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Útdráttur 
 

Málfræðilega formdeildin kyn er ummyndunarþáttur í fornöfnum og lýsingarorðum í 

íslensku tungumáli. Samkvæmt því eiga þau að vera í samsvarandi kyni og nafnorð 

sem þau vísa til innan setninga. Málfræðilegt kyn nafnorðs er þó í sumum tilfellum 

ekki í samræmi við líffræðilegt kyn þess fyrirbæris sem það vísar til, sem getur valdið 

togstreitu hjá málnotendum. Í þessari rannsókn beini ég sjónum mínum að því hvort 

það sé tilhneiging hjá þátttakendum að vísa til slíkra nafnorða með líffræðilegri 

samsvörun en ekki málfræðilegri. Tilgáta rannsóknarinnar er sú að strákar séu líklegri 

en stelpur til að gera slíkar málfræðilegar villur. Hundrað þátttakendur í 8., 9. og 10. 

bekk í tveimur grunnskólum í Reykjavík tóku þátt í rannsókninni en sex þeirra merktu 

ekki við kyn sitt. Því er unnið úr svörum 94 þátttakenda. Af þeim voru stelpur sextíu 

og ein og strákar þrjátíu og þrír. Niðurstaða rannsóknarinnar sýnir að það er meiri 

tilhneiging hjá strákum til að svara á rangan hátt með tilliti til málfræðilegs kyns, en 

hún er ekki marktæk vegna lágs hlutfalls stráka á meðal þátttakenda. Það kemur 

einnig fram að þegar líffræðilegt kyn nafnorðs er aðeins eitt eru meiri líkur á að vísað 

sé til þess með eftirfarandi lýsingarorði eða fornafni, jafnvel þótt málfræðilegt kyn 

orðsins sé ekki í samræmi við það.  
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Formáli 
 

Í örfáum orðum vil ég þakka eftirfarandi aðilum fyrir góða aðstoð og leiðsögn í 

lokaverkefninu. Skólastjórnendum og starfsmönnum þeirra skóla sem rannsóknin fór 

fram í ber ég miklar þakkir fyrir að veita mér leyfi til að leggja könnunina fyrir. Eins 

þakka ég þátttakendum rannsóknarinnar, en svarhlutfall var 100%, sem ber vott um 

mikinn samstarfsvilja. Karli Andréssyni þakka ég fyrir mikilvæga leiðsögn við 

tölfræðiútreikninga, Degi Hjartarsyni fyrir prófarkalestur, og að lokum Sigurði 

Konráðssyni fyrir gagnlegar og faglegar ábendingar um allar hliðar verkefnisins.  
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1 Inngangur 

Íslenska er nokkuð karlkynsmiðað tungumál. Það birtist á margs konar hátt í daglegu 

máli fólks. Það kemur t.a.m. fram í ýmsum almennum fullyrðingum og spurningum á 

borð við „allir (kk) eru velkomnir“, „hverjir (kk) koma í afmælið mitt?“, og í 

málsháttum eins og „margur (kk) verður af aurum api“. Ýmis starfsheiti eru einnig 

karlkynsorð, t.a.m. kennari, hjúkrunarfræðingur, skólastjóri, forseti og 

forsætisráðherra. Þessi atriði geta haft þau áhrif að togstreita verður á milli 

líffræðilegs kyns fyrirbæris sem orð vísar til og málfræðilegs kyns þess. 

Setningin hér fyrir ofan, „allir (kk) eru velkomnir“, getur bæði vísað til karla 

og kvenna sem eins hóps, eða einungis karla. Hún gæti þó ekki vísað einungis til 

kvenna. Eins er það með málsháttinn og fyrrnefnd starfsheiti að þau geta bæði vísað 

til karla og kvenna. Togstreitan birtist síðan í setningarlegri samsvörun innan 

setningar. Sem dæmi má taka starfsheitið kennari í dæmi (1):  

 

(1) Kvenkynskennarar (kk) eru mjög margir (kk) 

eða Kvenkynskennarar (kk) eru mjög margar (kvk).  

 

Vandinn hér er hvort eigi að að taka tillit til málfræðilegs kyns orðsins eða 

líffræðilegs kyns þeirra sem það vísar í. Í þessu samhengi má minnast á grein sem 

birtist í Dagblaðinu mánudaginn 30. júní 1980: 

 

(2)  Vigdís Finnbogadóttir var í gær kjörin [kvk] fjórði forseti [kk] 

íslenzka lýðveldisins. Hún er fyrsta konan í heiminum sem er 

lýðkjörinn [kk] þjóðarleiðtogi [kk] (bls. 6) 

 

Fyrsta sem vekur athygli er að persónufornafnið „hún“ er notað fremur en „hann“. 

Með því vísar greinarhöfundurinn til líffræðilegs kyns forsetans, en ekki málfræðilegs 

kyns orðsins forseti. Áhugavert er einnig að tvenns konar kynjanotkun er á 

lýsingarorðinu „kjörinn“ í málsgreininni. Fyrra skiptið vísar „kjörinn“ í hið 

líffræðilega kyn en í seinna skiptið í málfræðilegt kyn orðsins „þjóðarleiðtogi“. Hér er 

því skýrt dæmi um það þegar málfræðireglur og líffræðileg rök togast á í íslensku 

tungumáli.  
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Í þessari rannsókn mun ég athuga máltilfinningu nemenda á unglingastigi á 

málfræðilegu og líffræðilegu kyni nafnorða. Tekin verða fyrir nafnorð sem eru þannig 

gerð að málfræðilegt kyn þeirra samsvara ekki líffræðilegu kyni fyrirbæranna sem 

þau standa fyrir (sjá (1)). Ég mun athuga hvort þátttakendur vísa til slíkra orða með 

málfræðilegri samsvörun (d. kvenkynskennarar eru mjög margir) eða líffræðilegri (d. 

kvenkynskennarar eru mjög margar). Ég mun einnig kanna hvort einhver kynjamunur 

sé á svörum þátttakenda. Gögnum verður aflað með spurningakönnun sem ég legg 

fyrir þátttakendur. Tilgáta rannsóknarinnar er sú að meiri tilhneiging sé á meðal 

stráka til að vísa til líffræðilegs kyns nafnorða með eftirfarandi lýsingarorðum og 

fornöfnum.  

2 Málfræðilega formdeildin „kyn“ og mörkun 

Ýmis málfræðileg hugtök geta reynst vel þegar hugað er að málfræðilegri og 

líffræðilegri togstreitu í málfari. Hugtakið mörkun er eitt þeirra. Með því er vísað í 

málfræðilegar einingar í málinu sem gegna mismunandi hlutverkum innan formdeilda 

(Eiríkur Rögnvaldsson, 1990:42). Andstæðuhlutverkin birtast í því að önnur einingin 

er hlutlausari og almennari en hin síðari sértækari. Sú eining sem er hlutlaus er sögð 

vera ómörkuð en sú sértæka mörkuð. Guðrún Kvaran (2005:182) tekur sem dæmi 

formdeildina tölu. Eintalan vísar ekki einungis til einhvers eins, heldur getur einnig 

vísað til margra. Fleirtalan vísar þó aðeins til tveggja eða fleiri. Þessi munur birtist í 

spurningum á borð  við „Hver kom í afmælið þitt?“ og „Hverjir koma í afmælið 

þitt?“. Fyrri spurningin gerir ekki kröfur til fjölda en í svari við seinni spurningunni er 

aðeins gert ráð fyrir fleirtölu. Með þessu má sjá að eintalan er hlutlaus með tilliti til 

fjölda en fleirtalan sértækari. Eintalan er því ómarkaða einingin í málfræðilegu 

formdeildinni tölu, en fleirtalan markaða.  

 Í formdeildinni kyn er kvenkynið sértækasta, og því markaðasta, en karlkynið 

hlutlausast, og þar af leiðandi ómarkaðasta (Eiríkur Rögnvaldsson, 1990:63). Með því 

er átt að karlkynið getur bæði vísað til blandaðs hóps og einnig aðeins karla, en 

kvenkynið vísar ávallt einungis til kvenna. Guðrún Þórhallsdóttir (2008:105) tekur 

sem dæmi þegar kennari talar til nemendahóps síns:  
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(3) a. Þeir [kk] sem eru búnir með verkefnið mega fara heim 

b. Þær [kvk] sem eru búnar með verkefnið mega fara heim. 

c. Þau [hk] sem eru búin með verkefnið mega fara heim.  

 

Dæmi a getur bæði vísað til blandaðs hóps nemenda af báðum kynjum, eða bara til 

karlkynsnemenda. Dæmi b getur þó einungis vísað til kvenna og dæmi c til blandaðs 

hóps. Þó segir Guðrún að þegar karlkynið er notað eins og í dæmi a má gera ráð fyrir 

því að hinn almenni skilningur vegi þyngra. Því má áætla að sá sem tekur dæmi a sér 

til munns, og þeir sem hlýða á, geri allir ráð fyrir því að um almenna fullyrðingu sé  

að ræða og því vísi hún fremur til blandaðs hóps en aðeins til karla.  

 Þó má ekki aðeins greina þennan málfræðilega vanda í almennum og 

hlutlausum setningum, heldur líka í setningarlegri samsvörun í málsgreinum. Jón 

Axel Harðarson (2001:254-255) segir að í fornindóevrópskum málum hafi 

málfræðilegu kynin verið þrjú. Málfræðilega formdeildin kyn var í litlum tengslum 

við líffræðileg kyn orðanna sem þau stóðu fyrir. Danska og sænska eru nú aðeins með 

tvö málfræðileg kyn; samkyn, sem samsett er af gamla karlkyninu og kvenkyninu, og 

síðan hvorugkyn. Íslenska hefur afturámóti viðhaldið hinu þrískipta kynjakerfi eins 

og það var í fornindóevrópsku málunum. Þar sem málfræðilega formdeildin kyn er 

ekki alltaf í samræmi við líffræðilegt kyn verður stundum togstreita. Það birtist t.d. í 

setningum þar sem lýsingarorð og fornöfn eiga að laga sig að málfræðilegu kyni 

nafnorða en ekki líffræðilegu kyni fyrirbæranna sem þau standa fyrir. Því eru 

setningar á borð við þessar málfræðilega rangar: 

  

(4) a. Kvenmaðurinn (kk) er mjög kaupglöð (kvk) 

b.  Karlhetjan (kvk) er mjög hugaður (kk) 

 

Í þessum dæmum eru undirstrikuðu lýsingarorðin aðlöguð að líffræðilegu kyni þess 

sem nafnorðin vísa til. Samkvæmt Eiríki Rögnvaldssyni (1990:63) er málfræðilega 

formdeildin kyn ummyndunarþáttur í lýsingarorðum og fornöfnum. Því eiga þau að 

laga sig að kyni nafnorðsins (frumlagsins) sem þau vísa til. „Kvenmaður“ er 

karlkynsorð og því ætti eftirfarandi lýsingarorð að vera í karlkyni (kvenmaðurinn er 
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mjög kaupglaður) og „karlhetja“ er kvenkynsorð, og því ætti lýsingarorðið að vera í 

kvenkyni (Karlhetjan er mjög huguð).  

3 Afbrigði frá hinni málfræðilegu reglu 

Eins og áður hefur verið sagt er karlkynið ómarkaðasta einingin í málfræðilegu 

formdeildinni kyn. Það er því hlutlausast og kemur fram í almennum fullyrðingum. 

Selma Gunnarsdóttir (2009:8) bendir á að það sé samt viðleitni margra að gera bæði 

kynin sýnileg í texta með notkun skástrika og sviga og vísar í eftirfarandi dæmi: 

 

(5)  Hér eru nokkrir punktar sem gagnast við að verða sátt(ur) og 

glaður/glöð með útlitið eins og það er. 

 

Guðrún Þórhallsdóttir (2008:110) talar gegn þessu enda er ekki hægt að bera fram 

skrástrik og sviga. Þó mætti ætla að slík notkun sé í lagi ef um er að ræða stuttar 

tilkynningar sem vísa til beggja kynja.     

Ágústa Þorbergsdóttir (2002) tekur fyrir allar persónur og báðar tölur í grein 

sinni „Er biblíumál karlamál?“ og ræðir hvenær hægt er að bregða út af 

karlkynsmyndum orða og nota hvorugkyn í staðinn þegar vísað er til beggja kynja. 

Niðurstaða hennar er sú að í 1. og 2. persónu fleirtölu er eðlilegra að nota hvorugkyn 

þegar talað er um blandaðan hóp karla og kvenna (bls. 108). Í fyrstu persónu fleirtölu 

tekur hún fyrir þetta dæmi úr Biblíunni frá 1981 (bls. 88):  

 

(6) Þetta er dagurinn sem Drottinn hefir gjört, fögnum, verum glaðir [kk]  

á honum (S1 118.24) 

  

Ágústa segir að eðlilegra væri að nota hvorugkynsmyndina „glöð“, enda er í þessu 

versi greinilega verið að vísa bæði til karla og kvenna.  

Þegar um er ræða hvort megi nota hvorugkynsmynd orða í 2. persónu fleirtölu 

verður að hafa í huga hvort sé verið að ávarpa karlahóp, kvennahóp eða blandaðan 

hóp (bls. 90). Ef um blandaðan hóp sé að ræða er eðlilegra að nota hvorugkynið. 

Guðrún nefnir eftirfarandi dæmi úr Biblíunni frá 1981:    

 

(7)  Verið frjósöm [hk], fjölgið ykkur, verið fjölmenn á jörðinni (1m 9,7)  
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Guðrún Kvaran segir að raunkyn þess sem orð vísar til ætti í sumum tilfellum að ráða 

fremur ríkjum en málfræðilegt kyn (2005:202). Þegar notuð eru orð á borð við 

hlustandi í útvarpsþætti og hlustendur eru af báðum kynjum er heldur einkennilegt að 

nota alltaf persónufornafnið „hann“. Ef hlustandi, sem er kona, hringir inn í þáttinn, 

er ankannalegt af útvarpsmanninum að vísa til hennar sem „hann“. Sjá dæmi (8): 

  

(8)  „hlustandi sem hringdi hér áðan ... hann/hún tók fram að“ 

 

Í þessu dæmi er eðlilegra að nota kvenkynið og vísa því í raunkyn hlustandans.  

3. 1 Málfarslegt jafnrétti  

Á undanförnum árum hafa heyrst ýmsar raddir þess efnis að íslenskt mál sé um of 

karllægt og því þurfi að breyta. Raddirnar hafa verið einna háværastar hjá 

talsmönnum Kvennakirkjunnar. Þeir þrýstu meðal annars á að tekið væri tillit til 

málfars beggja kynja í nýrri þýðingu á Biblíunni árið 2007 (Selma Gunnarsdóttir, 

2009:7). Tillögur þeirra komu t.a.m. fram í ritinu Vinir og vinkonur Jesú (1999). Hér 

verður vísað til þessa rits og til tveggja greina sem annars vegar Arnfríður 

Guðmundsdóttir ritaði og hins vegar Auður Eir Vilhjálmsdóttir.  

Hugmyndir Kvennakirkjunnar fólust í ýmsum atriðum. Þær voru meðal annars 

að í stað þess að vísa til blandaðs hóps í karlkyni ætti að nota hvorugkyn (Guðrún 

Þórhallsdóttir, 2008:111). Ein leiðin væri t.d. að breyta karlkynsfleirtölu í 

hvorugkynsfleirtölu. Í dæmi (9) má sjá klausu úr Matteusarguðspjalli Biblíunnar frá 

1981 og tillögu Kvennakirkjunnar að breytingu:  

 

(9)  a. Sælir eru fátækir í anda, því að þeirra er himnaríki (Matt 5.3) 

b. Sæl eru fátæk í anda, því að þeirra er himnaríki (Vinkonur og Vinir   

Jesú, 1999:13).  

 

Kvennakirkjan lagði einnig til að karlkynseintölu væri breytt í hvorugkynsfleirtölu: 

  

(10)  a.  Sá sem morð fremur, skal svara til saka fyrir dómi (Matt 5.21) 

b. Þau sem fremja morð skulu svara til saka fyrir dómi (Vinir og 

vinkonur Jesú, 1999:14).  
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Einnig er stungið upp á breyttri orðanotkun. Kvennakirkjan vildi t.d. ekki að vísað 

væri til kvenna með orðunum „menn“ og „lærisveinar“. Í stað þess að nota „menn“ 

um bæði karlmenn og kvenmenn, ætti að nota orðið „fólk“:  

 

(11)  a. [...] og menn streymdu til hans [Jóhannesar skírara] frá allri 

Júdeubyggð (Mark 1.5) 

b.  [...] og fólk streymdi til hans frá allri Júdeubyggð (Vinir og 

vinkonur Jesú, 1999:23) 

 

Í stað þess að nota orðið lærisveinar Jesú, vildi Kvennakirkjan fremur nota orðin vinir 

og vinkonur hans:  

   

(12) a. Þar settist hann, og lærisveinar hans komu til hans (Matt 5.1) 

b. Þar settist hann og vinkonur hans og vinir komu til hans (Vinir og 

vinkonur Jesú, 1999:13).  

 

Auður Eir Vilhjálmsdóttir, sem er starfar á vegum Kvennakirkjunnar, telur að það sé 

ekki óeðlilegt að vísa til karlkynsorða með kvenkynsfornöfnum, þrátt fyrir að það 

brjóti eðlilega málhefð (2005:43). Því er í lagi að segja „verkfræðingarnir (kk) hafa 

sent bréf sem þær (kvk) skrifuðu allar (kvk) undir“, ef þessir verkfræðingar sem um 

er að ræða eru einungis konur. Ekki er þó ljóst hvort þetta sé talið eðlilegt á meðal 

annarra meðlima Kvennakirkjunnar.  

Ljóst er að Kvennakirkjan er á móti hlutleysi karlkynsins í málfari. Því lagði 

hún fram þessar tillögur að breytingum. Rökin fyrir þeim eru að þær séu liður í að 

koma á jafnrétti kynjanna í samfélaginu (Vinir og Vinkonur Jesú, 1999:8). Auður Eir 

(2005:43) segir jafnframt að málfar móti sjálfsmynd barna. Þegar málfræðilegt 

karlkyn er ráðandi í tungumálinu séu strákar og karlmenn settir skör hærra í 

samfélaginu.  

 Kvennakirkjukonur telja óréttlátt að konur séu ávarpaðar í karlkyni á sama 

tíma og það er óviðeigandi að vísa til karla með kvenkyni (Vinir og vinkonur Jesú, 

1999:8). Þær telja ekki rétt að vísa til kvenna með persónufornafninu „þeir“ á sama 

hátt og það sé óviðeigandi að vísa til karla með persónufornafninu „þær“. Þær 
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mótmæla einnig að orð eins og „maður“ sé notað um bæði karla og konur. Arnfríður 

Guðmundsdóttir (2002:70) segir að það séu svo mörg dæmi þess að „maður“ sé 

einungis notað um karla, að útiloka eigi orðið þegar vísað sé bæði til karla og kvenna. 

Það sé óréttlátt að konur lendi í þeirri stöðu að þær viti ekki hvort vísað sé til þeirra 

þegar „maður“ er notað í setningu, á sama tíma og karlar lendi aldrei í þeim 

aðstæðum.  

3.2 Gagnrýni á hugmyndir um málfarslegt jafnrétti 

Margir hafa gagnrýnt málfarstillögur Kvennakirkjunnar. Hér verður greint frá 

gagnrýni Guðrúnar Þórhallsdóttur og Ágústu Þorbergsdóttur.   

 Svokölluð hvorugkynjun kirkjunnar fellur ekki í kramið hjá Guðrúnu og 

Ágústu. Ágústa Þorbergsdóttir (2001:108) lítur ekki svo á að hvorugkyn sé betur til 

þess fallið að vísa til blandaðs hóps, sérstaklega í 3. persónu. Það er t.d. ekki hægt að 

vísa til fólks almennt í 3. p. et. hk., eins og sjá má í þessu dæmi sem Ágústa vísar til 

(91): 

   

(13) a. Sá [3. p. et. kk.] sem breytir rétt óttast Drottin en sá sem fyrirlítur   

hann fer villur vegar. 

b. Það [3. p. et.hk.] sem breytir rétt óttast Drottin en það sem fyrirlítur 

hann fer villt vegar. 

 

Kvennakirkjan viðurkennir það í raun í ritum sínum og því hefur hún komið með þá 

tillögu að breyta 3. p. et. kk. í hvorugkyn fleirtölu (bls. 109). Eftirfarandi málshættir 

eru annars vegar eins og þeir þekkjast í daglegu tali og síðan í anda tillaga 

Kvennakirkjunnar: 

  

(14) 3. p. et. kk 

  a. Margur verður af aurum api. 

b. Enginn verður óbarinn biskup 

c. Sá er sæll sem sínu ann 

  

3. p. flt. hk 

a.   Mörg verða af aurum api 
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b. Engin verða óbarin biskup 

c. Þau eru sæl sem sínu unna 

 

Ágústa (2002:109) segir að þessi tillaga skerðir í raun möguleika fólks að tjá hugsanir 

sínar. Að nota fleirtölu í stað eintölu hefur að sjálfsögðu áhrif á merkingu þessara 

málshátta, því þá vísar þeir til hóps, en ekki einstaklinga (Guðrún Þórhallsdóttir, 

2008:114).  

 Eins og áður er nefnt telur Auður Eir ekki óeðlilegt að vísa til 

karlkynsnafnorða með kvenkynsfornöfnum, í setningum á borð „verkfræðingarnir 

hafa sent bréf sem þær skrifuðu allar undir“. Ágústa mótmælir þessu enda segir hún 

að það sé meginregla í indóevrópska beygingarkerfinu, og því í hinu íslenska, að 

málfræðilegt kyn orða ráði ríkjum. Hún er því á móti tillögum á borð við þessa úr 

Vinkonum og vinum Jesú (1999:17): [...]eins og hræsnarar. Þau setja upp eymdarsvip“  

Guðrún Þórhallsdóttir (2008:116-117) segir að rök Kvennakirkjunnar séu á 

tilfinningalegum nótum en ekki málfarslegum. Hún gerir ekki ráð fyrir því að það séu 

líklega til konur sem vilji halda í hið hefbundna orðalag, og líti ekki á það sem skref í 

átt að jafnrétti að gera grundvallarbreytingar á tungumálinu. Ágústa Þorbergsdóttir 

(2002:109) dregur það einnig í efa að ambögur í máli geti þjónað því hlutverki að 

koma á jafnrétti í þjóðfélaginu. 

Í næstu köflum verður farið nánar í rannsóknina sem ég gerði í tengslum við 

þetta viðfangsefni. Í henni var sjónum beint að orðum þar sem málfræðilegt kyn fer 

ekki saman við líffræðilegt kyn. Í 4. kafla kynni ég rannsóknaraðferðina og gögn, í 5. 

kafla koma niðurstöðurnar, og að lokum ályktanir og umræður í 6. kafla.  
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4 Aðferðir og gögn 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru 100 nemendur í 8., 9. og 10. bekk tveggja 

grunnskóla í Reykjavík. Af þeim voru stelpur sextíu og ein og strákar þrjátíu og þrír, 

en sex merktu ekki við kyn sitt. Rannsóknin var framkvæmd með málfræðikönnun 

(sjá viðauka 2). Svör þeirra sem merktu ekki við kyn sitt koma ekki fram í 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Þegar könnunin fór fram voru borð færð til í hverri 

skólastofu fyrir sig, til að tryggja að nemendur gætu ekki samræmt svör sín. 

Hentugleikaúrtak var notað í þessari rannsókn, og því voru þátttakendur ekki valdir 

með tilviljunarkenndum aðferðum.  

Gögnum var aflað með spurningakönnun sem lögð var fyrir þátttakendur. Hún 

samanstendur af sextán setningum. Í hverri setningu eru nokkurs konar aðalorð, sem 

er oftast frumlag hennar, og þrír svarmöguleikar. Ellefu þessara aðalorða eru í 

karlkyni, þrjú í kvenkyni og tvö í hvorugkyni. Svarmöguleikarnir eru í þremur 

kynjum ákveðins lýsingarorðs eða fornafns, sem vísa til aðalorðanna. Til þess að 

kanna málvitund nemenda voru þeir látnir merkja við það kyn á lýsingarorðunum og 

fornöfnunum sem þeim þótti rétt hverju sinni. Með því var athugað hvort þátttakendur 

hafi meiri tilhneigingu til að vísa til raunkyns aðalorðanna eða málfræðilegs kyns. 

Fyrsti svarmöguleikinn í öllum setningum var karlkynsmynd orðsins, síðan 

kvenkynsmynd þess og að lokum hvorugkynsmynd.  

Haft var samband við skólastjóra og aðstoðarskólastjóra tveggja grunnskóla í 

Reykjavík og beðið um leyfi til að leggja könnunina fyrir. Í öðrum skólanum gerði 

skólastjórinn þær kröfur að bréf yrði sent til foreldra (sjá viðauka 3). Ef þeir vildu 

ekki að barnið sitt tæki þátt í könnuninni áttu þeir að undirrita bréfið og láta barn sitt 

fara með það til umsjónarkennara síns sama dag og hún fór fram. Það fór svo að 

ekkert foreldri var á móti þátttöku barns síns í könnuninni.  

Könnunin fór síðan fram eftir hentugleika í hverjum bekk fyrir sig, oftast í lok 

kennslustundar. Því var hún lögð fyrir mismunandi hópa átta sinnum á þriggja vikna 

tímabili. Könnunin tók rúmlega fimm mínútur í hverjum bekk fyrir sig.  

 

 

 

 


