
 Númer upptöku____________________ 

 
Sjá meðfylgjandi upplýsingablað. 

Upplýst samþykki fyrir samtal tekið upp heima eða í síma 
 

Samtalið sem þú samþykkir að taka þátt í verður hljóðritað. Allar upplýsingar sem hægt er að tengja við einstaklinga verða 
teknar út úr hljóð- og textaskrá, t.d. öll nöfn, símanúmer og heimilsföng. Hljóðupptakan verður svo skráð orð fyrir orð og 
textaskráin notuð til rannsókna á íslensku máli. Gögnin verða varðveitt sem hljóð- og textaskrár á Stofnun Árna Magnússonar 
í íslenskum fræðum. 
 

Það er undir þér komið hvernig við megum nota samtalið sem þú tekur þátt í. Þess vegna viljum við biðja þig að fara vandlega 
yfir þetta blað með foreldrum þínum eða forráðamönnum. 
 

Mundu að þú getur alltaf hætt við og dregið þig út úr verkefninu. Þú þarft ekki að segja okkur af hverju þú hættir við. 
 

Vinsamlegast lesið staðhæfingarnar hér að neðan og merkið við „já“ eða „nei“ eftir því sem við á. Athugið að merkja þarf við 
hvern lið fyrir sig. 
 
 
 

1. Ég hef fengið nægar upplýsingar um verkefnið og ég veit að ég get hætt þátttöku   JÁ  NEI 
hvenær sem er. 

 

2. Ég samþykki að samtalið verði notað við rannsóknir á íslensku talmáli. Í því felst m.a.   JÁ  NEI 
að dæmi úr samtalinu séu birt í fræðilegum tímaritum, á málfræðiráðstefnum, 
í kennslustundum í háskólum og í verkefnum háskólastúdenta (án nokkurra  
persónuupplýsinga). Fræðimenn fá aðgang að samtölunum í gegnum gagnagrunn 
hjá Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum sem lokaður er með aðgangsorði. 

 

3. Ég samþykki að textaskráin (án hljóðs) verði sett í leitarbæran gagnagrunn á netinu.   JÁ  NEI 
Notendur geta aðeins kallað fram brot af samtölunum í einu (t.d. 5-9 línur). 
 

4. Ég samþykki að hljóðupptaka og textaskrá verði gerð aðgengileg á vefgátt ætlaðri þeim   JÁ    NEI 
sem vinna að þróun íslenskrar máltækni. Gögnin verða þjöppuð, vistuð á sérstöku 
skráarsniði og gerð aðgengileg öllum sem samþykkja notkunarskilmála vefgáttarinnar.  

 
 
 
 
 

Ég hef fengið nægar upplýsingar um verkefnið og samþykki að taka þátt í því.  
 

 

NAFN 

 

BÚSETA FÆÐINGARÁR 

UNDIRRITUN DAGSETNING 
 
Ég hef fengið nægar upplýsingar um verkefnið og rætt við barnið mitt hvað í því felst. Ég veiti mitt samþykki fyrir 
þátttöku. 

FORRÁÐAMAÐUR  

UNDIRRITUN DAGSETNING 
 


