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Ágrip 

 

Þessi ritgerð er lögð fram til B.A.-prófs í íslensku á Hugvísindasviði Háskóla Íslands. 

Markmið hennar var að kanna að hvaða marki einstaklingar breyta framburði sínum í áranna 

rás. Til þess að kanna þetta voru valin fjögur norðlensk mállýskueinkenni og skoðað hvernig 

þau hafa þróast í framburði 30 einstaklinga á um það bil 30 ára tímabili. 1. kafli fjallar um 

skipulagðar mállýskurannsóknir í öðrum löndun sem og innanlands, en 2. kafli fjallar um 

norðlenskueinkennin fjögur sem voru til rannsóknar hjá málhöfunum, harðmæli, raddaðan 

framburð, ngl-framburð og bð/gð-framburð. 3. kafli rekur niðurstöður úr rannsókninni og þar 

má segja að meginniðurstöðurnar séu tvenns konar. Í fyrsta lagi er hefur harðmæli haldið sér 

vel á þessu þrjátíu ára tímabili hjá nánast öllum þátttakendum í könnuninni en hin 

mállýskueinkennin hafa látið undan síga, þó mismikið. Í öðru lagi kemur fram að þróunin er 

nokkuð misjöfn eftir aldri þátttakendanna. Þeir eldri breyttu framburði sínum alla jafna minna, 

en meira bar á breytingu hjá þeim yngri. Ástæða þessarar rannsóknar er ekki einungis í þágu 

mállýskuathugana heldur er þetta rannsókn á þróun tungumálsins að því leyti að það er vitað 

að nýjar kynslóðir tala öðruvísi en þær eldri ekki er vitað hvort málbreytingar verði fyrst og 

fremst eða eingöngu á milli kynslóða eða að hvaða marki mál einstaklinga breytist þegar þeir 

eldast. Niðurstaða þessarar rannsóknar er sú að einstaklingar breyta framburði sínum að 

einhverju leyti á æviskeiðinu og því eiga málbreytingar sér ekki einungis stað á milli 

kynslóða.  
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0. Inngangur 

 

Ekki ber mikið á mállýskum á Íslandi. Skiptar skoðanir eru jafnvel um það hvort mállýskur 

séu yfir höfuð til í íslensku. Þrátt fyrir það hafa mállýskurannsóknir verið gerðar á Íslandi í 

meira en öld. Stærstu mállýskurannsóknirnar voru gerðar á fimmta og níunda áratug síðustu 

aldar, eða allsherjarrannsókn Björns Guðfinnssonar annars vegar og Rannsókn á íslensku 

nútímamáli hins vegar. Í báðum þessum rannsóknum bar mikið á þróun á málinu þegar kom 

að mismunandi mállýskum. Margar mállýskur sem eru í minnihluta virðast vera á undanhaldi 

um allt land og þróunin er mjög hröð á meðan aðrar standa í stað (ngl-framburður) og enn 

aðrar sækja á (ks-framburður). Þó svo að vitað sé hver þróunin er í málinu að þessu leyti, er 

ekki vitað hvernig þróunin er. Hér er átt við að ekki er vitað hvernig þessi þróun á sér stað. 

Annars vegar getur hún farið eftir aldurshópum, þ.e. að mismunandi kynslóðir breyti máli 

sínu frá máli þeirra sem eldri eru. Hins vegar getur verið að á æviskeiði sínu hafi 

einstaklingurinn breytt framburði sínum, viljandi eða óviljandi.  

Með rannsókn sem nú ert í gangi, „Málbreytingar á rauntíma í íslensku hljóðkerfi og 

setningagerð“, er hægt að rannsaka málið með öðrum leiðum en áður hefur verið gert. Flestir 

málhafar í hljóðkerfishluta þeirrar rannsóknar eru einstaklingar sem hafa verið rannsakaðir í 

annarri hvorri eða báðum rannsóknum síðustu aldar. Með því að bera saman sömu 

einstaklinga með nokkurra áratuga millibili er hægt að sjá hvort einstaklingurinn breyti 

framburði sínum einhvern tíma á lífsleiðinni. Hér er þó ekki einungis verið að skoða þróun 

mállýskna hjá einstaklingum, heldur er einnig liður í þessari rannsókn að skilja betur almennt 

hvernig tungumál þróast. Hér er verið að athuga hvort tungumálið breytist af því að nýjar 

kynslóðir taki upp aðra málsiði eða hvort mál einstaklingsins breytist í áranna rás. 

Hefðbundnar athuganir á málsögu eru ófærar um að svara þessari spurningu, vegna þess að 

samtímaleg könnun á mismunandi aldurshópum getur ekki sýnt hvort einstaklingurinn breyti 

framburði sínum í áranna rás, eða hvort breytingin eigi sér stað hjá nýjum kynslóðum. Til þess 

að geta séð hvort einstaklingurinn breyti framburði sínum er best að gera tvær sambærilegar 

rannsóknir á sömu einstaklingum með löngu millibili. Meginniðurstöður þessarar rannsóknar 

eru tvenns konar. Annars vegar var komist að þeirri niðurstöðu að harðmælið hafi haldið sér 

vel, en hin mállýskueinkennin eru öll á undanhaldi, þó mismiklu. Hins vegar kom fram að 
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þróunin er misjöfn eftir aldri þátttakenda, en þeir eldri héldu frekar sama framburði á meðan 

þeir yngri breyttu framburði sínum meira.  

Í þessari ritgerð verður allsherjarrannsókn Björns ekki notuð, en 30 einstaklingar sem 

tóku þátt í Rannsókn á íslensku nútímamáli og búið er að taka viðtal við í rannsókninni sem 

nú stendur yfir hafa verið valdir. Þessir málhafar hafa allir verið búsettir á Norðurlandi þegar 

bæði viðtölin voru gerð og bjuggu ekki í lengri tíma utan þess svæðis þar sem svokölluð 

„norðlenska“ er töluð. Þar af leiðandi getur annað málumhverfi ekki hafa stuðlað að því að 

þessir einstaklingar breyttu framburði sínum, heldur hafa önnur áhrif verið að verki. Í fyrsta 

kafla verður fjallað um mállýskuathuganir, erlendar sem íslenskar, og aðferðafræði á bak við 

þær. Í öðrum kafla verður fjallað um einkenni þeirra mállýskueinkenna sem finnast á 

Norðurlandi og þróun þeirra á milli rannsókna. Þriðji kafli er um rannsóknina sem hér var 

gerð og þær niðurstöður sem hún leiddi af sér. Fjórði og síðasti kaflinn er lokaorð þessarar 

ritgerðar og samantekt.  
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1. Mállýskuathuganir 

 

Í þessum kafla verður rætt um svæðisbundnar og félagslegar mállýskuathuganir hér á landi 

sem úti í heimi. Mismunandi aðferðir hafa verið notaðar við mállýskurannsóknir og fer það 

auðvitað eftir því um hvernig mállýskur er verið að ræða, auk þess sem það fer eftir hverjum 

málfræðingi fyrir sig. Í kaflanum um mállýskuathuganir erlendis verður rætt um brautryðjandi 

rannsóknir á svæðisbundnum mállýskum og eins verður rætt um aðferðir sem notaðar eru við 

athuganir á félagslegum mállýskum. Við nánari umfjöllun um þessar mállýskurannsóknir 

verður helst stuðst við bók J.K. Chambers og Peter Trudgill, Dialectology (2008) og William 

Labov (1978). Í kaflanum um mállýskurannsóknir á Íslandi verður helst stuðst við 

allsherjarrannsókn Björns Guðfinnssonar á fimmta áratugnum og Rannsókn á íslensku 

nútímamáli á níunda áratugnum. Helstu heimildir sem hér verða notaðar um rannsókn BG eru 

Mállýzkur I (1946) og Mállýzkur II (1964) og helstu heimildir um Rannsókn á íslensku 

nútímamáli er Hljóð (Kristján Árnason 2005), Phonological Variation in 20th Century 

Icelandic (Höskuldur Þráinsson og Kristján Árnason:1992), Fonologiske dialekttræk på 

Island, Generationer og geografiske områder (Höskuldur Þráinsson og Kristján 

Árnason:2003) og íslenska greinin Mállýskur (Höskuldur Þráinsson og Kristján 

Árnason:2001).  

1.1 Mállýskuathuganir í öðrum löndum 

Í þessum kafla mun ég nefna dæmi um hvernig mállýskuathuganir hafa verið gerðar úti í 

löndum. Mállýskuathuganir eru ekki nýjar af nálinni, hvorki hér né annars staðar, en fyrsta 

stóra rannsóknin um staðbundnar mállýskur var gerð fyrir meira en öld. Síðan þá hafa 

hundruð mállýskuathugana verið gerðar víðsvegar um heiminn (Chambers og Trudgill 

2008:15).  

1.1.1 Landfræðilegar mállýskukannanir 

Fyrsta raunverulega mállýskukönnunin eftir landshlutum var gerð í Þýskalandi árið 1876 og 

var þar að verki maður að nafni Georg Wenker. Hann sendi lista af setningum til 50,000 

skólastjóra um Þýskaland og áttu þeir að skila listanum breyttum eftir staðarmállýskunni sem 
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við átti hverju sinni. Hann fékk listana aftur frá 45,000 af þeim sem hann sendi og náði að 

rannsaka mállýskur alls landsins með þessum hætti á tíu árum, eða frá 1877 til 1887. 

Könnunin var þannig upp byggð að hver spurningalisti innihélt fjörutíu setningar sem voru 

misflóknar. Allar setningarnar voru þó þannig skipulagðar að skólastjórarnir gátu breytt þeim 

eftir talsmáta þess landshluta sem þeir bjuggu í. Wenker rakst hins vegar á þá staðreynd að 

þessi fjöldi gagna var meira hindrun en kostur upp á það til að gera að fá einfaldar 

niðurstöður. Hann varð að takmarka rannsóknina að því leyti að í stað þess að bera saman 

setningar einblíndi hann á einstök orð og mun á þeim út frá staðsetningu í norðanverðu sem 

og miðju Þýskalandi. Hann gerði kort yfir mállýskur og setti þau í eins konar atlas. Sá atlas 

var þó aldrei gefinn út (Chambers og Trudgill 2008:16). 

 Þó svo að einhverjir tæknilegir örðugleikar hafi verið á rannsókn Wenker var hún 

frumkvöðlaverk og svipuð mállýskurannsókn var gerð í Danmörku árið 1898. Hins vegar varð 

spurnaraðferðin úrelt og lítið notuð eftir þessar rannsóknir og var frekar gripið til þeirrar 

aðferðar að láta rannsakendur fara á staðinn. Sú rannsóknaraðferð átti upptök sín í Frakklandi 

í rannsókn Jules Gilliéron, sem vildi betrumbæta rannsóknaraðferðir Wenkers. Hann gerði svo 

hnitmiðaðan spurningalista að hvert svar náði fram gagnlegum upplýsingum um umrædda 

mállýsku hverju sinni. Edmond Edmont var maður í vinnu hjá Gilliéron og hjólaði hann um 

Frakkland og tók 700 viðtöl á 639 mismunandi stöðum. Edmont var með næmt eyra fyrir 

mállýskum og var þar að auki þjálfaður til þess að nota hljóðritun við viðtöl sín til þess að 

geta skoðað mismunandi framburð eftir landshlutum. Þessi rannsókn var sú fyrsta þar sem 

tillit var tekið til mismunandi framburðar en ekki einungis mismunandi orðanotkunar, 

beyginganotkunar eða setningagerðar. Þessi rannsókn varð mjög áhrifamikil vegna þess 

hversu gagnlegar niðurstöður hennar voru og varð hún að mælikvarða fyrir 

framtíðarmállýskurannsóknir auk þess sem hún varð hvati að fleiri rannsóknum (Chambers og 

Trudgill 2008:17–18).  

  Á fyrri hluta tuttugustu aldar voru gerðar fleiri og fleiri athuganir á svæðisbundnum 

mállýskum. Um er að ræða þessar ofangreindu rannsóknir auk margra sem komu í kjölfarið. 

Rannsóknir Wenkers og Gilliéron urðu hvati að sambærilegum rannsóknum í Ítalíu, Norður-

Sviss, Spáni, Rúmeníu og Bandaríkjunum og Englandi. Um miðja öldina varð þó eins konar 

hnignun á rannsóknum af þessu tagi, en á síðustu árum hefur þeim fjölgað aftur, og til muna 

(Chambers og Trudgill 2008:19–20).  
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1.1.2 Félagslegar mállýskur  

Ekki hafa einungis verið gerðar rannsóknir á landfræðilegum mállýskum, heldur hafa þær 

einnig verið rannsakaðar út frá félagslegu sjónarmiði. Málhafar hafa verið flokkaðir eftir 

stéttum, til dæmis í rannsókn Trudgills í Norwich á Englandi, en þá voru málhafar flokkaðir í 

fimm flokka, allt frá lægri verkamannastétt (e. lower working class) og upp í miðjuhluta 

miðjustéttar (e. middle middle class). Við rannsókn á enska viðskeytinu -ing, til dæmis í e. 

thinking, sást að marktækur munur var á notkun viðskeytisins á milli stétta. Auk þessara 

orðmyndarannsókna hafa verið gerðar hljóðfræðilegar rannsóknir á framburði ólíkra stétta í 

Englandi og hefur það einnig sýnt greinilegan stéttbundinn mállýskumun þar í landi. Einnig 

hafa verið gerðar rannsóknir á framburði eftir kynferði og finnst oft marktækur munur á 

mállýskum milli karla og kvenna.  

Hér er ekki ástæða til að telja upp mörg dæmi um félagsmálfræðilegar athuganir, en þó 

er rétt að nefna rannsóknir William Labov. William Labov rannsakaði til dæmis félagslegan 

framburð í eyju í Bandaríkjunum sem heitir Víngarður Mörtu (e. Martha‘s Vineyard). Hann 

rannsakaði tvíhljóðana [ay] og [aw] með því að taka viðtöl við íbúa á eyjunni, málhafa á 

mismunandi aldri og af ýmsu þjóðerni. Lítill hópur sjómanna virtist hafa ýkt tilbrigði í máli 

sínu, að því er virðist ómeðvitað, til að skilja sig frá þeim mikla fjölda sem ferðast á 

Víngarðinn á sumrin. Labov tók eftir því að hjá málhöfum á aldrinum 31–45 ára virtist fjöldi 

fólks vera farinn að þróa mállýsku sem færðist fjær staðlaða framburðinum í norðausturhlusta 

Bandaríkjanna. Þess í stað varð framburðurinn líkari framburði sem einkenndi Víngarðinn. 

Þeir sem notuðu þennan framburð hvað mest voru ungir menn sem vildu marka sérstöðu sína 

sem Víngarðsbúa og hafna gildum meginlandsins (Labov 1972:12–32).  

1.2 Mállýskur og mállýskurannsóknir á Íslandi 

Skiptar skoðanir eru um hvort mállýskur sé að finna á Íslandi, eins og áður var nefnt. Ástæður 

þess að fólk heldur því fram að ekki séu mállýskur hér á landi felast að mestu leyti í því að 

allir Íslendingar skilja hverjir aðra, burt séð frá búsetu eða stétt. Vegna þess hve lítill 

mállýskumunur er hér á landi er litið á íslensku sem heildstætt tungumál sem hefur ekki 

gengið í gegnum miklar breytingar svo öldum skiptir (Hreinn Benediktsson 1961:72). Björn 

Guðfinnsson (hér eftir BG) segir að það hafi verið óvenju lítið um mállýskur á Íslandi miðað 

við mörg þau afskekktu svæði sem hér finnast. Hann telur það vera bókmenntunum að þakka 

að sá munur sé nær einungis hljóðfræðilegur og rannsóknir hans beindust þess vegna að 

mismunandi framburði. Áður en til hans rannsóknar kom var lítið um umfjöllun um mállýskur 
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(BG 1946:80). Árni Magnússon og Páll Vídalín tóku eftir málfarsmun á ferðum sínum um 

landið upp úr 1700 þegar þeir voru að safna í svokallaða Jarðabók. Eftir þessa för notaði Árni 

orð eins og sunnlenska, austfirska, vestfirska og hornfirska í verkum sínum. Auk þess töluðu 

þeir félagar um staðbundinn orðaforða. Um fimmtíu árum síðar ferðuðust Eggert Ólafsson og 

Bjarni Pálsson um landið og Eggert skrifaði um framburðarmun á hljóðasambandinu /ang/, en 

Páll Vídalín veitti því einnig athygli á sínum tíma (Höskuldur Þráinsson og Kristján Árnason 

2001). 

Fyrsta skipulagða rannsóknin var gerð af Birni M. Ólsen, en hann kannaði málfar í 

einstökum héröðum á Íslandi auk þess sem hann safnaði gögnum um mismunandi orðaforða. 

Honum entist þó ekki ævin til að birta niðurstöður sínar en megnið af gögnum hans var notað 

í Blöndalsorðabók. Jón Ófeigsson studdi skrif sín um mállýskur við þessi gögn (Höskuldur 

Þráinsson og Kristján Árnason 2001). Jón skrifaði framarlega í orðabókinni lýsingu á 

framburði í íslensku, en þar nefnir hann sex mállýskubreytur í fjórum flokkum; sunnlenska og 

vestfirska eru þar saman í einum flokk, norðlenska í öðrum, austfirska og hornfirska eru 

saman í þeim þriðja og í fjórða flokknum nefnir Jón suðurnesjamál, en þar var helst flámæli 

sem fannst líka á Austfjörðum (Jón Ófeigsson 1920–23:XXVI–XXVII). Árið 1930 gerði 

Stefán Einarsson mállýskurannsókn á Austfjörðum. Megintilgangur þeirrar rannsóknar var að 

athuga útbreiðslu á harðmæli, rödduðum framburði og hv-framburði og hann kortlagði 

nokkurn veginn muninn á norðlensku og sunnlensku. Í grein sinni: „Um mál á Fljótdalshéraði 

og Austfjörðum 1930“ talar hann um rannsóknir sínar og þá staði sem hann fór á og rakti 

þessi framburðareinkenni (Stefán Einarsson 1932).  

1.2.1 Frá allsherjarrannsókn BG til Málbreytinga á rauntíma 

Þrátt fyrir að ofangreindar rannsóknir hefðu verið gerðar má segja að Björn hafi farið nokkuð 

ótroðnar slóðir í rannsóknum sínum og greiddi þá götur fyrir þá sem á eftir komu (BG 

1946:82). Í íslensku eru mállýskur hljóðfræðilegs eðlis sem og í orðaforða, en mállýskumunur 

á orðaforða hefur fengið minni athygli en hljóðfræðilegur framburðarmunur. Þær 

meginrannsóknir sem gerðar hafa verið á mállýskum á Íslandi eru annars vegar 

allsherjarrannsókn BG, sem hófst árið 1941, og Rannsókn á íslensku nútímamáli hins vegar, 

en hún hófst árið 1980 og voru þeir Höskuldur Þráinsson og Kristján Árnason þar fremstir í 

flokki. Hafin er ný rannsókn í framhaldi af rannsókn þeirra Höskuldar og Kristjáns. Hún tekur 

yfir tímabilið 2010–2012 og nefnist „Málbreytingar á rauntíma í íslensku hljóðkerfi og 

setningagerð“ (hér eftir RAUN). Nánar verður vikið að henni síðar. 
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1.2.2 Allsherjarrannsókn BG 

Hér verður rætt um aðferðir BG við rannsóknir hans á íslenskum mállýskum. Vegna áhuga 

samfélagsins á málhreinsun og málverndun fékk hann, auk Jóns Eyþórssonar og Jakobs 

Kristinssonar, fé sem verja átti í fegrun á málinu. Fénu var ráðstafað í rannsóknir á helstu 

mállýskum landsins og sá Björn sjálfur um þær. Féð var þó ekki nógu mikið til að kosta 

rannsókn um allt land, en eftir að farið hafði verið á nokkra staði á landinu fékkst styrkur til 

allsherjarrannsóknar Björns. Tilgangur Björns með rannsókninni var þrískiptur. Fyrst og 

fremst vildi hann rannsaka mismunandi framburðareinkenni um allt land, því næst vildi hann 

athuga útbreiðslu hverrar mállýsku fyrir sig og síðast en ekki síst vildi hann kynna sér þróun 

mállýsknanna (BG 1946:83–84).  

 Rannsóknin var þannig upp byggð að Björn gerði fyrst yfirlitsrannsókn, en þá 

rannsakaði hann ýmis framburðareinkenni á landinu, eða allar mállýskur sem Jón Ófeigsson 

talaði um í áðurnefndri Blöndalsorðabók. Auk þess að rannsaka mállýskurnar sjálfar 

rannsakaði Björn landfræðileg mörk þeirra. Yfirlitsrannsóknin byrjaði sumarið 1941 og stóðu 

fram að vetri 1942, en þá höfðu Björn og Ólafur aðstoðarmaður hans farið um land allt, Auk 

Ársæls Sigurðssonar (BG 1945:85). Ári eftir að yfirlitsrannsóknin var gerð stóð Björn fyrir 

sérrannsóknum víðs vegar um landið og ætlaðist hann til að fá einhverja hugmynd um þróun 

mállýskna með þeim. Ekki er ljóst hvenær þeim lauk (BG 1946:87) Sá samfélagshópur sem 

hann athugaði voru nær eingöngu börn á aldrinum 10–13 ára, en á þeim aldri var auðveldara 

að ná til krakkanna, eða þegar þau voru í skóla. Samræmi var á aldri þeirra og jafnt átti að 

vera skipt milli kynja (BG 1946:84).  

 Þær aðferðir sem Björn notaði í rannsóknum sínum voru fjórar: ritunaraðferð, 

spurnaraðferð, samtalsaðferð og loks lestraraðferð. Ritunaraðferðin er slæm að því leyti að 

hana er ekki hægt að nota þegar börn undir 7 ára eru rannsökuð. Ekki er heldur hægt að nota 

hana á fólk sem hefur lært stafsetningu til hlítar, vegna þess að tilgangur rannsóknarinnar er 

einmitt sá að fá fólk (börn) til að skrifa eins og það talar. Þetta er hins vegar mjög góð leið 

fyrir skrifandi einstaklinga sem kunna ekki stafsetningarreglur einmitt þess vegna (BG 

1946:101). 

 Spurnaraðferðin var ein rannsóknaraðferða Björns við mállýskurannsóknir. Björn 

beitti henni samhliða hinum rannsóknaraðferðum sínum. Spurnaraðferðin gengur út á að 

spyrja fólk einfaldlega hvernig það talar, hvernig það ber hin og þessi orð fram. Þessi aðferð 

virkar þó misvel eftir þeim sem rannsakaðir eru, því oft mátti rengja staðhæfingar 
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heimildarmannanna. Hins vegar þótti þessi aðferð mjög góð og heppileg ef þeir sem spurðir 

voru væru góðir heimildarmenn (BG 1946:115–129).  

Í samtalsaðferð talar rannsakandi við málhafa og hlustar á þá tala, við sig eða við aðra. 

Þá er framburðurinn skráður jafnóðum og fólk má ekki vita hvað er verið að kanna. Viti fólk 

hvað er verið að kanna reynir það að tala skýrt og felur einhver framburðareinkenni sem það 

vill ekki láta bendla sig við. Björn segir áhrifaríkast að fela mállýskurannsóknir með 

samtalsaðferðinni, en hins vegar þarf þá að gera sér upp annað erindi við þá sem rannsakaðir 

eru (BG 1946:130–133).  

 Síðust en ekki síst er lestaraðferðin, en þá er málhafi látinn lesa texta sem er 

sérstaklega saminn fyrir rannsóknir á ýmsum framburðareinkennum. Þessari aðferð beitti 

Björn hvað mest í mállýskuathugunum sínum, eða á um 6520 þeirra sem hann rannsakaði. 

Þessa aðferð er ekki hægt að nota á ung börn, eða börn undir 9–10 ára, vegna þess að þau eru 

oftast ekki nógu vel læs. Björn taldi einnig að erfiðara væri að sannfæra eldra fólk um að lesa 

og taldi auk þess að framburður þess myndi breytast við lestur og taldi þetta þar af leiðandi 

bestu rannsóknaraðferð fyrir börn á aldrinum 10–16 ára, að því gefnu að þau væru læs. Hann 

rannsakaði öll börnin á aldrinum 10–13 ára í allsherjarrannsókn sinni með þessum hætti (BG 

1946:134–135). Það má með sanni segja að Björn hafði notað margar leiðir til þess að 

rannsaka mállýskur á Íslandi. Þrátt fyrir það virtist hann helst nota lestraraðferðina á 

málhafana sem hann rannsakaði til þess að sjá sambærilegan mun á krökkunum milli 

landshluta og framburðarspjöld hans eru að mestu leyti byggð á þessari rannsóknaraðferð (BG 

1946:97–98).  

Mörgum kom rannsóknaraldurshópurinn á óvart. Í hefðbundnum rannsóknum á 

mállýskum þykja börn á aldrinum 10–13 ára ekki vera marktækir málhafar, vegna þess að þau 

eru ekki taldir sem fullþroska málhafar og hafa þar af leiðandi ekki náð fullkominni stjórn á 

móðurmáli sínu (Hreinn Benediktsson 1961:81). Síðari málfræðingar eru hins vegar ekki 

sammála um að börn á þessum aldri séu ekki fullþroska málhafar. Í þversniðsathugun sem 

gerð var í byrjun níunda áratugarins var gerð viðamikil rannsókn á framburði 4–6 ára barna. Í 

stuttu máli komust rannsakendur að því að flest börn hafa náð góðum tökum á framburði við 

fjögurra ára aldur og næstum öll við 6 ára aldur (Indriði Gíslason, Sigurður Konráðsson og 

Benedikt Jóhannesson 1986). Því ætti aldurinn ekki að hafa áhrif á rannsóknina, sem gengur 

gegn skoðunum Hreins. Hreinn segir einnig að gott hefði verið að rannsaka eldra fólk, um 

sextugt eða eldra, til samanburðar við börnin. Telur Hreinn að það hefði verið dýrmætt fyrir 

málvísindin. 
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Hins vegar má bæta því við að það að BG talaði við svona unga krakka í rannsóknum sínum 

hefur sína kosti. Vegna þess hve ungir þeir voru um 1940, gerði það Höskuldi og Kristjáni 

kleift að tala við einhverja af þessu Björnsfólki á níunda áratugnum. Ekki nóg með það því 

það var hægt að taka við þau þriðja viðtalið í núverandi rannsókn, eða RAUN. Það er 

merkilegt fyrir málvísindin að hafa heimildir um viðtöl við sömu aðilana á 70 ára tímabili.  

1.2.3 Rannsókn á íslensku nútímamáli  

Um og upp úr 1980 var gerð önnur rannsókn á framburði í íslensku og voru það Höskuldur 

Þráinsson og Kristján Árnason sem stóðu fyrir henni. Fékk rannsóknin heitið Rannsókn á 

íslensku nútímamáli (hér eftir RÍN rannsóknin). Kristján og Höskuldur einblíndu þó ekki á 

einn aldurshóp eins og Björn gerði, heldur náði rannsóknin til allra aldurshópa um allt land. 

Alls tóku þeir viðtöl við um 2900 manns og voru kynjahlutföll næstum jöfn, eða 1480 karlar 

og 1379 konur. Yngsti aldurshópurinn sem talað var við í RÍN er sambærilegur og sá sem 

Björn Guðfinnsson talaði við í sinni rannsókn. Aldurshópurinn 46–55 ára var aftur á móti 

sama kynslóð og Björn talaði við í sínum rannsóknum (Kristján Árnason og Höskuldur 

Árnason 2003:165). Í töflunni hér að neðan sést aldurskipting eftir kyni: 

 
KK KVK 

12–20 ára 275 277 

21–45 ára 498 512 

46–55 ára 90 124 

56–70 ára 404 334 

71 ára og 
eldri 213 132 

samtals 1480 1379 
 

Tafla 1:  Aldurshópar í RÍN eftir kyni, (miðað við það að að yngsti viðmælandinn hafi verið 12 ára). 

 

Í þessari töflu má sjá að mismunandi fjöldi er á aldurshópunum, til dæmis er hópurinn „21–45 

ára“ langstærstur en hópurinn „46–55 ára“ mikið minni, enda um færri ár að ræða þar, auk 

þess sem sá aldurshópur inniheldur einmitt Björnsfólkið svokallaða. Næstminnsti hópurinn er 

svo elsti aldursflokkurinn, en í honum er einnig stærsta bil á milli kynja, eða áttatíu og einum 

fleiri karlmenn en konur. Tekið skal fram að höfundur þessarar ritgerðar reiknaði aldurinn út 

frá því að yngsti viðmælandi hafi ekki verið degi yngri en 12 ára, og reiknaði þaðan upp úr, til 

þess að sjá hvernig aldursskiptingin var þegar niðurstöður RÍN voru birtar á níunda 

áratugnum. 
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Rannsókn á íslensku nútímamáli var frábrugðin rannsókn Björns að því leyti að á meðan 

Björn notaði að mestu leyti lestraraðferð í þeim tilgangi að fá fram þau orð sem hann vildi, 

var RÍN rannsóknin þannig upp byggð að auk lestraraðferðarinnar voru málhafar látnir hafa 

myndir sem þeir áttu að lýsa, í þeim tilgangi að ná fram tilteknum orðum sem nauðsynleg 

voru fyrir rannsóknina. Rannsakendur RÍN rannsóknarinnar áttu einnig þess kost að taka 

viðtölin upp á segulband og þurftu þess vegna hvorki að skrá framburð hjá sér jafnóðum né 

leggja margt á minnið í einu. Unnið var svo úr viðtölunum síðar (Kristján Árnason 2005:367). 

 Munur er á hvernig rannsakendurnir unnu úr niðurstöðum sínum. BG flokkaði 

niðurstöður sínar á þann veg að fólk var með hreinan framburð, blandaðan framburð eða ekki 

umræddan framburð. Ekki er gott að vita hvar mörkin hjá honum voru eða hver mælikvarðinn 

var, því viðtöl hans voru ekki tekin upp, heldur er um að ræða kort sem hann skrifaði á um 

hvern og einn. RÍN rannsókninni er hins vegar þannig háttað að viðkomandi málhafa er gefin 

einkunn frá 0–2 þegar kemur að framburðareinkennum, til dæmis var 0 merki um linan 

framburð, en 2 merki um harðan framburð. Einkunnin 1 stóð fyrir framburð sem var mitt á 

milli þess að vera harður eða linur. Seinna meir var þessi skali umreiknaður frá 100–200. 

Talan 100 stóð þá fyrir gömlu 0 einkunnina, 150 fyrir 1 og 200 fyrir 2. Málhafar gátu þá talist 

mismikið með tiltekinn framburð, eða einhvers staðar á þessu einkunnarbili (Kristján Árnason 

2005:368).  

1.2.4 Málbreytingar á rauntíma í hljóðfræði og setningagerð (RAUN) 

Eins og sagt var frá hér að framan stóð BG fyrir afar spennandi heimildarvinnu fyrir 

málvísindin með því að velja sér unga málhafa, sem Kristján og Höskuldur gátu tekið annað 

viðtal við í RÍN á níunda áratugnum og jafnvel þriðja viðtalið í RAUN 2010–2012.  

Með heimildum um framburð sama einstaklings á sjötíu ára tímabili er hægt að finna 

margar vísbendingar, og jafnvel svör, um þróun á mállýskum hér á landi. Í þessari ritgerð 

verður þó ekki notast við viðtöl Björns í ljósi þess að aðferðir hans voru á margan hátt 

öðruvísi en þær sem voru notaðar í RÍN og RAUN. Aðferðirnar í þeim tveimur rannsóknum 

eru hins vegar sambærilegar og því aðveldlega hægt að bera þær og málhafa þeirra saman. 

Þessi mögulegi samanburður er einmitt það sem hér verður tekinn fyrir. Hér verða 30 

einstaklingar skoðaðir, en þeir búa allir á Akureyri og í Eyjafjarðarsýslu og bjuggu þar einnig 

þegar RÍN rannsóknin var gerð. Þessir einstaklingar tóku bæði þátt í RÍN og RAUN og verður 

hér skoðaður landshlutabundinn framburður hjá þeim, bæði þá og nú. Einungis norðlensk 

einkenni verða tekin fyrir hjá þessum einstaklingum og verður skoðað hvaða 
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framburðareinkenni þeir höfðu þá og hversu mikið af þeim á móti því hvaða einkenni þeir 

hafa núna og hversu mikið af þeim. Tilgangurinn með því að rannsaka þessa 30 einstaklinga 

er sá að hægt sé að sjá hvort þeir hafi breytt eigin framburði á þessum tæpu þrjátíu árum sem 

liðu á milli rannsókna. Með því að sjá hvernig þróun einstaklinga er á framburði, er ef til vill 

hægt að komast að, eða fá vísbendingar um, hvernig málbreytingar fara fram. Í næsta kafla 

verður rætt ítarlega um þessi norðlensku einkenni.  
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2. Norðlenska 

 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu einkennum þess framburðar sem hefur tíðkast á 

Norðurlandi og Norðausturlandi og gengur oft undir nafninu norðlenska. Þrátt fyrir að 

norðlenska sé lítilfjörleg mállýska miðað við mállýskur annarra landa er hún samt sem áður 

talin mállýska hér á landi. Markmið þessa kafla er að fjalla um þær framburðarbreytur sem 

þar koma helst við sögu og einkenni þeirra, auk þess sem fjallað verður um hvar á 

Norðurlandi hvert framburðurðareinkenni var lifandi í talmálinu og að hve miklu leyti þegar 

þessar rannsóknir voru gerðar.  

2.1 Mállýskur á Norðurlandi 

Hér er talað um mállýskuna norðlensku vegna þess að á Norðurlandi finnast fjórar 

framburðarbreytur sem teljast ólíkar hinum ómarkaða framburði og finnast norðan heiða allt 

frá Austur-Húnavatnssýslu og austur að Suður-Múlasýslu. Þessar framburðarbreytur eru 

harðmæli, raddaður framburður, ngl-framburður og loks lokhljóðun á undan /ð/ 

(habbði og saggði).  

2.1.1 Harðmæli 

Algengasti norðlenski framburðurinn er harðmæli, en talað er um harðan framburð þegar 

lokhljóðin /p,t,k/ eru borin fram með fráblæstri í innstöðu og bakstöðu á eftir löngum 

sérhljóðum. Á öðrum landsvæðum en þeim sem hafa verið nefnd er ekki fráblástur á 

umræddum lokhljóðum og er sá framburður alla jafna kallaður linmæli (Kristján Árnason 

2005:368–370). Hér koma nokkur dæmi um slík orð og mismunandi framburð á þeim: 

 

    harðmæli   linmæli 

a.  tapa   [tʰa:pʰa]   [tʰa:pa] 
b.  skata   [ska:tʰa]   [ska:ta] 

c.  aka   [a:kʰa]    [a:ka] 

d.  súpa   [su:pʰa]   [su:pa]  

 

Tafla 2:   Hér má sjá tvær hljóðritanir við hvert orð, harðmælis- og linmælisframburð. 
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Munurinn á harðmæli og linmæli er í sjálfu sér ekki mikill og því ekki hægt að segja að fólk 

með þessi tvenns konar framburðareinkenni eigi erfitt með að skilja hvert annað. Harðmæli er 

nokkuð dreift um norðurhluta Íslands. BG sagði að harðmælissvæði í hans rannsóknum hafi 

verið frá Héraðsvötnum og austur að Skeggjastaðahreppi og Vopnafjarðarhreppi í Norður-

Múlasýslu. Beggja megin við harðmælissvæði hafi síðan verið svokölluð blendingssvæði, en 

þar var bæði hægt að finna linan og harðan framburð. Þessi blendingssvæði voru annars vegar 

frá Héraðsvötnum og að mörkum Vestur-Húnavatnssýslu og Strandasýslu, en hins vegar frá 

Vopnafjarðarhreppi og að Beruneshreppi í Suður-Múlasýslu (BG 1947:26–27). Í RÍN 

rannsókninni fannst harðmæli á Norðurlandi, allt frá Austur-Húnavatnssýslu og alveg austur 

að Suður-Múlasýslu, en þau svæði þar sem mest bar á þessu voru Eyjafjarðarsýsla og Suður- 

og Norður-Þingeyjarsýsla. Í þessum þremur sýslum voru um 80–100% málhafa með 

harðmælisframburð. Á mynd 2 má sjá hvernig harðmæli dreifðist í RÍN: 

 

Mynd 1:  Harðmælisframburður á Íslandi skv. RÍN (Höskuldur Þráinsson og Kristján Árnason  

               2001; hér tekið af vefslóðinni http://mallyskur.is).  

 

Eins og sjá má á mynd 1 finnst harðmæli víðast hvar á Norð- og Austurlandi. Hverri sýslu er 

gefin einkunn frá einum og upp í sex, útfrá því hversu mikið harðmæli finnst á því svæði. Ef 

litið er á kortið út frá rannsóknum BG, má segja að blendingssvæðin hjá honum séu þær 

sýslur sem hafa 2 í harðmæliseinkunn í RÍN, auk þess sem blendingssvæðin teygja sig 

lítillega inn í Skagafjarðarsýsluna vestan megin við harðmælissvæðið og eitthvað inn í 

Norður-Múlasýsluna austan megin. Þau landssvæði sem innihalda harðmælisframburð eru þar 

af leiðandi þau sömu, en þar sem BG talar um blendingsframburð þar sem harðmælið er ekki 
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„hreint“, og staðsetur hann eftir hreppum, er ekki auðvelt að bera þær niðurstöður saman við 

RÍN, sem gáfu meðaleinkunn í sínum rannsóknum og gefa heilum sýslum einkunn eftir því. 

 Vegna þess að BG vann einungis úr niðurstöðum sínum á yngsta aldurshópnum sem 

hann tók viðtöl við, var hann ekki með neinar niðurstöður um þróun mállýskna á sínum tíma. 

Hins vegar var yngsti aldurshópur í RÍN sá sami og aldurshópur BG. Samkvæmt BG var 

harðmælisframburður barna á Norðurlandi sem hér segir: 

 

 

Tafla 3:  Harðmælisframburður í prósentum eftir svæðum samkvæmt rannsókn BG. Gert af höfundi  

  þessarar ritgerðar en byggt á tölum BG (1946:179–201). 

 

Eins og sjá má ber mest á hreinum framburði á bilinu frá Skagafjarðarsýslu og austur að 

Norður-Múlasýslu. Kjarnasvæðin eru Eyjafjarðarsýsla (tæpl. 96% með harðan framburð skv. 

BG), Suður-Þingeyjarsýsla (tæpl. 90%), Norður-Þingeyjarsýsla (tæpl. 88%). Í RÍN eru 

öðruvísi útreikningar, en framburður er reiknaður frá 100 til 200, þar sem 100 inniheldur 

ekkert af umræddu framburðareinkenni en 200 stendur fyrir fullkomna notkun á 

framburðareinkenninu. Í RÍN er aldurshópurinn „12–20 ára“ ekki svo frábrugðinn tölum BG. 

Það ber mest á rödduðum framburði frá Eyjafjarðarsýslu til Norður-Þingeyjarsýslu, en í RÍN 

er meðaleinkunn þessa aldurshóps á milli 180–190 á umræddu svæði (Kristján Árnason 

2005:371). Þó svo að harðmælið hafi dalað lítið eitt hefur það staðið á nokkuð traustum fótum 

í tímanna rás. Því til stuðning má nefna að meðaleinkunn harðmælis samkvæmt RÍN er 190 í 

Eyjafirði og lítið lægri í Norður og Suður-Þingeyjarsýslu. Í Skagafirði var meðaleinkunnin 

167 á skalanum 100-200 (Höskuldur Þráinsson og Kristján Árnason 1986:49). 

Almennt er talið að harðmæli sé upprunalegra en linmæli, og því til stuðnings ber að 

nefna ritmál í íslensku; skata er til dæmis skrifað með stafnum t en ekki d. Þau rök eru hins 
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vegar ekki nógu góð í þeim tilgangi að taka af allan vafa um framburð áður fyrr. Stafsetning 

er ekki traust heimild um framburð vegna þess að þó svo að hún sýni greinarmun á /p,t,k/ 

annars vegar og /b,d,g/ hins vegar, þá var ekki vitað í hverju sá munur fólst hljóðfræðilega séð 

(Kristján Árnason 2005:368). Kristján veltir fyrir sér í hverju munurinn á lokhljóðum í 

innstöðu fólst frá hljóðfræðilegu sjónarmiði. Hann segir að munur á lokhljóðum, sem nú er 

fráblástur eða ekki fráblástur, hafi verið talinn fela í sér röddun eða ekki röddun í fornu máli. 

Hins vegar er vert að velta því fyrir sért að fyrst ekki voru til lágmarkspör þar sem /p/ og /b/ í 

innstöðu mynduðu aðstæður var meira „frelsi“ í framburði á /p,t,k/ í innstöðu en í framstöðu. 

Til dæmis er api og abi* ekki lágmarkspör, en pera og bera eru það. Vegna þessa er 

hugsanlegt að framburður í innstöðu hafi verið ólíkur framburði í framstöðu, en einnig gæti 

hugsast að munurinn hafi verið mismunandi eftir mállýskum eins og hann er í dag (Kristján 

Árnason 2005:368–369). Í nútímamáli er hins vegar hægt að finna lágmarkspör þar sem þessi 

hljóð koma fyrir, en oftast er um að ræða tökuorð sem koma til sögunnar. Dæmi um þetta eru 

lágmarkspör eins og Lada/lata. 

2.1.2 Raddaður framburður 

Raddaður framburður kallast sá framburður þegar einstaklingur ber hljóðin /n,m,l,ð/ fram 

raddað á undan /p,t,k/. Hér eru nokkur dæmi um orð sem ýmist eru borin fram með rödduðum 

eða órödduðum framburði: 

 

   raddaður framburður    óraddaður framburður 

a.  skvampa [skvampʰa]     [skvam pa] 

b. fólk  [foulkʰ]     [foul  k] 

c.  traðka  [tʰraðkʰa]     [tʰraθka] 
d.  skenkur [skeiŋkʰʏʀ]     [skei  kʏr]  
e.  gult  [kʏ:ltʰ]      [kʏ:l t] 

Tafla 4:  Hér má sjá tvenns konar hljóðritanir sömu orða eftir röddun. 

Eins og sjá má er tiltölulega lítill munur á framburði í þessum dæmum, munurinn er einungis 

sá að í órödduðum framburði afraddast /l,m,n,ð/ og fylgjandi /p,t,k/ verður ófráblásið, í 

rödduðum framburði er /l,m,n,ð/ borið fram með röddun og eftirfarandi /p,t,k/ er borið fram 

með fráblæstri. Þess ber að geta að raddaður framburður er ekki alhæfður á þeim svæðum þar 

sem hann er við lýði. Reglur um raddað og óraddað /l/ eru aðeins flóknari en reglur um raddað 

og óraddað /m,n,ð/ á undan lokhljóðum. Undir venjulegum kringumstæðum er /l/ aldrei 

raddað á undan stofnlæga lokhljóðinu /t/ heldur einungis þegar /t/ er beygingarending í 
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orðinu, eins og í gult hér að ofan (Indriði Gíslason og Höskuldur Þráinsson 2000:162). Hins 

vegar finnst röddun á /l/ á undan stofnlægu /t/ í staðbundnum framburði á Norðurlandi, en þá 

einungis í einu orði, bolti (Baldur Jónsson 1982:95). 

Raddaður framburður er einkennandi fyrir framburð norðlensku. Hann er þó ekki eins 

algengur og harðmælið en engu að síður fremur algengur í Eyjafjarðarsýslu og Suður-

Þingeyjarsýslu. Alls finnst hann á allt frá Skagafjarðarsýslu og austur að Norður-Múlasýslu. 

Kjarnasvæði hans er þar af leiðandi tveimur sýslum minna en harðmælið, samkvæmt 

rannsóknum RÍN (Höskuldur Þráinsson og Kristján Árnason 2001). Hér má sjá mynd 2 um 

dreifingu raddaðs framburðar skv. RÍN:  

 

Mynd 2: Raddaður framburður á Íslandi skv. RÍN (Höskuldur Þráinsson og Kristján Árnason  

  2001; hér tekið af vefslóðinni http://mallyskur.is). 

 

Líkt og á kortinu sem sýndi raddaða framburðinn er hér gefin einkunn á sýslum eftir fjölda 

talenda með viðkomandi framburð. Engin sýsla er þó með hæstu einkunn í rödduðum 

framburði, eins og þrjár sýslur höfðu í harðmælinu, en samt sem áður bar mikið á rödduninni 

á Norðausturlandi. 

 BG sagði að samkvæmt rannsóknum sínum væru um 97% málhafa með hreinan og 

blandaðan framburð í Eyjafjarðarsýslu, 96% málhafa höfðu hreinan og blandaðan framburð í 

Suður-Þingeyjarsýslu, 95% í Norður-Þingeyjarsýslu og minna bæri á framburðinum á 

Akureyri, Norður-Múlasýslu og Skagafjarðarsýslu (BG 1947:26;BG 1964:30–37). Þar af 

leiðandi er kjarnasvæði fyrir raddaðan framburð það sama, fyrir utan að samkvæmt myndinni 

frá RÍN beri mest á rödduðum framburði í Suður-Þingeyjarsýslu, en ekki Eyjafjarðarsýslu eins 

og var samkvæmt BG. Aftur á móti tók BG Akureyri sérstaklega fyrir, en það er ekki tekið 
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sérstaklega fyrir á myndinni af „rödduðum svæðum“ hér að ofan. Hins vegar var þess getið í 

RÍN rannsókninni að minna bæri á rödduðum framburði á Akureyri en í Eyjafjarðarsýslu 

sjálfri (Kristján Árnason 2005:374). 

 

Tafla 5:  Hér má sjá hreinan og blandaðan raddaðan framburð á töflu sem höfundur ritgerðar byggir á  

  tölum BG(1964:30–38). 

 

Í töflu 5 sést hvernig blandaður og hreinn framburður skiptust í rannsókn BG. Í Skagafirði bar 

mikið á rödduðum framburði, en fleiri voru með blandaðan framburð. Í Eyjafjarðarsýslu bar 

hins vegar meira á hreinum framburði en blönduðum. Samanlagður fjöldi málhafa sem hafa 

blandaðan eða hreinan framburð í Eyjafjarðarsýslu eru um rúmlega 96%, en þá eru 

kaupstaðirnir Siglufjörður og Akureyri taldir sér, eins og sést á myndinni. Einnig ber mikið á 

hreinum sem og blönduðum framburði í Suður- og Norður-Þingeyjarsýslu.  

 Í RÍN ber mest á rödduðum framburði í Eyjafjarðarsýslu, en meðaleinkunn á 

framburði þar er 164,9 á skala RÍN. Í Suður-Þingeyjarsýslu er meðaleinkunnin aðeins lægri, 

eða 153,3 og meðaleinkunnin fer alveg niður í 136,3 í Norður-Þingeyjarsýslu. Þegar litið er á 

aldurshópinn 12–20 ára í RÍN rannsókninni, er meðaleinkunn norðlenskra málhafa lægri en 

140. Þó svo að mælikvarðarnir séu ólíkir, er hægt að sjá að þróun raddaðs framburðar á um 40 

ára tímabili er sókn óraddaðs framburðar á kostnaðs hins raddaða. Mikil hnignun er á 

rödduðum framburði þegar litið er til yngri aldurshópa. Samkvæmt RÍN bar mest á röddun hjá 

71 árs og eldri, en meðalröddun hjá þeim var um 170. 56 til 70 ára voru með lægri einkunn, 

eða rúmlega 160. Næstyngsti hópurinn, 21 til 45 ára var með tæplega 150 í meðaleinkunn, en 

yngsti hópurinn, 12 til 20 ára var með rúmlega 130 (Kristján Árnason 2005:375). 

Raddaður framburður er talinn eldri en sá óraddaði, sem er ríkjandi í íslensku í dag. 

Rök fyrir upprunanum er sú staðreynd að óraddaði framburðurinn er sjaldgæfari í þeim 
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tungumálum sem eru einna skyldust íslensku. Einnig segir Kristján Árnason (2005:373) að 

óraddaði framburðurinn sækir á, meðan sá raddaði er á undanhaldi. Rétt er það að ef raddaði 

framburðurinn er á undanhaldi hefur hann verið meira ríkjandi áður en það undanhald kom til, 

að minnsta kosti á því landssvæði sem það tíðkast á. Hins vegar eru rök um undanhald ekki 

ósnertanleg, því til dæmis er flámæli gott dæmi um mállýsku á undanhaldi, þó sú mállýska sé 

tiltölulega ný. En þá er auðvitað vert að nefna að ástæður undanhalds flámælis eru líklega 

vegna þrýstings af samfélaginu. Flámæli er hins vegar ekki norðlenskur framburður og 

umræður um flámæli er efni í aðra ritgerð og þess vegna verður ekki meira rætt um það hér. 

2.1.3 Ngl-framburður 

Ngl-framburður einkennist af því að lokhljóðið /g/ er borið fram, eða heyrist, í 

samhljóðaklasanum -ngl- í innstöðu orða.. Algengast er að samhljóðaklasinn sé borinn fram 

[ŋl], en í ngl-framburði er samhljóðaklasinn borinn fram með lokhljóði, eða [ŋkl]. Hér má sjá 

nokkur dæmi um muninn á ngl-framburði og nl-framburði:  

  

   ngl-framburður   nl-framburður 

a. kringla  [kriŋkla]    [kriŋla] 

b. unglingur [u kliŋkʏr]    [uŋliŋkʏr]  

c. englar  [eiŋklar]    [eiŋlar] 

 
Tafla 6:  Hér má sjá hljóðritaðan mun á ngl-framburði og nl-framburði. 

 

Samkvæmt RÍN finnst þessi framburður nær einungis á Norðurlandi, eða frá 

Skagafjarðarsýslu og austur að Norður-Þingeyjarsýslu. Ngl-framburðurinn er þó ekki ríkjandi 

neins staðar á landinu, en á þeim stöðum sem framburðareinkennið finnst er einnig að finna 

lokhljóðslausan framburð (Kristján Árnason 2005:374–376). 
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Mynd 3: Ngl-framburður á Íslandi skv. RÍN (Höskuldur Þráinsson og Kristján Árnason 2001;  

  hér tekið af vefslóðinni http://mallyskur.is). 

 

Ólík hegðun á sér stað hjá ngl-framburðinum og hinum norðlensku framburðunum. BG segir 

frá því í Breytingar á framburði og stafsetningu (1947:33) að einungis 19% málhafa hafi haft 

þennan framburð í Eyjarfjarðarsýslu, og 44% höfðu blandað einkenni af honum. Björn bjóst 

við því að þessi framburður hyrfi alveg ef ekkert væri að gert. Hins vegar kemur fram í töflu 4 

hér að ofan að þessi framburður virðist dafna frekar en að deyja út. Flokkurinn „71 árs og 

eldri“ notar minnst af þessum framburði, en í yngstu flokkunum, „21–45 ára“ og „12–20 ára“, 

ber mest á þessum framburði, samkvæmt töflunni hér að ofan. 

Eins og sjá má er þessi framburður ekki dreifður um landið auk þess sem tíðni hans 

nær aldrei yfir helming talenda þar sem hann er mestur. Þó svo að nl-framburðurinn sé mikið 

algengari en ngl-framburðurinn er ekki hægt að tala um lokhljóðun í samhljóðaklasa þegar 

kemur að þessum framburði vegna þess að /g/ liggur að baki. Lokhljóðið /g/ hlýtur að falla 

brott úr [ŋkl] samhljóðaklasanum og verða að [ŋl] í framburði sumra, frekar en að þeir með 

ngl-framburð taki upp lokhljóð.  

Vísbendingar um að lokhljóð hafi verið borið fram í samhljóðaklasanum má sjá á 

ritmálinu, þar sem stafurinn g er skrifaður innan samhljóðaklasans (Kristján Árnason 

2005:374–376). Þær eru þó ekki nógu góð rök, því að í þessu tilfelli er stafsetning ekki nógu 

góð heimild um framburð. Ef til vill gæti verið að /g/ hafi upphaflega einungis litað /n/ í /ngl/ 

klasanum og runnið saman við það í almennum framburði. Seinna gæti verið að [ŋ] 

(uppgómmælt /n/) hafi „klofnað“ í [ŋk] framburð hjá sumum. Ef til vill hefur það verið vegna 
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áhrifa frá orðmyndum þar sem /g/ er borið fram. Til þess að átta sig betur á því má skoða 

beygingarmynd orðsins tengill. Í nefnifallsmyndinni tengill bera allir fram /g/. Hins vegar 

þegar kemur að þágufallsmyndinni er orðið tengil+i > tengli, þá er orðið í ngl-framburði borið 

fram með /g/, en ef ekki er um ngl-framburð að ræða er það borið fram án /g/ og einungis með 

uppgómmæltu /n/. Þegar ekki er um ngl-framburð að ræða er /ngl/ einungis borið fram eftir að 

áherslulaust sérhljóð hefur fallið brott úr viðskeyti þar sem beygingarending hefst á sérhljóði 

eða er sérhljóð.   

2.1.4 Lokhljóðun á undan /ð/ (habbði og saggði) 

Síðasta framburðareinkennið af þeim fjórum sem til umræðu eru er lokhljóðun á undan /ð/ í 

orðum eins og hafði og sagði, en þá verður lokhljóðun í innstöðu á undan /ð/ og orðin eru 

borin fram sem [hapðɪ] og [sakðɪ] en ekki [havðɪ] og [saɣðɪ] eins og það er almennt borið 

fram.  

Samkvæmt BG voru einungis 3,02% málhafa með hreinan lokhljóðaframburð á 

landsvísu og 7,36% með blandaðan lokhljóðaframburð (BG 1964:168). Mest bar á honum í 

Suður-Þingeyjarsýslu, en þar voru rúmlega 34% með hreinan lokhljóðaframburð og um 38% 

með blandaðan lokhljóðaframburð. Næst mest bar á honum í Eyjafjarðarsýslu, en þar voru 

rúmlega 22% með lokhljóðaframburð og tæplega 29% með blandaðan lokhljóðaframburð 

(1964:164–165). Samkvæmt RÍN er lokhljóðaframburðurinn á miklu undanhaldi, í Eyjafirði 

var meðaleinkunn fyrir hann 110 (Kristján Árnason 2005:380). Segja má að lífslíkur þessa 

framburðar séu ekki miklar miðað við þessa þróun.  

Þessi framburður var útbreiddari áður en hann er nú, samkvæmt rannsóknnum BG og 

það eru til heimildir um hann á 19. og 20. öld. Hann er þó á miklu undanhaldi í dag og ekki 

langt frá því að hverfa. Lokhljóðaframburðurinn er þó nýjung í málinu og er ekki yngri en frá 

19. öld (Kristján Árnason 2005:378–380).  

2.2 Horfur norðlensku samkvæmt RÍN 

Í þessum kafla verður rætt um horfur ofangreindra breyta þegar RÍN var gerð. Annars vegar 

verður litið á þá þróun sem sást á þeim fjörutíu árum sem voru á milli rannsóknar BG annars 

vegar og RÍN rannsóknarinnar hins vegar. Hins vegar verður litið á mun minni aldurshópanna 

í RÍN og rætt um hvaða vísbendingar sá kynslóðamunur gefur rannsókninni.  
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2.2.1 Þróun norðlensku frá rannsóknum BG til RÍN 

Hér verður stutt samantekt um þróun norðlensku frá rannsóknunum tveimur á 20. öld. Í 

harðmælisframburði voru 80–100% málhafa með „hreinan“ framburð samkvæmt BG frá 

Skagafirði til Suður-Þingeyjarsýslu. Eins og sjá má á mynd 1 voru 80% eða meira með 

harðmælisframburð frá Eyjafirði til Norður-Þingeyjarsýslu, en 65–70% málhafa harðmæltir í 

Skagafirði. Því er mjög lítil breyting þar á þróun harðmælis eins og sjá má í kafla 2.1.2.  

 Öðru máli gegnir um raddaða framburðinn, en samkvæmt BG voru rúmlega 70% með 

hreinan raddaðan framburð og rúmlega 20% með blandaðan raddaðan framburð í Eyjafirði. Á 

sama stað var 50–64% samkvæmt RÍN. Í Suður-Þingeyjarsýslu var hreinn framburður 70% en 

blandaður 30%, en í RÍN var raddaður framburður á því svæði 65–70%. Svipuð þróun var í 

öðrum sýslum þar sem röddun fannst, og Suður-Múlasýsla var ekki lengur talin sem raddað 

svæði samkvæmt RÍN, en þar fundust tæp 40% af hreinum rödduðum framburði en rúm 20% 

af blönduðum.  

 Ólík þróun var í ngl-framburði, en samkvæmt BG höfðu 19% málhafa hreinan 

framburð í Eyjafirði og 44% blandaðan. Í Eyjafjarðarsýslu fannst hins vegar að 35–49% 

málhafa voru með þennan framburð. Með því má sjá að ekki er mikil hnignun á 

framburðinum á milli rannsókna, og samkvæmt mynd 4 hér aftar virðast fleiri af yngri 

málnotendum nota hann heldur en eldri.
 

 Í bð/gð-framburði voru rúmlega 22% með hreinan lokhljóðaframburð og tæplega 29% 

með blandaðan framburð, en í RÍN var meðaleinkunn í Eyjafirði 110. Þetta sýnir að 

lokhljóðaframburður var á miklu undanhaldi og trúlegt þykir að þróunin sé honum ekki í vil. 

 

Linmæli 

Afröddun 

Önghljóð á undan ð 

[ŋl]-framburður 

Staða á fimmta áratugnum 

72,2% 

77,5% 

89,62% 

Mikill meirihluti 

Vinnur á 

Hægt 

Hratt 

Hratt 

Stendur í stað 

Tafla 7: Sókn meirihlutamállýskna á mismiklum hraða tekið úr töflu Kristjáns Árnasonar (2005:413). 

 

Til að glöggva sig á þróun norðlensku einkennanna má sjá úr töflu frá RÍN hvernig 

norðlensku einkennin þróast í þessari töflu (sem var gerð úr stærri töflu). Linmælið vinnur 

hægt á harðmæli. Hins vegar vinnur afröddun hratt á röddun, sem og önghljóðun á undan ð 

vinnur hratt á lokhljóðun. Hins vegar stendur nl-framburður í stað sem þýðir að í RÍN var ngl-

framburður ekki á undanhaldi á milli rannsókna.  
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2.2.2 Munur milli aldurshópa í RÍN 

Hvernig breytist mál? Möguleikarnir eru í raun tveir. Annars vegar gæti breyst hvernig menn 

tala á æviskeiði þeirra, eða munurinn er kynslóðabundinn, nýjar kynslóðir fari aðrar leiðir 

þegar þær tileinka sér tungumálið. Hins vegar er málið ekki það einfalt að annar kosturinn sé 

valinn og hinn sé útilokaður, heldur gætu ástæðurnar spilað saman, eða hvor átt við 

mismunandi málbreytingar fyrir sig. Þegar aldurshópar eru skoðaðir er breyting mismunandi 

eftir því hvaða framburður er til umfjöllunar: 

 

Mynd 4: Horfurit sem sýnir harðmælisframburð eftir kynslóðum skv. RÍN (Höskuldur  

  Þráinsson og Kristján Árnason 2001; hér tekið af vefslóðinni http://mallyskur.is). 

  

Á mynd 4 má sjá horfurit á harðmæli frá Austur-Húnavatnssýslu og austur að Suður-

Múlasýslu. Eins og sjá má er hægt að finna mun á milli aldurshópa, en mest harðmæli finnst 

hjá aldurshópnum 56–70 ára og minnst um framburðinn finnst hjá yngsta aldurshópnum. 

Munurinn á þeim er þó í sjálfu sér ekki mikill sé litið á raddaðan framburð og bð/gð-

framburð: 

 

Mynd 5 og 6: Horfurit sem sýna röddun annars vegar og bð/gð-framburð hinsvegar eftir kynslóðum  

skv. RÍN (Höskuldur Þráinsson og Kristján Árnason 2001; hér tekið af vefslóðinni 

http://mallyskur.is). 
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Eins og sjá má á mynd 5 og 6 er mikill munur á aldurshópum þegar kemur að rödduðum 

framburði og bð/gð-framburði. Raddaður framburður fannst frá Skagafjarðarsýslu til Norður-

Múlasýslu og var hann hæstur hjá elsta aldurshópnum, eða meiri en 80%, en minnstur hjá 

þeim yngsta, um 30% málhafa. Bð/gð-framburður sýnir jafnvel meiri hnignum á milli 

aldurshópa, en á því svæði sem hann fannst, frá Austur-Húnavatnssýslu til Suður-

Þingeyjarsýslu, fannst framburðurinn hjá tæplega 75% málhafa sem voru 71 árs og eldri. Hins 

vegar finnst framburðurinn ekki nema hjá tæplega 40% af aldurshópnum 56–70 ára. Hjá 

aldurshópnum 12-20 ára finnst svo lítið sem ekkert af honum. Með þessu má sjá að 

norðlenskur framburður fer hnignandi á þessum þremur sviðum. Hér verður hing vegar litið á 

ngl-framburðinn: 

 

Mynd 7: Horfurit sem sýnir ngl-framburð eftir kynslóðum skv. RÍN (Höskuldur Þráinsson og Kristján  

 Árnason 2001; hér tekið af vefslóðinni http://mallyskur.is). 

 

Þrátt fyrir að öll önnur einkenni norðlenskunnar fari minnkandi eftir því sem málhafar eru 

yngri, er ngl-framburðurinn undantekning á þessari þróun. Eins og sjá má er aukning á 

framburðinum frá elsta og næstelsta aldurshópnum og þeir yngri virðast taka hann meira upp 

en þeir sem eldri eru. Ekki er vitað af hverju ngl-framburðurinn dafnar frekar en hitt, og það 

er í raun stórmerkileg þróun, miðað við horfur hinna norðlensku breytnanna. Kristján Árnason 

(2005:413) segir ngl-framburð vera það sem margir félagsfræðingar kalla vísi, en það eru 

breytur sem fer svo lítið fyrir að málhafar taka ekki endilega eftir þeim. Þegar málhafar taka 

ekki eftir framburðinum eru minni líkur á að hann fái stimpil frá samfélaginu, og minni líkur á 

að vísar fari hnignandi í málinu. Hins vegar eru það ekki forsendur fyrir því að hann dafni í 

málinu og því mjög merkilegt að ngl-framburðurinn dafni í stað þess að standa í stað.  

Til einföldunar á mismunandi þróun norðlenskra einkenna má sjá samanburð þeirra á mynd 8 

til frekari glöggvunar: 
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Mynd 8: Tafla þessi sýnir misjöfn örlög á norðlenskum einkennum hjá RÍN (Kristján Árnason  

  2005:412). 

 

Eins og sjá má á þessari mynd ber mest á harðmæli hjá öllum aldurshópum á Norðurlandi. Þar 

á eftir kemur raddaður framburður, en greinileg breyting er á honum á milli aldurshópa. Mest 

ber á ngl-framburði hjá aldurshópnum 24 til 45 ára, en meira er um bð/gð-framburð já 

tveimur elstu hópunum en ngl-framburði. Hins vegar fellur hann hratt á meðan ngl-

framburðurinn dafnar. 

 Eins og sést hér að ofan er mikill munur á milli aldurshópa, en þessar myndir sýna 

rannsókn sem gerð var á sýndartíma, þ.e. allir málhafar hennar voru rannsakaðir í RÍN 

rannsókninni og þeim var skipt í mismunandi aldurshópa. Vert er að velta fyrir sér hvort um 

sé að ræða raunverulega breytingu á málinu eða hvort um aldursbindingu sé að ræða. 

Aldursbinding kallast það þegar málfarseinkenni eldast af mönnum eða vaxa með auknum 

aldri, með öðrum orðum er tiltekið málfar aldursbundið. Ævibreyting er hins vegar þegar 

einstaklingur breytir máli sínu á æviskeiðinu og sú þróun heldur áfram með nýjum 

kynslóðum. Með því að vita hvort málið sé að breytast er ekki nóg að gera rannsókn á 

sýndartíma, eins og sú sem RÍN er. Með því að gera sambærilega rannsókn á sömu 

einstaklingum síðar, er hægt að sjá breytingu á málinu, en um það snýst einmitt RAUN 

rannsóknin. Hins vegar gæti farið eftir aldri hvor breytingin á við og þess vegna er vert að 

velta fyrir sér hvort aldur skipti máli þegar kemur að málbreytingum einstaklinga. 

2.2.3 Breyting einstaklingsframburðar 

Eins og rætt hefur verið um virðist vera mikil þróun á milli aldurshópa þegar kemur að 

norðlenskum framburði. Spurningin er hins vegar hvort einstaklingurinn sjálfur breyti 

framburði sínum á einhverjum tímapunkti og hvort einhver hluti framburðarþróunar sé þar af 
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leiðandi einstaklingsbundinn. Mynd 8 hér að ofan dregur saman niðurstöður úr RÍN 

rannsókninni en hún sýnir ekki hvort einstaklingurinn breyti framburði sínum eða hvort 

breytingin sé á milli aldurshópa. Til þess að vita hvort einstaklingur breyti framburði sínum, 

eða hvort um aldursbindingu eða ævibreyting sé að ræða, þarf að gera langsniðsathugun, eða 

rannsókn á rauntíma hjá sama einstaklingi. Engar rannsóknir hafa áður verið gerðar á 

framburðarþróun einstaklinga hér á landi og því eru engar niðurstöður til um 

einstaklingsþróun í íslenskum framburði. Þó er hægt að gera ráð fyrir að flytji málhafi frá 

heimabyggð sinni í annað mállýskusvæði, verði félagsleg áhrif til þess að málhafi breyti 

framburði sínum og aðlagist því málumhverfi sem hann er í. Hins vegar er athyglinni hér 

beint að þeim málhöfum sem skipta ekki um málumhverfi. Er þeirra framburður eins frá 

blautu barnsbeini og fram á eldri ár? Ef svo er ekki er fróðlegt að rannsaka í hverju sú 

einstaklingsþróun er fólgin og hvort málhafar breyti framburði, þegar málumhverfið er hið 

sama. Þetta verður betur rætt í næsta kafla.  
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3. Rannsókn á einstaklingsþróun 

 

Þessum kafla er ætlað að gera grein fyrir rannsókn sem gerð var á einstaklingsframburði 30 

einstaklinga, en þeir ólust upp og eru enn búsettir á Norðurlandi. Framburður þessara 

einstaklinga verður rannsakaður á þann veg að skoðað verður hvaða „meðaleinkunn“ þeir 

fengu skv. RÍN fyrir þau norðlensku framburðareinkenni sem hér eru á dagskrá (harðmæli, 

raddaður framburður, ngl-framburður, bð-/gð-framburður) og síðan er reiknuð samsvarandi 

meðaleinkunn fyrir hvern einstakling fyrir hvert þessara einkenna samkvæmt RAUN og 

athugað hvort framburðurinn hefur breyst á þeim tæpu þrjátíu árum sem liðu milli 

rannsóknanna og þá hvernig.  

 Meðaleinkunnin í RÍN var reiknuð þannig að hverju framburðareinkenni var gefin 

einkunnin 0-2 eftir því hvernig einstaklingur bar tiltekið orð fram. Einkunnin 0 þýddi að 

viðkomandi framburðareinkenni var ekki til staðar, 1 stóð fyrir eins konar milliveg og 2 þýddi 

að tiltekinn framburður var til staðar. Eftir það voru einkunnirnar svo umreiknaðar í skalann 

100-200, sem áður var talað um. Þess ber að geta að „millivegsmöguleikinn“ var ekki hafður í 

rannsókninni sem rætt verður um hér á eftir. Gæti það þýtt smá misræmi í 

meðaleinkunnarreikningum, en að því verður vikið þegar þar að kemur. 

3.1 Aðferð 

Hér verður fjallað um þá aðferð sem notuð var við rannsóknina. Tekið var annað viðtal við 

einstaklingana þrjátíu, hlustað á framburð þeirra og þeim síðan gefin einkunn eftir því hversu 

mikið af fjórum ofangreindum framburðareinkennum þeir höfðu. Menn fengu 1 ef tiltekið 

framburðareinkenni var ekki til staðar og 2 ef það var til staðar. Úr öllum dæmum hvers 

framburðareinkennis var svo tekið meðaltal sem var á skalanum 1-2. Skalinn á þessum 

meðaleinkunnum var svo umreiknaður í 100–200 til þess að vera sambærilegur RÍN 

rannsókninni, þ.e. í harðmæli var skalinn á 100–200 þar sem 100 var hreint linmæli en 200 

hreint harðmæli. Vikið verður að aldurshópunum sem voru í þessari rannsókn, auk þess sem 

meðaltöl voru tekin hjá þessum einstaklingum. 
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3.1.1 Aldurshópar þá og nú 

Hér verður rætt um þátttakendur þessarar rannsóknar. Þrír aldurshópar eru teknir fyrir í 

rannsókninni, eins og hér segir: 

 

 

Aldursflokkur 

í RÍN 

Samsvarandi 

aldur  

í RAUN 

Raunverulegt 

fæðingarár 

þátttakenda 

 

Fjöldi 

12–20 ára 42–50 ára 1963–1970 7 

21–45 ára 51–75 ára 1945–1962 6 

46–55 ára 76–85 ára 1928–1931 17 

Tafla 8: Aldurshópar þáttakenda í RÍN rannsókninni og RAUN rannsókninni. 

 

Kynjahlutfall er nokkuð jafnt í þessu úrtaki, en af þessum þrjátíu einstaklingum eru 16 

karlmenn en 14 kvenmenn. Eins og sjá má eru aldursflokkarnir þrír og sjá má hversu gamlir 

einstaklingarnir voru í RÍN annars vegar og RAUN hins vegar. Listi um aldur þeirra þá og nú 

er mikilvægur að því leyti að þá er hægt að sjá hvort aldur einstaklings hafi eitthvað með 

breytingu á framburði að gera, hafi hann breytt honum. Eins og sjá má er elsti 

aldursflokkurinn stærstur af þeim öllum, en það er vegna þess að þeir einstaklingar eru 

svokallað Björnsfólk, sem áður hefur verið talað um, en hinir yngri er fólk sem bættist í 

hópinn í RÍN rannsókninni. Vegna þess hve mikill munur er á fjölda í aldurshópum verða 

tveir minni aldurshóparnir sameinaðir í einn hér eftir. Allir þessir einstaklingar eiga það 

sameiginlegt að hafa meira og minna „setið heima“ á milli viðtala. 

 

3.1.2 Einkunnagjöf 

Hér verður rætt um einkunnagjöf sem var gefin í RÍN og RAUN. Einkunnagjafir í ngl-

framburði, rödduðum framburði og bð/gð-framburði voru einfaldari en harðmælið vegna þess 

að í þeim rannsóknum voru einungis gefnar einkunnirnar 1 og 2 og þess vegna liggur sú 

meðaleinkunn á milli 1 og 2 (eða 100 og 200 eftir umreiknun) hjá báðum rannsóknum og var 

því enginn munur á reikningi meðaleinkunnar á milli rannsókna hjá þessum 

framburðarbreytum. 

 Harðmælið var eilítið flóknara í einkunnagjöf vegna þess að í RÍN var gefinn kostur á 

svokallaðri „millivegseinkunn“ sem þýddi að málhafi var með eins konar millistig af 

harðmæli og linmæli. Sú einkunn var 1,5. Þessa millibilseinkunn átti einnig að nota í RAUN, 

en vegna tæknilegra örðugleika var það ekki hægt og því einungis notaðar einkunnirnar 1 og 2 

og hlustendur dæmdu hvort „millivegurinn“ stæði nær því að vera linmæli eða harðmæli 
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hverju sinni. Oftast varð þessi millivegur að harðmæliseinkunn og því er það hugsanleg 

skýring á aukningu á harðmæli á milli RÍN og RAUN hér á eftir.  

Þegar meðaltöl þessara einstaklinga voru tekin var hver einstaklingur tekinn fyrir og 

má sjá þær tölur í töflum hér að neðan þegar RÍN einkunnin er borin saman við RAUN 

einkunnina. Í leiðinni var hins vegar reiknað meðaltal hjá fjöldanum. 

3.2 Samanburður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeim samanburði sem áður var nefndur. Fjallað verður 

um hvert mállýskueinkenni í sérkafla og þar verður rætt um þá þróun sem hefur átt sér stað 

hjá einstaklingum og hvert atriði rætt sérstaklega. Hver þróunartafla verður í tveimur hlutum, 

skipt eftir aldurshópum, annars vegar til þess að einfalda töflurnar og hins vegar til að sjá 

hvort það fari eftir aldri hvort einstaklingar breyti framburði sínum. Eftir það verða 

meðaleinkunnir fyrir einkennið í heild hjá RÍN annars vegar og RAUN hins vegar í hverjum 

kafla fyrir sig.  

3.2.1 Þróun á harðmæli hjá einstaklingum 

Eins og um var rætt hér að framan var heildarmeðaleinkunn harðmælis mjög há. Þess vegna er 

það ekki óvænt niðurstaða að þegar RÍN og RAUN meðaleinkunnir eru settar saman, þá er 

ekki mikinn mun að sjá hjá einstaklingum. Hér má sjá þróun RÍN og RAUN hjá eldri 

aldurshópnum: 

 

Tafla 9: Samanburður á harðmæli (í orðum eins og pípa, bátur, kaka) í RÍN og RAUN hjá  

 fólki fæddu á tímabilinu 1928–1931. 

 

Eins og sjá má er ekki mikill munur á framburði eldra fólksins sem talað var við. Helst ber þó 

að skoða A209II, en sá einstaklingur hefur breytt harðmælisframburði sínum úr 178 í 129. 

Það er óvenjulega mikil breyting miðað við hversu há heildarmeðaleinkunnin var á 
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harðmælisframburði hjá þátttakendum. Þó svo að einungis þrír af sautján séu með 

nákvæmlega sömu meðaleinkunn í báðum rannsóknum er um svo lítinn mun að ræða að hann 

er ekki marktækur. Sé litið á yngri aldurshópinn má sjá aðeins öðruvísi þróun: 

 

Tafla 10: Samanburður á harðmæli í RÍN og RAUN hjá fólki fæddu á tímabilinu 1945–1970. 

 

Hjá yngri málhöfum er munur á meðaleinkunnum meira afgerandi en hjá þeim sem eldri eru. 

Hins vegar er athyglivert að frekar en að dala virðist harðmælisframburðurinn frekar dafna hjá 

þeim sem rannsakaðir voru. Mesti munur á einstaklingum er úr 176 í 198 (A275II) annars 

vegar og 174 í 200 (A345II) hins vegar. Þessi aukning á harðmælisframburði gæti verið vegna 

mismunandi aðferða. Til að átta sig á hugsanlegri þróun voru skoðuð frumgögn frá RÍN 

rannsókninni og einkum þá sem höfðu mikla aukningu í harðmælisframburði. Í langflestum 

tilvika þar sem aukning er á harðmælisframburði hjá RÍN, má finna svokallaða 

„millibilseinkunn“ sem talað var um hér að framan. Sú einkunn var ekki notuð í RAUN 

rannsókninni en þess í stað var einstaklingum í langflestum tilvikum gefin harðmæliseinkunn 

í dæmum sem í RÍN hefðu verið „millibil“. Þar af leiðandi verður meðaleinkunnin aðeins 

hærri hjá RAUN vegna þess að í stað þess að fá 1,5 fyrir sum orð fær einstaklingurinn 2. Hins 

vegar er ekki hægt að vita fyrir víst hvort þessi ástæða sé sú rétta, en vegna þess að 

möguleikinn er til staðar er gott að taka aukningunni á harðmælisframburði með fyrirvara. 

Þegar litið er á heildarmeðaleinkunn má sjá að sterkast stendur harðmælið, en 

heildarmeðaltal þess er 195 á skalanum 100–200. Ekki er mikill munur á milli aldurshópa, en 

meðaleinkunn eldri aldurshópsins er 193 á meðan meðaleinkunn þess yngri er 197. Miðað við 

niðurstöður RÍN er nokkuð eðlilegt að harðmælisframburðurinn haldist sem stöðugastur og 

þessar niðurstöður endurspegla það. Því má gera ráð fyrir að það sé ekki að hverfa í bráð. 
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3.2.2 Raddaður framburður 

Raddaði framburðurinn er dálítið flóknari í útreikningum en harðmælið. Eins og gert hefur 

verið í RÍN er gott að sameina röddun á /ð,n,m,/ á undan /p,t,k/, auk röddunar á /l/ á undan 

/p,k/, en röddun á /l/ á undan /t/ er haft sér á parti vegna þess hve mikið það myndi skekkja 

úrlausnina á rödduðum framburði. Því verður byrjað á því að skoða A1–3 saman (/ð,n,m/ + 

/p,t,k/ og /l/ + /p,k/) og A4 sér (/l/+/t/). Hér má sjá samanburð á rödduðum framburði, eldri 

hópur á efri töflu og sá yngri á neðri: 

 
Tafla 11: Samanburður á röddun /ð/ á undan /k/ (A1, til dæmis í orðum eins og rauðka), /m,n/ á undan  

  /p,t,k/ (A2, til dæmis í orðum eins og hempa, hentist og minnka) og /l/ á undan /p,k/ (A3, í         

  orðum eins og stúlka og úlpa) hjá málhöfum fæddum á árunum 1928–1931. 

 

 
Tafla 12:  Samanburður á röddun /ð/ á undan /k/ (A1), /m,n/ á undan /p,t,k/ (A2), og /l/ á undan /p,k/    

   (A3) hjá málhöfum fæddum á tímabilinu 1945–1970.  

 

Eins og búast má við vegna þróunar framburðareinkennanna skv. RÍN (sjá kafla 2.2) hefur 

raddaður framburður breyst mun meira en harðmælið í máli þessara einstaklinga en gerðist í 

harðmælisframburði. Meira ber á að röddun minnki hjá málhöfum frekar en að hún dafni og 

er hnignunin greinileg hjá báðum aldurshópum. Örfáir standa hér um bil í stað, en hjá flestum 

er einhver minnkun á rödduðum framburði. Hjá tveimur dafnar hún lítið eitt, en svo virðist 

sem sú aukning sé mjög lítil og einn málhafi notar raddaðan framburð lítið eitt í RAUN, en 
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ekkert í RÍN. Athyglisverðastur þykir hins vegar sá málhafi í yngri hópnum sem var áður með 

198 í meðaleinkunn á rödduðum framburði í RÍN, en mældist með 115 í RAUN. Eins og sjá 

má er hann ekki sá eini sem breytir framburði sínum til muna. Heildarmeðaleinkunn á 

rödduðum framburði hjá þessum 30 aðilum var í RÍN um 160 en er 143 skv. RAUN, en þar af 

var meðaltal eldri hópsins í RÍN 156 en í RAUN 145, en hjá þeim yngri var meðaleinkunn í 

RÍN 164, en tæplega 141 í RAUN. 

 Sú tegund raddaðs framburðar sem talað var um hér að ofan var mikið algengari en 

þessi sem rannsökuð sérstaklega, A4 eða röddun á /l/ á undan /t/, sem rætt var um í kafla 2. 

Eins og rætt var um eru ekki mörg orð sem koma til greina í þessum framburði, nema um 

beygingarviðskeyti sé að ræða (t.d. í gulur > gult [kʏ:ltʰ]). Hér má sjá þróun A4: 

 

Tafla 13: Samanburður á /l/+/t/ (í orðum eins og gult) framburði hjá málhöfum fæddum 1928–1931. 

 

 

Tafla 14: Samanburður á /l/+/t/ framburði hjá málhöfum fæddum 1945–1970. 

 

Eins og sjá má er mjög lítið um þennan framburð hjá málhöfum sem hér eru til umræðu. 

Greinilegt er að honum hnignar hratt hjá þeim fáu sem höfðu hann í einhverjum mæli 

samkvæmt RÍN, en mjög fáir halda honum alveg á milli rannsókna. Eldra fólkið virðist halda 
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honum betur en það yngra, en þó hann falli hratt hjá þeim eldri virðist hann vera að hverfa hjá 

þeim yngri, fyrir utan einn aðila, en rétt er að benda á að sá aðili býr ekki í þéttbýli heldur er 

hann bóndi í Eyjafirði og gæti það verið ástæðan fyrir því að hans raddaði framburður minnki 

hægar en hjá „jafnöldrum“ hans.  

 Til frekari glöggvunar á mismiklum breytingum eftir aldri var meðaleinkunn 

aldurshópanna reiknuð og þá má sjá að meðaleinkunn eldri hópsins skv. RÍN var um 125 en 

skv. RAUN var hann 123. Í yngri hópnum bar meira á þessari röddun, en samkvæmt RÍN var 

meðaleinkunn yngri hópsins um 134 en samkvæmt RAUN var meðaleinkunnin ekki nema um 

110. Heildarmeðaleinkunn hjá öllum þrjátíu málhöfum á röddun á /l/ á undan /t/ var ekki 

nema 128,5 hjá heildinni í RÍN, og dalaði niður í 117 hjá þessum málhöfum í RAUN. 

Það má með sanni segja að málhafarnir þrjátíu hafi flestir breytt máli sínu að einu eða 

öðru leyti þegar kemur að rödduðum framburði. Helsta þróunin er sú að raddaði 

framburðurinn er á hröðu undanhaldi hjá mörgum þessara málhafa, hvort sem þeir vita af því 

eða ekki. Sú þróun að ekki einungis yngri kynslóðirnar séu tregar til að taka raddaðan 

framburð upp, heldur fari hann einnig minnkandi hjá þeim sem áður notuðu hann, gæti þýtt að 

hann hverfi mikið hraðar en ella.  

3.2.3 Ngl-framburður 

Fróðlegt er að sjá hvernig ngl-framburðurinn hefur þróast, en eins og áður sagði virðist hann 

dafna hjá yngri hópum í RÍN rannsókninni á meðan hin einkennin hnignuðu, þó mishratt. Með 

því að líta á einstaklingsþróunina á þessum framburði má sjá hvort einstaklingarnir sem voru í 

þeim aldurshópi í RÍN þar sem mest bar á ngl-framburðinum hafi haldið stöðugleikanum sem 

var skv. RÍN. Hér má sjá töflur um einstaklingsþróun á ngl-framburði: 

 

Tafla 15: Samanburður á ngl-framburði (í orðum eins og kringla og unglingar) hjá málhöfum  

    fæddum 1928–1931. 
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Tafla 16: Samanburður á ngl-framburði hjá málhöfum fæddum 1945–1970. 

 

Eins og sjá má á töflum 15 og 16 er greinilegt að ngl-framburðurinn er á undanhaldi hjá þeim  

fáu einstaklingum sem hann hafa í þessu úrtaki. Þó var meira um framburðinn hjá þeim sem 

yngri eru, en mikið minna er um hann í máli þeirra í RAUN en í RÍN. Hins vegar dafnar hann 

hjá tveimur af eldri hópnum, en þeir greindust ekki með neinn ngl-framburð í RÍN 

rannsókninni. Aftur á móti hefur ein manneskja verið með hreinan ngl-framburð í RÍN en 

engan í RAUN.  

Þegar meðaltölin á heildinni eru tekin má sjá að í eldri hópnum var meðaltal ngl-

framburðar 123,5 í RÍN en bara 115 í RAUN. Munurinn er aðeins meiri hjá yngri kynslóðinni, 

en í RÍN var meðaleinkunnin 156,5 en í RAUN var hún 141,5 hjá þessum málhöfum.  

Í ngl-framburði var heildarmeðaleinkunnin frá RÍN um 138 hjá þessum málhöfum en 

er nú í RAUN um 126. Þá er greinilegt að einstaklingarnir hafa breytt máli sínu á kostnað ngl-

framburðarsins á milli rannsóknanna tveggja. Þessar niðurstöður eru mjög merkilegar vegna 

þess að samkvæmt RÍN rannsókninni „á sýndartíma“ eins og talað er um hér að framan var 

hann í sókn, eða algengari hjá yngri hópunum en þeim eldri. 

3.2.4 Lokhljóðun á undan /ð/ 

Síðasta framburðarbreytan sem hér verður tekin fyrir er bð/gð-framburðurinn, eða lokhljóðun 

á undan /ð/. Ekki fannst mikið um hann í RÍN rannsókninni á yngri hópnum, eða einungis þrjú 

misstór tilfelli um lokhljóðaframburð hjá þeim yngri og því þykir ekki þörf á því að setja hann 

upp í sér töflu fyrir þann aldurshóp. Hins vegar verður rætt um þróun þessara þriggja dæma 

samhliða hinum eldri. Eldri hópurinn er hins vegar eins og hér segir: 
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Tafla 17: Samanburður á bð/gð-framburði hjá málhöfum fæddum 1928–1931. 

 

Eins og sjá má eru fáir sem höfðu þennan framburð í RÍN og þar af er einn sem hefur glatað 

lokhljóðuninni í framburði sínum. Merkileg þykir þó sú þróun hjá einum að hann hefur aukið 

lokhljóðun í sínum framburði úr 117 í 167 á milli rannsókna. Munur á meðaleinkunn hjá 

heildinni er sú að í RÍN var meðaleinkunnin 110 en er nú 112. Sú aukning er vegna þessa eina 

einstaklings vegna þess hve fáir voru með framburðareinkennið.  

 Í yngri hópnum voru enn færri með lokhljóðaframburð í RÍN, eða einungis þrír 

einstaklingar. Einn var með 108 í meðaleinkunn, annar með 133 og sá hæsti var með 170. 

Hins vegar er enginn þeirra með vott af lokhljóðaframburði nú, samkvæmt RAUN 

rannsókninni. Meðaleinkunnin, sem ekki var nema 108,5 í RÍN hjá yngri hópnum fór alla leið 

niður í 100, sem þýðir hreinn önghljóðaframburður. Þetta sýnir að einstaklingsþróun finnst í 

þessari mállýskubreytu, þó meira hjá þeim yngri en hjá þeim eldri.  

Í bð/gð-framburði var heildarmeðaleinkunnin í RÍN 109,5 hjá málhöfunum þrjátíu, en 

samkvæmt RAUN er meðaleinkunn þeirra nú 106,8. Lítið var um þann framburð þá, en hann 

er enn minni nú. Ekki er mikið eftir af lokhljóðunarframburði og miðað við þessa þróun má 

gera ráð fyrir að hann hverfi á næstu áratugum.  
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4. Niðurstöður  
 

Samkvæmt þessum niðurstöðum er greinilegt að flestir einstaklingarnir sem hér voru 

rannsakaðir hafi breytt framburði sínum að einu eða öðru leyti á milli þessara tveggja 

rannsókna. Raddaði framburðurinn, ngl-framburðurinn og bð/gð-framburðurinn eru allir á 

undanhaldi hjá þessum einstaklingum. Það má sjá á töflu 18: 

 

 

Einkenni 

Stefna og stærð 

breytingar í heild 

Munur á 

einstaklingum 

Munur á 

aldurshópum 

harðmæli Litlar Minniháttar Minniháttar 

raddaður 

framburður Hörfar hratt Talsverður Minniháttar 

 ngl-framburður Hörfar hratt Talsverður Talsverður 

bð-/gð-framburður Hörfar mjög hratt Mikill        Talsverður 

Tafla 18: Einstaklingsþróun málhafanna 30. 

 

Þessi þróun er nokkuð sambærileg þeirri sem talað var um í kafla 2 um mun á aldurshópum á 

sýndartíma. Svarar þetta þeim spurningum sem hafa áður komið fyrir. Sumir einstaklingar 

breyta framburði sínum í áranna rás og því er munur á framburði ekki einungis 

kynslóðabundinn heldur veltur hann einnig á málþróun hvers og eins. Einnig má sjá á 

aldursskiptingunni að mismikil breyting er á einstaklingum eftir aldurshópum: 

 

Einkenni Meðaleinkunn RÍN Meðaleinkunn 

RAUN 

Mismunur 

Raddaður 

framburður 

Eldri: 156 

Yngri: 164 

Eldri: 145 

Yngri: 141 

Eldri: -11 

Yngri: -23 

Raddaður 

framburður (lt) 

Eldri: 125 

Yngri: 134 

Eldri: 123 

Yngri: 109 

Eldri: -2 

Yngri: -25 

 ngl-framburður 

Eldri: 123 

Yngri: 157 

Eldri: 115 

Yngri: 142 

Eldri: -8 

Yngri: -15 

bð-/gð-framburður 

Eldri: 110 

Yngri: 109 

Eldri: 112 

Yngri:100 

Eldri: +2 

Yngri: -9 

Tafla 19: Munur á meðaleinkunnum eftir aldurshópum og rannsóknum 
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Eins og sjá má á töflu 19 er mikill munur á mismun framburðaeinkunna á RÍN og RAUN eftir 

aldurshópum. Harðmælið var ekki tekið með í töfluna vegna þess hve það stóð í stað og vegna 

misræmis í úrvinnslu, eins og rætt var um hér að framan. Aukning á bð/gð-framburði er vegna 

þess að svo fáir mældust með einkennið og þess vegna var mikið vægi hjá hverjum og einum, 

sem þýðir að mikil aukning eins manns á þessum framburði hafði þessi áhrif á niðurstöðurnar. 

Að því undanskildu má sjá greinilegan mun á þróun aldurshópanna, þar sem sá eldri breytir 

máli sínu mikið minna en sá yngri. Þessi niðurstaða getur tengst áðurnefndri 

aldursbreytingu, þar sem tiltekin einkenni vaxa með aldri eða eldast af fólki. Önnur breyting 

sem hér um ræðir er þá ævibreyting, þar sem einstaklingur breytir máli sínu eftir því sem 

líður á ævina.  

  Eins og einnig má sjá á töflunni er mismikil breyting eftir framburðareinkennum. Nær 

engin breyting er á harðmælisframburði og mest breyting er á rödduðum framburði. Aðeins 

minni breyting er á ngl-framburði en minni breyting á bð/gð-framburði, en það stafar af því 

að hann var lítill fyrir og því mismunurinn ekki meiri (hann er horfinn hjá þeim yngri). Að 

ngl-framburðinum undanskildum er þessi þróun sambærileg þeirri þróun sem talað var um í 

RÍN (sjá kafla 2.2). 

  Þessir 30 einstaklingar eru Norðlendingar sem hafa ekki skipt um málumhverfi hvað 

varðar mállýskur, heldur hafa þeir búið á sama stað meira og minna alla ævi og því er 

áhugavert að sjá að þeir breyta máli sínu á þessum tíma eins og gerð hefur verið grein fyrir. 

Einnig er áhugavert að velta fyrir sér af hverju þessir einstaklingar breyti framburði sínum. Þó 

þeirri spurningu verði ekki svarað í þessari ritgerð má velta möguleikunum fyrir sér. 

  Kristján Árnason (2005:410–411) talaði um þrjár tilgátur um hvað réði því hvor 

framburðurinn væri ofan á. Hann nefnir styrk höfuðborgarsvæðisins og segir að vegna 

aðdráttarafls þess gætu aðrar mállýskur lagað sig að þeim sem notaðar eru þar. Annars vegar 

veltir hann fyrir sér hvort minnihlutamállýskur lagi sig að meirihlutamállýskum, hvort sem 

þær séu á höfuðborgarsvæðinu eða ekki. Þriðja tilgáta Kristjáns er sú að samfélagið ákveði 

hvað sé betra mál og hvað sé verra og það betra hafi vinninginn þegar uppi er staðið. Hins 

vegar er erfitt að sjá hvort þessar ástæður eigi við hér. Hér er ekki talið við hæfi að tala um 

betra og verra mál vegna þess að málhafar eru búsettir á svæði þar sem norðlenskur 

framburður er viðurkenndur. Einnig var einungis talað við fólk sem búsett var í Eyjafirði og 

því hæpið að taka aðdráttarafl höfuðborgarinnar inn í reikninginn. 

Að norðlenskur framburður sé viðurkenndur má rökstyðja með því að af þessum 30 

einstaklingum svöruðu 23 spurningunni „Hvar finnst þér besta íslenskan vera töluð“, af þeim 
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sem svöruðu sögðu 14 „fyrir norðan“, 6 tóku ekki afstöðu og 3 sögðu „til sveita“. Af þeim 

sem svöruðu voru 11 karlmenn og 12 kvenmenn, þar af 9 karlmenn og 5 kvenmenn sem 

sögðu besta málið vera fyrir norðan. Af þeim sem tóku ekki afstöðu voru 5 kvenmenn og 1 

karlmaður. Þess vegna er ekki hægt að nota kenningu Kristjáns um „betra mál“ þegar 

norðlenskan er á undanhaldi.  

  En líklegt er að minnihlutamállýskur lúti fyrir meirihlutamállýskum, sérstaklega eftir 

tilkomu sjónvarpsins, þegar kemur að þessum norðlensku einkennum. Hins vegar þýðir það 

að munurinn þarf að vera í réttu hlutfalli við „stærð“ framburðarinn. Það samsvarar því að 

harðmælið, sem var „stærst“ í RÍN stendur traustum fótum, þar á eftir raddaði framburðurinn 

sem kom næst og þrátt fyrir mikla hnignun stendur hann þó traustari fótum en bð/gð-

framburðurinn. Undantekningin er þó ngl-framburðurinn, en hann hörfaði minna en raddaði 

framburðurinn, þrátt fyrir að vera minni en hann. Eins og áður hefur verið rætt um er ngl-

framburðurinn sérkafli út af fyrir sig.  

 Í þessari ritgerð var fjallað um einstaklingsþróun á norðlenskum framburði hjá þrjátíu 

einstaklingum sem tóku þátt í RÍN rannsókninni og „sátu heima“ að meira eða minna leyti þar 

til RAUN rannsóknin var gerð. Í fyrsta kafla var rætt um málfræðirannsóknir í öðrum löndum 

sem og hér. Helst var rætt um landfræðilegar rannsóknir en einnig var aðeins vikið að 

félagslegum mállýskurannsóknum, en hér á landi hefur verið lítill grundvöllur fyrir þær. Þess í 

stað hafa flestar mállýskurannsóknir verið landfræðilegs eðlis hér á landi og var vikið að 

helstu skipulögðu mállýskurannsóknum sem hafa verið gerðar á Íslandi.  

 Í 3. kafla var rætt um norðlenskar mállýskur og þeim gerð skil. Rætt var ítarlega um 

fjórar helstu mállýskubreytur sem finnast á Norðurlandi og dreifingu þeirra og fjölda málhafa 

sem þær nota. Einnig var litið á uppruna þeirra og þróun. Í 4. og síðasta kafla var vikið að 

einstaklingsrannsókninni sjálfri. Þá kom í ljós að mikið er um breytingar á máli einstaklinga 

þegar kemur að mállýskum. Minnstar eru þær í harðmælisframburði og virðist hann dafna 

frekar en hitt. Hins vegar víkur raddaður framburður mikið fyrir hinum óraddaða, ngl-

framburðurinn víkur fyrir nl-framburði og önghljóðaframburður þrífst vel á kostnað 

lokhljóðaframburðarins, sem hverfur hratt og virðist vera á hraðri leið með að hverfa. 

Einstaklingurinn breytir framburði sínum á æviskeiðinu mjög hratt og örugglega og virðist 

það samspil með þróun kynslóða vinna að þróun tungumálsins. Ekki var gerlegt að svara því 

hvernig og hvers vegna tungumálið breytist á þennan hátt, en nauðsynlegt er að rannsaka það 

nánar.  
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