðum. Munurinn á mismunandi aðferð og á mismunandi textategund nemur 

ekki 50% eins og tilskilið er og heildarfjöldi dæma um breytuna (N=194) er einnig undir því 

lágmarki sem miðað er við í þessari rannsókn.  

   

0
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Súlurit 19-1  Föst orðasambönd borin að aðferð og textategund: skipting eftir handritsbundnu  
 efni og handritslausu efni og eftir útvarpsfréttum og dægurmálaefni í útvarpi 
 

Súlurit 19-1 sýnir skiptingu fastra orðasambanda í efniviðnum eftir aðferðum og textategundum. Í 

hvorugu tilvikinu er hægt að segja að miklu muni.  

 Dreifing hefðbundinna og óhefðbundinna orðasambanda eftir aðferðum og textategundum 

reiknast ekki heldur tölfræðilega marktæk í GoldvarbX. Enda þótt sjá megi mun á tölunum í töflu 
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19-1 ber sem sé að varast að draga af þeim þá ályktun að handritslausu útvarpsefni þurfi endilega 

að fylgja meiri líkur á því að orðasambönd stingi í stúf við íslenska málhefð.177  

Þegar ég greindi gögn úr dægurmálaefni eftir því hvort í hlut áttu starfsmenn eða 

viðmælendur tók ég eftir því að starfsmenn, þ.e. stjórnendur dægurmálaþátta, notuðu föst 

orðasambönd þrefalt oftar en viðmælendur þeirra (8,7 á móti 2,9). Báðir hópar tala án handrits 

svo að ekki skýrir undirbúningur með rituðum texta þennan mun – enda kom fram hér á undan að 

tilgátan um samband handritsnotkunar og fastra orðasambanda fékkst ekki staðfest í þessari 

rannsókn.  

 

 
19.2 Samantekt 

Sú tilgáta fékkst ekki staðfest að föst orðasambönd væru algengari í handritsbundnu efni og 

útvarpsfréttum en í handritslausu efni og dægurmálaefni í útvarpi – enda kom hér m.a. í ljós að 

handritslaust tal stjórnenda dægurmálaþátta í þessum efniviði var ríkt af föstum orðasamböndum.   

Þegar orðasamböndin voru greind í tvennt eftir því hvort þau fylgdu íslenskri málhefð 

(hefðbundin orðasambönd) eða ekki (óhefðbundin orðasambönd; málvillur) mátti sjá að hin 

hefðbundnu koma fyrir í 93,8% tilvika en óhefðbundin í 6,2% tilvika.  

 

 

 

                                                 
177  Þess verður stundum vart í umræðum um málfar í fjölmiðlum að starfsmenn fjölmiðla eru sagðir fara oft skakkt 
með föst orðasambönd. Ég athugaði hvernig hefðbundin og óhefðbundin orðasambönd skiptust eftir starfsmönnum í 
heild og viðmælendum í heild. Starfsmenn fara með orðasambönd í samræmi við íslenska málhefð í 96,2% tilvika en 
óhefðbundin notkun nemur 3,8%. Hjá viðmælendum eru tölurnar heldur síðri frá málvöndunarsjónarmiði: 
hefðbundin meðferð á orðasamböndum nemur 83,7% en óhefðbundin 16,3%. Það eru því ríflega fjórum sinnum 
meiri líkur á því að hlustandi heyri óhefðbundið orðasamband úr munni viðmælanda en úr munni starfsmanns.  
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20 Orðaval í útvarpsefninu  

 

Í kafla 3.2.2.1 í I. hluta var staðhæft að orðaval væri með augljósustu einkennum á breytileika 

milli málsniða í íslensku. Því var haldið fram að talmálsleg og ritmálsleg málsnið í íslensku (og 

fleiri tungumálum) þekktust ekki síst á mismunandi orðaforða. Ásta Svavarsdóttir (2003) sýnir 

t.a.m. fram á að ýmis algeng orð í dæmigerðum töluðum textum (jæja, bara, kannski, 

náttúr(u)lega, heyrðu, ókei, sko o.þ.h.) reynast miklu fáséðari í ritmálstextum (2003:46-47). Í 

kafla 3.2.2.1 kom fram að í íslensku einkenndist breytileiki í orðavali milli talmálslegra og 

ritmálslegra málsniða m.a. af því að ýmis tökuorð og þó einkum slettur væru talmálsmegin í 

málnotkun og væru einkum notuð í óformlegum málsniðum. Einnig má hér rifja upp það sem 

sagt var frá í kafla 1.1 um grímupróf (Halldóra Björt Ewen og Tore Kristiansen 2006) með 

tveimur textum sem þátttakendur áttu að halda að væru ætluð fréttaþulum. Annar textinn hafði 

orð á borð við seiva o.s.frv. en hinn orðið vista o.s.frv. Þátttakendurnir áttu margir hverjir erfitt 

með að leggja trúnað á að fyrrnefndi textinn væri í raun ætlaður til flutnings í fréttatíma. Það 

bendir til þess að orðavalið hafi ekki fallið að viðmiði fólks um hvað hæfði þeirri textategund. 

 Efniviðurinn í þessari athugun (28.280 lesmálsorð) er of lítill til að kanna tíðni einstakra 

mismunandi nafnorða, sagnorða og lýsingarorða þannig að draga mætti af slíkum niðurstöðum 

almennar ályktanir, þ.e. út fyrir efniviðinn sjálfan. Samt verður þess freistað í þessum kafla að 

veita örlitla innsýn í orðaval almennt með því að huga að fimm mismunandi orðum: akkúrat, 

græja (nafnorð), pása, redda, sirka. Orðin voru valin með hliðsjón af því sem segir hér á undan 

um að ýmis tökuorð í hversdagsmáli geti einkennt talmálsleg málsnið. Þessi orð eru að mínum 

dómi og fleiri íslenskra málnotenda mörkuð sem talmálslegur orðaforði. Frekari vísbending um 

það sést e.t.v. þegar litið er á tíðni þeirra í þeim rituðu textum sem Íslensk orðtíðnibók (1991) 

fjallar um. Orðin akkúrat, græja (nafnorð), pása, redda, sirka koma fyrir í 1-3% af rittextum 

orðtíðnibókarinnar. Til samanburðar má nefna að samheiti af ritmálslegra tagi (einmitt, tæki, 

hvíld, bjarga) koma fyrir í 11%-50% textanna.  
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Talmálsleg orð á borð við akkúrat, græja (nafnorð), pása, redda, sirka rata vissulega 

stundum á prent og í aðra ritaða texta; eins og sjá mátti hér á undan varð þessara orða lítillega 

vart í textum Íslenskrar orðtíðnibókar (1991). Í þessu sambandi má m.a. minna á umræðu í 5. 

kafla í II. hluta þar sem lögð var áhersla á að tiltölulega fá máleinkenni væru hreinræktuð 

einkenni talaðra texta eða ritaðra texta; lýsing á málsniðum réðist aftur á móti allajafna af 

mismunandi tíðni tiltekinna máleinkenna frá einum texta til annars.  

Í ritmálssafni Orðabókar Háskólans er elsta dæmi um akkúrat úr bréfi frá miðri 19. öld. 

Um orðin græja (nafnorð), redda, sirka eru elstu dæmi frá fyrri hluta 20. aldar. Elsta ritheimild í 

safninu um orðið pása er frá 1971. Þessi fimm orð eru því engar dægurflugur í íslensku heldur er 

óhætt að kalla þau talmálsleg orð með umtalsverða hefð.  

 

Handritsbundið Handritslaust Fréttir Dægurmálaefni 

akkúrat (3) akkúrat akkúrat (2) 

græja (2) græja græja 

pása sirka pása 

redda  redda 

 

 

sirka   
 

Tafla 20-1   Dreifing dæma um fimm talmálsleg orð borin að aðferð og textategund 
 

Tafla 20-1 sýnir hvernig dæmin í útvarpsefniviðnum um orðin fimm skiptust eftir aðferð og 

textategund. Taflan ber með sér að ekkert orðanna kom fyrir í skrifuðum útvarpsfréttum. Dæmin 

þrjú, sem komu fyrir í fréttatímum, voru öll úr viðtölum. Í skrifuðu fréttunum var aftur á móti að 

finna ritmálslegri samheiti (einmitt, tæki, bjarga) við sum þessara orða. Það bendir til þess að 

vissulega hafi gefist tækifæri til að nota talmálslegu orðin í hinu handritsbundna efni en að það 

hafi hins vegar ekki verið gert. Miðað við þá forsendu, sem gefin var fyrr í þessum kafla, að sneitt 

sé hjá ýmsum tökuorðum í ritmálslegum málsniðum í íslensku, verður að ætla að tafla 20-1 

endurspegli ritmálslegt málsnið handritsbundinna útvarpsfrétta. 
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21 Samanburður á starfsmönnum og viðmælendum í dægurmálaefni  

 

Rannsóknin, sem hér hefur verið sagt frá, beindist fyrst og fremst að því hvort og þá hvernig 

máleinkenni dreifðust á mismunandi vegu eftir aðferð og textategund. Aðferðirnar eru tvær: 

annaðhvort er skrifað handrit frá orði til orðs eða ekki. Textategundirnar eru tvær: útvarpsfréttir 

og dægurmálaefni.  

Til hliðar við þetta meginmarkmið rannsóknarinnar verður nú litið á hvernig 

máleinkennin dreifðust eftir tveimur þátttakendahópum sem skilgreindir voru, þ.e. eftir 

starfsmönnum og viðmælendum þeirra. Til að samanburðurinn verði sem réttastur eru 

samanburðarhópar sóttir til sömu aðferðar og sömu textategundar. Bornir eru saman starfsmenn 

og viðmælendur í dægurmálaefni sem er handritslaust efni. Starfsmennirnir, sem hér um ræðir, 

eru 5 talsins en viðmælendur eru 10 manns. 

  Í 9.2 var sú tilgáta sett fram að enginn ótvíræður munur væri innan dægurmálaefnis í 

útvarpi eftir því hvort í hlut ættu starfsmenn eða viðmælendur. Auk þess sem um er að ræða sömu 

textategundina byggðist tilgátan á því að báðir hópar nota sömu aðferð, þ.e. tala handritslaust, en 

háðu breyturnar í rannsókninni tóku fyrst og fremst mið af vísbendingum um mun á ritun og tali.  

Í þessum kafla kemur í ljós að tilgátan stenst í höfuðatriðum samkvæmt þeim tölulegu 

viðmiðunum sem notaðar eru í þessari rannsókn. Á því er þó ein veigamikil undantekning: frávik 

(uppfyllingar, glöp og málvillur) eru ótvírætt það miklu algengari meðal viðmælenda en meðal 

starfsmanna í dægurmálaefninu að óhætt ætti að vera að álykta út frá því um málnotkun 

viðmælenda og starfsmanna í dægurmálaefni í útvarpi almennt, þ.e. út fyrir þennan efnivið. Eins 

og nánar verður rætt hér á eftir, sbr. töflu 21-1, leiddi rannsóknin þessu til viðbótar í ljós 

vísbendingar um mun milli starfsmanna og viðmælenda í dægurmálaefni hvað varðar fleiri atriði 

en frávikin. 
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Tafla 21-1 sýnir málbreytur (háðar breytur) athugunarinnar og hvernig tíðni einstakra 

máleinkenna var breytileg innan dægurmálaefnisins eftir því hvort starfsmenn eða viðmælendur 

áttu í hlut.  

  

Dægurmálaefni Málbreytur / þátttakendur 

Starfsmenn Viðmælendur 

 N x/1000 N x/1000 

Frávik  323 32,9 435 55,6 

Uppfyllingar   21,5   38,7 

Glöp   7,8   11,6 

Málvillur   3,7   5,2 

Tónlotur 1.129 166,2 615 125,2 

Aðaltenging milli setninga  294 30 195 24,9 

Tilvísunartengingarnar sem og sem að 173 17,6 139 17,8 

sem  11,3   12,8 

sem að   6,3   5 

Orðin maður og þú sem óákveðin fornöfn 14 1,4 15 1,9 

Tengiyrðið nú 10 1 4 0,5 

Kjarnafærsla 95 9,7 49 6,3 

Aðrir fremstu liðir (eingöngu aðalsetningar)     

Eiginlegt frumlag (295) 38,8 (153) 37,3 

Leppurinn það (40) 5,3 (32) 7,7 

Nafnorð ásamt efn. sem ákvarðar það 16 1,6 21 2,7 

Nafnorð + eignarfornafn  1,2  0,8 

Eignarfornafn + nafnorð  0,4  1,9 

Fast orðasamband 85 8,7 23 2,9 

Hefðbundið   8,4  2,6 

Óhefðbundið  0,3  0,4 

 

Tafla 21-1  Sama aðferð; sama textategund: Niðurstöður greindar eftir starfsmönnum og viðmælendum í  
 dægurmálaefni 
 

Tafla 21-1 sýnir m.a. að frávik eru meira en 50% algengari meðal viðmælenda í dægurmálaefni 

en meðal starfsmanna í dægurmálaefni. Niðurstöðurnar byggjast á 758 dæmum. Miðað við 

forsendur rannsóknarinnar þegar tilgátur eru prófaðar, um að munur milli tveggja óháðra breytna 

þurfi að vera minnst 50% og byggjast á a.m.k. 283 dæmum, er hér því á ferðinni ótvíræður munur 
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milli starfsmanna og viðmælenda í dægurmálaefninu. Því má bæta við að viðmiðunartalan 283 

byggist á því að efniviður rannsóknarinnar nemur í heild 28.280 lesmálsorðum svo að 

viðkomandi máleinkenni þarf að ná að lágmarki tíðninni 10 í hverjum 1.000 orðum að jafnaði 

(sjá kafla 8.2.2). Tölurnar í töflu 21-1 eru hins vegar byggðar aðeins á dægurmálaefninu en sá 

hluti efniviðarins voru 17.640 lesmálsorð. Rétt gæti því verið að hugsa sér hérna að 

lágmarksfjöldi dæma við samanburð á starfsmönnum og viðmælendum í dægurmálaefni þyrfti 

ekki að vera nema 176 orð (sem svarar að jafnaði u.þ.b. 10 dæmum í hverjum 1.000 orðum).  

 Sundurliðun eftir tegundum frávika má einnig lesa úr töflu 21-1. Þar sést að allar þrjár 

undirtegundir frávika eru algengari hjá viðmælendum en starfsmönnum. Ef til vill er 

skýringarinnar á þessari mismunandi tíðni frávika fyrst og fremst að leita í því að starfsmennirnir 

eru þjálfaðir í að tala við útvarpsaðstæður en viðmælendur sjaldnast. Meðal frávika eru 

uppfyllingar en þar er átt við hikyrði og endurtekningar. Vera má að niðurstöðurnar sýni meira 

óöryggi meðal viðmælenda. Hikyrði og endurtekningar gætu verið mælikvarði á hve vel 

málnotendur skipuleggja tal sitt við mismunandi aðstæður. Ef það er rétt gætu þessar tölur 

endurspeglað að starfsmenn séu vanari að skipuleggja texta sinn við útvarpsaðstæður en 

viðmælendurnir. Önnur skýring gæti verið sú að starfsmenn stýra samtölum í dægurmálaþáttum 

en viðmælendur svara og það kann fremur að kalla á hik o.þ.h. Meðal þess sem kemur fram í 

töflu 21-1 er að málvillur eru mun færri hjá starfsmönnum en viðmælendum. Þetta gæti sýnt að 

starfsmennirnir fimm hafi m.a. þjálfast í að fylgja málvöndunarkröfum. 

 Í töflu 21-1 er sýndur fjöldi tónlotna í hverjum 1.000 orðum, til samræmis við þá 

framsetningu sem almennt er notuð í ritgerðinni. Hér ber að athuga að tölurnar segja einnig til um 

meðalfjölda orða í tónlotu, þ.e. á þann hátt að færri orð eru í hverri tónlotu að meðaltali eftir því 

sem fleiri tónlotur eru í hverjum 1.000 orðum. Meðalfjöldi orða í tónlotu hjá starfsmönnum er 6 

en hjá viðmælendum 8. Sá munur er því innan við 50%. Nánari greining á meðalfjölda orða í 

tónlotu, í 11. kafla, benti til þess að orðafjöldi í tónlotu gæti verið mjög mismunandi innan sama 

hóps og ekki endilega mikið upp úr meðaltali hópanna að leggja, þ.e. að fremur væri um að ræða 

einstaklingsmun en mun á hópum. 

Svolítill munur er á tíðni aðaltenginga milli setninga eftir því hvor þátttakendahópurinn á í 

hlut en munurinn er langt innan við 50%. Enda þótt það sé ekki tilgreint í töflu 21-1 komu fram 

áþekk mynstur hjá starfsmönnum og viðmælendum hvað varðaði samband tónlotuskila og 

aðaltenginga milli setninga. 
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Starfsmenn í þessum efniviði nota oftar en viðmælendur þeirra tilvísunartenginguna sem 

að en munurinn er ekki afgerandi og langt innan við 50%. Samanlögð tíðni sem og sem að er 

nánast hin sama. Það sýnir að tilvísunarsetningar hafa verið ámóta tíðar í tali beggja hópanna.  

Skipting dæma um orðin maður og þú sem óákveðin fornöfn er ekki afgerandi eftir 

þátttakendahópum. 

Skipting dæma um tengiyrðið nú hefur ekki mikla þýðingu vegna þess hve dæmin eru fá.  

 Sjá má í töflu 21-1 að kjarnafærslur eru liðlega 50% algengari meðal starfsmanna en 

viðmælenda. Dæmin um kjarnafærslur eru 144 talsins í dægurmálaefninu í heild. Hér á undan var 

nefnt að e.t.v. mætti telja nægjanlegt að miða hérna við að lágmarksfjöldi dæma væri 176 úr því 

að eingöngu er um að ræða dægurmálaefni. Ef við gefum okkur þá forsendu er ljóst að 

kjarnafærslurnar eiga ekki langt í land með að ná því lágmarki. Enda þótt hér sé samt sem áður 

ekki talið heimilt að draga almenna ályktun af þessari niðurstöðu þá er óhætt að segja að fram sé 

komin mjög sterk vísbending um að starfsmenn noti kjarnafærslur almennt meira en viðmælendur 

í dægurmálaefninu. Hinir kjarnafærðu liðir eru langoftast atviksliðir (sjá kafla 16.2). Eins og fram 

kom í kafla 16.1 benti sænsk rannsókn (Lindblad 1985) til þess að atviksliður væri tiltölulega 

sjaldgæfur sem fremsti setningarliður í samtölum. Allt efni frá viðmælendum hér er úr samtölum 

en efnið frá starfsmönnum er að hluta til eintal þeirra. Vera má að kjarnafærðir atviksliðir í 

eintölum starfsmanna ráði nokkru um muninn á starfsmönnum og viðmælendum í 

dægurmálaefninu hvað varðar þetta máleinkenni.  

Tafla 21-1 sýnir að leppurinn það er talsvert algengari meðal viðmælenda en starfsmanna 

en munurinn nær ekki alveg 50% auk þess sem niðurstaðan byggist aðeins á 72 dæmum alls. Hér 

er því ekki tilefni til að álykta út fyrir efniviðinn. 

 Í töflu 21-1 eru engar upplýsingar um hlutfall sagnorða í persónuháttum gagnvart 

nafnorðum. Ástæðan er sú að við skráningu á þeirri breytu var látið nægja að skipta dæmum eftir 

textategund (ályktað var um aðferð út frá henni) en þátttakendur voru látnir liggja milli hluta við 

skráninguna. Í 17. kafla kom raunar fram að efniviður var sóttur í búta úr tveimur 

dægurmálaþáttum. Annar var að ¾ hlutum tal starfsmanna en að ¼ tal viðmælenda. Hinn 

textabúturinn hafði eingöngu að geyma efni frá viðmælendum. Fram kom verulegur munur á 

hlutfalli sagnorða í persónuháttum gagnvart nafnorðum milli þessara tveggja textabúta. Textinn, 

sem eingöngu var frá viðmælendum, hafði tvöfalt hærra hlutfall sagnorða gagnvart nafnorðum en 

textinn sem var að ¾ hlutum efni frá starfsmönnum (1,59 á móti 0,76). Þessi athugun er þó sem 
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sé ekki höfð með í töflu 21-1 enda var efniviðurinn ekki skráður nákvæmlega eftir starfsmönnum 

og viðmælendum eins og hér hefur komið fram.178  

 Í töflu 21-1 eru m.a. upplýsingar um röð nafnorðs og eignarfornafns sem ákvarðar það. 

Hér vekur tvennt athygli. Annað er að samband nafnorðs og eignarfornafns (þ.e. samanlagður 

fjöldi dæma um bæði orðaraðartilbrigðin) skuli vera 70% algengara hjá viðmælendum en 

starfsmönnum.179 Hitt er að orðaröðin eignarfornafn á undan nafnorði skuli vera miklu algengari 

hjá viðmælendum en starfsmönnum. Dæmin eru aftur á móti of fá til að hægt sé að draga af 

skiptingunni ályktanir um annað en eingöngu þennan efnivið.180  

Tafla 21-1 sýnir að starfsmenn nota föst orðasambönd þrefalt oftar en viðmælendur þeirra. 

Gagnasafnið telst þó of lítið til að hægt sé að álykta almennt út frá þessu um orðasambönd í máli 

starfsmanna og viðmælenda í íslensku dægurmálaefni. Af einstökum hópum starfsmanna og 

viðmælenda í þessari rannsókn í heild notuðu viðmælendur í dægurmálaefninu sjaldnast föst 

orðasambönd.181 Þar af er raunar um óhefðbundið tilbrigði að ræða í u.þ.b. 8. hvert skipti. Aftur á 

móti notuðu starfsmenn í dægurmálaefninu föst orðasambönd langoftast í samræmi við íslenska 

málhefð; óhefðbundnu tilbrigði brá aðeins fyrir í u.þ.b. 29. hvert sinn. 

   

                                                 
178 Ef þarna var raunverulegur munur á ferðinni vaknar spurning um hvernig mætti skýra hann. Eina tiltæka skýringin 
að svo komnu máli væri að benda á að í efniviðnum er tal starfsmanna að hluta til eintal og hluta til samtöl/viðtöl en 
tal viðmælenda eingöngu úr viðtölum. Slík skýring dygði þó ekki án frekari rökstuðnings. 
179 Hér var um að ræða eignarfornöfnin minn, þinn og sinn. Vera má að munurinn liggi í því að viðmælendur noti 
hlutfallslega oftar en starfsmenn orðin minn og þinn þegar þeir tjá sig í viðtölum. 
180 Hefðu dæmin verið tífalt fleiri (370) og skipst á sama hátt og þessi 37 dæmi hefði dreifing orðaraðartilbrigðanna 
innbyrðis reiknast marktæk í GoldvarbX (p≤0,01). Í 18. kafla og kafla 9.1.2.4 segir að orðaröðin eignarfornafn á 
undan nafnorði þyki síðri frá málvöndunarsjónarmiði. Hugsanlega er dreifingin hér til vitnis um að starfsmennirnir 
fimm í þessum efniviði séu sér meðvitaðri en viðmælendur þeirra um þetta og velji því oftar orðaröðina nafnorð á 
undan eignarfornafni beinlínis af þeim sökum. Sjá til samanburðar athugasemd hér á undan um færri málvillur 
starfsmanna en viðmælenda. 
181 Af einhverjum ástæðum var mjög mikill munur að þessu leyti á viðmælendum annars vegar í fréttatímum (10,3) 
og hins vegar í dægurmálaþáttum (2,9). Engin skýring blasir við á þessum mun önnur en að hann hafi ráðist af 
hendingu. 



 

 

  

226 

0

10

20

30

40

50

60

Starfsmenn Viðmælendur

Eiginlegt frumlag 

Frávik

Aðaltenging milli setninga

Tónlotur (m.v. 100 orð)

Tilvísunartengingin sem

Kjarnafærsla

Fast orðasamband

Tilvísunartengingin sem að

Leppurinn það

Maður og þú sem óákveðin fornöfn

Nafnorð+eignarfornafn

Tengiyrðið nú

Eignarfornafn+nafnorð

  

 

Súlurit 21-1  Málbreytur bornar að þátttakendum í dægurmálaefni. Tölur á lóðrétta ásnum tákna tíðni í 
hverjum 1.000 orðum. Þó eru tónlotur sýndar miðað við tíðni í hverjum 100 orðum. Sjá má að frávik 
(næstlengst til vinstri) skera sig úr með háa tíðni hjá viðmælendum. 
  

Súlurit 21-1 er byggt á töflu 21-1 hér á undan. Til að auðvelda lesanda að bera saman starfsmenn 

og viðmælendur er röð máleinkenna þó höfð önnur en í töflunni. Starfsmannamegin er súlunum 

raðað eftir lækkandi tíðni máleinkenna í hverjum 1.000 orðum (tónlotur eru þó sýndar miðað við 

tíðni í hverjum 100 orðum). Sjá má síðan af hæð viðmælendasúlnanna hvaða atriði skera sig úr. 

Þar skipta frávik mestu máli. Eins og sagt hefur verið frá hér á undan eru þau eina máleinkennið 

sem þessi rannsókn bendir ótvírætt til að sé algengara meðal viðmælenda í dægurmálaefni en 

meðal starfsmanna í dægurmálaefni.  

Súluritið ber m.a. með sér að kjarnafærslur (sjötta súla frá vinstri) eru miklu algengari hjá 

starfsmönnum í dægurmálaefni en viðmælendum í dægurmálaefni. Sama má segja um föst 

orðasambönd (sjöunda súla frá vinstri). 

Af öðrum atriðum má nefna að leppurinn það og orðaröðin eignarfornafn á undan 

nafnorði eru algengari meðal viðmælenda í dægurmálaefni en starfsmanna í dægurmálaefni í 

þessum efniviði.  

Að frátöldum frávikum nær þó ekkert þessara atriða því marki tölulega að geta talist 

ótvíræður vitnisburður um mismunandi málnotkun í dægurmálaefni almennt eftir starfsmönnum 

og viðmælendum. 

Tilgátan í kafla 9.2, um að enginn afgerandi munur væri á málnotkun starfsmanna og 

viðmælenda í dægurmálaefni, var byggð á því að hvorugur hópanna styddist við handrit frá orði 
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til orðs og þá er höfð hliðsjón af þeirri staðreynd að máleinkennin í rannsókninni voru oftast nær 

valin með hliðsjón af hugmyndum um mun talaðs og ritaðs texta. Tilgátan stenst að frávikum 

undanskildum, samkvæmt þeim tölulegu viðmiðunum sem beitt er í þessari rannsókn. Ýmsar 

aðrar vísbendingar koma hér eigi að síður fram um mun á málnotkun starfsmanna og viðmælenda 

þeirra í dægurmálaefni. Hin helsta þeirra er sterk vísbending um að starfsmenn noti kjarnafærslur 

miklu oftar en viðmælendurnir. Möguleg skýring á þessu var lítillega rædd hér á undan. Einnig 

má minna á mikla (og hefðbundna) notkun fastra orðasambanda meðal starfsmanna.  
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22 Samantekt um III. hluta 

 

Í III. hluta hefur verið sagt frá rannsókn á ýmsum máleinkennum í íslensku útvarpsmáli. 

Markmið rannsóknarinnar var að leggja til efni í einhvers konar uppkast að lýsingu á málsniðum 

tveggja textategunda í íslensku útvarpsmáli, annars vegar útvarpsfrétta og hins vegar 

dægurmálaefnis. Í lokahluta ritgerðarinnar, IV. hluta, eru tekin saman fyrstu drög að slíkri 

lýsingu. Framar í ritgerðinni, í II. hluta, hafði verið fjallað almennt um hugtökin málsnið, 

textategund, ritaða texta og talaða texta, ritmál og talmál o.fl. og um útvarpsmál og sérstöðu þess 

í málsamfélögum. Meðal þess sem þar var útskýrt er að hér er litið á málsnið sem mengi 

máleinkenna sem sameiginlega einkenna tiltekna textategund. 

Í rannsókninni var aðferðum við gerð útvarpstextanna skipt í tvennt eftir því hvort lesið 

var upp úr handriti sem hafði verið skrifað frá orði til orðs eða hvort talað var án þess að styðjast 

við slíkt handrit. Efniviður úr útvarpsfréttum var mestmegnis handritsbundinn (83,5%) en allt 

dægurmálaefnið var handritslaust. Í rannsókninni var stuðst við þá leiðsögutilgátu að hinar tvær 

mismunandi aðferðir, að skrifa handrit eða ekki, hefðu áhrif á dreifingu ýmissa máleinkenna í 

textategundunum tveimur, útvarpsfréttum og dægurmálaefni í útvarpi.  

Fyrstu tveimur köflum III. hluta, 8.-9. kafla, var ætlað að lýsa þeim grunni sem 

rannsóknin var reist á.  

Í 8. kafla var markmiði rannsóknarinnar lýst, þeim grundvallarforsendum sem gengið var 

út frá, rannsóknaraðferðinni sem beitt var og ýmsum þeim takmörkunum sem rannsóknin var háð. 

Við lýsingu á aðferð voru m.a. raktar og rökstuddar tölulegar viðmiðanir sem nota skyldi við mat 

á því hvort ytri þættirnir aðferð, textategund og þátttakendahópar hefðu áhrif á það hvernig 

máleinkenni dreifðust í útvarpstextunum. Loks var í 8. kafla sagt frá umfangi og skráningu þess 

efniviðar sem rannsakaður var. Hann nemur 28.280 lesmálsorðum. 

Í 9. kafla var fyrst greint frá þeim breytum sem um var að ræða í rannsókninni og síðan 

var sett fram rannsóknartilgáta í þremur liðum.  
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Óháðar breytur í þessari rannsókn voru aðferð (handritsbundið, handritslaust), textategund 

(útvarpsfréttir, dægurmálaefni í útvarpi) og þátttakendur (starfsmenn, viðmælendur). Þær tóku 

sem sé til ytri þátta. 

 Háðu breyturnar í þessari rannsókn voru margvísleg máleinkenni sem leitað var að í 

textunum. Sjá yfirlit um þau í kafla 9.1.2.4 ásamt sérstakri umfjöllun um þrjár tegundir þeirra í 

köflum 9.1.2.1-9.1.2.3. Oftast voru máleinkenni valin með tilliti til þess hvort vísbendingar hefðu 

verið uppi um að þau kæmu fram á mismunandi hátt í algengum rituðum og algengum töluðum 

textum. Það sjónarmið tengdist þeirri áherslu sem lögð er í rannsókninni á að kanna áhrif 

handritsnotkunar á tíðni máleinkenna. Þegar háðar breytur voru valdar og skilgreindar var bæði 

stuðst við rannsóknir á hliðstæðum fyrirbærum í skyldum tungumálum og við rannsóknir á 

íslensku máli. Sum máleinkenni í rannsókninni voru raunar skilgreind hér og athuguð í fyrsta 

sinn. 

Rannsóknartilgátan kom fram í kafla 9.2.  

Hún sagði að sérkenni handritslauss efnis væru að þar bæri mikið á frávikum 

(uppfyllingum, glöpum og málvillum), hlutfallslega stuttum tónlotum, aðaltengingum milli 

setninga, tilvísunartengingunni sem að, óákveðnu fornöfnunum maður og þú, tengiyrðinu nú og 

að fremsti setningarliður væri leppurinn það. Allt dægurmálaefnið var handritslaust efni og þ.a.l. 

sagði tilgátan að þessi einkenni ættu heima í lýsingu á málsniði dægurmálaefnis í útvarpi.  

Samkvæmt rannsóknartilgátunni áttu sérkenni handritsbundins efnis að vera þau að mikið 

væri um að fremstu setningarliðir væru kjarnafærðir liðir, að hlutfallslega mikið væri um nafnorð, 

orðaröðina nafnorð á undan eignarfornafni sem ákvarðar það og um föst orðasambönd. 

Útvarpsfréttir, sem textategund, eru að verulegu leyti handritsbundnar (í efniviðnum hér t.a.m. 

83,5%). Þess vegna var því spáð að fyrrnefnd máleinkenni væru sterkur þáttur í lýsingu á 

málsniði útvarpsfrétta.  

Tilgátan sagði loks að ekki væri að vænta ótvíræðs munar á málnotkun í dægurmálaefni í 

útvarpi eftir því hvort starfsmenn eða viðmælendur ættu þar í hlut.  

Í 10.-20. kafla var sagt frá rannsókn á hverju og einu máleinkenni sem fram kom  í 

yfirlitinu í 9.1.2.4. Meginmarkmið þessara kafla var að kanna hvort ytri þættirnir aðferð og 

textategund hefðu ótvíræð áhrif á það hvort og þá hve oft viðkomandi máleinkenni kæmi fram.  
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Í 10.-19. kafla var fyrrnefnd rannsóknartilgáta m.a. prófuð lið fyrir lið.182 Tilgátan tók 

samtals til 11 mismunandi máleinkenna eins og sjá mátti í lýsingu á efni hennar hér á undan. 

Tilgátan féll í 5 tilvikum og stóðst í 6 tilvikum; sjá nánar í kafla 23.1 hér á eftir. 

Einn liður rannsóknartilgátunnar laut að þátttakendahópum og spáði því að ekki væri 

ótvíræður munur á tíðni máleinkenna meðal starfsmanna og viðmælenda í dægurmálaefni. Í 21. 

kafla var sagt frá niðurstöðum sem staðfestu tilgátuna að öðru leyti en því að frávik voru ótvírætt 

algengari hjá viðmælendum. Nokkrar vísbendingar komu raunar einnig fram um að sum fleiri 

máleinkenni væru mismunandi. 

 Eins og fram hefur komið var meginmarkmið rannsóknarinnar, sem III. hluti segir frá, að 

leggja drög að lýsingu á málsniðum tveggja textategunda í útvarpsmáli. Lokahluti ritgerðarinnar 

hefur að geyma fyrstu drög að henni.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
182 Tilgátan tók ekki til orðavals af því tagi sem fjallað var um í 20. kafla. 
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IV. hluti Niðurstöður og umræða 
 

 

 

23 Drög að lýsingu á málsniði útvarpsfrétta og dægurmálaefnis í útvarpi 

 

 

23.0 Inngangur 

Markmið rannsóknarinnar í III. hluta var að undirbúa drög að lýsingu á málsniðum frétta og 

dægurmálaefnis í íslensku útvarpi. Í þessum kafla verður byrjað á að taka saman ýmis meginatriði 

sem komu fram í III. hluta, einkum í ljósi þeirrar rannsóknartilgátu sem var sett fram í kafla 9.2. 

Á grunni þeirra niðurstaðna verður svo hugað að því hvað af efninu, sem rannsóknin lagði til, 

megi nota í fyrstu drög að lýsingu á málsniðum útvarpsfrétta og dægurmálaefnis í útvarpi. 

Reifaðar eru hugsanlegar skýringar á því að tiltekin máleinkenni tilheyri málsniði annars vegar 

dægurmálaefnis og hins vegar útvarpsfrétta. Í framhaldi af umræðu um drög að málsniðum 

útvarpsfrétta og dægurmálaefnis verða slík málsnið rædd í ljósi ýmissa þátta sem almennt talað 

geta haft áhrif á málsnið. 

 

 

23.1 Yfirlit um niðurstöður – hvernig reiðir rannsóknartilgátunni af? 

Tafla 23-1 sýnir yfirlit um ýmsar helstu niðurstöður úr rannsókninni sem sagt var frá í III. hluta. 

Taflan sýnir hvernig margvísleg máleinkenni dreifðust í útvarpstextunum eftir því hvort þeir voru 

handritsbundnir eða handritslausir og eftir því hvort textategundin var útvarpsfréttir eða 

dægurmálaefni í útvarpi. Tölurnar sýna tíðni viðkomandi máleinkennis í hverjum 1.000 orðum.  
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Aðferð Textategund Máleinkenni / Aðferð, textategund 

Handritsbundið 

x/1000 

Handritslaust 

x/1000 

Fréttir 

x/1000 

Dægurmálaefni 

x/1000 

Frávik  3,5 46,6 16,8 43 

Uppfyllingar 0,6 31,3 9,3 29,1 

Glöp 2,1 10,6 5,4 9,5 

Málvillur 0,8 4,7 2,1 4,4 

Tónlotur 111,1 146,1 113,6 149 

Aðaltenging milli setninga  23,2 28,1 24,5 27,7 

Tilvísunartengingin sem  12,9 11,9 12,6 12 

Tilvísunartengingin sem að 0 5,7 0,8 5,7 

Orðin maður og þú sem óákv. fn. 0 1,5 0 1,6 

Tengiyrðið nú 0 0,7 0 0,8 

Kjarnafærsla 15,3 8,5 14,7 8,2 

Aðrir fremstu liðir (aðalsetningar eingöngu):      

Eiginlegt frumlag 43,1 37,5 39,6 38,3 

Leppurinn það 0,6 6,3 2,5 6,1 

Stílfærð aðalsögn í lh.þt. 1,7 0 1,4 0 

Fráfærsla setningar, það fremsti liður  (5,8) (10,3) 5,8 10,3 

Sagnorð í persónuháttum (115,1) (139,2) 115,1 139,2 

Nafnorð (287,6) (134,7) 287,6 134,7 

Nafnorð á undan minn, þinn, sinn 1,8 1 1,6 1 

minn, þinn, sinn á undan nafnorði 0,9 1 0,8 1 

Fast orðasamband 7,7 6,5 8,1 6,1 

Hefðbundið orðasamband 7,4 6 7,5 5,8 

Óhefðbundið orðasamband 0,2 0,5 0,6 0,3 

 
Tafla 23-1  Máleinkenni (tíðni í hverjum 1.000 orðum) borin að aðferð og textategund: skipting  
 eftir handritsbundnu og handritslausu efni og eftir útvarpsfréttum og dægurmálaefni í útvarpi183 
 

Í III. hluta var prófuð tilgáta, sem sett var fram í kafla 9.2, um dreifingu 11 máleinkenna eftir 

óháðum breytum. Nú verður dregið saman að hvaða marki A- og B-liðir tilgátunnar stóðust.184  

 

                                                 
183 Svigar í töflu 23-1 utan um tölur við fráfærslur, sagnorð og nafnorð, í handritsbundnu og handritslausu efni, tákna 
að þessar tölur um aðferðina eru fengnar með því að álykta út frá samsvarandi tölum um textategund. Þessi tilteknu 
máleinkenni voru nefnilega aðeins skráð í úrvinnslu efniviðarins með tilliti til textategundar en ekki aðferðar. Allt 
dægurmálaefnið tilheyrði aðferðinni „handritslaust“. Telja má einnig óhætt að álykta um aðferðina „handritsbundið“ 
út frá niðurstöðum um útvarpsfréttir, án þess að hætta sé á verulegri skekkju, af því að 83,5% af efniviðnum úr 
útvarpsfréttum voru handritsbundin. Samsvörun milli aðferðar og textategundar er sem sé ekki fullkomin en telst 
komast nálægt því.  
184Hvað varðar C-lið tilgátunnar, um þátttakendur , má vísa til yfirlits í 21. kafla í III. hluta. 
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Í tilgátunni var því spáð að eftirfarandi máleinkenni væru sérkenni handritslauss efnis og 

dægurmálaefnis í útvarpi: 

 

• Frávik 
• Hlutfallslega stuttar tónlotur 
• Aðaltengingar milli setninga 
• Tilvísunartengingin sem að 
• Óákveðnu fornöfnin maður og þú 
• Tengiyrðið nú 
• Fremsti setningarliður leppurinn það 

 

Því var spáð að eftirfarandi máleinkenni væru sérkenni handritsbundins efnis og útvarpsfrétta : 

 

• Fremsti setningarliður kjarnafærður liður 
• Nafnorð hlutfallslega mörg samanborið við sagnorð í persónuháttum 
• Orðaröðin nafnorð á undan eignarfornafni185 sem ákvarðar það  
• Föst orðasambönd 

 

Gengið er út frá þeirri forsendu að tilgáta um viðkomandi máleinkenni standist ef a.m.k. 50% 

munur er á dreifingu máleinkennisins eftir því hvaða ytri aðstæður eiga í hlut. Niðurstaðan verður 

enn fremur að byggjast á tilteknum lágmarksfjölda dæma. Sjá nánar í köflum 8.2.2 og 9.2. Miðað 

við forsendurnar féll tilgátan að því er varðaði 5 máleinkenni en stóðst í 6 tilvikum. 

 

Tilgáta stóðst ekki Orsök 
 Dæmi of fá Munur of lítill 
Hlutfallslega stuttar tónlotur  X 
Aðaltengingar milli setninga  X 
Tengiyrðið nú X  
Orðaröðin no. á undan efn.  X  
Föst orðasambönd X X 
 

Tafla 23-2 Liðir tilgátunnar sem stóðust ekki prófun 

 

Tafla 23-2 sýnir hvaða máleinkenni stóðust ekki prófunina og jafnframt hvers vegna þau gerðu 

það ekki. Eins og sjá má féll tilgátan í þremur tilvikum, þ.e. að því er varðar tónlotur, 

aðaltengingar og föst orðasambönd, á því að ekki reyndist eins mikill munur og spáð hafði verið á 

                                                 
185  Aðeins var hugað að eiginlegu eignarfornöfnunum minn, þinn og sinn í útvarpstextunum en ekki að 
eignarfornöfnum sem hafa sama form og eignarföll persónufornafna.  



 

 

  

236 

dreifingu viðkomandi máleinkennis eftir mismunandi aðferðum og eftir mismunandi 

textategundum. Jafnframt hefðu dæmin um föst orðasambönd (N=194) verið talin of fá. Í tveimur 

tilvikum, þ.e. að því er varðar tengiyrðið nú og röð nafnorðs og eignarfornafns, féll tilgátan á því 

að dæmi um þessi máleinkenni, úr hinum 28.280 lesmálsorðum sem efniviðurinn tók til, voru 

undir tilskildum lágmarksfjölda.  

 

Tilgáta stóðst  Munur á dreifingu máleinkenna 
 Eftir aðferð Eftir textategund 
Sérkenni handritslauss efnis og dægurmálaefnis í útvarpi   
       Frávik 1330% 255% 
       Tilvísunartengingin sem að 0/100 710% 
       Óákveðnu fornöfnin maður og þú 0/100 0/100 
       Fremsti setningarliður leppurinn það 1050% 245% 
Sérkenni handritsbundins efnis og útvarpsfrétta   
       Fremsti setningarliður kjarnafærður liður 180% 179% 
       No. hlutfallslega mörg samanborið við so. í ph. (213,5%)186 213,5% 
 

Tafla 23-3 Liðir tilgátunnar sem stóðust prófun 

 

Tafla 23-3 sýnir þau 6 máleinkenni þar sem tilgátan í kafla 9.2 stóðst. Þar af leiðandi verður hér 

staðhæft að rannsóknin hafi leitt í ljós að fjögur máleinkennanna sérkenni handritslaust efni og 

dægurmálaefni í útvarpi og að tvö þeirra sérkenni handritsbundið efni og útvarpsfréttir. 

Prósentutölurnar sýna hve miklu munar á dreifingu máleinkenna eftir því hvor aðferðin á í hlut 

og hve miklu munar á dreifingu máleinkenna eftir því hvor textategundin á í hlut. Frávik eru t.d. 

255% algengari í dægurmálaefni (46 dæmi í hverjum 1.000 orðum) en í útvarpsfréttum (16,8 

dæmi í hverjum 1.000 orðum). Eins og sjá má er munurinn í töflu 23-3 ávallt hátt yfir 50%-

lágmarkinu. Stundum er munurinn margfaldur. Í þremur tilvikum, táknað 0/100, er munurinn 

algerlega afdráttarlaus, þ.e. þegar máleinkennið er einungis að finna í annarri hvorri aðferðinni 

eða annarri hvorri textategundinni. Tilvísunartengingin sem að kemur t.d. aldrei fyrir í 

handritsbundnu efni en 5,7 sinnum í hverjum 1.000 orðum í handritslausu efni. 

Í  B-lið tilgátunnar í kafla 9-2 var því spáð að munur eftir textategundum myndi reynast 

minni en munur eftir aðferðum (spáin byggðist á því að handritslaus fréttaviðtöl eru 16,5% af 

efniviðnum í útvarpsfréttum). Þetta gengur eftir að því er tekur til þriggja af þeim máleinkennum 

                                                 
186 Svigi utan um prósentutölu um nafnorð á að minna á að niðurstaða um aðferð er í því tilviki yfirfærð af 
niðurstöðu um textategund, sbr. neðanmálsgrein við myndatexta sem fylgir töflu 23-1 hér á undan.  
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sem sérkenna handritslaust efni og dægurmálaefni í útvarpi (frávik, sem að, það) eins og sjá má í 

töflu 23-3. Minni munur er á tíðni þessara máleinkenna eftir textategundum en eftir aðferðum. 

Þetta merkir m.ö.o. að hin handritslausu fréttaviðtöl hafa „híft upp“ tíðni einkennanna í 

fréttatímum. Það virðist mega túlka sem staðfestingu á því að viðkomandi fyrirbæri tengist 

einmitt aðferðinni. Við hvorugt þeirra máleinkenna, sem sérkenna handritsbundið efni og 

útvarpsfréttir, er sambærilegan mun að sjá. Að því er varðar tíðni nafnorða kemur það af sjálfu 

sér að munurinn í töflu 23-3 er hinn sami í báðum dálkunum: niðurstöður um aðferð höfðu verið 

yfirfærðar af niðurstöðum um textategund. Kjarnafærsla er nokkurn veginn jafn miklu tíðari í 

handritsbundnu efni en í handritslausu (180% algengari) eins og hún er tíðari í útvarpsfréttum en í 

dægurmálaefni (179% algengari). Í því sambandi vaknar sú spurning hvort þetta bendi ekki til 

þess að viðmælendur í fréttatímum hafi beitt kjarnafærslu ámóta oft og gert er í handritsbundnu 

efni í fréttatímum. Nánari athugun á efniviðnum sýndi reyndar að sú var raunin. Þetta var rætt í 

einni neðanmálsgreinanna í kafla 16.3 og verður reifað aftur í næsta kafla.  

 

 

23.2 Skýringar á dreifingu einstakra máleinkenna 

Í töflu 23-3 hér á undan komu fram fjögur atriði sem tilheyra mengi máleinkenna sem sérkenna 

dægurmálaefni í útvarpi og tvö sem tilheyra mengi máleinkenna sem sérkenna útvarpsfréttir. En 

hvaða skýringar eru tiltækar á því að frávik, tilvísunartengingin sem að, óákveðnu fornöfnin 

maður og þú og leppurinn það í fremsta sæti eru hluti af málsniði dægurmálaefnis í útvarpi? Og 

af hverju skyldu kjarnafærslur og nafnorð vera sérkenni á útvarpsfréttum? Vikið var að nokkrum 

hugsanlegum skýringum í III. hluta þar sem rætt var um einstök máleinkenni og verða þær nú 

ræddar frekar.  

Með frávikum er átt við svonefndar uppfyllingar, glöp og málvillur. Í kafla 9.1.2.1 var 

þess getið til að frávik væru algengari í handritslausu efni en í handritsbundnu þar sem frávikin 

mætti í stórum dráttum rekja til þess að í tali er venjulega miklu minni undirbúningstími til 

ráðstöfunar en í rituðum texta. Viðmælendur í útvarpsfréttum í þessari rannsókn höfðu margfalt 

fleiri frávik en starfsmenn í útvarpsfréttum sem studdust við handrit frá orði til orðs. Frávik 

sérkenna þá væntanlega einnig dægurmálaefni í útvarpi vegna þess að þar eru ekki notuð handrit. 

Ekki er þó víst að það sé fullnægjandi skýring að vísa eingöngu til aðferðarinnar, þ.e. þess hvort 

notað er handrit eða ekki. Í 21. kafla mátti sjá að frávik í dægurmálaefni voru hátt í 70% 
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algengari meðal viðmælenda en meðal starfsmanna. Allar undirtegundir frávika voru algengari 

hjá viðmælendum en hjá starfsmönnum. Eins og þar var nefnt má vera að skýringarinnar á þessu 

sé fyrst og fremst að leita í því að starfsmennirnir eru þjálfaðir í að skipuleggja texta sinn við 

útvarpsaðstæður en það eru viðmælendur sjaldnast. Frávik kunna t.d. að benda til meira óöryggis 

viðmælenda við þessar aðstæður. Einnig var nefnd sú skýring að sá sem stýrir viðtali gæti haft 

færri frávik en sá sem situr fyrir svörum beinlínis vegna þess að hann ræður fremur ferðinni í 

viðtalinu. Að öllu samanlögðu er því líklegt að frávik séu sérkenni dægurmálaefnis í útvarpi að 

hluta til vegna þess að þar er allt efni handritslaust og að hluta til vegna þess að tal viðmælenda sé 

enn síður undirbúið en tal starfsmanna. Skýringin felist sem sé að einhverju leyti í þeirri aðferð að 

tala handritslaust og að einhverju leyti í öðrum þáttum undirbúnings. 

Í 13. kafla var nefnt að notkun tilvísunartengingarinnar sem að í textasöfnum Orðabókar 

Háskólans virtist tengjast því hvort textarnir voru ritaðir eða talaðir, þ.e. tíðni sem að var þar 

hverfandi í rituðu textunum en nam að jafnaði 7-8 dæmum í hverjum 1.000 orðum í 

Alþingisumræðum og 4-5 dæmum í hverjum 1.000 orðum í „venjulegum“ samtölum. Fram kom í 

13. kafla að handritsbundið útvarpsefni hegðaði sér að þessu leyti eins og rituðu textarnir og 

handritslaust útvarpsefni eins og töluðu textarnir. Skýringarinnar á fjarveru sem að úr rituðum 

textum er líklega bæði að leita í því að í skólum og annars staðar hafi beinlínis verið leiðbeint um 

að sneiða skuli hjá sem að í ritun og jafnframt í því að ritendur hafi með lestri ómeðvitað 

tileinkað sér þetta ritunarviðmið. Skrifaðar útvarpsfréttir eru oft yfirlesnar af öðrum en höfundi, 

m.a. með tilliti til vandaðs málfars, og má vera að hugsanleg dæmi um sem að lifi ekki af þann 

hreinsunareld. Einnig má vera að fjarveru sem að úr skrifuðum útvarpsfréttum megi skýra með 

því að fréttamenn hafi tamið sér að leita allra mögulegra leiða til að stytta texta sína – og 

tengingin sem að er örlítið lengri en sem. Eins og sjá mátti í töflu 23-1 kemur sem að vissulega 

fyrir í útvarpsfréttum en þau dæmi eru öll frá viðmælendum sem tala handritslaust. Þar sem 

ritaðir textar eru uppistaðan í útvarpsfréttunum (83,5%) má ætla að fyrrnefndar skýringar geri 

grein fyrir því hve lítið er um sem að í útvarpsfréttum í heild.    

Í 14. kafla voru nefndar tvær skýringar á því að maður og þú sem óákveðin fornöfn koma 

ekki fyrir í handritsbundnu efni. Önnur var sú að í skólum, orðabókum og víðar hafi fólki verið 

leiðbeint um að slík notkun hæfði ekki í vönduðu máli. Hér er þá einnig byggt á þeirri forsendu 

að handritsbundið efni einkennist fremur af málvöndunarsjónarmiðum en handritslaust efni, sbr. 

t.a.m. Chafe (1982): „In general … writing tends to be more conservative“ (1982:32). Enn má 
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hafa í huga að skrifaðar fréttir eru í mörgum tilvikum lesnar yfir af fleirum en höfundi og 

stundum gerir það sérstakur málfarsráðgjafi. Hin skýringin var sú að í skrifuðum útvarpsfréttum 

væri frásögnin sjaldnast miðuð út frá reynslu eða sjónarmiði þess sem skrifar og þ.a.l. gæfust 

einfaldlega fá tilefni í slíkum texta til að nota óákveðin fornöfn sem vísa m.a. til mælandans 

sjálfs. Hvorug þessara skýringa getur þó gert grein fyrir því að viðmælendur í fréttaviðtölum 

(16,5% efniviðar í útvarpsfréttum) sneiði hjá óákveðnu fornöfnunum maður og þú enda tala þeir 

handritslaust og segja væntanlega oft frá eigin reynslu. Fyrirbærið er tiltölulega fágætt (1,6 dæmi 

í hverjum 1.000 orðum í handritslausu efni). Orð viðmælenda í útvarpsfréttum í efniviðnum eru 

einungis 1.754 lesmálsorð svo að það getur vel verið tilviljun að óákveðnu fornöfnin maður og 

þú koma hér hvergi fyrir í máli viðmælenda í útvarpsfréttum. Hitt er þó ekki útilokað að 

viðmælendur í útvarpsfréttum hafi meðvitað eða ómeðvitað gagngert sneitt hjá þessari notkun á 

maður og þú. 

 Leppurinn það sem fremsti setningarliður tengist fyrst og fremst aðferð í þessari 

rannsókn. Á töflu 23-3 sést m.a. að hann er 1050% algengari í handritslausu efni en í 

handritsbundnu efni. Þetta kemur heim og saman við að leppurinn það hefur verið talinn 

talmálseinkenni í íslensku (Eiríkur Rögnvaldsson 1998:322, Höskuldur Þráinsson 2005:279, 343, 

581-582). Skýringin á því getur m.a. verið sú að það er merkingarsnautt en almennt er 

tilhneigingin sú að nýjar upplýsingar í tali lendi aftarlega í setningum vegna þess að mælandi þarf 

tíma til að koma orðum að þeim (sjá Svennevig, Sandvik og Vagle 1995:26, Eirík Rögnvaldsson 

1990[1982]:120, Milroy 2001:271). Merkingarsnauði leppurinn það kann því að henta vel sem 

fremsti setningarliður þegar þannig háttar til. Önnur skýring gæti legið í því að fólki hefur 

beinlínis verið ráðið frá því að byrja setningar á það. Gera má ráð fyrir að frávik frá 

málvöndunarlegum atriðum af þessu tagi séu algengari í tali en ritun (sbr. Chafe 1982:32). Í 

þessari síðarnefndu skýringu er sem sé gert ráð fyrir mati á máleinkenninu sjálfu. Þessi skýring er 

þannig í grundvallaratriðum annars eðlis en sú fyrrnefnda sem byggð er á því að fólk þurfi lengri 

umhugsunartíma.  

Kjarnafærsla virðist tengjast aðferð og textategund ámóta sterkum böndum ef marka má 

töflu 23-3. Um þátt handritsnotkunarinnar sem slíkrar er það helst að segja að e.t.v. er vinstri 

færsla af þessu tagi hlutfallslega algengari í ritun en í tali af því að aukinn undirbúningstími í 

ritun gefur betra færi á að koma liðum með tiltölulega mikið merkingarlegt vægi framan við 

persónubeygða sögn, sbr. umræðu hér á undan um að merkingarsnauði leppurinn það sé algengur 
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fremsti setningarliður í tali. En e.t.v. kann hér þó eðli frétta sem textategundar að ráða nokkru. 

Fréttamönnum hefur, a.m.k. í ýmsum tilvikum, verið ráðlagt að koma því fyrst að sem hefur mest 

vægi í fréttinni. Slíkar leiðbeiningar kunna beinlínis að kalla á kjarnafærslur, t.a.m. kjarnafærða 

atviksliði sem tilgreina hvar, hvenær og hvernig einhver atburður varð sem fréttin segir frá. Eins 

og áður kom fram virðist kjarnafærsla tengjast útvarpsfréttum sem textategund með ámóta 

sterkum hætti og hún tengist handritsbundnu efni sem aðferð. Það merkir að ætla megi að 

kjarnafærslu verði ámóta oft vart meðal viðmælenda í útvarpsfréttum og meðal starfsmanna sem 

styðjast þar við handrit. Það gæti einmitt bent til þess að sú aðferð að nota handrit sé ekki eina 

skýringin á því að kjarnafærslur sérkenni fréttir hérna, heldur kalli textategundin í sjálfu sér á 

tiltölulega margar kjarnafærslur. Í neðanmálsgrein í kafla 16.3 gat ég þess að viðmælendur í 

fréttatímum hefðu reynst nota kjarnafærslur nærri tvöfalt oftar en viðmælendur í 

dægurmálaþáttum. Þess var getið sem hugsanlegrar skýringar á því að kjarnafærsla væri e.t.v. 

tiltölulega algeng í samfelldri frásögn sem gæti verið meira um í fréttum en í dægurmálaefni. 

Kjarnafærslur væru þar notaðar til að tengja saman þætti frásagnarinnar með því að vísa til þess 

sem fram hefði komið fyrr í hinni samfelldu frásögn. 

 Nafnorð reyndust í þessari rannsókn vera 287,6 í hverjum 1.000 orðum í útvarpsfréttum 

en 134,7 í hverjum 1.000 orðum í dægurmálaefni, sjá 17. kafla og töflu 23-1 hér á undan. Í 17. 

kafla kom fram að í rituðum textum, sem byggt var á í Íslenskri orðtíðnibók (1991), voru nafnorð 

að meðaltali 23,6% lesmálsorða en hlutfallið var breytilegt eftir tegundum texta. Hæst var það 

30,2% í fræðslutextum. Það er nálægt hlutfalli nafnorða í útvarpsfréttum í þessari rannsókn 

(tíðnin 287,6 í 1.000 orðum samsvarar 28,8%). Hjá Biber, Conrad og Reppen (1998:148-149), sjá 

einnig Biber (1988:102), kemur fram að nafnorð eru sterkasta einkenni þess málsniðs í ensku sem 

Biber kennir við fræðslu og upplýsingar. Skýringin á því að nafnorð sérkenna textategundina 

útvarpsfréttir liggur því væntanlega fyrst og fremst í merkingarvægi nafnorða, þ.e. í því hve 

nafnorðin eru mikilvægt tæki til að koma á framfæri upplýsingum. Sú aðferð að skrifa handrit frá 

orði til orðs auðveldar starfsmönnum jafnframt til muna að finna réttu nafnorðin og þjappa þeim 

saman ef svo má segja. 

 Í þessum kafla hefur verið rætt um hugsanlegar skýringar á því að sex máleinkenni 

dreifðust afgerandi á mismunandi hátt eftir því hvort um var að ræða útvarpsfréttir eða 

dægurmálaefni í útvarpi. Í sumum tilvikum hafa skýringar einkum verið sóttar til aðstæðnanna, 

t.d. til hins mismunandi hraða þegar textar verða til, og til efnislegs innihalds textanna en aðrar 
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skýringar hafa fremur byggst á því að málnotendurnir hafi getað valið, meðvitað eða ómeðvitað, 

milli tveggja eða fleiri kosta. 

 

 

23.3 Um málsnið útvarpsfrétta og dægurmálaefnis í útvarpi  

Hér á undan hefur verið tekið saman hvað rannsóknin í III. hluta leiddi í ljós um samband 

máleinkenna við ytri aðstæður, að hvaða leyti rannsóknartilgátan úr kafla 9.2 fékk staðist og 

ræddar hafa verið hugsanlegar skýringar á mismunandi dreifingu máleinkennanna eftir 

aðstæðum. Þá er komið að því að draga af þessu ályktanir um hvernig lýsa megi málsniði 

dægurmálaefnis í útvarpi og útvarpsfrétta. Rétt er að rifja upp að með hugtakinu málsnið er hér 

átt við mengi máleinkenna sem sérkenna viðkomandi textategund. 

 Í töflu 23-3 komu fram fjögur máleinkenni sem ábyggilega eru í mengi máleinkenna sem 

sérkenna dægurmálaefni í útvarpi og tvö máleinkenni sem ábyggilega sérkenna útvarpsfréttir. 

Vikið er nánar að þessum sex máleinkennum hér rétt á eftir en fyrst verður gerð stutt 

athugasemd um önnur máleinkenni sem rannsóknin tók til, sbr. töflu 23-1 hér á undan. 

Hugsanlega mætti skoða dreifingu þeirra í sumum tilvikum sem vísbendingar um mismunandi 

málsnið útvarpsfrétta og dægurmálaefnis í útvarpi. Tafla 23-1 veitir skv. þessu þær vísbendingar 

að í útvarpsfréttum sé tiltölulega mikið um stílfærðar aðalsagnir í lh.þt. fremst í aðalsetningu, 

tiltölulega mikið um nafnorð á undan eignarfornöfnum og tiltölulega mörg föst orðasambönd. Og 

tafla 23-1 veitir e.t.v. á sambærilegan hátt þær vísbendingar að í dægurmálaefni í útvarpi séu 

tiltölulega margar stuttar tónlotur, tiltölulega mörg dæmi um tengiyrðið nú, tiltölulega mikið um 

fráfærslur setninga þar sem það sest í frumlagssæti og tiltölulega mörg sagnorð í persónuháttum. 

Í þeim drögum að lýsingu á málsniðum útvarpsfrétta og dægurmálaefnis í útvarpi, sem líta 

má á sem niðurstöðu úr þessari rannsókn, verður þó eingöngu miðað við þau máleinkenni sem 

standast kröfurnar, sem áður hefur verið lýst (sbr. kafla 8.2.2), um lágmarksfjölda dæma og um 

lágmarksmun á dreifingu máleinkenna eftir því hvor textategundin á í hlut. Þar er sem sé átt við 

þau sex máleinkenni sem fram koma í töflu 23-3 hér á undan og í súluritum 23-1 og 23-2 hér á 

eftir.  

 



 

 

  

242 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Frávik Tilvísunartengingin sem
að

Maður og þú sem
óákveðin fornöfn

Leppurinn það

Dægurmálaefni

(Fréttir)

  

Súlurit 23-1  Máleinkenni sem ótvírætt sérkenna dægurmálaefni í útvarpi (ásamt samanburði við  
 útvarpsfréttir) 
 

Súlurit 23-1 sýnir þau fjögur máleinkenni sem rannsóknin bendir ótvírætt til að sérkenni 

textategundina dægurmálaefni í útvarpi. Súlurnar tákna tíðni í hverjum 1.000 orðum. Til 

glöggvunar er sýndur samanburður við útvarpsfréttir.  
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Súlurit 23-2  Máleinkenni sem ótvírætt sérkenna útvarpsfréttir (ásamt samanburði við dægurmálaefni í  
 útvarpi) 
 

Súlurit 23-2 sýnir þau tvö máleinkenni sem rannsóknin bendir ótvírætt til að sérkenni 

textategundina útvarpsfréttir. Til glöggvunar er sýndur samanburður við dægurmálaefni í útvarpi. 

Súlurnar um kjarnafærslur sýna tíðni í hverjum 1.000 orðum en súlurnar um nafnorð tíðni í 

hverjum 100 orðum. 

Í kafla 5.3 var sagt frá þeirri hugmynd að lýsa mætti málnotkun á kvarða milli tveggja 

ólíkra póla. Þar var átt við að sum formseinkenni kæmu áberandi oftar fyrir við sumar aðstæður 

en aðrar án þess þó að vera eingöngu bundin við þær aðstæður. Í rannsókninni í III. hluta hafa 
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komið fram margs konar dæmi um þetta, þ.e. um að máleinkenni birtist í mismiklum mæli eftir 

því hvor aðferðin var valin og eftir því hvor textategundin átti í hlut. Á súluriti 23-2 hér á undan 

má t.d. sjá að kjarnafærslur koma áberandi oftar fyrir í útvarpsfréttum en í dægurmálaefni í 

útvarpi án þess þó að vera afdráttarlaust bundnar við útvarpsfréttir eingöngu. 

Hugmyndina um kvarða milli tveggja póla má útfæra með því að huga að fleiri en einu 

máleinkenni í einu, þ.e. með því að lýsa því hvernig mengi máleinkenna dreifast á kvarða þar 

sem ólíkar textategundir eru hvor á sínum enda. Sú aðferð getur einmitt hentað vel hér þar sem 

ætlunin er að leggja drög að lýsingu á málsniðum tveggja textategunda. Minnt er á að hér er litið 

svo á að málsnið taki til mengja máleinkenna. 
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Súlurit 23-3 Dökku súlurnar fjórar vinstra megin tákna hluta af málsniði (mengi máleinkenna)  

dægurmálaefnis í útvarpi. Máleinkennin eru: óákveðnu fornöfnin maður og þú, 
tilvísunartengingin sem að, frávik (uppfyllingar, glöp og málvillur) og leppurinn það sem fremsti 
liður í aðalsetningu. 
Ljósu súlurnar tvær hægra megin tákna hluta af málsniði (mengi máleinkenna) útvarpsfrétta. 
Máleinkennin eru: fremsti setningarliður kjarnafærður liður og nafnorð hlutfallslega mörg 
samanborið við sagnorð í persónuháttum. 

 

Súlurit 23-3 er byggt á töflu 23-3. Það er ólíkt öðrum súluritum í þessari ritgerð að því leyti að 

það sýnir ekki hve algeng máleinkennin eru í hverjum 1.000 (eða hverjum 100) orðum heldur 

sýna gildin í súluritinu hve miklu munar á dreifingu máleinkenna eftir því hvor 

textategundin á í hlut. Til að útskýra þetta nánar má taka frávik sem dæmi. Á töflu 23-3 mátti 
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sjá að frávik voru 255% algengari í dægurmálaefni í útvarpi en í útvarpsfréttum. Þess vegna fær 

breytan frávik í súluriti 23-3 gildið 1 í útvarpsfréttum en gildið 2,55 í dægurmálaefni í útvarpi.  

Súlurit 23-3 ber með sér að máleinkennin raðast á kvarða milli tveggja póla þar sem 

sérkenni dægurmálaefnis í útvarpi (dökku súlurnar) eru öðrum megin og sérkenni útvarpsfrétta 

(ljósu súlurnar) eru hinum megin. Ég hef eyðu, „...“, milli tegundanna tveggja til að minna á að 

fleiri máleinkenni eiga vafalaust heima í hvoru mengi máleinkenna (málsniði) fyrir sig. 

Breyturnar raðast hér eftir því hve sterk tengsl þær virðast hafa við textategundirnar tvær.  

Lengst til vinstri á súluriti 23-3 er breytan maður og þú sem óákveðin fornöfn en dæmi 

um hana fundust aðeins í dægurmálaefni í útvarpi en ekki í útvarpsfréttum. Þá koma þrjú 

einkenni sem hafa ekki alveg eins afdráttarlaus tengsl við dægurmálaefni (samanborið við 

útvarpsfréttir) enda þótt öll þrjú einkennin, þ.e. tengingin sem að, frávik og leppurinn það fremst í 

setningu, tilheyri ótvírætt málsniði dægurmálaefnis í útvarpi. Þeim þremur er raðað frá vinstri til 

hægri eftir því hve tengslin fara smám saman minnkandi við dægurmálaefni og að sama skapi 

vaxandi við útvarpsfréttir.  

Lengst til hægri í súluritinu eru breyturnar nafnorð og kjarnafærsla sem báðar tilheyra 

málsniði (mengi máleinkenna) útvarpsfrétta. Nafnorð eru 2,14 sinnum tíðari í útvarpsfréttum en í 

dægurmálaefni í útvarpi og kjarnafærslur eru 1,79 sinnum algengari í útvarpsfréttum en í 

dægurmálaefninu.  

Út úr súluriti 23-3 má þannig lesa ákveðinn kvarða. Máleinkennin sex raðast þar á milli 

tveggja endapóla eftir því hve sterklega þau tengjast hvorum „enda“.  

Mikilvægt er að hafa í huga að súlurit 23-3 sýnir mun á dreifingu máleinkenna í 

samanburði tiltekinna tveggja textategunda. Það sýnir ekki jafnaðartíðni máleinkenna í 

textategundunum eins og gert er í súluritunum 23-1 og 23-2.  

Þegar byggt er á mun á dreifingu máleinkenna eftir tveimur textategundum, eins og gert er 

í súluriti 23-3, þýðir það jafnframt að súlurit af því tagi geta tekið á sig mismunandi myndir eftir 

því hvaða textategundir eiga í hlut. Í slíkri framsetningu gætu t.a.m. súlur, sem tákna 

útvarpsfréttir, komið öðruvísi fram ef t.d. textategundin dagblaðafréttir væru á gagnstæðum enda 

í stað textategundarinnar dægurmálaefnis í útvarpi eins og í súluriti 23-3.  

Á súluriti 23-3 hafa fjögur máleinkenni hærri súlur í dægurmálaefni í útvarpi og tvö 

máleinkenni hafa hærri súlur í útvarpsfréttum. Á þennan hátt endurspeglar súluritið m.ö.o. fyrstu 

drög að lýsingu á málsniðum þessara tveggja textategunda. 
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 Í þessari ritgerð er hugtakið málsnið skilgreint sem mengi máleinkenna sem sérkenna 

textategund. Hér hefur einungis tekist að afmarka með vissu fjögur einkenni á dægurmálaefni í 

útvarpi og tvö einkenni á útvarpsfréttum. Án efa eru mengi máleinkenna í báðum tilvikum stærri. 

Lýsing á málsniði dægurmálaefnis í útvarpi og málsniði útvarpsfrétta á því augljóslega enn langt í 

land. 

 

 

23.4 Hvað ræður málsniðunum? 

Í þessari rannsókn hefur komið fram að máleinkennin, sem sérkenna annars vegar útvarpsfréttir 

og hins vegar dægurmálaefni í útvarpi, ráðast m.a. af því hvort stuðst er við handrit frá orði til 

orðs eða ekki enda hefur það verið leiðsögutilgáta í ritgerðinni að þessar tvær aðferðir skipti 

mestu máli við að skýra muninn á málsniðum (mengjum máleinkenna) textategundanna tveggja. 

Enda þótt aðrir þættir komi vafalaust við sögu í ríkum mæli virðist mega halda því fram í ljósi 

niðurstaðnanna að leiðsögutilgátan hafi sannað nytsemi sína.  

Í raun og veru má halda lengra áfram á svipaðri braut. Því má halda fram að ekki sé nóg 

með að ritaður texti og talaður texti, sem aðferðir, hafi haft sín áhrif í þá átt að málsnið 

útvarpsfrétta og dægurmálaefnis í útvarpi koma fram með þeim hætti sem hér hefur komið í ljós. 

Því til viðbótar má segja að málnotendur hafi jafnframt einhvers konar „hugmyndir“ um ritmál og 

talmál sem mismunandi málsnið (sbr. Höskuld Þráinsson 1995) og að þær hugmyndir hafi getað 

haft sín sjálfstæðu áhrif á málsnið textategunda útvarpsmálsins. Enda þótt við eigum enn talsvert í 

land áður en hægt er að lýsa því á fullnægjandi hátt hvað málsniðin ritmál og talmál fela í sér þá 

má í stórum dráttum miða við að í málsniðinu ritmáli felist máleinkenni sem tíðkast oft í 

tiltölulega formlegum rituðum textum og að í málsniðinu talmáli felist máleinkenni sem tíðkast 

oft í tiltölulega óformlegum töluðum textum (sbr. Höskuld Þráinsson 1995: 126, 153). Ég geri ráð 

fyrir að málsniðið ritmál hafi haft sín áhrif á málsniðið sem fram kemur í skrifuðum 

útvarpsfréttum. Þar komi því ekki aðeins við sögu þættir sem stafa af ritunarferlinu sem slíku 

heldur væntanlega einnig hugmyndir (a.m.k. starfsmanna og væntanlega hlustenda einnig) um að 

skrifaðar útvarpsfréttir eigi að hafa ritmálsmálsnið og m.a. vera tiltölulega formlegar. Á sama hátt 

má eflaust halda því fram að ýmis máleinkenni málsniðsins talmáls hafi óhjákvæmilega einhver 

áhrif á málsniðið sem fylgir dægurmálaefninu. Um þetta er þó í raun ekki meira að segja að svo 



 

 

  

246 

stöddu. Fyrst þyrfti að rannsaka ritaða og talaða íslenska texta miklu nánar en gert hefur verið og 

skapa betri forsendur til að skilgreina nánar málsniðshugtökin ritmál og talmál.   

Í I. og II. hluta þessarar ritgerðar var m.a. fjallað um ýmis mikilvæg eðliseinkenni máls og 

málsamfélags sem geta komið við sögu þegar málsnið verða til og þegar málnotendur velja milli 

mismunandi málsniða. Hér verður sumt úr þeirri umræðu rifjað upp og þá sérstaklega í ljósi 

þeirra fyrstu draga að lýsingu á málsniðum útvarpsfrétta og dægurmálaefnis í útvarpi sem hafa 

verið rædd hér á undan.   

Þeir sem tala í útvarp hafa, eins og hverjir aðrir málnotendur, hæfni til að greina ólík 

málleg viðmið í samfélaginu og til að nota málið í samræmi við þau viðmið. Þetta er hugræn 

forsenda þess að hin mismunandi málsnið útvarpsfrétta og dægurmálaefnis í útvarpi halda velli 

sem nokkuð stöðug fyrirbæri á hverjum tíma, að því er virðist. Í kafla 2.1 var því haldið fram að 

málhegðunartaka geti staðið yfir alla ævi. Það greinir hana sennilega frá mál(kerfis)töku, þ.e. ef 

sú útbreidda hugmynd er rétt að því máltökuskeiði ljúki nálægt kynþroskaaldri. Starfsmenn og 

viðmælendur í útvarpi eru oftast fullorðið fólk á öllum aldri en augljóst er að það fólk hefur ekki 

tapað hæfninni til að laga málnotkun sína að nýjum aðstæðum. 

Félagsleg forsenda málsniðanna, sem útskýrð var í kafla 2.2, er sú að í íslensku 

málsamfélagi sé mat fólks á breytilegri málnotkun í stórum dráttum eins. Þetta er 

málsamfélagsleg forsenda þess að málsnið textategundanna frétta og dægurmálaefnis í útvarpi eru 

líklega tiltölulega stöðug á hverjum tíma. Í þessu sambandi má líka segja frá því að í þessari 

rannsókn varð ég þess hvergi áskynja að málnotkun t.a.m. í handritsbundnu efni væri endilega 

mismunandi eftir því hvort fréttatextinn var sóttur til Ríkisútvarpsins eða Bylgjunnar. Það bendir 

til þess að málsnið textategundarinnar útvarpsfrétta sé stöðugt eða heillegt í vitund fólks óháð því 

á hvaða fréttastofu það vinnur. Rétt er þó að taka fram að ég kannaði þetta ekki sérstaklega.  

Í 6. kafla var m.a. rætt um þá spurningu hvort og þá að hve miklu leyti málnotkun í 

útvarpi hefði áhrif á málnotkun hlustenda. Því var þar haldið fram að talmiðlar gætu ótvírætt haft 

áhrif með því að breiða út orð og orðasambönd en að því er varðaði kerfisþætti þá kæmu áhrif 

talmiðla ekki fram í málnotkun fólks nema þegar um sömu eða náskylda textategund væri að 

ræða. En ef það er rétt, sem hér er haldið fram, að kerfisleg áhrif frá málsniði tiltekinnar 

textategundar séu bundin við sams konar textategund þá hlýtur það raunar að styðja við það að 

málsnið textategundanna séu tiltölulega stöðug eða heilleg og taki aðeins hægfara breytingum.  
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Ég lít því svo á að málsnið textategundanna útvarpsfrétta og dægurmálaefnis í útvarpi 

viðhaldi sjálfum sér ef svo má segja, þ.e. þegar fólk tjáir sig í fyrsta sinn við viðkomandi 

útvarpsaðstæður þá beitir það málinu meðvitað eða ómeðvitað á sama hátt og það hefur heyrt 

aðra gera áður í sömu textategund í útvarpinu. Fólk, sem kemur til starfa á talmiðli, hefur ekki 

aðeins til að bera málnotkunarhæfni (sjá kafla 2.1) heldur hefur það einnig, eftir áralanga 

útvarpshlustun, þá grunnþekkingu sem þarf til að beita viðeigandi málsniði í viðeigandi 

textategund þegar að því kemur að það talar sjálft í útvarp, sbr. umræðuna hér á undan. Hliðstæðu 

máli gegnir um viðmælendur í útvarpsviðtölum, þ.e. að svo miklu leyti sem málnotkun í 

útvarpsviðtölum er frábrugðin tali í samtölum utan talmiðla.  

Þar að auki má m.a. gera ráð fyrir því að viðmælandi lagi mál sitt að hugmyndum sínum 

um útvarpsmanninn, og öfugt, og að báðir lagi sig að hugmyndum sínum um þá sem þeir telja að 

séu að hlusta (sbr. aðlögun í tali sem sagt var frá í kafla 2.1 og hlustendamiðun sem sagt er frá 

hér á eftir).  

 Ég held að málstefna hafi talsverð áhrif á málnotkun í útvarpi. Þessi staðhæfing er reyndar 

bundin því að ég nota tiltölulega víða skilgreiningu á málstefnu (sjá Ara Pál Kristinsson 2006). 

Ég skil málstefnuhugtakið svo að það taki jafnt til sýnilegra sem dulinna þátta. Þetta þýðir að fólk 

getur hagað málnotkun sinni samkvæmt tiltekinni málstefnu án þess að það sé endilega meðvitað 

um það.  

Í rannsókninni mátti sjá vísbendingar þess að t.d. starfsmenn í dægurmálaþáttum fylgdu 

fremur en viðmælendur þeirra hefðbundnum málvöndunarsjónarmiðum. Þar má ætla að hluti 

fagmennsku þáttarstjórnenda sé að hafa tileinkað sér slík viðhorf og að beita máli sínu í samræmi 

við þau í vinnunni. Samt er ljóst að ritun kom ekki við sögu í þessum tilvikum enda tala bæði 

starfsmenn og viðmælendur án samfellds handrits frá orði til orðs.  

Samkvæmt útbreiddum hugmyndum um vandað mál skal t.a.m. forðast að hefja setningar 

á það ef hægt er að komast hjá því, sneiða skal hjá því að nota smáyrði og fremur ber að segja 

sem en sem að. Þessi rannsókn hefur sýnt að einmitt þessi máleinkenni, og fleiri sambærileg, 

tilheyra mun fremur handritslausu tali en því handritsbundna. Handritsbundna efnið hefur einnig 

yfirleitt verið lesið oft yfir áður en það er flutt, m.a. með tilliti til málvöndunarsjónarmiða. 

Ritaður texti hefur almennt tilhneigingu til meiri íhaldssemi en talaður texti (sjá t.d. Chafe 

1982:32). Þótt einnig megi hugsa sér aðrar skýringar á þessu er málvöndun samt meðal þeirra 

skýringa sem helst virðast blasa við í þessum dæmum og fleiri slíkum í rannsókninni; 



 

 

  

248 

málvöndunin tengist líklega jafnframt þeirri athygli (attention to speech, sjá hér á eftir) sem 

málnotkun í handritsbundnu efni hefur fengið umfram handritslausa talið. 

Þá má nefna að eins og sýnt var í kafla 3.2.2.2 þá birtist íslensk málstefna m.a. í því að 

aðkomuorð tilheyra óformlegri málnotkun fremur en formlegri. Örrannsókn á orðavali í 20. kafla 

sýndi að sneitt var hjá vissum aðkomu- eða tökuorðum í útvarpsfréttum, sbr. einnig umræðu í 1. 

kafla og t.d. hjá Hönnu Óladóttur (2005) og Halldóru Björtu Ewen og Tore Kristiansen (2006). 

Eins og rakið var í kafla 5.1 notar fólk tiltekin máleinkenni í mismiklum mæli eftir 

aðstæðum og tilefni. Þannig verða til mismunandi málsnið – og á þessu grundvallareinkenni 

tungumálsins hefur verið byggt í þessari rannsókn. En hvað ræður því hvernig, hvenær og hvers 

vegna fólk velur milli máleinkenna og málsniða?  

Skýringar þess að skipt er milli málsniða geta verið af misjöfnum toga og ekkert einhlítt 

svar hefur komið fram til að skýra til fulls hegðun málnotenda að þessu leyti.  

Hér verður að lokum sagt lauslega frá kenningum sem settar hafa verið fram sem 

tiltölulega víðtækar skýringar á því hvað ræður ferðinni þegar fólk grípur til breytilegra málsniða 

almennt. Jafnframt verður hér rætt og metið hvaða þýðingu hugmyndirnar geti haft fyrir 

rannsóknir á breytilegum málsniðum í íslensku útvarpsmáli.  

Segja má að einkum séu uppi tvær meginhugmyndir í þessu sambandi.    

Samkvæmt annarri er höfuðáhersla lögð á frumvirkni málnotandans  (speaker agency), 

sbr. t.a.m. Eckert (2000) og Schilling-Estes (2002:388-394), fremur en á að málhegðun hans sé 

fyrirsjáanleg í ljósi ytri aðstæðna hverju sinni. Því er þá haldið fram að mismunandi málsnið 

verði til þegar fólk beitir málinu beinlínis til að greina sig frá öðrum og til að skilgreina sig innan 

tiltekins félagshóps. Þá verði til mismunandi málhegðunarsamfélög (communities of practice). 

Rannsóknir í anda þessara hugmynda eru fyrst og fremst eigindlegar. Í kafla 2.2 var nefnt að 

hugsanlega mætti kanna með slíkum aðferðum hvort t.a.m. fréttamenn á tiltekinni fréttastofu 

mynduðu sérstakt málhegðunarsamfélag og hvort útvarpsmálið væri hugsanlega hluti af 

sjálfsmynd fólks í slíkum störfum. Vafalaust er gagn að þessari nálgun við rannsóknir á íslensku 

útvarpsmáli en hafa ber í huga að segja má að slíkt falli í mörgum tilvikum fremur undir málleg 

félagsvísindi en félagsleg málvísindi. 

Samkvæmt hinu grundvallarsjónarmiðinu er miðað við að málsnið endurspegli fyrst og 

fremst vissar ytri aðstæður. Rannsóknin í III. hluta þessarar ritgerðar var byggð á slíkri 

meginforsendu enda var þar hugað að sambandi milli breytilegrar málnotkunar og tiltekinna ytri 
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þátta. Nú verður sagt stuttlega frá þremur af þekktustu hugmyndunum af þessum toga. Tvær 

þeirra hafa haft töluverð áhrif í félagslegum málvísindum undanfarna áratugi (Labov 1972, Bell 

1984) en sú þriðja (Finegan og Biber 1994) mun síður.   

Labov (1972) gekk út frá því að raða mætti málsniðum á kvarða eftir ytri aðstæðum þar 

sem fólk veitti málnotkun mismikla athygli (attention to speech, 1972:99, 208). Á öðrum 

endanum hugsaði hann sér hversdagslegt samtal, þá formlegt samtal en síðan tók við þrenns 

konar lestur, þ.e. á samfelldum texta, á orðalista og á lágmarkspörum. Lágmarkspörin voru sem 

sé á öndverða endapólnum (1972:99 o.v.). Hugmyndin er sú að í hversdagslegum samtölum veiti 

málnotendur málnotkuninni minnsta athygli (og vandi sig minnst) en að í lágmarkspörum veiti 

þeir henni mesta athygli (og vandi sig mest). Hugmynd Labovs (1972), um þá athygli sem fólk 

veitir málnotkuninni, hefur verið talsvert gagnrýnd (sjá t.d. Mesthrie, Swann, Deumert og Leap 

(ritstj.) 2000:96-97), m.a. það meginatriði hve erfitt er að meta slíka athygli enda hafa rannsóknir 

á þessum grunni stundum orðið mótsagnakenndar (Bell 1984). Labov hefur á síðari árum sjálfur 

lagt á það áherslu að hugmyndinni hafi ekki verið ætlað að lýsa því hvernig málsnið verða til og 

hvernig fólk skiptir milli málsniða í venjulegu tali heldur hafi þetta átt að vera tæki handa 

félagsmálfræðingum til að henda reiður á breytileika hjá fólki sem þeir taka viðtöl við (Labov 

2001:87).  

Rannsóknin, sem sagt er frá í III. hluta, miðaði m.a. að því að leiða í ljós þátt ritunar í 

hinni breytilegu málnotkun milli útvarpsfrétta og dægurmálaefnis í íslensku útvarpsmáli. 

Ritunarferlið kallar í sjálfu sér á að málnotkuninni er yfirleitt veitt meiri athygli en almennt er 

gert í tali án handrits. Ýmislegt í niðurstöðunum kemur heim og saman við það sem hugmynd 

Labovs (1972) spáir, þ.e. að fólk virðist hafa „vandað sig“ meira í handritsbundnu efni en 

handritslausu efni. Hins vegar er ekki eins augljóst að hugmyndir hans um mismikla athygli, sem 

málnotkun er veitt, skýri t.a.m. að starfsmenn í dægurmálaþáttum hafa færri frávik í málnotkun 

en viðmælendur þeirra. Vissulega er vel mögulegt að þeir veiti málnotkuninni meiri athygli en 

viðmælendur þeirra og það kann í einhverjum skilningi að vera hluti af fagmennsku þeirra í starfi. 

En því skyldu viðmælendur í viðtölum í dægurmálaefni ekki líka veita málnotkun sinni í útvarpi 

mikla athygli?  

Hugmyndir Labovs (1972) snerust raunar fyrst og fremst um það hvernig sama fólk 

skiptir milli málsniða eftir ofangreindum fimm þrepum. Eins og fram hefur komið var þessari 

rannsókn ekki ætlað að kanna hvernig tilteknir einstaklingar breyttu málnotkun sinni eftir 
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aðstæðum heldur var tiltekinn hópur við einar aðstæður hér borinn saman við annan hóp við aðrar 

aðstæður.  

Bell (1984) leggur megináherslu á þá hugmynd að fólk skipti um málsnið fyrst og fremst 

eftir því hver viðmælandinn er og að sá þáttur ráði því meiru en t.d. umræðuefnið um 

málnotkunina. Réttara væri þó í þessu sambandi að tala fremur um hlustendur (audience) en 

viðmælendur. Hugmynd Bells (1984) spratt upphaflega upp úr rannsókn sem hann gerði á máli 

fjögurra nýsjálenskra útvarpsmanna. Hann sýndi fram á hvernig þeir breyttu kerfisbundið einu 

einkenni í framburði sínum (röddun á /t/ milli sérhljóða) eftir því hvort þeir töluðu á útvarpsrás 

sem var ætluð eldri og virðulegri hlustendum eða á útvarpsrás sem var ætluð yngri og „síður 

virðulegum“ hlustendum (1984:171).187 Á grundvelli niðurstöðunnar setti Bell fram hugmynd 

sína um að hlustendamiðun (audience design) væri meginskýring á vali á málsniði, þ.e. að valið 

réðist fyrst og fremst af því hver væri viðmælandinn/hlustandinn.188 Auk hugmynda fólks um 

hlustendur (audience) hverju sinni getur fólk einnig haft annan hóp í huga sem það miðar 

málnotkun sína við (referees, absent reference groups), samkvæmt hugmyndum Bells (1984, 

2001). Þar getur t.a.m. verið um að ræða þjóð, íbúa tiltekins landshluta eða einhvern annan hóp 

sem á sinn stað í vitund málnotandans og getur haft áhrif á málnotkun hans. Það má skýra með 

því að það geti verið hluti af mótun sjálfsmyndar viðkomandi málnotanda að vilja tengjast þeim 

hópi. Bell (2001) endurbætti hugmyndir sínar frá 1984 svolítið í ljósi yngri viðhorfa, einkum að 

því er varðar það sem hér á undan var nefnt frumvirkni málnotandans (sbr. t.a.m. Eckert 2000), 

og lagði þá einmitt áherslu á þennan síðastnefnda þátt hugmynda sinna (sjá um þetta einnig hjá 

Schilling-Estes 2002:384-388). Grunnhugmyndin um hlustendamiðun hefur þó staðist tímans 

tönn að mati hans sjálfs og fleiri (Bell 2001:141).  

 Mér þykir hugmynd Bells (1984) um hlustendamiðun á margan hátt aðlaðandi til að skýra  

breytileika milli málsniða í íslensku útvarpsmáli. Hún hefur t.d. þann augljósa kost að byggjast 

upphaflega m.a. á niðurstöðum úr rannsóknum á útvarpsmáli. Í kafla 2.2 lagði ég áherslu á þá 

forsendu að fólk í íslensku málsamfélagi legði í meginatriðum sama skilning í hvað fælist í 

breytilegri málnotkun eftir aðstæðum. Ég held að sú hugmynd, að þeir sem koma fram í útvarpi 

skipti milli málsniða eftir því hverjir þeir haldi að séu að hlusta hverju sinni, geti vel komið heim 

                                                 
187 Ætla má að útvarpsmennirnir hafi veitt málnotkun sinni athygli í báðum tilvikum; annars hefði tæpast orðið svo 
greinileg og sambærileg breyting hjá þeim fjórum eftir því um hvora útvarpsrásina var að ræða. Þetta er því dæmi um 
að hugtak Labovs (1972), attention to speech, hefði varla nýst vel til skýringar á hinni mismunandi málnotkun. 
188 „Style is what an individual speaker does with a language in relation to other people. This is the basic tenet of 
audience design“ (Bell 2001:141; leturbr. AB). 
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og saman við forsenduna um sameiginlegt mat í málsamfélaginu á því hvaða málnotkun eigi við í 

mismunandi aðstæðum. Annað sem gerir hugmyndina um hlustendamiðun fýsilega, almennt 

talað, er að hún getur hæglega samræmst þeim rannsóknum sem benda til aðlögunar í tali (speech 

accommodation) og vikið var að í kafla 2.1.  

Eins og fram kom í þeirri rannsókn sem sagt var frá í III. hluta ritgerðarinnar koma fleiri 

en einn einstaklingur að mörgum handritsbundnu fréttatextanna og oftar en ekki eru 

fréttatextarnir fluttir af einhverjum öðrum en höfundinum eða höfundunum (sbr. kafla 6.4). Þar af 

leiðandi held ég að þar geti reynst vandkvæðum bundið að nýta hugmyndina um hlustendamiðun 

sem skýringartæki þegar handritsbundnar fréttir eiga í hlut. Eina leiðin væri að gera ráð fyrir því 

að allir „höfundar“ hvers texta væru algerlega samtaka um hlustendamiðun við mótun 

fréttatextanna en það kann að vera hæpin forsenda. 

Rannsóknin í III. hluta miðaði að lýsingu á málsniði textategunda en ekki að því hvernig 

einstakir málnotendur skipta milli málsniða. En á grundvelli þeirrar rannsóknar gæti reynst 

áhugavert að prófa hugmyndina um hlustendamiðun á íslenskum efniviði. Þar mætti fylgja 

tilteknum útvarpsmönnum eftir og athuga hvort og þá hvernig þeir skipta um málsnið eftir því 

hvaða hugmyndir má ætla að þeir geri sér um hlustendur. Æskilegt væri í slíkri rannsókn að um 

væri að ræða handritslaust efni af því að þá hefur ritun ekki bein áhrif, jafnframt því sem minni 

líkur verða á að aðrir en viðkomandi útvarpsmenn hafi haft áhrif á textann. Til dæmis mætti 

hugsa sér að athuga hvort og hvernig máleinkenni væru breytileg hjá tilteknum útvarpsmanni eftir 

því hvort hann segði t.a.m. frá Airwaves-tónleikum á Rás 2 eða lýsti t.a.m. setningu Alþingis á 

Rás 1. Í slíkum tilvikum mætti vafalítið gera ráð fyrir mismunandi hlustendahópum eða a.m.k 

gera ráð fyrir að útvarpsmaðurinn hugsaði sér mismunandi hlustendahópa – sem er aðalatriðið í 

þessu sambandi. Vandi við slíkan samanburð gæti þó vissulega falist í því að meta hvort munur á 

málnotkun viðkomandi útvarpsmanns stafaði af áðurnefndri hlustendamiðun fremur en af 

umræðuefninu eða tilefninu í hvoru tilviki. 

 Finegan og Biber (1994 og 2001) ganga út frá því sem meginatriði að breytileiki eftir 

málsniðum ráðist mestmegnis af þeim samskiptahömlum (communicative constraints) sem megi 

finna í viðkomandi málaðstæðum (1994:339 o.v.). Þeir settu fram samskiptavirknilíkan 

(communicative function model) sem var ætlað að skýra málsnið út frá því hve mikið texti væri 

undirbúinn (planning), hver tilgangur hans væri (purpose) og að hve miklu leyti mælandi og 

viðmælandi skildu samhengi textans sama skilningi (shared context) (2001:244-251).   
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Tveir fyrstnefndu þættirnir minna mjög mikið á óháðu breyturnar aðferð og textategund í 

rannsókn minni á íslensku útvarpsmáli sem hér hefur verið sagt frá: aðferðin, það hvort stuðst er 

við handrit, samsvarar í raun á margan hátt hinum mismunandi „opportunities for careful 

production“ (Finegan og Biber 2001:247, um planning); textategundirnar útvarpsfréttir og 

dægurmálaefni í útvarpi hafa mismunandi tilgang (sbr. Finegan og Biber 2001 um purpose); sbr. 

umræðu í 5. kafla í II. hluta hér á undan um mismunandi hlutverk textategunda. 

Finegan og Biber (1994 og 2001) sýna nokkur dæmi þess úr málsniðsrannsóknum hvernig 

máleinkenni í ensku dreifast eftir undirbúningi og tilgangi texta. Þar eru t.a.m. máleinkennin 

styttingar, skýringartengingu sleppt, hjálparsögnin do í stað aðalsagnar og fornafnið it sérkenni á 

handritslausum ræðum og samtölum. Á hinn bóginn sérkenna forsetningarliðir og hliðstæð 

lýsingarorð þar fræðitexta og viðtöl (Finegan og Biber 2001:247-249). Þeir beita framangreindum 

hugtökum sínum (planning og purpose) til skýringar og segja muninn á handritslausum ræðum 

og fræðitextum einkum felast í mismunandi undirbúningi og að munurinn á samtölum og 

viðtölum felist einkum í mismunandi tilgangi (Finegan og Biber 2001:248). Þetta hljómar 

sannfærandi í mínum eyrum og fellur ágætlega að umfjöllun minni í þessari ritgerð um helstu 

skýringar á mismunandi málsniðum í útvarpsfréttum og dægurmálaefni í útvarpi. Sumar 

hugmynda Finegans og Bibers (1994 og 2001) taka sem sé til sambærilegra atriða og ég beitti í 

rannsókn minni á útvarpsmáli og þeir skýra þann mun, sem þeir finna milli vissra textategunda, á 

svipaðan hátt og gert er í íslensku rannsókninni, þ.e. með því að horfa annars vegar til þess hver 

aðferðin er og hins vegar til þess hvert hlutverk textans er. 189 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
189 Hér er vísað til hugtakanna planning og purpose hjá þeim. Í tengslum við þriðja hugtakið, shared context, kunna 
að leynast möguleikar til annars konar skýringa en það hugtak virðist mér vera erfiðara í meðförum en hin tvö. 
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24 Samantekt og lokaorð  
 

 

24.1 Samantekt 

Máleinkenni eru misjafnlega algeng frá einum málaðstæðum til annarra og frá einni textategund 

til annarrar. Mengi máleinkenna nefnist málsnið þegar máleinkennin tengjast sameiginlega 

ákveðnum málaðstæðum eða textategundum, þ.e. birtast sameiginlega fremur þar en í öðrum 

málaðstæðum eða textategundum. Uppi eru tvær meginhugmyndir til skýringar á því hvenær, 

hvernig og hvers vegna fólk velur milli máleinkenna/málsniða. Í annarri er lögð höfuðáhersla á 

frumvirkni málnotandans í því sambandi en í hinni er miðað við að málsniðin fylgi fyrst og 

fremst vissum ytri aðstæðum á kerfisbundinn hátt. Sú rannsókn á útvarpsmáli, sem sagt er frá í 

þessari ritgerð, er byggð á síðarnefndu meginhugmyndinni.   

Hluti þess að læra að tala er málhegðunartaka. Þá tileinkar fólk sér m.a. sameiginlegt mat 

í málsamfélaginu á því hvers konar málnotkun eigi að jafnaði heima í hinum mismunandi 

málaðstæðum sem upp koma. Af því leiðir að enda þótt allir geti út af fyrir sig hagað málnotkun 

sinni á marga mismunandi vegu við mismunandi aðstæður þá verði slíkur breytileiki að mörgu 

leyti kerfisbundinn í hverju málsamfélagi. Hér er litið svo á að þeir sem leggja til útvarpstextana í 

þessari rannsókn tilheyri einu og sama málsamfélagi, málsamfélagi íslenskunnar. Í því felst m.a. 

að þeir hafi í stórum dráttum sameiginlegan skilning á sambandi málaðstæðna og formseinkenna í 

máli.  

Athuganir á málsniðum textategunda felast einkum í því að bera saman mismikla 

hlutfallslega tíðni tiltekinna máleinkenna frá einni textategund til annarrar. Fremur fágætt er að 

máleinkenni komi annaðhvort alltaf eða aldrei fyrir í tilteknum textategundum.  

Mengi máleinkenna nefnist mállýska þegar máleinkennin tengjast sameiginlega 

ákveðnum félagslegum þáttum á borð við búsetu o.fl. Í þessari rannsókn var engin áhersla lögð á 

félagslega þætti og mállýskur en þeim mun meiri á málaðstæður/textategundir og málsnið. Í 
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þessari ritgerð er einnig m.a. sýnt með íslenskum dæmum hvernig málstefna getur haft áhrif á 

dreifingu tiltekinna máleinkenna á sviði hljóðkerfis, setninga og orðaforða og þar með m.a. haft 

áhrif á hin mismunandi málsnið.  

Þegar talað er um ritaða texta og talaða texta er vísað til mismunandi aðferða við að 

koma frá sér efni. Með hugtökunum ritmáli og talmáli er á hinn bóginn vísað til „hugmynda“ sem 

fólk gerir sér um mismunandi málsnið. Ritaður texti getur hæglega haft einhver einkenni 

málsniðsins talmáls og talaður texti getur með sama hætti sem best borið einkenni málsniðsins 

ritmáls.  

Enda þótt mikilvægt sé að gera greinarmun á hugtökunum rituðum texta og ritmáli og á 

hugtökunum töluðum texta og talmáli má ætla að mörg mikilvæg einkenni málsniðsins ritmáls 

stafi af ritunarferlinu og algengum ritunaraðstæðum og að mörg megineinkenni málsniðsins 

talmáls stafi af eiginleikum talaðs texta og þeim aðstæðum sem algengar eru í samtölum. Auk 

hins tæknilega munar á rittáknum og hljóðum er undirbúningstími og aðrar ytri aðstæður að 

jafnaði annars konar þegar ritaður texti verður til heldur en þegar talað er. Þær hefðir hafa einnig 

skapast að fjalla um önnur efni í rituðum textum en töluðum eða að fjalla um sömu efni á annan 

hátt í rituðum textum en í töluðum textum. Þó má ekki gleyma því að talaðir textar eru 

fjölbreytilegir og sama máli gegnir um ritaða texta. Margar og ólíkar textategundir notast þannig 

við talaða texta og sömuleiðis koma ritaðir textar við sögu í mjög ólíkum textategundum.  

Í þessu sambandi getur verið lærdómsríkt að huga sérstaklega að þeim talaða texta sem 

heyrist í útvarpi. Þar er að hluta til byggt á skrifuðum handritum frá orði til orðs og að hluta til er 

talað án þess að styðjast við slík handrit. Útvarpsmál varpar því alveg sérstöku ljósi á samspil 

talaðra og ritaðra texta. Útvarpsmálið er talaður texti án nálægs viðmælanda enda er þar talað til 

hlustenda en ekki við hlustendur í venjulegum skilningi. Hinn talaði útvarpstexti er því í 

grundvallaratriðum annars eðlis en venjulegt samtal. 

Innan útvarpsmálsins má greina mismunandi textategundir. Þeirra á meðal eru 

textategundirnar útvarpsfréttir og dægurmálaefni í útvarpi sem rannsakaðar eru í þessari ritgerð. 

Hér er hugað að ýmsum máleinkennum sem m.a. virðast almennt koma fram á mismunandi vegu 

í rituðum og töluðum texta. Þar með er þess vænst að rannsóknin varpi m.a. ljósi á sérstöðu 

útvarpsmáls gagnvart rituðum textum og gagnvart töluðum textum utan útvarpsaðstæðna. 

Útvarpsmál er jafnframt þessu áhugavert rannsóknarefni vegna þess að þar verða margir í 

einu varir við ýmis viðmið sem gilda í málsamfélaginu um mál og málnotkun. Því hefur verið 
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haldið fram, oft þó með fátæklegum rökum, að málnotkun í útvarpi geti haft áhrif á málnotkun 

hlustenda og þar með jafnvel á þróun tiltekins málbrigðis. Í þessari ritgerð eru færð rök fyrir því 

að útvarpsmál geti reyndar haft einhver slík áhrif þótt þau verði ekki endilega varanleg. Hér er 

því haldið fram að áhrifanna geti orðið vart í orðaforða óháð textategundum en að kerfisleg áhrif 

séu mun takmarkaðri og komi líklega aðeins til greina í náskyldum textategundum. Einnig er að 

hinu leytinu ekki síður fróðlegt að huga að því hvaða málsnið í málsamfélaginu utan útvarps líkist 

þeim málsniðum sem birtast í útvarpsmáli og séu hugsanlega fyrirmyndir þeirra. 

 Rannsóknin í III. hluta ritgerðarinnar er dæmi um hvernig rannsaka megi breytileika á 

tilteknum sviðum íslenskrar málnotkunar eftir textategundum, í því skyni að komast að því hvaða 

máleinkenni myndi sameiginlegt mengi sem kalla megi málsnið viðkomandi textategunda. Í 

rannsókninni er þannig sýnd og prófuð aðferð til að leiða í ljós samband máleinkenna og 

ákveðinna ytri þátta.  

Athuguð er tíðni tiltekinna máleinkenna (háðra breytna)190 og hún borin að óháðum 

breytum sem varða aðferð, þ.e. hvort notað er handrit frá orði til orðs eða ekki; textategund, þ.e. 

hvort um er að ræða útvarpsfréttir eða dægurmálaefni í útvarpi; og loks þátttakendur, þ.e. hvort 

um er að ræða starfsmenn útvarpsstöðvar eða viðmælendur þeirra. Hið síðastnefnda er þó aðeins 

hliðarathugun í þessu sambandi. 191  

Máleinkennin í rannsókninni eru eðlisólík innbyrðis. Sum eru nátengd flutningi en önnur 

eru málkerfislegri. Sum snúa að notkun tiltekinna orða og orðasambanda. Efniviður 

athugunarinnar er reyndar of lítill til ábyggilegra athugana á orðavali í opnum orðflokkum.192  Í 

ritgerðinni er rökstutt að það sé ekki aðeins eðlilegt heldur í raun nauðsynlegt við lýsingu á 

málsniðum að huga að svo fjölbreytilegum máleinkennum í einu.  

Við val á máleinkennum í rannsókninni var öðru fremur höfð í huga sú leiðsögutilgáta að 

munur milli textategundanna tveggja, útvarpsfrétta og dægurmálaefnis í útvarpi, gæti að verulegu 

leyti legið í hinum mismunandi aðferðum við gerð texta, þ.e. hvort stuðst er við handrit frá orði 

til orðs eða ekki. Farið var eftir ábendingum og hugmyndum, sem fram hafa komið hér og þar, 

um einkenni og mun talaðs og ritaðs texta í íslensku og skyldum tungumálum. Enn fremur var 

tekið mið af erlendum athugunum á útvarpsmáli sérstaklega og íslenskar hliðstæður kannaðar 

                                                 
190 Heildaryfirlit um öll máleinkenni í rannsókninni er að finna í kafla 9.1.2.4. 
191 Gerð er grein fyrir niðurstöðum úr samanburði á starfsmönnum og viðmælendum í dægurmálaefni í 21. kafla.  
192 Þess var þó freistað í 20. kafla að veita örlitla innsýn í orðaval innan opinna orðflokka í útvarpstextunum með því 
að líta á notkun fimm „talmálslegra“ orða.  
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eftir því sem eðlilegt virtist að gera. Þá eru athuguð nokkur máleinkenni sem hér eru kynnt til 

sögunnar í fyrsta sinn.  

Efniviður var sóttur til áranna 1995 og 1996. Hann nemur 28.280 lesmálsorðum. Þar af 

eru 10.640 lesmálsorð úr útvarpsfréttum og 17.640 lesmálsorð úr dægurmálaþáttum í útvarpi. Við 

sögu koma 50 manns, í 6 klst. og 10 mín. af útsendu útvarpsefni. Allt dægurmálaefni í þessari 

rannsókn er handritslaust en meginhluti fréttaefnisins (83,5%) er handritsbundinn, þ.e. allt efni 

útvarpsfréttanna nema viðtöl.  

Niðurstöður athugunar á hverju og einu máleinkenni eru sundurliðaðar í 10.-20. kafla 

ritgerðarinnar. Þar er gerð grein fyrir dreifingu samtals 20 máleinkenna eftir því hvort 

útvarpstextinn er handritsbundinn eða ekki og eftir því hvort textategundin er útvarpsfréttir eða 

dægurmálaefni í útvarpi.  

Meginmarkmiðið í þessari rannsókn er að finna út hvernig máleinkenni koma fram 

sameiginlega í málsniði textategundanna tveggja. Ekki er því lögð rík áhersla á að rannsaka til 

hlítar hvernig hvert og eitt máleinkenni hegðar sér út af fyrir sig.  

Í kafla 9.2 er sett fram tilgáta um hvernig 11 máleinkenni muni dreifast eftir því hvort 

notað er handrit eða ekki og eftir því hvort textategundin er útvarpsfréttir eða dægurmálaefni í 

útvarpi. Í tilgátunni er því spáð að eftirfarandi máleinkenni séu sérkenni handritslauss efnis og 

dægurmálaefnis í útvarpi: frávik (uppfyllingar, glöp og málvillur), hlutfallslega stuttar tónlotur, 

aðaltengingar milli setninga, tilvísunartengingin sem að, óákveðnu fornöfnin maður og þú, 

tengiyrðið nú, fremsti setningarliður leppurinn það. Því er jafnframt spáð í tilgátunni að 

eftirfarandi máleinkenni séu sérkenni handritsbundins efnis og útvarpsfrétta: fremsti 

setningarliður kjarnafærður liður, nafnorð hlutfallslega mörg samanborið við sagnorð í 

persónuháttum, orðaröðin nafnorð á undan eignarfornafni sem ákvarðar það, föst orðasambönd.  

Til að tilgáta um dreifingu máleinkennis eftir hinum ytri þáttum fái staðist er þess krafist í 

þessari rannsókn að fram komi a.m.k. 50% munur á dreifingu einkennisins eftir því hvaða ytri 

aðstæður er um að ræða og að niðurstaðan byggist á tilteknum lágmarksfjölda dæma (sjá nánar í 

kafla 8.2.2).  

Niðurstöður leiða í ljós að 6 af 11 liðum tilgátunnar standast.  

Fjögur atriði tilheyra ótvírætt mengi þeirra máleinkenna sem sérkenna dægurmálaefni í 

útvarpi og um leið handritslaust efni: frávik, tilvísunartengingin sem að, óákveðnu fornöfnin 

maður og þú og leppurinn það sem fremsti setningarliður. 
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Tvö atriði tilheyra ótvírætt mengi þeirra máleinkenna sem sérkenna útvarpsfréttir og um 

leið handritsbundið efni: fremsti setningarliður kjarnafærður liður og hlutfallslega mörg nafnorð 

samanborið við sagnorð í persónuháttum.  

Ekki tókst að sýna fram á ótvírætt samband tónlotulengdar, aðaltenginga milli setninga, 

tengiyrðisins nú̧  orðaraðarinnar nafnorð á undan eignarfornafni og fastra orðasambanda við 

tiltekna textategund eða tiltekna aðferð, samkvæmt þeim tölulegu viðmiðunum sem valdar voru í 

þessari rannsókn.  

Í töflu 23-1 í 23. kafla má sjá yfirlit um hvernig 20 máleinkenni dreifast eftir aðferðum og 

textategundum. Í sumum tilvikum er þar hægt að sjá vissar vísbendingar um að málsnið annars 

vegar útvarpsfrétta og hins vegar dægurmálaefnis í útvarpi hafi tiltekin fleiri einkenni en þau 

annars vegar tvö og hins vegar fjögur sem hér koma fram með ábyggilegum hætti. Tilgátur um 

fleiri máleinkenni en þau sex fengust hins vegar ekki staðfestar í þessari rannsókn. Hér er því 

eingöngu miðað við að þau máleinkenni, sem fram komu í tilgátunni og stóðust prófun eftir þeim 

viðmiðum sem sett voru í rannsókninni, eigi að svo stöddu heima í lýsingu á málsniðum 

útvarpsfrétta og dægurmálaefnis í útvarpi.  

 Súlurit 23-3 í 23. kafla sýnir máleinkennin fjögur sem tilheyra samkvæmt þessu málsniði 

dægurmálaefnis í útvarpi og þau tvö sem tilheyra samkvæmt þessu málsniði útvarpsfrétta. 

Súluritið sýnir hve miklu munar á dreifingu máleinkenna eftir því hvor textategundin á í hlut. 

Með súluritinu er útfærð sú hugmynd að lýsa megi málsniðum með því að skoða hvernig mengi 

máleinkenna koma fram á kvarða með mismunandi textategundir hvora á sínum enda. 

Í 21. kafla er birtur samanburður á því hvernig máleinkennin koma fram eftir því hvort 

starfsmenn eða viðmælendur, í dægurmálaefninu eingöngu, eiga í hlut. Prófuð var sú tilgáta að 

ekki væri neinn ótvíræður munur á málnotkun þessara tveggja hópa. Tilgátan stóðst miðað við 

tölulegar forsendur í þessari rannsókn, að öðru leyti en því að frávik (uppfyllingar, glöp, 

málvillur) reyndust ótvírætt algengari í máli viðmælenda en starfsmanna í dægurmálaefninu. 

Rannsóknin leiðir í ljós fyrstu drög að lýsingu á málsniðum textategundanna útvarpsfrétta 

og dægurmálaefnis í útvarpi. En gera verður ráð fyrir að mengi máleinkenna textategundanna 

tveggja hafi að geyma ýmis önnur einkenni en þau sem hér komu fram.  
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24.2 Lokaorð 

Segja má að framlag þessarar ritgerðar til íslenskrar málfræði sé þríþætt. Það felst í fyrsta lagi í 

því að leggja drög að lýsingu á málsniðum tveggja textategunda í málsamfélaginu með því að 

rannsaka dreifingu tiltekinna máleinkenna. Í öðru lagi eru ýmis fræðihugtök hér afmörkuð og 

túlkuð og þeim síðan beitt við greiningu á íslensku efni. Í þriðja lagi má nefna aðferðarþáttinn þar 

sem um íslenska frumraun er að ræða. Ýmsar takmarkanir eru á efnistökum og aðferðum í 

rannsókninni og er gerð grein fyrir þeim helstu í kafla 8.2.3. Í næstu rannsóknum á breytilegri 

málnotkun í íslensku eftir málaðstæðum má, á einhvern hátt, nýta alla þrjá þætti þess 

rannsóknarframlags sem ég tel felast í ritgerðinni.  

Ég ætla að lokum að víkja að fáeinum atriðum sem áhugavert gæti verið að kanna frekar í 

íslensku útvarpsmáli. 

 Hér hefur verið rætt um útvarpsfréttir sem eina textategund og dægurmálaefni í útvarpi 

sem aðra textategund. Í raun og veru mætti greina hvora fyrir sig í nokkrar undirtegundir. Nefna 

má sem dæmi að handritsbundinn hluti fréttanna er af mismunandi toga innbyrðis, sjá t.d. 

textasýnishorn í viðauka aftast í ritgerðinni.  

 Sums staðar í ritgerðinni hefur verið vikið að því að efnislegt innihald texta gæti haft sitt 

að segja um formlega eiginleika þeirra. Á þetta var t.d. bent þegar fjallað var um kjarnafærslur og 

nafnorð sem sérkenni frétta. Þar virtist hlutverk textanna geta haft sín áhrif á dreifingu þessara 

máleinkenna. Áhugavert gæti reynst að líta nánar á efniviðinn með það sérstaklega í huga hvert 

efnisinnihaldið er. 

Í umfjöllun um niðurstöður athugana á einstökum máleinkennum var í ritgerðinni 

stundum bent á að hugsanlega mætti skýra mun milli t.a.m. starfsmanna og viðmælenda í 

dægurmálaefni með því að kafa betur ofan í málaðstæður. Þar hafði ég sérstaklega í huga mun á 

eintali, samtali og viðtali. Kanna mætti nánar eintöl, samtöl og viðtöl í þessum efniviði eða 

sambærilegum. 

Í ritgerðinni var stuðst við þá leiðsögutilgátu að handritsnotkun væri sá þáttur sem helst 

gæti dregið fram mun á málsniðum frétta og dægurmálaefnis. En ástæða er til að huga einnig að 

því hvaða áhrif annars konar undirbúningur kann að hafa á málnotkun. Í athugun Elvu Daggar 

Melsteð (2004) á áhrifum mismunandi undirbúnings á málnotkun í íslensku sjónvarpi kom t.a.m. 

fram að málnotkun í tveimur sjónvarpsþáttum, án skrifaðs handrits frá orði til orðs, var að hluta 
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til innbyrðis ólík. Þann mun er augljóslega ekki hægt að skýra með því að vísa til 

handritsnotkunar. Aðrir þættir hljóta að hafa skipt máli, m.a. aðrir þættir undirbúnings en ritun. 

Í kafla 23.4 var m.a. sagt frá hugmynd Bells (1984, 2001) um hlustendamiðun (audience 

design). Þar var jafnframt slegið fram hugmynd um rannsókn sem myndi miða að því að kanna 

hvort og hvernig einn og sami útvarpsmaður breytti málnotkun sinni kerfisbundið eftir þeim 

hugmyndum sem hann gerði sér um hlustendahópinn hverju sinni. Slík rannsókn gæti varpað 

öðru ljósi á breytileg málsnið í íslensku útvarpsmáli en gert er með þeirri aðferð sem hér var beitt. 

Eins og fram hefur komið eru máleinkenni misjafnlega algeng í mismunandi 

textategundum. Tiltekið einkenni hefur ákveðna tíðni í vissri textategund og aðra tíðni í annarri 

textategund. Nota má þá líkingu að máleinkenni raðist eftir tíðni í mismunandi textategundum á 

eins konar kvarða. Málsnið tveggja mismunandi textategunda ráðast þá af því hvaða máleinkenni 

safnast saman, ef svo má segja, á hvorum enda kvarðans. Súlurit 23-3 í 23. kafla er t.d. myndræn 

framsetning á einum slíkum kvarða, raunar af einföldustu gerð. Útskýrt var í 5. kafla 

ritgerðarinnar að í þessari rannsókn var sneitt hjá því að gefa endapólum slíkra kvarða huglægar 

einkunnir fyrir fram. Þar gæti verið um að ræða hugtök á borð við formlegt/óformlegt, 

ritmál/talmál, fjarlægð/nálægð o.fl. Þess var hins vegar getið í 5. kafla að í framhaldi af 

niðurstöðum rannsóknarinnar kæmi til álita að túlka þær með einhverjum einkunnum af þessu 

tagi. Hér er komið athugunarefni sem gefa má gaum í framhaldi af þeim niðurstöðum sem 

kynntar eru í þessari ritgerð. Þar mætti t.a.m. styðjast við greiningu Chafes (1982) eða Bibers 

(1988). 

 Mál í útvarpi, og annað talmiðlamál, er ríkur þáttur í málumhverfi stórs hluta mannkyns. 

Nýjar sænskar rannsóknir benda til þess að útvarpshlustun, í einhverri mynd, fari síst minnkandi 

enda þótt hlustendur skiptist í fleiri hópa en áður eftir því hvaða útvarpsrásir þeir kjósa helst að 

hlusta á (Harrie 2007:14). Ég lít svo á að útvarpsmál sé ekki aðeins áhugavert heldur einnig 

verðugt rannsóknarefni fyrir málfræðinga. 

  

 

 

 

 

 



 

 

  

260  



 

 

  

261 

 

 

 

 

 

Heimildir 

 

Akselberg, Gunnstein, Anne Marit Bødal og Helge Sandøy (ritstj.). 2003. Nordisk dialektologi. 

Novus forlag, Ósló. 

Ammon, Ulrich. 2003. On the Social Forces that Determine what is Standard in a  Language and 

on Conditions of Successful Implementation. Í: Omdal, Helge og Rune Røsstad (ritstj.) 

Krefter og motkrefter i språknormeringa. Om språknormer i teori og praksis. Bls. 11-24. 

Ammon, Ulrich, Klaus J. Mattheier og Peter H. Nelde (ritstj.). 2003. Sociolinguistica. 

International Yearbook of European Sociolinguistics. 17. Language Standards. Max 

Niemeyer Verlag, Tübingen.  

Annamalai, E. 1989. The linguistic and social dimensions of purism. Í: Jernudd, Björn H. og 

Michael J. Shapiro (ritstj.). The Politics of Language Purism. Bls. 225–231.  

Ari Páll Kristinsson. 1998a. Handbók um málfar í talmiðlum. Málvísindastofnun Háskóla Íslands,  

 Reykjavík. 

Ari Páll Kristinsson. 1998b. Tjáningartæki og fyrirmynd. Um mál í útvarpi og sjónvarpi.  

 Málfregnir 16:3-10. 

Ari Páll Kristinsson. 2001. Språkpolitikk og språkrøkt – islendingenes erfaring. Nordisk  

 kulturpolitisk tidskrift 2/2001:138–153. 

Ari Páll Kristinsson. 2003. Mediespråk og standardiseringsspørsmål. Í: Kristján Árnason (ritstj.)  

 Útnorður: West-Nordic Standardisation and Variation. Bls. 179-191.  

Ari Páll Kristinsson. 2004. Offisiell normering av importord i islandsk. Í: Sandøy, Helge og Jan- 

 Ola Östman (ritstj.) ”Det främmande” i nordisk språkpolitik. Om normering av utländska  

 ord. Bls. 30–70.  

Ari Páll Kristinsson. 2006. Um málstefnu. Hrafnaþing 3:47-63.  

Ari Páll Kristinsson. 2007. Talt vs. skrevet – om manusets rolle i radiospråk. Språk i Norden  

 2007:61-72. 



 

 

  

262 

Árni Böðvarsson. 1964. Viðhorf Íslendinga til móðurmálsins fyrr og síðar. Í: Halldór Halldórsson  

 (ritstj.) Þættir um íslenzkt mál. Bls. 177-200.  

Árni Böðvarsson. 1992. Íslenskt málfar. Íslensk þjóðfræði. Almenna bókafélagið, Reykjavík.  

Ásta Svavarsdóttir. 2003. Ordbogen og den daglige tale. Í: Hansen, Zakaris Svabo og Anfinnur  

 Johansen (ritstj.) Nordiske studier i leksikografi 6. Bls. 43-48. 

Ásta Svavarsdóttir. 2007. Talmál og málheildir – talmál og orðabækur. Orð og tunga 9:25-50. 

Ásta Svavarsdóttir, Gísli Pálsson og Þórólfur Þórlindsson. 1984. Fall er fararheill. Um fallnotkun 

með ópersónulegum sögnum. Íslenskt mál og almenn málfræði 6:33-55. 

Ástráður Eysteinsson. 1998. Þýðingar, menntun og orðabúskapur. Málfregnir 15:9-16. 

Baldur Jónsson. 1997. Isländska språket. Í: Karker, Allan, Birgitta Lindgren og Ståle Løland 

(ritstj.) Nordens språk. Bls. 161-176. 

Baldur Jónsson. 1998. Afskipti stjórnvalda af íslenskum framburði 1940-1984. Í: Baldur  

Sigurðsson, Sigurður Konráðsson og Örnólfur Thorsson (ritstj.): Greinar af sama meiði 

helgaðar Indriða Gíslasyni sjötugum. Bls. 229-245. 

Baldur Jónsson. 2002[1990/1972]. Íslensk málvöndun. Málsgreinar. Afmælisrit Baldurs 

Jónssonar með úrvali greina eftir hann. Íslensk málnefnd, Reykjavík. Bls. 355-367.  

[Áður birt 1990: Málfregnir 4,1, bls. 5-13. Upphaflega erindi, flutt 22. júní 1972 á 

kennaranámskeiði í íslensku fyrir barna- og gagnfræðaskólakennara sem haldið var á 

vegum menntamálaráðuneytisins.] 

Baldur Jónsson (ritstj.). 1971. Íslenzk málrækt. Erindi og ritgerðir. Höf. Halldór Halldórsson. 

Hlaðbúð, Reykjavík. 

Baldur Sigurðsson, Sigurður Konráðsson og Örnólfur Thorsson (ritstj.). 1998. Greinar af sama 

meiði helgaðar Indriða Gíslasyni sjötugum. Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands, 

Reykjavík. 

Bartsch, Renate. 1987. Norms of Language. Theoretical and Practical Aspects. Longman, 

London / New York.  

Bauer, Laurie og Peter Trudgill (ritstj.). 1998.  Language Myths. Penguin Books, 

Hammondsworth. 

Bayley, Robert. 2002. The quantitative paradigm. Í: Chambers, J.K., Peter Trudgill og Natalie 

Schilling-Estes (ritstj.) The Handbook of Language Variation and Change. Bls. 117-141. 

Bell, Allan. 1984. Language style as audience design. Language in Society 13,2:145-204. 



 

 

  

263 

Bell, Allan. 1991. The Language of News Media. Language in Society 17. Blackwell Publishers, 

Oxford. 

Bell, Allan. 2001. Back in style: Reworking audience design. Í: Eckert, Penelope og John R. 

Rickford (ritstj.) Style and Sociolinguistic Variation. Bls. 139-169. 

Biber, Douglas. 1988. Variation across Speech and Writing. Cambridge University Press, 

Cambridge. 

Biber, Douglas. 1995. Dimensions of Register Variation. A Cross-Linguistic Comparison. 

Cambridge University Press, Cambridge. 

Biber, Douglas. 2006. University Language. A corpus-based study of spoken and written 

registers. John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia. 

Biber, Douglas, Susan Conrad og Randi Reppen. 1998. Corpus Linguistics. Investigating 

language structure and use. Cambridge University Press, Cambridge. 

Biber, Douglas og Edward Finegan. 1994. Introduction. Situating Register in Sociolinguistics. Í: 

Biber, Douglas og Edward Finegan (ritstj.) Sociolinguistic Perspectives of Register. Bls. 

3-12.  

Biber, Douglas og Edward Finegan (ritstj.). 1994. Sociolinguistic Perspectives of Register. 

Oxford Studies in Sociolinguistics. Oxford University Press, New York/Oxford. 

Björn Guðfinnsson. 1946. Mállýzkur I. Ísafoldarprentsmiðja, Reykjavík. 

Björn Guðfinnsson. 1947. Breytingar á framburði og stafsetningu. Ísafoldarprentsmiðja, 

Reykjavík. 

Björn Guðfinnsson. 1964. Um íslenzkan framburð. Mállyzkur II. Ólafur M. Ólafsson og Óskar Ó. 

Halldórsson unnu úr gögnum höfundar og bjuggu til prentunar. Studia islandica 23. 

Reykjavík. 

Borbé, Tasso (ritstj.). 1979. Semiotics Unfolding. Proceedings of the Second Congress of the 

International Association for Semiotic Studies Vienna, July 1979. Mouton Publishers, 

Berlín. 

Brunstad, Endre. 1997. Purisme og nasjonalisme. Purisme på norsk? Norsk språkråds skrifter. 

Nr. 4. Bls. 17–24. Norsk språkråd, Ósló. 

Brunstad, Endre. 2003. Standard language and linguistic purism. Í: Ammon, Ulrich, Klaus J. 

Mattheier og Peter H. Nelde (ritstj.):  Sociolinguistica. Bls. 52-70.  



 

 

  

264 

Bucholtz, Mary. 1999. “Why be normal?”: Language and identity practices in a community of 

nerd girls. Language in Society 28:203-223. 

Chafe, Wallace L. 1979. Integration and involvement in spoken and written language. Í: Borbé, 

Tasso (ritstj.): Semiotics Unfolding. 2. bindi. Bls. 1095-1102.   

Chafe, Wallace L. 1982. Integration and  Involvement in Speaking, Writing and Oral Literature. 

Í: Tannen, Deborah (ritstj.): Spoken and Written Language. Bls. 35-53. 

Chafe, Wallace L. 1986. Writing in the Perspective of Speaking. Í: Cooper, Charles R. og Sidney 

Greenbaum (ritstj.): Studying Writing: Linguistic Approaches. Bls. 12-39.  

Chambers, J.K. 1998. Myth 15: TV makes people sound the same. Í: Bauer, Laurie og Peter 

Trudgill (ritstj.) Language Myths. Bls. 123-131.  

Chambers, J.K. 2002a. Studying language variation: an informal epistemology. Í: Chambers, 

J.K., Peter Trudgill og Natalie Schilling-Estes (ritstj.) The Handbook of Language 

Variation and Change. Bls. 3-14. 

Chambers, J.K. 2002b. Dynamics of dialect convergence. Journal of Sociolinguistics 6,1:117-

130. 

Chambers, J.K. 2003. Sociolinguistic Theory. Linguistic Variation and its Social Significance. 2. 

útg. Blackwell Publishers, Oxford/Malden. 

Chambers, J.K. og Peter Trudgill. 1980. Dialectology. Cambridge University Press, Cambridge. 

Chambers, J.K., Peter Trudgill og Natalie Schilling-Estes (ritstj.). 2002. The Handbook of 

Language Variation and Change. Blackwell, Oxford (UK) / Cambridge (USA). 

Cheshire, Jenny. 1982. Linguistic variation and social function. Í: Romaine, Suzanne (ritstj.)  

Sociolinguistic Variation in Speech Communities. Bls. 153-175.  

Chomsky, Noam. 1980. Rules and Representations. Columbia University Press, New York. 

Chomsky, Noam. 1986. Knowledge of Language: Its Nature, Origin, and Use. Praeger, New 

York. 

Chomsky, Noam. 2000. New Horizons in the Study of Language and Mind. Cambridge 

University Press, Cambridge. 

Cooper, Charles R. og Sidney Greenbaum (ritstj.). 1986. Studying Writing: Linguistic 

Approaches. London. 

Coulmas, F. (ritstj.). 1997. The Handbook of Sociolinguistics. Blackwell Publishers, Oxford. 



 

 

  

265 

Dahlstedt, Karl-Hampus. 1970. Massmedierna och språket. Skrifter utgivna av Nämnden för 

svensk språkvård, 41. Läromedelsförlagen Svenska Bokförlaget, Stokkhólmi. 

Deumert, Ana. 2003. Describing Language Standardisation – Models and Methods. Í: Kristján  

 Árnason (ritstj.) Útnorður: West-Nordic Standardisation and Variation. Bls. 9-31.  

Deumert, Ana og Wim Vandenbussche. 2003. Research directions in the study of language  

standardization. Í:  Deumert, Ana og Wim Vandenbussche (ritstj.) Germanic 

Standardizations. Past to Present. Bls. 455-469. 

Deumert, Ana og Wim Vandenbussche (ritstj.). 2003. Germanic Standardizations. Past to 

Present. Impact: Studies in language and society 18. John Benjamins, Amsterdam/ 

Philadelphia. 

Duranti, Alessandro. 1997. Linguistic anthropology. Cambridge textbooks in linguistics. 

Cambridge University Press. 

Durrenberger, E. Paul. 1996. Every Icelander a Special Case. Í: Gísli Pálsson og E. Paul 

Durrenberger (ritstj.) Images of contemporary Iceland: everyday lives and global 

contexts. Bls. 171-190. 

Eckert, Penelope. 2000. Linguistic Variation as Social Practice. The Linguistic Construction of 

Identity in Belten High. Language in Society 27. Blackwell, Oxford/Malden. 

Eckert, Penelope og John R. Rickford (ritstj.). 2001. Style and Sociolinguistic Variation. 

Cambridge University Press, Cambridge.  

Einarsson, Jan og Christer Platzack. 1983. Etermediernas nyhetsspråk 3. Lyssnaren och språket. 

Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Institutionen för nordiska språk. Lunds 

universitet, Lundi. 

Eiríkur Rögnvaldsson. 1990[1982]. Um orðaröð og færslur í íslensku. Málvísindastofnun 

Háskóla Íslands, Reykjavík. 

Eiríkur Rögnvaldsson. 1998.  Heimildatúlkun í sögulegri setningafræði. Í: Baldur Sigurðsson, 

Sigurður Konráðsson og Örnólfur Thorsson (ritstj.): Greinar af sama meiði helgaðar 

Indriða Gíslasyni sjötugum. Bls. 317-334.  

Eiríkur Rögnvaldsson. 2007. Textasöfn og setningagerð: greining og leit. Orð og tunga 9:51-73. 

Elva Dögg Melsteð. 2004. Áhrif mismunandi undirbúnings á málnotkun í þremur  

sjónvarpsþáttum. Ritgerð til BA-prófs í íslensku. Heimspekideild Háskóla  Íslands, 

Reykjavík. 



 

 

  

266 

Faarlund, Jan Terje, Svein Lie og Kjell Ivar Vannebo. 1997. Norsk referansegrammatikk. 

Universitetsforlaget, Ósló. 

Fairclough, Norman. 2001. Language and Power. 2. útg. Longman og Pearson Education, 

Harlow. 

Ferguson, Charles A. 1994. Dialect, Register, and Genre: Working Assumptions About 

Conventionalization. Í: Biber, Douglas og Edward Finegan (ritstj.): Sociolinguistic 

Perspectives of Register.  Bls. 15-30. 

Finegan, Edward og Douglas Biber. 1994. Register and Social Dialect Variation: An Integrated 

Approach.  Í: Biber, Douglas og Edward Finegan (ritstj.) Sociolinguistic Perspectives of 

Register. Bls. 315-347.  

Finegan, Edward og Douglas Biber. 2001. Register variation and social dialect variation: the 

Register Axiom. Í: Eckert, Penelope og John R. Rickford (ritstj.) Style and Sociolinguistic 

Variation. Bls. 235-267. 

Finnur Friðriksson. 2004. Real vs. imagined change. The case of modern Icelandic. Í: 

Gunnarsson, Britt-Louise, Lena Bergström, Gerd Eklund, Staffan Fridell, Lise H. Hansen, 

Angela Karstadt, Bengt Nordberg, Eva Sundgren og Mats Thelander (ritstj.) Language 

Variation in Europe. Bls. 68-180.   

Fjeld, Ruth Vatvedt og Boye Wangensteen (ritstj.). 1998. Normer og regler. Festskrift til Dag 

Gundersen 15. januar 1998. Nordisk forening for leksikografi, Ósló. 

Foley, William A. 1997. Anthropological linguistics: an introduction. Language in Society 24. 

Blackwell Publishing. 

Foulkes, Paul og Gerard Docherty (ritstj.). 1999. Urban Voices. Accent Studies in the British 

Isles. Arnold, London. 

Friðrik Magnússon. 1990. Kjarnafærsla og það-innskot í aukasetningum í íslensku. 

Málvísindastofnun Háskóla Íslands, Reykjavík.  

Giles, Howard. 1984. The dynamics of speech accommodation. International Journal of the 

Sociology of Language 46:1-155.  

Gísli Pálsson og E. Paul Durrenberger (ritstj.). 1996. Images of contemporary Iceland: everyday 

lives and global contexts. University of Iowa Press, Iowa City. 

Gottskálk Þór Jensson. 2003. Puritas nostræ lingvæ. Upphaf íslenskrar málhreinsunar í latneskum 

húmanisma. Skírnir 177:37-63.  



 

 

  

267 

Guðmundur B. Kristmundsson, Baldur Jónsson, Höskuldur Þráinsson og Indriði Gíslason. 1986. 

Álitsgerð um málvöndun og framburðarkennslu í grunnskólum. Samin af nefnd á vegum 

menntamálaráðherra 1985-1986. Rit Kennaraháskóla Íslands. B-flokkur: fræðirit og 

greinar 1. Reykjavík. 

Guðrún Karlsdóttir. 1989. Norðlenska – sunnlenska? Um afstöðu ungs fólks til 

framburðarmállýskna. Ritgerð til BA-prófs. Heimspekideild Háskóla Íslands, Reykjavík. 

Guðrún Kvaran og Ásta Svavarsdóttir. 2002. Icelandic. Í: Görlach, Manfred (ritstj.) English in 

Europe. Bls. 82-107.  

Gunnarsson, Britt-Louise, Lena Bergström, Gerd Eklund, Staffan Fridell, Lise H. Hansen, Angela 

Karstadt, Bengt Nordberg, Eva Sundgren og Mats Thelander (ritstj.). 2004. Language 

Variation in Europe. Papers from the Second International Conference on Language 

Variation in Europe, ICLaVE 2, Uppsala University, Sweden, June 12-14, 2003. 

Department of Scandinavian Languages, Uppsala University, Uppsölum. 

Görlach, Manfred (ritstj.). 2002. English in Europe. Oxford University Press, Oxford. 

Halldór Halldórsson. 1959. Doktorsrit Haralds Matthíassonar. Skírnir CXXXIII. ár. Bls. 168-188. 

Halldór Halldórsson. 1971a. Nýgervingar í fornmáli. Í: Baldur Jónsson (ritstj.) Íslenzk málrækt. 

Bls. 189–211.  

Halldór Halldórsson. 1971b. Nýyrði frá síðari öldum. Í: Baldur Jónsson (ritstj.) Íslenzk málrækt. 

Bls. 212–244.  

Halldór Halldórsson. 1979. Icelandic Purism and its History. Word 30:76-86. 

Halldór Halldórsson. 1986. Afstaða íslenzkra stjórnmálaflokka og stjórnvalda til íslenzkrar 

málstefnu. Ævisögur orða. Íslensk þjóðfræði. Bls. 219-236. Almenna bókafélagið, 

Reykjavík. 

Halldór Halldórsson. 1987. Þörf á nýyrðum og sigurlíkur þeirra. Í: Ólafur Halldórsson (ritstj.) 

Móðurmálið. Fjórtán erindi um vanda íslenskrar tungu á vorum dögum. Bls. 93-98.  

Halldór Halldórsson (ritstj.). 1964. Þættir um íslenzkt mál. Reykjavík. 

Halldóra Björt Ewen og Tore Kristiansen. 2006. Island. Í: Kristiansen, Tore (ritstj.) Nordiske 

sprogholdninger. En masketest. Bls. 33-48. 

Halliday, M. A. K. 1989. Spoken and written language. Oxford University Press, Oxford.  

Hanna Óladóttir. 2005. Pizza eða flatbaka? Viðhorf 24 Íslendinga til erlendra máláhrifa í 

íslensku. Ritgerð til MA-prófs. Hugvísindadeild Háskóla Íslands, Reykjavík. 



 

 

  

268 

Hanna Óladóttir. 2007. „Ég þarf engin fornrit til að vita að ég er Íslendingur, ég vil samt tala 

íslensku.“ Um viðhorf Íslendinga til eigin tungumáls. Ritið:1/2007:107-130. 

Hansen, Zakaris, Jógvan í Lon Jacobsen og Eivind Weyhe. 2003. Faroese. Í: Deumert, Ana og 

Wim Vandenbussche (ritstj.) Germanic Standardizations. Past to Present. Bls. 157-191.  

Hansen, Zakaris Svabo og Anfinnur Johansen (ritstj.). 2003. Nordiske studier i leksikografi 6. 

Rapport fra Konference om leksikografi i Norden. Tórshavn 21.-25. august 2001. Skrifter 

udgivet af Nordisk forening for leksikografi. Skrift nr. 7. Þórshöfn. 

Haraldur Matthíasson. 1959. Setningaform og stíll. Bókaútgáfa Menningarsjóðs, Reykjavík. 

Harrie, Eva. 2007. Nordiska medievanor i förändring. Språk i Norden 2007:7-18. 

Haugen, Einar. 1972. The Ecology of Language. Essays by Einar Haugen. Selected and 

Introduced by Anwar S. Dil. Stanford University Press, Stanford. 

Haugen, Einar. 1972[1969]. Language Planning, Theory and Practice. Í: Haugen, Einar. 1972. 

The Ecology of Language. Bls. 287-295.  

Hedberg, Karin. 1994. En jämförande analys av några monologstilar i P1 och P3. Institutionen 

för nordiska språk, Stockholms Universitet, Stokkhólmi. 

Helga Hilmisdóttir. 2007. A sequential analysis of nú and núna in Icelandic conversation. 

Nordica. Department of Scandinavian Languages and Literature, Helsinki. 

Helgi Guðmundsson. 1981. Sko. Afmæliskveðja til Halldórs Halldórssonar 13. júlí 1981. 

Íslenska málfræðifélagið, Reykjavík. 

Hjarvard, Stig. 2007. Sprogets medialisering. Språk i Norden 2007:29-45. 

Honey, John. 1997. Sociophonology. Í: Coulmas, F. (ritstj.) The Handbook of Sociolinguistics. 

Bls. 92-106.  

Hunston, Susan. 2002. Corpora in Applied Linguistics. Cambridge University Press, Cambridge. 

Hymes, Dell. 1972[1971]. On Communicative Competence. Í: Pride, J.B. og Janet Holmes 

(ritstj.) Sociolinguistics. Bls. 269-293.   

Höskuldur Þráinsson. 1995. Handbók um málfræði. Námsgagnastofnun, Reykjavík. 

Höskuldur Þráinsson. 1999. Íslensk setningafræði. 6. útgáfa. Málvísindastofnun Háskóla Íslands, 

Reykjavík. 

Höskuldur Þráinsson. 2005. Setningar. Íslensk tunga III. Handbók um setningafræði. Ritstjóri og 

aðalhöfundur Höskuldur Þráinsson. Almenna bókafélagið, Reykjavík. 



 

 

  

269 

Höskuldur Þráinsson og Kristján Árnason. 1992. Phonological Variation in 20th Century 

Icelandic. Íslenskt mál og almenn málfræði 14:89-128. 

Höskuldur Þráinsson og Kristján Árnason. 2001. Mállýskur. Á geisladiskinum Alfræði íslenskrar 

tungu. Námsgagnastofnun, Reykjavík. 

Indriði Gíslason, Baldur Jónsson, Guðmundur B. Kristmundsson og Höskuldur Þráinsson. 1988. 

Mál og samfélag. Um málnotkun og málstefnu. Iðunn, Reykjavík. 

Íslensk-dönsk orðabók. 1920-1924. Ritstjóri Sigfús Blöndal. Íslensk-danskur orðabókarsjóður. 

Söluumboð: Hið íslenska bókmenntafélag, Reykjavík. 

Íslensk orðabók handa skólum og almenningi. 1. útg. 1963. 2. útg. 1983. Ritstj. Árni Böðvarsson. 

3. útgáfa 2002. Ritstj. Mörður Árnason. Bókaútgáfa Menningarsjóðs / Edda, Reykjavík. 

Íslensk orðtíðnibók. 1991. Jörgen Pind (ritstj.), Friðrik Magnússon og Stefán Briem. Orðabók 

Háskólans, Reykjavík.  

Jackendoff, Ray. 2003. Toward a Cognitive Science of Culture and Society. LSA Sapir Lecture í 

Michigan State University, 3. júlí 2003. 

Jakob Benediktsson. 1959. Doktorsvörn. Íslenzk tunga – Lingua islandica 1:127-142. 

Jakob Benediktsson. 1964. Þættir úr sögu íslenzks orðaforða. Í: Halldór Halldórsson (ritstj.) 

Þættir um íslenzkt mál. Bls. 88-109.  

Jaworski, Adam og Nikolas Coupland (ritstj.). 1999. The Discourse Reader. Routledge, London/ 

New York. 

Jernudd, Björn H. og Michael J. Shapiro (ritstj.). 1989. The Politics of Language Purism. 

Contributions to the Sociology of Language 54. Mouton de Gruyter, Berlín / New York.  

Jóhannes Gísli Jónsson og Þórhallur Eyþórsson. 2003. Breytingar á frumlagsfalli í íslensku. 

Íslenskt mál og almenn málfræði 25:7-41. 

Jón Helgason. 1954. Hrein íslenzka og miður hrein. Språkvård. Redogörelser och studier utgivna 

till språkvårdsnämndens tioårsdag 1954. Skrifter utgivna av nämnden för svensk 

språkvård 11. Bls. 95-114. Svenska bokförlaget. Norstedts. Stokkhólmi.  

Jón Hilmar Jónsson. 1988. Hefð og hneigð í íslenskri orðmyndun. Málfregnir 3:3-11. 

Jón Hilmar Jónsson. 1998. Normhensyn ved valg av ekvivalenter. Islandsk som ekvivalentspråk i 

Nordisk leksikografisk ordbok. Í: Fjeld, Ruth Vatvedt og Boye Wangensteen (ritstj.) 

Normer og regler. Festskrift til Dag Gundersen 15. januar 1998. Bls. 304-312.  



 

 

  

270 

Jónas Kristjánsson. 1986. Islandsk sprogpolitik i 1800-tallet. De nordiske skriftspråkenes 

utvikling på 1800-tallet. 3. Ideologier og språkstyring. Rapport fra et symposium på 

Schæffergården ved København 2.-5. oktober 1985. Nordisk språksekretariats rapporter 7. 

Bls. 134-147. Ósló. 

Jörgen Pind. 1997. Sálfræði ritmáls og talmáls. Háskólaútgáfan, Reykjavík. 

Jörgensen, Nils. 1970. Om makrosyntagmer i informell och formell stil. Lundastudier i nordisk 

språkvetenskap. Institutionen för nordiska språk. Lunds universitet, Lundi. 

Jörgensen, Nils og Jan Svensson. 1977. Etermediernas nyhetsspråk 1. Några syntaktiska drag. 

Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Institutionen för nordiska språk. Lunds 

universitet, Lundi. 

Kaplan, Robert B. og Richard B. Baldauf Jr. 1997. Language Planning. From Practice to Theory. 

Multilingual Matters, Clevedon. 

Karker, Allan, Birgitta Lindgren og Ståle Løland (ritstj.). 1997. Nordens språk. Utgitt av Nordisk 

språksekretariat. Novus forlag, Ósló. 

Kjartan G. Ottósson. 1987. An archaising aspect of Icelandic purism: the revival of extinct 

morphological patterns. Í Lilius, Pirkko og Mirja Saari (ritstj.) The Nordic Languages and 

Modern Linguistics 6. Bls. 311-324. 

Kjartan G. Ottósson. 1990. Íslensk málhreinsun. Sögulegt yfirlit. Rit Íslenskrar málnefndar 6.  

 Íslensk málnefnd, Reykjavík. 

Kjartan G. Ottósson. 1997. Purisme på <i> islandsk. Purisme på norsk? Norsk språkråds skrifter.  

 Nr. 4. Bls. 31-37. Norsk språkråd, Ósló. 

Kjartan G. Ottósson, Ruth V. Fjeld og Arne Torp (ritstj.). 1996. The Nordic Languages and  

 Modern Linguistics 9. Proceedings of The Ninth International Conference of Nordic and  

 General Linguistics, University of Oslo, January 11-12, 1995. Novus, Ósló. 

Kotsinas, Ulla-Britt og John Helgander (ritstj.). 1994. Dialektkontakt, språkkontakt och  

 språkförändring i Norden. Föredrag från ett symposium. Meddelanden från Institutionen  

 för nordiska språk. Stockholms universitet, Stokkhólmi. 

Kress, Bruno. 1966. Anglo-Amerikanisch und Isländisch. Nordeuropa. Jahrbuch für Nordische  

 Studien 1:9-22. 

Kress, Bruno. 1982. Isländische Grammatik.VEB Verlag Enzyklopädie, Leipzig. 

Kristiansen, Tore (ritstj.). 2006. Nordiske sprogholdninger. En masketest. Moderne importord i  



 

 

  

271 

 språka i Norden 5. Novus forlag, Ósló. 

Kristiansen, Tore og Lars S. Vikør (ritstj.). 2006. Nordiske språkhaldningar. Ei meiningsmåling.  

 Moderne importord i språka i Norden 4. Novus forlag, Ósló. 

Kristján Árnason. 2002. Upptök íslensks ritmáls. Íslenskt mál og almenn málfræði 24:157-193. 

Kristján Árnason. 2003. Language Planning and the Structure of Icelandic. Í: Kristján Árnason  

 (ritstj.) Útnorður: West-Nordic Standardisation and Variation. Bls. 193-218. 

Kristján Árnason. 2004. „Á vora tungu.“ Íslenskt mál og erlend hugsun. Skírnir 178:375-404.  

Kristján Árnason. 2005. Hljóð. Íslensk tunga I. Handbók um hljóðfræði og  

hljóðkerfisfræði. Ritstjóri og aðalhöfundur Kristján Árnason. Almenna bókafélagið, 

Reykjavík.  

Kristján Árnason. 2006. Island. Í: Kristiansen, Tore og Lars S. Vikør (ritstj.) Nordiske  

 språkhaldningar. Ei meiningsmåling. Bls. 17-34. 

Kristján Árnason (ritstj.). 2003. Útnorður: West-Nordic Standardisation and Variation. Papers  

 from a Symposium in Stockholm October 7th 2001. Institute of Linguistics. University of  

 Iceland Press, Reykjavík. 

Kristján Árnason og Höskuldur Þráinsson. 2003. Fonologiske dialekttræk på Island. Generationer  

og geografiske områder. Í: Akselberg, Gunnstein, Anne Marit Bødal og Helge Sandøy 

(ritstj.) Nordisk dialektologi. Bls. 151-196. 

Labov, William. 1972. Sociolinguistic Patterns. University of Pennsylvania Press, Philadelphia. 

Labov, William. 1999[1972]. The transformation of experience in narrative. Í: Jaworski, Adam 

og Nikolas Coupland (ritstj.) The Discourse Reader. Bls. 221-235.  

Labov, William. 2001. The anatomy of style-shifting. Í: Eckert, Penelope og John R. Rickford 

(ritstj.) Style and Sociolinguistic Variation. Bls. 85-108. 

Lára Kristín Unnarsdóttir. 2007. Talmálsáhrif í netspjalli. Mímir 51:74-80. 

Lehti-Eklund, Hanna  (ritstj.). 1998. Samtalsstudier. Meddelanden från institutionen för nordiska 

språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet. B:19. Helsinki. 

Leitner, Gerhard. 1997. The sociolinguistics of communication media. Í: Coulmas, F. (ritstj.) The 

Handbook of Sociolinguistics. Bls. 186-204.  

Lilius, Pirkko og Mirja Saari (ritstj.). 1987. The Nordic Languages and Modern Linguistics 6. 

Helsinki University Press, Helsinki. 



 

 

  

272 

Lind, Marianne. 1996. Pragmatiske partikler i diskursanalytisk perspektiv. Bruken av partikkelen 

jo i et norsk talemålsmateriale. Í: Kjartan G. Ottósson, Ruth V. Fjeld og Arne Torp (ritstj.) 

The Nordic Languages and Modern Linguistics 9. Bls.177-190.  

Lindblad, Inga-Britt. 1985. Lokalradiospråk. En studie av tre lokalradiostationers sändningar. 

Acta Universitas Umensis 72. Umeå. 

Llamas, Carmen, Louise Mullany og Peter Stockwell (ritstj.). 2007. The Routledge Companion to 

Sociolinguistics. Routledge, London / New York. 

Mac Donald, Kirsti. 1987. Når man mangler førstehåndskjennskap… En studie i modalitet. 

Norskrift 52:141-155. 

Margrét Pálsdóttir. 1992. Talað mál. Mál og menning, Reykjavík. 

Mesthrie, Rajend, Joan Swann, Andrea Deumert og William L. Leap (ritstj.). 2000. Introducing 

Sociolinguistics. Edinburgh University Press, Edinborg. 

Meyer, Charles F. 2002. English Corpus Linguistics. An Introduction. Cambridge University 

 Press, Cambridge. 

Milroy, James og Lesley Milroy. 1991. Authority in Language. Investigating language  

 prescription and standardisation. 2. útgáfa. Routledge, London / New York. 

Milroy, James og Lesley Milroy. 1997. Varieties and variation. Í: Coulmas, F. (ritstj.) The  

 Handbook of Sociolinguistics. Bls. 47-64.  

Milroy, Lesley. 2001. Conversation, spoken language, and social identity. Í: Eckert, Penelope og  

 John R. Rickford (ritstj.) Style and Sociolinguistic Variation. Bls. 268-278. 

Milroy, Lesley og Matthew Gordon. 2003. Sociolinguistics. Method and Interpretation.  

 Language in Society 34. Blackwell Publishing Ltd. 

Myers-Scotton, Carol. 1993. Social Motivations for Codeswitching. Clarendon Press, Oxford. 

Mæhlum, Brit, Gunnstein Akselberg, Unn Røyneland, Helge Sandøy. 2003. Språkmøte. Innføring  

 i sosiolingvistikk. Cappelen Akademisk Forlag, Ósló. 

Mörður Árnason. 1993. Útvarp er talmiðill. Tungutak 57:1-4. 

Nichols, Patricia C. 1983. Linguistic Options and Choices for Black Women in the Rural South.  

Í: Thorne, B., C. Kramarae og N. Henley (ritstj.) Language, Gender and Society. Bls. 54-

68. 

Nygaard, M[arius]. 1966[1906]. Norrøn syntax. Forlagt av H. Aschehoug & co. (W. Nygaard),  

 Ósló. 



 

 

  

273 

Omdal, Helge og Rune Røsstad (ritstj.). 2003. Krefter og motkrefter i språknormeringa. Om  

 språknormer i teori og praksis. Høyskoleforlaget, Kristiansand. 

Oakes, Michael P. 1998. Statistics for Corpus Linguists. Edinburgh textbooks in empirical  

 linguistics. Edinburgh University Press, Edinborg. 

Ólafur Halldórsson (ritstj.). 1987. Móðurmálið. Fjórtán erindi um vanda íslenskrar tungu á  

 vorum dögum. Vísindafélag Íslendinga, Reykjavík. 

Patrick, Peter L. 2002. The Speech Community. Í: Chambers, J.K., Peter Trudgill og Natalie 

Schilling-Estes (ritstj.) The Handbook of Language Variation and Change. Bls. 573-597. 

Platzack, Christer. 1998. Svenskans inre grammatik – det minimalistiska programmet. En 

introduktion till modern generativ grammatik. Studentlitteratur, Lundi. 

Pride, J.B. og Janet Holmes (ritstj.). 1972. Sociolinguistics. Penguin Books, Hammondsworth. 

Ragnheiður Briem. 1998. Hefðbundin setningafræði handa framhaldsskólum. Mál og menning,  

 Reykjavík. 

Rayner, Philip, Peter Wall og Stephen Kruger. 2001. Media Studies: the essential introduction.  

 Routledge, London / New York. 

Reid, Stuart. 1987. Working with Statistics. An Introduction to Quantitative Methods for Social  

 Scientists. Polity Press og Basil Blackwell, Cambridge / Oxford. 

Rickford, John R. og Penelope Eckert. 2001. Introduction. Í: Eckert, Penelope og John R.  

 Rickford (ritstj.) Style and Sociolinguistic Variation. Bls. 1-18. 

Roberts, Celia og Brian Street. 1997. Spoken and written language. Í: Coulmas, F. (ritstj.) The  

 Handbook of Sociolinguistics. Bls. 168-186.  

Romaine, Suzanne (ritstj.). 1982. Sociolinguistic Variation in Speech Communities. Arnold,  

 London. 

Sandøy, Helge. 1994. Utan kontakt og endring? Í: Kotsinas, Ulla-Britt og John Helgander (ritstj.): 

Dialektkontakt, språkkontakt och språkförändring i Norden. Bls. 38-51.   

Sandøy, Helge. 2000. Lånte fjører eller bunad? Om importord i norsk. Landslaget for 

norskundervisning og Cappelen akademisk forlag, Ósló. 

Sandøy, Helge og Jan-Ola Östman (ritstj.). 2004. ”Det främmande” i nordisk språkpolitik. Om 

normering av utländska ord. Novus forlag, Ósló. 

Schiffman, Harold F. 1996. Linguistic Culture and Language Policy. Routledge, London.  



 

 

  

274 

Schiffrin, Deborah. 1994. Approaches to Discourse. Blackwell textbooks in linguistics. 

Blackwell Publishers Ltd. 

Schilling-Estes, Natalie. 2002. Investigating Stylistic Variation. Í: Chambers, J.K., Peter Trudgill 

og Natalie Schilling-Estes (ritstj.) The Handbook of Language Variation and Change. Bls. 

375-401. 

Sigríður Sigurjónsdóttir og Joan Maling. 2001. Það var hrint mér á leiðinni í skólann. Þolmynd 

eða ekki þolmynd? Íslenskt mál og almenn málfræði 23:123-180. 

Sigurður Jónsson. 1984. Af hassistum og kontóristum. Íslenskt mál og almenn málfræði 6:155-

165. 

Steinunn Stefánsdóttir. 1987. Um mun á orðavali kvenna og karla. Mímir 26,1:17-27.  

Stuart-Smith, Jane. 2007. The influence of the media. Í: Llamas, Carmen, Louise Mullany og 

Peter Stockwell (ritstj.) The Routledge Companion to Sociolinguistics. Bls. 140-148. 

Svavar Sigmundsson. 1990-1991. Hreinsun íslenskunnar. Íslenskt mál og almenn málfræði 12-

13:127-142. 

Svennevig, Jan, Margareth Sandvik og Wenche Vagle. 1995. Tilnærminger til tekst. Modeller for 

språklig tekstanalyse. Landslaget for norskundervisning (LNU) og Cappelen Akademisk 

Forlag as, Ósló. 

Svensson, Jan. 1981. Etermediernas nyhetsspråk 2. Studier över innehåll och informations-

struktur. Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Walter Ekstrand Bokförlag, Lundi. 

Tagliamonte, Sali A. 2006. Analysing Sociolinguistic Variation. Key topics in sociolinguistics. 

Cambridge University Press, Cambridge. 

Tannen, Deborah (ritstj.). 1982. Spoken and Written Language. 9. bindi. Norwood, N.J. 

Teleman, Ulf. 2003. Swedish. Í: Deumert, Ana og Wim Vandenbussche (ritstj.) Germanic 

Standardizations. Past to Present. Bls. 405-429. 

Thomas, George. 1991. Linguistic purism. Studies in language and linguistics. Longman. 

Thorne, B., C. Kramarae og N. Henley (ritstj.). 1983. Language, Gender and Society. Newbury 

House, Rowley MA. 

Trudgill, Peter. 1974. Sociolinguistics. An Introduction. Penguin Books, Middlesex. 

Uri, Helene. 1999. Pragmatiske partikler i et andrespråksperspektiv. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 

17,1:139-154. 



 

 

  

275 

Vagle, Wenche. 1990. Radiospråket – talt eller skrevet? Syntaktiske og pragmatiske tilnærminger 

i semiotisk perspektiv. Novus, Ósló.  

Vagle, Wenche. 1991. Radio language – spoken or written? International Journal of Applied 

Linguistics 1,1:118-131. 

Vikør, Lars S. 1998. Normering av fremmendord i internasjonalt perspektiv. Í: Fjeld, Ruth 

Vatvedt og Boye Wangensteen (ritstj.) Normer og regler. Festskrift til Dag Gundersen 15. 

januar 1998. Bls. 122-135.   

Vinje, Finn-Erik. 1998. Talemålsnormering i NRK. Í: Fjeld, Ruth Vatvedt og Boye Wangensteen 

(ritstj.) Normer og regler. Festskrift til Dag Gundersen 15. januar 1998. Bls. 143-157.  

Wardhaugh, Ronald. 2002. An introduction to sociolinguistics. 4. útg. Blackwell Publishers, 

Oxford. 

Wide, Camilla. 1998. Bruket av nú i isländska radiosamtal. Í: Lehti-Eklund, Hanna (ritstj.) 

Samtalsstudier. Bls. 244-254. 

Willemyns, Roland. 2003. Dutch. Í: Deumert, Ana og Wim Vandenbussche (ritstj.) Germanic  

 Standardizations. Past to Present.  Bls. 93-125. 

Williams, Ann og Paul Kerswill. 1999. Dialect levelling: change and continuity in Milton  

Keynes, Reading and Hull. Í: Foulkes, Paul og Gerard Docherty (ritstj.) Urban Voices. 

Accent Studies in the British Isles. Bls. 141-162. 

Wolfram, Walt. 1997. Dialect in Society. Í: Coulmas, F. (ritstj.) The Handbook of  

 Sociolinguistics. Bls. 107-127.  

Wright, Sue. 2004. Language Policy and Language Planning. From Nationalisation to  

 Globalisation. Palgrave Macmillan, Basingstoke / New York. 

Þorleifur Hauksson (ritstj.) og Þórir Óskarsson. 1994. Íslensk stílfræði. Styrktarsjóður Þórbergs  

 Þórðarsonar og Margrétar Jónsdóttur / Mál og menning, Reykjavík. 

Þórólfur Þórlindsson. 1983. Málfar og samfélag: Athugun á kenningum Basil Bernsteins. Íslenskt  

 mál og almenn málfræði 5:127-160. 

Þórunn Blöndal. 2005a. Lifandi mál. Inngangur að orðræðu- og samtalsgreiningu.  

 Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands, Reykjavík.   

Þórunn Blöndal. 2005b. Orðræðugreining og setningafræði. Í: Höskuldur Þráinsson. 2005. 

 Íslensk tunga III. Bls. 677-695. 

 



 

 

  

276 

 

 

 

 

 



 

 

  

277 

 

 

 

 

 

Viðauki 

 

 

Textasýnishorn 

Hér fara á eftir nokkur sýnishorn úr þeim efniviði sem rannsóknin í III. hluta ritgerðarinnar tók 

til. Sýnd eru ýmiss konar dæmi úr útvarpsfréttum og dægurmálaefni í útvarpi.  

Úr fréttum eru tekin dæmi um fréttayfirlit, stuttar fréttir sem þulur les, inngangsorð að 

pistlum, fréttapistil sem er eingöngu lesinn og fréttapistil sem er mestmegnis viðtal.  

Úr dægurmálaefni eru tekin dæmi um eintal starfsmanns, samtal starfsmanna, brot úr 

símaviðtali og brot úr viðtali í hljóðstofu. 

 Þátttakendur eru auðkenndir með númerum og bókstöfum. S: starfsmaður. V: viðmælandi. 

A: karl. Ú: kona. Jafnaðarmerkið = táknar þögn milli tónlotna. Stakt „e“ táknar oftast hiksérhljóð. 

 
 
Fréttayfirlit 
SA8 
[NN]  les fréttir í fréttum er þetta helst = togarinn Sindri vaff e = er með bilaða vél í Smugunni = hugsanlegt er 
að hann verði dreginn hingað til lands = fremur en að leitað verði aðstoðar í Noregi = Frakkar sprengdu 
kjarnorkusprengju við Múróróaeyjar í Kyrrahafi í gærkvöldi = mikillar óánægju gætir í garð franskra 
stjórnvalda víða um heim = þingflokkar stjórnarflokkanna fjalla um drög að fjárlagafrumvarpi á fundum í dag = 
meðal þess sem rætt er um = er að fjármagnstekjur skerði ellilífeyri sem kæmi þó ekki til framkvæmda fyrr en 
að ári = fréttir í norsku útvarpi í dag um að íslensk skip í Smugunni komi til heimahafna = með skemmdan afla 
= hafa vakið mikla reiði forsvarsmanna í norskum sjávarútvegi = þriðjaheimskonur eru í mikilli sókn á 
kvennaráðstefnunni í Kína = og kalla norrænar konur = dekurdúkkur = samanborið við milljónir kvenna í 
þróunarríkjunum = íslenskar konur á kvennaráðstefnunni í Kína skora á Vigdísi Finnbogadóttur forseta Íslands 
= að sækjast eftir endurkjöri = búast má við að allt að átján þúsund manns fari í haustferðir ferðaskrifstofanna = 
til erlendra borga = það er um helmingsaukning frá síðasta hausti = samband veitinga og gistihúsa er fimmtíu 
ára í dag = í nýrri bók er rakin saga veitingareksturs = frá því að fyrsta veitingahúsið var opnað í Reykjavík = í 
lok átjándu aldar = 
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Stuttar fréttir 
SA8 
íslenskar konur á kvennaráðstefnunni í Kína skora á Vigdísi Finnbogadóttur forseta Íslands = að sækjast eftir 
endurkjöri þegar kjörtímabil hennar rennur út á næsta ári = Vigdís heimstótti heimsótti kvennaráðstefnuna í 
morgun = og hélt stutt erindi á samkomustað norrænna kvenna = um reynslu sína í forsetaembætti = 
kvennafrídaginn á Íslandi = og almennt um málefni kvenna = aðalfundur Flugbjörgunarsveitarinnar í gærkvöldi 
samþykkti að ganga til viðræðna við Rauða krossinn = um samstarf á breiðum grundvelli = nokkur ágreiningur 
var um málið á fundinum = en hluti fundarmanna var þeirrar skoðunar = að slíta ætti samstarfinu við 
Landsbjörg = Ingi Þór Þorgrímsson formaður Flugbjörgunarsveitarinnar segir = að ekki hafi verið formlega 
fjallað um tillögu um þau slit = stjórn félagsins hafi einfaldlega fengið umboð til að ræða við Rauða krossinn = 
stjórn Rauða krossins = hefur áður samþykkt að ganga til þessara viðræðna = fyrirtækið há ká há há eff í 
Reykjavík hefur kært fyrrverandi sölustjóra = og meðeiganda fyrir meintan fjárdrátt = bókhalds og skjalafölsun 
= honum er gefið að sök að hafa dregið sér fé = sem nemur um það bil tveimur milljónum króna = auk þess 
sem óskað er rannsóknar á fjármunafærslum = sem nema um það bil tveimur milljónum króna = í 
fréttatilkynningu frá fyrirtækinu segir að sölustjóranum hafi verið vikið úr starfi þrettánda ágúst = þegar ljóst 
þótti = að ekki var allt með felldu = með bókhald og fjárreiður = sem hann hafði umsjón með = há ká há há eff 
er tveggja ára gamalt fyrirtæki sem flytur inn og selur tölvubúnað =  
 

 
Pistill sem fréttamaður les, ásamt inngangi sem fréttaþulur les 
SA8 
þriðja heims konur = eru í mikilli sókn á kvennaráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Peking = Benasír Búttó 
forsætisráðherra Pakistans = er þar ótvíræður leiðtogi íslamskra kvenna = þær láta til sín heyra á öllum fundum 
= 
SÚ7 
konum þriðja heimsins finnst fyrsta kvennaráðstefna Sameinuðu þjóðanna í Asíu marka þáttaskil í þeirra 
jafnréttisbaráttu = nú sé tækifæri komið til að ná athygli umheimsins = hvergi í heiminum eru mannréttindi jafn 
gróflega brotin á konum = og í mörgum Asíu og Afríkuríkjum = og fulltrúar þeirra krefjast þess að evrópskar 
konur komi þeim til aðstoðar = og knýi fram lagaákvæði í lokaskjali ráðstefnunnar = sem gangi lengra en aðrar 
alþjóðasamþykktir = í að skuldbinda ríkisstjórnir til úrbóta í mannréttindamálum = norrænar konur á óháðu 
kvennaráðstefnunni í Huairiou = sem kynna sín baráttumál um launajafnrétti = fá óspart að heyra að þær séu 
dekurdúkkur = samanborið við milljónir kvenna í þróunarríkjunum = sem berjast við fátækt = ólæsi og 
skipulegt ofbeldi = íslamskar konur í útlegð og konur frá átaka og þróunarsvæðum eru mjög skipulagðar í að 
koma sínum sjónarmiðum á framfæri = enda eiga þær sér engan málsvara á ríkjaráðstefnunni í Peking = þær 
hika ekki við að trufla umræður vestrænna kvenna og koma með yfirlýsingar um það sem mest brennur á þeim 
= Hillary Clinton forsetafrú Bandaríkjanna kom á óháðu kvennaráðstefnuna í Huairou í morgun = en rigning 
setti enn eina ferðina allt skipulag úr skorðum = og gat hún því ekki ávarpað ráðstefnugesti af útisviði = í litlum 
fundarsal áréttaði hún að mannréttindi væru forsenda allra úrbóta í jafnréttismálum = og lýsti yfir samstöðu 
með baráttu þriðjaheimskvenna = enda þótt hún hafi kveðið nokkru sterkara að orði en þegar hún ávarpaði 
opinberu ráðstefnuna í gær = eru mannréttindasamtökin Amnesty International ekki ánægð með frammistöðu 
fulltrúa Bandaríkjanna = eða annarra vestrænna ríkja = og vilja sjá yfirlýsingar forsetafrúarinnar = settar á 
lokaskjal þessarar viðamestu alþjóðaráðstefnu = sem haldin hefur verið = þetta er = [NN]= sem talar frá óháðu 
kvennaráðstefnunni í Huairou = 
 

 
Fréttapistill sem er mestmegnis viðtal, ásamt inngangi sem fréttaþulur les 
SA8 
togarinn Sindri er bilaður í Smugunni eftir að hann fékk í skrúfuna og gír brotnaði = varðskipið Óðinn er á 
staðnum = norðaustan sjö vindstig eru á þessum slóðum = en ekki er talin hætta á ferðum = útgerð Sindra er í 
eigu Vinnslustöðvarinnar Meitilsins og Olíufélagsins = [NN]  hjá útgerðinni segir = að Sindri hafi verið að taka 
olíu þegar taug = sem fest er við slöngu olíuskipsins = fór í skrúfuna = 
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VA1 
já það já það hefur orðið til þess skrúfan hefur stoppað og og = gír = e = gírinn = brotnað illa = 
SÚ5 
er skipið algjörlega vélarvana = 
VA1 
hann er algjörlega = vélarvana þarna = 
SÚ5 
hvernig er veðrið þarna úti =  
VA1 
mér er sagt að þarna sé núna = e = s = austnorðaustan = sjö sjö vindstig = e =  
SÚ5 
er varðskipið þarna nálægt = 
VA1 
varðskipið var komið þarna strax í gærkvöld og er búinn að vera þarna í nándinni = síðan að þetta gerðist = 
SÚ5 
hvernig = hvað verður gert = verður farið inn til Noregs eða = e= hvaða hvaða kosti eigið þið = 
VA1 
það náttúrlega hefði verið kostur í stöðunni að fara inn til Noregs en en = e = fyrir okkur er það alveg fráleitt og 
ekkert annað að gera en að fá bara skipið heim = 
SÚ5 (les) 
tryggingafélag Sindra VÍS er að ganga frá því hvort það verður varðskipið eða annar togari sem dregur skipið 
heim á leið = 
VA1 
þeir hafa verið að velta fyrir sér hvort að = e = mætti fá þarna togara sem væri á heimleið til að fara með skipið 
og = og = e = hins vegar að fá einhvern = dráttarbát einhvers staðar að en en í = en í okkar au = eða ja ég sé 
ekkert annað en að eina rétta leiðin sé að að fá varðskip allavegana til að leggja af stað með skipið skipið og = 
þetta er = e = lang = um langan veg að fara og = e = og langbest að skipin séu = sem í þetta eru búin = sjái um 
þetta því það kemur ýmislegt komið upp á = á þessari löngu leið sko = 
SÚ5 (les) 
Sindri var búinn að vera þrjátíu daga í Smugunni og er kominn með hundrað og sextíu tonn af flökum = á 
skipinu eru tuttugu og fimm menn = eru þeir ekki taldir í neinni hættu = 
VA1 
ekki meðan að = e = veður eru skapleg = en það náttúrlega þegar skip eru stjórnlaus á úti á reginhafi að þá = þá 
er það ekkert gamanmál og = og = menn tefla ekki í neina tvísýnu með það = 
SA8 
sagði [NN] [NN]  ræddi við hann = 
 

 
Dægurmálaefni: eintal starfsmanns 
SA27 
svona sungu þeir rokkið í gamla daga = það eru uppi læti enn þá í í málefnum kirkjunnar hér á landi eins og 
fréttir báru með sér í gærkvöldi og og alltaf tekur málið í Langholtssókn nýja stefnu = séra Flóki Kristinsson e 
vill nú organistann burt og það í hvelli = sér nú ekki fyrir endann á þessari deilu og og og biskup hefur áhyggjur 
af því hvernig messað verði í Langholtssókn um næstu helgi en það er hins vegar í heimsfréttunum = möguleiki 
fyrir þá kirkjunnar menn sem að sem að eru settir af eða eða öllu heldur lenda í útistöðum við yfirvaldið hvert 
svo sem það er = franski biskupinn sem að páfagarður refsaði fyrir róttækni og vinstristefnu í fyrra og í 
refsiskyni var hann að nafninu til settur yfir yfir fornt umdæmi í í Afríku þar sem heitir Alsír = hann hefur 
fundið sér stað þar sem við getum nú bent klerkum á og forsvarsmönnum í trúnni = að Internetið er er 
prestakall sem er víðfemt og þar er hægt að ná til fjöldans en þangað hefur einmitt þessi leitað = og fer nú með 
boðskap sinn á á Internetinu = messar þar sjálfsagt eftir ákveðnum eftir ákveðnum reglum = en það væri 
fróðlegt ég er nú ekkert að hafa það eftir þessi aðgangsorð fyrir fyrir alnetið = þar sem þar sem að þennan 
franska biskup er að finna = en hann náði sér í þar með í ja líklega stærsta prestakall í heiminum = 
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Dægurmálaefni: samtal starfsmanna 
SÚ26 
já þetta er eitthvað staðar þetta er eitthvað svona sýndarumdæmi = Partinia heitir það þetta er bara sandhólar 
einhverjir = 
SA27 
já já þetta er í hegningarskyni sem að e óþægir klerkar og biskupar eru settir und ja undir einhver svona 
fornumdæmi = 
SÚ26 
þeir gera þetta kaþólikkarnir ef prestarnir eru óþægir = 
SA27 
já já það er ekkert svo sem ekkert nýtt við það en en en þetta er undir sandi = þetta er rústir einar þetta er borg 
frá miðöldum = sem að páfinn hefur fundið einhvers staðar í kirkjunnar bókhaldi langt aftur í öldum og og sett 
óþekktarorminn þar undir = 
SÚ26 
en hann er hans óþægð hvað felst í því að hann vill að fólk noti smokka til að draga úr útbreiðslu alnæmis og = 
hann vill leyfa prestum að giftast og = hvetur til umburðarlyndis gagnvart samkynhneigðum og = og berst fyrir 
réttindum heimilislausra og utangarðsmanna = manni finnst þetta nú kannski ekki stórkostlegar syndir = 
SA27 
nei hins vegar er er fylgir því fylgir sögunni að ummælin í því íhaldssama dagblaði sem heitir Le Figaro í 
Frakklandi = að þegar hann boðar guðsorðið á alnetinu eða Internetinu = að þá er hann líklega að tala til 
annarra en hann verið er að tala fyrir því að = minnihlutahópar og þeir sem minna mega sín í samfélaginu eru 
líklega ekki þeir sem búa við fullkominn tölvubúnað = en hinir hafa gott af því að heyra það = biskup á alnetinu 
=  
 

 
Dægurmálaefni: brot úr símaviðtali 
SA27 
til frásagnar er [NN] sem er búinn að vera að keyra frá Reykjavíkur til Akureyrar í nótt og er að detta inn á 
Akureyri eins og þú orðar það er það ekki =  
VA20 
jú jú ég er kominn hérna í bæinn = 
SA27 
þú hefur haldið bílnum á veginum = 
VA20 
já ég gerði það = 
SÚ26 
blés ekki á þig = blés ekki soldið á þig = 
VA20 
ja það jú það er búið að blása allhressilega á mig hérna = annars það var sæmilegt þegar ég fór fyrir sunnan 
hinn bíllinn er nú uppi í Hvalfirði stopp = 
SA27 
og kemst ekki fyrir Hvalfjörðinn = 
VA20 
nei nei = 
SÚ26 
það er svo hvasst = 
VA20 
já það er hvasst = það er fullt af bílum uppi við Olíustöð = 
SA27 
já já það er hann er varhugaverður Hvalfjörðurinn þegar þessi er áttin = 
VA20 
já Hvalfjörðurinn og Brynjudalurinn og og svo náttúrlega Kjalarnesið = 
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SA27 
já já e staldra menn við í í svona hvassvirðri orðið = 
VA20 
já annaðhvort þar eða í Borgarnesi = það er nú kominn sko skjár þar sem að maður getur séð hérna sko vindinn 
hvað hann er mikill og = hvernig veðurfar er = að vísu vantar inn á hann Hvalfjörðinn = 
SA27  
nú = 
VA20 
hann er ekki þar inni = 
SÚ26 
af hverju ekki = er hann ekki bara talinn með =  
VA20 
nei nei það er barasta Hafnarfjallið = 
SA27 
já þannig að þið getið ekki = 
VA20 
en það segir nú oft sína sögu bara Hafnarfjallið = þá er hitt hitt slæmt = 
 

 
Dægurmálaefni: brot úr viðtali í hljóðstofu 
SA27 
e hvernig horfir þetta við þér nú þekkir þú það að aka um um vegakerfi Evrópu annars vegar og svo náttúrlega e 
= þekkir þú hvern vegarspotta hér á landi = 
VA21 
þetta er náttúrlega tvennt ólíkt vegakerfið í Evrópu og vegakerfið hér og = að vegakerfið hérna hefur nú séð um 
það hingað til að = að sjá til þess að við tækjum okkar pásur og hvíldir og héldum niðri okkar hraða og = en 
varðandi að nota þetta í Evrópu þá höfum við náttúrlega þurft að nota þetta þar undanfarin ár og gengið vel og 
ekkert við það að athuga enda eru allt aðrar aðstæður þar heldur en hér = 
SA27 
þú hefur farið í farið í læri þar og þurft að tileinka þér eins og ég segi þessa þessar reglur úti í Evrópu = þú ert 
með ökurita í bílnum þínum þar = 
VA21 
já já það eru ökuritar í bílunum sem eru úti og hérna og reyndar í náttúrlega í mörgum af bílunum sem eru 
hérna líka = og við höfum náttúrlega þurft að fara eftir þessum reglum þar að að nota skífurnar og og það er 
ekkert við það að athuga = 
SA27 
bíddu skífurnar = 
VA21 
já það er sem sagt skífurnar sem eru settar inn í hraðamælinum sem að er línurit sem er teiknað á sem sagt bæði 
hraðann hvað þú keyrir hratt og hversu lengi í einu = og en það er bara að mínu mati allavegana allt öðruvísi 
sko þó að við séum komin með malbik hér vítt og breitt um bæinn = að þá er nú þá er það nú bara spottar sko 
því að malbikið hér er það óslétt að það er = að það er allt annað heldur en að keyra um tvíbreiða tvíbreiðar 
götur í Evrópu = 
SA27 
hvernig er eftirlitinu háð háttað úti í Evrópu áttu von á því að það komi maður með kaskeiti og biðji um 
kassettuna hjá þér og = hvað þú hafir verið að gera síðustu vikurnar = eða hvernig er það þarftu að skila þessu 
inn = 
VA21 
já það er það er náttúrlega hægt til dæmis ef þú lendir í tjóni til dæmis árekstri eða einhverju slíku þá þarft þú 
þá getur verið farið fram á það að það sé þú sýnir sem sagt skífur undanfarna daga = nú e varðandi eftirlitið á 
þessu þá er það nú heldur minna á fólksflutningabílum heldur en vöruflutningabílum að þetta eru ákveðnir 
staðir þar sem að stundum taka þeir bara alla flutningabíla og stoppa þá = þeir gera ekki eins mikið af því við 
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fólksflutningabíla = og þá koma þeir að skoða skífurnar og = sjá hvort þú hafir brotið e brotið bæði hraða og 
sérstaklega hvíldartímann það er nú sérstaklega það sem þeir eru að sækjast eftir sko = 
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Útdráttur  

 

Ritgerðin „Í fréttum er þetta helst.“ Rannsókn á einkennum íslensks útvarpsmáls felur í sér 

þríþætt rannsóknarframlag innan íslenskrar málfræði. Þar ber fyrst að nefna drög að lýsingu á 

málsniðum tveggja textategunda íslensks útvarpsmáls, útvarpsfrétta og dægurmálaefnis, en við 

þau bætast tveir mikilvægir þættir: annar er að afmarka, túlka og beita nokkrum mikilvægum 

fræðihugtökum á íslenskan efnivið og hinn er að prófa rannsóknaraðferð.  

Með málsniði er hér átt við mengi máleinkenna sem ljóst er að tengjast tilteknum 

málaðstæðum og textategund sterkum böndum. Útvarpsfréttir og dægurmálaefni í útvarpi eru 

meðal margra mismunandi textategunda í íslensku málsamfélagi. Það er eiginleiki textategunda 

að þær gegna mismunandi hlutverki.  

Hæfileiki fólks til að beita máli á mismunandi vegu er forsenda þess að greina megi 

mismunandi málnotkun. Þegar breytileikinn ræðst af félagslegum bakgrunni koma fram 

mállýskueinkenni. Ef breytileikinn ræðst af málaðstæðum og textategund verða til 

málsniðseinkenni. Málræktarviðhorf eru meðal þátta sem geta haft áhrif á breytilega málnotkun 

eftir aðstæðum. Við málhegðunartöku tileinkar fólk sér m.a. hið sameiginlega mat í 

málsamfélaginu á því hvers konar málnotkun eigi að jafnaði heima í mismunandi málaðstæðum. 

Hinn félagslegi rammi um breytilega málnotkun í íslensku er málsamfélagið sem heild með 

venjum sínum og væntingum um málnotkun en hér er gengið út frá því að fólk myndi 

sameiginlegt málsamfélag þegar það notar sama málkerfi, hefur í stórum dráttum áþekka 

félagslega afstöðu til málsins og leggur sams konar mat á breytileikann sem þar tíðkast við 

málnotkun.  

Mismunandi málnotkun virðist mjög oft vera tengd mun ritaðs texta og talaðs texta. 

Gerður er greinarmunur á hugtökunum ritmáli og rituðum texta og á talmáli og töluðum texta. 

Einkenni ritmáls, sem málsniðs, geta komið fram hvort heldur sem er í rituðum eða töluðum 

textum og talmálseinkenna getur orðið vart bæði í töluðum og rituðum textum. Munurinn á 
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aðferðunum tveimur, þ.e. hvort ritað er eða talað, virðist eigi að síður skýra margt af því sem 

einkennir annars vegar ritmál og hins vegar talmál. Auk munarins á rittáknum og málhljóðum má 

nefna mismunandi undirbúningstíma og að dæmigerðar aðstæður eru mismunandi annars vegar í 

ritun og hins vegar tali; loks er samspil þátttakenda að jafnaði mismunandi í aðferðunum tveimur.  

 Þess eru dæmi að tiltekin máleinkenni sjáist aðeins í vissri aðferð (þ.e. aðeins í ritun eða 

aðeins í tali) eða í vissri textategund en aldrei í andstæðri aðferð eða andstæðri textategund. Flest 

máleinkenni eru þó möguleg við hvaða aðstæður sem er og því er meginreglan sú að munur milli 

aðferða og milli textategunda er fólginn í því að formseinkennin eru misjafnlega tíð. Hægt er að 

lýsa mismunandi málnotkun í tveimur textategundum með því að hugsa sér þær sem tvo ólíka 

póla og að á milli þeirra sé kvarði þar sem hin og þessi formseinkenni koma áberandi oftar fyrir 

nær öðrum pólnum en hinum. Í rannsókninni, sem sagt er frá í þessari ritgerð, má hugsa sér 

textategundirnar útvarpsfréttir og dægurmálaefni í útvarpi hvora á sínum enda slíks kvarða. 

Munurinn á málsniðum textategundanna tveggja er því fyrst og fremst fólginn í því að tiltekin 

formseinkenni eru þar misjafnlega algeng. 

 Málaðstæður í útvarpi eru að því leyti sérstakar að alltaf er verið að tala til fjarstadds 

hlustanda eða láta fjarstaddan hlustanda hlýða á samtal. Staða hlustandans er önnur en 

viðmælanda í venjulegu samtali. Útvarpsmál er sem sé talaður texti án nálægs viðmælanda. Í 

útvarpstextanum er að hluta til byggt á skrifuðum handritum frá orði til orðs og að hluta til er 

talað án þess að styðjast við slíkt handrit. Þegar lesið er upp úr handriti má vænta þess að þar 

komi fram málnotkunareinkenni sem tengjast ritunarferlinu.  

Útvarpsmál birtir mörgum í einu ýmis viðmið sem gilda í málsamfélaginu um mál og 

málnotkun. Stundum er því haldið fram að málnotkun í útvarpi geti haft áhrif á málnotkun 

hlustenda. Hér eru færð rök fyrir því að slíkra áhrifa geti orðið vart í orðaforða óháð 

textategundum en að kerfisleg áhrif séu mun takmarkaðri og komi líklega aðeins til greina í 

náskyldum textategundum.  

Í þessari ritgerð er sagt frá rannsókn sem miðar að því að leggja fyrstu drög að lýsingu á 

málsniðum tveggja textategunda í íslensku málsamfélagi, þ.e. útvarpsfrétta og dægurmálaefnis í 

útvarpi, ásamt því að huga að þætti handritsnotkunar í því sambandi. Rannsóknarspurningin var 

þessi: Hvaða máleinkenni setja svip á málsnið útvarpsfrétta og hvaða máleinkenni setja svip á 

málsnið dægurmálaefnis í útvarpi? Hér er því um að ræða rannsókn á því hvernig íslensk 
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málnotkun getur verið breytileg eftir aðstæðum. Með rannsókninni er sem sé sýnd og prófuð 

aðferð til að leiða í ljós samband máleinkenna og ákveðinna ytri þátta.  

Efniviður rannsóknarinnar voru 28.280 lesmálsorð; 10.640 lesmálsorð úr útvarpsfréttum 

og 17.640 lesmálsorð úr dægurmálaþáttum í útvarpi. Meginhluti fréttaefnisins (83,5%) er 

handritsbundinn, þ.e. allt efni útvarpsfréttanna nema viðtöl. Dægurmálaefnið byggðist ekki á 

skrifuðu handriti frá orði til orðs. Efnið var tekið upp úr  útvarpi 1995 og 1996. Það var síðan 

ritað upp nákvæmlega eftir upptökunum. 

Könnuð var hlutfallsleg tíðni tiltekinna mállegra einkenna (háðra breytna) í 

textategundunum tveimur. Tíðnin er yfirleitt sýnd miðað við hver 1.000 orð í texta. Við val á 

máleinkennum í rannsókninni var öðru fremur höfð í huga sú leiðsögutilgáta að munur milli 

textategundanna tveggja, útvarpsfrétta og dægurmálaefnis í útvarpi, gæti að verulegu leyti legið í 

hinum mismunandi aðferðum við gerð texta, þ.e. hvort stuðst er við handrit frá orði til orðs eða 

ekki. Farið var eftir ábendingum og hugmyndum, sem fram hafa komið hér og þar, um einkenni 

og mun talaðs og ritaðs texta í íslensku og skyldum tungumálum. Enn fremur var tekið mið af 

erlendum athugunum á útvarpsmáli sérstaklega og íslenskar hliðstæður kannaðar eftir því sem 

eðlilegt virtist að gera. Þá voru athuguð nokkur máleinkenni sem hér eru kynnt til sögunnar í 

fyrsta sinn, svo sem tónlotur og tengiyrðið nú.  

Máleinkennin í rannsókninni eru: frávik (uppfyllingar, glöp, málvillur), tónlotur (strengir 

atkvæða milli tveggja greinilegra þagna), aðaltengingar milli setninga, tilvísunartengingarnar sem 

og sem að,  óákveðnu fornöfnin maður og þú, tengiyrðið nú, fremsti setningarliður (einkum 

kjarnafærðir liðir og leppurinn það), hlutfall sagna í persónuháttum og nafnorða, röð nafnorðs og 

eignarfornafns sem ákvarðar það, föst orðasambönd. Jafnframt var til fróðleiks athuguð tíðni 

fimm „talmálslegra“ orða (akkúrat, græja (no.), pása, redda, sirka) en efniviður rannsóknarinnar 

er í raun of lítill fyrir athuganir á orðtíðni í opnum orðflokkum. Máleinkennin í rannsókninni eru 

eðlisólík innbyrðis eins og sjá má; sum eru nátengd flutningi, önnur eru málkerfislegri og enn 

önnur snúa að notkun tiltekinna orða og orðasambanda. Hér er litið svo á að eðlilegt sé við 

athuganir á málsniðum að huga að svo fjölbreytilegum máleinkennum í einu.  

Hin hlutfallslega tíðni máleinkennanna var borin að óháðum breytum sem varða 1) aðferð, 

þ.e. hvort notað er handrit frá orði til orðs eða ekki; 2) textategund, þ.e. hvort um er að ræða 

útvarpsfréttir eða dægurmálaefni í útvarpi; og loks 3) þátttakendur, þ.e. hvort um er að ræða 

starfsmenn útvarpsstöðvar eða viðmælendur þeirra.  
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Sett er fram og prófuð tilgáta um hvernig máleinkennin muni dreifast eftir því hvort notað 

er handrit eða ekki og eftir því hvort textategundin er útvarpsfréttir eða dægurmálaefni í útvarpi. Í 

tilgátunni er því spáð að eftirfarandi máleinkenni séu sérkenni handritslauss efnis og 

dægurmálaefnis í útvarpi: frávik (uppfyllingar, glöp, málvillur), hlutfallslega stuttar tónlotur, 

aðaltengingar milli setninga, tilvísunartengingin sem að, óákveðnu fornöfnin maður og þú, 

tengiyrðið nú, fremsti setningarliður leppurinn það. Því er jafnframt spáð í tilgátunni að 

eftirfarandi máleinkenni séu sérkenni handritsbundins efnis og útvarpsfrétta: fremsti 

setningarliður kjarnafærður liður, nafnorð hlutfallslega mörg samanborið við sagnorð í 

persónuháttum, orðaröðin nafnorð á undan eignarfornafni sem ákvarðar það, föst orðasambönd.  

Til að tilgáta um dreifingu máleinkennis eftir hinum ytri þáttum fái staðist er þess krafist í 

þessari rannsókn að fram komi a.m.k. 50% munur á dreifingu einkennisins eftir því hvaða ytri 

aðstæður er um að ræða og að niðurstaðan hafi fengist við athugun á a.m.k. 283 dæmum; eða ef í 

ljós hafa komið a.m.k. 28 dæmi um máleinkennið úr öllum efniviðnum og þau hafi öll birst við 

sambærilegar ytri aðstæður, þ.e. þeirra verði ekki vart við öndverðar aðstæður. Sé hvorugt 

skilyrðið uppfyllt telst tilgáta um viðkomandi máleinkenni hafa fallið.  

Niðurstöður leiða í ljós að fjögur atriði tilheyra ótvírætt mengi þeirra máleinkenna sem 

sérkenna dægurmálaefni í útvarpi og um leið handritslaust efni: frávik, tilvísunartengingin sem 

að, óákveðnu fornöfnin maður og þú og leppurinn það sem fremsti setningarliður. Tvö atriði 

tilheyra ótvírætt mengi þeirra máleinkenna sem sérkenna útvarpsfréttir og um leið handritsbundið 

efni: fremsti setningarliður kjarnafærður liður og hlutfallslega mörg nafnorð samanborið við 

sagnorð í persónuháttum. Jafnframt sýna niðurstöðurnar að frávik eru algengari í máli 

viðmælenda en starfsmanna í dægurmálaefninu. Ekki tókst að sýna fram á ótvírætt samband 

tónlotulengdar, aðaltenginga milli setninga, tengiyrðisins nú̧  orðaraðarinnar nafnorð á undan 

eignarfornafni og fastra orðasambanda við tiltekna textategund eða við tiltekna aðferð, 

samkvæmt þeim tölulegu viðmiðunum sem valdar voru í þessari rannsókn.  
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English summary 

  

The thesis “Í fréttum er þetta helst.” Rannsókn á einkennum íslensks útvarpsmáls [“These are our 

main stories.” A study on features of Icelandic radio language] contributes to Icelandic linguistics 

in three ways. Firstly, there is a draft description of the registers of two different text genres in 

Icelandic radio language, i.e. radio news and radio talk shows. In addition, there are two other 

important factors: the one is delimiting, interpreting and using a few important theoretical 

concepts on Icelandic material, and the other is the methology used.  

The term ‘register’ denotes here a set of linguistic features which clearly relate strongly to 

certain language situations and text genres. Radio news and radio talk shows are two out of many 

different text genres that can be found in the Icelandic speech community. A defining 

characteristic of text genres is that they serve different functions.  

People’s ability to use language in different ways is a prerequisite for distinguishing 

different usage. When linguistic variation is governed by people’s social background, we have 

dialectal features. If variation is governed by language situations and text genre we find register 

features. Language policy and planning attitudes are among the factors which may influence the 

variation in language use in different situations. In acquiring sociolinguistic competence, people 

recognise the different kinds of language use which are regarded as normal in the different 

language situations which exist in a speech community. The social framework for language 

variation in Icelandic is the speech community as a whole, with its conventions and expectations 

concerning language use. Our understanding of ‘speech community’ here is that we have a 

common speech community whenever people are using the same linguistic code, their social 

attitudes towards language are extremely uniform, and they share the same attitudes towards 

linguistic variation.   

Very often, differences in language use seem to be related to the difference between 

written and spoken text. A distinction is made between the terms ‘written language’ and ‘written 
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text’, and between the terms ‘spoken language’ and ‘spoken text’. Features of written language, 

as a register, can occur both in written and spoken texts, and spoken language features may be 

found in both spoken and written texts. However, the two differents methods, i.e. writing and 

speaking, do seem to explain much of the characteristics of written language on the one hand and 

spoken language on the other hand. In addition to the difference between letters and sounds there 

is a difference in the amount of planning time, the typical situations of writing on the one hand 

and speaking on the other hand are different, and these two methods are also generally different 

when it comes to participant interaction.  

 Exceptionally, a certain linguistic feature only occurs in a certain method (for instance, 

only in speaking and never in writing), or only in a particular text genre. However, most 

linguistic features are possible in all situations, so the general rule is that the difference between 

methods and the difference between text genres lies in different relative frequencies of the 

language forms in question. Different language use between two text genres may be described by 

thinking of the genres as opposite ends on a continuum where various linguistic features are 

clearly more frequent close to one end than to the other end. In the study reported in this thesis, 

we can think of the text genres radio news and radio talk shows on opposite ends of such a 

continuum. The difference between the registers of the two text genres lies, above all, in the 

different relative frequencies of certain language forms. 

 Radio language situations are of a special character in that you are always ‘speaking to’ 

an absent listener or giving an absent listener the opportunity to listen to a conversation. The 

position of such a listener is different from that of an interlocutor in a regular conversation. Thus, 

radio language is, by nature, spoken text without an interlocutor present. Radio texts are partly 

based on manuscripts that have been written word for word, and partly spoken without using such 

manuscripts. When manuscripts are read aloud we may expect to find some features of language 

use which are directly linked to the writing process.  

In radio language, various norms of language and language use in the speech community 

are presented to a large number of people at the same time. Sometimes it is claimed that language 

use on the radio can influence the language use of radio listeners. My claim is that such influence 

can be found in the lexical domain irrespective of text genres, but that any grammatical influence 

must be much more limited and is probably only possible in the context of closely related text 

genres.  



 

 

  

289 

This thesis describes a study which aims to produce a preliminary draft of a description of 

the registers of two text genres in the Icelandic speech community: radio news and radio talk 

shows, as well as considering, in that context, the effect of manuscript use. The research question 

put forward for this study was the following: Which linguistic features characterise the register of 

radio news and which linguistic features characterise the register of radio talk shows? This is, 

then, a study of situational variation in Icelandic language use. The study thus presents and tests a 

method for revealing the relationship between linguistic features and certain external factors.  

The material used in the present study consists of 28,280 words; 10,640 words from radio 

news, and 17,640 words from radio talk shows. The material from the radio news was mainly 

scripted (83.5%), i.e., everything was scripted except the news interviews. The radio talk shows 

material, on the other hand, was not based on such word for word manuscripts. The material was 

recorded from radio broadcasts in 1995 and 1996. It was written down accurately from the 

recordings for the purpose of this study.  

I investigated the relative frequencies of certain linguistic features (dependent variables) 

in the text samples from the two text genres. Frequency counts were generally normed to a basis 

per 1,000 words of text. In choosing linguistic features for this study, I primarily applied the 

heuristic that the difference between the two text genres, radio news and radio talk shows, could 

to a considerable extent be connected to the two different methods of text creation, i.e. whether or 

not a word for word manuscript had been used. I followed various comments and ideas, which 

had been put forward here and there in the literature, about the characteristics and the difference 

between spoken and written texts in Icelandic and in related languages. In addition, I used some 

foreign studies on radio language in particular, as a frame of reference, as well as looking into 

Icelandic parallels whenever it seemed natural to do so. A few linguistic features were 

investigated here for the first time, e.g. sound units and the conjunction particle nú.  

The linguistic features under investigation are: anomalies (fillings, mistakes, errors), 

sound units (strings of syllables between two distinct pauses), coordinating conjunctions between 

clauses, the relative clause conjunctions sem and sem að, the indefinite pronouns maður and þú, 

the conjunction particle nú, leftmost constituents of clauses (primarily topicalised constituents 

and the expletive það), ratio between finite verbs and nouns, order of noun and possessive 

pronoun, idiomatic expressions/collocations. In addition, as a bi-micro-investigation, I looked at 

the frequency of five words that are characteristic for ‘spoken language’ (akkúrat, græja (noun), 
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pása, redda, sirka), but the material corpus in this study is in fact too small for investigating 

frequency of open class words (content words). It is obvious, cf. above, that the nature of the 

linguistic features investigated in this study is quite diverse; some of them are closely connected 

to processes of speech production, others are of a more grammatical nature, and finally there are 

those that are associated with use of particular words and phrases. It is assumed here that it is 

most natural in register studies to investigate such diverse linguistic features at the same time.   

The relative frequencies of the linguistic features in question were compared in the light 

of independent variables concerning 1) method, i.e. whether or not a word for word manuscript 

had been used; 2) text genre, i.e. radio news vs. radio talk shows; and finally 3) participants, i.e. 

radio channel employees vs. their interlocutors.  

An hypothesis is put forward, and tested, for the frequency distribution of the linguistic 

features in question, in relation to whether or not a word for word manuscript had been used, and 

whether the text genre is radio news or radio talk shows. The hypothesis predicts that the 

following linguistic features are characteristic of unscripted material and radio talk shows: 

anomalies (fillings, mistakes, errors), relatively short sound units, coordinating conjunctions 

between clauses, the relative clause conjunction sem að, the indefinite pronouns maður and þú, 

the conjunction particle nú, the expletive það as leftmost constituent of clauses. Furthermore, the 

hypothesis predicts that scripted material and radio news are characterised by the following 

linguistic features: topicalised leftmost constituents of clauses, relatively high frequency of nouns 

compared to finite verbs, the word order noun before possessive pronoun, idiomatic 

expressions/collocations.   

In this research, an hypothesis for the distribution of a certain linguistic feature, in relation 

to the external factors, is considered proven if the frequency difference amounts to at least 50% 

between one external situation and the opposite situation, and if the results are based on at least 

283 examples; or if the material as a whole has given at least 28 examples of the particular 

linguistic feature in question, if all of them have originated in the same type of external situation, 

i.e. they never occur in the opposite type. If neither of these conditions is fulfilled, the hypothesis 

for the linguistic feature in question is not considered valid.  

The results of the study show that four linguistic features undoubtedly belong to the set of 

linguistic features which characterises radio talk shows and, at the same time, unscripted 

material: anomalies, the relative clause conjunction sem að, the indefinite pronouns maður and 
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þú, and the expletive það as leftmost constituent of clauses. Two linguistic features belong 

undoubtedly to the set of linguistic features which characterises radio news and, at the same time, 

scripted material: topicalised leftmost constituents of clauses and relatively high frequency of 

nouns compared to finite verbs. The results also show that in radio talk shows anomalies in 

language use by interlocutors are more common than by employees. The results of the study do 

not unequivocally reveal a relationship between the length of sound units, coordinating 

conjunctions between clauses, the conjunction particle nú, the word order noun before possessive 

pronoun, and idiomatic expressions/collocations, and any one text genre or any one method, 

according to the statistical conditions that were chosen for this study.  

  


