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Verkefnið stutt af RANNÍS og Rannsóknarsjóði HÍ.  



Yfirlit 
1. Rannsóknir á erfðarmálum og vesturíslenska 

 
2.  Rannsóknarverkefnið:  íslenska sem erfðarmál, 

málbreytingar  og sjálfsmynd  
 
3.  Markmið og leiðir 
 Rannsóknarferðir og rannsóknaraðferðir 
 
4. Dæmi um málfræðilegar niðurstöður: 

 Einn eða fleiri: einn hundur – tveir hundar; ein kíma – tvær __ ? 

 Hver eltir hvern? Strákurinn eltir stelpuna; Strákinn eltir stelpan ... 

 Er fall fararheill? 
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Lýsandi og fræðileg markmið rannsókna á 
veturíslensku sem erfðarmáli 

 
• Liður í að vinna nákvæma lýsingu á vesturíslensku  
 
• Að svara spurningum um eðli og þróun erfðarmála, t.d.  
• Hvaða atriði eru erfið í tileinkun erfðarmálsins?  
• Hvaða atriði láta helst undan þegar erfðarmálið er lítið notað?  
• Hvers konar áhrif getur meirihlutamálið haft á erfðarmálið? 
• Hvers konar félagslegir þættir hafa helst áhrif á kunnáttu og færni í 

erfðarmálinu? 

• Þeir sem tala erfðarmál eru ekki einsleitur hópur en eiga það 
sameiginlegt að hafa lært það sem sitt fyrsta mál en skipt um 
tungumál, oft á unga aldri, og það mál svo orðið þeim tamara 
(Polinsky 2008:40) 
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Vestur-Íslendingar 
• Um 15.000 manns (nálægt í 20% þjóðarinnar) fóru til 

N-Ameríku milli 1870-1914 
 

 

 

 

 

         
         
      Fólk af íslenskum uppruna í Kanada (2006) 
      og Bandaríkjunum (2011) 
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http://eyjan.pressan.is/frettir/2012/11/25/magnadar-myndir-af-vesturforum-i-kanada-itarlega-fjallad-um-landnamid-winnipeg-freepress/hopur-islendinga-ad-drekka-kaffi-2/
http://eyjan.pressan.is/frettir/2012/11/25/magnadar-myndir-af-vesturforum-i-kanada-itarlega-fjallad-um-landnamid-winnipeg-freepress/islenskir-baendur-2/


Vesturíslenska þá og nú 

 
Vesturíslenska ekki eitt málbrigði:  
•byggðamál? 
•fjölskyldumál?  
•einstaklingsmál? 
 
Einkennist af: 
•blöndun íslenskra tilbrigða 
•mismiklum áhrifum frá ensku 
  
(Vilhjámur Stefánsson 1903;  Haraldur Bessason  
1967, 1984a,b; Gísli Sigurðsson 2002; Birna  
Arnbjörnsdóttir 2006). 
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Rannsóknarferðir 

• 3 rannsóknarferðir (2013‒2014) til  
• Manitoba, Kanada: Winnipeg, Gimli, Riverton, Arborg, Lundar, 

Brandon, Portage la Prairie 
• Saskatchewan, Kanada: Regina, Wynyard, Foam Lake 
• Norður Dakota, BNA: Fargo, Mountain 
• Alberta, Kanada: Edmonton 
• British Columbia, Kanada: Vancouver, Nanaimo 
• Washington, BNA: Point Roberts, Blaine, Seattle 

• Rætt við 126 karla og konur: 
• Meðalaldur 77 ár (aldursbilið var 26‒98) 
• Íslenska var töluð að einhverju marki heima í uppvexti allra. 
• Enska töluð að einhverju marki heima frá upphafi hjá helmingi, hinn 

helmingurinn kynntist ensku fyrst frá skólaaldri. 
• Um 20% höfðu lært að lesa á íslensku heima áður en þau fóru í skóla. 
• Mjög fáir lesa íslensku reglulega. 
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Rannsóknaraðferðir 
1. Bakgrunnsspjall:  Frjálst tal, myndasögur ...   
 
2. Framburður og hljóðkerfi: Myndalisti,  
 lesinn stuttur texti (sbr. RÍN og RAUN) 

 
3. Beygingar: myndun fleirtölu (wug-próf),  
 þátíð, horf og  hjálparsagnir (myndir) ... 
 
4. Setningagerð: Samspil setningagerðar og merkingar, fall og 

samræmi, hættir (viðtengingarh.), túlkun fornafna, 
eyðufylling, val á milli kosta, meta setningar (tæk, ótæk ...) … 

 
5. Merking: Alþjóðleg rannsókn um merkingarkerfi (EoSS, litir 

o.fl., 101 þáttakandi á ensku og íslensku) 
 
6. Setningaskilningur (-vinnsla, e. language processing)  
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Dæmi um niðurstöður: Fleirtala 
Spurningar: 
•Hvernig vitum við að fleirtalan af hundur er hundar en fleirtalan 

af fundur er fundir?  
•Ef þetta er ein kíma  ...   þá eru þetta tvær __? 
            
 

 
•Hvernig vitum við þetta? 
•Hvernig læra börn þetta? 
•Hafa þeir sem tala vesturíslensku tileinkað sér þessar reglur á 

sama hátt? 

 
Frumkvöðull í að skoða þetta: Jean Berko Gleason 1958. 
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Fleirtala 

Hugmynd Jean Berko 1958: 

 

12. mars 2016 Birna og Höskuldur 9 



Fleirtala 
Próf sniðið eftir wug-prófi Gleason:      
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Fleirtala 
Nokkur algeng íslensk orð (hundur, kona, nál, auga ...) 
og nokkur bullorð: 

   sterk:     veik:   
 kk  teill – teilar    neli – nelar (-ir) 
    þetir – þetar (-irar)         
    
 kvk        kíma – kímur  
         darga – dörgur, kraða – kröður 
 
 hk  lún – lún     
   kas – kös, darm – dörm  
   buni – buni   
 

Þessi ættu öll að vera mjög regluleg eða talsvert regluleg 
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Fleirtala 

Væntingar: 

Við bjuggumst við því að: 
•Vestur-Íslendingar myndu þekkja fleirtölu algengra orða. 
•Vestur-Íslendingar kynnu að eiga í erfiðleikum með sum bullorðin. 
•Vestur-Íslendingar ættu að eiga auðveldara með reglulegustu 
bullorðin, t.d. veik kk-orð (einn neli – tveir nelar), veik kvk-orð án 
hljóðvarps (ein kíma – tvær kímur), sterk hk-orð (eitt lún – tvö lún). 
 
Við vissum samt ekki hvort: 
•Vestur-Íslendingar myndu geta nýtt sér þá vísbendingu sem kyn 
bullorðanna gefur (sbr. Polinsky 2008 um kyn í erfðarmáli). 
•Vestur-Íslendingar hefðu tileinkað sér reglurnar um u-hljóðvarp (ein 
darga ‒ tvær dörgur; eitt kas ‒ tvö kös) 
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Fleirtala 
Dreifing svara: Þekkt orð og óþekkt  
(meðaltöl, 3 = allt rétt, 1 = ekkert rétt) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Þekkt orð       Óþekkt orð 
 
Mjög skýr munur. 
Möguleiki: Kannski finnst fullorðnu fólki þetta bullorðapróf  
kjánalegt, ruglingslegt eða barnalegt. 
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Fleirtala 
Dreifing svara: Þekkt orð og óþekkt. 30 „innfæddir“ Íslendingar 
á svipuðum aldri og Vestur-Íslendingarnir (meðalaldur 77 ár, 
aldursbil 69‒89). 
 

 

 

 

 

 

  Þekkt orð       Óþekkt orð 

Mjög lítill munur (stafar nær eingöngu af bullorðinu eitt buni – 
tvö ___ (hk, sbr. kerti), sem sumum fannst ruglandi. 
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Fleirtala 
Niðurstaða: 
•Vestur-Íslendingar þekkja fleirtölu algengra nafnorða, líka þeirra sem 
eru óregluleg (mús – mýs, bók – bækur, fótur – fætur ...). 
•Vestur-Íslendingar hafa fæstir tileinkað sér almennar reglur um 
fleirtölu nafnorða, þótt þeim gangi betur með þau reglulegustu: 
 
 
 
 
 
 

 
Hlutfall rétt myndaðrar fleirtölu hjá Vestur-Íslendingum og Heima-
Íslendingum fyrir reglulegustu bullorðin. 
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Skilningur flókinna setninga 
Það sem var vitað: 
•Fólk sem hefur ekki fullkomið vald á tilteknu máli á yfirleitt auðveldara 
með að skilja allflóknar setningar á málinu en mynda þær. 
•Þeir sem hafa ekki fullt vald á máli, t.d. vegna sjúkdóma (s.s. málstols), eiga 
erfiðara með að skilja sumar málfræðilega flóknar setningar en aðrar og 
geta ekki alltaf nýtt sér málfræðilegar vísbendingar (t.d. fall, sjá Sigríði 
Magnúsdóttur 2000). 
•Rannsóknir á ýmsum erfðarmálum, t.d. rússnesku, hafa bent til þess að 
tilteknar setningagerðir geti vafist fyrir erfðarmálshöfum, t.d. 
tilvísunarsetningar (sjá Bennamoun o.fl. 2010 m. tilvísunum). 
 

Það sem var ekki vitað: 
•Ekki er vitað til þess að skipuleg rannsókn hafi verið gerð á skilningi 
erfðarmálshafa á „öllum“ þeim setningagerðum sem reynast 
málstolssjúklingum erfiðar (ýmiss konar þolmynd, kjarnafærsla ...) 
•Ekki hefur heldur verið kannað áður að hvaða marki erfðarmálshafar geta 
nýtt sér málfræðilegar vísbendingar eins og fall t.d. til þess að túlka 
málfræðilega flóknar setningar. 
•  
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Setningaskilningur 
Til myndarinnar lengst til hægri hér fyrir neðan má vísa á marga vegu: 
 

 

 

 
a.  Stelpan eltir strákinn.       Einföld germynd 
b.  Strákurinn er eltur af stelpunni.     „Löng þolmynd“ (m. fors.lið) 
c.  Strákurinn er eltur.        „Stutt þolmynd“  
d.  Það er elt strákinn.        „Ný þolmynd“ 
e.  Hvaða stelpa eltir strákinn?      Spurt um frumlag 
f.  Hvaða strák eltir stelpan?      Spurt um andlag 
g.  Það er stelpan sem eltir strákinn.     „Frumlagsklofning“ (gerandi fremst) 
h.  Það er strákurinn sem stelpan eltir.    „Andlagsklofning“ (þolandi fremst)  
i.  Strákinn er stelpan að elta.      Kjarnafærsla með hjálparsögn 
j.  Strákinn eltir stelpan.       Kjarnafærsla með aðalsögn  
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Setningaskilningur 
Þátttakendur áttu að velja rétta mynd 
•33 Vestur-Íslendingar 

•60 setningar (10 gerðir x 6 af hverri) 

•6 mismunandi sagnir sem voru kynntar til sögunnar í upphafi 
með viðeigandi myndum sem allar sýndu strák og stelpu: 

– lemja  

– greiða  

– mála (andlit) 

– klappa  

– kitla  

– ýta (í rólu) 

• Setningarnar/myndirnar voru í tilviljunarkenndri röð, 
sagðar hægt og skýrt og oft var minnt á hvað sögnin merkti 
á ensku (t.d. lemja =  ʽhitʼ). 

 

 

 

 

 

12. mars 2016 Birna og Höskuldur 18 



Setningaskilningur 
Vestur-Íslendingum reyndust setningarnar miserfiðar: 
 
1. Auðveldastar (97‒99.5% rétt): 

– germynd, spurt um frumlag, frumlagsklofning, ný þolmynd  

(Stelpan eltir strákinn, Hvaða stelpa eltir strákinn, Það er stelpan sem eltir 

strákinn, Það er elt strákinn) 

2. Þokkalega auðveldar (um 60‒70% rétt) 
– andlagsklofning, þolmynd (löng og stutt) 

(Það er strákurinn sem stelpan eltir, Strákurinn er eltur (af stelpunni)) 

3.Frekar erfiðar (um 30% rétt): 
– kjarnafærsla með hjálparsögn 

(Strákinn er stelpan að elta) 

4. Erfiðastar (aðeins um 10% rétt): 
– spurt um andlag, kjarnafærsla með aðalsögn (túlkun veltur á falli) 

(Hvaða strák eltir stelpan?, Strákinn eltir stelpan) 
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Setningaskilningur 
Niðurstöðurnar eru svipaðar þeim sem hafa fengist við 
rannsóknir á málstolssjúklingum. Hugsanlegar ástæður: 

•Auðveldustu setningarnar hafa „sjálfgefna orðaröð“, þ.e. 
frumlag á undan sögn, andlag á eftir aðalsögn) 

•Túlkun erfiðustu setninganna veltur á því að málnotendur átti 
sig á „fallvísbendingum“. 

 

Tvær spurningar: 

•Eru „erfiðu setningarnar“ líka erfiðar fyrir „gamla Heima-
Íslendinga“? 

•Eru skýr tengsl á milli þess hvernig málnotendum gengur að 
túlka þessar setningar og þess hvaða vald þeir hafa á falli? 
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Setningaskilningur 

Prófið var líka lagt fyrir tvo aldurshópa Heima-Íslendinga 
(30 í hvorum; meðalaldur 77 ár og 35 ár): 
 

 

 

 

 

 
 

Nokkurt færnitap hjá eldri Heima-Íslendingum en þó lítið. 
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Er „fall fararheill“? 
• Rannsóknir á ýmsum erfðarmálum, t.d. rússnesku, hafa bent 

til þess að fall geti vafist fyrir erfðarmálshöfum (sjá t.d. 
Bennamoun o.fl. 2010 með tilvísunum). 

• Ýmsir höfðu bent á að fall gæti farið úr skorðum í 
vesturíslensku (t.d. Birna Arnbjörnsdóttir 2006, Sigríður Mjöll 
Björnsdóttir 2014): 

 
(1)a. Litli stúfurinn í Toronto leið vel.   (SMB 2014:51) 
 b. Ég sakna svo mikið bréfunum frá þér. (SMB 2014:48) 
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Fall 

Tvær aðalaðferðir: 

1. Þátttakendur látnir velja milli kosta í setningum sem voru 
 lesnar upphátt og sýndar á fartölvuskjá um leið: 
 
(1) Jóna fer yfir götuna á hverjum degi 
 □ Hún 

 □ Hana    vinnur í þessari búð 
 □ Henni 
 □ Hennar 
 
 

2. Samanburður við sjálfsprottið tal (bakgrunnsviðtal, 
froskasaga, perusaga) og persónuleg bréf (sjá Sigríði Mjöll 
Björnsdóttur 2014). 

 

 12. mars 2016 Birna og Höskuldur 23 



Frumlagsfalll 

Sagnir sem taka nefnifallsfrumlag sem er gerandi (borða, vinna, 
sauma), t.d.: 

 
(1) Fiskur er hollur matur. 
 Ég/Mig/Mér/Mín borða(r) fisk á hverjum degi. 
  
Val á falli hjá Vestur-Íslendingum, eldri og yngri Heima-
Íslendingum: 
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Frumlagsfall 

Sagnir sem  taka þágufallsfrumlag sem er reynandi/skynjandi 
(leiðast, finnast, þykja), t.d.: 
  
(1) Þetta var hryllingsmynd. 
 Ég/Mig/Mér/Mín leiðast svona bíómyndir. 
  
Val á falli hjá Vestur-Íslendingum, eldri og yngri Heima-
Íslendingum: 
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Frumlagsfall 
Sagnir sem taka þolfallsfrumlag sem er reynandi/skynjandi 
(langa, vanta, svíða, klæja ‘itch’), t.d.: 
 
(1) Það er langt síðan ég ferðaðist síðast. 
 Ég/Mig/Mér/Mín langa(r) aftur í ferðalag. 
  
Val á falli hjá Vestur-Íslendingum, eldri og yngri Heima-
Íslendingum: 
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Frumlagsfall 
Niðurstöður úr prófinu eru vel samrýmanlegar því sem kemur fram 
í sjálfsprottnu tali, t.d.: 
 
Þolfall kemur fyrir sem gerandafrumlag: Froskana er að horfa ... 
 
Þágufallsfrumlag sagnar eins og leiðast, finnast, þykja er þokkalega vel 
varðveitt. Bráðabirgðakönnun sýndi að það var: 
•varðveitt í 7 dæmum af 9 
•því var skipt út fyrir nefnifall í einu dæmi: hann þykir  
•því var skipt út fyrir þolfall í einu dæmi: strákinn leiðist  
 
Þolfallsfrumlag sagna eins og langa, vanta ekki eins vel varðveitt. 
Bráðabirgðakönnun sýndi að það var:  
•varðveitt í 3 dæmum af 11 
•því var skipt út fyrir nefnifall í 4 tilvikum, t.d. hundurinn  langar  
•því var skipt út fyrir þágufall í 4 tilvikum, t.d. henni langar  
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Andlagsfall 
Sagnir sem taka þolfallsandlag (velja, hitta, sjá, elta), t.d.: 
 
(1) Þjófarnir reyndu að flýja. 
 Lögreglan elti þeir/þá/þeim/þeirra. 
  
Val á falli hjá Vestur-Íslendingum, eldri og yngri Heima-
Íslendingum: 
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Andlagsfall 
Sagnir sem taka þágufallsandlag (bjarga, hrósa, kasta, henda), 
t.d.: 

 
(1) Maðurinn er mjög hugrakkur. 
 Hann bjargaði ég/mig/mér/mín í óveðrinu. 
 
Val á falli hjá Vestur-Íslendingum, eldri og yngri Heima-
Íslendingum: 
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Andlagsfall 
Sagnir sem taka eignarfallsandlag (sakna, spyrja, krefjast), t.d.: 

 
(1) Það er erfitt að vera langt í burtu. 
 Ég sakna þú/þig/þér/þín. 
  
Val á falli hjá Vestur-Íslendingum, eldri og yngri Heima-
Íslendingum: 
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Andlagsfall 
Niðurstöður úr prófinu eru vel samrýmanlegar því sem kemur 
fram í sjálfsprottnu tali: Þar koma fram svipuð mistök og í 
prófinu, jafnvel þar sem fallmörkunin er mjög regluleg og ætti að 
vera alveg fyrirsegjanleg: 

 

•Nefnifall fyrir (sjálfgefið) þolfall:  sjá froskurinn  

•Þolfall fyrir reglulegt þágufall:  henda hann  

 

(og fallmörkun með forsetningum er mjög á reiki) 
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Tengls milli setningaskilnings og fallmörkunar? 

Tvö tölfræðihugtök rifjuð upp: 

 
fylgni (e. correlation): táknuð með r (= fylgnistuðull) 
•getur legið á bilinu 00 (engin fylgni) til +/‒ 1,0 (algjör fylgni) 
•þumalfingursregla:  0,1 lítil fylgni, 0,3 meðalfylgni, ≥ 0,5 mikil fylgni 

 

tölfræðileg marktækni (e. significance): táknuð með p 

•ef p er hærra en 0,05 eru niðurstöðurnar (t.d. fylgnin) ekki 
tölfræðilega marktækar 

•ef p ≤ 0,05 eru niðurstöðurnar tölfræðilega marktækar og  

  ef p ≤ 0,01 eru niðurstöðurnar mjög vel marktækar  
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Fylgni skilnings og fallmörkunar 

Niðurstöður úr fallaprófi sýna mesta fylgni við skilning á 
tveim erfiðustu setningagerðunum: 

•Skilningur á kjarnafærslu með aðalsögn: Strákinn eltir stelpan 

  r = 0.492, p = 0.104  (N = 12) 

•Skilningur á andlagsspurningum: Hvaða strák eltir stelpan? 

  r = 0.573, p = 0,052  (N = 12) 

 

Minni fylgni við skilning á öðrum setningagerðum (fyrir stutta 
þolmynd er r = 0,139 og p = 0,686 til dæmis) 
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Samantekt 
Það sem við fundum var m.a. þetta: 
• Það er ennþá til fólk í Vesturheimi sem talar íslensku nánast eins og 

innfæddir Íslendingar, jafnvel þótt það hafi aldrei komið til Íslands.  
• Þetta er yfirleitt fólk sem ólst að einhverju leyti upp við íslensku, stundum í 

bland við ensku, einkum eftir að það komst á skólaaldur. Það notar íslensku 
yfirleitt ekki mikið nú orðið og les yfirleitt lítið eða ekkert á íslensku. 

• Færni Vestur-Íslendinga í íslensku er auðvitað mjög mismunandi og spannar 
í raun allan skalann frá 0‒100. Yngra fólk vestra talar yfirleitt ekki íslensku.  

• Við könnuðum ýmsa þætti íslenskukunnáttunnar vestra, t.d. þessa: 
• Fleirtala nafnorða: Vestur-Íslendingar þekkja yfirleitt fleirtölu algengra 

nafnorða en þeir hafa yfirleitt ekki tileinkað sér þær reglur sem gilda um 
myndun fleirtölu. Heima-Íslendingar hafa auðvitað fullt vald á þessum 
reglum. 

• Skilningur á flóknum setningum: Sumir eiga erfitt með að túlka flóknar 
setningar, einkum þegar túlkunin byggist á því að hafa vald á reglum um fall 
nafnorða. Eldra fólk á Íslandi ræður ekki eins vel við þetta og yngra fólk en 
þó mun betur en vesturíslenskir málnotendur. 

• Reglur um fall í íslensku eru eitt af því sem vefst fyrir sumum Vestur-
Íslendingum, líkt og þeim sem tileinka sér íslensku sem annað mál.  
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