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Þakkir 

Ég vil fyrst af öllu þakka leiðbeinanda mínum, Eiríki Rögnvaldssyni, fyrir góða leiðsögn og 

samstarf við gerð þessarar ritgerðar. Fjölskyldu minni og sambýlismanni þakka ég einnig 

góðan stuðning í gegnum allt mitt nám við Háskóla Íslands. Þar vil ég helst þakka eldri 

systrum mínum, Berglind Guðmundsdóttur fyrir að hafa ávallt haft trú á mér og Vordísi 

Guðmundsdóttur fyrir yfirlestur. Að lokum vil ég þakka kærlega þeim sextán aðilum sem tóku 

þátt í könnuninni sem gerð var fyrir þessa ritgerð. 
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Ágrip 

Þessi ritgerð er lögð fram til BA-prófs í íslenskum fræðum á Hugvísindasviði Háskóla 

Íslands. Umfjöllunarefni hennar er breyting á beygingu fornafnasambandsins hver/hvor annar 

sem einnig hefur verið kallað gagnverkandi fornafn í íslensku. Lítið hefur verið fjallað um 

breytinguna áður en hún felst í því að í nútímamáli eru fornöfnin látin sambeygjast í 

setningum eins og Þeir töluðu illa um hvorn annan þar sem orðin taka fall sitt frá sama 

fallvaldinum. Samkvæmt upprunalegri notkun eiga fornöfnin ekki að beygjast á þennan hátt 

heldur á hvor að taka fall sitt frá frumlagi setningar og annar frá fallvaldi í setningunni, þ.e. 

sögn eða forsetningu og fer þá forsetningin á milli fornafnanna. Þá væri fyrrnefnd setning á 

þessa leið: Þeir töluðu illa hvor um annan.  

Málvöndunarsinnar hafa lengi amast við þessari nýju beygingu og hafa þeir skrifað í blöðin í 

þeim tilgangi að vara við henni. Þar má greina töluverða fordæmingu og augljóst að þeir telja 

auðvelt að uppræta þessa „málvillu“. Það hefur hins vegar ekki gengið eftir enda er hér um 

málbreytingu að ræða. Markmið ritgerðarinnar er að sýna fram á að hér sé á ferð raunveruleg 

og eðlileg breyting sem orðin er að máltilfinningu margra. Til að fá þetta sannað var 

tíðniþróun beygingarinnar skoðuð á Tímarit.is og kom þá í ljós að hún hefur verið algeng í 

meira en eina og hálfa öld og því alls ekki ný af nálinni. Eins var gerð könnun sem tók til 

raunverulegrar máltilfinningar fólks á eldri og nýrri beygingunni en með henni fékkst 

grunurinn endanlega staðfestur. Nútímanotkunin á orðasambandinu hver/hvor annar er mjög 

útbreidd og algeng í íslensku máli í dag. 
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1. Inngangur 

Tungumálið er lifandi fyrirbæri sem stöðugt breytist og með tímanum geta málnýjungar tekið 

yfir gamlar venjur. Þegar mismunur er á máltilfinningu manna hafa í gegnum tíðina oft 

sprottið upp miklar deilur varðandi slíkar nýjungar sem eldri kynslóðum þykir oft vera illgresi 

í tungumálinu. Það virðist vera raunin þegar breyting á fornafnasambandinu hver/hvor annar 

er skoðuð. Orðasambandið hefur mjög sérstaka beygingu og í raun er hún einsdæmi í 

tungumálinu öllu en tveir hlutar orðasambandsins beygjast ekki saman. Er þá átt við að þeir 

taki ekki fall frá sama fallvaldi þó orðin sem slík eigi saman. Strákarnir töluðu illa hvor um 

annan er dæmi um setningu af þessu tagi en hvor tekur þá fall frá frumlagi setningarinnar en 

annan fær fall sitt frá forsetningunni. Síðustu áratugi hafa menn þó orðið varir við miklar 

beygingarlegar breytingar á orðasambandinu og hafa þær breytingar oft verið umræðuefni 

málvöndunarpistla síðustu áratugi. Setningin hér að ofan yrði í nútímamáli Strákarnir töluðu 

illa um hvorn annan þar sem forsetningin færist fram fyrir bæði orðin og fornöfnin taka bæði 

fall frá henni Þó hefur málið ekki verið rannsakað náið og ekki er mikið til um fræðileg skrif 

um það. Þótti það því tilvalið ritgerðarefni að skoðað þetta nánar. Í þessari ritgerð verður 

leitast við að sýna fram á að sú breyting sem orðið hefur á orðasambandinu hver/hvor annar 

sé raunveruleg en fyrst og fremst eðlileg málbreyting sem samkvæmt vísbendingum er orðin 

mjög útbreidd og algeng í íslensku máli í dag.  

Ritgerðin skiptist í fimm meginkafla en fyrst verður fjallað um orðasambandið almennt, 

hefðbundinni beygingu þess lýst ítarlega og svo sagt frá breyttri notkun í nútímamáli. Næst 

verður fjallað um málbreytingar nokkuð almennt þar sem skilgreiningar á réttu og röngu máli 

koma til umræðu. Í þeim kafla verður reynt að sýna fram á að beygingarleg breyting á 

orðasambandinu hver/hvor annar sé raunveruleg málbreyting en ekki tilviljanakennd 

„málvilla“ líkt og málvöndunarsinnar virðast hafa talið. Þar á eftir verður fyrri skrifum um 

orðasambandið gerð skil en kannað var hvort ýmis málfræðirit, pistlar og skólabækur hefðu 

að geyma upplýsingar um efnið. Til þess að styðja við þá kenningu að nútímanotkun á 

orðasambandinu sé orðin algengur hluti af málinu verður tíðniþróun hennar skoðuð í kafla um 

aldur og útbreiðslu. Þá verður fjallað um könnun sem gerð var við samningu þessarar ritgerðar 

en henni var ætlað að sýna raunverulega máltilfinningu fólks í dag á notkun á hver/hvor 

annar. Að endingu verða niðurstöður úr þessu meginköflum dregnar saman.  
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2. Orðasambandið hver/hvor annar 

Orðin hvor, hver og annar tilheyra fornöfnum, nánar tiltekið óákveðnum fornöfnum. Orðin 

má nota hvort í sínu lagi en þegar þau eru notuð saman eru þau oft talin sérstakur undirflokkur 

fornafna, svokallað gagnverkandi fornafn (e. reciprocal pronoun). Þessi orð tengja saman 

tvo aðila eða fleiri og lýsa því hvernig athafnir hvors, eða hvers, um sig hafa áhrif á hinn/hina. 

Þetta er best að skýra með dæmum: 

(1) a. Þeir hjálpuðu hvor öðrum 

b. Þær elskuðu hvor aðra 

Í dæmum (1a-b) er um að ræða athöfn annars vegar og tilfinningu hins vegar sem báðir aðilar 

deila með hinum. Í fyrri setningunni eru tveir karlkyns aðilar (sbr. þeir) og hvor þeirra hjálpar 

hinum, þ.e. Jón hjálpar Sigga og Siggi hjálpar Jóni. Í seinna dæminu eru tveir kvenkyns aðilar 

(sbr. þær) og hvor þeirra elskar hina, þ.e. Anna elskar Dóru og Dóra elskar Önnu. Þetta er því 

gagnverkandi merking þar sem báðir aðilar gera það sem lýst er, hvor við annan (Höskuldur 

Þráinsson, 2006, bls. 59-60).  

2.1. Merkingarmunur á hver og hvor 

Orðin hver og hvor eru ýmist spurnarfornöfn eða óákveðin fornöfn en hegða sér eins 

beygingarlega í báðum flokkum. Setningar eins og (1a-b) sem hafa fornafnið hvor, eiga við 

tvo aðila. Ef fornafnið hver er notað er átt við þrjá eða fleiri aðila. Þannig er merkingarmunur 

á setningum eins og þessum, þar sem orðin hver og hvor standa ein og sér sem 

spurnarfornöfn: 

(2) a. Hvor þeirra setti Íslandsmetið? 

b. Hver þeirra setti Íslandsmetið? 

Fyrri setningin yrði tæplega notuð nema vitað væri að aðeins tveir aðilar kæmu til greina, þ.e. 

hvor af tveimur þeirra setti metið. Seinni setningin á við þrjá eða fleiri aðila. Þetta á líka við 

þegar orðin eru óákveðin fornöfn en þá standa þau oft með öðrum fornöfnum og mynda eina 

heild, til dæmis í orðasamböndunum sinn hvor, sinn hver og hvor annar eða hver annar 

(Katrín Axelsdóttir, 2011, bls. 49). Það sem helst vefst fyrir fólki er sennilega að ekki er alltaf 

ljóst hvað um marga er að ræða þegar þessi orð eru notuð og þannig er líklegt að notkun á 

þeim geti vafist fyrir mönnum. Eins eru þessi orð oft áherslulítil í tali og veldur það því að 

munur sérhljóðanna verður ekki mikill.  
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2.2. Hefðbundin beyging   

Notkun orðasambandsins hver/hvor annar hefur í gegnum árin vafist fyrir mörgum, einkum 

vegna setningarstöðu og tengsla við önnur orð í setningunni. Þrátt fyrir að orðin séu að jafnaði 

notuð saman í merkingunni sem hér hefur verið rætt um sambeygjast þau ekki, samkvæmt 

handbókum er lýsa íslensku máli, svo sem Handbók um málfræði eftir Höskuld Þráinsson 

(2006, bls. 59-60). Þar segir Höskuldur að samkvæmt málvenju lagi hver/hvor, í gagnverkandi 

fornafninu, sig að frumlaginu í falli, kyni og tölu en síðari hlutinn, annar, lagi sig líka að 

frumlaginu í kyni og tölu en þiggi hins vegar fall sitt frá fallstjórnandanum í setningunni, 

þ.e. sögn eða forsetningu. Þegar forsetning er til staðar í setningu sem inniheldur 

gagnverkandi fornafn stendur hún á milli orðanna og stýrir þannig falli á orðinu sem kemur á 

eftir henni. 

(3) a. Strákarnir elskuðu hvor annan 

b. Stelpunum er illa hvorri við aðra 

Í dæmi (3a) stendur hvor í nefnifalli, karlkyni rétt eins og frumlagið strákarnir. Sögnin elska 

stýrir falli á seinni hluta gagnverkandi fornafnsins og þess vegna er annan í þolfalli. Í dæmi 

(3b) eru stelpurnar frumlagið og standa í þágufalli. Þar með fær hvorri sama fall. Í þessari 

setningu er forsetning sem kemur á milli orðanna og þaðan fær aðra fall sitt, þolfall, vegna 

þess að forsetningar eru fallstjórnendur eins og áhrifssagnir, líkt og segir í Handbók um 

málfræði (Höskuldur Þráinsson, 2006, bls. 51). 

Þegar sagt er að fyrri hluti gagnverkandi fornafnsins lagi sig að frumlagi í tölu er átt við að 

hvor er notað fyrir tvo og hver fyrir þrjá eða fleiri. Þessar orðmyndir (þ.e. hver og hvor) eru 

þó eintölumyndir þó að frumlag setningar sé í fleirtölu. Orðmyndirnar hver og hvor eru 

notaðar, líkt og áður sagði, þegar um er að ræða einstaka aðila, tvo aðila eða þrjá eða fleiri, 

eða fleirtölumyndir eins og strákarnir og stelpurnar (Katrín Axelsdóttir, 2011, bls. 50-51).  

Katrín Axelsdóttir (2011, bls. 50-51) segir fleirtölumyndir fornafnanna, hvorir aðrir og 

hverjir aðrir, vera notaðar þegar um er að ræða tvo hópa eða þrjá eða fleiri hópa. Það sama 

kemur fram í Málfarsbanka Árnastofnunnar (Málfarsbankinn, e.d.). Dæmi Katrínar um þetta 

eru sýnd í (4a-c). 

(4) a. Norðmenn og Svíar selja hvorir öðrum ýmsar vörur. 

b. Norðmönnum og Svíum líkar ágætlega hvorum við aðra.  

c. Norðmenn, Danir og Svíar gera stundum grín hverjir að öðrum. 
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Í dæmum (4a-c) koma fyrir hópar frá mismunandi löndum og þess vegna er fleirtölumyndin 

notuð. Í setningum (4a-b) er fleirtölumyndir fyrri hlutans hvorir/hvorum vegna þess að 

hóparnir eru tveir. Í dæmi (4c) eru hóparnir hins vegar þrír og þá er fleirtölumyndin hverjir 

notuð. Það sem Katrín nefnir hér er eðlilega dæmi um forskriftarmálfræði en Handbók um 

íslensku hefur það hlutverk að leiðbeina um „rétta“ notkun málsins. Þó er líklegt að ekki þyki 

öllum þessi fleirtölunotkun eðlileg og eflaust stríðir þetta gegn máltilfinningu margra 

Íslendinga. 

2.2.1. Gagnverkandi fornafn og eignarfallseinkunn 

Þegar setning með gagnverkandi fornafni inniheldur eignarfallseinkunn ræðst fallmynd fyrri 

liðar fornafnanna af einkunninni en ekki frumlaginu sem einkunnin stendur með. Dæmi (5a-b) 

sýna setningar af þessu tagi en þá eru Jóns og Gunnu og stúlknanna eignarfallseinkunnir og 

þess vegna hafa fyrri hlutar orðasambandsins eignarfallsmyndir. Fallið á hvor ræðst því ekki 

af nafnorðunum á undan einkunninni, þ.e. bréf og ásakanir, sem er eðlilegt þar sem fornöfnin 

eiga við eignarfallseinkunnirnar.  

(5) a. Bréf Jóns og Gunnu hvors til annars voru mjög innileg. 

b. Ásakanir stúlknanna hvorrar í garð annarrar eru fáránlegar. 

Í tilvikum sem þessum er hvor annar hluti af nafnliðnum en það sést í (5a) þar sem runan Bréf 

Jóns og Gunnu hvors til annars kemur öll á undan sögninni voru án þess að reglan um sögn í 

öðru sæti sé brotin. Í (5a-b) á hvors við um Jón og Gunnu og hvorrar við stúlkurnar. 

Setningar eins og (6a-b) eru hins vegar frábrugðnar setningum í (5a-b) þar sem fyrri liður 

fornafnanna ræðst þar af andlagi en ekki frumlagi en sem fyrr hlýtur það að teljast eðlilegt 

líka, vegna þess að fyrri liðurinn á við andlögin.  

(6) a. Guðrún sagði strákana hata hvorn annan. 

b. Þór atti tvíburunum hvorum gegn öðrum. 

Í dæmum (6a-b) eru tveir fallvaldar í hvorri setningu, þ.e. tvær sagnir í (6a) og sögn og 

forsetning í (6b). Fyrri sögnin ræður falli á andlaginu og seinni sögnin eða forsetningin ræður 

falli á seinni hluta fornafnanna. Þannig ræður segja því að andlagið strákana er í þolfalli og 

þar sem andlagið er í þolfalli verður fyrri hluti fornafnanna það líka. Seinni sögnin, hata, 

ræður því að annan er í þolfalli. Í seinna dæminum ræður sögnin etja því að andlagið 

tvíburunum er í þágufalli og þar með fær hvor þágufallsmynd. Forsetninin gegn ræður svo 

falli á öðrum (Katrín Axelsdóttir, 2011, bls. 51-52).  
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2.2.2. Gagnverkandi fornafn í nafnháttarsetningum 

Katrín Axelsdóttir (2011, bls. 52-53) nefnir í Handbók um íslensku sérstaklega setningar þar 

sem fyrri hluti fornafnanna er hafður í nefnifalli við tilteknar aðstæður þó að til staðar sé sögn 

sem ætti að stýra aukafalli á honum. Þess háttar setningar eru af þrennu tagi en dæmi Katrínar 

um þetta eru sýnd í (7). Um er að ræða setningar með ópersónulegri sögn með nafnhætti (sbr. 

(7a)), með ópersónulegri þolmynd (sbr. (7b)) eða með andlagi með nafnhætti ásamt 

nafnháttarmerki (sbr. (7c)).  

Þó er mikilvægt að greina frá því að þó að Katrín nefni þessar tegundir setninga sérstaklega er 

beyging gagnverkandi fornafnsins í þeim ekki óhefðbundin eins og eflaust gæti misskilist, 

heldur samræmist hún því sem áður hefur verið sagt varðandi beygingu þess. Setningarnar 

sem tilgreindar eru í (7) eiga það sameiginlegt að innihalda nafnháttarsetningar þar sem 

frumlagið er FOR (e. PRO), þ.e. frumlag án hljóðforms sem stýrist af nafnlið í aðalsetningu. 

Nánar má lesa um FOR í bókinni Setningar (3. bindi Íslenskrar tungu, 2005) eftir Höskuld 

Þráinsson. Til að sýna hvað átt er við hefur hornklofum, vísum og FOR verið bætt við dæmi 

Katrínar í (7) til að útskýra málið betur. 

(7) a. [Jóa og Kalla]i langaði [að FORi berja hvor annan]. 

b. [Stelpunum]i var sagt [að FORi lesa hvor fyrir aðra]. 

c. Ólöf bað [strákana]i [að FORi vera kurteisir hvor við annan]. 

Þar sem allar sagnirnar í aukasetningunum taka nefnifallsfrumlag er ekki ástæða til annars en 

að ætla að FOR sé í nefnifalli. Í fyrsta dæminu er ópersónulega sögnin langa en hún veldur 

því að frumlagið Jóa og Kalla er í þolfalli. Þrátt fyrir það er fyrri hluti fornafnanna í nefnifalli 

en það er vegna þess að hvor stjórnast af FOR í aukasetningunni, þ.e. Jói og Kalli. Í öðru 

dæminu er sögnin segja og hún veldur því að frumlagið stelpunum er í þágufalli en fyrri hluti 

fornafnanna fær nefnifall sitt frá FOR sem er stelpurnar. Í þriðja dæminu er það sögnin biðja 

sem setur andlagið strákana í þolfall. Fyrri hluti fornafnanna, hvor, vísar hér augljóslega til 

andlagsins og fær nefnifall sitt frá FOR í aukasetningunni, strákarnir.  

Katrín (2011, bls. 52-53) tekur það fram að í sumum tilvikum kæmi jafnt til greina að nota 

nefnifall eða aukafall á fyrri hluta fornafnsins en í öðrum kæmi aukafallsmyndin vart til 

greina. Það er líklega vegna þess að mismunandi getur verið hvort hvor stjórnast af FOR eða 

af nafnlið í aðalsetningu og er þá í sumum tilvikum tvenns konar merking hugsanleg en í 

öðrum setningum ekki.  
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2.3. Breytt notkun í nútímamáli 

Í íslensku nútímamáli hefur notkun gagnverkandi fornafnsins breyst. Beygingin ætti ekki að 

valda neinum vandkvæðum þegar fornöfnin eru notuð hvort fyrir sig en eðlilegt hlýtur að 

þykja að einhverjum finnist snúið að nota þau saman. Í dag virðist vera algengara að láta bæði 

orð orðasambandsins hver/hvor annar stjórnast af sama fallvaldi og standa þau þá bæði í 

andlagsfalli viðkomandi fallstjórnanda, sagnar eða forsetningar. Sé fallstjórnandi forsetning 

færist fyrri hluti orðasambandsins um leið aftur fyrir hana og stendur forsetningin þá fyrir 

framan bæði orðin en ekki lengur á milli þeirra. Sögn setningarinnar er þá ekki lengur við hlið 

fyrri hluta fornafnanna og stýrir ekki lengur falli á seinni hlutanum (Höskuldur Þráinsson 

2005, bls. 88). Dæmi Höskuldar Þráinssonar (2005, bls. 88) um notkun af þessu tagi má sjá í 

(8): 

(8) a. Strákarnir aðstoðuðu hvorn/hvern (þf.) annan (þf.). 

b. Stelpurnar hjálpuðu hvorri/hverri (þgf.) annarri (þgf.). 

c. Börnin sendu bréf til hvors/hvers (ef.) annars (ef.). 

Í dæmum (8a-c) er algjört samræmi milli orðanna tveggja, þau eru sambeygð og taka fall sitt 

frá sama fallvaldinum. Í dæmi (8a-b) stjórnar sögnin því að bæði orð gagnverkandi 

fornafnsins eru í sama falli, þ.e. þolfalli í (8a) og þágufalli í (8b). Í dæmi (8c) stendur 

forsetningin fyrir framan fornöfnin og taka þau bæði eignarfall frá henni.  

Svo virðist sem svipaðar breytingar hafi orðið á beygingu gagnverkandi fornafnsins í öðrum 

norrænum málum. Fornöfnin tvö eru til dæmis runnin saman í eitt orð í dönsku, hinanden. Í 

ensku má enn greina tvenns konar notkun á each other sem minnir mikið á eldri og nýrri 

notkunina í íslensku máli. Setningar í ensku eins og The men each helped the other eru þó 

orðnar óalgengari en setningar eins og The men helped each other þar sem gagnverkandi 

fornafnið er að renna saman í eitt (Sjá Höskuldur Þráinsson, 2005, bls. 89). 
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3. Nútímanotkunin sem málbreyting 

Í þessum kafla verður fyrst sagt frá nokkrum hugtökum sem tengjast umfjöllun um álit manna 

á hvað skal kalla rétt mál og hvað rangt. Leitast verður við að útskýra þau sjónarmið sem voru 

við lýði varðandi málvillur í íslensku og hvernig það rímar við það sem vitað er um 

málbreytingar. Þá verður því lýst hvers vegna nýjungar spretta upp í tungumálum og hvernig 

þær geta breiðst út. Í lok kaflans verða niðurstöður dregnar saman og efni kaflans borið saman 

við það sem sagt hefur verið um nútímanotkun gagnverkandi fornafnsins hver/hvor annar og 

ályktanir dregnar hvort um málbreytingu sé að ræða. 

3.1. Nokkur hugtök 

Hugtökin málhreinsun og málrækt eru útskýrð í bók Kjartans G. Ottóssonar, Íslensk 

málhreinsun – sögulegt yfirlit (1990, bls. 9-19). Þar segir Kjartan málhreinsun aðallega fela í 

sér varðveislu tungumáls en líka upprætingu þess sem álitið er illgresi í tungumálinu. 

Varðveisla tungumáls felst fyrst og fremst í því að halda gerð þess svo óbreyttri sem mögulegt 

er. Með íslenskri málhreinsun vildu menn upphaflega uppræta áhrif dönskunnar á íslenska 

tungu en síðar vildu menn sporna gegn óæskilegum nýjungum í málinu. Íslensk málhreinsun 

hefur oft verið talin hafa gengið lengra en hjá öðrum þjóðum en oft virðist sem menn hafi 

viljað hverfa aftur til gullaldarmáls og endurvekja málfarsleg atriði sem jafnvel eru útdauð úr 

samtímamáli. Kjartan (1990, bls. 10-11) bendir á að það liggi í eðli tungumála að breytast. 

Umhverfislegir og félagslegir þættir stuðli að þróun og krefjist til dæmis oft nýrra orða. Það 

getur þó ekki verið ónauðsynlegt að stýra þróun tungumáls að einhverju leyti enda hefur það 

verið gert í flestum tungumálum. Hins vegar gæti verið slæmt fyrir tungumál að fara í öfgar 

með málvöndun og getur það jafnvel valdið málótta þegar kemur að mati um rétt og rangt eða 

gott og vont mál.  

3.2. Rétt og rangt mál 

Í Lesbók Morgunblaðsins 19. ágúst 1973 skrifar Baldur Jónsson um svokallaða málvöndun 

sem tengist hugtakinu málhreinsun sterkum böndum. Þar segir hann orðið fela í sér að ekki sé 

allt mál jafnt að gæðum. Baldur segir að með málvöndun sé átt við einhvers konar gæðamat 

sem skilur milli góðs og slæms í máli manna. Þá er stuðst við venjur og hefð en með þeim 

skapast þegjandi samkomulag um hvernig hlutunum skal hagað, einhverskonar málvernd. 

Baldur segir að þegar almennar siðavenjur séu virtar sé hegðun manna talin góð en vond ef 

menn fylgja þeim ekki. Það á við tungumálið líka að hans mati. Ef venjur máls eru virtar, er 

málið rétt. Ef þær eru það ekki, er málið rangt. Hins vegar getur komið upp sú staða þar sem 
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ekki er hægt að tala um rétt eða rangt mál vegna þess að það sem rétt er getur verið misjafnt 

að mörgu leyti. Það geta verið uppi mismunandi málvenjur fyrir sama hlutinn og þá er ekki 

alltaf hægt að tala um að eitt sé rangt vegna þess að bæði tilbrigði fyrirfinnast í málinu. Þá vill 

Baldur tala um gott og vont mál og allt þar á milli (Baldur Jónsson, 1973, bls. 2). 

Höskuldur Þráinsson er sammála Baldri um þessa skilgreiningu á réttu og röngu máli og telur 

hana ekki bara góða heldur líka einu skilgreininguna sem hægt er að hafa á hugtökunum 

málfræðilega rétt og málfræðilega rangt. Menn spyrja oft hvort eitthvað sé „réttara“ að segja 

en annað þegar bæði atriði eru málfræðilega rétt samkvæmt venjunni. Þá eiga menn oftast nær 

við hvort ekki sé eitt betra en annað, jafnvel æskilegra. Þetta telur Höskuldur geta valdið 

misskilningi vegna þess að slíkt gæðamat er oft ekki nema að litlu leyti málfræðilegt, heldur 

öllu fremur einhvers konar geðþóttamat einstaklinga. Erfitt er að segja til um hvor málvenjan 

er betri ef um er að ræða atriði í máli sem hefur tvær málvenjur. Einhverjum gæti hins vegar 

þótt það atriðið betra sem er upprunalegra eða eldra. Höskuldur nefnir dæmi um orðið langur 

sem sagt er með a-hljóði á Vestfjörðum en með á-hljóði hjá flestum öðrum landsmönnum. Í 

þessu tilviki segir hann að allt bendi til þess að sá framburður sem er sjaldgæfari, þ.e. sá 

vestfirski, sé eldri. Einhverjum gæti þá þótt það vera „réttara“ en það myndi þýða að 

meirihluti landsmanna talaði rangt mál að þessu leyti. Höskuldur telur ekki hægt að miða við 

upprunasjónarmið sem þessi um rétt og rangt mál, þó vissulega sé það iðulega gert. Það 

sjónarmið er frekar málpólítískt en málfræðilegt og því ekki hægt að tala einfaldlega um rétt 

og rangt (Höskuldur Þráinsson, 1987, bls. 16-18).  

Þannig eru málvillur ekki alltaf augljósar og oft ríkir mikið ósamkomulag varðandi þær. 

Málatriði sem trufla málskynjun einhvers getur öðrum þótt fullkomlega eðlileg. Þórunn 

Blöndal spyr í bók sinni Málgagn (1995, bls. 4-5) hvað geti talist góður málnotandi og segir 

þar að þegar ósamkomulag sem þetta ríki sé oftast um að ræða frávik frá viðurkenndu máli, til 

dæmis beygingarmyndir sem taldar eru rangar í málfræðibókum og í íslenskutímum skólanna 

en eru þrátt fyrir það mjög algengar í málinu í dag. Þess vegna er hægara sagt en gert að 

útskýra hvað felst í því að vera góður málnotandi þó að flestir vilji tala það sem kallað er „gott 

mál“. Máltilfinning manna er mismunandi og því er ekkert einfalt svar við þessu.  

Þórunn segir að þegar nýtt afbrigði í máli komi til án þess að það gamla hverfi sé eðlilegt að 

einhverrar íhaldssemi gæti hjá þeim sem alist hafa upp við eldra afbrigðið. Þá er sem fyrr 

sagði oft reynt að halda eldra afbrigðinu að yngri kynslóðum með því að vara við nýjungum í 

skólabókum og má þar nefna hina margrómuðu þágufallshneigð. Hún er dæmi um atriði í 

máli sem illa hefur gengið að uppræta og ástæða þess liggur í augum uppi, máltilfinning 
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manna fer í öfuga átt við reglurnar og þá getur reynst erfitt að tileinka sér annað (Þórunn 

Blöndal, 1995, bls. 10-11).  

Eiríkur Rögnvaldsson (2015) ræðir þessi mál í grein sinni Að breyta fjalli staðli sem birtist á 

vefnum Hugrás. Þar segir hann að einhver óopinber og óskráður staðall um það sem skrifa má 

og segja virðist fyrirfinnast hjá okkur Íslendingum. Sá staðall hefur lítið breyst undanfarna 

áratugi og oft eru þau dæmi sem teljast röng samkvæmt staðlinum tvímælalaust málvenja 

margra Íslendinga og í mörgum tilvikum meirihluta þeirra. Eiríkur segir frá því að nefnd sem 

stofnuð hafi verið af menntamálaráðherra árið 1985 hafi átt að gera tillögur um málvöndun og 

framburðarkennslu í grunnskólum. Hún skilaði af sér álitsgerð ári síðar en þar var sett fram 

skilgreining á réttu og röngu máli. Var það sama skilgreining og Baldur Jónsson hafði fjallað 

um árið 1973. Rétt mál var það mál sem var í samræmi við málvenju en rangt það sem braut í 

bága við hana. Í þessari álitsgerð segir einnig að ástæða geti þótt til að gera upp á milli 

málvenja en það sé í samræmi við meginstefnu í málvernd að reyna að sporna gegn nýjum 

málsiðum með því að vísa í gildandi málvenjur. 

Með tæknivæðingu nútímans hafa tækifæri manna til að skrifa og tala fyrir augum og eyrum 

almennings gjörbreyst frá því sem áður var. Eins og Eiríkur (2015) segir hefur útvarps- og 

sjónvarpsstöðvum fjölgað svo um munar í landinu og má þar bæta við að dagblöðum og 

vefmiðlum af ýmsu tagi hefur einnig fjölgað. Prófarkalestur er í dag oft af skornum skammti 

miðað við það sem áður tíðkaðist. Hver sem er getur skrifað hugsanir sínar á samfélagsmiðla 

eftirlitslaust og út frá þessum samfélagslegu breytingum og auknum líkum á nýjum afbrigðum 

í tungumálum liggur ljóst fyrir að málstaðallinn þurfi einnig að breytast. 

3.3. Málbreytingar 

„Tíminn breytir öllu, engin ástæða er til að ætla að tungumálið sé því algilda lögmáli 

undanskilið“ (mín þýðing). Svo tók svissneski málvísindamaðurinn Ferdinand de Saussure til 

orða (Aitchison, 1993, bls. 4). Tungumál eru lifandi fyrirbæri sem stöðugt eru að breytast. Við 

erum meðvitaðri um nýjar og nýlegar breytingar á því en það þýðir ekki að tungumálið hafi 

ekki verið að þróast og breytast frá örófi alda. Það væru eflaust margir kostir við samfélag þar 

sem tungumál hefur verið eins frá upphafi, allir myndu skilja alla sama hvað þeir eru gamlir 

og væru lausir við vandamál sem geta skapast þegar eldri kynslóðir hafa aðrar málvenjur en 

þær yngri. Hins vegar væru stórir gallar á þessu samfélagi líka. Tungumál þarf að haldast í 

hendur við þróun samfélags sem það lifir í (Keller, 1994, bls. 3-5).  
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Í bókinni Language Change: Progress or Decay? spyr höfundurinn Jean Aitchison (1993, bls. 

6-7) hvort raunverulega sé hægt að setja hömlur á breytingar sem óhjákvæmilega verða í 

tungumáli og ef svo er, kæmi það okkur að góðum. Hún spyr einnig hvort það sé virkilega 

hægt að aðgreina breytingar í góðar og slæmar og strika þær seinni algjörlega út af kortinu. 

Þetta eru spurningar sem hafa vakið upp harðar og tilfinningamiklar umræður og þeim hefur 

ekki reynst auðvelt að svara. Það gæti eflaust mikið vatn hafa runnið til sjávar frá því að 

Aitchison skrifaði bók sína árið 1993 en þá fannst henni mun meira áberandi að fólki þættu 

málbreytingar frekar dæmi um mikla hnignun en nokkurntímann framför. Þetta virðist þó 

reyndar ríma við það sem álitsnefndin frá 1985 hafði að segja en líkt og Aitchison segir 

virðast þessar neikvæðu raddir oft byggjast á stéttarbundnum hleypidómum, þegar nánar er að 

gáð. 

Málbreytingar verða ekki til af sjálfu sér heldur eiga þær oftast uppruna sinn í einhverjum 

þáttum sem þegar eru til staðar í málinu. Þær breiðast út á meðal manna en þaðan kemur 

sennilega tilhneiging sumra til að líkja þeim við einhvers konar sýki (sbr. þágufallssýki) sem 

menn smitast af. Ósjálfrátt samræma menn oft mál sitt við mál annarra og þannig getur 

breyting breiðst út þegar einn hópur fer meðvitað eða ómeðvitað að haga máli sínu eftir 

öðrum. Hins vegar er ekki bara félagsleg hlið á málinu heldur einnig málfræðileg (Aitchison, 

1993, bls. 74-75). Málbreytingum er jafnan lýst sem torskildu ferli sem byrjar smátt. Þegar 

nýtt málafbrigði verður til yfir eitthvað sem þegar er til í málinu getur myndast einhvers konar 

togstreita. Þessi tvö afbrigði geta lifað hlið við hlið í langan tíma en það er trú manna að á 

endanum taki annað þeirra yfir. Setningafræðilegar breytingar verða vanalegast á einhverjum 

stað í málinu sem er viðkvæmur fyrir, þ.e. formgerðin er á einhvern hátt flókin og þannig hafa 

menn tilhneigingu til að breyta til dæmis orðaröð ómeðvitað til að útrýma tilgangslausum og 

flóknum afbrigðum. Fólk tekur yfirleitt ekki eftir setningafræðilegum breytingum í máli sínu 

og hefur almennt ekki stjórn á þeim (Aitchison, 1993, bls. 76, 89-92, 98).  

3.4. Niðurstöður og ályktanir 

Samkvæmt því sem Þórunn Blöndal (1995, bls. 4-5) sagði og var greint frá hér að framan er 

oftast um að ræða einhvers konar frávik frá viðurkenndu máli þegar upp kemur ósamkomulag 

um hvað telst rétt eða rangt. Þá er oft um að ræða beygingarmyndir sem orðnar eru algengar í 

málinu en eru samt taldar til málvillna í skólabókum eða málvöndunarpistlum. Þetta er raunin 

í þeim málvöndunarpistlum sem greint verður frá í 4. kafla en þar kemur fram að einhverjir 

hafi viljað uppræta þessa nýju beygingu á gagnverkandi fornafninu hver/hvor annar. 
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Máltilfinning margra virðist hins vegar fara í öfuga átt í dag hvað þetta varðar og þá getur 

reynst erfitt fyrir fólk að tileinka sér eitthvað annað þó að málvöndunarsinnar vilji það.  

Nútímanotkunin á hver/hvor annar virðist vera eðlileg málbreyting samkvæmt því sem hér 

hefur verið rætt um. Þarna eru tvö orð sem eiga saman merkingarlega og setningafræðilega en 

beygjast þrátt fyrir það ekki saman. Þar að auki stendur fyrri hluti sambandsins, hver/hvor, 

venjulega á eftir dæmigerðum fallvaldi, sögn eða forsetningu, en samt stýrir sá fallvaldur ekki 

falli á því þó það væri það eðlilegasta í stöðunni. Hver/hvor tekur hins vegar fall frá lið sem 

oft er lengst fyrir framan í setningunni. Þetta er einsdæmi í málinu og sú staðreynd að þetta 

hafi tilhneigingu til að breytast rímar við það sem sagt hefur verið um málbreytingar, þ.e. að 

þær verði oft á þeim stað í málinu sem eru viðkvæmir fyrir. Þannig má vissulega líta á þetta 

sem einhvers konar einföldun þar sem menn leitast við að breyta málinu í átt til þess sem er 

auðveldara.  

Eins og fram hefur komið er eðlilegt að togstreita milli nýs afbrigðis og upprunalegs myndist 

þegar tvær málvenjur eru uppi. Það útskýrir þá miklu rækt sem málvöndunarsinnar lögðu við 

að uppræta þessa nýju notkun á fornafnasambandinu en eins og fyrr sagði geta tvær málvenjur 

lifað lengi hlið við hlið án þess að sú nýja taki algjörlega yfir. Samkvæmt þeirri hugsun að 

það eldra sé það rétta er rangt að sambeygja gagnverkandi fornafnið eins og gert er í 

nútímanotkuninni en eins og Höskuldur Þráinsson segir er það sjónarmið miklu frekar 

málpólitískt frekar en málfræðilegt. Því er heldur vafasamt að ganga út frá slíku 

upprunasjónarmiði. Ef eldri beygingin lifir enn við hlið þeirrar nýju geta menn velt því fyrir 

sér hvort þar sé um raunverulega máltilfinningu fólks að ræða eða einungis tillærða 

málnotkun eftir fordæmingar málvöndunarsinna á nýju beygingunni. Þó að sú nýja sé röng út 

frá sjónarhóli málvöndunarsinna ætti að vera erfitt að halda því til streitu að hún sé alfarið 

rangt mál ef það reynist rétt að hún sé orðin verulega útbreidd og hafi náð til yfirgnæfandi 

meirihluta málnotenda. Hér á eftir verður fjallað um aldur og útbreiðslu nútímanotkunarinnar 

og einnig verður raunveruleg máltilfinning fólks á eldri og nýrri beygingunni skoðuð. Fyrst 

skal þó litið til fyrri skrifa um efnið. 
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4. Fyrri skrif um efnið 

Í þessum kafla verður það sem áður hefur verið skrifað um orðasambandið hver/hvor annar 

skoðað. Í þeim þremur málfræðihandbókum sem teknar voru til athugunar var misjafnlega 

ítarlega fjallað um orðasambandið, en þessar handbækur telur ritgerðarhöfundur vera þær sem 

mest eru notaðar til leiðbeiningar um málfar og er það ástæða fyrir valinu á þeim. Allar fjalla 

þær um þá beygingu sem nú tíðkast á orðasambandinu. Ekki er mikið um önnur fræðileg skrif 

um efnið en þess ber að geta að í forkönnun fyrir rannsókn á tilbrigðum í íslenskri 

setningagerð voru tilbrigði á gagnverkandi fornafninu könnuð. Niðurstöður sýndu nýju 

beyginguna svo algenga að ekki þótti um nægilega mikil tilbrigði milli hennar og þeirrar eldri 

að ræða og var því ákveðið að rannsaka orðasambandið ekki frekar (Eiríkur Rögnvaldsson, 

munnleg heimild, 12. apríl 2016). Nánar má lesa um tilbrigðakönnunina í bókinni Tilbrigði í 

íslenskri setningagerð, 1. bindi (Höskuldur Þráinsson, Ásgrímur Angantýsson og Einar Freyr 

Sigurðsson (ritstj.), 2013).  

Við leit á Tímarit.is má finna þónokkra málvöndunarpistla er varða þetta mál og forvitnilegt 

er að sjá að flestir þeirra vísa í neikvæða átt og enginn höfunda þeirra veltir fyrir sér hvers 

vegna fólk hefur tilhneigingu til þess að sambeygja orðin tvö. Eins voru málfræðirit frá 19. og 

20. öld könnuð og einnig skólabækur allt frá síðustu áratugum 20. aldar fram til dagsins í dag. 

Athugað var hvort þær hefðu að geyma einhver skrif um gagnverkandi fornafnið. 

4.1. Málfræðihandbækur 

Í Handbók um íslensku (Katrín Axelsdóttir, 2011, bls. 44, 50-53) er fjallað um fornöfn. Þó 

ákveður höfundur handbókarinnar að greina ekki sérstaklega frá þeim öllum heldur einungis 

þeim sem vefjast fyrir mönnum hvað varðar beygingu, notkun eða rithátt. Orðin hver/hvor og 

annar eru nefnd ein og sér en einnig tengsl þeirra í gagnverkandi fornafninu hver/hvor annar. 

Flókinni beygingu er lýst og svo sérstaklega sagt frá nútímanotkun orðasambandsins. Þar 

segir að ekki sé mælt með þeirri notkun sem nú tíðkast í máli Íslendinga, þ.e. að láta bæði orð 

stjórnast af sama fallvaldi. Til þess að hjálpa lesendum að laga mál sitt greinir höfundur frá 

aðferð sem hægt er að nota til að beygja orðasambandið samkvæmt hefðinni. Þar segir að 

hægt sé að prófa að setja ábendingarfornafnið hinn í stað seinni hluta gagnverkandi 

fornafnsins.  
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(9) a. Þeim líkaði vel hvorum við hinn 

b. *Þeim líkaði vel við hvorn hinn 

c. Þeim líkaði vel hvorum við annan 

Með því að setja hinn í stað annan er hægt að sjá að setning eins og (9b) er algjörlega ótæk. 

Hins vegar virðist auðvelt að skipta hinn út fyrir annan og fá þannig réttu myndina. Hér lætur 

því höfundurinn ekki nægja að útskýra réttu beyginguna heldur telur hann nauðsynlegt að vara 

sérstaklega við nútímanotkuninni. 

Höskuldur Þráinsson lýsir beygingu og notkun gagnverkandi fornafnsins í Íslenskri tungu III 

(2005, bls. 88-89). Þar fer hann yfir helstu atriðin og segir svo að eflaust hafi lesandi misst 

þráðinn í lýsingunni en það sé það sem virðist hafa gerst með notkun orðsambandsins í 

nútímamáli. Nútímanotkuninni er stuttlega lýst og dæmi tekin um hana.  

Í Handbók um málfræði greinir Höskuldur Þráinsson (2006, bls. 59-60) einnig frá flókinni 

beygingu orðasambandsins og segir þá málvenju, þ.e. þá hefðbundnu, eiga í vök að verjast 

gagnvart nútímanotkunni á orðasambandinu. Þá er nútímanotkuninni lýst stuttlega en þar er 

látið við sitja og ekki varað sérstaklega við henni. 

4.2. Málvöndunarbækur og pistlar 

Þó lítið sé um fræðileg skrif um orðasambandið og nútímanotkun þess má finna þónokkrar 

blaðagreinar sem snúa að málinu. Slegin voru upp leitarorðin hver annar og hvor annar á 

rafræna textasafninu Tímarit.is en þá fengust sex greinar sem fjalla um gagnverkandi 

fornafnið. Sú elsta er frá árinu 1980 en sú yngsta frá 2006. Allar þessar greinar má flokka sem 

svokallaða „málvöndunarpistla“ en þær miða að því að leiðrétta ranga notkun 

orðasambandsins sem greinarhöfundar hafa heyrt í fjölmiðlum eða á öðrum vettvangi. Allar 

eiga þær það sameiginlegt að birtast í Morgunblaðinu. 

Elsta greinin er birt þann 20. nóvember 1980 og hana skrifar Guðni Kolbeinsson. Erindið er 

stutt en hann lýsir viðfangsefni þáttar síns Daglegs máls en þar segist hann svara spurningum 

hlustenda um ýmis mál varðandi tungumálið og notkun þess í ræðu og riti. Umræðuefni 

þáttarins var þá meðal annars beyging á fornöfnunum hvor annar og hver annar í setningum 

eins og þeir börðu hvorn annan í stað hvor annan. Hann útskýrir að auðvelt sé að átta sig á 

réttri fallanotkun með því einfaldlega að taka hvor eða hver fram fyrir önnur orð í setningunni 

og segja þá hvor barði annan. Enn einfaldara segir hann að sjá út rétta beygingu ef forsetning 

er með í setningunni en þá skal taka hvor fram fyrir hana og segja þá þeir leituðu hvor til 
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annars frekar en þeir leituðu til hvor annars (Guðni Kolbeinsson, 1980). Út frá stuttri 

útskýringu Guðna á málinu mætti ef til vill áætla að honum þyki þetta ekki vera orðið mikið 

vandamál í íslensku máli á þessum tíma og telur hann augljóslega auðvelt að uppræta röngu 

beyginguna.  

Ári síðar skrifar Gísli Jónsson í dálkinn Íslenskt mál sem birtist í Morgunblaðinu. Þar tekur 

hann fjölmörg dæmi sem kunna að vefjast fyrir mönnum, bæði hvað varðar merkingu orða og 

beygingu. Gagnverkandi fornafnið er meðal þess sem þar kemur við sögu og einnig 

fornafnasambandið sinn hver/hvor en greinarhöfundur tilgreinir sérstaklega að enn skuli reynt 

að leiðbeina um rétta notkun á þessu því þörfin virðist rík. Nefnd eru sex dæmi um ranga 

notkun á þessum tveimur orðasamböndum og þau leiðrétt. Eitt af þessum sex dæmum er 

setningin að þau hjón beri enn mikla ást í brjósti hvors til annars og leiðréttir Gísli það með 

því að sýna rétta mynd af setningunni og er hún þá svona: að þau hjón beri enn mikla ást í 

brjósti hvort til annars. Gísli segir mikilvægt að gæta þess að hvert fornafn sé látið fylgja sínu 

fallorði í beygingu. Ekki eru fleiri orð höfð um orðasambandið þegar leiðréttingum er lokið 

(Gísli Jónsson, 1981). Það má því lesa úr þessari grein að mönnum hafi á þessum tímapunkti 

þótt nauðsynlegt að minna á rétta beygingu og að það hafi verið þörf í einhvern tíma áður en 

þessi blaðagrein er skrifuð, sbr. orðalag greinarhöfundar.  

Þann 3. september 1992 skrifar Helgi Hálfdanarson grein í Morgunblaðið sem ber heitið 

Íslenzkukennsla. Helgi mun einnig koma til umræðu síðar í þessum kafla. Í umræddri grein í 

Morgunblaðinu segir Helgi að íslenskukennslu sé auðsýnilega ábótavant vegna slæms málfars 

sem honum þykir viðgangast í fjölmiðlum landsins á þessum tíma. Sem dæmi tekur hann að í 

útvarpsþætti hafi Ari Páll Kristinsson, málfræðingur, varað við rangri notkun á gagnverkandi 

fornafninu en seinna þann sama dag heyrði Helgi orðin notuð vitlaust í Ríkisútvarpinu. Telur 

hann það næsta víst að enginn maður þurfi að virða röngu setningarnar lengi fyrir sér til að sjá 

að þær eru ekki rökréttar eða eðlilegt íslenskt mál heldur frekar ranghugsað rugl sem sprottið 

er upp af misskilningi af enskri setningagerð. Segir hann þetta daglegt brauð og fordæmir 

þetta harðlega. Helgi segist varla trúa því ekki sé hægt að kenna hvaða Íslendingi sem er að 

nota orðasambandið á réttan hátt. Skoðanir Helga varðandi nútímanotkun orðasambandsins 

koma hér bersýnilega í ljós og í raun og veru telur hann nauðsynlegt að bæta 

móðurmálskennslu ef menn geta ekki beygt algengt orðasamband eins og þetta rétt (Helgi 

Hálfdanarson, 1992). 

Gísli Jónsson skrifar aftur örlítið um gagnverkandi fornafnið árið 2001 í dálknum Íslenskt 

mál. Hann svarar þar bréfi lesanda og hlustanda þar sem dæmi var tekið úr tölublaði 
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Morgunblaðsins en þar var setningin Það er svosem ekki nýtt í þessu litla landi að fólk skilji 

ekki aðstæður hvert annars. Leiðréttir hann hana og segir að þar eigi auðvitað að standa hvers 

annars í lokin. Segir hann að gæta þurfi að því að beygja báða liði í fornafninu (Gísli Jónsson, 

2001). Þetta er mjög merkilegt fyrir þær sakir að hér ruglast Gísli augljóslega í ríminu því 

setningin sem hann telur nauðsynlegt að leiðrétta er rétt samkvæmt hefðinni og því engin þörf 

á slíkri leiðréttingu. Þetta sýnir að það ætti að þykja eðlilegt að fólk ruglist á þessu, hvort sem 

það er umsjónarmaður málvöndunarpistla eða einhver annar. 

Tvær síðustu greinarnar sem um ræðir hér eru einnig úr dálknum Íslenskt mál. Þær skrifar Jón 

G. Friðjónsson málfræðingur en þar talar hann eins og hinir greinarhöfundarnir um að 

beyging orðasambandsins virðist vera á reiki í nútímamáli og tekur dæmi sér til stuðnings. Í 

fyrri greininni (2004) útskýrir Jón í hverju þessi vandkvæði eru fólgin. Segir hann þau af 

tvennu tagi, annars vegar sé óvissa um hvort nota skal hver eða hvor og hins vegar að orðin 

hver/hvor annar taki ekki fall sitt frá sama fallvaldi. Með fleiri dæmum sýnir hann svo 

hefðbundnu beyginguna og lætur þar við sitja. Í seinni greininni (2006) segir Jón að 

yfirlýsingar manna um að beygingarkerfi íslenskunnar sé í molum komi honum á óvart. 

Samkvæmt dæmasöfnun hans telur hann þetta rangt og segir íslenska beygingarfræði trausta 

og breytingar á hennar sviði séu óverulegar. Hins vegar segir hann öðru máli gegna um 

setningafræði, þ.e. hvað varðar sambeygingu, samræmi og þess háttar. Meðal annars nefnir 

hann þar gagnverkandi fornafnið og segir það vandmeðfarið. Líkt og í fyrri grein sinni segir 

Jón að í nútímamáli sé farið með sambandið sem eina heild. Hann tekur dæmi um 

sambeygingar úr öðrum dagblöðum og tekur fram að algengast sé að frumlagið sem hver/hvor 

vísi í sé í nefnifalli en þegar það er í aukafalli eigi fyrri hluti orðasambandsins að vera það 

líka. Af skrifum Jóns má ekki greina fordæmingu af því tagi sem hægt er að lesa úr hinum 

pistlunum en þó sér hann líka nauðsyn á því að tilgreina rétta beygingu (Jón G. Friðjónsson, 

2004, 2006). 

Víkur nú sögunni aftur til ársins 1984 en þá var kverið Gætum tungunnar gefið út fyrir 

tilstuðlan Áhugasamtaka um íslenskt mál. Þá hafði um nokkurt skeið birst í Morgunblaðinu 

dálkur sem bar sama nafn og kver þetta en þar reyndu áhugamenn um íslenskt mál að sporna 

við ýmsum málvillum sem skotið höfðu upp kollinum í fjölmiðlum eða á öðrum vettvangi. 

Helgi Hálfdanarson fór fyrir samtökunum og er ritari kversins. Í því má finna samtals 200 

stuttorð erindi þar sem villur eru tilgreindar og fyrir neðan er ritað það sem rétt þykir að segja 

og í sumum dæmum eru gefnar örstuttar útskýringar eða leiðbeiningar. Samkvæmt 
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atriðisorðaskrá má í kverinu finna fjórtán erindi um hvor annar og ellefu um hver annar. Hér 

má sjá dæmi: 

 67 Sagt var: Þau eru góð við hvort annað. 

 Rétt væri: Þau eru góð hvort við annað.  

 (Gætum tungunnar, 1984, bls. 16) 

 150 Sagt var: Þeir gengu á eftir hver öðrum 

 Rétt væri: Þeir gengu hver á eftir öðrum 

 Leiðréttum börn sem flaska á þessu!  

 (Gætum tungunnar, 1984, bls. 28) 

Hér telur höfundurinn að um rangt mál sé að ræða en útskýrir ekki frekar hvers vegna hann 

telur svo vera. Í upphafi kversins skrifar hann að í sumum tilvikum séu nokkrar myndir af 

sömu villu tilgreindar í kverinu en þá sé um mjög áleitnar villur að ræða (Helgi Hálfdanarson, 

1984, bls. 5). Þannig hefur honum þótt nútímanotkun orðasambandsins hver/hvor annar mjög 

slæm villa í íslensku máli sem nauðsynlegt væri að uppræta sem fyrst.  

Þessar greinar og kver spanna langt tímabil, eða 26 ár. Greinarnar eiga það flestar 

sameiginlegt að fordæma nútímanotkun orðasambandsins hver/hvor annar á einn eða annan 

hátt, í það minnsta má túlka skrifin á þann veg. Þótti höfundum rík ástæða til að leiðrétta 

beyginguna sem hafði skotið upp kollinum og kennir einn þeirra slæmri íslenskukennslu 

beinlínis um að svo sé komið fyrir þessu algenga orðasambandi. Í greinum Jóns G. 

Friðjónssonar er þó aðeins öðruvísi farið að en hann einn útskýrir í hverju þessi vandkvæði 

eru fólgin. Ekki má sjá að nein fordæming sé fólgin í skrifum hans en hann tekur skýrt fram 

að beygingin sé flókin og vandmeðfarin en höfundar hinna greinanna nefna það ekki. Reyndar 

má beinlínis lesa úr sumum þeirra að greinarhöfundar skilji ekki hvers vegna beygingin vefst 

fyrir fólki og sumir telja ef til vill auðvelt að komast hjá nútímanotkuninni. Engin af 

höfundum þessara greina veltir fyrir sér mögulegum ástæðum þess að menn hafi svo ríka 

tilhneigingu til sambeygingar á þessum orðum.  

4.3. Málfræðirit 19. og 20. aldar 

Greinarskrifin í dagblöðunum um nútímanotkun gagnverkandi fornafnsins og nauðsyn þess að 

leiðrétta hana endurspegla þó ekki það sem segir í málfræðiritum sem notuð voru við kennslu 
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á 19. og 20. öldinni. Þar er gripið í tómt því engin bók sem skoðuð var innihélt upplýsingar 

um orðasambandið hver/hvor annar. Hér verður greint nánar frá mögulegum ástæðum þess. 

Málfræðirit eru af ýmsum toga en hér verða einungis tekin til greina þau sem líkleg eru til að 

fjalla um orðasambandið. Þessar bækur spanna um 120 ára tímabil: 

(10)  a. 1861: Íslensk málmyndalýsing eftir Halldór Kr. Friðriksson 

b. 1893: Íslenzk málsgreinafræði eftir Bjarna Jónsson 

c. 1920: Íslenzk setningafræði eftir Jakob Jóh. Smára 

d. 1931: Íslenzk málfræði handa alþýðuskólum eftir Benedikt Björnsson 

e. 1958: Íslensk málfræði eftir Björn Guðfinnsson 

f. 1984: Setningafræði eftir Höskuld Þráinsson 

Allar þessar bækur eiga það sameiginlegt að innihalda kafla um fornöfn, mismunandi ítarlega, 

þar sem meðal annars er fjallað um óákveðin fornöfn. Hins vegar virðist vera breytilegt milli 

bóka hvaða orð eru talin til óákveðinna fornafna en í öllum þessum bókum er gefinn upp listi 

yfir þau orð sem tilheyra þeim. Þannig eru einungis átta orð sem tilheyra óákveðnum 

fornöfnum í (10a) en fjórtán í (10f). Flokkun orðanna hvor og annar hvort í sínu lagi er líka 

reikul en (10d) flokkar annar ekki sem óákveðið fornafn nema það standi í sama orði og 

annartveggi eða annarhvor en (10a) og (10c) flokka hver og hvor ekki til fornafna. Því virðist 

skoðun höfunda þessara bóka ekki sú sama um hvaða orð tilheyra óákveðnum fornöfnum. Í 

bók (10b) voru bæði orðin flokkuð sem óákveðin fornöfn en höfundur útskýrði að hver væri 

eins og spurnarfornafnið en gæti líka staðið með raðtölum í samböndum eins og níundi hver 

maður. Í (10d) er munurinn á hvor og hver útskýrður en það er ekki gert í hinum bókunum. Í 

(10c) er annar skráð undir fornöfnum en tekið fram að einnig geti það merkt sá næsti og þar 

með notað t.d. um annað kvöld. Þar er þá um lýsingarorð að ræða. Sumar þessara bóka nefna 

orðasambönd eins og annar hvor, annar hver, annar tveggja og hvor tveggja en allar eiga þær 

það sameiginlegt að ekkert er fjallað um hvor annar eða hver annar.  

Dæmum um nútímanotkun orðasambandsins fer fjölgandi upp úr 1930 eins og segir í 5. kafla 

um aldur og útbreiðslu notkunarinnar og miðað við að fyrstu málfræðipistlar sem fjalla um 

það birtast um og eftir 1980 væri ekki ólíklegt að fjallað væri um orðasambandið í 

málfræðiritum sem þessum, sérstaklega þeim yngstu. Þrátt fyrir það er ekkert að finna um 

gagnverkandi fornafnið í þessum bókum.  

Ástæður fyrir því geta verið ýmsar. Ef málfræðingar hafa áttað sig á beygingarbreytingu þessa 

orðasambands og að hún væri nýlega til komin hefur þeim ef til vill ekki þótt nægileg ástæða 
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til að ræða það frekar. Þetta hefur þá ekki vakið upp miklar áhyggjur á þeim tímapunkti sem 

ritin voru skrifuð. Hins vegar getur einnig verið að málfræðingar þessir hafi ekki vitað af 

tilvist nýju beygingarinnar og þess vegna ekki haft hana með. Einnig geta ártöl þessara bóka 

sagt okkur að ef til vill hafi breytingin ekki verið komin til þegar þau elstu voru rituð og þess 

vegna hafi ekki verið neitt vafamál varðandi beyginguna en það verður kannað betur í næsta 

kafla um aldur nútímabeygingarinnar, útbreiðslu hennar og tíðniþróun. Fyrst skal þó litið til 

skólabóka frá ýmsum tímum sem ætlaðar eru unglingastigi í grunnskóla eða gagnfræðaskóla 

og athugað hvort þær gefi aðrar eða svipaðar upplýsingar en þær sem hér hefur verið greint 

frá. 

4.4. Skólabækur frá seinni hluta 20. aldar til dagsins í dag 

Hér verða teknar til umræðu skólabækur í íslenskri málfræði frá ýmsum tímum sem ætlaðar 

eru unglingastigi grunnskóla eða gagnfræðaskóla. Valdar voru nokkrar bækur sem líklegt 

þótti að innihaldi einhverjar upplýsingar um orðasambandið hver/hvor annar. Sú elsta kom út 

árið 1973 og sú næstelsta 1983 og eru þær því komnar út áður en síðasta málfræðiritið, sem 

tekið var til umræðu í kaflanum hér að framan, kom út. Athugað verður hvort samræmi sé á 

milli þagnar málfræðiritanna um gagnverkandi fornafnið og þess sem skólabækurnar 

innihalda. Bækurnar sem um ræðir eru eftirfarandi og spanna 41 ár:  

(11)   a.  1973: Málfari – íslenzka í gagnfræðaskóla, 3. og 4. bekkur eftir Gunnar  

   Finnbogason 

    b. 1983: Málgerður eftir Halldísi Ármannsdóttir, Guðnýju Sigurgísladóttur og         

   Aðalstein Davíðsson 

c. 1992: Kennslubók í málvísi og ljóðlist fyrir efri bekki grunnskóla og 

framhaldsskóla  eftir Jón Nordal og Gunnlaug V. Snævarr  

d. 1993: Málgagn eftir Þórunni Blöndal 

e. 1996: Mályrkja II eftir Þórunni Blöndal 

f. 1998: Mályrkja II eftir Höskuld Þráinsson og Silju Aðalsteinsdóttur 

g. 2009: Skerpa – Vallaskólaleiðin 2 eftir Guðbjörgu Grímsdóttur, Guðbjörgu 

Dóru Sverrisdóttur og Kristjönu Hallgrímsdóttur 

h. 2014: Málið í mark – Fallorð eftir Ásu Marín Hafsteinsdóttur 

Eftir skoðun þessara bóka kom í ljós að einungis þrjár þeirra fjalla um orðasambandið 

hver/hvor annar að einhverju leyti, tvær fremur náið (11d, 11b) en þriðja aðeins að örlitlu 

leyti (11a).  Höfundur (11d) gerir það að markmiði bókarinnar að leiðbeina málnotendum um 

mál og stíl, heppilegan orðaforða og „gott mál“. Í kafla sem ber heitið Rétt og rangt – gott og 
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vont er talað um frávik frá viðurkenndum reglum í máli og þar er orðasambandið hver/hvor 

annar tilgreint og beygingu þess lýst. Höfundurinn nefnir að þessi orð séu vandbeygð og tekur 

svo sjö dæmi um rétta beygingu. Við lok þeirra og áður en farið er í annað biður höfundur 

lesendur að skoða þessi dæmi og reyna að festa sér þessa notkun í minni (Þórunn Blöndal, 

1993, bls. 26-27).  

Önnur bókin sem fjallar um gagnverkandi fornafnið er (11b) en þar er notkun 

orðasambandsins lýst og sagt frá að í flestum tilvikum standi hver/hvor í nefnifalli en annar í 

aukafalli. Tekið er fram að stundum sé hver í aukafalli og að orðin megi ekki sambeygjast. 

Eins segir höfundur að ekki megi setja hvor aftur fyrir forsetningu ef hún er til staðar. Á eftir 

lýsingunni koma nokkur dæmi um rétta og ranga notkun (Halldís Ármannsdóttir og fleiri, 

1983, bls. 26). Athygli skal beint að því að ekki eru gefnar upp neinar ástæður, þ.e. hvers 

vegna fyrri hlutinn sé oftast í nefnifalli en hinn í aukafalli og hvers vegna ekki megi 

sambeygja orðin.  

Þriðja bókin sem hægt er að segja að greini einungis að örlitlu leyti frá sama máli er (11a) en 

þar er fjallað um fornöfn og í verkefni á eftir eiga nemendur að fylla út rétta mynd af orðinu 

hvor í setningunni þeir töluðu ___ um annan (Gunnar Finnbogason, 1973, bls. 34). Í þessu 

dæmi er þó vafasamt hvort hægt sé að segja að hún fjalli beinlínis um gagnverkandi fornafnið 

því þarna er aðeins verið að athuga í hvaða mynd nemendur vilja hafa orðið hvor og má í raun 

segja að þetta verkefni sé misvísandi því ekki kemur fram um hversu marga aðila er að ræða 

og gæti því bæði verið rétt að segja hvor og hver. Þar að auki er varla hægt að búast við að 

einhver sambeygi fornafnasambandið þegar forsetning kemur á milli og því varla hægt að 

búast við villu. 

Hinar bækurnar fimm fjalla allar einnig um fornöfn að einhverju leyti og allar greina þær frá 

því að bæði hvor/hver og annar tilheyri óákveðnum fornöfnum. Engin þeirra fjallar þó um 

orðasambandið hver/hvor annar en raunar fjalla þær ekki nánar um neitt óákveðið fornafn eða 

fornafnasamband. Einungis er greint frá lista þeirra orða sem tilheyra þeim og í sumum 

þessara bóka eru verkefni þar sem nemendur eiga að finna fornöfn í texta eða fylla út rétta 

beygingu þeirra. Beyging gagnverkandi fornafnsins var þó hvergi prófuð í þessum verkefnum. 

4.5. Niðurstöður 

Það er því augljóst að ekki er mikið fjallað um orðasambandið hvort sem er í gömlum 

málfræðiritum frá 19. öld eða í skólabókum frá 21. öldinni. Út frá skrifum málvöndunarsinna í 

dagblöð má draga þá ályktun að þeim hafi þótt nútímanotkun orðasambandsins slæm og 
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varhugaverð og ef kennarar landsins hafa verið sammála því er skrítið að svo lítið sé fjallað 

um málið í kennslubókum sem ætlaðar eru börnum. Ætla mætti að eðlilegast væri að byrja 

strax í barnaskólum að kenna rétta notkun en ekki einungis í handbókum á borð við þær sem 

voru til umræðu í 4.1. sem oftast eru einungis notaðar af þeim sem vilja sækja sér sérkunnáttu 

á þessu sviði.  

Sú staðreynd að svo lítið er fjallað um sérstök orðasambönd af þessu tagi í kennslubókunum 

getur átt sér þrjár hugsanlegar útskýringar. Fyrsta er sú að kennarar sjái ekki tilgang með því 

að reyna að kenna eldri beyginguna vegna þess hve algeng sú nýja er orðin. Önnur er sú að 

kennurum gæti þótt flókin beyging sem þessi of erfið til að kenna börnum og unglingum á 

þessum aldri og þess vegna sé einungis um málið rætt í handbókum sem innihalda meiri 

sérþekkingu en skólabækur grunnskóla. Þriðja er sú að þeir hafi ekki tekið eftir þessari nýju 

beygingu og þess vegna sé ekkert fjallað um málið í skólabókum né málfræðiritum. Skrif 

menntaskólakennarans Guðrúnar Egilson í Morgunblaðið (2014) gefa að minnsta kosti 

vísbendingar um það en þar segist hún ekki hafa heyrt þessa málvillu fyrr en um 1980. Ef það 

á við um kennara almennt að þeir hafi ekki tekið eftir þessari beygingu fyrr en um það leyti er 

ekki skrítið að ekkert sé minnst á málið í eldri ritum og skólabókum. Hins vegar útskýrir það 

alls ekki hvers vegna svo lítið er fjallað um málið í yngri bókunum. Eins og kemur fram í 

næsta kafla er þessi breyting á gagnverkandi fornafninu miklu eldri en frá 1980 og þess vegna 

undarlegt að íslenskukennarar landsins hafi ekki tekið eftir henni fyrr. Eins og lesa má úr 

þessum skrifum Guðrúnar leiðrétti hún í kennslu sinni þessa beygingu sem hún telur 

greinilega mjög hvimleiða og segir það hafa gengið vel með því að brýna fyrir nemendum 

rétta notkun með skriflegum æfingum. Það virðist þó ekki hafa skilað sér eins vel og hún 

heldur ef marka má niðurstöður næstu kafla hér á eftir. 

Eflaust er ekkert einhlítt svar til við því hverjar ástæður þessara fátæklegu skrifa eru en allar 

þessar tilgátur ættu að geta staðist að einhverju leyti. Það er einkennilegt að 

málvöndunarpistlarnir segi aldrei frá ástæðum þess að enn hafi ekki tekist að uppræta ranga 

notkun á málinu ef það er jafn lítið mál og þeir og menntaskólakennarinn Guðrún Egilson 

virðast halda. Dæmi Gísla Jónssonar sýna skýrt, þar sem hann leiðréttir rétta beygingu með 

rangri, að rétta beygingin er augljóslega flókin fyrir alla, líka umsjónarmenn 

málvöndunarpistla. Það ætti því ekki að koma á óvart að hún vefjist fyrir börnum eða 

fullorðnum sem hafa nánast enga kennslu fengið um málið á sinni skólagöngu.  
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5. Aldur og útbreiðsla 

Í þessum kafla verður fyrst og fremst leitast við að sýna fram á að nútímanotkunin á 

gagnverkandi fornafninu hver/hvor annar hafi verið algeng lengi. Tíðniþróun beygingarinnar 

verður skoðuð og ályktanir dregnar. Eins verður reynt að tímasetja uppruna 

nútímanotkunarinnar gróflega. Stuðst verður við dæmi úr rafrænum textasöfnum en 

eftirfarandi söfn eru notuð á einn eða annan hátt: 

(12)  a. Tímarit.is (http://timarit.is) 

 b. Mörkuð íslensk málheild (http://mim.arnastofnun.is) 

 c. Íslenskt textasafn (http://corpus.arnastofnun.is) 

Þessi textasöfn verða notuð til þess að varpa ljósi á hvort um raunverulega nýjung í málinu sé 

að ræða. Með því að skoða fjölda dæma og hvernig tíðni þeirra eykst á milli áratuga er hægt 

að fá það sannað að einhverju leyti að þessi beyging sæki á og sé í dag orðin mjög algeng.  

Þó ber að hafa í huga að ritað mál er annars eðlis en talmál en hér verða einungis notuð söfn 

sem innihalda ritaðar heimildir. Ritmálið er oft formlegt og staðlað og þess vegna ber að gæta 

þess að gera greinarmun á þessu tvennu í rannsóknum á málnýjungum (Eiríkur Rögnvaldsson, 

1998, bls. 320). Eins er mikilvægt að hafa í huga að flest það sem skrifað var í eldri blöð og 

tímarit var annað hvort skrifað af vel menntuðu fólki sem vant var skrifum eða það var 

prófarkalesið grannt. Þetta er nauðsynlegt að taka með í reikninginn en í dag er blaða- og 

tímaritaútgáfa í miklu stærri mæli en hér áður fyrr og eflaust minna um prófarkalestur. Því er 

nær öruggt að nýrri beygingin á gagnverkandi fornafninu hafi verið algengari í talmáli en 

tölur á ritmálinu sýna í eldri textum. Hér verður þó að láta ritaðar heimildir duga.  

Rafræna safnið Tímarit.is verður mest notað í þessari athugun einkum vegna stærðar þess en 

líkt og fram kemur á vefsíðunni veitir safnið aðgang að 5 milljónum myndaðra blaðsíðna úr 

blöðum og tímaritum allt frá byrjun 17. aldar (Tímarit.is, e.d.). Hin söfnin verða notuð til að 

renna styrkari stoðum undir upprunatímasetningu nútímanotkuninnar. Á Tímarit.is var leitað 

að aukafallsmyndum gagnverkandi fornafnsins í karlkyni og kvenkyni eintölu þar sem 

fornöfnin voru sambeygð. Ákveðið var að sniðganga hvorugkynið í þessu samhengi en þar 

sem hér er einungis verið að skoða aukafallsmyndir þótti ekki hægt að hafa hvorugkynið með 

þar sem nefnifalls- og þolfallsmynd eru eins. Þó skal tekið fram að eignarfallsmynd 

gagnverkandi fornafnsins er eins í hvorugkyni og karlkyni og því var sú beygingarmynd 

notuð. Þetta gæti skekkt niðurstöður að einhverju leyti . Eins var ákveðið að nota einungis 

myndir með hvor en ekki hver vegna þess hve líklegt er að önnur merking sé fólgin í 
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setningum með hver. Þess skal þó getið að við athugun á aukafallsmyndum gagnverkandi 

fornafnsins með hver á Tímarit.is voru elstu dæmin, sem innihéldu sömu merkingu og þá sem 

hér er skoðuð, frá svipuðum tíma og elstu dæmin með hvor. 

Með því að slá upp þessi orð á Tímarit.is fengust upp allar þær greinar sem innihalda 

orðastrengina. Hér er um þúsundir dæma að ræða og því ekki hægt að skoða hvert og eitt 

þeirra í samhengi og því má vera að um einhver frávik sé að ræða. Þó er ólíklegt að það breyti 

heildarniðurstöðum svo um muni. Leitarorðin voru eftirfarandi: 

(13) a. hvorn annan 

b. hvorum öðrum 

c. hvors annars 

d. hvora aðra 

e. hvorri annarri 

f. hvorri annari 

g. hvorrar annarrar 

h. hvorrar annarar 

Algengasta sambeygingin var (13c) en það útskýrist sennilega að miklu leyti af því að 

eignarfallsmynd karlkyns og hvorugkyns er sú sama eins og sagt var hér að framan. Hins 

vegar var fjöldinn sem þar fékkst mörgum þúsundum meiri en þolfallsmynd karlkynsins. 

Þolfall er oftast algengasta fallið í íslensku en eignarfall það sjaldgæfasta en hér voru 

eignarfallsmyndir í karlkyni um helmingi fleiri en þolfallsmyndir. Ef kvenkynið er tekið til 

viðmiðunar var þessu öfugt farið þar, þ.e. um helmingi fleiri dæmi voru þar í þolfalli en í 

eignarfalli. Þar var fjöldi dæma þó einungis í hundruðum sem útskýrist af því að karlkyn er 

sennilega ómarkað gegn kvenkyni.  

5.1. Elsta dæmið 

Elsta dæmið um þessa átta orðastrengi sem má finna á Tímarit.is er frá árinu 1851 og er í 

eignarfalli: 

(14)  Síðan hresstu þau huga hvors annars og gengu nú út úr hellinum.  

 Bóndi, 1851, 1. árgangur, 4. tölublað, bls. 64 (leturbreyting er mín) 

Ef þessi setning væri samkvæmt hefðbundnu beygingunni á gagnverkandi fornafninu ætti 

hvors annars að vera hvort annars vegna þess að frumlagið þau er í nefnifalli. Því ætti fyrra 

fornafnið að hafa nefnifallsmynd en ekki eignarfall eins og er í dæminu. 
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Á næstu 5 árum eða til ársins 1857 eru samtals fjögur dæmi um sambeygingu orðanna að elsta 

dæminu meðtöldu og er þá um þrjár eignarfallsmyndir að ræða og eina þolfallsmynd. Frá 

árinu 1851 þegar elsta dæmið kemur upp og til ársins 1889 eru einungis 12 dæmi um 

sambeygingu á orðunum og því ekki um mörg dæmi að ræða. Þau birtast í 8 mismunandi 

tímaritum en flest dæmi eru úr tímaritinu Gefn, þrjú talsins. 

Samkvæmt þessu má rekja upphaf þessarar beygingar til miðbiks 19. aldar. Í rafrænu 

söfnunum (12b) og (12c) finnast engin eldri dæmi en þau sem finnast á Tímarit.is en söfn 

(12b) og (12c) innihalda einnig geysimikið magn texta, gamla og nýja. Fram til 1889 er því 

einungis um fá dæmi að ræða en vel gæti hugsast að beygingarinnar hafi verið farið að gæta 

fyrr í talmáli þessa tíma eða í ritum sem ekki er hægt að nálgast í þeim söfnum sem hér eru 

notuð. Eftir árið 1889 fer dæmum fjölgandi en þó hægt og bítandi fyrstu áratugina á eftir.  

5.2. Tíðniþróun 

Hér verður rafræna safnið Tímarit.is notað til þess að skoða tíðni orðastrengjanna í (13a-h). 

Vegna þess mikla textamagns sem í safninu er að finna er einungis notast við það en ekki hin 

söfnin sem tilgreind eru í (12). Hér verður aðferðinni sem notuð var við greininguna lýst, 

greint frá niðurstöðum og ályktanir dregnar út frá þeim. 

5.2.1. Aðferð 

Dæmin eru öll tekin af Tímarit.is og meginástæða þess er, sem fyrr sagði, sú staðreynd að þar 

er að finna um 5 milljónir blaðsíðna af efni sem birst hefur á prenti í tímaritum og blöðum á 

Íslandi allt aftur til 17. aldar. Þar er mögulegt að leita að ákveðnum orðmyndum eða 

orðarunum eins og (13a-f) gefur til kynna. Svo könnunin yrði sem einföldust var ákveðið að 

leita ekki að orðmyndum þar sem eitt eða fleiri orð, t.d. forsetning, standa á milli fornafnanna. 

Það gæti verið efni í stærri rannsókn. Tíðniþróunin er flokkuð eftir áratugum og nær frá 

árunum 1840 til 2009. Árin 2010-2016 eru ekki tekin með þar sem þau ná ekki heilum áratug. 

Ekki er hægt að fá nákvæmar upplýsingar um orðafjölda hvers árs eða áratugar á Tímarit.is en 

efniviður er mismikill milli áratuga og þess vegna verður sömu aðferð fylgt og Eiríkur 

Rögnvaldsson gerir í grein sinni Setningarugl? (2014, bls. 63).  

Til að fá réttar upplýsingar um tíðni nýrri beygingarinnar á gagnverkandi fornafninu var 

notast við reiknilíkan sem byggist á samanlagðri tíðni 25 algengustu orðanna í íslensku á 

hverjum áratug, miðað við Íslenska orðtíðnibók eftir Jörgen Pind o.fl. (1991, bls. 581). 

Breytingar á tíðni þess sem hér er verið að rannsaka voru svo reiknaðar út frá því. Þar sem 
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fjöldi dæma á hverjum áratug er misjafn er nauðsynlegt að reikna út hlutfallstíðni. Til að gera 

lesendum þetta skiljanlegra má taka dæmi. Á áratugnum 1890-1899 eru 20 dæmi um 

orðasamböndin sem slegin voru upp á Tímarit.is. Út frá tíðni 25 algengustu orða íslensku má 

reikna viðbúið hlutfall sambeygingarinnar á gagnverkandi fornafninu ef hlutfall dæmanna 

væri jafnt allt athugunartímabilið en skv. því er viðbúið hlutfall 102 dæmi. Með því að deila 

20 í 102 má þá sjá hlutfallslega tíðni og er hún þá 19,6% áratuginn sem um ræðir. 

5.2.2. Fjöldi dæma, viðbúinn fjöldi dæma og hlutfallsleg tíðni 

 

Mynd 1: Heildarfjöldi dæma um orðasambönd (2a-f) á Tímarit.is 1840-2009. 

Mynd 1 sýnir heildarfjölda dæma sem fengust við leitina. Hún segir ekki alla söguna um 

þróun orðasambandsins í tíma enda er textamagnið misjafnt milli ára. Samtals eru 9073 dæmi 

um þær átta orðmyndir af hvor annar sem leitað var að. Út frá þessu má lesa að eftir 1930 fari 

fjöldinn snarhækkandi milli áratuga alveg til ársins 1980 þegar fjöldinn er hæstur en eftir það 

fer hann örlítið minnkandi.  
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Mynd 2: Fjöldi dæma um orðasambönd (2a-f) og viðbúinn fjöldi dæma á Tímarit.is 1940-2009. 

Mynd 2 sýnir að eftir 1940 er fjöldi dæma orðin meiri en búast má við þegar miðað er við 

tíðni 25 algengustu orða í íslensku. Af þessu má fá skýrari mynd með því að skoða 

hlutfallslega tíðni. Þó er mikilvægt að taka það fram að hér er einungis verið að skoða hvort 

hlutfallsleg tíðni nýrri beygingarinnar hefur aukist eða minnkað miðað við heildartextamagnið 

á því rafræna safni sem notað er. Fjöldi dæma um eldri beyginguna er ekki tekinn inn í 

myndina og því ekki verið að athuga hvort hlutfallsleg tíðni nýrri beygingarinnar af öllum 

dæmum, af nýrri og eldri beygingunni, hafi aukist eða minnkað.  

 

Mynd 3: Hlutfallsleg tíðni á Tímarit.is 1840-2009 m.v. prósentu af viðbúnum dæmum. 
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Mynd 3 sýnir hlutfallslega tíðni dæma um sambeygingu fornafnanna miðað við 

heildartextamagn Tímarit.is. Ef súlan er fyrir neðan 100 er um færri dæmi að ræða en búast 

mætti við miðað við að dreifingin sé jöfn allt tímabilið. Ef hún fer yfir 100 er um fleiri dæmi 

að ræða en búast mætti við (Eiríkur Rögnvaldsson, 2014, bls. 63). Á mynd 3 má sjá að fyrstu 

dæmin um það sem leitað var að koma fram á áratugnum 1850-1859 á Tímarit.is. Dæmin 

fyrstu áratugina eru sárafá og hlutfall því langt fyrir neðan 100. Eftir 1920 fer hlutfallið hins 

vegar hratt hækkandi alveg til ársins 1950 en þá er hlutfallið nálægt 140. Þó ber að hafa í huga 

að dæmin sem liggja að baki fyrstu áratugina eru örfá og nákvæmnin því ef til vill ekki jafn 

mikil og áratugina sem á eftir koma þegar dæmum hefur fjölgað upp í mörg hundruð eða 

þúsundir. Eftir 1960 lækkar hlutfallið aftur og helst nokkuð jafnt rétt fyrir ofan 100 alveg til 

dagsins í dag.  

5.3. Niðurstöður 

Út frá þessum má álykta að um og eftir 1950 sé tíðnin meiri eða nokkurn veginn sú sama og 

búast mætti við, miðað við heildartextamagn. Þess vegna er líklegt að á þessum tíma hafi 

nýjungin verið orðin almennt útbreidd. Hlutfallslega tíðnin er mun hærri eftir 1950 en fyrstu 

áratugina og hlýtur því að liggja ljóst fyrir að um breytingu sé að ræða sem felur í sér 

sambeygingu á fornafnasambandinu hvor annar. Þó að hér sé ekki verið að bera tíðni 

nútímanotkuninnar saman við þá upprunalegu má samt gera ráð fyrir að niðurstöðurnar sem 

hér fást gefi nokkuð skýra mynd af því hvernig notkuninni er háttað í dag. Hún hafi verið 

algeng mjög lengi og hafi sótt í sig veðrið allt frá 1851. Það er augljóst að nútímanotkunin er 

orðin algeng nú þó hér verði ekki skorið úr um hvort hún hefur tekið alveg yfir eða ekki. 

Næsti kafli ætti að gefa skýrari mynd af því hvort svo sé orðið. 
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6. Könnun 

Í þessum kafla verður fjallað um könnun sem framkvæmd var við gerð þessarar ritgerðar en 

hún var til þess fallin að skoða máltilfinningu fólks hvað varðar beygingu á gagnverkandi 

fornafninu hver/hvor annar. Fyrst verður könnuninni lýst og sagt frá aðferð og framkvæmd 

hennar. Að endingu verða niðurstöður hennar skýrðar og túlkaðar. 

6.1. Aðferð 

Til þess að kanna máltilfinningu fólks varðandi beygingu á fornafnasambandinu hver/hvor 

annar ákvað ég að leggja stutta könnun fyrir 16 eintaklinga af tveimur mismunandi 

aldursbilum. Könnunin var tvíþætt en fyrst lásu þátttakendur tæplega einnar og hálfrar 

blaðsíðna sögu sem innihélt 17 atriði sem þótti líklegt að fólki þætti rangt mál. Þessi atriði 

skiptust í átta mismunandi gerðir „málvillna“ sem þekktar eru í íslensku og sex af þessum 17 

voru mismunandi dæmi af notkun hver/hvor annar. Eitt dæmi af þessum sex var rétt mynd 

samkvæmt hefðinni en hinar fimm voru ýmsar útgáfur af nútímanotkuninni. Þátttakendur voru 

beðnir að strika undir það sem þeim þótti vera rangt mál. Málvillurnar voru valdar í samráði 

við leiðbeinanda minn, Eirík Rögnvaldsson, en einnig hafði ég til hliðsjónar grein Guðrúnar 

Kvaran (2003) af Vísindavefnum þar sem hún svarar spurningu um hverjar séu algengustu 

málvillur í íslensku máli. Eins tók ég tillit til þess sem ég hef lært í íslenskunámi mínu í 

Háskóla Íslands um breytingar á setningagerðum og fleira. Í (15a-h) eru þessar átta 

mismunandi gerðir villna tilgreindar og fjöldi dæma um hverja og eina þeirra settur fyrir 

aftan: 

(15)  a. Hver/hvor annar      = 6 dæmi, þarf af 1 rétt mynd 

b. Þágufallshneigð      = 4 dæmi 

c. Nýja þolmyndin     = 2 dæmi 

d. Röng fallmynd frændsemisorða   = 1 dæmi 

e. Ég vill       = 1 dæmi 

f. Víst að      = 1 dæmi 

g. Sinn hvor      = 1 dæmi 

h. Nýja dvalarhorfið      = 1 dæmi 

Þar sem ritgerð þessi fjallar einungis um fornöfnin hver/hvor annar og beygingarbreytingu á 

þeim verður ekki greint sérstaklega frá hinum málvillunum sem hér hafa verið nefndar. Þær 

voru hafðar með í könnuninni til að athuga hvort samræmi væri á milli þess sem þátttakendur 
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strikuðu undir, þ.e. hvort þeir settu frekar út á þekktar málvillur eins og þágufallshneigð 

heldur en villur um beygingarmyndir hver/hvor annar. 

Hinn helmingur könnunarinnar fólst í spurningalista. Á honum voru sjö spurningar, hver og 

ein hafði tvo til fjóra svarmöguleika. Þar voru setningar sem innihéldu gagnverkandi fornafnið 

í ýmsum myndum og voru þátttakendur beðnir að krossa við þá setningu sem þeim þótti rétt. 

Spurningarnar innihéldu alltaf svarmöguleika sem sýndi setninguna rétta samkvæmt hefðinni 

og beygingu samkvæmt nútímanotkunni á fornafnasambandinu. Sumar setninganna innihéldu 

forsetningu og var þá athugað hvort þátttakendur hefði tilhneigingu til að setja hana á undan 

fornafnasambandinu eins og tíðkast í nútímanotkun. Einnig voru spurningar sem gáfu 

möguleika á vali á hver og hvor miðað við samræmi setningarinnar.  

6.2. Framkvæmd og meginniðurstöður 

Könnunin var gerð í mars og apríl 2016 og voru þátttakendur 16 talsins eins og áður segir. 

Þátttakendum var skipt í tvo hópa eftir aldri. Sá yngri innihélt einstaklinga á aldrinum 18-23 

ára en eldri hópurinn einstaklinga sem eru eldri en 50 ára. Kynjahlutfall var jafnt í hópunum, 

þ.e. fjórar konur og fjórir karlar voru í báðum hópum. Þess ber að geta að handvalið var í 

úrtakið. Þessari ritgerð er ekki ætlað að sýna niðurstöður vísindalegrar rannsóknar og því er 

nauðsynlegt að taka niðurstöðum með fyrirvara, einkum vegna þess hve fáir tóku þátt. Þó ættu 

niðurstöðurnar að gefa einhverjar vísbendingar um málefnið og auðvelt ætti að vera að gera 

stærri rannsókn út frá því þó það sé ekki gert hér. 

Þegar könnunin var lögð fyrir þátttakendur var þeim gerð grein fyrir eðli hennar. Þeim var 

sagt að verið væri að kanna máltilfinningu manna. Þeim var ekki greint frá því að einungis eitt 

atriði væri rannsóknarefnið svo það hefði ekki áhrif á niðurstöðurnar. Þátttakendur voru 

beðnir um að skrifa kyn sitt og aldur og tilgreina hæsta lokna menntunarstig en þeim var 

jafnframt gerð grein fyrir að niðurstöður yrðu nafnlausar. Tekið var fram að einungis væri 

verið að athuga málfarsleg atriði en ekki stafsetningu eða greinarmerkjasetningu. Þegar 

þátttakendur höfðu lokið við að lesa textann og strika undir var þeim réttur spurningalisti. Þeir 

fengu ekki að sjá spurningalistann fyrr en fyrri hluta könnunarinnar var lokið svo þeir myndu 

ekki horfa sérstaklega á hver/hvor annar orðmyndirnar í textanum. Spurningarlistanum fylgdu 

leiðbeiningar og þær voru útskýrðar fyrir þátttakendum, þ.e. að þeir ættu að krossa við þá 

setningu sem þeim þótti rétt, af þeim valmöguleikum sem í boði voru. Þegar könnuninni var 

lokið voru frekari upplýsingar veittar ef þess var óskað, t.d. hvert viðfangsefni ritgerðarinnar 

væri nákvæmlega og hvað það var sem verið var að kanna.  
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6.2.1. Niðurstöður úr könnun - Textablað 

Heildartextann má sjá í viðauka 1 en hér verða einungis tilgreind þau dæmi um hver/hvor 

annar sem voru í textanum. Ekki þykir nauðsynlegt að tilgreina hinar málvillurnar sérstaklega 

og því talað um þær hér sem „aðrar villur“ og er þá átt við allar aðrar en þær sem eiga við 

hver/hvor annar. Setningarnar í textanum sem innihéldu fornafnasambandið eru sýndar hér og 

verður fjallað sérstaklega um hverja og eina þeirra í framhaldi: 

(16)  1. Þeim hafði alltaf verið mjög hlýtt hvorri til annarrar. 

2. Þó þær hefðu oft strítt hverri annarri þegar þær voru litlar... 

3. Fyrst fóru krakkarnir í stóran hring og áttu að kynna sig fyrir hvoru öðru... 

4. Þeim hafði síðustu mánuði verið frekar illa við hvort annað. 

5. Þær hringdu á hverjum degi í hvora aðra og höfðu gert það síðan Anna flutti. 

6. Þær höfðu allar verið vinkonur frá leikskólaaldri og söknuðu hvor annarrar eðlilega 

mjög mikið. 

Fyrsta dæmið, (16-1), er samkvæmt hefðinni. Þar er fyrri hluti gagnverkandi fornafnsins í 

þágufalli sbr. frumlagið þeim og forsetningin sem er fallvaldur á seinni hlutanum er höfð á 

milli fornafnanna. Hér var því verið að athuga hvort þátttakendur strikuðu undir það sem ætti 

að kallast rétt mál og teldu það rangt. Eins var ætlunin að athuga samræmi, hvort einhverjum 

þætti öll dæmin um hver/hvor annar röng eða jafnvel ekkert þeirra, hvort sem þau væru 

samkvæmt hefðbundnu beygingunni eða nútímabeygingunni.  

Í dæmi (16-2) er mismunandi merkingu orðanna hver og hvor athuguð en hér er enn einungis 

um tvær stelpur að ræða. Eins eru orðin sambeygð en samkvæmt hefðinni ætti þetta að vera 

hvor annarri, þ.e. hvor því einungis er um að ræða tvær stelpur og það er haft í nefnifalli 

vegna þess að frumlagið þær er í nefnifalli.  

Dæmi (16-3) inniheldur forsetningu sem er höfð fyrir framan fornöfnin og svo eru þau 

sambeygð. Samkvæmt hefðinni ætti þetta að vera hvert fyrir öðru þar sem forsetningin er á 

milli og hvert notað því hér er um marga krakka að ræða. Það er í nefnifalli, sbr. krakkarnir.  

Fjórða dæmið, (16-4), inniheldur einnig forsetningu sem veldur því að hvort sambeygist með 

annað en samkvæmt hefðinni væri rétt að segja hvoru við annað þar sem hvoru er í þágufalli, 

sbr. þeim og forsetningin höfð á milli.  



33 

 

Dæmi (16-5) inniheldur forsetningu sem fer á undan fornöfnunum og þannig sambeygjast 

orðin en samkvæmt hefðinni ætti þetta að vera hvor í aðra þar sem forsetningin kemur á milli 

og hvor fær nefnifall frá þær.  

Síðasta dæmið, (16-6), á við þrjár stelpur og þess vegna ætti hvor að vera hver samkvæmt 

hefðinni. Hér er ekki um sambeygingu að ræða og var því einungis verið að skoða notkunina á 

hver og hvor. 

VILLUR Yngri 

konur 

Yngri 

karlar 

Samtals 

yngri 

Eldri 

konur 

Eldri 

karlar 

Samtals 

eldri 

Samtals 

alls 

Dæmi 1 Rétt 2/4 2/4 4/8 2/4 1/4 3/8 7/16 

Dæmi 2 2/4 4/4 6/8 3/4 3/4 6/8 12/16 

Dæmi 3 1/4 1/4 2/8 3/4 3/4 6/8 5/16 

Dæmi 4 1/4 1/4 2/8 1/4 1/4 2/8 4/16 

Dæmi 5 0/4 0/4 0/8 1/4 1/4 2/8 2/16 

Dæmi 6 1/4 2/4 3/8 1/4 3/4 4/8 7/16 

Samtals 

hver/hvor 

annar 

7/24 11/24 18/48 11/24 12/24 23/48 41/96 

Aðrar villur 17/44 13/44 30/88 34/44 22/44 56/88 86/176 

Samtals alls 24/68 24/68 48/136 45/68 34/68 79/136 127/272 

Tafla 1 – Niðurstöður úr könnun – textablaðshluti 

Tafla 1 sýnir niðurstöður úr textablaðshluta könnunarinnar og má segja að niðurstöðurnar séu 

nokkuð afgerandi. Talan fyrir framan skrástrikin í töflunni sýnir fjölda svara sem voru rétt 

miðað við hefð en talan fyrir aftan skástrik sýnir fjölda mögulegra réttra svara.  

Sumir strikuðu einungis undir örfá atriði en aðrir strikuðu undir mun fleiri atriði en voru til 

umræðu og þá strikuðu sumir oft undir orð og setningar sem eru algjörlega tæk/ar. Samtals 

voru 17 villur í hverjum texta og því voru möguleg heildarstig fyrir hvorn aldurshóp 136 stig, 

68 stig fyrir hvort kyn. Samtals voru þannig 272 dæmi í öllum 16 textunum. Taflan sýnir 

heildarniðurstöður þess sem hvort kyn í hvorum hóp strikaði undir. Tekið skal fram að í 

þessum kafla er orðið villa einnig látið ná yfir dæmin um hver/hvor annar, bæði þau dæmi 

sem eru með nútímanotkuninni og dæmið sem er rétt samkvæmt hefðinni, en þetta er einungis 

gert til að einfalda töfluna og endurspeglar ekki álit ritgerðarhöfundar á réttu og röngu máli. 
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Ef niðurstöðurnar fyrir hvorn aldurshóp eru skoðaðar hvor í sínu lagi má sjá að yngri hópurinn 

sem innihélt samtals 8 einstaklinga setti út á 48 dæmi af 136 í textanum. Það er einungis 

rúmlega þriðjungur af heildarfjölda villna í textanum. Í heildarfjöldanum fyrir hvorn hóp eru 

þó samtals 8 dæmi um rétta mynd af hver/hvor annar og helmingur yngri þátttakenda taldi 

hana vera ranga.  

Taflan sýnir að yngri konurnar settu einungis út á 7 dæmi af 24 af hver/hvor annar villum og 

2 af þeim eru af réttu myndinni. Það segir að hin 17 dæmin í þessum fjórum textum þótti 

konunum eðlilegt mál. Yngri karlar settu út á örlítið fleiri dæmi um hver/hvor annar í 

textanum eða samtals 11 dæmi, þar af 2 af réttu myndinni. Svo virðist sem dæmi 2 sé það 

dæmi sem flestir strikuðu undir í yngri hópnum, 6 af 8 manns, en það er dæmi þar sem hver 

ætti að vera hvor og dæmið er sambeygt í þágufalli. Þetta dæmi settu allir fjórir yngri karlarnir 

út á og tvær konur. Öll hin dæmin fá ýmist ekkert, eitt eða tvö stig í báðum yngri hópunum. 

Eitt dæmi fékk engin stig hjá yngri hópnum, dæmi 5, en það innihélt forsetninguna í og 

sambeyginguna hvora aðra. Þannig eru öll hin dæmin um hver/hvor annar, fyrir utan dæmi 1 

og dæmi 2, almennt séð ekki talin röng notkun á orðasambandinu þrátt fyrir sambeygingar og 

stundum ranga notkun á hver/hvor.  

Samtals fann yngri flokkurinn einungis 18 villur af 48 af dæmunum um hver/hvor annar en 

það er rúmlega þriðjungur. Ef tölur um aðrar villur eru skoðaðar má sjá að yngri konurnar 

fundu heldur fleiri dæmi um þær en karlarnir. Yngri hópurinn fann samtals 30 villur af 88 í 

flokki annarra villna en það verður að teljast mjög athyglisvert að um svo lága tölu sé að ræða 

þar þó það kom ef til vill ekki á óvart.  

Eldri hópurinn fann heldur fleiri villur af heildarfjölda villna í textanum eða 79 af 136 sem er 

tæplega helmingi meira en yngri hópurinn fann. Ef tölurnar eru skoðaðar yfir dæmi 1, þ.e. 

réttu myndina, má sjá að þrír töldu hana vera ranga sem er einungis einum færri en hjá yngri 

hópnum.  

Heildarfjöldi undirstrikanna á hver/hvor annar dæmi í textanum hjá eldri hópnum, bæði 

konum og körlum, var 23 af 48. Kynjaskiptingin þar var næstum jöfn en konurnar strikuðu 

undir 11 dæmi og karlarnir 12. Því virðist ekki vera munur milli kynja. Það er rétt um 

helmingur af mögulegum stigum en athygli skal veitt að því að þessi tala er litlu hærri en hjá 

yngri hópnum, einungis munar 5 stigum. Öll sex dæmin af hver/hvor annar fá einhver stig hjá 

eldri hópnum en flestir töldu dæmi 2 og dæmi 3 röng eða 6 manns af 8. Dæmi 5 fær einungis 2 

stig hjá eldri og er það dæmið sem fær fæst stig ef heildartölur yfir báða hópa eru skoðaðar, 
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einungis 2 stig samtals. Enginn haldbær munur er á stigagjöf eldri kvenna og karla nema á 

dæmi 6 sem 3 karlar telja rangt en einungis 1 kona.  

Þegar tölur yfir aðrar villur eru skoðaðar hjá eldri hópnum má sjá að konurnar finna 34 villur 

af 44 villum sem er langmest af þessum fjórum hópnum. Karlarnir fundu 22 villur sem er 

helmingur heildarfjölda annarra villna í textunum. Samtals fann eldri hópurinn því 56 af 88 

öðrum villum en það er rétt helmingi meira en hjá yngri hópnum sem fann einungis 30.  

Niðurstöðurnar í heild þegar tölur beggja kynja og beggja hópa eru lagðar saman sjást í 

töflunni í dálknum lengst til vinstri. Þar sést að þegar allar villur sem strikað var undir eru 

lagðar saman, aðrar villur og hver/hvor annar villur í öllum textunum sextán eru heildarstigin 

127 sem nær ekki helmingi af heildartölu dæma í textanum sem er 272. Samtals var strikað 

undir 41 af 96 hver/hvor annar dæmum sem nær heldur ekki helmingi. Þegar dæmin sex eru 

skoðuð í þessum dálki má sjá að einungis eitt dæmi, dæmi 2, fær meira en helming af 

mögulegum stigum. Dæmi 1 og dæmi 6 fá bæði 7 stig af 16 mögulegum og athygli skal veitt 

af því að hér er annað þeirra dæmi um rétta mynd samkvæmt hefðinni. Hin dæmin þrjú sem 

eftir eru fá 5 stig eða færri. Þegar heildarfjöldi stiga annarra villna er skoðaður má sjá að báðir 

hópar fundu samtals 86 villur af 176 mögulegum en það nær ekki helmingi af heildarstigunum 

þar.  

Þessar niðurstöður sýna að eldri hópnum fannst helmingi fleira í textanum vera rangt mál en 

yngri hópnum. Munurinn liggur þó nánast alfarið í flokknum „aðrar villur“ þar sem eldri 

hópurinn er með miklu fleiri stig en sá yngri. Þetta kemur ekki á óvart en er þrátt fyrir það 

mjög athyglisvert. Hins vegar er alls ekki mikill munur á heildafjölda hver/hvor annar villna 

hjá hópunum en eldri hópurinn var einungis með 5 stigum meira en sá yngri og báðir hóparnir 

settu út á færri en helming mögulegra dæma um það. Þetta má túlka á þann veg að fólki þyki 

sambeyging á fornöfnunum almennt eðlilegri en ekki, hvort sem það er á yngra eða eldra 

aldursbilinu. Það verður svo að teljast mjög athyglisvert að nærri helmingur þátttakenda taldi 

rétta mynd af gagnverkandi fornafninu vera ranga í textanum. Oftast var sett út á dæmi sem 

innihéldu ranga mynd af hver/hvor miðað við samræmi í textanum. Þau dæmi innihéldu þó 

einnig alltaf sambeygingu og forsetningu sem var sett fyrir framan. Eitt dæmi var í textanum 

sem innihélt rétta fallmynd fyrra fornafnsins þó að rangt fornafn væri notað, þ.e. hvor var 

notað í stað hver. Þetta töldu 7 manns af 16 vera rangt en erfitt er að segja hvort það hafi verið 

vegna nefnifallsmyndarinnar eða vegna rangrar notkunar á hver/hvor miðað við samræmi í 

texta. Þau dæmi sem fengu fæst stig og voru því oftast talin rétt voru þau sem innihéldu 

forsetningu sem var látin vera á undan fornöfnunum, sambeygingu og rétta mynd af hver/hvor 
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miðað við samræmi í texta. Þessar niðurstöður gefa ansi sterkan grun um að sambeyging á 

fornöfnunum hver/hvor annar sé orðin mjög algeng og sérstaklega þegar forsetning er með í 

spilunum.  

6.2.2. Niðurstöður úr könnun – Spurningalisti 

Spurningalistinn var lagður fyrir þegar þátttakendur höfðu lokið við að lesa textann og strika 

þar undir það sem þeim þótti rangt mál. Athyglisvert var að skoða samræmi á milli svara 

þátttakenda á textablaðinu annars vegar og á spurningalistanum hins vegar. Þó nokkrir sem 

höfðu strikað undir dæmin um sambeygingu á fornafnasambandinu og talið hana þar með 

ranga í fyrri hluta könnunarinnar krossuðu svo við setningar þar sem orðin voru sambeygð á 

spurningalistanum. Hér fyrir neðan má sjá spurningalistann í heild og rétt svar samkvæmt 

hefðinni er undirstrikað. Fyrir aftan hvern bókstaf eru stafirnir Y sem táknar yngri hópinn og 

E sem táknar eldri hópinn. Tölurnar fyrir aftan hvern bókstaf tákna þann fjölda af 

þátttakendum í yngri og eldri hópunum sem taldi þá setningu rétta. 

1.  

a) Þeir töluðu illa hvor um annan Y:3 E:1 

b) Þeir töluðu illa um hvor annan Y:1 E:1 

c) Þeir töluðu illa um hvorn annan Y:4 E:6 

2.  

a) Þeim er illa við hvor aðra  Y:4 E:3 

b) Þeim er illa hvorri við aðra  Y:0 E:2 

c) Þeim er illa við hvora aðra  Y:4 E:3 

3.  

a) Jón og Siggi elska hvorn annan Y:4 E:5 

b) Jón og Siggi elska hvor annan Y:4 E:3 

4.   

a) Ripp, Rapp og Rupp ógnuðu hvor öðrum með byssum  Y:2 E:2 

b) Ripp, Rapp og Rupp ógnuðu hvorum öðrum með byssum  Y:2 E:0 

c) Ripp, Rapp og Rupp ógnuðu hverjum öðrum með byssum   Y:0 E:2 

d) Ripp, Rapp og Rupp ógnuðu hver öðrum með byssum  Y:4 E:4 

5.  

a) Sigga og Dóra söknuðu hvorrar annarrar  Y:2 E:0 

b) Sigga og Dóra söknuðu hvorrar aðrar  Y:1 E:0 

c) Sigga og Dóra söknuðu hvor aðrar   Y:0 E:0 

d) Sigga og Dóra söknuðu hvor annarrar  Y:5 E:8 

6.  

a. Þingmenn ríkisstjórnarinnar sátu hvor andspænis öðrum á fundinum Y:1 E:1 

b. Þingmenn ríkisstjórnarinnar sátu hver andspænis öðrum á fundinum Y:5 E:4 

c. Þingmenn ríkisstjórnarinnar sátu andspænis hverjum öðrum á fundinum Y:0 E:2 

d. Þingmenn ríkisstjórnarinnar sátu andspænis hvorum öðrum á fundinum Y:0 E:0 
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7.  

a. Konurnar í saumaklúbbnum keyptu gjafir hvor handa annarri  Y:0 E:2 

b. Konurnar í saumaklúbbnum keyptu gjafir handa hvorri annarri  Y:1 E:1 

c. Konurnar í saumaklúbbnum keyptu gjafir hver handa annarri  Y:3 E:4 

d. Konurnar í saumaklúbbnum keyptu gjafir handa hverri annarri  Y:4 E:1 

Hér fást svipaðar, en þó aðeins öðruvísi niðurstöður en við er að búast miðað við 

niðurstöðurnar úr textablaðinu sem sýndar eru í töflu 1. Ákveðið var að hafa spurningalista 

sem þennan með í könnuninni til þess að athuga hvort að þátttakendur gerðu sér betur grein 

fyrir beygingarmöguleikum og þar með hefðbundnu beygingunni þegar möguleikarnir standa 

allir fyrir framan þá. Það virðist vera þannig að sumu leyti að einhverjir þátttakendur geri sér 

betur grein fyrir þeirri orðmynd sem er samkvæmt hefðinni og telji hana rétta þegar þeir hafa 

nokkra mismunandi valmöguleika. Þá ályktun má draga vegna þess að 

textablaðsniðurstöðurnar sýna að færri en helmingur þátttakenda tekur eftir því í texta þegar 

hver/hvor annar er sambeygt en í þessum niðurstöðum eru fjórar spurningar af sjö sem er 

svarað rétt samkvæmt hefðinni af meirihluta þátttakenda. Hins vegar er einungis ein spurning 

sem fær afgerandi mörg stig á réttan svarmöguleika, hinar sex eru með meiri dreifingu milli 

möguleika þó flestir velji þann sem er samkvæmt hefðinni.  

Fyrstu tvær spurningarnar innihalda setningar sem hafa forsetningu. Það dæmi þar sem 

forsetningin var höfð fyrir framan fornöfnin fékk langflest stig. Þriðja spurningin innihélt 

enga forsetningu en sú setning sem hafði sambeygð fornöfn fékk fleiri stig en hin setningin 

með hefðbundnu beygingunni. Í fjórðu spurningunni sem tók til þriggja aðila var engin 

forsetning en val var á milli hvor og hver þar sem það svar sem er samkvæmt hefðinni og með 

réttri mynd hver/hvor fékk örlítið fleiri stig en hinir valmöguleikarnir.  

Fimmta dæmið fékk afgerandi niðurstöður en þar töldu 13 af 16 þátttakendum þá setningu 

rétta sem innihélt rétta mynd af hver/hvor og hafði beygingu samkvæmt hefðinni. Þar olli 

fallvaldur eignarfalli á seinni hluta fornafnanna en það er líklegt að það spili inn í 

máltilfinningu þátttakenda, þ.e. að þeim hafi þótt hvorrar annarrar rangt vegna þess að erfitt 

er að segja þessi orð saman því þau innihalda mikinn fjölda bókstafsins r. Þó sést að þrír yngri 

þátttakendur töldu hægt að nota hvorrar í þessu dæmi en enginn af eldri þátttakendunum taldi 

það mögulegt. Sjötta spurningin fékk nokkuð skýrar niðurstöður þar sem sú setning sem er 

samkvæmt hefðinni hlaut flest stig en þar var forsetningin andspænis og augljóst að setningin 

átti við fjölda fólks og því flestir sem völdu hver í stað hvor. Sjöunda spurningin fékk flest 

stig við setninguna sem er samkvæmt hefðinni en þó aðeins tveimur fleiri stig en sú setning 

sem var sambeygð.  
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6.3. Heildarniðurstöður könnunnar 

Eins og sagt var frá hér að ofan er mjög athyglisvert að hjá sumum þátttakendum var mikið 

ósamræmi á milli svara á textablaðinu annars vegar og spurningalistans hins vegar. Tel ég 

þetta stafa af mikilli óvissu fólks um hvernig skal yfirleitt nota þetta orðasamband. Vegna 

flókinnar beygingar gerir fólk sér eflaust oft litla grein fyrir réttu og röngu og sumir nota það 

ef til vill sitt á hvað hverju sinni. Aðrir gætu tekið eftir réttri beygingu þegar þeir hafa alla 

valmöguleika skýra fyrir framan sig en kannski er eftirtektin minni þegar orðin eru saman í 

samfelldu máli eða texta. 

Sú staðreynd að þó er heilmikill hluti þátttakendanna sem taldi sambeygingu orðanna 

fullkomlega eðlilega bæði í textanum og á spurningalistanum hlýtur að gefa nokkuð skýrar 

niðurstöður og staðfestir það sem komist var að í kafla 5 um tíðniþróunina. Sambeygingin er 

almenn og algeng þó að hefðbundna beygingin, sú eldri, lifi enn í málinu. Það virðist vera 

þannig að ef forsetning er með gagnverkandi fornöfnunum þá finnist þátttakendum réttara að 

sambeygja orðin. Dæmið í textanum sem var í réttri mynd var af helmingi þátttakenda talið 

rangt og það hlýtur að gefa einhverja hugmynd um að fólki sé eðlilegra að sambeygja 

fornöfnin. Eins virðist eldri hópurinn gera sér örlítið meiri grein fyrir muninum á hver og hvor 

og gæti það stafað af því að um það var meira fjallað í skólabókum eldri tíma en yngri.  
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7. Lokaorð 

Hér hefur verið fjallað um beygingarbreytingu á gagnverkandi fornafninu hver/hvor annar. 

Eins og fram hefur komið er hefðbundin beyging orðasambandsins mjög flókin og á engan 

sinn líkan í íslensku máli. Hér eru tvö orð sem eiga saman en taka þrátt fyrir það ekki fall frá 

sama fallvaldi. Flóknar beygingar sem þessar virðast oft leiða til málbreytinga sem fela í sér 

ákveðna einföldun. Sú staðreynd að margir Íslendingar hafi í dag tilhneigingu til að 

sambeygja gagnverkandi fornafið ætti því ekki að koma á óvart og er hér augljóslega um 

útbreidda málbreytingu að ræða. Tungumál eru lifandi fyrirbæri sem breytast og þróast en 

þegar nýtt málafbrigði verður til yfir eitthvað sem þegar er til í tungumáli myndast oft 

einhvers konar togstreita. Tvö málafbrigði yfir sama hlutinn geta hins vegar lifað lengi hlið 

við hlið eins og greinilega á við í þessu tilviki en það er trú manna að á endanum taki annað 

þeirra yfir. 

Sagt var frá fordæmingum málvöndunarsinna á nútímanotkun orðasambandsins en eðlilegt er 

að slíkrar íhaldssemi gæti hjá eldri kynslóðum sem ólust upp við aðra málvenju. Hins vegar 

vandast málin þegar málnýjungin er orðin að máltilfinningu margra og jafnvel meirihluta 

landsmanna. Málvöndunarsinnar landsins reyndu að sporna við nútímanotkuninni á 

gagnverkandi fornafninu en það virðist ekki hafa skilað sér því erfitt getur reynst að breyta 

einhverju sem þegar er orðið að máltilfinningu svo margra. Eins og sagt var frá í ritgerðinni 

talaði Höskuldur Þráinsson (1987, bls. 16-18) um að upprunasjónarmið eins og 

málvöndunarsinnarnir gengu út frá væru miklu fremur málpólitísk en málfræðileg og því 

vafasamt að ganga út frá því að nútímanotkunin sé með öllu röng eins og má lesa úr 

málvöndunarpistlunum.  

Þeir málvöndunarpistlar sem hér voru til umræðu gengu flestir út frá því að það væri hreinlega 

auðvelt að uppræta þessa „röngu“ beygingu en það sem er athyglisverðast er að enginn þeirra 

velti fyrir sér mögulegum ástæðum þess að fólk hefði tilhneigingu til að sambeygja orðin. 

Þegar skólabækur og málfræðirit frá deginum í dag allt aftur til ársins 1861 voru skoðuð kom 

í ljós að lítið sem ekkert var fjallað um gagnverkandi fornafnið og „rétta“ beygingu þess. Það 

var einungis fjallað ítarlega um það í málfræðihandbókum sem oftast eru ekki notaðar nema 

af þeim sem vilja leita sér málfræðilegrar sérþekkingar. Þrjár hugsanlegar útskýringar á því að 

svo lítið er fjallað um málið í skólabókum voru útskýrðar í ritgerðinni en í fyrsta lagi gæti 

verið að kennurum landsins hafi lengi þótt engin ástæða til að kenna eldri beyginguna vegna 

þess hve algeng sú nýja er orðin. Önnur kenningin er hins vegar sú að kennurum þyki 

upprunalega beygingin svo flókin að erfitt gæti reynst að kenna börnum og unglingum að nota 
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hana. Sú þriðja er sú að kennarar hafi almennt ekki tekið eftir þessari breytingu á fyrri tímum 

en miðað við skrif Guðrúnar Egilson menntaskólakennara tók hún eftir breytingunni um 1980 

og því hefði verið eðlilegt að meira hefði verið fjallað um málið í skólabókum eftir þann tíma 

en raun ber vitni. Hvað svo sem reynist satt í þessum málum er það í hæsta máta skrítið að 

málvöndunarsinnar hafi furðað sig á því að erfiðlega gengi að uppræta nýju beyginguna þegar 

sú eldri og flóknari er ekki kennd í skólum. Auk þess sést bersýnilega á einum pistli Gísla 

Jónssonar sem sagt var frá að jafnvel málvöndunarsinnar eiga í erfiðleikum með 

orðasambandið þar hann sjálfum misskildi málið.  

Til að komast að því hvort nútímanotkunin hafi verið algeng lengi var tíðniþróun hennar 

skoðuð út frá rafræna safninu Tímarit.is en þar var átta mismunandi sambeygingum á 

gagnverkandi fornafninu flett upp. Tíðniþróun sambeygingarinnar var reiknuð út frá tíðni 25 

algengustu orða í íslensku þar sem ekki er hægt að fá nákvæmar upplýsingar um orðafjölda 

hvers árs eða áratugar á Tímarit.is. Niðurstöðurnar sem fengust studdu þann grun að 

nútímanotkunin er alls ekki ný af nálinni heldur hefur hún verið algeng mjög lengi. Fyrsta 

dæmið sem fékkst við leitina er frá 1851 en hafa ber í huga að útgáfa var minni þá og meira 

um ritskoðun og prófarkarlestur og því mögulegt að nútímanotkunin hafi komið upp í talmáli 

fyrr. Út frá súluritum sem sýnd voru má sjá að tíðni orðasambandsins eykst hægt og rólega 

með áratugunum frá 1850-1930 en eftir það fer hún hratt hækkandi. Samkvæmt tölum er hún 

orðin mjög algeng eftir 1930 en mikilvægt er að taka fram að mismunur tíðni nýrri og eldri 

beygingarinnar var ekki skoðaður og því gefa þessar niðurstöður ekki upplýsingar um tíðni 

nýrri beygingarinnar miðað við þá eldri. 

Að lokum var fjallað um könnun sem gerð var við samningu þessarar ritgerðar en henni var 

ætlað að sýna raunverulega máltilfinningu manna og athuga hvort nútímanotkunin væri orðin 

algengari en eldri beygingin. Samtals tóku 16 manns þátt og heildarniðurstöður sýndu fram á 

að þó að eldri beygingin lifi enn er sú nýja orðin mun algengari og því líklegt að hún taki á 

endanum yfir. Helst var sett út á dæmi sem innihéldu ranga mynd af hvor og hver miðað við 

fjöldasamræmi í texta og passar það við innihald skólabókanna sem skoðaðar voru en þar sem 

einhverjar útskýringar á orðunum hver/hvor og annar voru var helst að finna leiðbeiningar 

varðandi þetta. Þó heildarniðurstöður hafi sýnt að nútímanotkunin sé algengari mátti þó greina 

ákveðna óvissu meðal þátttakenda en sumir töldu sambeygingu ranga í fyrri hluta 

könnunarinnar en töldu hana svo rétta í seinni hlutanum. Þetta hlýtur að stafa af miklum vafa 

manna almennt um hvernig nota eigi orðasambandið sem ætti ekki að koma á óvart að sé 
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raunin vegna flókinnar beygingar. Ef til vill gæti mikil fordæming málvöndunarpistlanna 

spilað þar inn í.  

Að þessu sögðu þykir það sannað að tilgátur sem lagðar voru fram í upphafi ritgerðar reynast 

réttar. Nútímanotkun orðasambandsins hver/hvor annar er eðlileg málbreyting sem hefur 

komið í stað eldri og flóknari beygingar. Þó að höfundar málvöndunarpistlanna hafi talið 

auðvelt að uppræta þessa nýju beygingu reyndist svo ekki vera og hlýtur það að teljast eðlilegt 

miðað við hversu lítið var og er enn fjallað um málin í skólabókum og málfræðiritum. 

Málbreytingar verða á þeim stöðum í málinu sem viðkvæmir eru fyrir og eftir að málnýjung 

sem þessi hefur skotið föstum rótum getur reynst erfitt eða jafnvel ómögulegt að breyta 

máltilfinningu manna varðandi hana.  Ljóst er að hér er ekki um nýjung í málinu að ræða 

heldur er þessi beyging á orðasambandinu hver/hvor annar meira en hálfrar annarrar aldar 

gömul sem orðin er mjög útbreidd í íslensku í dag. 
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9. Viðauki 

Saga á textablaði – hluti af könnun 

Dag einn í mars var Anna á leið í skólann. Henni hafði hlakkað til þessa dags í marga mánuði. 

Þennan dag átti að halda árshátíð skólans og eftir hana stóð til að halda heljarinnar ball fyrir 

elstu bekkina. Anna átti ekki marga vini í skólanum, hún var nefnilega nýflutt til Reykjavíkur 

frá Djúpavogi. Fyrir nokkrum dögum var hrint henni á leiðinni heim, og hafði hún verið 

hrædd við að mæta í skólann síðan. Hún átti eina eldri systir, Birtu, sem var tveimur árum 

eldri en hún. Eftir þetta leiðindaratvik hafði Birta reynt að hughreysta Önnu. „Anna mín, á 

föstudaginn er árshátíðin og ballið, þá eignastu pottþétt fullt af vinum“ sagði Birta. „Ég vona 

það, ég vill ekki vera stelpan sem á aldrei neina vini!“ sagði Anna með tárin í augunum. 

Þeim hafði alltaf verið mjög hlýtt hvorri til annarrar og Birta passaði sérstaklega vel upp á 

Önnu sína. Þó þær hefðu oft strítt hverri annarri þegar þær voru litlar höfðu þær orðið betri og 

betri vinkonur með árunum. Birta vildi þó að Anna yrði örlítið sjálfstæðari því síðustu 

mánuði, frá því að fjölskyldan flutti til Reykjavíkur, hafði Anna verið óvenjumikið utan í 

henni.  

Þegar allir voru mættir í skólann þennan dag fóru kennararnir yfir dagskrána í síðasta skiptið. 

Hver bekkur hélt leikrit fyrir foreldra sína. Leikritið hjá bekknum hennar Önnu var um 

Rauðhettu. Kennurunum langaði þó að gera þetta ögn skemmtilegra og létu krakkana því 

skálda nútímaútsetningu á leikritinu þar sem Rauðhetta og úlfurinn urðu ástfangin.  

Ballið byrjaði svo stundvíslega klukkan fimm og höfðu kennararnir keypt snakk og gos handa 

krökkunum. Víst að þau höfðu verið svona dugleg síðustu daga við undirbúning 

árshátíðarinnar fannst þeim að allir ættu skilið smá gotterí. Fyrst fóru krakkarnir í stóran hring 

og áttu að kynna sig fyrir hvoru öðru, þó sumir væru nú búnir að vera saman í bekk í mörg ár. 

Þetta var gert til þess að nýju krakkarnir yrðu ekki útundan. Því næst byrjuðu leikirnir! Það 

var farið í speglaleik þar sem tveir og tveir voru paraðir saman. Nú varð Anna stressuð, þar 

sem félaginn sem hún fékk var einn af þeim sem höfðu hrint henni nokkrum dögum fyrr. Sá 

strákur hét Axel. Þeim hafði síðustu mánuði verið frekar illa við hvort annað. Nú hófst 

leikurinn, Önnu fannst þetta frekar óþægilegt. Þegar leikurinn var búinn hvíslaði Axel að 

henni: „Mér langaði bara að segja fyrirgefðu Anna, fyrir að hafa gert þetta um daginn“. Þetta 

fannst Önnu fallegt og ákvað strax að fyrirgefa honum því hún þráði ekkert heitar en að 

eignast einhverja vini á nýja staðnum.  
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Eftir góðan hálftíma af allskonar leikjum var tekið pásu. Allir fengu sitthvora kókdósina og 

einn lítinn snakkpoka, og þau voru auðvitað ekkert að hata það! Eftir gleðina hafði Anna 

eignast fjölmarga nýja vini og hélt sátt og sæl heim á leið. Núna hlakkaði henni sko til að 

mæta í skólann á mánudaginn. Þegar heim var komið ákvað Anna að hringja í bestu vinkonu 

sína á Djúpavogi en hún hét Dóra. Þær hringdu á hverjum degi í hvora aðra og höfðu gert það 

síðan Anna flutti. Hún sagði henni frá árshátíðinni og ballinu og að hún væri búin að eignast 

fullt af nýjum vinum. Vinkonan samgladdist henni en óskaði sér samt að Anna hefði aldrei 

flutt. Á meðan á símtalinu stóð kom önnur vinkona þeirra, Fía, í heimsókn til Dóru. Þær þrjár 

spjölluðu svo saman í fleiri klukkutíma, alveg þar til það var farið að líða að háttatíma. Þær 

höfðu allar verið vinkonur frá leikskólaaldri og söknuðu hvor annarrar eðlilega mjög mikið. 

Þær enduðu símtalið á því að ákveða að í páskafríinu ætluðu Dóra og Fía að koma til 

Reykjavíkur til Önnu. Anna skreið undir sængina sína þetta kvöld með bros á vör og hlakkaði 

loksins til að fara í skólann eftir helgina. 

 

 


