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1. Inngangur 
 

Þessi rannsókn er BA-verkefni mitt í íslensku við Háskóla Íslands. Ég rannsakaði hugmyndir 

fólks um hvernig skipta beri orðum í atkvæði. Þetta er nokkurs konar alþýðumálfræði-

rannsókn. Ég lagði verkefni fyrir fullorðna, á aldrinum 18 til 50 ára sem ekki eru menntaðir í 

íslensku sérstaklega. Ég bar niðurstöðurnar saman við ýmsar kenningar um þetta frá 

mismunandi tímum. Sérstaklega skoðaði ég hvort fólk væri að rugla saman kenningum um 

atkvæðaskiptingu og skiptingu milli lína.  

  

Hvernig skipar fólk orðum í atkvæði? 

Á fólk auðveldara með að segja til um fjölda atkvæða en að benda á skilin milli þeirra? 

Er fólk meðvitað um að það að skipta í atkvæði er ekki það sama og að skipta milli lína? 

 

Kveikjan að rannsókninni voru umræður sem áttu sér stað í bollukaffi hjá móður minni, þar 

sem stórfjölskyldan var samankomin. Bæði móðir mín og amma eru kennarar og amma mín 

var yfirkennari í Grundaskóla á Akranesi í tugi ára. Aðrir fjölskyldumeðlimir hafa starfað við 

kennslu tímabundið og eru almennt vel menntaðir. Móðursystir mín á son sem á þessum tíma 

var að útskrifast með stúdenspróf og var hún mikið að spyrja mig út í íslenskuna í háskólanum 

með hann í huga og hvort það myndi henta honum. Út frá því spunnust umræður um hvað við 

værum að læra nýtt og ég sagði þeim frá þeim atriðum sem mér fundust áhugaverðust í því 

hvað væri kennt öðruvísi í háskólanum miðað við það sem ég lærði í menntaskóla og meðal 

þess var atkvæðaskipting orða. Amma greip þetta á lofti og fannst algjörlega fáránlegt að 

einhverjir kynnu ekki að skipta orðum í atkvæði og fór að segja frá því þegar hún lærði þetta á 

sínum tíma og minntist með mikilli aðdáun á Björn Guðfinnsson. Mér leið nú hálfilla yfir því 

að þurfa að segja henni að einmitt margt af því sem við værum að læra upp á nýtt í 

háskólanum væri eitthvað sem við hefðum einhvern tíma lært vitlaust eftir akkúrat Birni 

Guðfinnssyni. Fleiri fjölskyldumeðlimir blönduðust í umræðurnar, allir fóru að nefna dæmi 

og spyrja um einstök orð og öll fjölskyldan hafði mikinn áhuga á þessu, nema amma sem fór í 

roknafýlu yfir því að hún kynni ekki lengur að skipta orðum í atkvæði. Þarna uppgötvaði ég 

það (sem eflaust margir fræðimenn vissu mætavel) að fólk almennt kynni líklega alls ekki að 

skipta orðum í atkvæði en teldi sig eflaust kunna það uppá hár. En amma vildi skipta orðum í 

atkvæði eftir þeim reglum sem almennt gilda um að skipta orðum á milli lína. 

Kann fólk þá ekki að skipta orðum í atkvæði eða er fólk að rugla saman kenningum og 

hugtökum? Veit fólk að sömu reglur gilda ekki um að skipta orðum í atkvæði annars vegar og  
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að skipta orðum milli lína hins vegar?1 Hverjar eru hugmyndir fólks um þetta? Þetta finnst 

mér forvitnilegt að kanna og skoða betur.  

                                                 
1 Sem þó eru nokkuð á reiki. 
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2. Atkvæði 
 

Orðið atkvæði er skylt sögninni að kveða eða kveða að, sem merkir að segja eða flytja fram. 

Orðið hefur þó einnig aðra merkingu eins og þegar menn greiða atkvæði í kosningum.  

Flestir sem kominir eru til vits og ára gera sér grein fyrir að málhljóð skipi sér saman í 

atkvæði eða samstöfur (e. syllable), en atkvæði er minnsta eining yrðinga. Engin yrðing getur 

verið minna en eitt atkvæði. Gera má ráð fyrir að langflestir eigi ekki í miklum vandræðum 

með að benda á að orðið gestur hefur tvö atkvæði og orðið farmaður hefur þrjú, einsog við 

lærðum öll að klappa í takt við ljóð eða lög á sínum tíma. En töluvert erfiðara gæti verið fyrir 

fólk að benda á skilin milli þessara atkvæða, hvar eitt atkvæði endar og annað hefst. Enda er 

það töluvert meira álitamál. Ekki vefst þó fyrir fólki að skilja að í hverju atkvæði er eitt 

sérhljóð sem ber atkvæðið uppi og mætti kalla kjarna atkvæðisins. Erfiðara er að skipa 

samhljóðunum með sérhljóðunum í atkvæði. Ljóst má vera að samhljóðar í framstöðu tilheyra 

fyrra atkvæðinu í orðum eins og h í orðinu hestur og að r í bakstöðu tilheyri þá seinna 

atkvæðinu. Allt öðru máli gegnir um samhljóð í innstöðu og hvað þá samhljóðaklasa í 

innstöðu, eða á milli sérhljóða. Í orðinu hestur kæmi því margt til greina, t.d. gætu öll 

samhljóðin á milli sérhljóðanna tveggja tilheyrt fyrra atkvæðinu hest.ur2. Eins gætu öll 

samhljóðin á milli sérhljóðanna tilheyrt seinna atkvæðinu he.stur. Þriðji möguleikinn kemur 

þá einnig til greina þegar tvö samhljóð eru á milli sérhljóða, eins og hér, hes.tur. Enn flóknara 

er þetta þegar mörg samhljóð eru á milli sérhljóða eins og í orðinu bakstur, en þá kæmu 

möguleikarnir ba.kstur, bak.stur, baks.tur og bakst.ur til greina. Þetta leiðir okkur að því að til 

hlýtur að vera einhver regla um þetta, þ.e. hvernig stafir eða hljóð öllu heldur raða sér saman í 

atkvæði (Kristján Árnason 2005, 180-181; Clark & Yallop 2001, 61; Ladefoged 2001, 230).  

 

2.1. Stofnhlutagerð atkvæða 
Ég hef nú þegar nefnt að sérhljóð mynda svokallaðan kjarna atkvæða. Þau bera atkvæði uppi 

og geta jafnvel myndað atkvæði ein og sér og jafnvel heilt orð. Þannig er því t.d. farið með 

orðin á og í. Ég mun eins og Kristján Árnason nota hugtök úr bragfræði til að nefna stofnhluta 

atkvæðis. Þannig nefnist samhljóð (eitt eða fleiri) sem fer á undan sérhljóði innan sama 

atkvæðis stuðull. Sérhljóðið og það eða þau samhljóð sem á eftir fara innan sama atkvæðis 

nefnast rím. Rímið skiptist svo aftur niður í hluta þar sem við köllum sérhljóðið sjálft kjarna 

en samhljóðið eða samhljóðin sem á eftir fara innan sama atkvæðis hala.  

                                                 
2 En punktur inni í orði táknar atkvæðaskilin. 
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Þessu má lýsa með liðgerðarreglum, en svigar utan um liði merkja að þeir eru valfrjálsir 

og að hægt sé að mynda atkvæði án þeirra: 

  

a. Atkvæði: (Stuðull) + Rím 

b. Rím: Kjarni + (hali) 

 

Stofnhlutar atkvæða eru því greinilega misjafnlega mikilvægir, en kjarninn er eini 

liðurinn sem verður að vera, eða eini skyldubundni liðurinn (Kristján Árnason 2005, 182-183; 

Clark & Yallop 2001, 36).   

Björn Guðfinnsson lýsir atkvæðum sem bylgjum þar sem hæðir og lægðir skiptist á. 

Sérhljóðin séu þau hljóð sem mest hljómmagn hafi og kallar hann þau því hæðarhljóð, en 

hljóð þau er minna hljómmagn hafi kallar hann lægðarhljóð. Atkvæðaskilin vill hann meina 

að eigi sér stað í lægð, þau eru ýmist milli hljóða eða inni í lægðarhljóði. Munurinn á 

hljómmagni, sé hann fyrir hendi, er mikilvægasti þátturinn við atkvæðaskil (Björn 

Guðfinnsson 1946, 34). 

Ladefoged hefur sömu hugmyndir um atkvæði og Björn Guðfinnsson því hann talar 

einmitt líka um hljómmagn (e. sonority) þegar hann talar um hvernig við finnum atkvæðaskil. 

Við þurfum að bera hljómmagn nálægra hljóða saman (Ladefoged 2001, 227-229).   

 

2.2. Atkvæðaskil og línuskipting 
Í skóla er kennt að skipta ósamsettum orðum með fleiri en eitt atkvæði þannig á milli lína að 

ný lína hefjist alltaf á sérhljóði: mað.ur og vegg.ur. En þessi regla tekur eingöngu til ritháttar. 

Þar sem þessi regla er einföld og þar með auðlærð er freistandi að velta fyrir sér hvort hún geti 

einnig átt við atkvæðaskiptingu. Því fer þó því miður fjarri, þar sem rök sem vega þyngra 

benda á annað (sjá kafla 2.4. um opin og lokuð atkvæði, en þar segir að atkvæðum er eðlilegra 

að vera opin og það rökstutt). Hins vegar fer hún ágætlega saman við orðhlutagreiningu orða. 

Orðhlutaskil eru t.d. milli stofns og endingar á eftir t í hest-ur og það sama gildir um mörg 

önnur orð (Kristján Árnason 2005, 184). 

 

2.3. Lengdarreglan 
Lengdarreglan er regla sem segir til um það hvernig löng og stutt sérhljóð dreifast í 

nútímaíslensku.  Samkvæmt þeirri reglu „hefur atkvæði langt sérhljóð ef á eftir sérhljóðinu fer 

eitt eða ekkert samhljóð, en stutt sérhljóð ef á eftir fara tvö eða fleiri samhljóð“ (Kristján 
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Árnason 2005 185). Það er því langt sérhljóð í fyrra atkvæðinu í va.ka en stutt í fyrra 

atkvæðinu í va.kna. 

Ein undantekning er þó frá þessari reglu. Hún er þannig að á undan ákveðnum 

samhljóðaklösum er langt sérhljóð. Þetta á við í orðum eins og ne.pja og E.sja. En þetta á sem 

sagt við á undan samhljóðaklösum sem hafa p, t, k eða s sem fyrra samhljóð á undan v, j eða r. 

Þá er samhljóðaklasinn látinn mynda stuðul fyrir atkvæðið á eftir. Sama gerist með 

samhljóðaklasa eins og br, dr, gr og fr. Þetta á einnig við um nokkur tökuorð eins og 

sebrahestur og Afríka (Kristján Árnason 2005, 184-186). 

 

2.4. Opin og lokuð atkvæði 
Atkvæði sem enda á sérhljóði eru kölluð opin en atkvæði sem enda á samhljóða eru kölluð 

lokuð. Margt bendir til þess að svokölluð opin atkvæði séu á einhvern hátt eðlilegri. En 

samanburður á mörgum tungumálum bendir meðal annars til þess, en opin atkvæði virðast 

koma fyrir í öllum tungumálum. Sum tungumál ganga svo langt að hafa eingöngu opin 

atkvæði. Það sem mörg tungumál eiga sameiginlegt er yfirleitt talið eðlilegra en það sem 

sjaldgæft er í tungumálum heimsins. Enn önnur tungumál ganga enn lengra og byggja 

leturkerfi sitt upp á atkvæðum, eitt leturtákn táknar þá heilt atkvæði, eins og í japönsku 

leturgerðunum Hiragana og Katakana (Kristán Árnason 2005, 187; Björn Guðfinnsson 1946, 

34; Ladefoged 2001, 225; Clark & Yallop 2001, 58). 

Lokuð atkvæði eru þó mjög algeng í mörgum tungumálum. Í mörgum tungumálum er 

það eins og í íslenskunni að sérhljóð eru stutt í lokuðum atkvæðum en löng í lokuðum 

(Kristján Árnason 2005, 187). 

Annað sem styður þá kenningu að opin atkvæði séu eðlilegri en lokuð eru 

barnamálsrannsóknir. Börn byrja fyrst þegar þau byrja að tala eingöngu að segja opin atkvæði 

eða romsur eins og ba-ba, da-da, ga-ga og ma-ma. Ef við skoðum romsu eins og ba-ba-ba-ba 

þar sem atkvæðin enda á sérhljóði annars vegar og romsu eins og ab-ab-ab-ab þar sem 

atkvæðin eru látin enda á samhljóði sjáum við fljótt að þegar við segjum seinni rununa kemur 

fram tilhneiging til að breyta atkvæðagerðinni og fara að segja frekar ba-ba-ba-ba. Annar 

möguleiki er sá að vanda sig mjög mikið að bera fram ab-ab-ab-ab en þá getur það komið út 

eins og maður sé að segja abbabbabbabb. Það er því engu líkara en samhljóðin hafi 

tilhneigingu til að verða tvígild eða löng, því að jafnframt því sem atkvæðin enda á 

samhljóðum virðist svo sem annað og þriðja atkvæði (og öll þau sem á eftir koma) séu borin 

fram eins og þau byrji á samhljóði. Þetta má túlka þannig að atkvæðið á eftir vilji gjarnan fá 
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stuðul, þ.e. upphafssamhljóð. Romsan sem byrjar á ab-ab-ab-ab breytist þá þannig að 

atkvæðum á eftir fyrsta atkvæði er tryggður stuðull, annað hvort með því að romsan breytist í 

ba-ba-ba-ba romsu eða með því að samhljóðið lengist og romsan verður því ab-bab-bab-bab. 

Fyrsta romsan sem var ba-ba-ba-ba breytist ekkert í framburði því engin ástæða virðist vera til 

þess. Þetta dæmi sýnir okkur einnig að samband er milli þess hvort atkvæði er opið eða lokað 

og lengdar sérhljóðs. Atkvæðin sem hafa „tvö b“ á milli sérhljóða eru lokuð, og þegar romsan 

verður abbabbabbabb hafa sérhljóðin tilhneigingu til að styttast. Atkvæðum í opnum 

atkvæðum er hins vegar eðlislægt að vera löng útaf áherslunni. Romsan ba-ba-ba-ba er því 

greinilega „eðlilegri“ eða „þægilegri í meðförum“ en ab-ab-ab-ab romsan (Kristján Árnason 

2005, 188).  

 

2.5. Útafstæð samhljóð 
Ef við gerum grein fyrir dreifingu langra og stuttra sérhljóða með tilvísum til atkvæðagerðar, 

þannig að löng sérhljóð séu í opnum atkvæðum en stutt í lokuðum þurfum við að skoða betur 

orð eins og par [pQaQrQ] og boð [poQθ] og huga að því hvernig greina eigi lokasamhljóðin í 

þessum orðum. Ein leið til að greina þau er einfaldlega að segja að þau „standi útaf“ eða gangi 

af þegar skipað er í atkvæði. Þessum orðum yrði þá skipt þannig að fyrri atkvæðin væru opin 

og lokasamhljóðin ekki látin tilheyra þeim pa.r og bo.ð. Þetta kann að hljóma framandi í 

fyrstu en ef betur er að gáð má sjá að þetta gæti verið raunin. Í samfelldu tali, þegar sérhljóð 

fylgir á eftir og ekki er höfð þögn á eftir orðunum sem enda á samhljóði þá myndar 

endasamhljóðið stuðul atkvæðisins sem á eftir kemur. Þá eru atkvæðin orðin opin og því 

eðlilegt að þau hafi löng sérhljóð. Það er því eins og lokasamhljóðin bíði eftir því að fá að 

mynda stuðul með eftirfarandi sérhljóði og sérhljóðin í par og boð eru þá löng. Komi hins 

vegar samhljóð á eftir, má búast við að atkvæðið verði lokað (Kristján Árnason 2005, 192). 
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3. Hvernig hefur þetta verið kennt í gegnum tíðina? 
 

Í Íslenzkri málfræði, sem kom út 1940 og er eftir Magnús Finnbogason og Martein 

Magnússon er atkvæðaskipting kennd þannig að eitt akvæði innihaldi einn sérhljóða eða 

tvíhljóð og að atkvæðin séu því jafn mörg og sérhljóðarnir eða tvíhljóðin í orðinu. Þar segir 

jafnframt að upphafsatkvæði orðs hefjist ýmist á samhljóði eða sérhljóði „en hvert atkvæði, 

sem á eftir fer, hefst á sérhljóð“ (Magnús Finnbogason og Marteinn Magnússon 1940, 4). Þar 

er einnig talað um að samsett orð greinist þó fyrst í sundur um samskeytin og að það eigi 

einnig við um forskeyti (Magnús Finnbogason og Marteinn Magnússon 1940, 4). 

Í bókinni Íslensk málfræði, sem kom fyrst út 1958 og er eftir Björn Guðfinnsson stendur 

þetta um atkvæði: „Fyrsta atkvæði orðs hefst ýmist á sérhljóða eða samhljóða en seinni 

atkvæði orðsins hefjast ævinlega á sérhljóða sé orðið ósamsett.“ (Björn Guðfinnsson 1958, 7-

8). Þar segir einnig að samsett orð skiptist fyrst við samskeytin en síðan skiptist einstakir liðir 

þeirra í atkvæði eins og önnur ósamsett orð. Þar er líka tekið fram að sérhvert orð myndist úr 

einu eða fleiri atkvæðum og að einn sérhljóði en óákveðinn fjöldi samhljóða sé í hverju 

atkvæði (Björn Guðfinnsson 1958, 7-8). Þetta stangast á við það sem Björn Guðfinnsson segir 

í bókinni Mállýzkur I frá 1946 sem ég fjallaði um í kafla 2.1. en þar talar hann um að 

atkvæðaskilin eigi sér stað í lægð milli atkvæða. Hér má því velta því fyrir sér hvort Eiríkur 

Hreinn Finnbogason sem sá um þessa endurútgáfu bókar Björns Guðfinnssonar hafi eitthvað 

breytt umfjölluninni um þetta. 

Í bók Bruno Kress frá 1963, Laut- und Formenlehre des Isländischen, er þetta kennt á 

sama hátt og í bókunum sem ég nefndi hér á undan, þ.e. að hvert atkvæði hefur einn sérhljóða 

og að annað, þriðja og öll síðari atkvæði ósamsettra orða hefjist á sérhljóði. Þar segir einnig 

að samsett orð skiptist fyrst við samskeytin og svo hvert orð fyrir sig á sama hátt og ósamsett 

orð (Kress 1963, 11). 

Í bókinni Almenn málfræði, sem kom út 1985 og er eftir Þórunni Blöndal segir meðal 

annars þetta: „Í íslensku er venja að skipta ósamsettum orðum á þann hátt að hvert atkvæði 

(inni í orði) byrji á sérhljóði.“ (Þórunn blöndal 1985, 36). Hún notar hér hugtakið atkvæði um 

fyrirbæri sem í dag er kallað að skipta orðum á milli lína. Það er því eðlilegt að þetta skapi 

ákveðinn rugling hjá þeim sem lásu þessa bók í sinni skólagöngu.  

Í bókinni Mályrkja I, sem er kennd á unglingastigi í grunnskóla enn í dag er fjallað um 

atkvæði þannig að talað er um að eitt sérhljóð sé í hverju atkvæði og aðeins eitt, og að nokkur 

samhljóð geti verið með í atkvæðinu. Þá eru sýnd nokkur dæmi um orð sem eru eitt, tvö eða 

þrjú atkvæði. Ekkert er fjallað um hvernig þau skiptist í atkvæði og engin dæmi sýnd um það 
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(Þórunn Blöndal 1997, 46). Þessi umfjöllun þykir mér heldur snubbótt, því hér er kennslubók 

fyrir unglinga sem geta vel lært að skipta orðum í atkvæði ef það aðeins kæmi fram í 

kennslubókinni.  

Aftur er vikið að atkvæðum í Mályrkju III en þar er umfjöllunin ennþá snubbóttari en í 

Mályrkju I og vísað í hana með þessum orðum: „Málhljóðin raðast síðan saman í atkvæði 

(sbr. Mályrkju I, bls 46). Í hverju atkvæði í íslensku er alltaf eitt sérhljóð, en auk þess geta 

verið nokkur samhljóð í atkvæðinu. Af þessu leiðir að í íslenskum orðum eru atkvæði í orði 

alltaf jafnmörg séhljóðunum í því.“ (Höskuldur Þráinsson og Silja Aðalsteinsdóttir 1998, 21).  

Í Handbók um málfræði sem kom út 2006 segir að í hverju atkvæði sé eitt sérhljóð og að 

atkvæðin séu því jafnmörg og sérhljóðin í orðunum. Þar segir einnig að með því að segja 

orðin hægt getum við heyrt hvernig þau skiptast í atkvæði og þannig talið atkvæðin. Þar er 

líka tekið fram að reglum um skiptingu orða milli lína fari ekki endilega saman við 

atkvæðaskiptingu heldur eigi að skipta orðum milli lína þannig að ný lína hefjist alltaf á 

sérhljóði nema orðin séu samsett. Þar segir líka að ekki eigi að skipta orðum þannig að stakt 

sérhljóð fari í næstu línu þar sem enginn tilgangur er með því því einn stafur taki álíka mikið 

pláss og bandstrikið sem skiptir orðinu (Höskuldur Þráinsson 2006, 182). 

Í nýjustu bókinni sem ég hef undir höndum um þetta mál, Tungutaki frá 2010, er þessu 

gerð frekar ítarlegri skil en í eldri bókum. Þar er talað um tvær leiðir til að skipta orðum í 

atkvæði. Fyrst er talað þá leið að hefja öll seinni atkvæði á sérhljóði. Seinni leiðin væri þá sú 

að næstu atkvæði á eftir myndu hefjast á einu samhljóði. Því næst er talað um að klappa orðin 

eða að syngja þau og slíta þau þannig í sundur til að finna eðlileg atkvæðaskil. Með því að 

klappa eða syngja orðin enda atkvæði oftar á sérhljóða og þau næstu á eftir hefjast á oft á 

samhljóða. Þannig skiptist orðið stelpa svona stel.pa í atkvæði eftir seinni leiðinni. Þetta fellur 

því töluvert betur að seinni leiðinni og er hún því sögð eðlilegri eða komast nær því að lýsa 

skiptingunni í atkvæði. 

Í þessari sömu bók er stuttur kafli um það að skipta orðum á milli lína og er þá talað um 

mun á hljóðfræði og atkvæðaskiptingu annars vegar og stafsetningarreglum sem taka til 

skiptingar orða milli lína hins vegar. Hljóðfræðin leitast við að lýsa sem skýrast því sem gerist 

í raun og veru í málinu. Stafsetningarreglurnar um það hvernig skipta eigi orðum milli lína eru 

hins vegar reglur sem búnar eru til og hafa ekkert með raunverulega atkvæðaskiptingu að 

gera. Í íslensku er reglan sú að skipta orðum milli lína þannig að skiptingin sé alltaf á undan 

sérhljóði en samsettum orðum er skipt við samskeyti orðanna en innan hvers orðs er 

skiptingin á undan sérhljóði. Einnig gildir sú regla að skipta orði ekki á milli lína á undan einu 
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sérhljóði þar sem einn stafur tekur jafn mikið pláss og bandstrikið (Ásdís Arnaldsdóttir og 

Sólveig Einarsdóttir 2010, 88-89 og 92). 
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4. Rannsóknin 
 
Í þessum kafla mun ég lýsa rannsókn minni á því hvernig fólk skiptir orðum í atkvæði. Fyrst 

fer ég yfir aðferðafræðina á bak við rannsóknina, svo kynni ég niðurstöður rannsóknarinnar 

og að lokum túlka ég niðurstöðurnar og dreg mínar ályktanir út frá þeim. 

4.1. Aðferðafræði 
Til að kanna hugmyndir fólks um atkvæðaskiptingu ákvað ég að skoða hugmyndir fullorðinna 

um atkvæðaskiptingu. Ég geri ráð fyrir að allir fullorðnir hafi einhvern tíma lært eitthvað um 

þetta á skólagöngu sinni. Ég reikna þó frekar með að fullorðnir rugli atkvæðaskiptingu saman 

við skiptingu orða á milli lína, en það hefur líklega frekar setið eftir þar sem fólk notar þær 

reglur frekar í daglegu amstri eða vinnu.  

Ég útbjó einföld könnunarblöð3, tvenns konar, en þau eru nauðalík. Ég lét fólk fyrst fá 

blað með verkefnum sem leysa átti munnlega. Ég bað fólk um að skipta orðum í atkvæði 

munnlega fyrir mig með því að lesa upp átta venjuleg orð og segja mér hve mörg atkvæði 

væru í hverju þeirra. Seinna verkefnið á blaðinu var að lesa upp og segja mjög skýrt 20 orð og 

slíta þau í sundur við lesturinn. Hitt blaðið bað ég fólk um að fylla sjálft út skriflega. Það átti 

að skrifa atkvæðafjöldann við átta orð og gera lóðrétt strik í gegnum önnur 20 orð þar sem því 

fannst eiga að skipta orðunum upp í atkvæði. Fólkið var einnig beðið um að merkja við aldur 

sinn, kyn og  menntunarstig. Ég hélt tveimur könnunarblöðum saman um hvern einstakling og 

merkti inn á hvort var kannað munnlega og hvort skriflega og lét fólk alltaf gera munnlega 

hlutann á undan. Könnunarblöðin munu fylgja ritgerðinni sem viðaukar. 

Ég settist hjá fólki á kaffihúsum og á Háskólatorgi og bað um að fá að trufla það í sirka 

fjórar mínútur og bað það um að taka þátt í stuttri könnun fyrir mig. Þá rétti ég því blaðið með 

orðunum sem þau áttu að skipta í atkvæði munnlega og gaf skýr fyrirmæli. Sjálf hélt ég á eins 

blaði á spjaldi og merkti við hvernig fólkið skipti í atkvæði. Svo rétti ég því seinna blaðið til 

að leysa skriflega og gaf skýr fyrirmæli. Blöðin tvö heftaði ég svo saman og hélt til haga, vel 

merkt hvort var framkvæmt á undan og hvort viðkomandi gerði skriflega og hvort munnlega.  

Gögnin sló ég svo fyrst inn í Microsoft Excel 2010 og því næst afritaði ég þau inn í 

rannsóknarforritið SPSS. Þar kallaði ég fram töflur um hvert orð fyrir sig og skiptingu þess í 

atkvæði. Ég skoðaði niðurstöðurnar lítillega út frá aldri, kyni og menntun en enginn sjáan-

legur munur var á niðurstöðum eftir aldri, kyni og menntun. Ég ákvað því að ganga eingöngu 

                                                 
3 Sjá viðauka. 
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út frá niðurstöðunum í heild sinni4 og skoðaði hvort það væri eitthvað í málinu sjálfu sem ylli 

þeim.  

4.2. Tölfræðilegar niðurstöður rannsóknar 
Í þessum kafla ætla ég að fara yfir allar niðurstöður rannsóknarinnar. Fyrst kemur kafli um 

niðurstöður úr þeim hluta þar sem þátttakendur áttu eingöngu að segja til um fjölda atkvæða í 

orðum bæði munnlega og skriflega. Því næst kemur kafli um allar niðurstöður úr þeim hluta 

þar sem þátttakendur skiptu orðunum upp í atkvæði bæði munnlega og skriflega. 

4.2.1. Atkvæðafjöldi 
Í þessum fyrri hluta rannsóknarinnar áttu þátttakendur eingöngu að segja hversu mörg atkvæði 

væru í þessum átta orðum hverju fyrir sig. Fyrri átta orðin komu fyrir á munnlega 

könnunarblaðinu og áttu þátttakendur að lesa orðin upp og segja svo atkvæðafjöldann í hverju 

orði fyrir sig. Á seinna blaðinu þar sem hin átta orðin komu fyrir áttu þátttakendur að skrifa 

atkvæðafjöldann við hvert orð fyrir sig. Þátttakendurnir voru alls 54, 31 kona og 23 karlar. 

Orðapörin voru eftirfarandi (fyrra orðið úr munnlega prófinu og hið seinna úr því skriflega): 

 

Fagmaður-Kennari 

Hjól-Próf 

Matur-Spaði 

Aðventukrans-Vanillustöng 

Þessi-Klessa 

Mótorhjól-Jólatré 

Gluggi-Klukka 

Mandarína-Randalína 

 

Niðurstöðurnar úr þessum lið könnunarinnar er ég búin að setja upp í þessar tvær töflur hér 

fyrir neðan. 

  

                                                 
4 Ég hélt niðurstöðunum þó aðgreindum eftir því hvort þær komu úr munnlegu eða skriflegu prófi. 
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Munnlega  
Fjöldi atkvæða 1 2 3 4 
Fagmaður 0 8 46 0 
Hjól 53 1 0 0 
Matur 3 51 0 0 
Aðventukrans 0 3 14 37 
Þessi 9 45 0 0 
Mótorhjól 0 8 44 2 
Gluggi 5 48 1 0 
Mandarína 2 6 6 40 
 

 
Skriflega 
Fjöldi atkvæða 0 1 2 3 4 
Kennari 0 1 7 46 0 
Próf 2 52 0 0 0 
Spaði 0 5 49 0 0 
Vanillustöng 0 0 2 11 41 
Klessa 0 5 48 1 0 
Jólatré 0 0 10 44 0 
Klukka 0 5 49 0 0 
Randalína 0 0 4 8 42 

 

Samkvæmt töflunni yfir munnlega hlutann af þessum lið rannsóknarinnar sögðu 46 

einstaklingar eða 85,2% að þrjú atkvæði væru í orðinu fagmaður, en 8 einstaklingar eða 

14,8% sögðu að atkvæðin væru tvö. 53 einstaklingar eða 98,1% sögðu að aðeins eitt atkvæði 

væri í orðinu hjól og einn einstaklingur eða 1,9% sagði að þau væru tvö. 51 einstaklingur eða 

94,4% sagði að atkvæðin í orðinu matur væru tvö, en þrír eða 5,6% töldu að aðeins eitt 

atkvæði væri í orðinu matur. 37 einstaklingar eða 68,5% sögðu að atkvæðin í aðventukrans 

væru fjögur, 14 einstaklingar eða 25,9% sögðu að atkvæðin væru 3 og þrír einstaklingar eða 

5,6% sögðu að atkvæðin væru tvö. 45 einstaklingar eða 83,3% sögðu að atkvæðin í orðinu 

þessi væru tvö, en 9 einstaklingar eða 16,6% sögðu að aðeins eitt atkvæði væri í orðinu. 44 

einstaklingar eða 81,5% sögðu að atkvæðin í orðinu mótorhjól væru þrjú, 8 einstaklingar eða 

14,8% sögðu að atkvæðin í orðinu mótorhjól væru aðeins tvö og tveir einstaklingar eða 3,7% 

sögðu að atkvæðin væru fjögur. 48 einstaklingar eða 88,9% sögðu að atkvæðin í gluggi væru 

tvö, 5 einstaklingar eða 9,3% sögðu að aðeins eitt atkvæði væri í gluggi, en einn einstaklingur 

eða 1,9% sagði að atkvæðin í gluggi væru þrjú. 40 einstaklingar eða 74,1% sögðu að atkvæðin 

í mandarína væru fjögur, 6 einstaklingar eða 11,1% sögðu að þau væru 3 og 6 einstaklingar 

eða 11,1% sögðu að þau væru tvö og aðeins tveir einstaklingar eða 3,7% sögðu að einungis 

eitt atkvæði væri í mandarína. 

Niðurstöðurnar úr þessum lið rannsóknarinnar komu svipað út í skriflega hlutanum og 

þeim munnlega. 46 einstaklingar eða 85,2% skrifuðu að þrjú atkvæði væru í orðinu kennari, 7 

einstaklingar eða 13% skrifuðu að tvö atkvæði væru í orðinu kennari en aðeins einn 

einstaklingur eða 1,9% skrifaði að aðeins eitt atkvæði væri orðinu kennari. 52 einstaklingar 

eða 96,3% skrifuðu að eitt atkvæði væri í orðinu próf en tveir einstaklingar eða 3,7% skrifuðu 

að núll atkvæði væru í orðinu próf. 49 einstaklingar 90,7% skrifuðu að tvö atkvæði væru í 
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orðinu spaði, en 5 einstaklingar eða 9,3% skrifuðu að einungis eitt atkvæði væri í orðinu 

spaði. 41 einstaklingur eða 75,9% skrifuðu að fjögur atkvæði væru í orðinu vanillustöng, 11 

einstaklingar eða 20,4% skrifuðu að atkvæðin væru þrjú og tveir einstaklingar eða 3,7% 

skrifuðu að atkvæðin í vanillustöng væru aðeins tvö. 48 einstaklingar eða 88,9% skrifuðu að 

atkvæðin í klessa væru tvö, 5 einstaklingar eða 9,3% skrifuðu að aðeins eitt atkvæði væri í 

klessa og einn einstaklingur eða 1,9% skrifaði að atkvæðin væru þrjú. 44 einstaklingar eða 

81,5% skrifuðu að atkvæðin í jólatré væru þrjú og 10 einstaklingar eða 18,5% skrifuðu að 

atkvæðin í jólatré væru tvö. 49 einstaklingar eða 90,7% skrifuðu að tvö atkvæði væru í orðinu 

klukka og 5 einstaklingar eða 9,3% skrifuðu að aðeins eitt atkvæði væri í orðinu klukka. 42 

einstaklingar eða 77,8% skrifuðu að fjögur atkvæði væru í orðinu randalína, 8 einstaklingar 

eða 14,8% skrifuðu að atkvæðin í randalína væru þrjú og fjórir einstaklingar eða 7,4% 

skrifuðu að atkvæðin í randalína væru tvö. 

Niðurstöður úr þessum lið eru því frekar skýrar. Flestir áttu ekki í miklum vandræðum 

með að segja til um fjöldann en langflestir þurftu þó örlítið að hugsa sig um. Nokkrir sögðu 

mér eftir könnunina að þeim hefði þótt þetta mjög erfitt. Langt yfir helmingur segir til um 

réttan atkvæðafjölda í öllum tilfellum eða á bilinu 68,5% (í orðinu aðventukrans) til 98,2% (í 

orðinu hjól. Þetta er því í góðu samræmi við forsendurnar sem ég gaf mér í upphafi að fólk 

ætti almennt ekki í miklum vandræðum með að segja til um atkvæðafjöldann. 

 

4.2.2. Atkvæðaskipting 
Í seinni hluta rannsóknarinnar áttu þátttakendur að skipta orðum upp í atkvæði, fyrst 

munnlega og svo skriflega. Í næstu 20 köflum fer ég yfir niðurstöðurnar fyrir hvert orðapar 

fyrir sig. Þá hef ég borið saman eitt orð sem kannað var munnlega og eitt orð sem kannað var 

skriflega og voru þau upphaflega hugsuð sem sambærileg orð og áttu þannig að mynda 

orðapör. Tvö pörin reyndust þó eftir á ekki hafa fullkomlega sambærileg orð og því eru það 

ekki góð orðapör en niðurstöðurnar gefa þó ágæta mynd af hugmyndum fólks um 

atkvæðaskiptingu. 

4.2.2.1. Hestur-Gestur 
Fyrsta orðaparið er hestur og gestur, þar sem hestur var prófað munnlega en gestur skriflega. 

Þegar þessum orðum er skipt má búast við tvenns konar niðurstöðum. Annars vegar að fólk 

skipti í atkvæði eftir þeim reglum sem eiga við um skiptingu orða á milli lína, þannig að nýtt 

atkvæði hefjist alltaf á sérhljóða, sbr. (1a) og (1c). Hins vegar má búast við að fólk skipti þeim 
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samkvæmt hljóðkerfisfræðilegri greiningu, þannig að nýtt atkvæði hefjist á stuðli, sem sagt 

einum samhljóða, sbr. (1b) og (1d).  

(1) a. Hest.ur 

b. Hes.tur 

c. Gest.ur 

d. Ges.tur 

Þáttakendur könnunarinnar skiptu þessu á ýmsa vegu, þó flestir á annan hvorn veginn af þeim 

sem sýndir eru í  (1). Í töflu 1 er hægt að sjá niðurstöðurnar fyrir orðið hestur og í töflu 2 má 

sjá niðurstöðurnar fyrir orðið gestur. 

 
Tafla1 (munnleg greining) 

 Fjöldi Hlutfall 

He.stur 2 3,7% 

Hes.tur 14 25,9% 

Hest.ur 38 70,4% 

Alls 54 100,0% 
 

Tafla 2 (skrifleg greining) 
 Fjöldi Hlutfall 

Ge.st.ur 1 1,9% 

Ge.stu.r 1 1,9% 

Ge.stur 3 5,6% 

Ges.tur 11 20,4% 

Gest.ur 36 66,7% 

Gestur 2 3,7% 

Alls 54 100,0% 
 

Þrír möguleikar komu fram við skiptingu orðsins hestur: he.stur, hes.tur og hest.ur. 38 

þátttakendur skiptu orðinu hestur hest.ur eða 70,4%, 14 skiptu því hes.tur eða 25,9% en 

aðeins tveir þátttakendur skiptur því he.stur eða 3,7%. 

Fleiri möguleikar komu fram við skiptingu orðsins gestur, eða alls 6 mismunandi 

skiptingar: ge.st.ur, ge.stu.r, ge.stur, ges.tur, gest.ur og svo engin skipting eða einfaldlega 

gestur. Flestir eða alls 36 einstaklingar skiptu því gest.ur eða 66,7%. Næst algengust var 

skiptingin ges.tur, en 11 einstaklingar skiptu því þannig eða 20,4%. 3 skiptu því ge.stur eða 

5,6%. Svo voru tveir einstaklingar eða 3,7% sem ekki vildu skipta orðinu gestur í atkvæði eða 

töldu það vera eitt atkvæði. Einn einstaklingur eða 1,9% skiptu orðinu ge.st.ur, og einn 

einstaklingur eða 1,9% skiptu orðinu ge.stu.r 
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4.2.2.2. Snót-Dót 
Næsta orðaparið er snót og dót, þar sem snót var prófað munnlega en dót skriflega. Ekki er 

hægt að skipta orðunum snót og dót í atkvæði þar sem hvort orð um sig er einungis eitt 

atkvæði, sbr. (2a) og (2c). Sérhljóðarnir í orðunum eru þó langir og má því færa rök fyrir því 

að atkvæðin ættu að vera opin og enda á sérhljóða. Það gerist einungis í samfelldu tali þegar 

orðin fá greini eða orð kemur á eftir sem hefst á séhljóða. Atkvæðið sem það sérhljóð myndar 

tekur þá samhljóðið sem lokar atkvæðunum í orðunum snót og dót sem stuðul, sbr. (2b) og 

(2d). Því má hugsanlega tala um t í bakstöðu í orðunum snót og dót sem útafstæð samhljóð.  

 

(2) a. Snót 

b. Snó.tin 

c. Dót 

d. Dó.tið 

Langflestir þátttakendurnir gerðu þetta eins og í (2a) og (2c). Niðurstöðurnar fyrir snót má sjá 

í töflu 3 og niðurstöðurnar fyrir dót má sjá í töflu 4. 

 
Tafla 3 (munnleg greining) 

 Fjöldi Hlutfall 

Snó.t 1 1,9% 

Snót 53 98,1% 

Alls 54 100,0% 

 

Tafla 4 (skrifleg greining) 
 Fjöldi Hlutfall 

D.ót 1 1,9% 

Dó.t 1 1,9% 

Dót 52 96,3% 

Alls 54 100,0% 

 
53 einstaklingar eða 98,1% vildu ekki skipta orðinu snót upp í atkvæði. Einn einstaklingur eða 

1,9% skipti orðinu snó.t. Þessu var svipað farið með orðið dót en 52 einstaklingar eða 96,3% 

skiptu því ekki upp í atkvæði en einn eða 1,9% skipti því d.ót og einn einstaklingur eða 1,9% 

skipti því dó.t. 
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4.2.2.3. Vinna-Sinna 
Þriðja orðaparið er vinna og sinna þar sem vinna var prófað munnlega en sinna skriflega. 

Þegar þessum orðum er skipt má búast við tvenns konar niðurstöðum. Annars vegar að fólk 

skipti í atkvæði eftir þeim reglum sem eiga við um skiptingu orða á milli lína, þannig að nýtt 

atkvæði hefjist alltaf á sérhljóða, sbr. (3a) og (3c). Hins vegar má búast við að fólk skipti þeim 

samkvæmt hljóðkerfisfræðilegri greiningu, þannig að nýtt atkvæði hefjist á stuðli, sem sagt 

einum samhljóða, sbr. (3b) og (3d).  

(3) a. Vinn.a 

b. Vin.na 

c. Sinn.a 

d. Sin.na 

Þátttakendur skiptu þessu á ýmsa vegu en þó flestir eins og sýnt er í (3). Í töflu 5 er hægt að 

sjá niðurstöðurnar fyrir orðið vinna og í töflu 6 má sjá niðurstöðurnar fyrir orðið sinna. 

 
Tafla 5 (munnleg greining) 

 Földi Hlutfall 

Vi.nna 2 3,7% 

Vin.na 11 20,4% 

Vinn.a 36 66,7% 

Vinna 5 9,3% 

Alls 54 100,0% 

 

Tafla 6 (skrifleg greining) 
 Fjöldi Hlutfall 

Si.nn.a 2 3,7% 

Si.nna 3 5,6% 

Sin.na 5 9,3% 

Sinn.a 36 66,7% 

Sinna 8 14,8% 

Alls 54 100,0% 

 

Ýmsir möguleikar komu fram við skiptingu orðsins vinna: vi.nna, vin.na, vinn.a og vinna. 36 

einstaklingar eða 66,7% vildu skiptu því vinn.a. 11 einstaklingar eða 20,4% skiptu því vin.na. 

5 einstaklingar eða 9,3% skiptu orðinu vinna ekki upp og töldu það því sem eitt atkvæði og 

tveir einstaklingar eða 3,7% skiptu því vi.nna. 

Við skiptingu orðsins sinna komu 5 mismunandi skiptingar: si.nn.a, si.nna, sin.na, sinn.a 

og sinna. 36 einstaklingar eða 66,7% skiptu orðinu sinn.a. 8 einstaklingar eða 14,8% skiptu 
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orðinu sinna ekki upp í atkvæði og töldu það því vera eitt atkvæði. 5 einstaklingar eða 9,3% 

skiptu orðinu sin.na. Þrír einstaklingar eða 5,6% skiptu orðinu si.nna en tveir einstaklingar 

skiptu því si.nn.a. 

4.2.2.4. Setja-Letja 
Fjórða orðaparið er setja og letja þar sem setja var prófað munnlega en letja skriflega. Þegar 

þessum orðum er skipt má búast við tvenns konar niðurstöðum. Annars vegar að fólk skipti í 

atkvæði eftir þeim reglum sem eiga við um skiptingu orða á milli lína, þannig að nýtt atkvæði 

hefjist alltaf á sérhljóða, sbr. (4a) og (4c). Hins vegar má búast við að fólk skipti þeim 

samkvæmt hljóðkerfisfræðilegri greiningu, þannig að nýtt atkvæði hefjist á stuðli, sem í 

þessum orðum eru tvö samhljóð, sbr. (4b) og (4d).  

(4) a. Setj.a 

b. Se.tja 

c. Letj.a 

d. Le.tja 

Þátttakendur skiptu þessu á ýmsa vegu. Í töflu 7 er hægt að sjá niðurstöðurnar fyrir orðið setja 

og í töflu 8 má sjá niðurstöðurnar fyrir orðið letja. 

 
Tafla 7 (munnleg greining) 

 Fjöldi Hlutfall 

Se.tja 7 13,0% 

Set.ja 43 79,6% 

Setj.a 1 1,9% 

Setja 3 5,6% 

Alls 54 100,0% 
 

Tafla 8 (skrifleg greining) 
 Fjöldi Hlutfall 

Le.tj.a 1 1,9% 

Le.tja 7 13,0% 

Let.ja 38 70,4% 

Letj.a 5 9,3% 

Letja 3 5,6% 

Alls 54 100,0% 

 
Ýmsir möguleikar komu fram við skiptingu orðsins setja: se.tja, set.ja, setj.a og setja. 43 

einstaklingar eða 79,6% skiptu set.ja, 7 einstaklingar eða 13% skiptu se.tja, þrír einstaklingar 
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eða 5,6% skiptu orðinu ekki upp í atkvæði og töldu það því sem eitt atkvæði en aðeins einn 

einstaklingur eða 1,9% skipti því setj.a. 

Fleiri möguleikar komu fram við skiptingu orðsins letja, eða 5: le.tj.a, le.tja, let.ja, letj.a 

og letja. 38 einstaklingar eða 70,4% skiptu orðinu let.ja, 7 einstaklingar eða 13% skiptu því 

le.tja og 5 einstaklingar eða 9,3% skiptu letj.a. Þrír einstaklingar eða 5,6% skiptu orðinu letja 

ekki upp í atkvæði og töldu það því sem eitt atkvæði og einn einstaklingur eða 1,9% skipti 

orðinu le.tj.a.  

 

4.2.2.5. Maður-Glaður 
Fimmta orðaparið er maður og glaður þar sem maður var prófað munnlega en glaður 

skriflega. Þegar þessum orðum er skipt má búast við tvenns konar niðurstöðum. Annars vegar 

að fólk skipti í atkvæði eftir þeim reglum sem eiga við um skiptingu orða á milli lína, þannig 

að nýtt atkvæði hefjist alltaf á sérhljóða, sbr. (5a) og (5c). Hins vegar má búast við að fólk 

skipti þeim samkvæmt hljóðkerfisfræðilegri greiningu, þannig að nýtt atkvæði hefjist á stuðli, 

sem sagt einum samhljóða, sbr. (5b) og (5d).  

(5) a. Mað.ur 

b. Ma.ður 

c. Glað.ur 

d. Gla.ður 

Þátttakendur skiptu þessu á ýmsa vegu. Í töflu 9 er hægt að sjá niðurstöðurnar fyrir orðið 

maður og í töflu 10 má sjá niðurstöðurnar fyrir orðið glaður. 

 
Tafla 9 (munnleg greining) 

 Fjöldi Hlutfall 

Ma.ður 13 24,1% 

Mað.ur 37 68,5% 

Maður 4 7,4% 

Alls 54 100,0% 
 

Tafla 10 (skrifleg greining) 
 Fjöldi Hlutall 

Gla.ð.ur 1 1,9% 

Gla.ðu.r 2 3,7% 

Gla.ður 9 16,7% 

Glað.ur 40 74,1% 

Glaður 2 3,7% 

Alls 54 100,0% 
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Einungis þrír möguleikar komu fram við skiptingu orðsins maður: ma.ður, mað.ur og svo það 

að skipta orðinu ekki upp í atkvæði og telja það þar með sem eitt atkvæði. 37 einstaklingar 

eða 68,5% skiptu orðinu mað.ur en 13 einstaklingar eða 24,1% skiptu því ma.ður og fjórir 

einstaklingar eða 7,4% skiptu orðinu alls ekki upp í atkvæði og töldu það því sem eitt 

atkvæði.  

Fleiri möguleikar komu fram við skiptingu orðsins glaður: gla.ð.ur, gla.ðu.r, gla.ður, 

glað.ur og glaður. Langflestir eða 40 einstaklingar eða 74,1% skiptu orðinu glað.ur. Næst 

algengust var skiptingin gla.ður, en 9 einstaklingar eða 16,7% skiptu orðinu þannig. Tveir 

einstaklingar eða 3,7% skiptu orðinu ekki upp og töldu það sem eitt atkvæði. Aðrir tveir 

einstklingar eða 3,7% skiptu orðinu gla.ðu.r og einn einstaklingur eða 1,9% skipti því 

gla.ð.ur. 

 

4.2.2.6. Prentari-Ælandi 
Sjötta orðaparið er prentari og ælandi þar sem prentari var prófað munnlega en ælandi 

skriflega. Þegar þessum orðum er skipt má búast við tvenns konar niðurstöðum. Annars vegar 

að fólk skipti í atkvæði eftir þeim reglum sem eiga við um skiptingu orða á milli lína, þannig 

að nýtt atkvæði hefjist alltaf á sérhljóða, sbr. (6a) og (6c). Hins vegar má búast við að fólk 

skipti þeim samkvæmt hljóðkerfisfræðilegri greiningu, þannig að nýtt atkvæði hefjist á stuðli, 

sem sagt einum samhljóða, sbr. (6b) og (6d).  

(6) a. Prent.ar.i 

b. Pren.ta.ri 

c. Æl.and.i 

d. Æ.lan.di 

Þátttakendur skiptu þessu á ýmsa vegu. Í töflu 11 er hægt að sjá niðurstöðurnar fyrir orðið 

prentari og í töflu 12 má sjá niðurstöðurnar fyrir orðið ælandi. 

 
Tafla 11 (munnleg greining) 

 Fjöldi Hlutfall 

Pren.ta.ri 7 13,0% 

Pren.tar.i 4 7,4% 

Pren.tari 6 11,1% 

Prent.a.ri 4 7,4% 

Prent.ar.i 13 24,1% 

Prent.ari 20 37,0% 

Alls 54 100,0% 
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Tafla 12 (skrifleg greining) 
 Fjöldi Hlutfall 

Æ.la.ndi 1 1,9% 

Æ.lan.di 2 3,7% 

Æ.land.i 5 9,3% 

Æ.landi 2 3,7% 

Æl.an.di 6 11,1% 

Æl.and.i 27 50,0% 

Æl.andi 10 18,5% 

Ælandi 1 1,9% 

Alls 54 100,0% 

 
Margir möguleikar komu fram við skiptingu orðsins prentari eins og við var að búast af 

þriggja atkvæða orði. En því lengri sem orðin eru og því fleiri atkvæði því flóknari verður 

skiptingin og því fleiri möguleikar koma fram. Þessir möguleikar komu fram hjá 

þátttakendunum: pren.ta.ri, pren.tar.i, pren.tari, prent.a.ri, prent.ar.i og prent.ari. Flestir eða 

alls 20 manns eða 37% skiptu orðinu prent.ari, eða skiptu því sem sagt eingöngu í tvö 

atkvæði. Næst algengust var skiptingin prent.ar.i en 13 einstaklingar eða 24,1% skiptu því 

þannig. 7 einstaklingar eða 13% skiptu orðinu pren.ta.ri. 6 einstaklingar eða 11,1% skiptu 

orðinu pren.tari, 4 einstaklingar eða 7,4% skiptu orðinu pren.tar.i og jafn margir eða 4 

einstaklingar eða 7,4% skiptu orðinu prent.a.ri. 

Enn fleiri möguleikar, eða alls 8 mismunandi komu fram við skiptingu orðsins ælandi: 

æ.la.ndi, æ.lan.di, æ.land.i, æ.landi, æl.an.di, æl.and.i, æl.andi og ælandi. Algengust var 

skiptingin æl.and.i en 27 einstaklingar eða akkúrat 50% skiptu því þannig. 10 einstaklingar 

eða 18,5% skiptu orðinu æl.andi, 6 einstaklingar eða 11,1% skiptu orðinu æl.an.di og 5 

einstaklingar eða 9,3% skiptu því æ.land.i. einstaklingar eða 3,7% skiptu orðinu æ.landi og 

jafn margir eða tveir einstaklingar eða 3,7% skiptu orðinu æ.lan.di. Aðeins einn einstaklingur 

eða 1,9% skipti orðinu æ.la.ndi og einn einstaklingur eða 1,9% skipti orðinu ekki upp og taldi 

það því sem eitt atkvæði. 

 

4.2.2.7. Borðfótur-Myndböndin 
Sjöunda orðaparið er borðfótur og myndböndin þar sem borðfótur var prófað munnlega en 

myndböndin skriflega. Þar sem þetta eru samsett orð á fyrst að skipta þeim um 

orðasamskeytin. Hvoru orði fyrir sig á svo að skipta á hefðbundinn hátt. Þegar þeim er skipt 

má búast við tvenns konar niðurstöðum. Annars vegar að fólk skipti í atkvæði eftir þeim 

reglum sem eiga við um skiptingu orða á milli lína, þannig að nýtt atkvæði hefjist alltaf á 
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sérhljóða, sbr. (7a) og (7c). Hins vegar má búast við að fólk skipti þeim samkvæmt 

hljóðkerfisfræðilegri greiningu, þannig að nýtt atkvæði hefjist á stuðli, sem sagt einum 

samhljóða, sbr. (7b) og (7d).  

(7) a. Borð.fót.ur 

b. Borð.fó.tur 

c. Mynd.bönd.in 

d. Mynd.bön.din 

Þátttakendur skiptu þessu á ýmsa vegu. Í töflu 13 er hægt að sjá niðurstöðurnar fyrir orðið 

borðfótur og í töflu 14 má sjá niðurstöðurnar fyrir orðið myndböndin. 

 
Tafla 13 (munnleg greining) 

 Fjöldi Hlutfall 

Borð.fó.tur 10 18,5% 

Borð.fót.ur 26 48,1% 

Borð.fótur 18 33,3% 

Alls 54 100,0% 
 

Tafla 14 (skrifleg greining) 
 Fjöldi Hlutfall 

My.ndb.önd.in 1 1,9% 

My.ndbö.ndi.n 1 1,9% 

Mynd.bö.nd.in 1 1,9% 

Mynd.bön.din 2 3,7% 

Mynd.bönd.in 43 79,6% 

Mynd.böndin 6 11,1% 

Alls 54 100,0% 

 
Aðeins þrír möguleikar komu fram við skiptingu orðsins borðfótur: borð.fó.tur, borð.fót.ur og 

borð.fótur. Flestir skiptu orðinu borð.fót.ur eða 26 einstaklingar eða 48,1%. 18 einstaklingar 

eða 33,3% skiptu orðinu aðeins í tvennt borð.fótur og 10 einstaklingar eða 18,5% skiptu 

orðinu borð.fó.tur. 

Helmingi fleiri möguleikar komu fram við skiptingu orðsins myndböndin: my.ndb.önd.in, 

my.ndbö.ndi.n, mynd.bö.nd.in, mynd.bön.din, mynd.bönd.in og mynd.böndin. Lang flestir 

skiptu orðinu mynd.bönd.in eða 43 einstaklingar eða 79,6%. 6 einstaklingar eða 11,1% skiptu 

orðinu einungis í tvennt mynd.böndin og aðeins tveir einstaklingar eða 3,7% skiptu því 

mynd.bön.din. Þrír einstaklingar skiptu þessu orði í fjögur atkvæði á mismunandi hátt þó, einn 
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eða 1,9% skipti my.ndb.önd.in og einn einstkalingur eða 1,9% skipti my.ndbö.ndi.n og einn 

einstaklingur eða 1,9% skipti því mynd.bö.nd.in.  

 

4.2.2.8. Stóll-Kjóll 
Næsta orðaparið og það áttunda er stóll og kjóll, þar sem stóll var prófað munnlega en kjóll 

skriflega. Ekki er hægt að skipta orðunum stóll og kjóll í atkvæði þar sem hvort orð um sig er 

einungis eitt atkvæði, sbr. (8a) og (8c). Spurningin er hvað gerist í samfelldu tali þegar orðin 

stóll og kjóll fá greini eða orð kemur á eftir sem hefst á séhljóða. Atkvæðið sem það sérhljóð 

myndar tekur þá samhljóðið sem lokar atkvæðunum í orðunum stóll og kjóll sem stuðul, sbr. 

(8b) og (8d). Því má hugsanlega tala um l í bakstöðu í orðunum stóll og kjóll sem útafstæð 

samhljóð.  

(8) a. Stóll 

b. Stó.llinn [Qstou.tlQnQ] [Qstout.lQnQ]? 

c. Kjóll 

d. Kjó.llinn [Qçou.tlQnQ] [Qçout.lQnQ]? 

Langflestir þátttakendurnir gerðu þetta eins og í (8a) og (8c). Niðurstöðurnar fyrir stóll má sjá 

í töflu 15 og niðurstöðurnar fyrir kjóll má sjá í töflu 16. 

 
Tafla 15 (munnleg greining) 

 Fjöldi Hutfall 

Stóll 54 100,0% 

Alls 54 100,0% 
 

Tafla 16 (skrifleg greining) 
 Fjöldi Hlutfall 

Kj.óll 1 1,9% 

Kjó.ll 4 7,4% 

Kjóll 49 90,7% 

Alls 54 100,0% 

 
Enginn þátttakenda skipti orðinu stóll, enda er það nánast ómögulegt í eðlilegum framburði. 

Svo allir 54 þátttakendurnir eða 100% töldu orðið stóll vera eitt atkvæði.  

Örlítið annað var uppi á teningnum með orðið kjóll, en því skiptu þátttakendur sjálfir 

skriflega. 49 einstaklingar eða 90,7% skiptu orðinu þó ekki upp og töldu það því eitt atkvæði. 

En fjórir einstaklingar eða 7,4% skiptu því kjó.ll en aðeins einn eða 1,9% skipti því kj.óll.   
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4.2.2.9. Sjá-Fló 
Níunda orðaparið er sjá og fló, þar sem sjá var prófað munnlega en fló skriflega. Ekki er hægt 

að skipta orðunum sjá og fló í atkvæði þar sem hvort orð um sig er einungis eitt atkvæði, sbr. 

(9a) og (9c). Sérhljóðarnir í orðunum eru langir og má því færa rök fyrir því að atkvæðin ættu 

að vera opin og enda á sérhljóða. Það gerist einnig í samfelldu tali þegar orðin fá greini eða 

endingu eða orð kemur á eftir sem hefst á séhljóða, sbr. (9b) og (9d). Hér er því ekkert 

útafstætt samhljóð og því engin rökstudd leið til að skipta þessum orðum á nokkurn hátt.  

(9) a. Sjá 

b. Sjá.ðu 

c. Fló 

d. Fló.in 

Langflestir þátttakendurnir gerðu þetta eins og í (9a) og (9c). Niðurstöðurnar fyrir sjá má sjá í 

töflu 17 og niðurstöðurnar fyrir fló má sjá í töflu 18. 

 
Tafla 17 (munnleg greining) 

 Fjöldi Hlutfall 

Sj.á 1 1,9% 

Sjá 53 98,1% 

Alls 54 100,0% 

 

Tafla 18 (skrifleg greining) 
 Fjöldi Hlutfall 

Fló 54 100,0% 

Alls 54 100,0% 

 
53 einstaklingar eða 98,1% skiptu ekki orðinu sjá upp í atkvæði og töldu það því aðeins eitt 

atkvæði. Einn einstaklingur eða 1,9% skipti orðinu upp svona sj.á. 

Allir 54 einstaklingarnir eða samtals 100% skiptu ekki orðinu fló í atkvæði og töldu það 

því aðeins eitt atkvæði. 

 

4.2.2.10. Byggja-Leggja 
Tíunda orðaparið er byggja og leggja þar sem byggja var prófað munnlega en leggja skriflega. 

Þegar þessum orðum er skipt má búast við tvenns konar niðurstöðum. Annars vegar að fólk 

skipti í atkvæði eftir þeim reglum sem eiga við um skiptingu orða á milli lína, þannig að nýtt 

atkvæði hefjist alltaf á sérhljóða, sbr. (10a) og (10c). Hins vegar má búast við að fólk skipti 
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þeim samkvæmt hljóðkerfisfræðilegri greiningu, þannig að nýtt atkvæði hefjist á stuðli, sem 

hér eru tvö samhljóð, sbr. (10b) og (10d).  

(10) a. Byggj.a 

b. Byg.gja 

c. Leggj.a 

d. Leg.gja 

Þátttakendur skiptu þessu á ýmsa vegu en þó flestir eins og sýnt er í (10). Í töflu 19 er hægt að 

sjá niðurstöðurnar fyrir orðið byggja og í töflu 20 má sjá niðurstöðurnar fyrir orðið leggja. 

 
Tafla 19 (munnleg greining) 

 Fjöldi Hlutfall 

Byg.gja 12 22,2% 

Bygg.ja 38 70,4% 

Byggj.a 1 1,9% 

Byggja 3 5,6% 

Alls 54 100,0% 
 

Tafla 20 (skrifleg greining) 
 Fjöldi Hlutfall 

Le.ggj.a 1 1,9% 

Le.ggja 1 1,9% 

Leg.gja 6 11,1% 

Legg.ja 41 75,9% 

Leggj.a 3 5,6% 

Leggja 2 3,7% 

Alls 54 100,0% 
 

Ýmsir möguleikar komu fram við skiptingu orðsins byggja: byg.gja, bygg.ja, byggj.a og 

byggja. 38 einstaklingar eða 70,4% skiptu því bygg.ja. 12 einstaklingar eða 22,2% skiptu því 

byg.gja. Þrír eintaklingar eða 5,6% skiptu orðinu byggja ekki upp í atkvæði og töldu það því 

sem eitt atkvæði og aðeins einn eintaklingur eða 1,9% skipti orðinu upp byggj.a. 

Fleiri möguleikar komu fram við skiptingu orðsins leggja: le.ggj.a, le.ggja, leg.gja, 

legg.ja, leggj.a og leggja. Langflestir eða 41 einstaklingur eða 75,9% skipti orðinu legg.ja. 

Næst algengast er að skipta orðinu leg.gja, en 6 einstaklingar eða 11,1% skiptu því þannig. 

Þrír einstaklingar eða 5,6% skiptu orðinu leggj.a, tveir einstaklingar eða 3,7% skiptu orðinu 

ekki upp í atkvæði og töldu það því sem eitt atkvæði, einn eða 1,9% skipti orðinu le.ggja og 

einn einstaklingur eða 1,9% skipti orðinu le.ggj.a. 
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4.2.2.11. Esja-Flysja 
Ellefta orðaparið er Esja og flysja, þar sem Esja var prófað munnlega en flysja skriflega. 

Þegar þessum orðum er skipt má búast við tvenns konar niðurstöðum. Annars vegar að fólk 

skipti í atkvæði eftir þeim reglum sem eiga við um skiptingu orða á milli lína, þannig að nýtt 

atkvæði hefjist alltaf á sérhljóða, sbr. (11a) og (11c). Hins vegar má búast við að fólk skipti 

þeim samkvæmt hljóðkerfisfræðilegri greiningu, þannig að nýtt atkvæði hefjist á stuðli, sem í 

þessum orðum er tvö samhljóð þar sem samhljóðaklasinn sj telst saman sem stuðull þar sem 

langt e er í Esja, sbr. (11b) og (11d).  

(11) a. Esj.a  

b. E.sja 

c. flysj.a 

d. fly.sja 

Þáttakendur könnunarinnar skiptu þessu á ýmsa vegu, en flestir á annan veg en þessa tvo sem 

sýndir eru í  (11). Í töflu 21 er hægt að sjá niðurstöðurnar fyrir orðið Esja og í töflu 22 má sjá 

niðurstöðurnar fyrir orðið flysja. 

 
Tafla 21 (munnleg greining) 

 Fjöldi Hlutfall 

E.sja 6 11,1% 

Es.ja 44 81,5% 

Esja 4 7,4% 

Alls 54 100,0% 
 

Tafla 22 (skrifleg greining) 
 Fjöldi Hlutfall 

Fly.sj.a 1 1,9% 

Fly.sja 18 33,3% 

Flys.ja 28 51,9% 

Flysj.a 4 7,4% 

Flysja 3 5,6% 

Alls 54 100,0% 

 
Aðeins þrjár mismunandi útgáfur af orðinu Esja komu fram í könnuninni: E.sja, Es.ja og 

Esja. 44 einstaklingar eða 81,5% skiptu orðinu Es.ja, 6 einstaklingar eða 11,1% skiptu orðinu 

E.sja og fjórir einstaklingar eða 7,4% skiptu orðinu ekki upp í atkvæði og töldu það sem eitt 

atkvæði. 
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Fleiri möguleikar komu fram við skiptingu orðsins flysja, eða 5 mismunandi skiptingar: 

fly.sj.a, fly.sja, flys.ja, flysj.a og flysja. Flestir, eða alls 28 einstaklingar eða 51,9% skiptu því 

flys.ja. 18 einstaklingar eða 33,3% skiptu orðinu fly.sja, fjórir einstaklingar eða 7,4% skiptu 

því flysj.a og þrír einstaklingar eða 5,6% skiptu því alls ekki upp í atkvæði og töldu það 

þannig sem eitt atkvæði. Einn einstaklingur eða 1,9% skipti því fly.sj.a. 

 

4.2.2.12. Bakstur-Mokstur 
Tólfta orðaparið er bakstur og mokstur þar sem bakstur var prófað munnlega en mokstur 

skriflega. Þegar þessum orðum er skipt má búast við tvenns konar niðurstöðum. Annars vegar 

að fólk skipti í atkvæði eftir þeim reglum sem eiga við um skiptingu orða á milli lína, þannig 

að nýtt atkvæði hefjist alltaf á sérhljóða, sbr. (12a) og (12c). Hins vegar má búast við að fólk 

skipti þeim samkvæmt hljóðkerfisfræðilegri greiningu, þannig að nýtt atkvæði hefjist á stuðli, 

sem sagt einum samhljóða, sbr. (12b) og (12d).  

(12) a. Bakst.ur 

b. Baks.tur 

c. Mokst.ur 

d. Moks.tur 

Þátttakendur skiptu þessu á ýmsa vegu. Í töflu 23 er hægt að sjá niðurstöðurnar fyrir orðið 

bakstur og í töflu 24 má sjá niðurstöðurnar fyrir orðið mokstur. 

 
Tafla 23 (munnleg greining) 

 Fjöldi Hlutfall 

Bak.stur 22 40,7% 

Baks.tur 15 27,8% 

Bakst.ur 17 31,5% 

Alls 54 100,0% 
 

Tafla 24 (skrifleg greining) 
 Fjöldi Hlutfall 

Mo.kst.ur 2 3,7% 

Mo.kstu.r 1 1,9% 

Mo.kstur 1 1,9% 

Mok.s.tur 1 1,9% 

Mok.stur 35 64,8% 

Moks.tur 2 3,7% 

Mokst.ur 12 22,2% 

Alls 54 100,0% 
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Aðeins þrjár mismunandi skiptingar komu fyrir við skiptingu orðsins bakstur: bak.stur, 

baks.tur og bakst.ur. Athygli vekur að í þessu orði er dreifingin óvenju jöfn, svo hér virðist 

tilfinningin fyrir skiptingunni vera svolítið á reiki. 22 einstaklingar eða 40,7% skiptu orðinu 

bak.stur, 17 einstaklingar eða 31,5% skiptu orðinu bakst.ur og 15 einstaklingar eða 27,8% 

skiptu orðinu baks.tur. 

Fleiri skiptingar komu fyrir við skiptingu orðsins mokstur eða alls 7 mismunandi: 

mo.kst.ur, mo.kstu.r, mo.kstur, mok.s.tur, mok.stur, moks.tur og mokst.ur. Flestir skiptu því 

mok.stur, eða alls 35 manns eða 64,8%. 12 einstaklingar eða 22,2% skiptu því mokst.ur, tveir 

eða 3,7% skiptu því moks.tur og aðrir tveir eða 3,7% skiptu því mo.kst.ur. Svo voru þrír 

einstaklingar sem skiptu því mo.kstu.r, mo.kstur og mok.s.tur, eða einn einstaklingur eða 1,9% 

fyrir hvern möguleika. 

 

4.2.2.13. Dekstra-Rekstrar 
Þrettánda orðaparið er dekstra og rekstrar þar sem dekstra var prófað munnlega en rekstrar 

skriflega. Þegar þessum orðum er skipt má búast við tvenns konar niðurstöðum. Annars vegar 

að fólk skipti í atkvæði eftir þeim reglum sem eiga við um skiptingu orða á milli lína, þannig 

að nýtt atkvæði hefjist alltaf á sérhljóða, sbr. (13a) og (13c). Hins vegar má búast við að fólk 

skipti þeim samkvæmt hljóðkerfisfræðilegri greiningu, þannig að nýtt atkvæði hefjist á stuðli, 

í þessu tilfelli á tveimur samhljóðum þar sem samhljóðaklasinn tr telst saman sem stuðull, sbr. 

(13b) og (13d).  

(13) a. Dekstr.a 

b. Deks.tra 

c. Rekstr.ar 

d. Reks.trar 

Þátttakendur skiptu þessu á ýmsa vegu. Í töflu 25 er hægt að sjá niðurstöðurnar fyrir orðið 

dekstra og í töflu 26 má sjá niðurstöðurnar fyrir orðið rekstrar. 

 

Tafla 25 (munnleg greining) 
 Fjöldi Hlutfall 

Dek.stra 27 50,0% 

Deks.tra 9 16,7% 

Dekst.ra 13 24,1% 

Dekstr.a 5 9,3% 

Alls 54 100,0% 
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Tafla 26 (skrifleg greining) 
 Fjöldi Hlutfall 

Re.kstr.a.r 1 1,9% 

Re.kstra.r 2 3,7% 

Rek.st.rar 1 1,9% 

Rek.str.ar 4 7,4% 

Rek.strar 27 50,0% 

Reks.trar 4 7,4% 

Rekst.rar 11 20,4% 

Rekstr.ar 4 7,4% 

Alls 54 100,0% 

 

Fjórar mismunandi skiptingar komu fyrir við skiptingu orðsins dekstra: dek.stra, deks.tra, 

dekst.ra og dekstr.a. Sléttur helmingur eða 27 manns skiptu orðinu dek.stra. 13 einstaklingar 

eða 24,1% skiptu orðinu dekst.ra. Aðeins 9 einstaklingar eða 16,7% skiptu orðinu deks.tra og 

5 einstaklingar eða 9,3% skiptu orðinu dekstr.a. 

Töluvert fleiri möguleikar komu fram við skiptingu orðsins rekstrar: re.ksr.a.r, 

re.kstra.r, rek.st.rar, rek.str.ar, rek.strar, reks.trar, rekst.rar og rekstr.ar. Sléttur helmingur 

eða 27 manns skiptu orðinu rek.strar og 11 einstaklingar eða 20,4% skiptu orðinu rekst.rar. 

Jafn margir skiptu orðinu rek.str.ar, reks.trar og rekstar.ar eða 4 einstaklingar notuðu hverja 

af þessum skiptingum eða 7,4% fyrir hverja skiptingu. 2 einstaklingar eða 3,7% skiptu orðinu 

re.kstra.r og aðeins einn einstaklingur eða 1,9% skipti því re.kstr.a.r og einn einstaklingur eða 

1,9% skipti því rek.st.rar. 

 

4.2.2.14. Kökuform-Piparsprey 
Fjórtánda orðaparið er kökuform og piparsprey þar sem kökuform var prófað munnlega en 

piparsprey skriflega. Þar sem þetta eru samsett orð á fyrst að skipta þeim um orðasamskeytin. 

Hvoru orði fyrir sig á svo að skipta á hefðbundinn hátt. Þegar þeim er skipt má búast við 

tvenns konar niðurstöðum. Annars vegar að fólk skipti í atkvæði eftir þeim reglum sem eiga 

við um skiptingu orða á milli lína, þannig að nýtt atkvæði hefjist alltaf á sérhljóða, sbr. (14a) 

og (14c). Hins vegar má búast við að fólk skipti þeim samkvæmt hljóðkerfisfræðilegri 

greiningu, þannig að nýtt atkvæði hefjist á stuðli, sem sagt einum samhljóða, sbr. (14b) og 

(14d).  
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(14) a. Kök.u.form 

b. Kö.ku.form 

c. Pip.ar.sprey 

d. Pi.par.sprey 

Þátttakendur skiptu þessu á ýmsa vegu, en þó flestir eins og sjá má í (14). Í töflu 27 er hægt að 

sjá niðurstöðurnar fyrir orðið kökuform og í töflu 28 má sjá niðurstöðurnar fyrir orðið 

piparsprey. 

 
Tafla 27 (munnleg greining) 

 Fjöldi Hlutfall 

Kö.ku.form 24 44,4% 

Kök.u.form 11 20,4% 

Kök.uform 1 1,9% 

Köku.form 18 33,3% 

Alls 54 100,0% 

 

Tafla 28 (skrifleg greining) 
 Fjöldi Hlutfall 

Pi.par.sprey 7 13,0% 

Pip.ar.spr.ey 1 1,9% 

Pip.ar.sprey 33 61,1% 

Pip.ars.prey 1 1,9% 

Pipar.sprey 10 18,5% 

Piparsprey 2 3,7% 

Alls 54 100,0% 

 

Fjórar mismunandi skiptingar komu fram við skiptingu orðsins kökuform: kö.ku.form, 

kök.u.form, kök.uform og köku.form. 24 einstaklingar eða 44,4% skiptu orðinu kö.ku.form og 

18 einstaklingar eða 33,3% skiptu orðinu einungis í tvennt um orðaskilin köku.form. 11 

einstaklingar eða 20,4% skiptu orðinu kök.u.form og einn einstaklingur eða 1,9% skipti orðinu 

kök.uform. 

Fleiri mismunandi skiptingar komu fram við skiptingu orðsins piparsprey eða alls þessar 

6: pi.par.sprey, pip.ar.spr.ey, pip.ar.sprey, pip.ars.prey, pipar.sprey og piparsprey. 33 

einstaklingar eða 61,1% skiptu orðinu pip.ar.sprey, 10 einstaklingar eða 18,5% skiptu orðinu 

eingöngu í tvennt um orðaskilin pipar.sprey og 7 einstaklingar eða 13% skiptu því 

pi.par.sprey. Tveir einstaklingar eða 3,7% skiptu orðinu ekki niður og töldu það þannig sem 

eitt atkvæði og einn einstaklingur eða 1,9% skipti orðinu pip.ar.spr.ey og einn einstaklingur 

eðða 1,9% skiptu orðinu pip.ars.prey. 
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4.2.2.15. Auðvitað-Gíraffi 
Fimmtánda orðaparið er auðvitað og gíraffi þar sem auðvitað var prófað munnlega en gíraffi 

skriflega. Þetta er kannski ekki fullkomið orðapar þar sem auðvitað er samsett orð og skiptist 

því fyrst um samskeytin. Hvor hluti fyrir sig skiptist svo eftir hefðbundnum leiðum. Þegar 

þessum orðum er skipt má búast við tvenns konar niðurstöðum. Annars vegar að fólk skipti í 

atkvæði eftir þeim reglum sem eiga við um skiptingu orða á milli lína, þannig að nýtt atkvæði 

hefjist alltaf á sérhljóða, sbr. (15a) og (15c). Hins vegar má búast við að fólk skipti þeim 

samkvæmt hljóðkerfisfræðilegri greiningu, þannig að nýtt atkvæði hefjist á stuðli, sem sagt 

einum samhljóða, sbr. (15b) og (15d).  

(15) a. Auð.vit.að 

b. Auð.vi.tað 

c. Gír.aff.i 

d. Gí.raf.fi 

Þátttakendur skiptu þessu á ýmsa vegu. Í töflu 29 er hægt að sjá niðurstöðurnar fyrir orðið 

auðvitað og í töflu 30 má sjá niðurstöðurnar fyrir orðið gíraffi. 

 
Tafla 29 (munnleg greining) 

 Fjöldi Hlutfall 

Auð.vi.tað 12 22,2% 

Auð.vit.að 29 53,7% 

Auð.vitað 11 20,4% 

Auðvit.að 1 1,9% 

Auðvitað 1 1,9% 

Alls 54 100,0% 
 

Tafla 30 (skrifleg greining) 
 Földi Hlutfall 

Gí.ra.ffi 5 9,3% 

Gí.raf.fi 4 7,4% 

Gí.raff.i 11 20,4% 

Gí.raffi 4 7,4% 

Gír.a.ffi 1 1,9% 

Gír.af.fi 2 3,7% 

Gír.aff.i 17 31,5% 

Gír.affi 6 11,1% 

Gíra.ffi 2 3,7% 

Gíraff.i 1 1,9% 

Gíraffi 1 1,9% 

Alls 54 100,0% 



33 
 

Nokkrar mismunandi skiptingar komu fram við skiptingu orðsins auðvitað: auð.vi.tað, 

auð.vit.að, auð.vitað, auðvit.að og auðvitað. 29 einstaklingar eða 53,7% skiptu orðinu 

auð.vit.að, 12 einstaklingar eða 22,2% skiptu orðinu auð.vi.tað og 11 manns eða 20,4% skiptu 

orðinu eingöngu í tvennt um samskeytin auð.vitað. Einn einstaklingur eða 1,9% skipti orðinu 

auðvit.að og einn einstaklingur eða 1,9% skipti orðinu alls ekkert upp og taldi það því sem eitt 

atkvæði. 

Töluvert fleiri möguleikar komu fram við skiptingu orðsins gíraffi, eða alls 11 talsins. 17 

einstaklingar eða 31,5% skiptu orðinu upp gír.aff.i og 11 einstaklingar eða 20,4% skiptu 

orðinu upp gí.raff.i. 6 einstaklingar eða 11,1% skiptu orðinu gír.affi, 5 einstaklingar eða 9,3% 

skiptu orðinu gí.ra.ffi, fjórir einstaklingar eða 7,4% skiptu orðinu gí.raf.fi og fjórir 

einstaklingar eða 7,4% skiptu orðinu gí.raffi, tveir einstaklingar eða 3,7% skiptu því gír.af.fi 

og aðrir tveir einstaklingar eða 3,7% skiptu því gíra.ffi og aðeins einn einstaklingur eða 1,9% 

skipti orðinu gír.a.ffi, og einn einstaklingur eða 1,9% skipti orðinu gíraff.i og einn 

einstaklingur eða 1,9% skipti orðinu alls ekki upp og taldi það þannig sem eitt atkvæði. 

 

4.2.2.16. Gleraugu-Sjónauki 
Sextánda orðaparið er gleraugu og sjónauki þar sem gleraugu var prófað munnlega en 

sjónauki skriflega. Þar sem þetta eru samsett orð á fyrst að skipta þeim um orðasamskeytin. 

Hvoru orði fyrir sig á svo að skipta á hefðbundinn hátt. Þegar þessum orðum er skipt má búast 

við tvenns konar niðurstöðum. Annars vegar að fólk skipti í atkvæði eftir þeim reglum sem 

eiga við um skiptingu orða á milli lína, þannig að nýtt atkvæði hefjist alltaf á sérhljóða, sbr. 

(16a) og (16c). Hins vegar má búast við að fólk skipti þeim samkvæmt hljóðkerfisfræðilegri 

greiningu, þannig að nýtt atkvæði hefjist á stuðli, sem sagt einum samhljóða, sbr. (16b) og 

(16d).  

(16) a. Gler.aug.u 

b. Gler.au.gu 

c. Sjón.auk.i 

d. Sjón.au.ki 

Þátttakendur skiptu þessu á ýmsa vegu, en þó flestir eins og sjá má í (16). Í töflu 31 er hægt að 

sjá niðurstöðurnar fyrir orðið gleraugu og í töflu 32 má sjá niðurstöðurnar fyrir orðið 

sjónauki. 
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Tafla 31 (munnleg greining) 
 Fjöldi Hlutfall 

 Gle.rau.gu 1 1,9% 

Gler.au.gu 7 13,0% 

Gler.aug.u 27 50,0% 

Gler.augu 17 31,5% 

Glerau.gu 1 1,9% 

Gleraug.u 1 1,9% 

Alls 54 100,0% 

 

Tafla 32 (skrifleg greining) 
 Fjöldi Hlutfall 

Sjó.nau.ki 2 3,7% 

Sjó.nauk.i 1 1,9% 

Sjón.au.ki 5 9,3% 

Sjón.auk.i 30 55,6% 

Sjón.auki 16 29,6% 

Alls 54 100,0% 

 
Nokkrir möguleikar komu fram við skiptingu orðsins gleraugu: gle.rau.gu, gler.au.gu, 

gler.aug.u, gler.augu, glerau.gu og gleraug.u. 27 einstaklingar eða slétt 50% skiptu orðinu 

gler.aug.u og 17 einstaklingar eða 31,5% skiptu því aðeins í tvennt um samskeytin gler.augu. 

7 einstaklingar eða 13% skiptu orðinu gler.au.gu og einn einstaklingur eða 1,9% skipti þessu 

gle.rau.gu, einn annar eða 1,9% skipti þessu glerau.gu og einn einstaklingur eða 1,9% skipti 

orðinu gleraug.u. 

Í þessu orðapari komu fram færri möguleikar við skiptingu seinna orðsins eða orðsins 

sjónauki, en þeir voru: sjó.nau.ki, sjó.nauk.i, sjón.au.ki, sjón.auk.i og sjón.auki. 30 

einstaklingar eða 55,6% skiptu orðinu sjón.auk.i og 16 einstaklingar eða 29,6% skiptu því 

eingöngu í tvennt um sam skeytin eða sjón.auki. Auk þess skiptu 5 einstaklingar eða 9,3% því 

sjón.au.ki, tveir einstaklingar eða 3,7% skiptu því sjó.nau.ki og einn eintaklingur eða 1,9% 

skiptu því sjó.nauk.i. 

 

4.2.2.17. Fólksfjölgun-Stólbak 
Sautjánda orðaparið er fólksfjölgun og stólbak þar sem fólksfjölgun var prófað munnlega en 

stólbak skriflega. Þar sem þetta eru samsett orð á fyrst að skipta þeim um orðasamskeytin. 

Hvoru orði fyrir sig á svo að skipta á hefðbundinn hátt. Þegar þessum orðum er skipt má búast 

við tvenns konar niðurstöðum. Annars vegar að fólk skipti í atkvæði eftir þeim reglum sem 
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eiga við um skiptingu orða á milli lína, þannig að nýtt atkvæði hefjist alltaf á sérhljóða, sbr. 

(17a) og (17c). Hins vegar má búast við að fólk skipti þeim samkvæmt hljóðkerfisfræðilegri 

greiningu, þannig að nýtt atkvæði hefjist á stuðli, sem sagt einum samhljóða, sbr. (17b) og 

(17d).  

Þetta er þó ekki fullkomið orðapar þar sem annað orðið hefur þrjú atkvæði en hitt 

einungis tvö. Seinna orðinu er því aðeins hægt að skipta um samskeyti orðanna, en hér hefði 

ég auðvitað átt að hafa orðið stólbak með greini til að fá fram sama atkvæðafjölda og kanna 

þá orðið stólbakið, sem hefði þá átt að skiptast stól.bak.ið eða stól.ba.kið. En svona má líklega 

alltaf finna galla á rannsóknum eftirá. 

(17) a. Fólks.fjölg.un 

b. Fólks.fjöl.gun 

c. Stól.bak 

d. Stól.bak 

Þátttakendur skiptu þessu á ýmsa vegu, en þó flestir eins og sjá má í (17). Í töflu 33 er hægt að 

sjá niðurstöðurnar fyrir orðið fólksfjölgun og í töflu 34 má sjá niðurstöðurnar fyrir orðið 

stólbak. 

 
Tafla 33 (munnleg greining) 

 Fjöldi Hlutfall 

Fólk.sfjöl.gun 1 1,9% 

Fólks.fjöl.gun 20 37,0% 

Fólks.fjölg.un 20 37,0% 

Fólks.fjölgun 13 24,1% 

Alls 54 100,0% 
 

Tafla 34 (skrifleg greining) 
 Fjöldi Hlutfall 

Stó.lba.k 2 3,7% 

Stól.bak 51 94,4% 

Stólbak 1 1,9% 

Alls 54 100,0% 

 
Ýmsir möguleikar komu fram við skiptingu orðsins fólksfjölgun: fólk.sfjöl.gun, fólks.fjöl.gun, 

fólks.fjölg.un og fólks.fjölgun. Jafn margir skiptu orðinu fólks.fjöl.gun og fólks.fjölg.un eða 20 

einstaklingar eða 37% sem skiptu á hvorn háttinn. 13 einstaklingar eða 24,1% skiptu orðinu 

eingöngu um samskeytin eða fólks.fjölgun og einn einstaklingur eða 1,9% skipti orðinu 

fólk.sfjöl.gun.  
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Fólk var einstaklega sammála um skiptingu orðsins stólbak, enda ekki eins margt sem 

kemur til greina. 51 einstaklingur eða 94,4% skiptu orðinu aðeins um samskeytin eða stól.bak, 

tveir einstaklingar eða 3,7% skiptu orðinu stó.lba.k og einn einstaklingur sem skipti orðinu 

alls ekki upp og taldi það því sem eitt atkvæði. 

 

4.2.2.18. Bókasafn-Þvottavél 
Átjánda orðaparið er bókasafn og þvottavél þar sem bókasafn var prófað munnlega en 

þvottavél skriflega. Þar sem þetta eru samsett orð á fyrst að skipta þeim um orðasamskeytin. 

Hvoru orði fyrir sig á svo að skipta á hefðbundinn hátt. Þegar þessum orðum er skipt má búast 

við tvenns konar niðurstöðum. Annars vegar að fólk skipti í atkvæði eftir þeim reglum sem 

eiga við um skiptingu orða á milli lína, þannig að nýtt atkvæði hefjist alltaf á sérhljóða, sbr. 

(18a) og (18c). Hins vegar má búast við að fólk skipti þeim samkvæmt hljóðkerfisfræðilegri 

greiningu, þannig að nýtt atkvæði hefjist á stuðli, sem sagt einum samhljóða, sbr. (18b) og 

(18d).  

(18) a. Bók.a.safn 

b. Bó.ka.safn 

c. Þvott.a.vél 

d. Þvot.ta.vél 

Þátttakendur skiptu þessu á ýmsa vegu, en þó flestir eins og sjá má í (18). Í töflu 35 er hægt að 

sjá niðurstöðurnar fyrir orðið bókasafn og í töflu 36 má sjá niðurstöðurnar fyrir orðið 

þvottavél. 

 
Tafla 35 (munnleg greining) 

 Fjöldi Hlutfall 

Bó.ka.safn 6 11,1% 

Bók.a.safn 29 53,7% 

Bók.asafn 2 3,7% 

Bóka.safn 17 31,5% 

Alls 54 100,0% 
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Tafla 36 (skrifleg greining) 
 Fjöldi Hlutfall 

Þvo.tta.vél 3 5,6% 

Þvot.ta.vél 3 5,6% 

Þvott.a.vél 31 57,4% 

Þvott.av.él 2 3,7% 

Þvott.avél 1 1,9% 

Þvotta.vél 14 25,9% 

Alls 54 100,0% 

 
Fjórir möguleikar komu fram við skiptingu orðsins bókasafn: bó.ka.safn, bók.a.safn, 

bók.asafn og bóka.safn. Flestir eða alls 29 manns eða 53,7% skiptu orðinu bók.a.safn og 17 

manns eða 31,5% skiptu orðinu eingöngu í tvennt um samskeytin eða bóka.safn. 6 

einstaklingar eða 11,1% skiptu orðinu bó.ka.safn og tveir einstaklingar eða 3,7% skiptu 

orðinu bók.asafn. 

Aðeins fleiri möguleikar komu fram við skiptingu orðsins þvottavél, eða: þvo.tta.vél, 

þvot.ta.vél, þvott.a.vél, þvott.av.él, þvott.avél og þvotta.vél. Flestir skiptu orðinu þvott.a.vél 

eða 31 einstaklingur eða 57,4% og 14 einstaklingar eða 25,9% skiptu orðinu eingöngu í tvennt 

um samskeytin eða þvotta.vél. Þrír einstaklingar eða 5,6% skiptu orðinu þvo.tta.vél og aðrir 

þrír einstaklingar eða 5,6% skiptu því þvot.ta.vél. Tveir einstaklingar eða 3,7% skiptu orðinu 

þvott.av.él og einn einstaklingur eða 1,9% skipti því þvott.avél. 

 

4.2.2.19. Peysa-Ausa 
Nítjánda orðaparið er peysa og ausa þar sem peysa var prófað munnlega en ausa skriflega. 

Þegar þessum orðum er skipt má búast við tvenns konar niðurstöðum. Annars vegar að fólk 

skipti í atkvæði eftir þeim reglum sem eiga við um skiptingu orða á milli lína, þannig að nýtt 

atkvæði hefjist alltaf á sérhljóða, sbr. (19a) og (19c). Hins vegar má búast við að fólk skipti 

þeim samkvæmt hljóðkerfisfræðilegri greiningu, þannig að nýtt atkvæði hefjist á stuðli, sem 

sagt einum samhljóða, sbr. (19b) og (19d).  

(19) a. Peys.a 

b. Pey.sa 

c. Aus.a 

d. Au.sa 

Þátttakendur skiptu þessu á ýmsa vegu. Í töflu 37 er hægt að sjá niðurstöðurnar fyrir orðið 

peysa  og í töflu 38 má sjá niðurstöðurnar fyrir orðið ausa. 
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Tafla 37 (munnleg greining) 
 Fjöldi Hlutfall 

Pey.sa 28 51,9% 

Peys.a 19 35,2% 

Peysa 7 13,0% 

Alls 54 100,0% 
 

Tafla 38 (skrifleg greining) 
 Fjöldi Hlutfall 

Au.s.a 1 1,9% 

Au.sa 26 48,1% 

Aus.a 23 42,6% 

Ausa 4 7,4% 

Alls 54 100,0% 

 

Nokkrar mismunandi skiptingar komu fram við skiptingu orðsins peysa: pey.sa, peys.a og 

peysa. 28 einstaklingar eða 51,9% skiptu orðinu pey.sa, 19 einstaklingar eða 35,2% skiptu 

orðinu peys.a og 7 einstaklingar eða 13% skiptu orðinu alls ekki upp og töldu það þannig sem 

eitt atkvæði. 

Örlítið fleiri niðurstöður komu fram við skiptingu orðsins ausa, eða fjórar alls: au.s.a, 

au.sa, aus.a og ausa. 26 einstaklingar eða 48,1% skiptu orðinu au.sa, 23 einstaklingar eða 

42,6% skiptu orðinu aus.a, fjórir einstaklingar eða 7,4% skiptu orðinu alls ekki upp í atkvæði 

og töldu það þannig sem eitt atkvæði  og einn einstaklingur eða 1,9% skipti orðinu upp au.s.a.  

 

4.2.2.20. Skilyrði-Velvilji 
Tuttugasta og síðasta orðaparið er skilyrði og velvilji þar sem skilyrði var prófað munnlega en 

velvilji skriflega. Þar sem þetta eru samsett orð á fyrst að skipta þeim um orðasamskeytin. 

Hvoru orði fyrir sig á svo að skipta á hefðbundinn hátt. Þegar þessum orðum er skipt má búast 

við tvenns konar niðurstöðum. Annars vegar að fólk skipti í atkvæði eftir þeim reglum sem 

eiga við um skiptingu orða á milli lína, þannig að nýtt atkvæði hefjist alltaf á sérhljóða, sbr. 

(20a) og (20c). Hins vegar má búast við að fólk skipti þeim samkvæmt hljóðkerfisfræðilegri 

greiningu, þannig að nýtt atkvæði hefjist á stuðli, sem sagt einum samhljóða, sbr. (20b) og 

(20d).  
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(20) a. Skil.yrð.i 

b. Skil.yr.ði 

c. Vel.vilj.i 

d. Vel.vil.ji 

Þátttakendur skiptu þessu á ýmsa vegu, en þó flestir eins og sjá má í (20). Í töflu 39 er hægt að 

sjá niðurstöðurnar fyrir orðið skilyrði og í töflu 40 má sjá niðurstöðurnar fyrir orðið velvilji. 

 
Tafla 39 (munnleg greining) 

 Fjöldi Hlutfall 

Skil.yr.ði 6 11,1% 

Skil.yrð.i 33 61,1% 

Skil.yrði 15 27,8% 

Alls 54 100,0% 

 

Tafla 40 (skrifleg greining) 
 Fjöldi Hlutfall 

Vel.vi.lji 1 1,9% 

Vel.vil.ji 27 50,0% 

Vel.vilj.i 14 25,9% 

Vel.vilji 10 18,5% 

Velv.ilj.i 1 1,9% 

Velvilji 1 1,9% 

Alls 54 100,0% 

 

4.2.3. Túlkun niðurstaðna 
Strax í upphafi úrvinnslu niðurstaðna tók ég eftir því að fleiri möguleikar komu nær alltaf 

fram þegar þátttakendur skiptu sjálfir skriflega. Þar eru í raun engin takmörk fyrir því hvaða 

möguleikar eru boði, fólk getur auðvitað sett strikin sín hvar sem er á milli stafanna í 

orðunum. Við að gera þetta upphátt munnlega koma færri möguleikar til greina þar sem sumt 

af því sem fólk gerði skriflega er nánast algjörlega óframkvæmanlegt í framburði, eins og: 

ge.st.ur, d.ót, le.tj.a, æ.la.ndi, my.ndb.önd.in, my.ndbö.ndi.n, kj.óll, le.ggj.a, leggj.a, mo.kst.ur, 

mo.kstu.r, re.kstr.a.r, rek.str.ar, pip.ar.spr.ey, stó.lba.k og vel.vi.lji. Þetta eru hálfgerðar 

furðuskiptingar sem ekki hefðu getað komið fram munnlega. Þetta sýnir aðeins að náttúruleg 

skipting þar sem atkvæði hefst á stuðli (samhljóðaklösum sem geta staðið fremst í orði) kemur 

frekar fram í eðlilegum framburði.  
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4.2.3.1. Einsatkvæðisorð 
Langflestir átta sig á að ekki ber að skipta einsatkvæðisorðum upp í atkvæði. Yfir 90% skipta 

orðunum ekki upp. Örfáir taka þó upp á því að skipta orðum eins og dót, snót, stóll og kjóll í 

tvö atkvæði. En gaman hefði verið að rannsaka orðin stóllinn og kjóllinn til að fá betri mynd 

af því hvað verður um ellin tvö sem eru í bakstöðu í stóll og kjóll5, en örfáir skildu þau frá 

orðinu kjóll við atkvæðaskiptingu orðsins. 

 

4.2.3.2. Samsett orð 
Nánast allir skipta samsettum orðum um samskeyti orðanna. Það virðist því mjög sterkt í 

fólki, og er það bæði náttúrulegt í framburði en einnig tilheyrir sú regla reglum um það 

hvernig við skiptum orðum á milli lína. Það hvernig fólk skipti hvorum samsetningarhluta 

fyrir sig var ekki eins reglulegt og margir hreinlega töldu sig „búna“ að skipta orðinu þegar 

búið var að skipta um samskeytin og skiptu orðinu því ekki frekar niður. Algengast var þó að 

menn skiptu innan hvors hluta fyrir sig þannig að nýtt atkvæði hófst á sérhljóði. 

 

4.2.3.3. Skipta fyrir framan sérhljóð 
Það virðist rosalega sterkt í fólki að skipta eigi orðum alltaf á undan sérhljóði. Margir reyndu 

að sýna það með framburði, en þannig báru 70,4% þátttakenda fram orðið hestur hest.ur með 

skilin skýrt á undan ur-endingunni. Fólk vandaði sig líka við að segja vinn.a og 66,7% tókst 

það nógu vel til að ég merkti við það á könnunarblaðinu. Jafn margir skiptu orðunum hestur 

hest.ur og gestur gest.ur og jafn margir skiptu líka orðunum vinna vinn.a og sinna sinn.a. 

Langflestir skiptu líka mað.ur og glað.ur eða um 70% þátttakenda. Í orðinu ælandi var 

skiptingin æl.and.i algengust eða 50% skiptu því þannig, hin 50% skiptust á sjö aðra 

möguleika. Flestir skiptu líka orðinu myndböndin mynd.bönd.in eða 79,6% þátttakenda. Í raun 

var langvinsælast að skipta orðum á undan sérhljóði, á undan –ur, -a, -ar, -and, -önd, -in, -að, 

-u og -i. Einu endingarnar sem skáru sig úr þessu eru –ja, -ji, -ku, -sa, -stur og -stra. 

Þessi háa tíðni þess að skipta orðum á undan sérhljóði gæti bent til þess að reglur um að 

skipta orðum á milli lína komi inn og trufli fólk þegar það á að skipta orðum í atkvæði, 

kannski sérstaklega þegar fólk á að skipta skriflega. Svo gæti einnig vel verið að margir hefðu 

hreinlega lært á sinni skólagöngu að þannig skipti maður í atkvæði, þ.e. alltaf á undan 

sérhljóði samanber hinar ýmsu kennslubækur sem ég nefndi í kafla 3 (Til dæmis Íslensk 

málfræði 1958 og Almenn málfræði 1985). 

                                                 
5 En þau eru borin fram sem [tl]. 
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4.2.3.4. J á undan sérhljóði 
Í þeim orðum í rannsókninni sem enduðu á –ja eins og setja, letja, byggja, leggja, Esja og 

flysja og –ji eins og í velvilji kom það fram að flestir skiptu á undan j-inu og töldu þannig j-ið 

með seinna atkvæðinu. Yfir 70% og allt upp í 81,5% skiptu á undan j í orðunum setja, letja, 

byggja, leggja og Esja. Orðin flysja og velvilji skera sig hér aðeins úr og aðeins rúmlega 50% 

skiptu flys.ja, og 33% þátttakenda skiptu orðinu fly.sja. Slétt 50% skiptu á undan j í orðinu 

velvilji, vel.vil.ji, og rúm 25% skiptu því vel.vilj.i. Það er því nokkuð skýrt að -ja og –ji 

endingar eru sterkar (eða sjálfstæðar). Einnig mætti jafnvel segja að j-ið sé sérhljóðakennt (en 

það er einmitt flokkað sem hálfsérhljóð í mörgum tungumálum) og verður því að fylgja 

sérhljóðinu sem á eftir kemur í næsta atkvæði. Enda er erfitt að bera fram j í enda orðs (eða 

atkvæðis) án þess að séhljóð komi beint á eftir.  

 

4.2.3.5. Tvöfaldur samhljóði byggja-leggja 
Eins og áður hefur komið fram skiptu yfir 70% á undan j í þessum orðum eða bygg.ja og 

legg.ja en einungis 22% skiptu á milli tvöföldu samhljóðanna í orðinu byggja eða byg.gja og 

einungis 11% skiptu á milli tvöföldu samhljóðanna í orðinu leggja eða leg.gja. 

 

4.2.3.6. Sterk samhljóð 
Í orðinu kökuform er það að skipta á undan stuðli algengara en að skipta á undan sérhljóða. 

Þannig skiptu 44,4% orðinu kö.ku.form, en aðeins 20,4% skiptu því kök.u.form. Hinir 

þátttakendurnir skiptu ekki í atkvæði innan orðsins köku, heldur skipti eingöngu köku.form. 

Þetta bendir til þess að lokhljóð séu líka „sterk“, enda klippa þau orðin nánast í sundur við 

lokunina. Það sama gerist þó ekki með orðið bókasafn, þar sem 53,7% skiptu því bók.a.safn 

en aðeins 11,1% skiptu bó.ka.safn. 

Svipað gerist við skiptingu orðsins fólksfjölgun, en þar eru nákvæmlega jafn margir sem 

skipta því fólks.fjöl.gun og fólks.fjölg.un, eða 37% í hvoru tilfelli fyrir sig. En í öllum öðrum 

orðum sem enda á –uc6 skiptir meirihlutinn á undan u-inu. 

Athygli vekur einnig að –stur endingin virðist sterk í orðunum bakstur og mokstur en 

rúm 40% skipta bak.stur og tæp 65% skipta mok.stur. Eins er með –strar endinguna í 

rek.strar. Þetta vekur mann til umhugsunar um það hvort lokhljóðið k í öllum þessum orðum 

klippi þau þarna í sundur og valdi því að þessi skipting verði algengust.  

                                                 
6 Þar sem c stendur fyrir consonant eða samhljóða. 
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S-ið virðist eins og j-ið vilja fylgja sérhjóðinu sem á eftir fer, en niðurstaðan með s-ið er 

ekki eins afgerandi. Rúm 50% skiptu á undan s í peysa eða pey.sa og rúm 48% skiptu á undan 

s í ausa eða au.sa. Annars fylgdu sérhljóðaskiptingarnar fast á eftir eða rúm 35% skiptu 

peys.a og rúm 42% sem skiptu aus.a. Hér er þó eitthvað aðeins annað á ferðinni en með j-ið 

því s er orðunum peysa og ausa eina samhljóðið á milli sérhljóðanna en í orðunum með j eru 

yfirleitt aðrir samhljóðar á undan j-inu og það því klofið frá hinum samhljóðunum og látið 

fylgja sérhljóðinu á eftir en hin samhljóðin látin fylgja atkvæðinu á undan.  
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5. Lokaorð 
 
Ég hef nú farið í gegnum hugmyndir ýmissa málfræðinga (kennara og fræðimanna) um 

atkvæðaskiptingu. Ég hef farið yfir nýjustu hugmyndirnar um atkvæðaskiptingu sem segja að 

í ósamsettum orðum hafi stuðull forgang, og að atkvæði vilji helst vera opin enda sé það þeim 

náttúrulegast. Ég hef einnig farið yfir hvenig atkvæðaskipting hefur verið kennd í gegnum 

tíðina og það er mjög misjafnt hvað sagt hefur verið og hversu ítarleg umfjöllun er í hinum 

ýmsu bókum um efnið. Oftast er hún þó allt of snubbótt fyrir minn smekk. Ég hef líka minnst 

á reglurnar um það hvernig skipta beri orðum á milli lína. Þær eru þannig að skipta beri 

samsettum orðum fyrst um samskeytin og svo hvoru orði þannig að skipta beri alltaf á undan 

sérhljóði, en þó ekki á undan stökum bókstaf, enda taki bandstrikið jafn mikið pláss og einn 

stafur.  

Þar næst fór ég yfir niðurstöður rannsóknar um hugmyndir fólks almennt um 

atkvæðaskiptingu. Helstu niðurstöðurnar voru þær að hugmyndir fólks um atkvæðaskiptingu 

eru nokkuð á reiki og að þetta er eitthvað sem fólki finnst svolítið flókið og erfitt. Fólk á 

töluvert auðveldara með að segja til um atkvæðafjöldann en að benda á sjálf atkvæðaskilin, 

enda gerðu um þrír af hverjum fjórum þann hluta réttan í könnuninni þar sem eingöngu átti að 

segja atkvæðafjölda orða. Þetta kemur heim og saman við það sem hinir ýmsu fræðimenn 

halda fram en þeir vilja margir meina að það vefjist ekki fyrir fólki að benda á 

atkvæðafjöldann. Hinn hlutinn þar sem fólk átti að skipta orðum í atkvæði bæði munnlega og 

skriflega vafðist meira fyrir fólki og voru niðurstöður úr þeim hluta misjafnar. Mest áberandi 

var þó hve sterk tilhneiging er til að skipta í atkvæði á undan sérhljóði. Í flestum orðunum 

skipti yfir helmingur þátttakenda á undan sérhljóði. Einu orðin sem skáru sig sérstaklega úr 

varðandi þetta voru orð sem höfðu j rétt á undan sérhljóðanum, eins og í Esja, en þá skipti 

fólk oftast í atkvæði á undan j-inu í stað þess að skipta á undan s-inu, sem væri eðlilegra 

samkvæmt fræðunum (eða a-inu eins og algengast var í öðrum orðum). Önnur orðategund 

sem skar sig úr meginiðurstöðunum um að skipta á undan sérhljóða voru orð sem höfðu kst 

eða kstr á undan sérhljóðanum, þá skiptu flestir á undan s-inu (eða á eftir k-inu).  

Niðurstöðurnar benda því meðal annars til þess að fólk sé að nota reglurnar sem gilda við 

að skipta orðum á milli lína til að skipta orðum í atkvæði. Þær geta líka bent til þess að fólki 

hafi verið kennt þetta á mjög misjafnan hátt í skóla og mjög misjafnlega mikið. Tilfinning 

fólks fyrir atkvæðaskiptingu gæti líka einfaldlega verið mjög ólík.   
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A 
Aldur 

  15-19 
  20-24 
  25-29 
  30-34 
  35-39 
  40-44 
  45-49 
  50 ára eða eldri 

 
Kyn 

  Kona 
  Karlmaður 

 
Menntunarstigi lokið (hakið við það hæsta sem við á) 

  Grunnskólapróf 
  Stúdenspróf 
  Iðnmenntun 
  Háskólapróf 

 
Segðu hversu mörg atkvæði eru í þessum orðum (skrifaðu fjöldann fyrir aftan orðin). 
 
Fagmaður 
 
Hjól 
 

Matur 
 
Aðventukrans 
 

Þessi 
 
Mótorhjól 
 

Gluggi 
 
Mandarína 

 
Skiptu þessum orðum upp í atkvæði með því að segja þau upphátt mjög skýrt og slíta 
þau í sundur. 
 
Hestur   
 
Snót 
 
Vinna 
 
Set ja  
 
Maður  
 

Prentari  
 
Borðfótur  
 
Stól l  
 
Sjá 
 
Byggja  
 

Esja 
 
Bakstur  
 
Dekstra  
 
Kökuform 
 
Auðvi tað 
 

Gleraugu 
 
Fólksfjölgun  
 
Bókasafn  
 
Peysa  
 
Ski lyrði  
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B 
Aldur 

  15-19 
  20-24 
  25-29 
  30-34 
  35-39 
  40-44 
  45-49 
  50 ára eða eldri 

 
Kyn 

  Kona 
  Karlmaður 

 
Menntunarstigi lokið (hakið við það hæsta sem við á) 

  Grunnskólapróf 
  Stúdenspróf 
  Iðnmenntun 
  Háskólapróf 

 
Skrifaðu hversu mörg atkvæði eru í þessum orðum (skrifaðu fjöldann fyrir aftan orðið). 
 
Kennari 
 
Próf 
 

Klukka 
 
Spaði 
 

Klessa 
 
Jólatré 
 

Vanillustöng 
 
Randalína 

 
Skiptu þessum orðum upp í atkvæði með því að draga lóðrétt strik í gegnum orðin þar 
sem þér finnst atkvæðaskilin vera. 
 
Ausa  
 
Dót  
 
Fló  
 
Flysja  
 
Gestur  
 

Gíraff i  
 
Glaður  
 
Kjól l  
 
Leggja  
 
Let ja  
 

Mokstur  
 
Myndböndin  
 
Piparsprey 
 
Rekstrar  
 
Sinna 
 

Sjónauki  
 
Stólbak 
 
Velvi l j i  
 
Þvot tavél  
 
Ælandi
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