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Ágrip 

 

Þessi ritgerð er lögð fram til B.A.–prófs í íslensku á Hugvísindasviði Háskóla Íslands 

vorið 2015. Í henni er hegðun viðskeytisins –ó
1
 skoðuð með tilliti til orðmyndunar og 

beygingar en einnig er fjallað um útbreiðslu og notkun þess í ritmáli og talmáli. Þó svo 

að viðskeytið –ó sé eitt virkasta viðskeytið í íslensku talmáli hefur það ekki mikið verið 

rannsakað. Björg Harðardóttir skrifaði B.A.–ritgerð um viðskeytið vorið 1997. Á 

þessum átján árum hefur notkun þessa viðskeytið breyst en með sífellt fleiri 

samskiptamiðlum og aukinni tækjanotkun verður viðskeytið æ algengara í skrifuðu máli 

og virðist þróast samhliða stöðugri aukningu á notkun þess. Það virðist hafa orðið 

útbreiddara í rituðu máli og skilyrði orðmyndunar af þessu tagi virðast ekki eins ströng 

og áður. Mörg óorð, þ.e. orð með viðskeytið –ó, hafa fengið óorð á sig og teljast ekki 

vandað mál. Því var ekki hægt að styðjast eingöngu við viðurkennd orðasöfn við skrif 

þessarar ritgerðar, heldur þurfti að leita til almennra málnotenda og skoða notkun þeirra 

á viðskeytinu –ó.  

Mig langar að nota tækifærið til að þakka leiðbeinanda mínum, Jóhannesi Gísla 

Jónssyni, fyrir góða leiðsögn og ábendingar. Einnig vil ég þakka Önnu Sigríði 

Bragadóttur fyrir prófarkalestur og öllum þeim sem gáfu sér tíma til að taka þátt í þeim 

könnunum sem lagðar voru fram við öflun gagna um viðskeytið.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 Í þessari ritgerð verður viðskeytið táknað –ó (en ekki –ó–) þar sem það fær venjulega enga beygingarendingu  

   (–ó–Ø). Önnur viðskeyti eru þó táknuð með tveim bandstikum þar sem þau fá flest mismunandi beygingarendingar  

   (t.d. –leg–). 
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1. Inngangur 

 

Eins og fram kom í ágripi verður fjallað um afleidd orð með viðskeytið –ó í þessari 

ritgerð, hvernig þau eru mynduð og hvernig þau beygjast. Viðskeytið gegnir yfirleitt 

þeim tilgangi að stytta upprunalega orðið, hvort sem um nafnorð, lýsingarorð eða 

atviksorð er að ræða, en þó kemur fyrir að tveggja atkvæða orð myndi nýja orðmynd 

með viðskeytinu –ó. 

Í könnunum sem gerðar voru fyrir þessa ritgerð kom í ljós að nafnorð með 

viðskeytið –ó virðast skiptast í nokkra beygingarflokka. Sérnöfn virðast almennt 

óbeygjanleg en karlkyns og hvorugkyns samnöfn virðast beygjast sterkt. Ekki virðist 

skipta máli hvort kvenkyns nafnorð séu sérnöfn eða samnöfn, þau eru langoftast höfð 

óbeygð. Kyn orða með viðskeytið –ó virðist haldast hjá sérnöfnum, a.m.k. hjá karlkyni 

(t.d. kk. Kvennó fyrir Kvennaskólinn í Reykjavík) og hvorugkyni (t.d.  hk. Skóló fyrir hk. 

Skólafélagið) en kvenkyns sérnöfn verða stundum hvorugkyns (t.d. kvk./hk. Hafró 

fyrir  Hafrannsóknarstofnun Íslands). Einnig virðist skipta máli hvort samnöfnin séu 

heiti á huglægum eða hlutlægum fyrirbærum en ríkari tilhneiging var að huglæg 

fyrirbæri yrðu hvorugkyns en þau hlutlægu. Þá virtust þau sem bera hlutlæga merkingu 

frekar halda kyni sínu (t.d. kk. sumó fyrir kk. sumarbústaður). 

Lýsingarorð með viðskeytið –ó virðast með öllu óbeygjanleg, þau stigbreytast 

hvorki á venjulegan hátt né fallbeygjast og taka ekki kyni eða tölu. Þau virðast 

upprunalega bara hafa verið mynduð úr lýsingarorðum sem hafa viðskeytið –leg– og 

lýsingarorðum úr dönsku sem upprunalega voru lýsingarhættir nútíðar (t.d. spennandi 

og sjarmerandi). Seinna var farið að mynda slíkar orðmyndir úr nokkrum 

lýsingarorðum mynduðum úr lýsingarhætti þátíðar (t.d. klikkaður og pirraður) og nú 

virðist vera hægt að búa til lýsingarorð með viðskeytinu –ó þó svo að þessum 

ofangreindu skilyrðum sé ekki fullnægt, svo lengi sem það hefur tvær rætur (t.d. pottó 

úr pottþéttur) eða virðist hafa það (t.d. skynsó úr skynsamur). 

 Í afleiðslu fær einhver rót eða stofn orðs gjarnan viðskeyti en Baldur Jónsson 

(1984) skilgreindi viðskeyti sem ,,orðmyndunareining[u], sem fer næst á eftir rót eða 

stofni, en er ekki til sem sjálfstætt orð sömu merkingar“. Viðskeytið –ó virðist ekki falla 

vel að þessari skilgreiningu. Því er ekki alltaf skeytt við hreina rót og það sem fer á 

undan viðskeytinu er ekki alltaf eitt sjálfstætt myndan. Oft fylgir hluti annars viðskeytis 

eða annarrar rótar með, eins og í Hafró þar sem –r– tilheyrir ekki sama myndani og haf 

og í skynsó sem er myndað úr skynsamur. Orð mynduð með viðskeytinu –ó eru 
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sömuleiðis ekki mynduð með því að bæta –ó við heilan stofn heldur er viðskeytið 

yfirleitt notað til að stytta lengri orð. Þá er til dæmis ekki talað um *Kennaraskóló 

heldur einungis Kennó og ekki að einhver sé *myndarlegó heldur myndó.  

Í B.A.-ritgerð Bjargar Harðardóttur um viðskeytið –ó skoðar hún stöðu þess í 

orðmyndun, líklegan aldur og uppruna. Árið 1997 telur hún það vera um 100 ára og 

segir upprunann líklega eiga rætur sínar í erlend orð sem enda á -ó og nefnir þar nokkur 

dæmi (t.d. demó og síló). Hún skoðar stöðu viðskeytisins í orðmyndun og kemst að 

þeirri niðurstöðu að viðskeytið fellur ekki að skilgreiningum á hefðbundnum 

orðmyndunaraðferðum, þ.e. afleiðslu og samsetningu. Hún segir það minna á afleiðslu 

þar sem viðskeyti er bætt við rót en áður en það gerist sé stór hluti grunnorðsins felldur 

brott. Aðeins fyrsta rótin fær að njóta sín í nýju orðmyndinni, t.d. Iðnó fyrir samsetta 

orðið Iðnaðarmannahúsið. Það sem stendur á undan –ó segir hún eitt myndan og 

stundum brot af því næsta. Hún segir viðskeytið óvanalegt að því leyti að það breytir 

ekki orðflokki grunnorðsins en í niðurstöðum rannsókna sem gerðar voru fyrir þessa 

ritgerð kom í ljós viss tilhneiging til að gera kvenkyns sérnöfn og karl- og kvenkyns 

samnöfn hvorugkyns þegar þau eru stytt á þennan hátt. 

Í umfjöllun sinni um lýsingarorð segir Björg að það sem komi á undan viðskeyti 

grunnlýsingarorðsins, sem yfirleitt er viðskeytið –leg–, sé að minnsta kosti tvíkvætt 

meðan grunnnafnorðið þurfi að vera minnst þrjú atkvæði. Þó segir hún styttingar á 

lýsingarorðum með einkvæðan grunn til, s.s. klikkó fyrir klikkaður og spennó fyrir 

spennandi en telur þær vera undantekningartilvik. Í rannsókninni fyrir þessa ritgerð kom 

í ljós að þau lýsingarorð með einkvæðan grunn sem geta myndað nýja orðmynd með 

viðskeytinu –ó eru ýmist lýsingarorð mynduð úr lýsingarháttum eða hafa viðskeytið  

–sam(ur) eða –lát(ur). Aukinn fjöldi slíkra styttinga gæti bent til frekari útbreiðslu 

viðskeytisins. Það sýndi sig einnig í niðurstöðum kannana sem gerðar voru í byrjun 

þessa árs að atkvæðafjöldi grunnnafnorðsins skiptir ekki máli, sem gæti líka bent á 

þróun viðskeytisins og útvíkkun skilyrða þess. Heildaratkvæðafjöldi grunnorðsins 

virðist engu ráða, heldur stjórnar fjöldi róta því hvort orðið getur myndað nýja orðmynd 

með viðskeytinu –ó eða ekki (t.d. tveggja atkvæða orðið Bifró fyrir Bifröst).  

Í þessari ritgerði eru eldri hugmyndir um hegðun viðskeytisins skoðaðar og 

ályktanir bornar við saman niðurstöður rannsókna sem gerðar voru í tengslum við þetta 

verkefni. Þá er orðmyndun viðskeytisins skoðuð og hvernig hún sker sig úr afleiðslu 

almennt. Einnig er lögð áhersla á beygingu þessara orða, en hún hefur lítið sem ekkert 

verið rannsökuð fyrr. Áður fyrr virðast strangari reglur hafa verið í gildi um orðmyndun 
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með viðskeytinu –ó. Þá virðast til dæmis einungis lýsingarorð sem höfðu viðskeytið  

–leg– hafa verið fær um að styttast og fá –ó. Seinna urðu til styttingar eins og spennó 

fyrir spennandi og abbó fyrir afbrýðisamur og nú heyrast æ fleiri styttingar lýsingarorða 

eins og pottó fyrir pottþéttur, geggjó fyrir geggjaður o.s.frv. 

Ritgerðin skiptist í eftirfarandi kafla: Í öðrum kafla er almenn umfjöllun um 

afleiðslu og viðskeyti. Þá eru nokkur algeng viðskeyti í málinu skoðuð og hegðun þeirra 

borin saman við hegðun viðskeytisins –ó. Þar er skoðað hvernig þau mynda ný orð með 

viðeigandi rótum og öðrum orðhlutum og orðmyndun þeirra borin saman við 

orðmyndun með –ó.  Þriðji kafli ritgerðarinnar snýst um viðskeytið –ó, hegðun þess og 

birtingarmynd en honum er skipt í kafla um orðmyndun, beygingu og merkingu. Í fjórða 

og síðasta kaflanum eru niðurstöður rannsókna túlkaðar og ályktanir um þróun 

viðskeytisins dregnar. Þá er unnið úr rituðum heimildum sem fundust á netinu og 

spurningum sem lagðar voru fyrir þátttakendur, en í viðauka má sjá þær spurningar sem 

notast var við. Þá er líka athugað hvort –ó sé í raun og veru sama viðskeytið í 

nafnorðum, lýsingarorðum, atviksorðum og nokkrum upphrópunum, en kaflanum er 

skipt í þrjá undirkafla eftir orðflokkum. Viðaukanum er skipt í þrjá hluta, fyrst 

kom töflur, síðan spurningar sem lagðar voru fyrir og að lokum raunverulegt dæmasafn 

um notkun orða með viðskeytið –ó. Í 5. kafla er almenn samantekt þar sem einnig er 

bent á hvað mætti skoða nánar. 
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2. Afleiðsla og viðskeyti 

 

Til þess að skoða hvernig viðskeytið –ó er frábrugðið öðrum viðskeytum í málinu er 

nauðsynlegt að skoða fyrst hegðun annarra viðskeyta. Viðskeyti eru notuð í afleiðslu en 

hér á eftir verður fjallað um þá orðmyndunaraðferð, hegðun viðskeyta og sérkenni 

þeirra. Þá verða hugsanlegar styttingar með viðskeytinu –ó sýndar en stjarna (*) er 

notuð til að tákna að tiltekin mynd sé ótæk.  

 

2.1 Afleiðsla 

Afleiðsla er mikilvæg orðmyndunaraðferð í íslensku. Þá fær einhver rót eða stofn orðs 

viðskeyti eða forskeyti, en hvorugt aðskeytanna er til sem sérstakt orð eitt og sér. 

Viðskeyti eru mun fleiri í málinu en forskeyti, eins og fram kemur hjá Eiríki 

Rögnvaldssyni (1990). Þau valda oft hljóðbreytingum í stofni eða rót og krefjast 

ákveðins atkvæðafjölda. Til eru stofnsamsett orð og eignarfallssamsett en viðskeyti 

virðast flest ákveða hvor aðferðin er notuð. Til dæmis krefst lýsingarorðsviðskeytið  

–ug– stofnsamsetningar en stofninn má ekki vera meira en eitt atkvæði (t.d. blóðugur, 

sótugur). Til samanburðar eru lýsingarorðin *blóðsugur og *sótsugur ekki til, né heldur 

*gúmmíugur, sem er myndað úr orði með tveggja atkvæða rót. 

Í afleiðslu er myndönum raðað saman til að mynda ný orð (t.d. lækn+i+r). Þetta 

á við um flest íslensk viðskeyti en þó ekki öll. Til dæmis veldur –ing–  

i-hljóðvarpi þar sem við á (t.d. Ísland – Íslendingur) og stundum styttingu  

(t.d. Reykjavík – Reykvíkingur) og það sama á við um lýsingarorðsviðskeytið –sk– (t.d. 

íslenskur, reykvískur). Stundum eru ný orð mynduð án viðskeytis með því að stytta 

upprunalega orðið. Þar má nefna orð eins og tannsi, hjúkka, lögga, Lansinn o.fl. 

Starfsheiti eru oft stytt á þennan hátt en styttingarnar eru mest notaðar í óformlegu máli 

og eru ekki eins virðuleg heiti og þau upprunalegu. Nafnorðsstyttingar af þessu tagi fá 

veika beygingu en þeim svipar til orðmyndunar með viðskeytinu –ó að því leyti að fyrir 

framan beygingarendingu er ekki alltaf eitt og sjálfstætt myndan heldur fylgir stundum 

hluti næsta myndans með eða aukahljóð (t.d. [s] í tannsi).  

 

2.2 Hegðun viðskeyta í orðmyndun 

Flest viðskeyti í málinu mynda einungis orð af ákveðnum orðflokki en hér á eftir eru 

nefnd nokkur nafnorðsviðskeyti og lýsingarorðsviðskeyti og hegðun þeirra í íslensku 



 7 

sýnd. Eins verða sýndar hugsanlegar styttingar með viðskeytinu –ó en eins og áður kom 

fram er stjarna (*) notuð til að tákna að tiltekin mynd sé ótæk.  

Stofn orða í afleiðslu virðist yfirleitt haldast óbreyttur (t.d. no. skaf–l, hál–k–a, 

lo. blett–ótt–ur, so. söng–l–a o.s.frv.) þó til séu dæmi um viðskeyti sem valda 

hljóðbreytingu eða styttingu í stofni (t.d. –ing– sem veldur i-hljóðvarpi í Íslend–ing–ur 

úr Ísland og styttingu í Reykvík–ing–ur úr Reykjavík). Mörg viðskeyti gera kröfu um 

lengd stofns grunnorðs og má þar nefna sagnleidd nafnorð eins og könnun, unun, 

menntun og fleiri, sem geta einungis haft eitt atkvæði á undan viðskeyti nema fyrri 

atkvæði séu forskeyti, t.d. forskoðun.  

Viðskeyti gera yfirleitt kröfu um orðflokk upprunalega orðsins, t.d. bætist 

lýsingarorðsviðskeytið –ug– við stofn nafnorða, líkt og áður kom fram en ekki gengi að 

bæta viðskeytinu við orð úr öðrum orðflokki (t.d. *lærugur af so. læra). Þetta viðskeyti 

virðist auk þess aðeins notað í stofnsamsetningu, veldur u-hljóðvarpi þar sem við á (t.d. 

öflugur af no. afl) og rót stofnsins virðist bara geta verið eitt atkvæði, en hann getur þó 

samanstaðið af rót og forskeyti. (sbr. máttugur, minnugur, óminnugur, *gúmmíugur, 

*máttarugur). Annað lýsingarorðsviðskeyti er –sk–. Það er mikið notað í myndun 

lýsingarorða úr þjóðarheitum og örnefnum, svo sem borgfirskur, austurrískur og 

reykvískur en er einnig notað til að mynda kvenkyns nafnorð, t.d. gleymska, bernska og 

þrjóska. Það á oft samleið með nafnorðsviðskeytinu –ing– en eins og þar sjást oft merki 

i-hljóðvarps og styttingar í slíkum orðum (t.d. Borgfirðingur og borgfirskur; 

Íslendingur og íslenskur).  

Hvorki –sk– né –ug– mynda styttingar með viðskeytinu –ó, *máttó, *blóðó, 

*ísló o.s.frv. Reyndar virðast allar þekktustu styttingar lýsingarorða með viðskeytinu –ó 

upprunalega hafa haft viðskeytið –leg–, t.d. púkó úr púkalegur og halló úr 

hallærislegur. Þetta eru jafnframt einu lýsingarorðmyndirnar með viðskeytið –ó, auk 

spennó, sem fundust í þriðju útgáfu Íslenskrar orðabókar sem Mörður Árnason ritstýrði 

og kom úr árið 2002, þó þær orðmyndir séu taldar til óformlegs máls. Viðskeytinu –leg– 

er hægt að skeyta við nafnorð, lýsingarorð og sagnorð en útkoman er ýmist lýsingarorð 

eða atviksorð. Ekki er þó ósennilegt að um sé að ræða fleiri en eitt viðskeyti með sama 

hljóðfræðilega formið en hér verður litið á þetta sem eitt viðskeyti. Til þess að hægt sé 

að stytta þess konar lýsingarorð eða atviksorð með viðskeytinu –ó bendir allt til að þau 

þurfi að hafa minnst þrjú atkvæði í stofni, þ.e. að það sem kemur á undan –leg– beri 

minnst tvö atkvæði. Allt fyrir framan annað sérhljóð grunnorðsins nýtur sín í nýju 
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orðmyndinni, eins og sjá má í töflu 1 hér á eftir þar sem stjörnumerktar myndir tákna 

útilokaðar orðmyndir.  

 

Tafla 1   

grunnorð grunnorð+vsk. –leg– orðmynd með vsk. –ó 

no. kjáni kjánalegur/kjánalega kjánó 

so. skemmta skemmtilegur/skemmtilega skemmtó 

so. vænta væntanlegur/væntanlega væntó 

no. mynd myndarlegur/myndarlega myndó 

no. grátur grátlegur/grátlega *grátó 

lo. hraustur hraustlegur/hraustlega *hraustó 

so. gera gerlegur/gerlega *geró 

Tafla 1: Tækar og ótækar lýsingar- og atviksorðsmyndir með viðskeytinu –ó 

 

Af nafnorðsviðskeytum mætti nefna viðskeytið –and(i). Það er algengt í sagnleiddum 

nafnorðum úr lýsingarhætti nútíðar og myndar karlkynsnafnorð. Þetta eru orð eins og 

nemandi, hrynjandi, þýðandi, meðleigjandi o.fl. en ekki virðist ganga að stytta neitt 

þessara nafnorða með viðskeytinu –ó, *nemó, *þýðó o.s.frv. Aftur á móti er ekkert sem 

kemur í veg fyrir slíka orðmynd, en þær standa þó alltaf fyrir samsett orð úr a.m.k. 

tveimur rótum. Það skiptir engu máli hvort eitthvert orð samsetningarinnar hafi 

viðskeyti eða ekki, t.d. styttist nemendafélag gjarnan í nemó og Þýðó gæti staðið fyrir 

Þýðingarmiðstöð utanríkisráðuneytisins.  

Til þess að hægt sé að stytta nafnorð með viðskeytinu –ó virðast þau þurfa að 

hafa tvær rætur. Orðin leigjandi og leigubíll hafa til dæmis sameiginlega rót (leig) og 

eru hvort um sig þrjú atkvæði. Leigubíll hefur hins vegar líka rótina bíl, en leigjandi 

aðeins viðskeytið –and(i). Því væri hægt að stytta leigubíll í leigó en ekki gengi að 

stytta leigjandi á sama hátt. Það sama má segja um orð sem hafa samskonar merkingu, 

til dæmis merkja orðin leigubíll og leigari það sama en seinna orðið er óformleg stytting 

á því fyrra. Eins mætti nefna orðin nemandi og námsmaður. Seinna orðið er 

eignarfallssamsett úr tveimur nafnorðum, nám og maður, en hitt er myndað úr 

lýsingarhætti nútíðar. Það er ómögulegt að tala um *nemó fyrir nemanda, eins og áður 

kom fram, en ekki væri óhugsandi að stytta námsmaður í námsó.  

Ekki gengur að mynda nýjar orðmyndir með viðskeytinu –ó úr kvenkyns 

sagnleiddum nafnorðum með –un–, t.d. gengur það hvorki með skoðun né könnun en ef 

orðunum er raðað saman svo út komi tveggja róta nafnorðið skoðanakönnun gengi að 
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mynda það í skoðó. Afleidda nafnorðið kennsla gæti heldur aldrei myndað nýja 

orðmynd með –ó (*kennó), en í samsetningu gæti t.d. kennslustofa eða kennsluhlé orðið 

kennsló, þar sem reglan um annað sérhljóð myndi gilda. 

Til undirstrikunar er þó bent á að sú regla um að grunnorð verði að hafa tvær 

rætur virðist eingöngu eiga við nafnorð, en t.d. er hægt að stytta lýsingarorð mynduð úr 

lýsingarhætti nútíðar með –ó, t.d. spennandi, pirrandi, sjarmerandi í spennó, pirró og 

sjarmó þó ekki gangi að mynda slíkar orðmyndir úr nafnorðunum nemandi og leigjandi. 

 

2.3 Beyging afleiddra orða  

2.3.1 Nafnorð 

Ef nafnorð er leitt af öðru nafnorði hefur kyn upprunalega orðsins engin áhrif á kyn nýja 

orðsins. Viðskeyti ræður orðflokki og beygingarmynstri nýja orðsins. Til dæmis er 

nafnorðið þjóðerni hvorugkyns þótt það sé leitt af kvenkyns orðinu þjóð og hátterni er 

hvorugkyns þó háttur sé karlkyns. Orðin fá samskonar beygingarmyndir og verða 

sterkbeygð hvorugkyns orð (með ef. et. –s) þó svo að upprunalegu orðin hafi ekki haft 

samskonar beygingu (þjóð er sterkbeygt kvenkyns orð en háttur sterkbeygt 

karlkynsorð). Af þessu má sjá að viðskeyti ráða hvers kyns orðin eru og hvernig þau 

fallbeygjast. Hins vegar virðast þau engu ráða um hvort orðin finnist í báðum tölum eða 

ekki.  Þannig er orðið þjóðerni til í fleirtölu en hátterni er eintöluorð.  

Beygingarending sýnir beygingu nafnorðsins en ákveður hana ekki. Viðskeyti 

ákveða ein kynið og beyginguna, þegar þau eru til staðar, en fall nafnorðsins ræðst af 

setningafræðilegu samhengi og tala af merkingarlegu samhengi. Sum viðskeyti geta 

tekið mismunandi beygingarendingar, t.d. –ing– í menntskælingur, sakleysingi og 

kenning. Oft eru þessi viðskeyti túlkuð sem eitt og hið  sama viðskeyti og gætu í fljótu 

bragði virst vera það. Þau gegna þó ólíkum hlutverkum og mynda orð í ólíkum 

beygingarflokkum. Viðskeyti hafa þannig stundum sömu birtingarmyndir í mismunandi 

kynjum og mismunandi beygingarmyndir eftir því. Þar má einnig nefna viðskeytið –i í 

sterkum hvorugkyns orðum (t.d. hlutleysi) og veikum kvenkyns orðum (t.d. sáttfýsi) en í 

eignarfalli eintölu fær aðeins hvorugkynið eignarfallsendinguna –s (ef. et. hlutleysis, ef. 

et. sáttfýsi).  

Afleidd orð með viðskeytið –ó finnast í öllum kynjum og að því er virðist geta 

orð með því viðskeyti verið óbeygð eða beygð eftir ólíku beygingarmynstri. Karlkyns 

og hvorugkyns orðin fá stundum sterka a-stofna beygingu en kvenkyns orðin eru jafnan 

höfð óbeygð, eins og nánar er fjallað um í kafla 3.2.1. Þar sem viðskeyti ráða almennt 
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beygingarmynstri nýja orðsins skiptir máli hjá nafnorðum hvaða viðskeyti afleitt orð 

fær en hægt er að flokka öll nafnorðsviðskeyti eftir því hvort þau mynda veik nafnorð 

eða sterk og hvers kyns þau eru að nafnorðsviðskeytinu –ó undanskildu. Kyn 

viðskeyttra nafnorða af því tagi virðast vera á reiki, ýmist fylgja þau kyni grunnorðsins 

eða verða hvorugkyns. 

 

2.3.2 Lýsingarorð 

Almennt gildir um afleidd lýsingarorð að þau eru beygjanleg. Þau má alltaf beygja 

sterkt og veikt en beygingarflokkar lýsingarorða í nútímaíslensku eru færri en 

beygingarflokkar nafnorða. Afleidd sterkbeygð lýsingarorð beygjast alltaf sem hreinir  

a-stofnar í karl- og hvorugkyni (t.d. þgf. et. kk. skemmtilegum, þgf. et. hk. skemmtilegu) 

og sem hreinir ō-stofnar í kvenkyni (t.d. þgf. et. skemmtilegri). Í veikri beygingu 

beygjast orðin alltaf sem an-stofnar í karl- og hvorugkyni (t.d. þgf. et. skemmtilega) og 

sem ōn-stofnar í kvenkyni (þgf. et. skemmtilegu).    

Viðskeytið –leg–, sem fjallað var um í kafla 2.2, er mjög algengt 

lýsingarorðsviðskeyti en orð mynduð með því viðskeyti beygjast líkt og öll önnur 

afleidd lýsingarorð, þ.e. sterkt og veikt eftir a-/ō-beygingu og an-/ōn-beygingu. Annað 

algengt lýsingarorðsviðskeyti er –in(n) en það sker sig ef til vill einna helst úr. Ólíkt 

beygingu annarra afleiddra lýsingarorða (sem hafa til dæmis viðskeytið  

–ræn(n), -ug(ur), ul(l) eða annað lýsingarorðsviðskeyti) enda lýsingarorð með 

viðskeytið –in(n) í karlkyni eintölu þolfalli á –inn en ekki *–nan (t.d. heiðinn; 

*heiðnan) sem er afleiðing stórabrottfalls. 

Í samanburði eru lýsingarorð með viðskeytið –ó almennt höfð óbeygð. Þau taka 

hvorki kyni né tölu en til að tákna stigbreytingu krefjast þau hjálparorða (t.d. spennó – 

meira spennó – mest spennó). Þetta virðast m.ö.o. vera einu afleiddu lýsingarorðin sem 

eru höfð óbeygð en þau óbeygjanlegu lýsingarorð sem til eru í íslensku eru leifar af 

gömlum lýsingarorðum sem aðeins höfðu veika beygingu í fornmáli og fundust bara í 

frumstigi (t.d. hugsi, andvaka), staðnaðir lh.nt. (t.d. spennandi) eða ný tökuorð (t.d. næs, 

kúl). Gömlu óbeygðu lýsingarorðin enda öll á –a eða –i sem eru í raun gamlar 

beygingarendingar en ekki viðskeyti. Það er því sérstakt að –ó hegði sér líkt og 

óbeygjanleg lýsingarorð (þ.e. taki ekki venjulegri stigbreytingu og breytist ekki eftir því 

í hvaða kyni, tölu og falli þau standa) ef það er viðskeyti og myndar afleitt lýsingarorð 

en nánar er fjallað um það í kafla 3.2.2. 
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2.4 Merking afleiddra orða  

Í mörgum viðskeytum felst einhver falin merking sem býr í málkunnáttu fólks og sést 

m.a. á notkun þeirra, þ.e. af hverju ákveðið viðskeyti er tekið fram yfir annað í tiltekinni 

merkingu. Þannig táknar –ar(i) alltaf geranda, hvort sem um tæki (t.d. prentari, yddari) 

eða lifandi veru (t.d. prentari, bakari) er að ræða og viðskeytið  

–ótt– er notað til að mynda lýsingarorð af nafnorðum og táknar alltaf ‘sem hefur að 

geyma X eða einkennist af X’ en (t.d. röndóttur, götóttur) þar sem X táknar rót. 

Viðskeytið –ótt– táknar í samanburði við –ug– einhvern varanlegan eiginleika en –ug– 

táknar tímabundið ástand (t.d. blóðugur). Viðskeytið –ó sker sig hér frá mörgum 

viðskeytum þar sem það hefur enga upprunalega merkingu en Eiríkur Rögnvaldsson 

(1990) bendir á að þar sem viðskeytið –ó getur merkt allt að því hvað sem er, merkir 

það í raun ekki neitt. 

Á einfaldan hátt má sýna hvernig íslensk viðskeyti hegða sér en í viðauka má 

finna töflu I sem geymir viðskeyti sem voru til umræðu í kafla 2.2 og sambærileg 

viðskeyti. Eins og sjá má í töflunni gefur hvert viðskeyti sínu grunnorði nýja merkingu 

sem er skyld þeirri upprunalegu en um leið krefst viðskeytið ákveðinna eiginleika af 

grunnorðinu, svo sem ákveðins orðflokks eða atkvæðafjölda, svo hægt sé að mynda 

afleitt orð. Athuga skal þó að hér eru aðeins nokkur atriði nefnd og því eru þetta ekki 

endanlegar niðurstöður auk þess sem hér eru aðeins nokkur viðskeyti höfð til hliðsjónar. 

Þetta ætti þó að varpa ljósi á þá meginhugmynd að hvert viðskeyti geti aðeins bæst við 

tiltekinn orðflokk eða tiltekna orðflokka og að atkvæðafjöldi geti skipt máli.  

Hafa skal í huga að tálmun kemur oft í veg fyrir að afleidd orð verði til ef orð 

með sömu merkingu er þegar til í málinu, t.d. er *nemari ekki til þar sem nemandi 

finnst þegar í málinu og eins ekki *kennandi heldur bara kennari. Tálmun gæti eins 

útskýrt af hverju styttingar eins og *rosó, *svakó og *ofsó af atviksorðum eru ekki til. 

Þau hafa öll tvö atkvæði á undan viðskeytinu –leg(a) og því ekkert í upprunalegu 

orðunum sem kemur í veg fyrir þær orðmyndir. Hins vegar eru styttingarnar rosa, svaka 

og ofsa til í málinu og því gæti þótt óþarft að mynda nýjar. 

Nokkrar undantekningar á tálmun finnast í íslensku, t.d. Norsari og Norðmaður, 

sem hafa að vísu ekki jafn vítt notkunargildi. Norsari afmarkast við ákveðinn stíl og 

telst ekki formlegt mál. Það sama mætti segja um styttingar á borð við hjúkka, tannsi 

o.s.frv. og orð mynduð með viðskeytinu –ó, en tálmun kemur aldrei í veg fyrir 

styttingar. Nafnorðið frímínútur hefur mun víðtækara notkunargildi en frímó. Það 

síðarnefnda virðist mest notað inn í forsetningarlið (t.d. við erum í frímó) eða sem 
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sagnfylling (t.d. núna eru frímó) en sjaldan sem frumlag (t.d. frímó eru skemmtilegar) 

eða andlag (t.d. kennarinn hætti við að hafa frímó á miðvikudögum). Eins mætti nefna 

orð eins og menntó og menntaskóli. Orðmyndin með viðskeytið –ó hefur takmarkaðri 

notkun en grunnorðið og því væri óeðlilegt að segja *menntóarnir í hverfinu eru góðir 

en ekki menntaskólarnir í hverfinu eru góðir. Tálmun virðist því ekki koma í veg fyrir 

orðmyndun með viðskeytinu –ó en nýju orðmyndirnar hafa ekki eins vítt notkunarsvið 

og upprunalegu orðin. 
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3. Viðskeytið –ó  

 

Löngum hefur verið vinsælt að stytta orð eða mynda nýja orðmynd með því að klippa af 

grunnorðum og gefa þeim viðskeytið –ó. Í Málfarsbanka Árnastofnunar stendur að það 

sem komi á undan –ó sé fyrsta atkvæði grunnorðsins. Svo virðist þó ekki alltaf vera, 

heldur virðist algengast að –ó sé skeytt aftan við allt það sem stendur á undan öðru 

sérhljóði grunnorðsins. Björg Harðardóttir (1997:5-6) segir í sinni ritgerð að öll orð með 

viðskeytinu –ó væru mynduð úr því sem stæði fyrir framan annað sérhljóð grunnorðsins 

og bjó til beinagrindina (C)(C)V(V)C(C)(C)–ó þar sem ‘C’ táknar samhljóð  

(e. consonant) og ‘V’ sérhljóð (e. vocal). Hún bætir þó síðar við að ,,[s]tundum kom[i] 

út úr því samhljóðaklasar sem eru óþægilegir í framburði og [að] þá [sé] brugðið á það 

ráð að sleppa hljóðum aftan úr klasanum“. Hún segir það yfirleitt vera gert á þann hátt 

að aðeins það sem tilheyrir fyrsta myndaninu sé tekið með og nefnir þar dæmið Mósó 

(*Mosfó). Í rannsóknum sem gerðar voru fyrir þessa ritgerð kom þó í ljós óþægilegir 

samhljóðaklasar virðast ekki vera orsök myndangreiningar í slíkum orðmyndum, en t.d. 

hefur Hússtjórnarskólinn sama sérhljóðaklasa og *Hússtjó en þó verður nýja orðmyndin 

bara Húsó. Eins er ekkert óþægilegt í orðmyndinni *Ölgó úr Ölgerðin sem þó fær 

fremur styttinguna Öló.  

 Aðrar reglur virðast gilda um afleidd orð með viðskeytið –ó sem hafa bara eitt 

atkvæði í fyrsta lið grunnorðsins (t.d. Hafrannsóknarstofnun, Rúmfatalagerinn) og 

önnur orð með þessu sama viðskeyti. Grunnorð sem hafa aðeins eitt atkvæði í fyrsta lið 

virðast ýmist mynda nýju orðmyndirnar með því að fylgja reglunni um annað sérhljóð 

grunnorðsins eða myndanskiptingu. Hvergi hefur áður verið minnst á þennan mun en 

nánar er fjallað um þetta í kafla 3.1.1.   

 Í orðmyndun með viðskeytinu –ó virðist engin krafa vera um atkvæðafjölda 

grunnnafnorðsins en þó leiddu niðurstöður rannsókna við þessa ritgerð í ljós að 

grunnorðið verður að vera samsett úr minnst tveimur rótum og því getur 

atkvæðafjöldinn aldrei verið minni en tvö atkvæði.  

 

3.1 Orðmyndun með viðskeytinu –ó 

Viðskeytið –ó getur myndað nafnorð, lýsingarorð og atviksorð auk þess sem nokkrar 

upphrópanir finnast með því viðskeyti. Það er því hægt að deila um hvort hér séu 

nokkur mismunandi viðskeyti á ferð með sama hljóðfræðilega formið, líkt og t.d. 
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viðskeytið –að– í no. verknaður og lo. hugsaður. Þessum kafla er skipt í tvo undirkafla, 

annan um nafnorð en hinn um um lýsingarorð.  

 

3.1.1 Orðmyndun nafnorða með viðskeytinu –ó  

Nafnorð mynduð með viðskeytinu –ó virðast þurfa að hafa minnst tvær rætur í stofni 

grunnorðsins. Atkvæðafjöldinn virðist ekki skipta máli, en þar sem grunnorðið verður 

að hafa minnst tvær rætur verður það a.m.k. að vera tvíkvætt. Í íslensku er mikið af 

samsettum nafnorðum en þau virðast vera einu nafnorðin sem geta myndað nýja 

orðmynd með viðskeytinu –ó. Eina orðmyndin með –ó sem fannst úr einnar rótar 

grunnorði var orðið spæjari. Það hefur þó mögulega þá skýringu að orðið er tökuorð, en 

í dönsku eru til orðin no. spion og so. spionere. 

 Tafla 2 hér á eftir sýnir grunnorð með mismunandi atkvæðafjölda og fjölda róta 

en einnig mögulega orðmynd með viðskeytinu –ó. Eins og áður táknar stjarna (*) 

ótækar orðmyndir. 

 

Tafla 2 

grunnorð atkvæðafjöldi fjöldi róta ný orðmynd 

Kolaportið 4 atkvæði 2 rætur Koló 

menntaskóli 4 atkvæði 2 rætur menntó 

tyggigúmmí 4 atkvæði 2 rætur tyggjó 

Bifröst 2 atkvæði 2 rætur Bifró 

Sjónvarp 2 atkvæði 2 rætur Sjónó 

Rúmfatalagerinn 6 atkvæði 3 rætur Rúmfó 

sumarhús 3 atkvæði 2 rætur sumó 

strætisvagn 3 atkvæði 2 rætur strætó 

stræti 2 atkvæði 1 rót *strætó 

akur 2 atkvæði 1 rót *akró 

rabbabari 4 atkvæði 1 rót *rabbó 

hungur 2 atkvæði 1 rót *hungró 

mandarína 4 atkvæði 1 rót *mandó 

ananas 3 atkvæði 1 rót *anó 

sól 1 atkvæði 1 rót *sóló 

avókadó 4 atkvæði 1 rót *avó 

Tafla 2: Tækar og ótækar nafnorðsmyndir með viðskeytinu –ó 
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Mjög sjaldgæft er að tveggja atkvæða orð sem hefur tvær rætur fái nýja orðmynd af 

þessu tagi, þar sem viðskeytið er yfirleitt notað til styttingar og því gæti það þótt óþarft 

þar sem orðin myndu ekki styttast í framburði. Nokkur dæmi fundust þó á netinu við leit 

slíkra orða, t.d. orðin Bifró og sjónó. Orðmyndir af þessu tagi hjá tveggja atvæða orðum 

með tvær rætur eru ekki algengar en ekkert í orðmyndunarfræði mælir þó gegn þeim. 

Þannig væri hægt að tala um Fiskó fyrir búðarheitið Fiskbær og hestó fyrir hestvagn en 

ekki gengi að beita samskonar orðmyndunaraðferð við einnar rótar orðin fiskur og 

hestur. Einnig gengi að stytta sérnöfn eins og Hraunbær í Hraunó.  

Nú hafa verið færð rök fyrir því að atkvæðafjöldi grunnorðs skipti ekki máli, 

heldur fjöldi róta. Næst verða færð rök fyrir því að sú alhæfing Málfarsbankans sem 

segir fyrsta atkvæði grunnorðsins alltaf standa fyrir framan –ó, sé ekki rétt í öllum 

tilfellum.  

Samsett orð sem hafa eitt atkvæði í fyrsta lið og annar liður þeirra hefst á 

samhljóði, t.d. Hafrannsóknarstofnun Íslands, Rúmfatalagerinn, Miðbæjarskólinn, 

bifreiðasmíði o.fl. taka stundum fyrsta samhljóð seinna liðarins með í nýju orðmyndina, 

þ.e. Hafró, Rúmfó, Miðbó og Bifró. Einnig er hægt að skoða orð eins og t.d. 

skemmtinefnd sem fær gjarnan styttinguna skemmtó en þar ætti nýja orðmyndin að vera 

*skemmó ef fyrri alhæfing um atkvæðafjölda væri rétt. Atkvæðaskipting er ekki alltaf sú 

sama og myndanskipting orða, en í orðinu skemmtinefnd er atkvæðaskiptingin  

skemm-ti-nefnd og því ætti ‘t’ ekki að fylgja nýju orðmyndinni, skemmtó, samkvæmt 

fyrri alhæfingu um myndanskiptingu. Annað dæmi um slíka styttingu er eð-ló sem 

stundum er notað um eð-lis-fræ-ði.  

Reglan um að allt það sem stendur fyrir framan annað sérhljóð grunnorðsins 

fylgi nýju orðmyndinni virðist ganga í flestum tilfellum en þó ekki alltaf. Ef 

upprunalega orðið samanstendur af tveimur eða fleiri rótum og fyrsti liður 

samsetningarinnar inniheldur tvö eða fleiri atkvæði, er nýja orðmyndin mynduð úr öllu 

því sem stendur fyrir framan annað sérhljóð grunnorðsins og viðskeytinu –ó. Ef fyrsti 

liður grunnorðsins er hins vegar aðeins eitt atkvæði getur orðið verið myndanskipt eða 

fylgt um reglu annað sérhljóð grunnorðsins. Með öðrum orðum ræður atkvæðafjöldi 

fyrsta liðarins hvort reglunni um annað sérhljóð grunnorðsins sé fylgt, en þó eru skilin 

ekki skýr ef fyrsti liður er bara eitt atkvæði. Ef fyrsti liður upprunalegs orð hefur tvö eða 

fleiri atkvæði (t.d. Haga-skóli og Austur-bæjarskóli) gildir sú regla alltaf að allt fyrir 

framan annað sérhljóð upprunalega orðsins fylgir nýju orðmyndinni með viðskeytið –ó. 

Þá virðist ekki skipta máli hvort upprunalega orðið sé samsett úr tveimur rótum eða 
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fleiri (t.d. hefur Melaskóli tvær rætur og verður Meló en Digranesskóli þrjár rætur og 

styttist í Digró). Hins vegar ef fyrsti liður upprunalega orðsins er aðeins eitt atkvæði 

(t.d. Val-húsaskóli og Hús-stjórnarskólinn) gildir reglan um annað sérhljóð upprunalega 

orðsins ekki alltaf, heldur ræður myndanskipting grunnorðsins stundum (t.d. Való úr 

Valhúsaskóli, Öló úr Ölgerðin og Húsó úr Hússtjórnarskólinn). Dæmi um það að reglan 

um annað sérhljóð gildi í slíkum orðum eru færri en þó mætti t.d. nefna Haf-ró og  

Rúm-fó.  

Í töflu 3 hér á eftir má sjá fleiri dæmi um orðmyndir með viðskeytið –ó þar sem 

orð með eins atkvæðis fyrsta lið eru ýmist myndanskipt eða fylgja reglu annars 

sérhljóðs. Eins og sjá má heyra þau orð til undantekningar sem hlýða reglu annars 

sérhljóðs ef fyrsti liður er eitt eitt atkvæði en þau eru sýnd á eftir myndanskiptu 

orðunum. Taflan sýnir líka að orð með tvö eða þrjú atkvæði í fyrsta lið fylgja alltaf 

reglunni um að allt sem stendur fyrir framan annað sérhljóð grunnorðsins komi fram í 

nýju orðmyndinni.  

 

Tafla 3 

grunnorð 2 rætur 3 rætur 4 rætur 

1. liður:  

1 atkv. 

jarðó (jarðfræði) 

svefnó (svefnherbergi) 

Þingó (Þingvellir) 

Húsó (Hússtjórnarskólinn) 

miðó (miðvikudagur) 

Való (Valhúsarskóli) 

húsó (húsfélagsstjórnarfundur) 

Veló (Velferðarráðuneytið) 

Bifró (Bifröst) Rúmfó (Rúmfatalagerinn) Hafró (Hafrannsóknarstofnun) 

1. liður:  

2 atkv. 

Hagó (Hagaskóli)  

þriðjó (þriðjudagur) 

Austó (Austurbæjarskóli) 

Borgó (Borgarholtsskóli) 

Austó (Austurlandahraðlestin) 

 

1. liður:  

3 atkv. 

kynnó (kynningarferð) 

skoðó (skoðanakönnun) 

Iðnó (Iðnaðarmannahúsið) Mennó (menningarmálaráðuneytið) 

Tafla 3: Orð mynduð með viðskeytinu –ó úr grunnorðum með mismargar rætur og mislangan fyrsta lið 

 

Heiti eins og Akureyri, Aðalbygging HÍ, Veðurstofa Íslands og Hungurleikarnir hafa 

stofnlægt hliðarhljóð eða stofnlægt sveifluhljóð í fyrri liðnum. Þess vegna halda þau 

upprunalegu [l] eða [r] í orðmynd með viðskeytinu –ó, þ.e. Akró, Aðló, Veðró og 

Hungró. Þetta er sambærilegt við aðrar orðmyndir eins og t.d. Vaðlaheiði sem er 

samsett úr vaðall og heiði eða Kaplaskjólsvegur sem er samsett úr kapall, skjól og vegur 

en fyrsti liður beggja orðanna hefur stofnlægt [l], líkt og Aðalbygging. Dæmi um 

stofnlægt [r] má líka sjá í orðinu galdramaður en það er stundum stytt í galdró. Til 
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samanburðar má skoða orð eins og sumarbústaður sem verður sumó, en þar er [r] ekki 

stofnlægt heldur er sumar fleirkvæður stofn og því er nýja orðmyndin ekki *sumró, 

heldur sumó. 

Stundum verður afturvirk tillíking í orðmyndun með viðskeytinu –ó (t.d. Bennó 

en ekki Bernó í merkingunni ‘Bernhöftshringur’), stundum verður framvirk tillíking 

(t.d. löggó en ekki lögró í merkingunni ‘lögregluleikur’) . Engin regla virðist gilda um 

hvort tillíking verður eða ekki, né heldur hvort hún er afturvirk eða framvirk. Það virðist 

helst fara eftir þægindum í framburði, en flestir eiga auðveldara með að segja löggó en 

*lörró og Bennó en *Berró.   

Auk þess má benda á að stundum er ‘j’ skrifað á undan –ó þegar lokhljóðið er 

framgómmælt sökum upprunalegs hljóðumhverfis, t.d. tyggjó og sleikjó. Þetta er af 

hljóðfræðilegum ástæðum en ‘j’ er hálfsérhljóð og líkist sérhljóðinu [I]. Ekkert ‘j’ er í 

grunnorðunum (tyggigúmmí, sleikibrjóstsykur
2
) en það virðist gegna þeim tilgangi að 

líkja eftir hljóði sem ‘i’ býr yfir um leið og það er  óatkvæðisbært. Þannig mætti búast 

við að byggingarvöruverslun yrði af sömu ástæðu stytt í byggjó en ekki *byggó og 

tryggingarfélag í tryggjó en ekki *tryggó. Það sama gildir um mörg tökuorð, t.d. vídjó 

en ekki *vídó (e. video). 

  

3.1.2 Orðmyndun lýsingarorða með viðskeytinu –ó 

Allar þekktustu styttingar lýsingarorða með viðskeytinu –ó virðast hafa haft viðskeytið 

–leg– upprunalega. Eins bendir allt til að þau hafi þurft að hafa minnst þrjú atkvæði í 

stofni, þ.e. að það sem kom á undan –leg– hafi minnst tvö atkvæði. Því var til dæmis 

orðmyndin *góðó úr góðlegur ekki til frekar en nú, né heldur *skapó úr skaplegur eða 

*faló úr fallegur en púkó úr púkalegur var og er enn gott og gilt.  

 Töflu 4 er skipt í tvennt en hún sýnir lýsingarorð með fleirkvæðan lið á undan  

–leg–  til samanburðar við lýsingarorð með einkvæðan lið á undan –leg– og mögulegar 

orðmyndir með viðskeytið –ó. Stjarna (*) táknar ótækar orðmyndir. 

 

 

 

 

 

                                                        
2 Orðmyndin sleikjubrjóstsykur finnst að vísu líka í Íslenskri orðabók. 
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Ekki virðist ganga að stytta samsett lýsingarorð sem hafa viðskeytið –leg–.  

Má þar nefna lýsingarorðin stórkostlegur, lítilfjörlegur, mannúðlegur eða með forliðum, 

t.d. grafalvarlegur. Forskeytt lýsingarorð geta heldur ekki styst (t.d. auðþekkjanlegur, 

bráðefnilegur, allverulegur, fyrirlitlegur o.fl.), nema örfá lýsingarorð með forskeytið ó– 

(t.d. ógeðslegur í ógó og eins ómögulegur í ómó).  

Lýsingarorð mynduð úr viðskeyttum orðum og viðskeytinu –leg– eru sum 

styttanleg með viðskeytinu –ó, t.d. nokkur sem hafa viðskeytið –sam– svo sem skynsó 

úr skynsamlegur, dásó úr dásamlegur og sómó úr sómasamlegur. Þessar styttingar 

styðja allar rök á tilvist reglunnar sem segir að allt fyrir framan annað sérhljóð fylgi 

nýju orðmyndinni.  

 

3.2 Beyging orða með viðskeytið –ó 

3.2.1 Nafnorð 

Afleidd orð með viðskeytið –ó finnast í öllum kynjum og að því er virðist geta orð með 

því viðskeyti verið óbeygð eða beygð eftir ólíku beygingarmynstri. Þannig er til dæmis 

karlkyns sérnafnið Austurbæjarskóli gjarnan stytt í Austó og þá haft karlkyns og óbeygt, 

en sú regla virðist gilda almennt um sérnöfnin að þau séu höfð óbeygð, sama hvaða kyni 

þau tilheyra. Samnöfn sem upprunalega voru karlkyns eða kvenkyns virðast stundum 

verða hvorugkyns þegar þau fá nýja orðmynd með viðskeytið –ó. Þá virðist skipta máli 

hvort þau beri huglæga (s.s. hk./kk. brennó sem stytting á kk. brennibolti og hk./kk. vísó 

Tafla 4 

glæsilegur glæsó andlegur *andó 

hræðilegur hræðó dauðlegur *dauðó 

ógeðslegur ógó duglegur *dugó 

prýðilegur prýðó fínlegur *fínó 

púkalegur púkó frumlegur *frumó 

rosalegur rosó laglegur *lagó 

skemmtilegur skemmtó líklegur *líkó 

spaugilegur spaugó unglegur *ungó 

virðulegur virðó ærlegur *æró 

Tafla 4: Lýsingarorð með tvö atkvæði á undan –leg– til samanburðar við lo. með eitt atkvæði á undan –leg– 
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sem stytting á kvk. vísindaferð) eða hlutlæga merkingu (s.s. kk. sumó sem stytting á 

sumarbústaður og kvk. tengdó sem stytting á tengdamóðir).  

Það má velta fyrir sér hvort viðskeytið sé í raun eitt og hið sama viðskeyti alls 

staðar eða hvort um ólík viðskeyti með sömu birtingarmynd sé að ræða, þ.e.a.s. hvort 

viðskeytið –ó í nafnorðum sé t.d. sama viðskeyti og –ó í lýsingarorðum eða hvort 

viðskeytið –ó í karlkyns nafnorðum sé hið sama og –ó í kvenkyns nafnorðum. Ef 

beygingarmyndir nafnorða með viðskeytið –ó eru skoðaðar kemur t.d. fljótlega í ljós að 

þær eru ólíkar eftir flokkum. Karlkyns samnöfn sem bera hlutlæga merkingu fá sterka 

beygingu karlkyns nafnorða (t.d. ef. et. strætós) en kvenkyns orðin eru jafnan höfð 

óbeygð (t.d. ef. et. Hafró), hvort sem um samnöfn eða sérnöfn er að ræða. Viss 

tilhneiging er þó til að gera kvenkyns orð hvorugkyns, eins og nánar verður fjallað um í 

kafla 4, en hvorugkyns orðin eru ýmist höfð sterkbeygð eða óbeygð. Karlkyns sérnöfn 

eru óbeygð en til samanburðar má nefna sérnafnið Strætó (heiti fyrirtækisins) og 

samnafnið strætó (stytting á strætisvagn), þar sem hið fyrra er haft óbeygt en hið síðara 

sterkbeygt, og það sama á við um Menntó (gömul stytting á Menntaskólinn í Reykjavík) 

og menntó (stytting á menntaskóli). Eins má taka orðin tengdó og kæró sem dæmi. Þau 

geta verið bæði karlkyns (tengdafaðir) og kvenkyns (tengdamóðir), eftir því hvers kyns 

manneskjan er og kæró getur verið stytting á kærasti eða kærasta. Þessi orð virðast 

alltaf höfð óbeygð í kvenkyni eintölu en karlkyns orðin virðast ýmist fá sterka beygingu 

(ef. et. tengdós, kærós) eða höfð óbeygð. 

Það virðist því ljóst að kyn nafnorðs með viðskeytið –ó fylgir ýmist kyni 

grunnorðsins eða verður hvorugkyn. Karlkyns samnöfn sem bera hlutlæga merkingu og 

öll hvorugkyns nafnorð virðast halda upprunalegu kyni sínu en karlkynsorð sem bera 

huglæga merkingu verða yfirleitt hvorugkyns. Í töflu 5 hér á eftir má sjá kyn orða með 

viðskeytið –ó í samanburði við kyn upprunalegra orða. Þar eru styttingar huglægu 

karlkyns samnafnanna hafðar bæði karlkyns og hvorugkyns en í fjórða kafla er nánar 

fjallað um niðurstöður rannsókna sem gáfu í skyn sterka tilhneigingu til að breyta kyni 

þeirra í hvorugkyn. Í töflu II í viðauka má finna fleiri sambærileg dæmi.  
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Tafla 5   

karlkyns orð: kk. strætisvagn  kk. strætó  

hlutlæg merking kk. Austurbæjarskóli  kk. Austó  

 kk. róluvöllur  kk. róló 

karlkyns orð: kk. mömmuleikur  kk./hk. mömmó  

huglæg merking kk. kýlubolti  kk./hk. kýló  

hvorugkyns orð hk. Skólafélagið  hk. Skóló  

 hk. tyggigúmmí  hk. tyggjó  

Tafla 5: Hlutlæg og huglæg karlkyns samnöfn borin saman auk hvorugkyns orða 

 

Samskonar birtingarmyndir ólíkra orða sem eru mynduð með viðskeytinu –ó gætu haft 

mismunandi kyn. Til dæmis gæti orðmyndin sumó birst í þremur kynjum, kk. sumó gæti 

verið sumarbústaður, kvk. sumó gæti staðið fyrir sumarhátíð eða sumarskemmtun, hk. 

sumó fyrir sumarhús eða sumarfrí og jafnvel gæti kvk. sumó í fleirtölu átt við 

sumarbúðir (sbr. kvk. ft. frímó). Kynið sést einna helst á meðfylgjandi lýsingarorðum 

og tölu sagna sem þeim fylgir, en stundum fylgir einnig viðskeyttur greinir. Í viðauka er 

dæmasafn með setningum og setningabrotum sem fundust á netinu en þar má sjá 

hvernig kyn, tala og greinir eru notuð með orðum sem hafa viðskeytið –ó.  Dæmin þar 

um frímó sýna t.d. að orðið er notað sem fleirtöluorð en þó er óljóst hvaða kyni það 

tilheyrir. Dæmi fundust um að sterkbeygt lýsingarorð færi á undan orðinu og var það þá 

haft í kvenkyni fleirtölu, langar frímó. Orðið sumó er greinilega karlkyns í báðum 

setningabrotunum og það sama gildir um róló og saumó sem fundust auk þess með 

fleirtöluendingu a-stofna karlkynsorða, -ar.  

Ef samnöfn og sérnöfn með viðskeytið –ó eru borin saman kemur í ljós að þau 

hafa ólík beygingarmynstur. Karlkyns samnöfnin fá jafnan eignarfallsendinguna –s í 

eintölu, –ar í nf. ft. og –a í þf. ft. og hvorugkyns samnöfnin fá ef. et. –s en eru 

endingarlaus í nf. og þf. ft. líkt og önnur sterkbeygð hvorugkyns orð. Þau flokkast því 

undir hrein a-stofna nafnorð, líkt og karlkyns og hvorugkyns tökuorð sem enda á –ó.  

Ætla mætti að það sama ætti við um kvenkyns styttingar með –ó, þ.e.a.s. að þau 

fallbeygðust í samræmi við tökuorð í sama kyni sem enda á –ó, en svo virðist ekki vera. 

Kvenkyns tökuorð (t.d. nóló) beygjast sem i-stofna kvenkyns nafnorð en styttingarnar 

virðast alltaf óbeygðar. Þessu mætti líkja við beygingu ættarnafna í íslensku, en þau fá 

einungis eignarfallsendingu ef um karlkyn er að ræða en eru höfð óbeygð í kvenkyni 

(t.d. ef. et. kk. Nordals, Kvarans; ef. et. kvk. Nordal, Kvaran). 
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Flest tökuorð yfir samnöfn sem enda á –ó eru reyndar hvorugkyns í íslensku en 

tvö slík karlkyns (kanó og leó) og tvö kvenkyns (sóló og nóló) fundust á 

Beygingarlýsingu íslensks nútímamáls á netinu. Í töflum 6, 7 og 8 sést hvernig karlkyns 

og hvorugkyns styttingar líkja eftir beygingu tökuorða en kvenkyns styttingar haldast 

óbeygðar.  

 

 

Tafla 6 (kk.) 

 tökuorð – samnöfn sem enda á –ó íslensk samnöfn með viðskeytið –ó 

et. ft. et. ft. 

nf. kanó kanóar gaggó (gagnfræðiskóli) gaggóar 

þf. kanó kanóa gaggó gaggóa 

þgf. kanó kanóum gaggó gaggóum 

ef. kanós kanóa gaggós gaggóa 

Tafla 6: Samanburður á beygingu karlkyns samnafna fengnum úr öðrum málum og íslenskum  

                karlkyns samnöfnum með viðskeytið –ó   

 

 

Tafla 7 (kvk.) 

 tökuorð – samnöfn sem enda á –ó íslensk samnöfn með viðskeytið –ó 

et. ft. et. ft. 

nf. nóló nólóir vísó (vísindaferð) vísó 

þf. nóló nólóir vísó vísó 

þgf. nóló nólóum  vísó vísó 

ef. nólóar nólóa vísó vísó 

Tafla 7: Samanburður á beyg. kvk. samnafna fengnum úr öðrum málum og íslenskum kvk. 

samnöfnum með viðskeytið –ó   

 

 

Tafla 8 (hk.) 

 tökuorð – samnöfn sem enda á –ó íslensk samnöfn með viðskeytið –ó 

et. ft. et. ft. 

nf. bíó bíó tyggjó (tyggigúmmí) tyggjó 

þf. bíó bíó tyggjó tyggjó 

þgf. bíó/bíói bíóum  tyggjói tyggjóum 

ef. bíós bíóa tyggjós tyggjóa 

Tafla 8: Samanburður á beygingu hvorugkyns samnafna fengnum úr öðrum málum og íslenskum  

              hvorugkyns samnöfnum með viðskeytið –ó   
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Aðrar reglur virðast gilda um sérnöfn með viðskeytið –ó. Sérnöfn stofnana  og 

fyrirtækja auk örnefna með viðskeytið –ó virðast með öllu óbeygjanleg, sama í hvaða 

kyni þau eru. Sem dæmi má nefna sérnöfnin Kvennó (Kvennaskólinn í Reykjavík), 

Hafró (Hafrannsóknarstofnun Íslands), Lyfjó (Lyfjastofnun ríkisins) og Borgó 

(Borgarholtsskóli) sem eru höfð óbeygð. Þetta er því öðruvísi en hjá samnöfnum, þar 

sem gilda samskonar reglur um tökuorð og ný íslensk samnöfn með viðskeytið –ó. 

Sérnöfn tekin að láni úr öðru máli beygjast eins og samnöfn, en ekki íslenskar styttingar 

sérnafna, sbr. töflu 9 hér á eftir. Samkvæmt reglum Mannanafnanefndar þurfa öll 

íslensk eiginnöfn að geta tekið íslenska eignarfallsendingu. Þetta virðist einnig eiga við 

um íslensk gælunöfn (t.d. Siggi, Raggý, Sirrí, Bjössi o.fl.) og því er athyglisvert að 

styttingar sérnafna með viðskeytinu –ó fallbeygjast ekki (s.s. Hafró og Austó). Hér skal 

hafa í huga að mannanöfn, líkt og Gógó (ef. Gógóar), Bóbó (ef. Bóbós) o.fl. eru ekki 

mynduð með þessu viðskeyti og heyra því ekki undir flokk sérnafna með viðskeytið –ó. 

Tafla 9 sýnir fallbeygingu sérnafna sem enda á –ó og eru fengin að láni úr öðru 

tungumáli en eins og sjá má beygjast styttingar íslensku sérnafnanna ekki líkt og 

tökuorðin gera.  

 

Tafla 9 

 Karlkyn Kvenkyn Hvorugkyn 

 tökuorð ísl. stytting 

sérnafns 

tökuorð ísl. stytting 

sérnafns 

tökuorð ísl. stytting 

sérnafns 

nf. Ottó 

(karlmanns-

nafn) 

Kennó 

(Kennaraháskóli 

Íslands) 

Kókó 

(kven-

mannsnafn) 

Hafró 

(Hafrannsóknar

-stofnun Ísl.) 

Tógó  

(ríki í  

V-Afríku) 

Skóló 

(Skólafélag MR) 

þf. Ottó Kennó Kókó Hafró Tógó Skóló  

þgf. Ottó Kennó Kókó Hafró Tógó Skóló  

ef. Ottós Kennó Kókóar Hafró Tógós Skóló 

Tafla 9: Íslensk fallbeyging sérnafns sem endar á –ó og er fengið að láni úr öðru máli í samanburði við  

              styttingu íslensks sérnafns með viðskeytinu –ó   

 

Stundum koma upp tilvik þar sem karlkyns og hvorugkyns sérnöfn, stytt með 

viðskeytinu –ó, eru beygð (t.d. ef. Kennós, Skólós). Þau tilvik eru þó sjaldgæf eins og 

könnun sem gerð var í tengslum við þetta rannsóknarverkefni leiddi í ljós en nánar 

verður fjallað um könnunina í kafla 4 hér á eftir. Kvenkyns sérnöfnin fundust hvergi 

beygð, ekki frekar en kvenkyns samnöfnin (*Hafróar, *Lyfjóar). Beygingar af þessu 
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tagi eru ekki viðurkenndar í orðabókum en breytingarnar má túlka með áhrifsjöfnum (a) 

og (b) hér á eftir. 

 

(a) kk. 

nf. et. Leó ef. et. Leós 

nf. et. Kennó ef. et. X; X: Kennós 

(b) hk. 

nf. et. Tógó ef. et. Tógós 

nf. et. Skóló ef. et. X; X: Skólós 

 

Sérnöfn virðast ekki beygjast þó svo að samskonar samnöfn geri það, en eins og fram 

hefur komið í þessum kafla eru til dæmis sérnöfnin Strætó og Menntó höfð óbeygð þó 

svo að samskonar samnöfn beygist. Þetta má bera saman við sum sérnöfn sem eru 

dregin af samnöfnum (t.d. Nótt og Björn) sem hafa tvær ólíkar eignarfallsmyndir. 

Eiginnafnið Nótt hefur eignarfallsmyndirnar, Nætur og Nóttar en það síðarnefnda er 

mun algengara. Nóttar er ekki eins og eignarfallsmynd samnafnsins nótt (ef. et. nætur) 

og varð líklega til vegna áhrifsbreytingar (sbr. ef. Óskar). Til samanburðar má líka hafa 

mánaðarnöfnin en þau eru öll til bæði óbeygð og með sérstaka eignarfallsendingar (t.d. 

janúars, maís, júnís o.s.frv.).  

Kvenkynið er áberandi sjaldgæfast hjá orðum sem enda á –ó, bæði hjá 

tökuorðum og nýjum orðum með viðskeytið –ó. Aðeins tvö gömul tökuorð yfir samnöfn 

fundust við leit kvenkyns orða, en þau voru nóló og sóló. Þau orð eru bæði notuð sem 

spilasagnir og þá höfð í kvenkyni. Sóló getur einnig merkt ‘einleikskafli í flutningi 

listamanns’ og er þá haft í hvorugkyni skv. orðabókum þó víða finnist orðið einnig í 

karlkyni. Langstærsti hluti tökuorða sem enda á –ó er hvorugkyns í íslensku, má þar 

nefna orðin kíló, sjampó, bíó, kakó o.fl. Til samanburðar geta samskonar tökuorð í 

öðrum skyldum málum verið karlkyns eða kvenkyns, eins og tafla III í viðauka sýnir. 

Þetta gæti haft áhrif á styttingar með viðskeytið –ó þannig að orð sem upprunalega voru 

karlkyns eða kvenkyns eru líklegri til að verða hvorugkyns þegar þau enda á –ó. Mætti 

þar nefna leikina kýló (kýlubolti) og brennó (brennibolti), vísó (vísindaferð), tíkó 

(tíkarspenar), róló (róluvöllur) sem öll fundust í hvorugkyni. Í viðauka eru setningabrot 

sem fundust á netinu en þau sýna hvorugkyns notkun þessara orða. Mun fleiri dæmi 

voru þó um að orðin héldu upprunalegu kyni sínu og beygðust eftir því. Orðin kýló og 

tíkó skáru sig þar úr en þó svo að þau séu karlkyns samkvæmt Íslenskri orðabók (2002) 

fundust þau oftar í hvorugkyni en karlkyni. Athyglisvert er að þessi karlkyns og 

kvenkyns samnöfn sem urðu hvorugkyns virtust ekki fá beygingu hvorugkynstökuorða, 
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heldur urðu þau yfirleitt óbeygjanleg. Aðeins eitt dæmi um karlkynsnafnorð fannst 

beygt með greinilegri hvorugkynsbeygingu en það var hlutlega samnafnið róló.   

Orðin frímó (frímínútur) og tíkó (tíkarspenar) eru bæði styttingar á 

fleirtölumyndum nafnorða. Fyrra orðið, frímínútur, finnst bara í fleirtölu en hið síðara 

virðist eingöngu vera stytt ef um tvo tíkarspena er að ræða. Þau virðast bæði verða 

hvorugkyns ef þau fá viðskeyttan greini, þ.e. frímóið og tíkóið. Hins vegar heldur frímó 

upprunalegu kyni sínu og tölu ef  orðið hefur engan greini (t.d. frímó eru skemmtilegar). 

 

 

3.2.2 Lýsingarorð 

Eins og fram kom í kafla 2.3.2 geta lýsingarorð verið óbeygjanleg eða beygst í sterkri 

og veikri beygingu. Þar kom einnig fram að öll lýsingarorðsviðskeyti mynda beygjanleg 

afleidd lýsingarorð en aldrei óbeygjanleg, að viðskeytinu –ó undanskildu. Þannig sker 

viðskeytið –ó sig úr hópi lýsingarorðsviðskeyta en lýsingarorð með viðskeytinu –ó 

hegða sér líkt og óbeygjanleg lýsingarorð, sem geta ýmist verið staðnaðar veikar 

lýsingarorðsmyndir (t.d. hissa og hugsi) eða ný tökuorð (t.d. næs og kúl). Lýsingarorð 

með viðskeytið –ó taka því ekki kyni, tölu og falli en þau geta stigbreyst með hjálp 

annarra orða (t.d. spennó – meira spennó – mest spennó).  

Lýsingarorð almennt geta verið hliðstæð, hálfhliðstæð eða sérstæð (Björn 

Guðfinnsson, 1958:45).
3
  Lýsingarorð sem enda á –ó virðast öll geta staðið hliðstætt 

fallorði sínu, sbr. (a) og (b), eða staðið hálfhliðstætt því, sbr. (c), en eru aldrei sérstæð, 

sbr. (d). 

 

(a) Spennó (spennandi) kvikmynd. 

(b) Nestið þitt er girnó (girnilegt). 

(c)       Jóni er bumbó (bumbult). 

(d) * Púkó (púkalegir) eru á ballinu. 

 

Þau algengustu eru oft notuð sem einkunnir (t.d. spennó bók) en yfirleitt eru þó 

lýsingarorðsmyndir með –ó hafðar sem sagnfyllingar (t.d. bókin er spennó). Hér á eftir 

eru dæmi um lýsingarorð með viðskeytið –ó þar sem setningafræðileg staða og beyging 

sjást, en stjarna (*) táknar ótæka setningu og spurningarmerki (?) vafasama notkun. 

                                                        
3 Hálfhliðstæð lýsingarorð eru að vísu kölluð sagnfylling í hefðbundinni setningafræði vegna þess að þau samræmast  

  ekki kyni, tölu og falli nafnliðarins, en þau standa alltaf í hvorugkyni eintölu nefnifalli og eiga við orð í þágufalli  

  (t.d. henni er kalt). Setningafræðileg staða þeirra er sú sama og sagnfyllinga (Eiríkur Rögnvaldsson, 1984:12). 
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Þennan eiginleika hafa mörg óbeygjanleg lýsingarorð líka en önnur afleidd lýsingarorð 

virðast alflest geta staðið bæði sem sagnfylling og einkunn. 

 

(e) ? Ég las skemmtó sögu (kvk. et. þf.).  

(f) Sagan (kvk. nf. et.) er skemmtó. 

(g) Þessi saga er meira skemmtó. 

(h) * Þessi saga er skemmtórri. 

(i) Börnin (hk. ft. nf.) eru lukkó. 

(j) ? Þarna eru lukkó karlar (kk. ft. nf.). 

(k) * Myndin er af lukkóum börnum (hk. ft. þgf.) 

(l) Henni (kvk. et. þgf.) er flökró. 

(m) * Kammó var hér. 

(n) * Hann fór til skemmtós manns. 

 

3.3 Merking og notkun viðskeytisins –ó og munur á málhöfum 

Eiríkur Rögnvaldsson (1990) segir að ,,hlutverk [aðskeyta sé] að búa til ný orð skyldrar 

merkingar“ en það kom einnig fram í kafla 2.3. Að vísu eru til viðskeyti sem gefa nýju 

orðunum sínum ekki alltaf nýja merkingu, heldur stundum aðeins þrengra notkunarsvið 

(t.d. no. kvk. afbrýði og afbrýðisemi, no. kvk. hirða og hirðusemi, lo. hægur og 

hæglátur, hljóður og hljóðlátur) en þau tilvik heyra þó til undantekninga og yfirleitt 

breytist merkingin (t.d. gaman og gamansemi). Þessi tilfelli minna þó á viðskeytið –ó, 

en að því er virðist gefur það nýjum orðmyndum aldrei aðra merkingu heldur bara 

þrengri notkun, þ.e. orð  mynduð með viðskeytinu –ó hafa sömu merkingu og 

upprunalegu orðin. Það getur því ekki talist hefðbundið viðskeyti en til dæmis tákna 

setningar (a) og (b) það sama og eru jafntækar en setning (d) virðist ótæk á meðan (c) er 

tæk. Þetta á aðallega við samnöfn, en þó virðast útbreidd samnöfn hafa öðlast jafnvítt 

notkunarsvið og grunnorðin, sbr. setningar (e) og (f).  

 

  (a) Ég er í menntaskóla. 

  (b) Ég er í menntó. 

  (c) Menntaskólarnir í hverfinu kepptu sín á milli. 

  (d) *Menntóarnir í hverfinu kepptu sín á milli. 

  (e) Í sumar voru strætóarnir alltaf seinir. 

  (f) Í sumar voru strætisvagnarnir eru alltaf seinir. 
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Eins og sjá má virðast eldri styttingar samnafna, svo sem strætó, róló og sleikjó hafa 

víðara notkunarsvið sem gæti verið viss ábending um að orð með viðskeytið –ó séu 

lengi að aðlaga sig íslensku málkerfi en því rótgrónari sem þessi nafnorð eru, því betur 

falla þau að íslensku beygingarkerfi. 

Orðmyndun af þessu tagi er ekki gagnsæ. Merking orðs með viðskeytið –ó getur 

verið mjög margræð og jafnvel stöðu- og samfélagsbundin. Í sumum fjölskyldum 

tíðkast t.d. að stytta nafnorðið sumarbústaður í sumó en sú stytting virðist ekki vera 

almenn og gæti því valdið misskilningi. Þar sem aðeins það sem stendur fyrir framan 

annað sérhljóð grunnorðsins fær að njóta sín, gæti sumó jafnt merkt sumarbúðir, 

sumarfrí, sumarhús, sumargjöf, sumarlegur o.s.frv. eins og við var að búast. Það sama á 

við um orðið Bennó en fyrir marga sem ólust upp í Þingholtunum þykir ekkert 

sjálfsagðara en að ‘taka einn Bennó’ í merkingunni ‘að fara einn hring í kringum 

randbygginguna sem kölluð er Bernhöftshringur.  

Aðrar orðmyndir með viðskeytið –ó hafa fest sig í sessi og eru einungis notaðar í 

tiltekinni merkingu sem almenningur virðist skilja eins. Þetta eru orð eins og strætó, 

róló og púkó sem finnast jafnvel í orðabókum. Eins skilja líklega flestir Hressó og 

saumó á sama hátt vegna mikillar notkunar og útbreiðslu orðanna.  

Mismunandi reglur virðast gilda um stytt samnöfn og stytt sérnöfn. Samnöfn 

með viðskeytið –ó virðast hafa takmarkaðra notkunarsvið en þau óstyttu meðan 

sérnöfnin hafa áfram jafn vítt notkunarsvið. Nánar verður fjallað um það í fjórða kafla 

þar sem niðurstöður rannsókna eru birtar og í töflu IV í viðauka má sjá ólíkar merkingar 

orðmynda með viðskeytið –ó. 

Eins og fram kom í kafla 2.4 bendir Eiríkur Rögnvaldsson (1990) á að –ó merki 

í raun ekki neitt þar sem það getur merkt nánast hvað sem er. Hann segir því varla hægt 

að kalla –ó merkingarbæra eind en jafnvel þó það værir einungis viðskeyti bryti það í 

bága við venjulega orðmyndun með afleiðslu. Hluti grunnorðsins glatast við myndun 

nýja orðsins og því verður merking þess ekki augljós. Rót fyrsta liðar samsetts orðs 

þyrfti bera alla merkingu orðsins en það gerir hún aldrei (sbr. strætó). Mörg orð hafa 

sömu rót í framstöðu og þannig geta orðmyndir með viðskeytið –ó þýtt margt.  

Flest útbreidd orð með viðskeytið –ó virðast vera nöfn skóla eða annarra 

stofnana en einnig er algengt að heiti barnaleikja styttist á þennan hátt. Þessi orð eru 

yfirleitt stytt í daglegu tali, t.d. verður Austurbæjarskóli Austó, Hagaskóli Hagó, 

dúkkuleikur dúkkó og svo mætti lengi telja. Þetta virðist almenningur vita og því verður 

sjaldan misskilningur á túlkun þessara orða.  
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36% 

53% 

6% 
1% 4% 

Aldur 
10 - 20 ára

21 - 30 ára

31 - 40 ára

41 - 50 ára

51 - 70 ára

71 árs eða eldri

17% 

83% 

Kyn 

kk.

kvk.

4. Rannsóknin 

 

Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknir og kannanir sem voru gerðar fyrir þessa 

ritgerð. Niðurstöður eru túlkaðar en í viðauka er að finna lista yfir þær spurningar sem 

unnið var með. Alls voru fjórar kannanir gerðar en þær fóru allar fram á netinu í febrúar 

og mars 2015.  

Þátttakendur voru beðnir að svara alls kyns spurningum sem tengdust ýmiss 

konar málfræðilegum atriðum, þar á meðal 92 spurningum um viðskeytið –ó. Þetta er 

eintímaleg rannsókn sem alls 361 tóku þátt í en af þeim eru fleiri konur en karlar, eða 

um 83%. Það ætti þó ekki að koma að sök hér þar sem enginn sjáanlegur munur var á 

niðurstöðum kynjanna. Meirihluti þátttakanda, eða um 53%, var á aldrinum 21 til 30 ára 

og 36% var 15 til 20 ára. Aldursdreifingin var því ekki mikil og flestir þátttakendur 

þrjátíu ára eða yngri. Það ætti ekki heldur að koma að sök, en gæti varpað ljósi á þróun 

orða með viðskeytið –ó og hvort skilyrðin sem settu þeim mörk áður séu að víkka. Á 

myndum 1 og 2 má betur sjá aldurskiptingu og kynjaskiptingu þátttakenda kannananna. 

 

   Mynd 1          Mynd 2 

 

 

 

 

 

 

    

 

Þessum kafla er skipt í þrjá undirkafla. Fyrst eru niðurstöður um nafnorð með 

viðskeytið –ó birtar og túlkaðar, þar næst niðurstöður lýsingarorða með viðskeytið –ó 

og að lokum atviksorða og nokkurra upphrópana. Í hverjum undirkafla er rætt um 

orðmyndun, beygingu og merkingu afleiddu orðanna. Eins er notkun þeirra og 

útbreiðsla skoðuð og greint frá því áliti sem þátttakendur virtust hafa á óorðunum.  

 

4.1 Nafnorð 

Það hefur komið fram í þessari ritgerð að nafnorð þurfa að hafa minnst tvær rætur svo 

hægt sé leiða af þeim nýtt orð með viðskeytið –ó. Í þeim heimildum um –ó sem stuðst 
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var við kom þetta skilyrði hvergi fram en Eiríkur Rögnvaldsson (1990) nefnir þó að 

mikill hluti stofnorðs hverfi við slíka orðmyndun.  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar er margt sem styður kenninguna um tvær rætur 

grunnorðs, en þátttakendur virtust í langflestum tilfellum færir um að mynda nýja 

orðmynd á þennan hátt úr orði með tvær rætur og viðskeytinu –ó en ekki úr nafnorði 

sem aðeins hafði eina rót. Þeir voru beðnir um að mynda ný orð með viðskeytinu og 

fengu orð sem höfðu jafn mörg atkvæði og eina sameiginlega rót. Annað orðið var 

samsett úr tveim rótum (t.d. hestvagn) en hitt ekki (t.d. hestur) og í ljós kom að 

þátttakendur gátu allflestir myndað nýja orðmynd úr fyrra orðinu en ekki því síðara. 

Eins voru þeim gefin lágmarkspör til að vita hvort merkingin hefði áhrif. Þá voru 

þátttakendur beðnir að stytta orð sem báru sömu eða samskonar merkingu (t.d. nemandi 

og námsmaður) þar sem annað orðið er afleitt en hitt samsett. Aftur komu sömu 

niðurstöður í ljós, þátttakendur voru einungis tilbúnir til að stytta samsetta orðið en ekki 

hið afleidda. Til að varpa enn skýrara ljósi á hvort merking, atkvæðafjöldi eða aðrir 

þættir hefðu áhrif á niðurstöður var sama fólk beðið um að stytta orð sem eru samsett úr 

áður afleiddum nafnorðum (t.d. nemendafélag) og áttu þeir þá ekki í nokkrum 

erfiðleikum með að mynda nýtt orð með viðskeytinu –ó (t.d. nemó). Þessar niðurstöður 

benda einnig til þess að heildaratkvæðafjöldi virðist ekki vera sá þáttur sem ræður því 

hvaða orð er hægt að stytta, en þar sem orðin verða að hafa tvær rætur geta þau minnst 

verið tvíkvæð.  

 Til að styðja þetta enn frekar voru nokkur bullorð lögð fyrir þátttakendur. 

Bullorðin voru öll látin líta út fyrir að vera nafnorð, en þeim fylgdu setningar sem gáfu 

setningafræðilega stöðu bullorðanna í skyn. Orðin skiptust í tvo megin flokka, annars 

vegar voru orð sem litu út fyrir að hafa eina rót og hins vegar orð sem litu út fyrir að 

hafa tvær rætur. Í ljós kom að þrettán af hverjum fimmtán (eða um 87%) gátu stytt 

tveggja rótar bullorð en bara einn af hverjum tuttugu og fimm (eða um 4%) orðin sem 

litu út fyrir að hafa eina rót.  

Í töflu 11 eru fjórtán bullorð og orðmyndir búnar til úr þeim og viðskeytinu –ó. 

Þær orðmyndir með –ó sem hér eru birtar eru orðmyndir sem langflestir þátttakendur 

stungu upp á en hjá bullorðum sem virðast hafa eina rót fékkst yfirleitt ekkert svar. Í 

töflunni eru þó þær orðmyndir sem fengust úr þeim orðum birtar, en stjarna (*) er höfð 

fyrir framan.  Í spurningu 90 í viðauka má sjá hvernig orðin voru lögð fyrir þátttakendur 

og stöðu orðanna innan setninga. 
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Nafnorð með viðskeytið –ó virðast langflest vera styttingar á heitum barnaleikja eða 

stofnana og þá einna helst skóla. Skólaheiti sem enda á –skóli (t.d.  Kvennaskólinn í 

Reykjavík og Austurbæjarskóli) voru alltaf karlkyns í könnununum, sem virðist í fljótu 

bragði geta stafað af því að síðasti liður upprunalega orðsins (–skóli) er karlkyns. Heiti 

barnaleikja með viðskeytið –ó (t.d. dúkkó og bíló) voru hins vegar yfirleitt höfð 

hvorugkyns, þó svo að síðasti liður upprunalega orðsins, –leikur, sé karlkyns. Þetta 

bendir til þess að ef kyn upprunalega orðsins er karlkyn, ræður síðari liður upprunalega 

orðsins ekki kyni afleidda orðsins heldur ræðst kynið af því hvort fyrirbærið hefur 

hlutlæga (t.d. róló og Kvennó) eða huglæga merkingu (t.d. dúkkó og bíló). Hjá kvenkyns 

orðunum voru skilin ekki eins skýr og hjá karlkyns orðunum. Stytt kvenkyns sérnöfn 

með viðskeytið –ó (t.d. Hafró) voru langoftast höfð óbeygð og erfitt að greina kyn nýju 

orðmyndanna. Þau virtust þó nánast aldrei fá eignarfalls –s líkt og mörg stytt karlkyns 

og hvorugkyns sérnöfn gerðu, sem gæti bent til þess að þau væru áfram kvenkyns. Stytt 

samnöfn (s.s. þjóðó úr þjóðhátíð) virtust yfirleitt halda kyni sínu, sem sást einna helst á 

meðfylgjandi lýsingarorðum og fornöfnum (t.d. þessi skemmtilega vísó). Afar fá 

hvorugkyns orð finnast stytt með viðskeytið –ó í málinu, en þó má nefna orðin tyggjó 

(tyggigúmmí), elló (elliheimili) og styttingu sérnafna, s.s Skóló úr Skólafélag 

Menntaskólans í Reykjavík og Iðnó úr Iðnaðarmannahúsið. 

Í könnuninni voru margar spurningar sem sneru að fallbeygingu orða myndaðra 

með viðskeytinu –ó. Niðurstöður þeirra sýndu líka greinilega skiptingu milli sérnafna 

og samnafna, en eins var áberandi munur milli kynja. Hjá karlkyns orðum var afgerandi 

munur milli sérnafna og samnafna, en um 83% þátttakenda vildu beygja samnöfn með 

hlutlæga merkingu (t.d. róló) en aðeins 11% vildu beygja sérnöfnin (t.d. Kennó). 

Niðurstöðurnar voru bornar saman við beygingu karlkyns tökuorða sem enda á –ó, en 

samanburðurinn sýndi fylgni milli íslenskra styttinga samnafna og þeirra samnafna sem 

 

 

Tafla 11 

   

ein rót ný orðmynd tvær rætur ný orðmynd 

skjámur *skjámó buldatuli buldó 

hjaður *hjaðó kaumuldra kaumó 

uðrun *uðró pítingaruði pító 

Hlútingur *Hlútó Öðveysingur Öðó/Öðvó 

tvemmungur *tvemmó Pímarljás Pímó 

jöða *jöðó gruðumins gruðó 

skand *skandó týfilkren týfló 

Tafla 11: Fjórtán bullorð, sjö sem líta út fyrir að hafa eina rót og sjö sem líta út fyrir að hafa tvær rætur 
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komið hafa inn í málið (t.d. kanó). Þetta gæti bent til þess að málhafar séu farnir að 

endurtúlka –ó í orðum eins og róló og telja það með í rót. Tökuorð sem enda á –ó eru 

öll eitt myndan (t.d. mangó, avókadó) og þannig yrði róló ekki túlkað sem samsett úr 

ról+ó heldur væri róló túlkað sem eitt myndan. Þessi endurtúlkun sést líka þegar orðin 

hafa verið lengd aftur og ó-ið haft með, t.d. rólóvöllur og brennóbolti.  

Það sama gildir um hvorugkyns orðin og karlkyns en kvenkyns nafnorðin virtust 

ekki fallbeygjast í samræmi við tökuorð af sama kyni, heldur voru alltaf höfð óbeygð. 

Það er í samræmi við það sem kemur fram í kafla 3.2.1 en kvenkyns samnöfn virðast 

yfirleitt halda kyni sínu, hvort sem þau bera huglæga eða hlutlæga merkingu, en í 

könnuninni höfðu sérnöfnin þó ríka tilhneigingu til að verða hvorugkyns (t.d. Hafró). 

Þátttakendur voru spurðir um merkingu nokkurra orða með viðskeytið –ó. Þá 

voru 165 af 361 þátttakendum spurðir hvort nafnorð með viðskeytið –ó beri ávallt 

gagnsæja merkingu, en um 68% þeirra sögðu að svo væri ekki. Niðurstöður spurninga 

um merkingu styttra orða leiddi það sama í ljós en 22 orð voru lögð fyrir þátttakendur 

og þeir beðnir um að skýra merkingu þeirra. Orðin samanstóðu af þekktum  

–ó-orðmyndum (t.d. sleikjó og róló) og orðmyndum sem ekki þekkjast í málinu (t.d. 

hoppó og ristó). Í ljós kom að hjá þekktu orðmyndunum voru flestir sammála um túlkun 

þeirra en merking hinna var handahófskennd. Um 83% þátttakenda voru sammála að 

bíló væri stytting á bílaleikur og það sama gildir um samskonar orðmyndir barnaleikja, 

svo sem mömmó, dúkkó, löggó, feló o.s.frv. Þrír fjórðu hlutar þátttakenda voru sammála 

því að sumó væri stytting á orðinu sumarbústaður, en þó voru nokkrir sem sögðu að 

orðið stæði fyrir no. sumarfrí, sumarbúðir eða lo. sumarlegur. Þátttakendur höfðu ólíkar 

orðskýringar á þeim orðmyndum sem ekki eru þekktar í málinu sem sýnir að orð með 

viðskeytið –ó hafa í raun enga ákveðna merkingu fyrr en þau taka sér fastan sess í 

málinu.  

Viðskeytið –ó er virkt og á auðvelt með að mynda nýjar orðmyndir. Málhafar 

skilja nýjar orðmyndir af þessu tagi líklega út frá samhengi en án samhengis er merking 

þeirra óljós og gæti í raun staðið fyrir fleiri en eitt fyrirbæri. Það virðist því fara eftir 

útbreiðslu orðanna og hve lengi þau hafa verið í málinu, en allfestir málhafar skilja 

strætó sem strætisvagn og flestir kannast við orðið saumó (saumaklúbbur). 

 

4.2 Lýsingarorð 

Flestar orðmyndir með viðskeytið –ó virðast vera myndaðar úr lýsingarorðum sem hafa 

algenga viðskeytið –leg–. Þau virðast þó þurfa að hafa minnst þrjú atkvæði í stofni, eins 
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og fram kom í kafla 3.1.2. Niðurstöður rannsóknarinnar studdu þetta en þátttakendur 

voru langflestir ófærir um að mynda slíka orðmynd úr lýsingarorði sem hafði eitt 

atkvæði á undan –leg– (t.d. skaplegur).  

Lýsingarorðsviðskeytið –ó virðist skera sig úr hópi lýsingarorðsviðskeyta m.a. 

að því leyti að lýsingarorð með viðskeytið –ó hegða sér líkt og óbeygjanleg lýsingarorð 

en afleidd lýsingarorð með annað viðskeyti eru alltaf beygjanleg. Þetta kom skýrt fram í 

könnununum fjórum en flestir þátttakendur (eða um 87%) virtust hafa lýsingarorðin eins 

í öllum kynjum og föllum, eintölu og fleirtölu og stigbreyta þau með hjálparorðunum 

meira og mest. 

Hægt er að skipta þeim lýsingarorðum sem þátttakendur gátu stytt í þrennt, 

afleidd íslensk lýsingarorð, lýsingarorð mynduð úr lýsingarhætti nútíðar og samsett 

lýsingarorð. Af þeim afleiddu lýsingarorðum sem þátttakendur voru fyrst spurðir um 

virtust þeir einungis geta stytt þau sem höfðu viðskeytið –leg– (ekki lýsingarorð sem 

höfðu t.d. vsk. –ug–, –in– eða –ótt–). Orðmyndir eins og *minnó (minnugur), *fyndnó 

(fyndinn) og *heimló (heimill) töldust ótækar en það gæti einnig stafað af því að þessi 

viðskeyti krefjast þess að aðeins eitt atkvæði fari á undan. Ekkert þessara viðskeyta 

hefur neina sérstaka merkingu fyrir málnotendur né er til sem sjálfstætt orð. Því voru 

þátttakendur næst beðnir um að mynda nýja orðmynd úr lýsingarorðum sem höfðu 

viðskeytin –lát(ur) og -sam(ur) en þó svo að þessi viðskeyti séu ekki til sem sjálfstæð 

orð sömu merkingar finnast hljóðfræðilega eins nafnorð í málinu. Í ljós kom að fleiri 

þátttakendur virtust færir um að mynda nýja orðmynd með –ó úr þessum lýsingarorðum 

(t.d. skynsó úr skynsamur, abbó úr afbrýðisamur og lausó úr lauslátur) og ekki virtist þá 

skipta máli hvort fyrsti liður væri einkvæður eða bæri fleiri atkvæði. Þau hegðuðu sér 

eins og samsettu lýsingarorðin sem fylgja sömu reglu og nafnorðin, þ.e. lýsingarorð 

með einkvæðan fyrsta lið voru ýmist myndanskipt (t.d. lausó) eða fylgdu reglunni um 

annað sérhljóð (t.d. skynsó) en orð með tvö atkvæði eða meira í fyrsta lið fylgdu alltaf 

reglu annars sérhljóðs (t.d. abbó sem sýnir einnig afturvirka tillíkingu). Dæmi um 

samsett lýsingarorð eru til dæmis pottþéttur og frábær, sem gjarnan eru stytt í pottó og 

frábó þegar tilheyrandi grunnorð standa í hvorugkyni eintölu (t.d. það er alveg pottó). 

Einnig geta lýsingarorð með forlið styst en það sem er merkilegt við þau orð er að þau 

virðast vera einu tilfellin sem leyfa tvö eða fleiri atkvæði á undan –ó (t.d. æsispennó). 

Hér er forliðurinn notaður til áherslu og æsi– gegnir svipuðu hlutverki og ef annað 

atviksorð (t.d. mjög) stæði fyrir framan, en spenn er haus lýsingarorðsins.  
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Allir þátttakendur virtust geta skilið samfó sem samferða þegar það hafði stöðu 

lýsingarorðs innan setningar. Það var eina dæmið um orðmynd með –ó sem er myndað 

úr forskeyttu lýsingarorði, en skýringin gæti verið sú sama og hjá viðskeyttu 

lýsingarorðunum skynsó, abbó og lausó, þ.e. að þátttakendur túlki sam— mögulega sem 

nokkurs konar rót.  

Lýsingarorð sem eru leidd af lýsingarháttum virðast einnig geta myndað nýja 

orðmynd með –ó. Lýsingarorð úr lýsingarhætti nútíðar virðast mörg geta fengið nýja 

orðmynd með –ó, en þau orð virðast mynduð á sama tíma og mörg tökuorð og slettur 

komu úr dönsku (sbr. sjarmó og spennó). Lýsingarorð úr lýsingarhætti þátíðar (t.d. 

klikkaður og pirraður) virðast einnig geta myndað nýja orðmynd með –ó en þau 

lýsingarorð virðast oftast tákna tilfinningar og skapsveiflur. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að ný lýsingarorð í íslensku, hvort sem 

um tökuorð eða orðmyndir með –ó er að ræða, eru höfð óbeygð. Þá má velta þróun 

málsins fyrir sér og hvort hún stefni í þá átt að fleiri lýsingarorð í framtíðinni verði höfð 

óbeygð. Fleiri lýsingarorð sem áður voru beygjanleg hafa orðið óbeygjanleg á leið til 

nútímaíslensku, t.d. andvaka og hugsi. Eins mætti nefna að indóevrópsk lýsingarorð 

voru til af sömu beygingarflokkum og nafnorð (þ.e. mynduð með sömu viðskeytunum) 

en á leið til norrænu fækkaði beygingarflokkum þeirra.  

 

4.3 Smáorð 

Viðskeytið –ó finnst ekki einungis hjá nafnorðum og lýsingarorðum, heldur einnig hjá  

atviksorðum og upphrópunum. Í könnununum voru þátttakendur einnig spurðir um þau 

en í ljós kom að hjá atviksorðum virðast orðmyndir með –ó koma fyrir hjá 

áhersluatviksorðum sem enda á –lega (t.d. ógeðslega, sæmilega) og eiga sambærilegt 

lýsingarorð með viðskeytinu –leg–. Þau geta þó ekki öll myndað nýja orðmynd þó svo 

að sambærilegt lýsingarorð geti það en aðrar styttingar eru oft til í málinu (t.d. ansi, 

ofsa, rosa). Einnig leiddu niðurstöður í ljós að atviksorð sem hafa tvær rætur geta mörg 

styst, t.d. sömuleiðis í sömó og fyrramálið í fyrró.  

Dæmasafn um stytt atviksorð er að finna í viðauka en þar má einnig sjá nokkrar 

íslenskar upphrópanir sem á undanförnum árum hafa fengið –ó. Hjá þeim lengist 

orðmyndin en þátttakendur virtust allir geta skeytt –ó við þessar upphrópanir, þó deila 

megi um hvort hér sé í raun um viðskeyti að ræða eða hvort –ó í bæjó og blessó séu 

áhrif frá halló og þá hvort takkó sé hrein afbökun. 
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5. Lokaorð 

 

Í þessari ritgerð hefur hegðun viðskeytisins –ó verið skoðuð með tilliti til orðmyndunar 

og beygingar en einnig hefur verið minnst á útbreiðslu slíkra og notkun þeirra. 

Rannsóknin leiddi í ljós að nafnorð verða að hafa tvær rætur svo hægt sé að mynda nýja 

orðmynd úr þeim með viðskeytið –ó, en það skilyrði hefur ekki verið sett fram á þennan 

hátt áður.  

Mismunandi reglur virðast gilda um sérnöfn og samnöfn, en sérnöfn virðast nær 

aldrei beygjast en halda þó kyni sínu. Eins virðast gilda aðrar reglur um karlkyns, 

kvenkyns og hvorugkyns samnöfn en huglæg karlkyns samnöfn hafa meiri tilhneigingu 

en kvenkyns samnöfn til að verða hvorugkyns. Þessar ályktanir hafa ekki fyrr komið 

fram né heldur sú ályktun að í orðmyndun slíkra nafnorða skipti máli hve mörg atkvæði 

fyrsti liður grunnorðs hefur. Ef hann er einkvæður virðist algengast að ný orðmynd sé 

mynduð með myndanskiptingu grunnorðsins. Einnig kemur þó fyrir að sama regla gildi 

um þau og um orð með fleirkvæðan fyrsta lið, þ.e. að allt fyrir framan annað sérhljóð 

grunnorðsins standi fyrir framan –ó í nýju orðmyndinni.  

Lýsingarorð með viðskeytið –ó minna meira á óbeygjanleg lýsingarorð en önnur 

afleidd lýsingarorð, þar sem þau síðarnefndu eru alltaf beygð. Hvergi fannst minnst á 

þennan mun afleiddra lýsingarorða með viðskeytið –ó og annarra afleiddra lýsingarorða, 

en niðurstöður rannsóknarinnar styðja þessa ályktun eindregið. Í myndun lýsingarorða 

með viðskeytið –ó úr samsettum lýsingarorðum (t.d. pottþéttur) virðist skipta máli hvort 

fyrsti liður grunnorðsins er einkvæður, og gilda þá sömu reglur og hjá nafnorðunum. 

Þau sem eru mynduð úr afleiddum lýsingarorðum með –leg– verða að hafa minnst þrjú 

atkvæði í stofni (þ.e. tvö atkvæði á undan –leg–) og þá gildir reglan um annað sérhljóð 

grunnorðsins. 

Þar sem orð með viðskeytið –ó virðast yfirleitt höfð óbeygð og viðskeytið fer 

ekki alltaf næst á eftir rót eða stofni né myndar orð skyldrar merkingar heldur alltaf þá 

sömu, má velta fyrir sér hvort hér sé um raunverulegt viðskeyti að ræða. Orðmyndum 

með –ó svipar á margan hátt meira til styttinga (t.d. no. hjúkka, proffi, ao. ótla, rosa) en 

annarra afleiddra orðmynda. Margir virðast byrjaðir að túlka –ó sem hluta af rót og telja 

þá orðið samheiti grunnorðsins en ekki styttingu þess. Þá virðast margar orðmyndir með 

–ó mun útbreiddari en grunnorðið (t.d. no. sleikjó, strætó, sippó, tíkó og róló, lo. púkó) 

en þar er munur á nafnorðum og lýsingarorðum. Útbreiddu nafnorðin eru þær 

orðmyndir með –ó sem hafa aðlagast íslensku beygingarkerfi. Það bendir til að þessar 
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orðmyndir séu lengi að aðlagast íslensku beygingarkerfi en þó sýna orðin ákveðna 

tilhneigingu málhafa til að beygja orð sem minnst, hvort sem um nafnorð eða 

lýsingarorð er að ræða.  

 

 

  

 

 

 

Reykjavík, 9. maí 2015 

__________________ 

Hulda Vigdísardóttir 
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Viðauki 

 

 

 

Tafla II   

karlkyns orð: kk. strætisvagn  kk. strætó  

hlutlæg merking kk. Austurbæjarskóli  kk. Austó  

 kk. róluvöllur kk. róló  

 kk. sumarbústaður kk. sumó 

 kk. Hressingarskálinn kk. Hressó 

 kk. sleikibrjóstsykur kk. sleikjó 

 kk. Siglufjörður kk. Sigló 

 kk. hoppukastali kk. hoppó 

 kk. galdrakarl kk. galdró 

 kk. Rúmfatalagerinn kk. Rúmfó 

karlkyns orð: kk. mömmuleikur  kk./hk. mömmó  

huglæg merking kk. kýlubolti  kk./hk. kýló  

 kk. saumaklúbbur kk./hk. saumó 

 kk. bílaleikur kk./hk. bíló 

 kk. feluleikur  kk./hk. feló  

Tafla II: Karlkyns nafnorð með huglæga merkingu höfðu tilhneigingu til að verða hvorugkyns í 

notkun margra þátttakenda rannsóknarinnar 

 

 

 

 

Tafla I 

grunnorð -ing-, -ling-, -ning- -sk- -and(i), -ar(i) -leg- -ug-, -ótt- 

no. Ísland 

(2 atkv.) 

no. Íslendingur 

no. *íslendingi  

no. íslenska 

lo. íslenskur 

no. *íslandandi 

no. *íslandari 

lo. *íslandslegur 

ao. *íslandslega 

lo. *íslöndugur 

lo. *íslandóttur 

lo. glaður no. glaðningur 

no. *glaðingi 

no. *glaðska 

lo. * glaðskur 

no. *glaðandi  

no. *glaðari 

lo. glaðlegur 

ao. glaðlega 

lo. *glöðugur 

lo. *glaðóttur 

so. skrifa no. *skrifingur 

no. *skrifingi 

no. *skrifska 

lo. *skrifskur 

no. *skrifandi 

no.  skrifari 

lo. skriflegur 

ao. skriflega 

lo. *skrifugur 

lo. *skrifóttur 

Tafla I: Miðað er við að allar orðmyndirnar séu í nf. et. og hafi sömu grunnmerkingu og grunnorðið. 
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Tafla III 

íslenska danska þýska 

mangó hk. mango samk. Mango kvk. 

sjampó hk. shampoo samk. Shampoo hk. 

limbó hk. limbo samk. Limbo kk. 

kakó hk. kakao samk. Kakao kk. 

bíó hk. bio samk. (Kino hk.) 

Tafla III: Samanburður milli tungumála á kyni tökuorða sem enda á –ó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla IV 

Austó Austurbæjarskóli 

 Austurlandahraðlestin 

 Austurvöllur 

Húsó Húsasmiðjan  

 Húsavík 

 húseigendafélag 

 Hússtjórnarskólinn 

Kvennó Kvennadeild Landspítala Íslands 

 Kvennaskólinn í Reykjavík 

Laugó laugardagur 

 Laugarlækjaskóli  

 Laugarvegurinn 

Lyfjó Lyfjastofnun ríkisins 

lyfjameðferð 

skemmtó skemmtilegur 

 skemmtinefnd 

Tæknó tæknifrjógvun 

 Tækniskólinn 

Þjóðó Þjóðarbókhlaðan  

þjóðhátíð 

Tafla IV: Nokkrar mismunandi merkingar orðmynda með viðskeytið –ó 
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Tafla V 

grunnorð hin ýmsu viðskeyti viðskeytið -ó sama merking 

Ísland Íslend–ing–ur  nei 

 íslen–sk–ur  nei 

Kvennaskólinn  Kvenn–ó já 

klunni klunna–leg–ur  nei 

 klunna–leg–ur klunn–ó já 

kenna kenn–sl–a  nei 

loka lyk–il–l  nei 

afbrýði afbrýði–sam–ur  nei 

 afbrýði–sem–i  já 

 afbrýði–sam–ur abb–ó já 

rita rit–ar–i  nei 

Rúmfatalagerinn  Rúmf–ó já 

menntaskóli menntskæl–ing–ur  nei 

  mennt–ó já 

hægur hæg–lát–ur  já 

hljóður hljóð–lát–ur  já 

Tafla V: Merking afleiddra orða og þekktar orðmyndir með viðskeytið –ó 
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Tafla VI 

kk. sterk 

beyging 

kk. veik 

beyging 

kvk. sterk 

beyging 

kvk. veik 

beyging 

hk. sterk 

beyging 

hk. veik 

beyging 

-ing(ur) -ing(i) -ing  

-ling(ur)   

-ning(ur) 

-að(ur) 

-nað(ur) 

-uð(ur) 

-il(l) 

-dóm(ur) 

-leik(ur) -leik(i) 

-skap(ur)  

-ung(ur) -ung(i) -ung 

-i(r)   -i -i  

 -ar(i)   

-and(i) 

 -ildi 

-indi 

-ald 

-d  

-ð  

 -erni 

-neskj(a)  

-ni 

-sl(a) -sl(i) 

 -sl 

-sk(a)  

-un 

-und 

-t  

-ul(l)      

Tafla VI: Nafnorðsviðskeyti ráða beygingu afleiddra orð 
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Könnun 

(Spurningar 45, 81, 84 og 85 skiptast í nokkra liði. Í þeim eru aðeins birtir þeir liðir sem viðkoma 

viðskeytinu –ó.)  

 

1. Vinó ('vingjarnlegur') er alveg eins í kk., kvk., og hk. 

 a) rétt 

 b) rangt 

 

2. Jóhanna er skemmtó en Hanna er _____ (‘skemmtilegri’):  

a) skemmtólegri 

b) meira skemmtó  

c) skemmtilegri  

d) annað: _____  

 

3. Hvor setningin er eðlilegri?  

a) Anna er í púkó peysu.  

b) Peysan sem Anna er í er púkó.  

c) jafn eðlilegar/óeðlilegar  

 

4. Siggi er myndó. 

a) eðlileg setning 

b) óeðlileg setning 

 

5. Stigbeygið girnó (kaka):  

a) girnó - meira girnó - mest girnó  

b) girnó - girnórri - girnóstur  

c) girnó - girnilegri - girnilegastur  

d) ekki hægt  

 

6. Lýsingarorðið skemmtó ('skemmtilegur'):  

     Hér er skemmtó bók.  

     Um ____ bók.  

     Frá ____ bók.  

     Til ____ bókar.  

a) alveg eins í öllum föllum (alltaf skemmtó) 

b) beygist (skemmtó bók - skemmtó bók - skemmtórri bók - skemmtórrar bókar)  

 

7. Ég fékk þessa gjöf frá huggórri (‘huggulegri’) konu.  

 a) eðlileg setning 

 b) óeðlileg setning  
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8. Ég er að horfa á spennó kvikmynd. 

a)  eðlileg setning 

b) óeðlileg setning  

 

9. Það verður klikkó gaman um helgina!  

a) eðlileg setning  

b) óeðlileg setning  

 

10. Hvor setningin er eðlilegri?  

a) Þetta er huggó stofa.  

b) Stofan er huggó.  

c) jafn eðlilegar/óeðlilegar  

 

11. Geir er myndó piltur.  

a) eðlileg setning 

b) óeðlileg setning  

 

12. Jón er abbó út í Ólaf en Kristján er meira abbó. Hrafn er samt mest abbó.  

      abbó - meira abbó - mest abbó 

a) eðlileg stigbeyging  

b) óeðlileg stigbeyging  

 

13. Veljið: 

a) myndó stelpan, meira myndó strákurinn, mest myndó barnið  

b) myndó stelpan, myndórri strákurinn, myndó(a)sta barnið  

 

14. Spennó:  

a) spennó mynd - spennó mynd - spennó mynd - spennóar myndar  

b) spennó leikrit - spennó leikrit - spennói leikriti - spennós leikrits 

c) spennó keppni - spennó keppni - spennó keppni -spennó keppni 

 

15. Hér er ein púkó peysa. Þarna eru margar ____ peysur.  

a) púkó 

b) púkóar 

 

16. Hvað er bíló?  

 

17. Austó merkir ótvírætt ‘Austurbæjarskóli’. 

 a) sammála 

 b) ósammála 

 



 43 

15. Fallbeygið Bilbó. 

 

16. Hvað merkir sumó?  

 a) sumarbúðir 

 b) sumarhús 

 c) sumarbústaður 

 d) sumarfrí 

 e) sumarskemmtun 

 f) sumarlegur 

 g) annað: _____ 

 

17. Hverja eftirtalinna setninga værir þú líklegastur/líklegust til að segja? 

 a) Ég er í strætisvagni. 

 b) Ég er í strætó. 

 c) Ég er í strætói. 

 

18. Hvers kyns (kk., kvk. eða hk.) er slysó? 

 a) kk. 

 b) kvk. 

 c) hk. 

 

19. Hvað merkir reiknó? 

 

20. Siglufjörður fær gjarnan styttinguna Sigló. 

      Langi þig í síldarævintýri, þá ferðu til: 

 a) Sigló 

 b) Siglós 

 

21. Fallbeygðu Kvennó. 

 Hér er:  

 Um: 

 Frá: 

 Til: 

 

22. Veljið þær orðmyndir sem myndó gæti staðið fyrir: 

 a) myndarlegur  

 b) myndataka 

 c) myndasýning 

 d) Myndlistarskólinn 

 e) myndmennt 

 f) annað: _____ 
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23. Gefið Ölgerðinni gælunafn (styttu nafnið). 

 

24. Styttið ao. svakalega (t.d. svakalega gaman): 

 a) svaka 

 b) svakó 

 c) svak 

 d) svakla 

 e) annað: _____ 

 

25. Styttið ao. fáránlega (t.d. fáránlega gaman): 

 a) fáró 

 b) fárán 

 c) fár 

 d) fárá 

 e) fára 

 f) fárla 

 g) annað: _____ 

 

26. Styttið ao. ofsalega (t.d. ofsalega gaman): 

 a) ofsó 

 b) ofsa 

 c) ofs 

 d) ofsla 

 e) annað: _____ 

 

27. Styttið ao. hræðilega (t.d. hræðilega gaman): 

 a) hræði 

 b) hræðó 

 c) hræðin 

 d) hræða 

 e) hræðla 

 f) annað: _____ 

 

28. Styttið ao. rosalega (t.d. rosalega gaman): 

 a) rosa 

 b) ros 

 c) rosó 

 d) rosla 

 e) annað: _____ 
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29. Styttið ao. ótrúlega (t.d. ótrúlega gaman): 

 a) ótró 

 b) ótrú 

 c) ótra 

 d) ótra 

 e) ótla 

 d) annað: _____ 

 

30. Styttið ao. hrikalega (t.d. hrikalega gaman): 

 a) hrika 

 b) hrikó 

 c) hrikla 

 d) hrikló 

 e) annað: _____ 

 

31. Hvað merkir vísó?  

      Hægt er að velja fleiri en eitt svar. 

 a) vísindi 

 b) vísindaskáldskapur 

 c) vísindaferð 

 d) vísindadót 

 e) vísindalegur 

 f) vísakort 

 g) annað: _____ 

 

32. Hafró er:  

 

33. Veljið fallbeygingu. 

       kk. nafnið Leó: 

 a) Leó – Leó – Leó – Leós 

 b) Leó – Leó – Leói – Leós 

 c) Leó – Leó – Leó – Leó 

 d) Leó – Leó – Leói – Leó 

 

34. Veljið fallbeygingu. 

       kk. nafnið Brúnó:  

 a) Brúnó – Brúnó – Brúnó – Brúnó 

 b) Brúnó – Brúnó – Brúnó – Brúnós 

 c) Brúnó – Brúnó – Brúnói – Brúnós 

 d) Brúnó – Brúnó – Brúnói – Brúnóar 

 e) Brúnó – Brúnó – Brúnó – Brúnóar 
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35. Veljið fallbeygingu. 

       kvk. nafnið Lóló: 

 a) Lóló – Lólóu – Lólóu – Lólóu 

 b) Lóló – Lóló – Lólóu – Lólóu 

 c) Lóló – Lóló – Lóló – Lólóu 

 d) Lóló – Lóló – Lóló – Lólóar 

 e) Lóló – Lóló – Lólóu – Lólóar 

 f) Lóló – Lóló – Lóló – Lóló  

 

36. Veljið fallbeygingu. 

       kvk. nafnið Gógó: 

 a) Gógó – Gógó – Gógóu – Gógóar 

 b) Gógó – Gógó – Gógó – Gógóar 

 c) Gógó – Gógó – Gógóu – Gógóu 

 d) Gógó – Gógó – Gógó – Gógóu 

 e) Gógó – Gógó – Gógó – Gógó 

 

37. Nafnorð með viðskeytið –ó (t.d. róló) eru (að eigin mati): 

 a) vandað mál 

 b) óvandað mál 

 

38. Veljið eðlilegar orðmyndir: 

  a) töffó (töff) 

 b) lagló (laglegur) 

 c) lagó (laglegur) 

 d) halló (hallærislegur) 

 e) röndó (röndóttur) 

 f) kamó (kámugur) 

 g) kjánó (kjánalegur) 

 h) ómó (ómögulegur) 

 i) vandró (vandræðalegur) 

 j) klikkó (klikkaður) 

 

39. Er hægt að stytta eða breyta pottþétt? 

      (t.d. frábært -> fráb; frábó)  

 a) nei 

 b) ekki viss 

 c) já, það er hægt að stytta pottþétt í: _____ 
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40. Veljið þær orðmyndir sem eru algengar í málinu: 

 a) brilljant 

 b) kúl 

 c) líkó 

 d) líkló  

 e) múffa 

 f) gemsi 

 g) krúttó 

 h) krúsó 

 i) myndó 

 j) skvís 

 k) fráb 

 l) frábó 

 m) róló 

 n) kjellinn 

 

41. Lýsingarorð sem enda á –ó (t.d. glæsó, myndó, púkó) eru: 

a) einungis notuð í talmáli 

b) einungis notuð í ritmáli og þá helst á netinu 

c) notuð í hvoru tveggja 

d) annars staðar: _____ 

 

42. Þú hyggst taka almenningsvagn að Lækjartorgi. 

      Þú kallar farartækið:  

a) strætisvagn 

b) strætó 

 

43. Hve tæk er eftirfarandi setning:  

      Fréttin snerist um Hafró. 

a) mjög óeðlileg setning 

       b) óeðlileg setning 

       c) eðlileg setning 

d) mjög eðlileg setning 

 

44. Nafnorð sem enda á –ó (t.d. Réttó, mömmó, Kópó) bera ávallt gegnsæa merkingu. 

 a) sammála 

 b) ósammála 
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45. Hve tækar eru eftirfarandi fullyrðingar? 

 

      Menntóinn er frábær. 

 a) eðlileg fullyrðing 

 b) veit ekki 

 c) óeðlileg fullyrðing 

 

      Það er frábær menntó í hverfinu. 

 a) eðlileg fullyrðing 

 b) veit ekki 

 c) óeðlileg fullyrðing 

 

      Hún hefur ekki enn fengið leið á menntóinum/menntónum. 

 a) eðlileg fullyrðing 

 b) veit ekki 

 c) óeðlileg fullyrðing 

 

      Menntóarnir eru að keppa í spurningakeppni. 

 a) eðlileg fullyrðing 

 b) veit ekki 

 c) óeðlileg fullyrðing 

 

      Ég er í menntó. 

 a) eðlileg fullyrðing 

 b) veit ekki 

 c) óeðlileg fullyrðing 

 

      Menntó er snilld. 

 a) eðlileg fullyrðing 

 b) veit ekki 

 c) óeðlileg fullyrðing 

 

46. Keppnin var æsispennó. 

      Æsispennó gengur sem stytting á lo. æsispennandi. 

 a) sammála 

 b) ósammála 
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47. Þetta var ógó gaman. 

      Ógó stendur hér sem: 

 a) nafnorð 

 b) lýsingarorð 

 c) atviksorð 

 

48. Hvert eftirtalinna orða passar ekki/síst með hinum? 

 a) kakó 

 b) strætó 

 c) sjampó 

 d) mangó 

 e) vídjó 

 

49. Hvert eftirtalinna orða passar ekki/síst með hinum? 

 a) mömmó 

 b) dúkkó 

 c) bíló 

 d) klessó 

 e) legó 

f) löggó 

 g) eltó 

 h) feló 

 

50. Hver eftirtalinna orðmynda passar ekki/síst með hinum? 

a) púkó 

b) ömó 

c) gamansamur 

d) orðljótur 

e) skemmtó 

f) klikkó 

g) menntó 

h) kappsamur 

i) áhættugjarn 

 

51. Samfó merkir:  

 

52. Hvað merkir ógó? 

 

53. Fallbeygið kakó. 
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54. Hverja eftirtalinna fullyrðinga værir þú líklegastur/líklegust til að segja? 

a) Strætó eru gulir. 

b) Strætó eru gul. 

c) Strætóar eru gulir. 

d) Strætisvagnar eru gulir. 

 

55. Hér koma nokkrir setningarmöguleikar.  

      Veljið þann sem er tækastur (eðlilegastur).  

 a) Menntóarnir í hverfinu eru margir. 

 b) Rólóarnir í hverfinu eru margir.  

 c) Vísóirnar í Háskólanum eru vinsælar. 

 d) Vísó í Háskólanum eru vinsælar. 

 

56. Veljið fallbeygingu fyrir Hafró (stytting á kvk. Hafrannsóknarstofnun Íslands). 

 a) Hafró – Hafró – Hafró – Hafróar 

 b) Hafró – Hafró – Hafró – Hafrós 

 c) Hafró – Hafró – Hafróu – Hafróar 

 d) Hafró – Hafró – Hafró – Hafró 

 e) Hafró – Hafróu – Hafróu – Hafróu 

 f) Hafró – Hafró – Hafróu – Hafróu 

 g) Hafró – Hafró – Hafró – Hafróu 

 h) Hafró – Hafróu – Hafróu – Hafróar 

 i) Hafró – Hafró – Hafrói – Hafrós 

  

57. Hvað gæti gardó verið? 

 

58. Hvað er vinnó? 

 

59. Hvað er eðló? 

 

60. Hvað þýðir hoppó? 

 

61. Akró getur merkt: 

 

62. Íkorni gæti styst í: 

 a) íkró 

 b) íkó 

 c) ekki hægt að stytta íkorni 

 d) annað: ______ 

 

63. Ísó getur merkt: 
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64. Ristó gæti staðið fyrir: 

 a) brauðrist/ristavél 

 b) rísottó-hrísgrjónarétt 

 c) ristingu 

 d) að rista 

 e) ristil 

 f) staðarheiti, t.d. Ristarhól 

 g) annað: _____ 

 

65. Ritó gæti þýtt:  

 a) ritun 

 b) ritver 

 c) ritari 

 d) ritvinnsla 

 e) ritvinnslunámskeið 

 f) rithöfundur  

 g) að rita 

h) ritunarverkefni 

 i) annað: _____ 

 

66. Fallbeygið vísó. 

 

67. Hvers kyns (kk., kvk., hk.) er vísó? 

 a) kk. 

 b) kvk. 

 c) hk. 

 

68. Hvað er Vísó? 

  

69. Fallbeygið Versló. 

 

70. Hvers kyns (kk., kvk., hk.) er Versló? 

 a) kk. 

 b) kvk. 

 c) hk. 

 

71. Fallbeygið eftirfarandi orð: 

a) tangó: 

b) bíó: 

c) bíló: 
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72. Segið fyrir hvað Skóló stendur og fallbeygið í öllum föllum eintölu. 

 

73. Fallbeygið eftirfarandi orð:  

a) Óló: 

b) Lóló: 

d) róló 

 

74. Fallbeygið orðið nóló og sóló með viðskeyttum greini: 

 

75. Gefið stráki sem ber nafnið Guðmundur gælunafn. 

 

76. Gefið konu sem ber nafnið Sigríður gælunafn.  

 

77. Gefið stúlku sem ber nafnið Berglind gælunafn. 

 

78. Gefið konu sem ber nafnið Rós gælunafn. 

 

79. Besta stytting á nafninu Ölgerðin væri: 

 a) Ölgó 

 b) Öló 

 c) Ölló 

 d) Öggó 

 e) Ölgerðó 

 f) Gerðó 

 g) Gerðin 

 h) Ölið 

 i) annað: _____ 

  

80. Veljið eðlilegustu orðmyndina: 

 a) klikkó (klikkaður) 

 b) kjánó (kjánalegur) 

 c) röndó (röndóttur) 

 d) kámó (kámugur) 

 

81. Eru eftirfarandi orðmyndir eðlilegar?  

 

       hrikó (hrikalega) 

 a) eðlileg 

 b) veit ekki 

 c) óeðlileg 
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       geggjó (geggjað) 

 a) eðlileg 

 b) veit ekki 

 c) óeðlileg 

 

       hrikló (hrikalega) 

 a) eðlileg 

 b) veit ekki  

 c) óeðlileg 

 

       Lögbó (Lögberg) 

 a) eðlileg 

 b) veit ekki 

 c) óeðlileg 

 

       Löbbó (Lögberg) 

a) eðlileg 

b) veit ekki 

c) óeðlileg 

 

       löggó (lögregluleikur) 

 a) eðlileg 

 b) veit ekki 

 c) óeðlileg 

 

       lögró (lögregluleikur) 

 a) eðlileg 

 b) veit ekki 

 c) óeðlileg 

 

       lölló (lögregluleikur) 

 a) eðlileg 

 b) veit ekki 

 c) óeðlileg 

 

82. Fallbeygið skemmtó könnun: 

 

83. Hvor setningin er betri? 

a) Hér var púkó maður. 

b) Púkó maður(inn) var hér. 
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84. Veljið algengar orðmyndir.  

 a) róló 

 b) klikkó 

 c) frábó 

 d) snyrtó 

 e) fyrró 

 f) skáló 

 g) Borgó 

 h) púkó 

 i) krúsó 

  

85. Eftirfarandi orðmyndir er ekki að finna í Íslenskri orðabók.  

 

       fyrró (fyrramálið) 

 a) eðlileg 

 c) óeðlileg 

 

       vandró (vandræðalegur) 

 a) eðlileg 

 c) óeðlileg 

 

86. Hvað er sleikjó? 

 

87. Hvað merkir kammó? 

 

88. Fallbeygið menntó? 

 

89.  Veljið bestu setninguna. 

 a) Ég las bókina í strætóinum. 

 b) Ég las bókina í strætó. 

 c) Ég las bókina í strætónum. 

 d) Ég las bókina í strætói. 

 

90. Hér koma 14 orð sem ekki finnast í málinu. Merkið við hvort hægt sé að mynda nýja orðmynd úr  

      þeim með viðskeytinu –ó eða ekki. Ef merkt er við (b) ‘ný orðmynd möguleg’ skal skrifa hver sú  

     orðmynd væri á meðfylgjandi línu.  

    

    skjámur: 

    Þegar hann vaknaði, sá hann stóran skjám. 

a) ný orðmynd ómöguleg 

b) ný orðmynd möguleg: __________ 
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     buldatuli: 

     Hún talaði mest um buldatula á ráðstefnunni. 

a) ný orðmynd ómöguleg 

b) ný orðmynd möguleg: __________ 

 

     Hún gaf honum fallegt gruðumins: 

     Hefurðu komið til gruðumins? 

a) ný orðmynd ómöguleg 

b) ný orðmynd möguleg: __________ 

 

     Hlútingur: 

     Ég veit ekki hvað ég á að segja við Hlútinginn. 

 a) ný orðmynd ómöguleg 

b) ný orðmynd möguleg: __________ 

 

     Uðrun: 

     Þetta olli mikilli uðrun. 

a) ný orðmynd ómöguleg 

b) ný orðmynd möguleg: __________ 

 

     Jöða: 

     Jöðan hoppaði og skoppaði úti á túni. 

a) ný orðmynd ómöguleg 

b) ný orðmynd möguleg: __________ 

 

     kaumuldra: 

     Þú gengur framhjá Kaumuldru og beygir þú til vinstri. 

a) ný orðmynd ómöguleg 

b) ný orðmynd möguleg: __________ 

 

     Hjaður: 

     Hún klæddi sig í bláa hjaðinn. 

 a) ný orðmynd ómöguleg 

b) ný orðmynd möguleg: __________ 

 

     Týfilkren: 

     Týflikrenið kom henni verulega á óvart. 

a) ný orðmynd ómöguleg 

b) ný orðmynd möguleg: __________ 
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     Skand: 

     Ég kann illa við svona mikið skand. 

a) ný orðmynd ómöguleg 

b) ný orðmynd möguleg: __________ 

 

     pítingaruði: 

     Hvar fæ ég pítingaruða? 

a) ný orðmynd ómöguleg 

b) ný orðmynd möguleg: __________ 

 

     Öðveysingur: 

     Við kepptum við Öðveysinga um daginn. 

a) ný orðmynd ómöguleg 

b) ný orðmynd möguleg: __________ 

 

     Pímarljás: 

     Hefurðu komið til Pímarljásar? 

a) ný orðmynd ómöguleg 

b) ný orðmynd möguleg: __________ 

 

     tvemmungur: 

     Hann opnaði dósina með tvemmungi? 

a) ný orðmynd ómöguleg 

b) ný orðmynd möguleg: __________ 

 

91. Veljið kveðjuávörp sem eru algeng í nútímamáli. 

 a) bless 

 b) blessó 

 c) bæjó 

 e) bæ 

 f) vertu sæl/l 

 

92. Myndið nýjar orðmyndir með viðskeytinu –ó. 

 

       fiskur: 

       fiskibúð: 

       fiskibollur: 

       fiskbúð: 

       hestvagn: 

       hestur: 

       hesthús: 
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       hestanámskeið: 

       leigjandi: 

       leigusali: 

       pennaveski: 

       penni: 

       Hraunbær: 

       Hraun: 

       nemandi: 

       námsmaður: 

       námsráðgjafi: 

       nemendafélag: 

       skoðun: 

       skoðanakönnun: 

       könnun: 

 

Söfnuð dæmi af netinu um notkun orða með viðskeytið –ó. 

 
Lýsingarorð, fornafn, greinir eða tala sagnar sýnir kyn nafnorðs með viðskeytið –ó  

1) ... sem þeir borða eftir litlu frímó. 
4
 

2) Það eru frímó á eftir.
5
 

3) ... og ganga um salinn í öllum frímó... 
6
 

4) ... þá voru komnar langar frímó.
7
 

5) Maðurinn sem átti sumóinn...
8
 

6) ... þegar ég kom í sumóinn þinn...
9
 

7) ... tveir rólóar í göngufæri...
10

 

8) ... í Reykjavík eru bara litlir rólóar með vegasalti og rólu...
5
 

9) ... að leika á rólóinum sem er þarna...
11

 

10) Hins vegar er rólóinn gerður úr timri... 
12

 

11) ... var að koma úr íslenskum saumó. 
13

 

12) Ég ætlaði að koma snemma í saumóinn...
14

 

13) ... fleiri góðir saumóar. 
15

 

 

                                                        
4 http://skolatorg.ismennt.is/kerfi/hamarsskoli/bekkir/frettir/default.asp?fmID=285&NTdom=frettir&nafn=Fr% 

  C3%A9ttir&dis=nanarher&bk=20 
5 http://www.skolatorg.is/kerfi/grsk_i_vesturbyggd/bekkir/default.asp?flslID=3&bk=2&typa=4&sidan=undirsida 
6 http://zozzonas.blogcentral.is/ 
7 http://geirrunjohanna.blogcentral.is/ 
8 www.raunvis.hi.is 
9 dagstjarna.barnaland.is 
10 http://www.skerjagardur.is/blog/record/453560/ 
11 www.helga_rut.barnaland.is 
12 http://skessuhorn.is/default.asp?Sid_Id=24845&tid=99&fre_Id=70688&meira=1&Tre_Rod=001) 
13 www.sebastian.barnaland.is 
14 ragna.betra.is 
15 http://sissaf.blogcentral.is/ 
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Karlkyns og kvenkyns orð notuð hvorugkyns eftir að ný orðmynd hefur verið myndið með 

viðskeytinu –ó 

1) ... enda var þetta skemmtilegt vísó.
16

 

2) ... fórum á rólóið í hverfinu...
17

 

3) ... villlast stundum inn á rólóið og jafnvel út á Hofsvallagötu.
18

 

4) ... að leika á stóra rólóinu hérna.
19

 

5) Texas vann reipitogið en Regnboginn kýlóið.
20

 

6) Kýlóið sló alveg í gegn og bandýið var skemmtilegt...
21

 

7) ... ekki ólíklegt að brennóið eigi eftir að slá í gegn [...] enda snilldarleikur.
22

 

8) ... stækkaði og varð stelpa með lítið tíkó.
23

 

9) ... ég hafði misst tíkóið úr hárinu og rakarinn reddaði því fyrir mig.
24

 

 

Stytt atviksorð og upphrópanir með viðskeytið –ó  

1) ... við látum vita af okkur við fyrsta tækifæri, blessó!
25

 

2) ... þetta er nóg í bili, blessó!
26

 

3) Sjáumst í kvöld, blessó. 
27

 

4) Þangað til næst, bæjó.
28

 

5) Takkó fyrir leiðréttinguna.
29

 

6) Takkó fyrir kvöldið...
30

 

7) Takk sömó, dúllan mín.
31

 

8) ... og svo morgunvakt í fyrró.
32

 

9) ... svo ég verði nú fínn í fyrró þegar við förum í kirkjuna.
33

 

10) Ég er ógó spennt...
34

 

11) ... ógó klár, vann bara mótið.
35

 

12) ... nákvó, hún verður unglingur innan skamms.
36

 

13) er í þokkó formi, en er samt með maga, rass, brjóst og læri.
37

 

                                                        
16 http://korinna.blog.is/blog/korinna/day/2007/11/23/ 
17 http://logihelgu.blogspot.com/2008_07_01_archive.html 
18 https://betri-hverfi-vesturbaer-2015.betrireykjavik.is/ideas/3844-hundagirdingu-a-tunid-hja-    

    vesturbaejarlaug 
19 http://dagstjarna.barnaland.is 
20 https://hitthusid.is 
21 https://twitter.com/studentafelagid/status/121411994560638976 
22 http://pga.blog.is/blog/pga/entry/639826/ 
23 http://huga.is 
24 http://umfs.is/knattspyrna/forsida-knattspyrna/nr/1160/ 
25 http://litljaljos.barnaland.is 
26 http://folk.is 
27 http://kampur.is/article.aspx?catID=3539&ArtId=19353 
28 http://2005.barnaland.is 
29 http://malefnin.com/ib/index.php?showtopic=129025 
30 http://ink361.com/app/users/ig-245266357/dogggislad/photos 
31 http://tigercopper.blog.is/blog/tigercopper/entry/488079/ 
32 http://gunnakick.blogcentral.is/ 
33 http://benjaminorn.barnaland.is 
34 http://eoe.is/2004/11/18/22.45.09 
35 http://agustdadi.barnaland.is 
36 http://msmargret.blogspot.com/2007/12/var-ekki-lngu-kominn-tmi-mynd-af.html 
37 http://www.einkamal.is/Profile/kona/hofudborgin/emovera/242071/JavaScript1.1 
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Sérnöfn með viðskeytið –ó höfð óbeygð 

1) ... mafían stjórnar Hafró.
38

 

2) Starfsmenn Hafró harma stefnubreytingu.
39

 

3) Hún er stúdent úr Kvennó.
40

 

4) Blaðamannafundur á Hressó.
 41

 

5) Dolluna í Digró hefur oft...
 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
38 http://blog.eyjan.is/olinath/2010/10/20/thjodaratkvaedi-um-kvotann-kemst-a-dagskra/ 
39 http://www.ruv.is/frett/starfsmenn-hafro-harma-stefnubreytingu 
40 http://nemendur.khi.is 
41 http://www.mbl.is/myndasafn/mynd/240534/ 
42 http://www.hk.is/hk/lesafrett.aspx?ID=15772 
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