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Bókmenntir – hugtök  
 
A 
Aðalpersónur:  Aðalpersóna er sú persóna sem allt snýst um í sögum og leikritum. 

Hún gegnir þar meginhlutverki og hefur úrslitagildi fyrir framvindu 
verksins. Aðalpersónur eru oftast ein til þrjár. Ef aðalpersónan er 
ein persóna er hún stundum kölluð söguhetja.  

 
Alrím: Rím getur verið alrím (heilrím) en þá ríma sérhljóð og þau samhljóð 

sem á eftir fara í rímorðum. 
 
halur   falur  valur 

 
Aukapersónur: Aukapersónur eru þær persónur í sögum og leikritum sem þjóna 

framgangi sögunnar en öfugt við aðalpersónur gegna þær ekki 
meginhlutverki.  

 
Á 
 
B 
Bein mynd: Einhverju sem fyrir augu ber er lýst eins og það birtist.  
 
  Lítill fugl hefur gert sér hreiður í vorgrænu tré.  
 
 
Boðskapur: Þær hugmyndir, áróður eða lífsskoðun sem höfundur vill koma á 

framfæri við lesendur.  
 
 
Bundin ljóð: Ljóð er kallað bundið eða hefðbundið ljóð ef það hefur fasta 

hrynjandi, ljóðstafi og rím. 
 
    Tíminn vinnur aldrei á 
    okkar bestu stundum. 
    Ævilangt þær anga frá 
    stórum urðar helgilundum. 
       

Hulda 
      
 
Bundið mál: Texti sem saminn er þannig að lestur hans fylgir ákveðnum takti 

eða hrynjandi. 
 
 

Bygging  
Íslendinga- 
sagna:  Sögurnar eru misjafnar að byggingu, sumar eru æði flóknar en 

aðrar hnitmiðaðar. Inn í sumar sögur er skotið þáttum. Hægt er að 
fella Íslendingasögur í ákveðið mót: 1. Kynning persóna. 2. Ósætti. 
3. Ris. 4. Hefnd. 5. Sættir. 6. Sögulok. 

 
 
Bragarháttur: Reglubundið bragform þar sem braglínur og/eða erindaskipan eru 

eftir ákveðnum reglum. Ferskeyttur háttur hefur t.d. fjórar 
braglínur, 7, 6, 7, 6 atkvæði í ljóðlínu, víxlrím og stuðlasetningu. 
Aðrir hættir fylgja síðan öðrum reglum. 
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Bragfræði:  Bókmenntafræði sem fjalla um ákveðin ytri einkenni bundins máls. 

 
Bragliður,  
kveða:  Bragfræðileg eining sem samanstendur af orðum sem eru borin 

fram saman. Orðin eru ýmist einliðir (forliður eða stúfur), tvíliðir 
eða þríliðir. Í dæminu eru fjórar kveður sem hver um sig inniheldur 
einn tvílið. 

 
| Fanna | skautar | faldi | háum | 

 
 
Braglína,  
ljóðlína:     Ein lína í ljóði. 

 
 

D 
 
Dróttkvæði: Önnur af tveimur helstu norrænum skáldskapargreinum. Meiri 

háttar kvæði kölluðust drápur eða flokkar en einnig voru kviður eða 
lausavísur. Orðið drótt merkir hirð. Oft voru þessi kvæði samin um 
konunga og flutt við hirð þeirra. Flest kvæðanna eru eignuð 
ákveðnum höfundum. Kvæðin voru afar flókin og mikið var um 
flóknar myndlýsingar sem eru nútímafólki illskiljanlegar. 

 
 
Dróttkvæður  
háttur: Mjög gamall háttur frá því fyrir landnám. Hann er algengasti 

hátturinn í dróttkveðskap (hirðkveðskap) og í lausavísum. Erindi eru 
8 línur og 6 atkvæði eru í línu.  Hátturinn hefur stuðla og höfuðstafi 
auk þess sem hann er rímaður. Rímið er sérstakt að því leyti að í 
hverri línu eru tvö orð sem ríma saman. Til skiptis eru 

 aðalhendingar (alrím) og skothendingar (hálfrím). Hér er kvæði 
Þormóðs Kolbrúnarskálds, fært örlítið til nútímamáls og við það 
riðlast atkvæðafjöldi. Strikað er undir rím. 

 
    Undrast öglis landa    
    eik hví vér erum bleikir 
    fár verður fagur af sárum 
    fann ég örvadrif, svanni, 
    mik fló málmur hinn dökkvi 
    magni keyrður í gögnum, 
    hvasst beit hjarta hið næsta 
    hættulegt járn er ég vætti. 
 
 
E 
Eddukvæði:  Fornnorræn goða- og hetjukvæði sem eru ort undir edduháttum. 

Edduhættirnir eru fornyrðislag, ljóðaháttur og málaháttur. Þessir 
hættir eiga það sameiginlegt að vera stuðlasettir en órímaðir. 
Sjaldnast er vitað um höfund fornu eddukvæðanna. 

 
Einhæft mál: Það er kallað einhæft mál þegar orðaforðinn sem notast er við er 

lítill og sömu orðin eru notuð aftur og  aftur.  
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Endarím: Rím í lok braglínu. Endarím er ýmist runurím eða víxlrím. Í runurími 
ríma tvær eða fleiri braglínur í röð. Í víxlrími raðast rímið á víxl, 
önnur hver lína rímar. 

 
Endurtekning: Þegar ákveðin orð, orðasambönd eða merking er endurtekin og 

þannig lögð ákveðin áhersla á þau. 
 
    Deyr fé 
    deyja frændur 
    deyr sjálfur hið sama 
    en orðstír deyr aldrei 
    þeim er sér góðs um getur. 
 
 
Erindi: Erindi ljóða hafa mismargar ljóðlínur. Ferskeytlan hefur fjórar línur, 

limran fimm og svo mætti lengi telja. 
 
 

F 
Ferskeytla: Algengur bragarháttur fyrir lausavísur sem til eru mörg afbrigði af. 

Ferskeyttur háttur hefur t.d. fjórar braglínur, 7, 6, 7, 6 atkvæði í 
ljóðlínu, víxlrím og stuðlasetningu. Aðrir hættir fylgja síðan öðrum 
reglum. 

 
    Fljúga hvítu fiðrildin 
    fyrir utan gluggann. 
    Þarna siglir einhver inn 
    ofurlítil duggan. 
      Sveinbjörn Egilsson 
 
 
Forliður: Áhrifslaus bragliður stendur fremst í ljóðlínu og er alltaf eitt 

atkvæði. Forliður telst ekki sem atkvæði í ferskeytlu. 
 
    Ungum | er það | allra | best 

að | óttast | guð sinn | herra 
Þeim mun | viskan | veitast | mest 
og | virðing | aldrei | þverra. 

 
 
Form og  
bygging:  Sýnir hvernig skáldið mótar ljóðið og byggir upp texta. Viðkemur 

því útliti og innihaldi ljóðsins, þ.e. erindaskiptingu, stílbrögðum og 
öðru sem máli skiptir. 
 
 

Fornyrðislag: Forn bragarháttur frá því fyrir landnám.  Vísur undir hættinum hafa 
8 línur og tvö ris eru í hverri þeirra. Oftast eru 4 atkvæði í línu. 
Tvær og tvær línur stuðla saman. 

    
    Senn vóru hafrar 
    heim um reknir,  
    skyndir að sköklum  
    skildu vel renna. 
    Björg brotnuðu, 
    brann jörð loga; 
    ók Óðin sonr 
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    í jötunheima. 
     
 
 
Frásagnar- 
háttur:  Sú aðferð sem höfundur velur sér til að flytja lesendum sögu sína 

og hvernig hann býr til listræna frásögn úr ólistrænu efni. 
Sjónarhornið sem hann kýs sögunni er hluti af frásagnarhætti. 

 
 
G 
 
 
H 
Hálfrím: Stundum er rímið ekki algjört heldur ríma einungis einstök hljóð í 

atkvæðum saman. Hálfrím er algengt í dróttkvæðum og kallast þá 
skothendingar. 

 

sund – band    greið - bleik 
 
 
Hlutlægur  
texti:  Þegar höfundur lýsir atburðum og persónum utan frá án þess að 

skyggnast inn í huga nokkurrar persónu. Í slíkum texta er höfundur 
ekki sjáanlegur og talar aldrei beint til lesandans. 

 
 
Hrynjandi:  Sama og taktur í ljóði. Byggist upp á lengd kveðu. 
 
 
Hrynhendur  
háttur: Mjög gamall háttur frá því fyrir landnám og oft torskilinn. Hættinum 

svipar til dróttkvæða háttarins. Erindi eru 8 línur og 8 atkvæði eru í 
línu.  Hátturinn hefur stuðla og höfuðstafi auk þess sem hann er 
rímaður. Rímið er sérstakt að því leyti að í hverri línu eru tvö orð 
sem ríma saman. Til skiptis er hálfrím og alrím.  

 
         
Hugblær: Tilfinningin sem texti (oft ljóð) vekur með manni, s.s. 

alvöruþrunginn, ögrandi, feimnislegur, hatursfullur. 
 
Huglægur  
texti:  Huglægur texti er blandaður ýmsum huglægum atriðum og 

skoðunum.  
 
I 
Innri tími: Sá tími sem líður innan sögunnar. Þessi tími getur verið ein mínúta, 

mánuður, öld o.s.frv. 
 
 
Innrím: Annars vegar rím innan sömu braglínu og hins vegar rímorð sem 

tengja saman braglínur en stendur ekki í lok línu. 
     
    Latur kútur laus við kraft, 
    leysir hnúta snúna. 
    Matti þrútinn hefur haft 
    hægðir úti núna. 
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Í 
Íslendinga- 
sögur:   Sögur sem fjalla um Íslendinga á tímabilinu frá landnámsöld fram á 

11.öld. Sögurnar gerast að mestu á Íslandi. Þær eru samdar á 
miðöldum. Sumar geta verið nokkuð flóknar og fjölmargar persónur 
komið við sögu. 

 
 
Íslendinga- 
þættir:  Stuttar frásagnir af Íslendingum sem gerast ýmist á Íslandi eða 

erlendis. Segja einfalda sögu af einni aðalpersónu og fáum 
aukapersónum. Eru oft felldir inn í Íslendingasögur. 

 
  
J 
 
K 
Karlrím:  Einrím, rímorð hefur eitt atkvæði. 
 
    ær   fær    kær 
 
 
Kvenrím:  Tvírím, rímorð hefur tvö atkvæði og ríma bæði. 
 
    kona    svona  vona 
 
 
L 
Laust mál: Óbundið mál. Texti sem birtist okkur t.d. í sögubókum. Þegar ekkert 

bindur texta s.s. hrynjandi eða rím. Laust mál er oft kallað prósi. 
 
 
Limra: Vísuform með fimm braglínum. Mikið notað í spaugi. Venjulega þrír 

öfugir þríliðir í línum 1,2 og 5 en tveir þríliðir í línum 3-4. Endarím 
er aabba. Gott er að lesa nokkrar limrur til að finna 
taktinn/hrynjandina í þeim. 
 
 Samviska 
 
 Hún Snotra er móðir að Snató, 
 en Snató er undan Plató. 
  Hann er skelfilegt svín, 
  en þó skammast hann sín 
 niðrí skott, ef við köllum hann Nató. 
  
    Þorsteinn Valdimarsson 
 

Ljóðlína,  
braglína:   Ein lína í ljóði.  
 
 
Ljóðaháttur: Forn bragarháttur frá því fyrir landnám. Vísur undir hættinum hafa 

6 línur. Ljóðið skiptist í tvennt. Fyrstu tvær línurnar í hvorum 
helmingi stuðla saman en síðan kemur stök lína sem er sér um 
stuðla. 
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    Ástarstjörnu 
    yfir Hraundranga 
    skýla næturský; 
    hló hún á himni, 
    hryggur þráir 
    sveinn í djúpum dali.     
 
 
Ljóðmælandi: Sá sem talar/mælir í ljóðinu er kallaður ljóðmælandi en hann er ekki 

endilega höfundur ljóðsins né flytjandi. Höfundur getur verið 
karlmaður sem lætur konu eða barn mæla í ljóðinu og jafnvel dýr 
eða dauða hluti. 

 
 
Ljóðstafir: Samheiti yfir stuðla og höfuðstafi. Í ljóðstöfum felast ákveðnar 

hljóðalíkingar sem standa á ákveðnum stöðum í braglínum. Oftast 
eru tvær línur saman um ljóðstafi og standa þá stuðlarnir í fyrri 
línunni en höfuðstafurinn í þeirri seinni. Ef ljóðstafirnir eru samhljóð 
þurfa öll hljóðin að vera þau sömu en ef þau eru sérhljóð þá skiptir 
ekki máli hver sérhljóðinn er. Athuga þarf að sérstakar reglur gilda 
um ljóðstafinn s. 

  
 
M 
Minni: Þegar persónur eða ákveðin atvik eða persónugerðir koma fyrir 

aftur og aftur í bókmenntum. Þegar ákveðið minni er notað „veit“ 
lesandinn hvað á að gerast þrátt fyrir að enginn segi honum það. 
Þetta má oft sjá í kvikmyndum þegar við vitum upp á hár hvað 
gerist næst í myndinni enda þótt við höfum aldrei séð hana áður. Í 
ævintýrum má oft sjá minni, t.d. vondu stjúpuna og heimska 
drenginn sem fer út í heim og eignast kóngsdótturina. 

 
 
Módernismi: Stefna í ljóðagerð og fleiri listum. Módernistar notuðu samþjappað 

form ljóða og ljóð þeirra voru almennt óbundin. Torræðni gætir oft í 
ljóðunum og í þeim má oft greina einsemd og einangrun. Í dag er 
hugtakið einkum notað um nútímaljóðlist. 

 
 
Myndhverfing: Einhverju er líkt við annað án þess að notuð séu nokkur hjálparorð 

til þess. 
  

Sólin er brosandi barn í litríkum fötum. 
 
 
Myndmál : Myndræn tjáning sem notuð er í ljóðum og sögum. Talað er um 

þrenns konar myndmál, viðlíkingar, myndhverfingar og 
persónugervingar. Einnig er hægt að sýna hlutina eins og þeir eru 
og er þá talað um beina mynd. 

 
 
N 
Nýrómantík:  Nýrómantík er einhverskonar andsvar við raunsæi og kom fram um 

aldamótin 1900. Menn vildu hverfa aftur til rómantíkur og fóru að 
sækja sér efni í þjóðsögur. Oft bar mikið á bölsýni hjá skáldum sem 
aðhylltust þessa stefnu. Hetjudýrkun var einnig áberandi eins og í 
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rómantíkinni. Nokkur af skáldum nýrómantíkur eru Hulda, Einar 
Benendiktsson, Davíð Stefánsson, Stefán frá Hvítadal o.fl. 

 
O 
 
Ó 
Óbundin ljóð: Ljóð er kallað óbundið eða óhefðbundið ef það hefur ekki fasta 

hrynjandi, ljóðstafi eða rím. Stundum nota skáldin þó rím eða 
ljóðstafi á stöku stað. 

 
  hringurinn er skynjanaklessur 
  þar sem maður stoppaði 
 
  hlusta ekki á veðurfregnir 
  les ekki blöð keyra hringveginn réttsælis 
    marga hringi og bora sig djúpt 
    inn í landið inn í landinu 
    mitt eigið land þar sem allt lætur að stjórn 
    leysist upp í sjóndeildarhringi 
 
    hringi með hnútum 
    hringi með blómum 
    hringi með fuglum 
       Þórunn Valdimarsdóttir 
 
 
P 
Persónu- 
gerving:   Dauðir hlutir og hugtök öðlast líf.  
     

Veturinn flúði undan léttklæddu vorinu. 
 
 

Persónu- 
sköpun: Þegar persónur eru skapaðar í sögum eða leikritum er það gert með 

beinum og óbeinum hætti.  Sögumaður getur lýst persónum beint 
s.s. útliti, hátterni og innræti. Einnig eru óbeinar lýsingar sem koma 
fram í framkomu og hegðun persónanna sjálfra. Þá geta óbeinar 
lýsingar falist í viðhorfi og umsögnum annarra. Í Íslendingasögum 
eru lýsingar fyrst og fremst fólgnar í atferli persónanna og beinni 
kynningu þegar persóna er fyrst kynnt til sögunnar. 

 
 

Prósaljóð: Ljóðform sem er braglaust með öllu og er því eins og hver annar 
texti/prósi nema hvað skáldin gæða hann ýmsum einkennum ljóðs 
s.s. skáldlegu orðavali, myndmáli og samþjöppun. 

 
 
R 
Raunsæi: Stefna sem kom fram seint á 19. öld, fyrir rúmum 100 árum. 

Skáldin horfðu á nútímann en ekki fortíðina eins og rómantísku 
skáldin. Þau litu á vandamál nútímans og skrifuðu um það sem var 
að gerast. Lítilmagninn og aðrir þeir sem voru á einhvern hátt undir 
í samfélaginu voru umfjöllunarefni þeirra. Kvennabarátta tengist 
raunsæinu og einnig ýmis róttæk mál s.s. mál kirkju og siðferðis. 
Nokkur af skáldum raunsæis eru Gestur Pálsson, Einar Kvaran, 
Þorgils gjallandi, Hannes Hafstein, Þorsteinn Erlingsson og Ólöf 
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Sigurðardóttir. 
 

 
Ris: Þar sem saga nær hápunkti er sagt að ris sé í sögunni, þ.e. sagan 

rís þar hæst. Í hverri sögu geta verið nokkur ris. 
 
 
Ritdómur:  Lýsing og kynning á verki sem einnig er oftast gagnrýni á verkið. 

Oftast eru ritdómar um nýútkomin verk. 
 
 

Rím : Endurtekning hljóða eða hljóðasambanda eftir ákveðnum reglum. 
Til er margskonar rím s.s. alrím, hálfrím, endarím, innrím, kvenrím, 
karlrím og veggjað rím. 
 
 

Rómantík:  Stefna í bókmenntum sem kom fram í byrjun 19. aldar, fyrir um 
það bil 200 árum. Rómantísku skáldin höfnuðu allri fræðslu. Þau litu 
frekar á það hrikalega í náttúrunni og fegurð hennar. Þau reyndu að 
hrífa fólk með sér. Helstu einkenni rómantíkurinnar hérlendis voru 
þau að skáldin litu til fortíðar og þjóðernisrómantík varð áberandi. 
Menn sömdu gjarnan undir fornum bragarháttum. Rómantíkin 
hérlendis tengdist oft sjálfstæðisbaráttu. Sem dæmi um skáld 
rómantíkur má nefna Bjarna Thorarensen, Jónas Hallgrímsson, 
Bólu-Hjálmar, Jón Thoroddsen, Benedikt Gröndal, Grím Thomsen, 
Pál Ólafsson og Guðnýju Jónsdóttur. 

 
 
Runurím: Þegar rímorðin í enda ljóðlína koma í einni runu, tvö eða fleiri í röð 

er rímið kallað runurím. 
     
      
    Hafblær þegir – þagna bárur allar, 
    þögul í skuggafaðm sér jörðin hallar. 
    Guðanna aftanblys á himinboga 

brenna og loga. 
S 
Samtíma- 
höfundur:  Höfundur sem uppi er á sama tíma og sá sem um er rætt. 

(Samtíma = sama tíma) 
 
 
Sjónarhorn: Sú staða sem sögumaður hefur í sögunni markar sjónarhornið. Við 

sjáum sögur með mismunandi hætti. Í 1.p. frásögn er sögumaður 
sú persóna í sögunni sem segir söguna. Í 3.p. frásögn er sögumaður 
ekki persóna í sögunni og misjafnt er hversu miklar upplýsingar við 
fáum um hugsanir persóna. Stundum veit sögumaður hvað allir 
hugsa en stundum ekki neitt. Þegar sögumaður virðist ekkert vita 
og aðeins sjá hlutina eins og myndavél er talað um hlutlæga 
frásögn. 

 
 
Sonnetta: Gamall ítalskur bragarháttur frá 13. öld. Hátturinn hefur  14 línur, 

fimm bragliði í hverri línu sem oftast eru tvíliðir. Erindaskiptingin er 
tvö erindi með fjórum braglínum og tvö með þremur. Rímið er ýmist 
kven- eða karlrím og er oftast ABBA ABBA CDE CDE. Til er annað 
afbrigði af hættinum sem kallast ensk sonnetta. Í því afbrigði er 
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erindaskiptingin þrjú fjögurra lína erindi og síðan koma tvær línur 
sem ríma saman. 

 
    Nú andar suðrið sæla vindum þýðum,  
    á sjónum allar bárur smáar rísa, 
    og flykkjast heim að fögru landi Ísa, 
    að fósturjarðar minnar strönd og hlíðum. 
 
    Ó heilsið öllum heima rómi blíðum 
    um hæð og sund í drottins ást og friði; 
    kyssi þið, bárur, bát á fiskimiði, 
    blási þið, vindar, hlýtt á kinnum fríðum. 
 
    Vorboðinn ljúfi, fuglinn trúr, sem fer 
    með fjaðrabliki háa vegaleysu 
    í sumardal að kveða kvæðin þín! 
    Heilsaðu einkum, ef að fyrir ber 
    engil, með húfu og rauðan skúf, í peysu; 
    þröstur minn góður! Það er stúlkan mín. 
 
Skeytastíll:  Notuð eru mjög fá orð og málsgreinar minna á símskeyti. 
 
 
Skrúðmælgi: Málið er skreytt með það mörgum og fjölbreyttum orðum að farið er 

yfir strikið. 
 
 

Skrúðstíll:  Andstæða skeytastíls því orðanotkunin er mikil og skreytt. 
 
 
Staka:   Lausavísa sem er sjálfstætt stakt erindi. 

 
 

Stílbrögð: Í ræðu og riti þegar vikið er frá einfaldri og venjubundinni 
málnotkun til þess að gefa efninu ákveðinn blæ, leggja áherslu á 
einstök atriði eða hafa sérstök áhrif á viðtakandann. Sem dæmi um 
stílbrögð má nefna endurtekingar og andstæður. 

 
 
Stíll: Málfar sem einkennandi er fyrir hvern einstakling. Oft þekkjast 

skáld af þeim stíl sem þeir hafa tamið sér. 
 
 
Stuðlar:  Ljóðstafir í stökum línum, þ.e. fyrstu, þriðju o.s.frv. 
 
 
Stúfur:  Bragliður með einu áhersluatkvæði í enda ljóðlínu. 
 

Ungum | er það | allra | best 
að | óttast | guð sinn | herra 
Þeim mun | viskan | veitast | mest 
og | virðing | aldrei | þverra. 

 
 
Stýfður liður: Sjá stúfur. 
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Súrrealismi: Einnig kallað yfirraunsæi. Stefna í bókmenntum og fleiri listum sem 
kom fram á fyrri hluta 20. aldar. Listformið losnaði undan 
viðteknum venjum og farið var að draga fram hluti úr dulvitund og 
leyndar óskir og hvatir. Mikið var um óvænt hugsanatengsl.  
 
 

Sögumaður: Sú persóna sem segir sögu. Stundum er sögumaður aðal- eða 
aukapersóna í sögunni en oft stendur hann utan við hana. 

 
 
Sögusvið:  Hugtak sem svipar til umhverfis. Nær yfir það umhverfi sem 

persónurnar hrærast í, landslag, hýbýli og aðrar ytri aðstæður; 
veðurfar og árstíma; félagslegt umhverfi, fjárhagslegt, pólitískt, 
trúarlegt og siðferðilegt. 

 
 
Söguþráður: Aðalatriði sögunnar án þess að tengja þau ákveðnum einstaklingi, 

tíma eða umhverfi. Söguþráður er rakinn í tímaröð. Hann er 
efniskjarninn í atburðarás í hvers konar frásögn, skáldsögu, ljóði 
eða leikriti.  

 
 
T 
Tákn: Í rauninni er tákn eitthvað sem kemur í stað einhvers annars. 

Krossinn er tákn trúarinnar, þjóðfánar tákn landa. Einnig búa skáld 
til sín eigin tákn sem aðrir hafa ekki notað.  

 
 
Tvíliður: Bragliður sem inniheldur tvö atkvæði. Ýmist eitt tveggja atkvæða 

orð eða tvö orð sem hvort um sig eru eitt atkvæði en eru lesin eins 
og um eitt orð væri að ræða. Fyrra atkvæðið er með áherslu en hitt 
áherslulaust. Vísan er að mestu byggð upp á tvíliðum. 

 
Ungum | er það | allra | best 
að | óttast | guð sinn | herra 
Þeim mun | viskan | veitast | mest 
og | virðing | aldrei | þverra. 

 
U 
Umhverfi: Hugtak sem nær yfir allar ytri aðstæður náttúrulegar, félagslegar og 

menningarlegar. Í þröngri merkingu er þetta staðurinn sem við 
erum á. 

 
 
Ú 
Úrdráttur: Stílbragð sem leggur áherslu á atriði með því að draga úr því. Þetta 

stílbragð er algengt í Íslendingasögum.  
  
  Hann þótti ekki illa innrættur. 

 
V 
Veggjað rím: Rímorð hafa þrjú atkvæði sem ríma saman. 
     

veggjunum - seggjunum 
 
 



©Vallaskólaleiðin – 10.bekkur 

Viðlíking: Einhverju er líkt við annað og notuð eru til þess hjálparorð. Algeng 
hjálparorð eru eins og, sem og líkt og. 

 

Sólin er sem brosandi barn. 
 
 
Vísun: Skírskotun til atburða eða aðstæðna sem lesandi gæti þekkt. 

Stundum er vísað í samtímaviðburði en ekki síður í þekkt atriði úr 
bókmenntum. Mjög oft er vísað í Biblíuna. Vísanir skapa með þessu 
aukna breidd í frásögnina ef lesandinn skilur hana.  

 
 
Víxlrím: Þegar endarím er í annarri hverri ljóðlínu. Lína 1 og 3 ríma þá 

saman, lína 2 og 4 o.s.frv.  
 

Ungum | er það | allra | best 
að | óttast | guð sinn | herra 
Þeim mun | viskan | veitast | mest 
og | virðing | aldrei | þverra. 

 
Y 
Ytri tími:  Sá tími þegar atburðir sögunnar eiga sér stað, þ.e. dagatalstími. 
 
 
Ý 
 
Þ 
Þjóðskáld: Sæmdarheiti sem ýmis af fremstu skáldum okkar Íslendinga hafa 

fengið, sérstaklega þau skáld sem urðu vinsæl hjá almenningi s.s. 
Jónas Hallgrímsson, Steingrímur Thorsteinsson o.fl. 

 
 
Þríliður: Bragliður með þremur atkvæðum. Fyrsta atkvæðið hefur áherslu en 

ekki hin. 
 
 

Þula: Sérstakt ljóðform í frjálsu formi án erindaskila. Ljóðlínur eru 
mislangar og stuðlasetning er frjáls, stundum jafnvel engin. Rím er 
einfalt runurim (aabb..) og stundum er því sleppt. Efni þulunnar er 
venjulega einfalt og blátt áfram. Gott er að lesa þulu til að finna 
þuluhrynjandina. 
 
 „Grágæsa móðir! 
 ljáðu mér vængi“, 
 svo ég geti svifið 

suður yfir höf. 
Blikknuð hallast blóm í gröf, 
byrgja ljósið skugga tröf; 
ein ég hlýt að eiga töf 
eftir á köldum ströndum, 
ein ég stend á auðum sumarströndum. 
Langt í burt ég líða vil, 
ljá mér samfylgd þína! 
Enga vængi á ég til  
utan löngun mína, 
utan þrá og æskulöngun mína. 
...  
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Þversögn: Orðalag sem fljótt á litið virðist ekki ganga upp, þ.e. virðist fela í sér 
mótsögn og merkingarleysi, en gengur svo upp og er rökrétt þegar 
betur er að gáð. 

 
Ég geng í hring í kringum allt sem er og innan þessa hrings 
er veröld mín.  

Steinn Steinarr 
 
 
Æ 
 
 
Ö 
Örsögur Örsaga er mjög stutt, listræn frásögn, oftast fáeinar línur. Hún líkist 

mest prósaljóði en notar þó minna myndmál. Örsaga hefur mörg 
einkenni smásögu, s.s. takmarkaða atburðarás, fáa atburði og 
persónur sem þróast ekki. Örsagan er upplifun augnabliksins. 

 
 
 
 
 


