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Málfræðihugtök 
 
A 
Aðalfall: Nefnifall er aðalfallið og í því falli standa fallorðin í orðabókinni.  
 
Aðalsetning: Setning sem getur staðið óstudd og er því ekki setningarliður í 

annarri setningu. Aðalsetning tjáir fulla hugsun. Þegar aðalsetning 
kemur á eftir samtengingu fer ávallt aðaltenging á undan henni. 

 
  Jóhanna er væn. 
 
Aðaltenging: Samtenging sem tengir saman einstök orð og setningar. Ef aðal-

tenging er notuð kemur aðalsetning á eftir henni. Aðaltengingarnar 
eru: en, heldur, enda, og, eða, ellegar, bæði – og, hvorki – né, 
annaðhvort – eða, hvort – eða, ýmist – eða.  

 
  Jóhanna er væn en Þór er betri. 
 
Afleiddar  
myndir sagna:  Allar þær myndir sem dregnar eru af kennimyndum sagna kallast 

afleiddar myndir.  
 

Sögnin að fljóta beygist á þennan hátt í kennimyndum. 
Afleiddar myndir hennar eru sýndar fyrir neðan. 
 
1.km.  2.km.  3.km.  4.km. 
að fljóta flaut      flutum  flotið  
flýt  fleyta  flyti  

 
 
Afleidd orð:  Afleidd orð eru þau orð sem mynduð eru með forskeyti eða 

viðskeyti. 
 
  ó-þægi-leg   van-þekk-ing   
 
 
Andheiti: Þegar tvö orð hafa gagnstæða merkingu eru þau andheiti hvort 

annars. 
 

svart – hvítt   heitt – kalt 
 
 
Andlag: Oftast fallorð í aukafalli sem stendur með áhrifssögn. Andlag fer 

oftast nær á eftir sögninni. Með einni sögn geta staðið tvö andlög, 
hvort í sínu fallinu.     

               
Jón sér hund (þf.).   Jón gaf Sveini (þgf.) brauð (þf.). 

 
 
Atkvæði: Eitt sérhljóð með engum eða einhverjum samhljóðum mynda 

atkvæði. 
 

hús (1 atkv.)   kon-a (2 atkv.)  hí-býl-i (3 atkv.) 
 
 

Atviksliður:  Hvert einstakt atviksorð myndar atvikslið. 
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    Mér líður vel. (einn atviksliður) 
    Ég er ekki mjög þreytt. (tveir atviksliðir) 
 
 
Atviksorð:  Óbeygjanleg orð sem tákna hvar, hvenær og hvernig eitthvað á sér 

stað. Einnig eru til atviksorð sem notuð eru til áherslu. Eftir 
hlutverki sínu nefnast þau staðaratviksorð (hvar), tíðaratviksorð 
(hvenær), háttaratviksorð (hvernig), áhersluatviksorð og 
spurnaratviksorð. Atviksorð standa með sögnum, lýsingarorðum 
eða öðrum atviksorðum og lýsa þeim nánar. 

 
Jórunn er mjög dugleg. (Áhersluatviksorð með lýsingarorði.) 

 Sölvi hleypur hratt. (Háttaratviksorð með sagnorði.) 
Þór er ekki mjög klár. (Áhersluatviksorð með atviksorði.) 
Hvenær hefst tíminn? (Spurnaratviksorð.) 

 
 

Aukaföll: Samheiti yfir öll föll önnur en nefnifall, þ.e. þolfall, þágufall og 
eignarfall. 

   
 
Aukasetning: Aukasetning segir ekki fulla hugsun og getur ekki staðið sjálfstæð. 

Hún er einnig setningarliður í annarri setningu. Aukasetningar 
hefjast á aukatengingu. 

 
Maðurinn villtist þótt veðrið væri gott. 

 
 
Aukatenging: Aukasetningar hefjast á aukatengingu.  
 
    Ég kem í kvöld ef ég get. 
 
Á 
Áhersla í  
íslensku:  Aðaláherslan er á fyrsta atkvæði orðs. Ef orð er samsett  er einnig 

áhersla á fyrsta atkvæði í seinni hlutanum.  
 
  fót-ur  fót-a-þreyt-a 
 
Áhrifslaus  
sögn:  Áhrifslaus sögn stýrir ekki falli og ef fallorð stendur með henni er 

það í nefnifalli. Stundum stendur ekkert fallorð með áhrifslausri 
sögn. Fallorð sem stendur með áhrifslausri sögn kallast sagnfylling. 

 
Jónas er kennari (nf.). 

 
 
Áhrifssögn:  Áhrifssögn stýrir falli á því fallorði sem stendur með henni. Fallorðið 

stendur því í aukafalli. Fallorðið sem stendur með áhrifssögn kallast 
andlag. 

 
    Jórunn bakar köku (þf.). 
 
B 
Bein ræða: Það er kölluð bein ræða þegar haft er eftir einhverjum nákvæmlega 

það sem hann segir. Bein ræða er afmörkuð með gæsalöppum. 
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  Jón sagði: „Mér er kalt.“ 
 
  
Beyging:  Þegar orð hafa mismunandi útlit (form) eftir því hvar þau standa í 

setningu er sagt að þau beygist. Dæmi um slíkt er fallbeyging og 
tíðbeyging. 

 
Tíðbeyging sagnorðs:  
er (1.p.et.nt.), var (1.p.et.þt.), væri (1.p.et.þt.) 
 
Fallbeyging nafnorðs: 
hestur (nf.), hest (þf.), hesti (þgf.), hests (ef.) 
 

 
Beyging sagna:  Hægt er að flokka sagnir í þrennt eftir beygingu þeirra þ.e. í veikar, 

sterkar og blandaðar sagnir. Veikar  sagnir enda á -aði, -ði, -di eða 
-ti í 1.p.et.þt. en sterkar sagnir eru endingarlausar í þátíð. 
Blandaðar sagnir hafa eitthvað af einkennum veikra og sterkra 
sagna. Núþálegar sagnir eru endingarlausar í nútíð, hafa nútíðina 
eins og sterkar sagnir hafa þátíðina. Ri-sagnir enda á -ri í þátíð. 

 
  Veik sögn:  laga – lagaði 
  Sterk sögn:  lesa – las 
  Núþáleg sögn: mega – má (nútíð) 
  Ri-sögn:  róa - reri 
 
 
Beygingar- 
ending:  Ending sem bætt er við stofninn til að sýna ákveðnar beygingar-

myndir orðs. Hvert orð getur haft margar beygingarmyndir. 
 
  jökull - jökuls -jöklar 

 
 

Boðháttur: Einn af persónuháttunum. Boðháttur er notaður til að skipa fyrir eða 
gefa fyrirmæli á annan hátt. Hátturinn er eingöngu til í 2.p. eintölu 
og fleirtölu. Í boðhætti má finna stofn sagna ef gætt er að því að 
persónuendingin sé ekki á honum. 

 
far  þú  farðu 

 
Breiður  
sérhljóði:  Hugtak sem notað er um tákn tvíhljóðanna au, ei, ey, á, ó, æ auk 

einhljóðanna í, ý og ú.  
 
E 
Efnisgrein: Efnishluti sögu eða annarrar frásagnar þar sem málsgreinar sem 

fjalla um sama efnið raðast saman. Efnisgreinar eru afmarkaðar 
með greinaskilum. 

 
 
Einhljóð: Sérhljóð í íslensku skiptast í einhljóð og tvíhljóð. Einhljóðin eru 8 og 

eru táknuð með bókstöfunum a, e, i, í, o, u, ú, ö. Í é finnst bæði 
sérhljóð og samhljóð (é=j+e). 

 
Einkunn: Einkunn er ákvæðisorð, oftast lýsingarorð, sem kveður nánar á um 

merkingu annars orðs. Einkunn getur verið hliðstæð frumlagi, 
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andlagi og sagnfyllingu eða staðið sem hluti af forsetningarlið. 
Eignarfallseinkunn er fallorð í eignarfalli. 

 
  Með frumlagi: Litli drengurinn er hávær. 
  Með andlagi: Drengurinn borðar hollan mat. 

Með sagnfyllingu: Jón er góður drengur 
Í forsetningarlið: Sara er í slæmu skapi. 
Eignarfallseinkunn: Jórunn Jónsdóttir er sæt.  

 
 
Eintöluorð: Nafnorð sem einungis eru til í eintölu. Varast ber að horfa eingöngu 

á merkingu orða því eintöluorð ná ekki endilega yfir einn hlut eða 
atriði. 

 
fólk   kaffi   hveiti   fjöldi 

 
 
Erfðaorð: Gömul orð í málinu sem hafa erfst frá einni kynslóð til annarrar. 

Mörg af þessum orðum hafa verið í málinu allt frá landnámstíð. 
Þetta eru öll algengustu orð málsins.  

 
fjall   hestur   viður  bátur 

 
F 
Fall: Í íslensku eru fjögur föll, nefnifall, þolfall, þágufall og eignarfall.  
 
 
Fallorð: Orð sem beygist í föllum, þ.e. geta staðið í nefnifalli, þolfalli, 

þágufalli og eignarfalli. Til fallorða teljast nafnorð, lýsingarorð, 
greinir, töluorð og fornöfn. 

 
 
Fallstýring: Þegar orð breytir falli annars orðs úr nefnifalli í aukafall er sagt að 

það stýri falli þess. Forsetningar stýra alltaf falli þeirra orða sem 
þær standa með. Margar sagnir stýra einnig falli orða sem með 
þeim standa. Fallorð standa í nefnifalli nema eitthvert annað orð 
hafi áhrif á þau og breyti falli þeirra.  

 
  Forsetning: Hann gengur undir brúna (þf.). 
  Sagnorð: Hún ýtti rólunni (þgf.). 
  Nafnorð: Maður konunnar (ef.) er skemmtilegur. 
 
 
Fleirtöluorð: Orð sem einungis eru til í fleirtölu. Þegar töluorð eru notuð með 

fleirtöluorðum eru þau í fleirtölu. Við segjum einar dyr, tvennar 
börur en ekki ein dyr eða tvær börur. Einnig er gott að máta 
sögnina að vera með orðunum. Jól eru á hverju ári en ekki jól er á 
hverju ári. 

 
jól   börur   dyr  tónleikar 

 
 
Fornöfn:  Fornöfn beygjast flest í kyni, tölu og falli. Fornöfnin skiptast í 

undirflokka eftir hlutverki sínu. Þau eru ábendingarfornöfn, 
spurnarfornöfn, afturbeygt fornafn, eignarfornöfn. ÁSAPÓE er nafn 
sem gott er að muna, en það sýnir upphafsstafi undirflokkanna. 
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  Ábendingarfornafn  
  Spurnarfornöfn 
  Afturbeygt fornafn 
  Persónufornöfn 
  Óákveðin fornöfn 
  Eignarfornöfn 

 
 
Forsetningar:  Óbeygjanleg orð sem stýra falli. Það þýðir að forsetning er 

fallstjórnandi sem setur orð (eitt eða fleiri) sem með henni stendur í 
aukafall. Á þessu eru engar undantekningar. Stundum er sagt að  
„forsetning“ sem ekki stendur með fallorði eigi að flokkast sem 
atviksorð. Flestar forsetningar stýra aðeins einu falli en til eru 
forsetningar sem stýra tveimur föllum. 

 
  Hann sá um skipulagninguna (þf.). 
  Gjöfin er frá mér (þgf.). 
  Vinnan var til einskis (ef.). 
 
  Hann situr á stólnum (þgf.). 
  Hann sest á stólinn (þf.). 
 
 
Forsetninga- 
liður:  Forsetning og þau orð sem hún stýrir mynda saman forsetningarlið. 
 
  Í Stykkishólmi finnast áhugaverðir staðir. 
  Sólin skín á góðum degi. 
 
 
 
Forskeyti:  Orðhluti sem skeyttur er framan við orð til að búa til nýtt orð án 

þess að breyta um orðflokk.  
 

ó-ánægja mis-hæðótt    for-eldri van-trú 
 
Framburðar- 
mállýskur:  Þegar fólk á ákveðnu svæði eða í ákveðnum hópi hefur sérstakan 

framburð sem sker sig frá framburði annarra hópa er talað um að 
það eigi sína mállýsku. Þekkt mállýska er harðmæli fyrir norðan. 

 
Framsögu- 
háttur:  Einn af persónuháttunum. Hátturinn er notaður í aðalsetningum í 

beinum staðhæfingum eða beinum spurningum. Stundum er sagt 
að framsöguháttur sé „venjuleg“ nútíð eða þátíð sagna. 

 
  Ég fer.   Ég fór. 
  Ég les.   Ég las. 

 
 

Frumlag: Setningarliður sem stendur fremst í setningu í eðlilegri orðaröð. 
Frumlag er venjulega fallorð í nefnifalli og táknar þann sem er eða 
gerir það sem sögnin segir. 

 
  Strákurinn hleypur hratt. 
  Stundum er rok á haustin. 
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G 
Gerandi: Gerandi er sá sem framkvæmir það sem sögnin sýnir. Í 

germyndarsetningu er gerandinn í frumlagssætinu en þolandinn í 
þolmyndarsetningu. 

 
  Germynd: Kindurnar bíta gras í haga. 
  Þolmynd: Féð var rekið á fjall af bændum. 
 
 
Germynd: Myndir sagna eru þrjár og er germynd ósamsett mynd og í rauninni 

grunnmynd sagnarinnar. Ekki eru notaðar neinar hjálparsagnir í 
germynd og heldur ekki neinum orðhluta bætt við sagnirnar. 
Gerandinn í setningunni er í frumlagssætinu. 

 
Jón klappaði hundinum. 

 
Gildishlaðin 
orð:  Orð sem fela í sér merkingu sem ekki kemur fram í hlutlausum 

orðum. Bíll er hlutlaust orð en drusla og glæsivagn eru gildishlaðin, 
þ.e. hlaðin aukinni merkingu. 

 
 
Gott mál:  Málnotkun sem hæfir vel hlutverki sínu. Orðin þurfa að vera valin af 

smekkvísi. Gott mál er alltaf málfræðilega rétt. Það veltur á 
aðstæðum hverju sinni hvað kallast gott mál, ekki er eðlilegt að 
nota sama málfar þegar flutt er háttíðaræða og þegar unglingar tala 
hver við annan.  

 
 
Grannir  
sérhljóðar:  Hugtak sem er notað um tákn einhljóðanna a, e, i, o, u, y. 
 
 
Greinir: Greinirinn er fallorð. Hann er aðeins eitt orð sem er til í öllum 

kynjum; hinn, hin, hið. Hann er oftast viðskeyttur við nafnorð. 
Þegar greini er skeytt við nafnorð hverfur h-ið af honum. Greinirinn 
gerir nafnorð ákveðin. Ef greinirinn stendur sér þá er hann vanalega 
á undan lýsingarorði. 

 
Saga Laxness heitir Hið ljósa man. Ljósa manið er ljóshærð 
kona. 

 
H 
Harðmæli: Flestir landsmenn bera fram b, d, g í orðum þar sem stafsett er p, t, 

k. Þeir sem hafa harðmæli bera orðin fram eins og þau eru stafsett. 
Þetta á við orð þar sem aðeins eitt samhljóð kemur á eftir sérhljóði. 

 
  api  ýta  kaka  fata 

 
                
 
Háttur :  Sagnir beygjast í háttum. Hættir skiptast í persónuhætti og 

fallhætti. Báðir hafa þrjá undirhætti. Sögn í persónuhætti breytist 
þegar skipt er um persónu í setningu en sögn í fallhætti tekur ekki 
breytingum. Í dæmunum hér að neðan er sögnin að fara sýnd í 1. 
persónu eintölu (ég) nema í boðhætti því hann er eingöngu til í 2. 
persónu.  
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Persónuhættir: 

   framsöguháttur  fer / fór 
   viðtengingarháttur  fari / færi 

  boðháttur  (2.p.)    farðu  
 
Fallhættir: nafnháttur    fara 

    lýsingarháttur nútíðar  farandi  
lýsingarháttur þátíðar  farinn / farin     

/ farið 
  
    

Hjálparsögn: Sögn sem stendur með aðalsögn en ber ekki aðalmerkinguna. Ef 
sagnir í setningu eru tvær og önnur er fjarlægð er það alltaf 
hjálparsögnin. 

 
 Ég bý hér (eingöngu aðalsögn). 

Ég hef búið hér (hjálparsögn+aðalsögn). 
 
 

Hliðstæð orð: Hliðstæð orð standa með einhverju öðru orði (aðalorði) og lýsa því 
betur. Þau standa þá í sama kyni, tölu og falli og aðalorðið. 
Lýsingarorð eru oftast hliðstæð en fornöfn og töluorð geta einnig 
verið það. Sum fornöfn eru mismunandi eftir því hvort þau eru 
hliðstæð eða sérstæð.  

 
Ég sá eitthvert drasl í blómabeðinu (hliðstætt).  
Sást þú eitthvað í blómabeðinu (sérstætt). 
 
 

Hlutlaus orð:  Orð sem fela ekki í sér neina aukamerkingu. Hús er t.d. hlutlaust 
orð en hreysi ekki þar sem það felur í sér aukamerkingu eða 
skoðun. 

 
 
Hlutlæg orð:  Orð sem fela ekki í sér mat eða aukamerkingu. Sjá hlutlaus orð. 
     
 
Hlutstæð orð :   Hlutstæð orð eru þau orð sem tákna áþreifanlega hluti, þ.e. 

snertanlega hluti öfugt við óhlutstæð orð sem ekki er hægt að 
snerta.  

 
  flaska  penni  bók 
 
 
Huglæg orð:  Orð sem fela í sér skoðun einhvers. Einnig kölluð gildishlaðin orð. 
 
    ást  fegurð  ilmur 
 
 
Hv-framburður: Til einföldunar má segja að í hv-framburði sé borið fram  hv- í 

upphafi orða þar sem það er stafsett, flestir landsmenn bera fram 
kv- í þessum orðum. 

 
  hver  hvar  hvenær hvert 
 
I  
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I-hljóðvarp: Ýmis sérhljóð breyttust í annað hljóð á ákveðnu tímabili. Hljóðvörp 
voru margskonar og bera nafn þess hljóðs sem veldur hljóðvarpinu. 
I-hljóðvarp er algengasta hljóðvapið og olli því að y og æ hljóð 
komu inn í málið. Hljóðvarpsvaldarnir hafa margir fallið brott. 

 
*lukilar > lyklar sonur > synir  taumur > teyma 

 
K 
Kenniföll: Þrjú föll eru kenniföll nafnorða, nf.et., ef.et. og nf.ft. Þessi föll 

hjálpa til við að sjá aðrar beygingarmyndir orðsins enda beygjast 
orð sem hafa sömu endingar á svipaðan hátt. Orðabókin sýnir 
kenniföllin á þennan hátt: hestur, -s, -ar.  

 
 
Kennimyndir: Kennimyndir eru þær myndir eða form sagna sem gefa hvað besta 

sýn á beygingu þeirra. 1. km. allra sagna er nafnhátturinn, og 
síðasta kennimyndin er lýsingarháttur þátíðar. Kennimyndir sagna 
eru mismargar eftir því hvers konar sagnir um ræðir. Kennimyndir 
veikra sagna og ri-sagna eru þrjár, kennimyndir sterkra sagna eru 
fjórar og sama gildir um núþálegar sagnir. Sjá nánar í einstökum 
flokkum sagna.  

 
    
Kyn: Sum fallorð hafa mismunandi form eftir því í hvaða kyni þau eru s.s. 

lýsingarorð og fornöfn. Nafnorð hafa aftur á móti fast kyn. Kynin 
eru kk., kvk., og hk. Athuga þarf að kyn er málfræðilegt hugtak. 

    
    bók kvk.  kassi kk.  form hk. 
    góð kvk.  góður kk.  gott hk. 
 
 
L 
Latmæli: Það er kallað latmæli þegar ákveðnum hljóðum er sleppt í 

framburði.  
 
 
Lengd hljóða: Málhljóðin skiptast í löng og stutt hljóð. Sérhljóð í áhersluatkvæði 

eru löng ef á eftir þeim fer eitt eða ekkert samhljóð. Löng samhljóð 
eru venjulega táknuð með því að tvírita samhljóðann. 

 
 Langt sérhljóð - kýr, kú. 
 Stutt sérhljóð - menn 
 Langt samhljóð - Halli  
 Stutt samhljóð – hali 
 
 

Linmæli: Andstæða harðmælis, þá eru borin fram b,d,g á eftir löngum 
sérhljóðum. Þetta er einnig oft kallað sunnlenskur framburður. 

 
 
Lokhljóð: Hljóð sem myndað er með því að loka fyrir loftstrauminn frá lungum 

stutta stund og opna síðan aftur. Mismunandi hljóð myndast síðan 
með mismunandi stellingu tungu og vara. Lokhljóð geta verið 
fráblásin eða ófráblásin / hörð eða lin. Þegar fráblásin hljóð eru 
mynduð kemur meiri loftkraftur frá lungunum en annars. Fráblásnu 
hljóðin eru einnig kölluð hörð hljóð enda áberandi í harðmæli. 
Fráblásnu hljóðin eru þau hljóð sem myndast við framburðinn p, t, k 
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en ófráblásnu eru b, d, g. 
 
 
 
Lýsingarháttur  
nútíðar:  Einn af fallháttunum. Hátturinn er auðþekktur á því að hann endar 

alltaf á -andi. Lýsingarháttur nútíðar er óbeygjanlegur. 
  
  talandi  syngjandi   gangandi 
 
 
Lýsingarháttur  
þátíðar:  Einn af fallháttunum. Þegar sagnir eru beygðar í kennimyndum eru 

sagnirnar í þessu hætti í síðustu kennimyndinni. Hátturinn er 
notaður í þolmynd. Hann beygist í kyni, tölu og falli líkt og 
lýsingarorð. 

 
    Kindin var rekin á fjall. 
    Hann getur verið þrjóskur. 
 
 
Lýsingarorð: Fallorð sem stigbreytast flest. Beygjast einnig í kyni og tölu. 

Lýsingarorð standa oft með nafnorðum og lýsa þeim nánar 
(ákvæðisorð).  

 
Í vöggunni er lítið barn. 
Hún á mjög fallega dúkku. 

 
 
M 
Málaðstæður: Það fer eftir aðstæðum hverju sinni hvernig hentar að tala. Við 

tölum t.d. fæst á sama hátt við forsetann og besta vin okkar. 
 
          
 
Málsgrein: Málsgrein hefst á stórum staf og endar á punkti. Í einni málsgrein 

geta verið margar setningar en aldrei öfugt. 
 
 
Málsháttur: Málsháttur er fullgerð og óbreytanleg málsgrein sem felur í sér fulla 

hugsun. Málsháttur felur í sér lífsspeki eða almenn sannindi. 
 

Brennt barn forðast eldinn. Merkingin er þá að sá sem hefur 
brennt sig eða meitt á annan hátt reynir að koma í veg fyrir 
að það gerist aftur. 

 
 

Málsnið: Málsnið er í raun sama og orðanotkun. Talað er um að við notum 
mismunandi málsnið eftir atvikum. Formleg og óformleg orða-
notkun er mismunandi málsnið. 

 
 

Miðmynd: Myndir sagna eru þrjár og er miðmynd ein þeirra. Þegar sagnir eru í 
miðmynd bætist -st við þær. Oft er gerandi og þolandi sá hinn sami 
í miðmyndarsetningum.  

 
Stelpan og strákurinn kysstust. Merkingin er auðvitað að 



©Vallaskólaleiðin – 10.bekkur 

stelpan kyssti strákinn og strákurinn stelpuna og stelpan var 
kysst af stráknum og strákurinn af stelpunni. 

 
 
Mynd:  Germynd, miðmynd og þolmynd eru þrjár mismunandi myndir 

sagna. Myndir ráðast af hlutverki gerandans í setningu. Í germynd 
er sá sem framkvæmir mest áberandi og er hann því í hlutverki 
geranda þ.e. frumlag. Í þolmynd er þolandinn í frumlagssæti en 
gerandinn er í forsetningarlið eða ekki nefndur. Í miðmynd bætist  
-st við sögnina og enginn gerandi er tilgreindur. Sagnir sem í 
nafnhætti enda á -st eru kallaðar miðmyndarsagnir. 
  
 Jón barði Þór. (Germynd) 
 Þór var barinn af Jóni. (Þolmynd) 
 Jón og Þór börðust. (Miðmynd) 
 

 
N 
Nafnháttar- 
merki:  Í þessum orðflokki er aðeins eitt orð, að sem stendur á undan sögn 

í nafnhætti. Í orðflokkagreiningu þarf að vara sig á orðinu að því 
það getur tilheyrt fjórum orðflokkum. Það þarf því alltaf að skoða 
orðið að í samhengi.  
 

Nafnháttur: Einn af fallháttunum. Hátturinn er uppflettimynd sagna og fyrsta 
kennimynd þeirra allra. Nafnhátt má finna með því að setja 
nafnháttarmerkið að á undan sögn og fer hún þá ósjálfrátt í 
nafnhátt. 

 
Nafnorð: Fallorð sem bætir við sig greini. Nafnorð skiptast í sérnöfn og 

samnöfn. Sérnöfn eru alltaf skrifuð með stórum staf og bæta 
sjaldnast við sig greini. Nafnorð hafa öll ákveðið kyn.  

 
Norðlenskur  
framburður:   Tvenns konar framburður er algengur á Norðurlandi: Harðmæli og 

raddaður framburður. Oft fara þessar tvær mállýskur saman. 
 
 
Nýyrði: Nýtt orð sem búið er til. Oftast eru nýyrði úr stofnum sem fyrir eru í 

málinu en eru settir saman á nýjan hátt. 
 

myndband   gróðurhús   sjónvarp 
 
 
O 
Orðabókin: Orðabókin gefur ýmsar upplýsingar um orðin. Til að nota hana þarf 

að vita hver uppflettimynd orðs er. Fallorð standa í nefnifalli eintölu 
og lýsingarorð og fornöfn eru að auki í karlkyni. Eingöngu sérnöfn 
eru skrifuð með stórum staf. Sagnorð eru í nafnhætti og smáorðin 
hafa aðeins eina mynd ef frá eru skilin nokkur atviksorð. 

 
 
 
Orðtak: Fast orðasamband sem ekki er lengur notað í upprunalegri 

merkingu. Til þess að orðtak skiljist krefst það samhengis. 
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Að koma eins og skrattinn úr sauðarleggnum merkir t.d. að 
koma óvænt. 

 
 
 

Orsakarsagnir: Af 2.km. sumra sterkra sagna má mynda nýja sögn sem kallast 
orsakasögn. Þessi nýja sögn hefur veika beygingu og er náskyld 
hinni sterku að merkingu. Mjög oft myndast sögnin með 
hljóðbreytingu (i-hljóðvarpi). 
   
 sníða – sneið – sniðum – sniðið   
    
 
     sneiða – sneiddi – sneitt  (orsakasögn) 
 
 fjúka – fauk – fukum – fokið 
 
     

   feykja – feykti – feykt  (orsakasögn) 
 
 
Ó 
 
Óákveðin fornöfn: Óákveðin fornöfn eiga það öll sameiginlegt að tákna ótilgreindar 

persónur. Þau beygjast í kyni, tölu og falli. Nokkur þeirra hafa 
mismunandi form eftir því hvort þau eru sérstæð eða hliðstæð 
(einhver, nokkur, sérhver). 

 
Vísa sem sýnir flest óákveðnu fornöfnin: 

   
Annar, fáeinir, enginn, neinn, 

  ýmis, báðir, sérhver, 
  hvorugur, sumur, hver og einn, 
  hvor og nokkur, einhver. 
 
 
Óbeygjanlegt  
orð: Óbeygjanleg orð eru einnig kölluð smáorð. Þau beygjast hvorki í 

kyni, tölu, falli né tíð. Til óbeygjanlegra orða teljast forsetningar, 
atviksorð, samtengingar, upphrópanir og nafnháttarmerki. Margir 
nota orðið FASUN til að muna undirflokka óbeygjanlegra orða. 

 
  Forsetningar 
  Atviksorð 
  Samtengingar 
  Upphrópanir 
  Nafnháttarmerki 
 
 
Óbein ræða: Þegar einhver hefur eftir það sem sagt hefur verið án þess að hafa 

nákvæmlega eftir þeim sem talaði. 
   
  Óbein ræða:  Jón sagði að hann væri latur. 
  Bein ræða: Jón sagði: „Ég er latur“. 
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Óhlutstæð orð:  Óhlutstæð orð ná yfir það sem við köllum einnig huglæg orð eða 
ósnertanleg hugtök. Þessi orð standa fyrir atriði sem eru 
óáþreifanleg. 

 
ást    hatur    grimmd 

 
 
 
Ópersónuleg  
sögn:  Sögn í persónuhætti sem lagar sig ekki að frumlagi í persónu og 

tölu og tekur þar af leiðandi ekki breytingum þótt skipt sé um 
persónu í setningu. Með ópersónulegri sögn er frumlag í aukafalli 
(frumlagsígildi). Ópersónulegar sagnir eru alltaf greindar sem 
3.p.et. 

 
mér leiðist   mig dreymir   mig langar 
 

 
Ósjálfstæð  
sögn:  Ósjálfstæð sögn getur ekki staðið sjálfstæð og þarf því meira en  

frumlagið með sér til að mynda eðlilega setningu. 
  

Stelpan er ...      Strákurinn heitir ... 
 

 
P 
Persóna sagna:  Sagnir í persónuhætti geta haft mismunandi form eftir því í hvaða 

persónu þær eru. Frumlag setningar sýnir persónu sagnarinnar. Ef 
spurt er hver framkvæmi (sé) það sem sögnin segir finnst 
persónan. 

 
      ég vil - 1.p. 

þú vilt - 2.p. 
hann vill 3.p. 

 
R 
Raddaður  
framburður:  Á harðmælissvæðum á Norðurlandi radda ýmsir l, m, n þegar p, t, k 

fer á eftir. 
    
     mjólk  fálki  piltur  hjálpa  
 
 
 
Raðtala: Raðtala er tala sem táknar röð einhvers s.s. fyrsti, annar, þriðji,  

fjórði o.s.frv. Þegar raðtölur eru táknaðar með tölustaf er settur 
punktur á eftir tölunni. Raðtöluending kemur aðeins á síðustu tvær 
tölurnar. Þannig verður 343. að þrjú hundruð fertugasti og þriðji. 

 
1.   22.   3.   

 
 
Rót: Minnsti orðhluti hvers orðs sem ber merkinguna. Rót er ávallt eitt 

atkvæði. Í samsettum orðum geta verið margar rætur. 
 
     hest-ur  sýn-i-leg-ur  bíl-skúr-s-þak 
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Ritmál: Formlegra mál en venjulega er notað í talmáli.  
 
 
Röddun hljóða: Þegar hljóð fær raddböndin til að sveiflast og mynda tón er sagt að 

hljóðið sé raddað. Öll sérhljóð eru rödduð og mörg samhljóð einnig 
s.s. v-hljóðið og ð-hljóðið. 

 
 
S 
Sagnfylling: Oftast fallorð í nefnifalli sem stendur með áhrifslausri sögn. 

Sagnfylling fyllir upp í merkingu ósjálfstæðrar sagnar. 
 
 Sonja er bóndi. 
 
  

Sagnorð: Sagnorð eru nefnd sagnir. Orð sem tíðbeygjast. Þessi orð beygjast 
einnig í persónu, tölu og hætti. Sagnir geta haft þrenns konar 
beygingu, veika, sterka og blandaða. Sagnir segja frá því hvað 
einhver aðhefst eða hvernig er ástatt fyrir honum. 

 
 Jón les (nt.).    Jón las (þt.). 

 
 
Samheiti:  Orð sem merkja það sama. 
     

piltur – drengur  stúlka – stelpa 
 

 
Samhljóð: Fjölbreyttur flokkur hljóða. Heyrast þegar við berum fram b, d, ð, f, 

g, h, j, k, l, m, n, p, r, s, t, v, x, þ. Sum þessara hljóða hafa þó fleiri 
en einn framburð. Framburður þeirra fer eftir því með hvaða  
hljóðum þau standa. Öll samhljóðin eru mynduð með því að þrengja 
að eða loka fyrir loftstraum frá lungunum á einhvern hátt. 

 
 
Samhljóði: Bókstafir sem tákna samhljóðin. Sagt er að þegar við getum stafað 

bókstafinn sé um samhljóða að ræða. 
 

 s – ess  k – ká  p - pé 
 
 
Samsett orð: Orð sem sett er saman úr fleiri en einni rót. 
 
     bók-staf-ur   hest-hús 
 
 
 
Samtengingar:  Smáorð sem tengja saman orð, setningaliði eða setningar. 

Samtengingar geta verið eitt orð og kallast þá einyrtar eða fleiri orð 
og kallast þá fleiryrtar. Einnig eru til fleygaðar samtengingar en þær 
einkennast af því að þær hleypa orði/orðum á milli sín. 
Samtengingar skiptast í aðaltengingar og aukatengingar og fer það 
eftir hlutverki þeirra.  
  
 Gunnar og Þór eru bræður. (Einyrt tenging.) 
 Jóhanna lætur eins og kjáni. (Fleiryrt tenging.) 
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 Garðar er bæði stór og sterkur. (Fleyguð tenging.) 
 

 
Sérhljóð: Hljóðin sem heyrast ef við berum fram a, á, e, i, í, o, ó, u, ú, y, ý, 

æ, ö. Sérhljóð skiptast í einhljóð og tvíhljóð. 
 
 
Sérhljóði:  Bókstafur sem táknar sérhljóð.  
 
 
Setning: Til að mynda setningu þarf eina aðalsögn og oftast einnig frumlag 

(fallorð). Setningar geta verið mislangar.  
 

 Sofðu. Barnið sefur. Jónas er í góðu skapi. 
 

 
Sérstæð  
lýsingarorð:  Lýsingarorð sem standa ekki með fallorði og sambeygjast því ekki 

öðru orði kallast sérstæð. 
 

 Oft kemur góður þá getið er. 
 
 
Sértæk og  
víðtæk orð:  Orð hafa mismikla merkingu. Víðtæk merking er eins og  nafnið 

gefur til kynna víð eða mikil. Sértæk merking er þrengri merking.  
 
Farartæki – bifreið – fólksbíll (víðtækt -> sérstækt) 
 
 

Sjálfstæð sögn: Sögn er sjálfstæð þegar hún stendur með frumlagi sínu og þarf ekki 
annað.   

 
Drengurinn hlær. Stúlkan grætur. 

 
 

 
Skaftfellskur  
einhljóða- 
framburður:  Borin eru fram löng einhljóð á undan -gi- (framburður -ji-).  Flestir 

landsmenn bera fram tvíhljóð á undan þessum hljóðum. 
  

Almennur framburður: * lauin 
Skaftfellskur einhljóðaframburður: lögin 

 
 
Slangur og  
slettur:  Oft erlend orð sem ekki hafa hlotið viðurkenningu í málinu. 

Unglingar allra tíma virðast nota ákveðinn orðaforða sem telst til 
slangurs. 

  
  bögg  kúl  feis 
  
 
Smáorð: Orðin eru einnig kölluð óbeygjanleg orð enda beygjast þau ekki í 

kyni, tölu, falli né tíð. Til smáorða teljast forsetningar, 
samtengingar, nafnháttarmerki, upphrópanir og atviksorð. 
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Sterk beyging: Nafnorð og lýsingarorð sem enda á samhljóði í eignarfalli eintölu 

hafa sterka beygingu. Greinirinn má ekki vera á nafnorði þegar 
athugað er hvort það hafi sterka eða veika beygingu. 

 
Stigbreyting: Flest lýsingarorð stigbreytast. Stigin eru frumstig, miðstig og efsta 

stig. Stigbreyting getur verið regluleg eða óregluleg. Stigbreyting 
telst regluleg þótt hljóðbreyting komi fram á stofnsérhljóði. 

 
 góður – betri – bestur (óregluleg) 
 falleg – fallegri – fallegust (regluleg) 

ung – yngri – yngst (regluleg) 
 
 

Stofn: Sá hluti orðs sem beygingarendingar bætast við kallast stofn. Stofn 
sterkra nafnorða finnst í þolfalli eintölu. Stofn veikra nafnorða finnst 
einnig þar en taka þarf sérhljóðaendinguna af til að sjá stofninn. 
Stofn lýsingarorða finnst í kvenkyni, eintölu, nefnifalli. Stofn 
sagnorða finnst í nafnhætti en þá þarf að taka -a endinguna af 
sagnorðinu. Einnig má finna stofn sagnorða í boðhætti. 

   
sterk no. – um hest 

  veik no. – um kon(u) 
  lýsingarorð – hún er gul 
  sagnorð – les(a) 
 
Sögn:   Sjá sagnorð. 
 
 
T 
Tala: Tvær tölur eru til í íslensku, eintala og fleirtala. Flest nafnorð eru til 

bæði í eintölu og fleirtölu ( barn-börn). Sum orð eru eingöngu til í 
annarri tölunni sbr. eintöluorð og fleirtöluorð. Orð sem sambeygjast 
eru í sama kyni, tölu og falli. Sagnorð laga sig að þeirri tölu 
frumlagsins. 

 
  ég les (et)  við lesum (ft) 
 
 
Talmál:  Orð, beygingarmyndir eða sú orðanotkun (málsnið) sem tíðkast í 

töluðu máli. Talmál er óformlegra en ritmál. 
 
 
Tengiliður:  Hver samtenging, einyrt eða fleiryrt, myndar einn  

tengilið. 
 
    Úti er rigning og rok. 
 
 
Tengsl atviks- 
orða og  
lýsingarorða:  Sum atviksorð og flest lýsingarorð stigbreytast, auk þess sem þau 

eru oft af sama stofni. Af þessum sökum er auðvelt að ruglast á 
þessum tveimur orðflokkum. Til að  vera viss um hvort við séum 
með atviksorð eða lýsingarorð getur verið gott að breyta um tölu í 
setningu. Lýsingarorð laga sig að tölu orða en það gera atviksorð 
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ekki. Einnig er hægt að setja annað orð í stað vafaorðsins. Gott og 
vel eru orð sem oft er stuðst við. Gott er lýsingarorð en vel er 
atviksorð. Ef eðlilegra er að setja vel í stað vafaorðsins er það 
atviksorð. 

 
 Fallega stúlkan syngur fallega lagið fallega  (lo.lo.ao.) 
 
 Fallegu stúlkurnar syngja fallegu lögin  

fallega.(Skipt um tölu.) 
Góða stúlkan syngur góða lagið vel. (Skipt um orð.) 

  
 
 
Tíð: Tíðir í íslensku eru tvær, nútíð og þátíð. Allar aðrar tíðir eru 

samsettar. Sagnorð eru eini orðflokkurinn sem tíðbeygist, þ.e. 
sagnorð geta staðið í nútíð og þátíð. Framtíð er mynduð með 
hjálparsögninni munu og nafnhætti sagnar.  

 
Ég les (nt.), ég las (þt.) ég hef lesið (núliðin tíð sem er 
samsett tíð), ég mun lesa (framtíð sem er samsett tíð). 
 

 
Tvíhljóð: Í rauninni tvö hljóð sem renna saman í eitt. Hljóðið á hefst á a-

hljóði en endar á ú-hljóði. Tvö hljóð í íslensku eru táknuð með 
tveimur bókstöfum ei/ey og au en önnur tvíhljóð eru hljóðin sem við 
gefum frá okkur er við finnum til: á, ó, æ. Stundum er borið fram 
tvíhljóð í orðum þótt stafsetning þeirra bendi ekki til þess. 

 
 lengi er framborið *leingi. 
 
 

Tökuorð: Erlend orð sem tekin hafa verið inn í málið og aðlöguð okkar 
málkerfi og beygingum. Tökuorð hafa komið inn í málið á öllum 
tímum og tákna oftast nýjungar hvers tíma s.s. orð tengd kristninni 
og tækninýjungum dagsins í dag. 

 
 Prestur nunna   kirkja 
 bíll  skóli  gardína 

 
 
Töluorð: Fallorð sem táknar tölu og hefur ekki einkenni annarra orðflokka 

s.s. nafnorða og lýsingarorða. Frumtölur og raðtölur eru töluorð. 
Töluorð er hægt að tákna með tölustöfum. 

   
 
U 
Umsögn: Sögn í persónuhætti þ.e. aðalsögnin eða sagnasamband (aðalsögn 

og hjálparsögn). Umsögnin segir hvað frumlagið og andlag hennar 
gera, fá, þola, o.s.frv. Í hverri setningu er ein umsögn, ósamsett 
eða samsett. 

 
  Birna býr á Reyðarfirði. (ósamsett umsögn) 
  Þóra hefur búið víða.  (samsett umsögn) 
 
 
Upphrópun:   Smáorð sem tjáir tilfinningar eða hughrif s.s. undrun, gleði eða þ.h.  

Upphrópanir eru orð eins og vá, uss og ha  
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V 
Veik beyging: Nafnorð og lýsingarorð hafa veika beygingu ef þau enda á sérhljóði í 

öllum föllum eintölu. Ekki má hafa greininn á þegar þetta er 
athugað. Nafnorð hafa ýmist veika eða sterka beygingu en 
lýsingarorð geta bæði beygst veikt og sterkt. Sagnorð beygjast 
einnig veikt og sterkt. Sagnorð sem beygjast veikt enda þá á -aði,  
-ði, -di eða -ti í þátíð. 

 
 
Vestfirskur  
einhljóða- 
framburður:   Borið er fram einhljóð á undan -ng og -nk. Flestir landsmenn bera  

fram tvíhljóð á undan þessum hljóðum. 
 
 langur (vestfirskur einhljóðaframburður) 

lángur (almennur framburður) 
 
 
Viðskeyti:  Orðhluti sem skeytt er aftan við orð til að mynda nýtt orð. 

 
 ánægju-leg  dopp-ótt  kenn-ari 
 
 

Viðtengingar- 
háttur:  Einn af persónuháttunum. Hátturinn er venjulega í aukasetningum 

og táknar þar ósk eða vafa. Viðtengingarháttur þátíðar er dreginn af 
3. km. sterkra sagna og myndast oft með i-hljóðvarpi. Með því að 
setja þótt og fornafn á undan sögn myndast viðtengingarháttur. 

 
  þótt ég lesi/læsi  þótt þú lesir/læsir 
 
 
Vont mál: Vont mál er andstæða góðs máls og þjónar illa hlutverki sínu eða er 

ósmekklegt. Vont mál getur verið málfræðilega rétt en orðin 
ósmekklega valin. Ef mál er málfræðilega rangt er það alltaf vont 
mál. 

 
Þ 
þolmynd: Myndir sagna eru þrjár og er þolmynd ein þeirra. Þegar sögn er í 

þolmynd er þolandinn í gerandasæti og því mjög áberandi í 
setningunni. Í þolmyndarsetningum er notuð hjálparsögn. 
  

Þjófurinn var leiddur fyrir dómara. 
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