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Ágrip 
 

Markmið þessarar ritgerðar var að kanna stöðu orða með viðskeytið -ó í íslenskri 

málnotkun nú á tímum sem og upphaf og þróun þeirra í málinu. Orðmyndun með -ó er 

algeng í íslensku talmáli og sum orð mynduð á þennan hátt hafa verið í málinu nokkuð 

lengi, en lítið hefur verið skrifað um efnið áður. Í þeim tilgangi að varpa ljósi á sögu 

orðanna í íslensku voru athugaðar nokkrar tilgátur um tilkomu orðmyndunarinnar í málið 

og leitað að orðum með -ó í mismunandi útgáfum Íslenskrar orðabókar og 

slangurorðabókum. Til þess að kanna stöðu orðanna í málinu í dag var spurningakönnun 

lögð fyrir málnotendur. Tilgátan í ritgerðinni var sú að staða orðanna hafi nokkuð breyst 

með tímanum og notkunarsvið þeirra víkkað. 

Helstu niðurstöður voru þær að orðmyndun með -ó virðist eiga rætur að rekja til 

skólamálsins í Lærða skólanum í Reykjavík í seinni hluta 19. aldar og notkunar latneskra 

endinga með íslenskum orðum, en seinna gátu ýmisleg atriði eflt orðmyndunina. Í byrjun 

virtist mörgum þykja orðmyndunin afar vont mál sem ætti að forðast en nú eru orð með  

-ó stundum notuð í rituðum textum og sum þeirra hafa orðið jafnvel algengari en 

upprunalegu orðin sem þau hafa verið dregin af. Í Íslenskri orðabók eru ekki mörg dæmi 

um orð með -ó, en þau eru fleiri en í fyrri útgáfum orðabókarinnar þar sem fáein orð hafa 

bæst við með hverri nýrri útgáfu. Orð sem flestum finnst eðlilegt að nota voru aðallega í 

hópi orða sem lengi hafa verið í málinu og ný orð virðast jafnan hafa þrengra notkunarsvið 

þó að undantekningar séu til. Þótt orð með -ó séu notuð af öllum aldurshópum virðast 

flestir tengja þau máli unglinga og barna. Almennt má segja að það sé munur á viðhorfi 

til notkunar orða með viðskeytinu: sumir nota þau gjarnan og sumum finnst þau yfirleitt 

ljót og þeir forðast þau. 

Ritgerðin var unnin undir leiðsögn Katrínar Axelsdóttur og ég vil nota tækifærið til 

að þakka henni fyrir alla þá aðstoð sem hún hefur veitt mér. Einnig vil ég þakka öllum 

þeim sem tóku þátt í könnuninni sem notað var í ritgerðinni. 
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1. Inngangur 

 

Eitt af þeim atriðum sem mér finnst áhugaverð, en líka erfiðast að nálgast, þegar ég er að 

læra tungumál er talmál. Ég man til dæmis ekki eftir að hafa veitt styttingum með 

viðskeytið -ó sérstaka eftirtekt í íslenskunámi mínu, en samt virtust orðin eins og spennó, 

kæró, menntó o.fl. vera algeng í töluðu máli Íslendinga og sum þeirra fyrirfundust jafnvel 

í rituðu máli, til dæmis voru strætó og tyggjó meðal fyrstu íslensku orðanna sem ég lærði. 

Þegar ég velti því fyrir mér að skrifa BA-ritgerð um ó-orðin komst ég að því að það hafði 

ekki verið skrifað mikið um efnið. Oscar F. Jones skrifaði grein um þetta árið 1964 þegar 

orðin voru miklu færri talsins en í dag og orð með viðskeytið -ó hafa verið nefnd nokkrum 

sinnum í ritum sem varða íslensk viðskeyti eða talmál. Auk þess höfðu tvær BA-ritgerðir 

verið skrifaðar við Háskóla Íslands um efnið, en í þeim er áhersla lögð á sjálf orðin, 

málfræðileg einkenni og myndun þeirra. Lítið eða ekkert virðist hafa verið rannsakað um 

sögu orðanna í íslensku, stöðu þeirra í málinu í dag og afstöðu málnotenda til notkunar 

þeirra, og ég vonast til að varpa að nokkru leyti ljósi á það í þessari ritgerð. 

Markmið ritgerðarinnar er að kanna stöðu orða með viðskeytið -ó í íslenskri 

málnotkun nú á tímum og þróun þeirra í málinu. Í eldri textum þar sem þessi orð eru tekin 

til umfjöllunar er oft sagt að þau lifi yfirleitt bara í talmáli og séu sjaldan notað á prenti. 

Árið 1982 er í Orðabók um slangur, bannorð og annað utangarðsmál orðmyndun með  

-ó talin ein af helstum leiðum við slangursköpun í íslensku og margra dæma um slík orð 

er getið í orðabókinni. Það er þó vafasamt hvort orð með -ó eiga ennþá að vera talin til 

slangurs. Arngrímur Sigurðsson skrifar til dæmis bréf til Morgunblaðsins árið 2001 þar 

sem hann telur upp mörg slík orð og að hans mati verður nú á tímum „fáum um og ó við 

að heyra orð sem enda á ó“. Tilgátan í þessari ritgerð er að staða þessara orða hafi nokkuð 

breyst með tímanum og notkunarsvið þeirra víkkað. Sum orðanna með -ó hafa verið lengi 

í málinu og orðmyndun með -ó orðið frekar algeng í íslensku talmáli. Stundum koma slík 

orð líka fyrir í rituðum textum, til dæmis í fjölmiðlum, og spurning er hvort það sé ekki 

algengara nú á dögum en áður. Ef svo er gæti þetta verið vísbending um breytta stöðu 

orðanna í málinu en líka um breytingar á málstefnu og reglum sem farið er eftir við 

framleiðslu ritaðra texta. Í ritgerðinni verður leitað svara við eftirfarandi spurningum: 
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(1) a. Hver er uppruni orða með viðskeytið -ó í íslensku? 

b. Hver er afstaða íslensks málsamfélags til notkunar slíkra orða? 

c. Hefur notkunarsvið orðanna breyst síðan þau komu fyrst fyrir? 

d. Er einhver aldursmunur í tengslum við notkun þessara orða? 

 

Ritgerðin skiptist í þrjá hluta: Í fyrsta hluta verða nokkur orð sögð um rannsóknir 

sem áður hafa verið gerðar um orð og orðmyndun með -ó og gerð verður grein fyrir 

helstum einkennum slíkra orða sem varða orðmyndun, beygingu, merkingu og stílgildi. 

Sérstaklega verða þær niðurstöður ræddar sem snerta viðfangsefni þessarar ritgerðar sem 

er fyrst og fremst staða og þróun orðanna í íslensku. Í þessum hluta verður einnig bent á 

hliðstæður þessara orða í öðrum málum. Í öðrum hluta eru nokkur atriði sem varða tilurð 

og þróun orðanna í íslensku tekin til umfjöllunar. Þar verður sagt frá kenningum um 

uppkomu orðanna og ólíkar útgáfur Íslenskrar orðabókar (1964, 1983, 2002, 2010) 

skoðaðar til þess að sjá hvaða orð með -ó eru skráð og hvernig þeim er lýst. Auk þess 

verða tvær orðabækur skoðaðar sem eiga að lýsa talmáli fyrst og fremst: Orðabók um 

slangur, slettur, bannorð og annað utangarðsmál (1982) og Slangurorðabók Snöru á 

netinu þar sem allir geta skráð slangurorð eða nýyrði sem þeir nota eða hafa heyrt en þetta 

verður notað við gerð nýrrar slangurorðabókar. Þriðji hluti snýst um notkun orðanna nú á 

tímum og þar verður fyrst og fremst gerð grein fyrir niðurstöðum könnunarinnar sem gerð 

var fyrir þessa ritgerð. Könnunin fór fram á netinu og 44 einstaklingar á mismunandi aldri 

tóku þátt í henni. Könnunin skiptist í þrjá hluta: í fyrsta hluta var sýndur listi orða sem 

samanstóð af eldri og yngri orðum og orðum úr ólíkum orða- og merkingarflokkum og 

spurt var hvort þátttakendum þætti eðlilegt að nota þessi orð í talmáli og ritmáli. Í öðrum 

hluta voru dæmi um setningar fengnar úr ýmiss konar fjölmiðlatextum á netinu þar sem 

orð með -ó koma fyrir. Spurt var hvort manni fannst notkun orðanna eðlileg og spurningar 

vörðuðu bæði notkun í talmiðlum og í ritmiðlum. Vonast var til þess að svörin í þessum 

hluta sýndu viðbrögð við málnotkun annarra og þá sérstaklega í fjölmiðlum. Í síðasta 

hluta voru nokkrar almennar spurningar um notkun orðanna með -ó og afstöðu 

málnotenda til hennar. Auk þess voru þátttakendur beðnir um að nefna nokkur algeng orð 

með -ó sem höfðu ekki verið nefnd í könnuninni í þeim tilgangi að ef til vill stækka 

orðasafnið sem yrði notað í ritgerðinni. Könnunina má finna í held sinni í viðauka 

ritgerðarinnar.  
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Orðum sem voru notuð í þessari ritgerð var safnað á ýmsa vegu. Stór hluti orðanna 

var tekinn úr rannsóknum sem áður hafa verið gerðar um efnið og þá aðallega úr grein 

Oscars F. Jones Icelandic Neologisms in -ó (1964) og tveimur BA-ritgerðum sem hafa 

verið skrifaðar við Háskóla Íslands: ritgerð Bjargar Harðardóttur (1997) og ritgerð Huldu 

Vigdísardóttur (2015). Auk þess var leitað til ofannefndra orðabóka, en orð sem eru skráð 

þar (að undanskilinni Slangurorðabók Snöru) eru yfirleitt algeng og koma líka fyrir í 

nefndum ritum um efnið. Loks voru nokkur orð tekin úr svörum í könnuninni eða þau 

fundust á annan hátt á meðan unnið var að ritgerðinni. Listinn er að vísu ekki tæmandi og 

ekki væri hægt að búa til slíkan tæmandi lista í dag þegar viðskeytið er svona virkt og 

notað til frjálsrar orðmyndunar í tali. En hann dugar þar sem ritgerðin snýst að mörgu 

leyti um notkun orðanna í ritmáli og þá er venjulega um algengari orð að ræða. 

Þessi ritgerð snýst um orð með viðskeytið -ó þannig að aðeins orð þar sem -ó er 

viðskeyti verða skoðuð hér. Dæmi um slíkt orð er strætó sem var myndað úr orðinu 

strætisvagn þannig að það var stytt, síðari hluti þess var felldur brott og viðskeytinu -ó 

bætt við í enda þess sem eftir var: stræt+ó. Í íslensku eru einnig til önnur orð sem enda á 

ó, til dæmis tökuorð eins og píanó og sóló sem komu inn í íslensku sem slík og o sem var 

í endanum varð ó í samræmi við íslenskar hljóðfræðisreglur. Annað dæmi eru orð, 

venjulega af erlendum uppruna, þar sem ó var hluti stofnsins en kom í enda orðsins við 

stýfingu, til dæmis dipló (< diplómatískur) eða anó (< anórexía). Ó er ekki viðskeyti í 

þessum orðum, en sérstaklega síðari tegundin minnir á styttingar með viðskeytið -ó og 

það er hugsanlegt að málnotendur skilji þau á sama hátt. 

Textasöfn sem styðst hefur verið við í ritgerðinni eru Ritmálssafn Orðabókar 

Háskólans1, Íslensk textasafn2 og Tímarit.is3 sem eru öll aðgengileg á netinu. Ritmálssafn 

Orðabókar Háskólans inniheldur dæmi og upplýsingar um notkun orða í íslenskum 

ritheimildum frá miðri 16. öld til loka 20. aldar. Íslenskt textasafn er safn eldri og yngri 

íslenskra texta af ýmsu tagi (blöð og tímarit, skáldverk, fræðitextar o.s.frv.), en flestir 

textar í safninu eru útgefnir um 1985 eða síðar. Textarnir eru flokkaðir eftir aldri, tegund 

og efni og hægt er að leita að tilteknu orði eða orðmynd í mismunandi textategundum og 

fá dæmi um notkun þeirra. Á vefsíðunni Tímarit.is er safnað saman fjölmörgum blöðum 

og tímaritum frá Íslandi, Færeyjum og Grænlandi. Safnið inniheldur meðal annars nær öll 

                                                           
1 http://lexis.hi.is/cgi-bin/ritmal/leitord.cgi?adg=innsl. 
2 http://corpus.arnastofnun.is/. 
3 http://timarit.is/. 
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íslensk blöð og tímarit frá upphafi til ársins 1920 og öllum dagblöðum til dagsins í dag. Í 

safninu er líka hægt að leita að tilteknu orði.  

 

2. Um orð með viðskeytið -ó og nokkur einkenni þeirra 

2.1 Orð með -ó/-o í öðrum málum 

Talmálsleg orð sem enda á -ó eru ekkert séríslenskt fyrirbæri, orð sem eru mynduð á 

svipaðan hátt koma einnig fyrir í öðrum tungumálum. Sænski málfræðingurinn Mikael 

Parkvall birti árið 1998 samantekt úr umræðu um þessi orð á vefsíðunni Linguist List þar 

sem gerð er grein fyrir helstu einkennum þeirra og dæmi eru gefin um o-orð4 í ensku 

(amerískri, breskri og ástralskri), þýsku, frönsku, hollensku, dönsku, sænsku, finnsk-

sænsku, finnsku og íslensku.  

Í umræðunni kom fram að það má aðgreina fleiri tegundir orða sem enda á -o, en 

það er munur á tilveru og tíðni ákveðinna tegunda í mismunandi málum. Mikael Parkvall 

skipti orðunum í fjóra flokka: 

(2) a. orð þar sem o kom í enda orðsins þegar síðari hluti þess varð liðfelldur, til 

dæmis dipló (< diplómatískur, íslenska), klepto (< kleptomaniac, enska), alko 

(< alkoholist, sænska) 

b. orð þar sem -o er viðskeyti við stytt orð, eins og í orðinu strætó (< 

strætisvagn) og fjölmörgum öðrum íslenskum dæmum, eða til dæmis í sænska 

orðinu despo (< desperat) og styttingum eftirnafna í breskri ensku sem Jacko 

(< Jackson) eða Gibbo (< Gibson) 

c. orð þar sem með -o eru mynduð nafnorð úr sögnum og lýsingarorðum, til 

dæmis weirdo (< weird) og fatso (< fat) í ensku eða dummo (< dum ‘heimskur’) 

og pucko (< puckad ‘vitlaus, heimskur’) í sænsku5 

                                                           
4 Endingarnar sem samsvara -ó í íslensku eru táknaðar með o í hinum málunum sem eru tekin til 

umfjöllunar í þessari greinargerð. 
5 Parkvall segir að orð af þessum toga séu til í flestum germönskum málum sem voru skoðuð í þessari 

umræðu. Það á þó ekki við um íslensku þar sem viðskeytið -ó breytir ekki orðaflokki orðsins eða 

merkingu þess (annað en að gera orðið talmálslegra), málfræðilegu hlutverki þess má líkja við hlutverk 

styttingarmerkis (Jones 1964: 19). Sem dæmi má bera saman íslenska orðið púkó (‘gamaldags, 

hallærislegur’) sem er lýsingarorð eins og orðið púkalegur sem það er myndað úr (t.d. Það er svo agalega 

púkó að fara…) og sænska orðið pucko (‘vitlaus persóna’) sem er nafnorð myndað úr lýsingarhætti 

þátíðar puckad (t.d. Björn har ett pucko till arbetskamrat…, ett er óákveðinn greinir í sænsku). Dæmin 

eru tekin úr Íslensku textasafni og sænska textasafninu Korp - Språkbankens konkordansverktyg, sótt 11. 

apríl 2016. 
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d. „viðbótar-o“ sem er bætt við enda orðsins sem hefur ekki verið 

hljóðfræðilega breytt (t.d. stytt) og breytir ekki merkingu orðsins, til dæmis 

Jacko (< Jack) í breskri ensku 

 

Það eru aðallega fyrstu tvær gerðirnar í þessari flokkun sem eiga við íslensku. Munurinn 

á milli þessara tveggja flokka er sá að -o í (2a) er ekki viðskeyti heldur hluti upprunalega 

orðsins sem hafnaði í enda orðsins eftir styttinguna og í (2b) er -o viðskeyti sem er bætt 

við orðið og er ekki til í upprunalega orðinu. Þótt það sé um ólíka myndunarhætti að ræða 

líkjast þessi orð hljóðfræðilega og gegna svipuðu hlutverki (útkoman er styttri og yfirleitt 

talmálslegt orð). Það er því ekki ólíklegt að þeim sé steypt saman í huga málnotenda. Á 

þann hátt gætu orðin í hvorum hópi hafa eflt útbreiðslu hinna. 

Eitt sem flest o-orð í mismunandi málum eiga sameiginlegt samkvæmt þessari 

greinargerð er að þau eru tvíkvæð, o-inu er skeytt við einkvæðan stofn (eða á stofn sem 

varð einkvæður eftir styttingu). Einnig er stærstur hluti orðanna, sem voru gefin sem dæmi 

í umræðunni, nafnorð þótt til séu orð sem geta verið bæði nafnorð og lýsingarorð og minni 

hluti þeirra er notaður aðallega sem lýsingarorð. Ef þetta er borið saman við íslensku þá 

eru mörg orðanna líka nafnorð, en viðskeytið er auk þess oft notað í lýsingarorðum og 

stundum jafnvel í atviksorðum eða upphrópunum. Í greinargerðinni kemur líka fram að 

stór hluti orðanna hefur neikvæðan merkingarblæ, orðin tákna til dæmis oft neikvæða 

eiginleika, svo sem sæ. fetto (< fet ‘feitur’), e. fatso (< fat) ‘feitur maður’, þó að dæmi séu 

til um að -o sé líka notað með hlutlausum eða jákvæðum orðum. Í íslensku eru neikvæðu 

orðin hins vegar aðeins ein tegund orða sem koma fyrir með viðskeytinu. Til dæmis er 

algengt að staðarnöfn séu stytt og fái viðskeytið -ó, eins og í dæminu Sigló (< 

Siglufjörður) og það er líka eitthvað sem Parkvall tekur fram sem sérstakt fyrir notkun 

viðskeytisins í íslensku. Það er þó mikilvægt að taka fram að hér var ekki um fræðilega 

rannsókn að ræða heldur voru aðeins tekin saman svör og dæmi um notkun þessara orða 

í mismunandi málum sem byggja líklega aðeins á reynslu málfræðinga sem málnotenda. 

Það væri áhugavert að kanna nánar mun og líkindi á milli tungumála varðandi myndun 

og notkun þessara orða sem og útbreiðslu og frjósemi viðskeytisins -ó. 
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2.2 Orðmyndun með -ó í íslensku 

Viðskeytið -ó er mjög virkt í íslensku talmáli en það hefur þó ekki verið mikið skrifað um 

það. Oscar F. Jones skrifaði árið 1964 greinina Icelandic Neologisms in -ó sem er að hans 

viti fyrsta tilraun til að safna „Icelandic neologisms ending in -ó“ (Jones 1964: 27). Hann 

gerir grein fyrir tuttugu nafnorðum og átján lýsingarorðum afleiddum með viðskeytinu  

-ó sem hafa komið inn í íslenskt hversdagsmál (og hann nefnir auk þess fjögur nafnorð 

og fimm lýsingarorð sem eru til, en hann telur þau ekki vera útbreidd). Í greininni er 

fjallað um uppruna og útbreiðslu orðanna, nokkra beygingarfræðilega og 

setningafræðilega eiginleika þeirra og um „fyrirmyndir“ í málinu sem gætu hafa orðið til 

þess að orðin með -ó festu sig í sessi. Tvær stærstu rannsóknir um ó-orð sem gerðar hafa 

verið síðan eru tvær BA-ritgerðir í íslensku sem voru skrifaðar við Háskóla Íslands. Björg 

Harðardóttir skrifaði 1997 ritgerðina Um viðskeytið -ó þar sem hún tók til umfjöllunar 

mismunandi atriði sem varða orð með viðskeytið -ó í íslensku, frá tilgátum um uppruna 

þeirra til orðmyndunarreglna, beygingar og merkingar. Rannsóknin byggist á lista orða 

sem hún safnaði með ýmsum hætti og inniheldur bæði orð sem eru skráð á prenti, til 

dæmis í orðabókum eða í textasöfnum, og upplýsingar um orð sem hún fékk frá 

málnotendum. Listinn er birtur sem viðauki við ritgerðina. Næstum því tuttugu árum 

seinna, árið 2015, skrifaði Hulda Vigdísardóttir ritgerðina Óorð. Um orð mynduð með 

viðskeytinu -ó. Þar er fyrst og fremst gerð grein fyrir orðmyndun orða með -ó og 

skilyrðum hennar og einnig fyrir beygingu orðanna. Annars er viðskeytisins getið 

samhliða öðrum viðskeytum í stökum ritum sem fjalla um orðmyndunarfræði, til dæmis 

í fyrirlestri Eiríks Rögnvaldssonar Nokkur viðskeyti og tíðni þeirra (1986), eða um talmál, 

til dæmis  í grein Sigurðar Jónssonar Af hassistum og kontóristum (1984) þar sem borin 

var saman tíðni tiltekinna viðskeyta í Hagfræðiorðasafninu og Slangurorðabókinni. 

Í Íslenskri orðabók er -ó sagt vera 1) „viðskeyti notað til gælu-ummyndunar eða -

styttingar á íslenskum nafnorðum“ og 2) „gælu-viðskeyti fleirkvæðra lýsingarorða (og 

atviksorða)“ og í Málfarsbanka Árnastofnunar stendur að viðskeytið hafi lengi verið 

notað í talmáli til að stytta löng orð, en slík notkun þykir ekki vandað mál og með henni 

er ekki mælt. Eins og áður hefur verið sagt eru íslensku orðin (ólíkt sumum dæmum um  

ó-orð úr öðrum tungumálum sem hafa verið nefnd) aðallega styttingar – hluti orðsins er 

felldur brott og viðskeytinu er venjulega bætt við fyrsta atkvæði orðsins. Orðmyndun með 

viðskeytinu -ó líkist að nokkru leyti afleiðslu, þar sem nýtt orð skyldrar merkingar er 
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myndað með því að aðskeyti (forskeyti eða viðskeyti) sé bætt við rót orðsins, ólíkt 

samsetningu þar sem nýtt orð er myndað úr fleiri en einni rót (Eiríkur Rögnvaldsson 1990: 

18). En þótt aðeins ein rót sé sjáanleg á yfirborðinu er þessi orðmyndun frábrugðin 

dæmigerðri afleiðslu að því leyti að nýtt orð er dregið af heilu upprunalegu orði, en ekki 

mynduð þannig að viðskeytinu -ó sé bætt við rót (Eiríkur Rögnvaldsson 1990: 29). Þetta 

verður augljóst ef litið er til merkingar nýju orðanna annas vegar og forms þeirra hins 

vegar. Merking orðsins menntó er til dæmis ekki leidd aðeins af merkingu rótarinnar 

mennt- heldur samsvarar merkingin upprunalega samsetta orðsins menntaskóli sem 

sameinar merkingar beggja rótanna. Að því leyti má kannski líta svo á að orðið menntó 

líkist merkingarlega afleiddum samsetningum þótt hin rótin sé ekki sjáanleg í formi 

orðsins. Auk þess er myndun orða með viðskeytinu -ó svipað öðrum styttingum sem koma 

fyrir í talmáli, eins og lögga (< lögregla) eða proffi (< prófessor), að því leyti að 

orðmyndun hefur ekki „sérstaka merkingu heldur miklu fremur hlutverk, þ.e. það að stytta 

orð, einkum í talmáli“ (Eiríkur Rögnvaldsson 1990: 29). Þetta stríðir gegn hinni 

hefðbundnu skilgreiningu myndans sem „(minnsta) merkingarbæra eind í beygingu 

orðsins“ (Eiríkur Rögnvaldsson 1990: 24) og kenningum um að hægt sé að skipa orðunum 

niður í afmarkaða merkingarbæra hluta. Það væri kannski réttara að líta svo á að í orðum 

mynduðum með viðskeytinu -ó beri orðið sem heild alla merkinguna (Eiríkur 

Rögnvaldsson 1990: 24). Það merkir ekki endilega að ekki sé hægt að telja -ó 

myndan/viðskeyti, enda kemur það fyrir í mörgum mismunandi orðum þar sem það 

gegnir svipuðu hlutverki, en dæmi eins og þetta krefjast endurskoðunar á hefðbundna 

skilgreiningu myndans. Eiríkur Rögnvaldsson (1990: 25) leggur til skilgreiningu 

myndans sem „(minnst[u]) afmörk[uðu] eind[ar] í byggingu orðsins“ og sú skilgreining 

byggist á formlegum atriðum frekar en á merkingu. Form orða myndaðra með -ó sýnir 

líka að ný orð eru ekki alltaf mynduð einfaldlega með því að raða myndönum saman. 

Orðið menntó er hægt að skipta niður í rótina mennt- og viðskeytið -ó, en -ó er ekki alltaf 

bætt við (fyrstu) rót orðsins heldur fylgir hluti næstu rótar eða viðskeytis stundum með á 

undan viðskeytinu -ó. Sem dæmi má nefna r í Hafró (< Hafrannsóknarstofnun) og b í 

sambó (< sambýlismaður) sem eru upphaf annars myndansins í upprunalegu orðunum. 

Hulda Vigdísardóttir skoðar meðal annars skilyrði afleiðslunnar með viðskeytinu -

ó í BA-ritgerð sinni og segir þau vera ekki jafn ströng og áður, sem gæti verið vísbending 

um þróun viðskeytisins og útbreiðslu þess í málinu (Hulda Vigdísardóttir 2015: 4). Í 
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upphafi virðast til dæmis lýsingarorðin með -ó hafa verið mynduð úr orðum með 

viðskeytinu -leg- og svo bættust fleiri tegundir við. Oscar Jones (1964: 21–22) nefnir tólf 

lýsingarorð sem eru þekkt öllum Íslendingum og sex sem eldri málnotendur og fólk sem 

býr utan Reykjavíkur hafa líklega ekki heyrt. Öllu tólf orðin sem voru samkvæmt honum 

þekkt öllum málnotendum á þeim tíma eru mynduð úr lýsingarorðum með viðskeytinu  

-leg- (til dæmis púkó < púkalegur, sveitó < sveitalegur o.s.frv.), að undanteknu kippó sem 

er ekki leitt af lýsingarorði. Sex sjaldgæfari orðin eru að mestu leyti mynduð úr 

lýsingarháttum þátíðar (t.d. timbró < timbraður) og nútíðar (spennó < spennandi).  Í 

ritgerð Huldu koma fyrir fleiri tegundir lýsingarorða sem hægt er að stytta með 

viðskeytinu -ó, til dæmis orð með viðskeytunum -sam- (dásó < dásamlegur), -lát- (lausó 

< lauslátur) eða tveimur rótum (pottó < pottþéttur). 

Oscar Jones (1964: 22) segir að styttingar með viðskeytið -ó beygist ekki og nefnir 

orðið strætó, sem þá þótti vinsælasta orðið með -ó, sem eina undantekningu sem stundum 

beygist sem sterkt karlkynsorð með endinguna -s í eignarfalli eintölu og -ar í nefnifalli 

fleirtölu. Hin orðin eru samkvæmt honum óbeygjanleg og auk þess eru þau notuð einungis 

í nefnifalli, þolfalli og þágufalli eintölu (það eru til önnur orð í íslensku sem enda á -ó í 

þessum föllum, til dæmis kvenkynsorðið kló), en í eignarfalli eintölu og í fleirtölu er notað 

upprunalega orðið sem getur fengið mismunandi endingar háð falli og tölu. Í sambandi 

við lýsingarorð telur hann notkunarsvið þeirra vera þrengra en nafnorða og segir að 

lýsingarorðin séu aðeins notuð sem sagnfyllingar með frumlagi í eintölu eða fleirtölu 

(Jones 1964: 25). Hulda Vígdísardóttir fæst ítarlegra við beygingu orðanna í ritgerð sinni 

og ályktanir hennar sýna að breytingar hafa orðið á beygingu orðanna og þau hafa 

aðlagast málinu að nokkru leyti á þessum fimmtíu árum. Í rannsókn hennar kom fram að 

kvenkyns nafnorð (bæði sérnöfn og samnöfn) og karlkyns og hvorugkyns sérnöfn 

beygjast oftast ekki, en karlkyns og hvorugkyns samnöfn beygjast oft sterkt. Lýsingarorð 

með viðskeytinu eru eins og áður óbeygjanleg (Hulda Vigdísardóttir 2015: 3). 

Setningarfræðileg staða lýsingarorðanna virðist yfirleitt vera eins og hjá Oscari Jones – 

flest lýsingarorð eru notuð sem sagnfylligar (Sagan er spennó), en þau algengustu koma 

líka fyrir sem einkunnir (spennó saga). Lýsingarorð með -ó eru aldrei notuð sérstætt, án 

tilheyrandi fallorðs (*Myndó ‘myndarlegur’ var í skólanum). Árið 2015 virðast nafnorð 

með -ó vera ennþá sjaldan notuð í fleirtölu, en útbreidd nafnorð koma fyrir bæði í eintölu 

og í fleirtölu eins og grunnorð þeirra. Að mati Huldu (2015: 26) hafa eldri orð eins og 
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strætó, róló (< róluvöllur) og sleikjó (< sleikibrjóstsykur) aðlagast betur að íslensku 

beygingarkerfi og öðlast víðara notkunarsvið en sumar nýrri styttingar. 

Viðskeytið -ó er virkt í íslensku talmáli og í dag er hægt að mynda styttingar með 

því frá mörgum mismunandi nafnorðum og lýsingarorðum og auk þess er stundum hægt 

að stytta atviksorð á þennan hátt (t.d. ógó < ógeðslega, nákvó < nákvæmlega) og 

viðskeytið kemur jafnvel fyrir í nokkrum algengum upphrópunum (t.d. blessó < bless, 

bæjó < bæ, takkó < takk) þar sem ekki er um styttingu að ræða heldur hefur -ó verið bætt 

við eftir fyrirmynd styttinganna með -ó. 

Enda þótt það sé hægt að stytta mismunandi orð á þennan hátt er hægt að aðgreina 

nokkra merkingarflokka sem eru sérstaklega algeng sem styttingar með -ó. Í Íslenskri 

orðabók stendur að viðskeytið sé oft notað um skóla óg ýmsar stofnanir (t.d. Kvennó < 

Kvennaskólinn) og um staði (t.d. Sigló < Siglufjörður). Þessar tegundir nafnorða virðast 

hafa verið meðal fyrstu styttinganna með -ó enda nefnir Oscar Jones (1964: 19-22) sjö 

nöfn skóla, þrjú örnefni og þrjú heiti á húsum meðal tuttugu nafnorða með -ó sem hann 

hefur safnað. Auk þess eru tvö orð sem tengjast barnaheimi á listanum: róló (< róluvöllur) 

og sippó (< sippuleikur). Í dag er viðskeytið ennþá virkt í styttingum barnaleikja, eins og 

í orðunum bíló (< bílaleikur), dúkkó (< dúkkuleikur), dýró (dýraleikur), mömmó (< 

mömmuleikur), svo að dæmi séu nefnd. Björg Harðardóttir (1997: 29) telur merkingu 

orðanna með -ó tengjast oft börnum og unglingum og þeirra reynsluheimi. Það er 

skiljanlegt að styttingar eins og þessi henti börnum enda eru langar samsetningar algengar 

í íslensku og  þær getur verið erfitt að bera fram. Þetta getur líka verið ein ástæða þess að 

þessi orðmyndun er svo algeng í íslensku talmáli. Dæmi um orð sem tengist unglingum, 

auk fjölmargra nafna skóla, er orðið frímó (< frímínútur) sem var þegar til árið 1997 þegar 

Björg Harðardóttir skrifaði ritgerðina sína. Í Slangurorðabók Snöru er hægt að finna orð 

hádó sem samkvæmt lýsingu í orðabókinni merkir ‘hádegishlé’. Það tilheyrir sama 

merkingarsviði og frímínútur og gæti hafa verið myndað með hliðsjón af frímó sem var 

þekkt í málinu. En hádó virðist ekki vera útbreitt og flestum þátttakendum í könnuninni 

sem gerð var fyrir þessa ritgerð finnst ekki eðlilegt að nota það. 

Það er áhugavert að það er hægt að finna að minnsta kosti tvær merkingar orðsins 

hádó í dæmum á netinu – auk merkingarinnar ‘hádegishlé’ sem er getið í Slangurorðabók 

Snöru eru til dæmi eins og Fiskur og grænmeti í hádó, ávextir í eftirrétt þar sem skýrt er 

að merking styttingarinnar er ‘hádegismatur’. Það er ekki sjaldgæft að styttingar með -ó 
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séu margræðar enda þurfa nafnorð mynduð með -ó að hafa minnst tvær rætur í stofni 

grunnorðsins (Hulda Vigdísardóttir 2015: 14), en aðeins fyrsta rótin helst í styttingunni. 

Hluti orðanna með -ó (venjulega eldri) hefur fest sig í sessi í málinu og er þekktur flestum 

málnotendum. Enginn væri til dæmis í vafa um hvað orðin eins og strætó, sleikjó, tyggjó 

eða róló standa fyrir. Hins vegar eru til orð sem eru mynduð frjálslega í tali einstaklings 

eða orð sem eru notuð innan ákveðinna hópa, til dæmis fjölskyldu eða hóps vina eða 

vinnufélaga, og þessi orð eru ekki alltaf skiljanleg utan samhengis eða hópsins. Ein af 

spurningunum í könnuninni fyrir þessa ritgerð var hvort til væru orð með -ó sem eru notuð 

aðeins innan fjölskyldu eða vinahópa þátttakandans og sem aðrir myndu ekki þekkja. 

Nokkur svör vörðuðu nöfn á stöðum (Klambró < Klambratún), sem þeir hugsanlega hafa 

einhver tengsl við og nota þau oft þess vegna, eða orð sem varða húsnæði (hjónó < 

hjónaherbergi, dótó < dótaherbergi) og hversdagsleika (t.d. tvíbó < tvíburar, vinkó < 

vinkona, búðó < búðarleikur). 

 

2.3 Stílgildi orða með viðskeytið -ó 

Hvert tungumál er hægt að nota í mismunandi málsniðum, meira eða minna formlegt, og 

er það háð meðal annars sambandi mælanda og viðmælanda, aðstæðunum eða 

umræðuefninu. Það að geta skipt um málsnið er hluti mál- og samskiptahæfni okkar. 

Þegar talað er um málsnið er venjulega gerður munur á milli talmáls og ritmáls af því að 

þar er oft verulegur munur á málsniði (Ari Páll Kristinsson 1998: 18). En talmál getur í 

sumum tilvikum líkist ritmáli, til dæmis í undirbúnum ræðum í talmiðlum eins og 

fréttaflutningi. Hins vegar getur ritmal átt ýmislegt sameiginlegt með talmáli í sumum 

textategundum sem eru notaðar við óformlegar aðstæður, til dæmis á Facebook eða 

bloggsíðum, í SMS-skilaboðum eða skjátextum. Bæði talmál og ritmál getur verið 

formlegt og óformlegt. 

Munurinn á málsniði sést ekki síst í orðavali og orð með viðskeytið -ó tilheyra 

almennt (óformlegu) talmáli. Aðeins nokkur orð mynduð á þennan hátt eru skráð í 

Íslenskri orðabók og næstum því öll eru merkt sem óformleg, fáein jafnvel sem slangur.6 

En frá samtímalegu sjónarhorni er staða öllu orðanna ekki eins í málinu. Eins og fjallað 

                                                           
6 Þetta kemur líka fram í fyrirlestri Eiríks Rögnvaldssonar Nokkur viðskeyti og tíðni þeirra og í grein 

Sigurðar Jónssonar Af hassistum og kontóristum (1984: 158) þar sem viðskeytið fannst í 114 orðum í 

Slangurorðabókinni en ekki einu sinni í  Hagfræðiorðasafninu. 
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hefur verið um áðan hafa nokkur orðanna verið lengi í málinu og sum þeirra hafa aðlagast 

að íslensku beygingarkerfi betur en hin og öðlast víðara notkunarsvið. Fáein orð hafa 

jafnvel orðið algengari en grunnorðið sem þau voru mynduð úr og það er ekki erfitt að 

geta sér þess til að svona orð séu líka notuð í rituðu máli. Það er auðvelt og stundum 

hentugt að búa til styttingar/afleiðingar með viðskeytinu -ó og þau eru stundum mynduð 

frjálslega í málinu eða notuð innan tiltekins hóps, til dæmis fjölskyldu eða vinahópa. 

Merking þessara orða er ekki alltaf augljós utan samhengis eða fyrir málnotendur sem 

tilheyra ekki hópnum og geta jafnvel þótt ljótt mál þeim sem nota þau ekki. Það er ljóst 

að svona orð muni ekki hafa jafnbreitt notkunarsvið og þau fyrrnefndu.  

Stílgildi orða breytist venjulega með tímanum. Þegar nýtt orð kemur inn í málið er 

það markað og þýkir framandi og kannski jafnvel ljótt, en smám saman getur staða þess 

breyst, það getur annaðhvort fallið úr notkun eða fest sér í málinu og fengið víðara 

notknarsvið. Ulla-Britt Kotsinas skrifar um svipaða þróun slanguryrða í sænsku og nefnir 

mörg dæmi um orð sem einhvern tímann voru talin slangur, en staða þeirra breyttist smám 

saman og þau eru nú venjuleg orð sem hægt er að nota í venjulegu tali og stundum einnig 

í tilteknum tegundum af ritmáli. Eitt af atriðum sem hún nefnir í því sambandi eru 

viðskeytin -is og -o. Um -o var fjallað áðan, en viðskeytið -is virðist að enn meira leyti 

samsvara orðmynduninni með -ó í íslensku. Þetta kemur meðal annars fram í grein sem 

Gunnlög Josefsson skrifaði um viðskeytið 2002. Viðskeytið er mjög virkt í sænsku 

talmáli þar sem það er oft notað til að stytta lengri orð og gera þau talmálslegri. Dæmi um 

afleiðingar með -is eru mörg og eins og í íslensku eru sum orðanna mynduð frjálslega í 

tali og geta verið illskiljanleg eða margræð utan samhengis, en önnur hafa fengið fasta 

merkingu og halda áfram að lifa sjálfstæðu lífi í málinu. Mörg orð með -is eru í dag 

venjuleg orð í sænsku og stundum algengari en upprunalegu orðin, t.d. dagis (< daghem 

‘dagheimili’), loppis (< loppmarknad ‘flóamarkaður’), kompis (kompanjon ‘félagi’), 

godis (< godsaker ‘sælgæti’), kändis (< känd person ‘fræg persóna’). Viðskeytið kemur 

fyrir í nöfnum fyrirtækja, t.d. Friskis och svettis (keðja líkamsræktarstöðva) og í orðinu 

funkis (< funktionalism) sem er notað sem listfræðilegt hugtak. Auk þess að vera útbreidd 

eiga orðin með -is það sameiginlegt með íslensku orðunum með viðskeytið -ó að 

viðskeytið sjálft hefur ekki neina merkingu eða beygingarfræðilega eiginleika heldur 

getur bæst við orð af mismunandi merkingarflokkum og orðflokkum og myndað nafnorð 

(bæði samnöfn og sérnöfn) eins og í dæmunum að ofan, lýsingarorð (t.d. bakis < bakfull 
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‘timbraður’, poppis < populär), atviksorð (bergis < bergsäker ‘handviss’) eða 

upphrópanir (grattis ‘til hamingju’ < jag gratulerar/gratulationer), en nafnorðin eru 

algengust. Kotsinas heldur því fram að -is hafi verið virkast sem slangurviðskeyti í lok 

19. aldar og fyrsta hluta 20. aldar, en er ekki lengur svo mikið notað af ungu fólki til að 

mynda slanguryrði. Í staðinn virðist viðskeytið verða að hversdagslegum 

orðmyndunarhætti sem er notað til að stytta lengri og svolítið formleg orð og gera þau 

nothæfari í hversdagslegu tali án þess að þau þykji ljótt eða óvandað mál (Kotsinas 2003: 

9).7 Í Orðabók um slangur, slettur, bannorð og annað utangarðsmál má finna mörg orð 

með -ó og það hefur verið nefnt að Málfarsbankinn mæli ekki með notkun orða slíkra 

orða, en það er spurning hvort þróun viðskeytisins í íslensku er ekki svipuð og þróun -is 

í sænsku. 

Hugtökin slangur og talmál hafa verið nefnd nokkrum sinnum, en það er ekki alltaf 

skýrt hvað er átt við hvort þeirra, þannig að hér verða sögð nokkur orð um skilgreiningu 

hugtakana og hvernig þau eru notuð í þessari ritgerð. Í formali Orðabókar um slangur… 

(1982: v-vii) segir að slangur sé oft tengt ákveðnum hópum í samfélaginu og að það njóti 

ekki viðurkenningar sem gott mál. Slangur er fyrst og fremst notað í talmáli innan hópsins 

en ekki við formlegar aðstæður. Slangurmál einkennist oft af gamansemi og sérkennilegri 

orðmyndun, orðatengslum, umritunum og orðaleitum og er oft skapað og notað af 

unglingum.  Eins og nefnt hefur verið eru slanguryrði oft bundin ákveðum tíma og tísku 

og síðan getur þróun þeirra verið í þeirri átt að þau hverfa úr málinu eða verða hluti 

almenns máls.  

Eins og kemur fram í þessari lýsingu tilheyrir slangur allajafna talmáli, en allt talmál 

er ekki talið til slangurs. Í Íslenskri orðabók er talmál útskýrt sem „talað mál“, 

„beygingarmyndir, orð eða málsnið sem einkum er notað í töluðu máli“ eða „það mál sem 

talað er hversdagslega“. Talmál er andstæðan við ritmál sem er oft formlegra og vandaðra 

og getur táknað venjulegt mál sem notað er hversdagslega eða þau atriði sem koma 

sjaldan fyrir í rituðu máli, en þarf ekki endilega að vera svo markað eða takmarkast við 

ákveðna hópa eins og slangur er gjarna. 

                                                           
7 Viðskeytið -o virðist hins vegar þykja meira slangurmál í sænsku og vera algengara í slangursköpun en  

-is, sérstaklega hvað varðar orð sem tákna persónur (Kotsinas 2003: 9). 
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3. Uppruni og þróun orðmyndunar með -ó  

3.1 Uppruni viðskeytisins  

Ef leitað er að orðum með viðskeytið -ó í blöðum og tímaritum frá árunum um miðja 20. 

öld kemur brátt í ljós að það þótti mörgum afar vont mál sem ætti að forðast, það var litið 

á þessi orð sem slanguryrði sem voru farin að tíðkast mikið meðal (unga) fólksins í 

Reykjavík. Í grein í Vísi frá 1938 undir titlinum Leiðinlegar málvillur, sem nauðsyn ber 

til að útrymt verði eru orðin eins og strætó, púkó, Gúttó, Kvennó o.s.frv. kölluð 

„algengustu orðskrípi nútímans“ og sögð ekki vera annað en „örgustu götuslettur“. Árið 

1956 skrifar 13 ára strákur bréf til Óskastundarinnar, barnablaðs Nýja Tímans, og kvartar 

undan máli ungra Reykvíkinga sem flestir segja strætó fyrir strætisvagn: „þá mætti segja 

t.d.—: Eg kom með strætisvagninum, — en fyrir alla muni ekki ‘strætó’“, skrifar hann. 

En orð eins og þessi sem voru greinilega að breiðast út höfðu þá verið í málinu í 

nokkurn tíma. Elstu dæmin um orðmyndun með -ó í íslensku sem vitað er um eru frá 

seinni hluta 19. aldar og eiga rætur að rekja til máls nemendanna í svo kallaða Lærða 

skólanum eða Latínuskólanum sem var fyrirrennari Menntaskólans í Reykjavík. 

Steingrímur J. Þorsteinsson komst að þeirri niðurstöðu að upphaf nafnorðsendingarinnar 

-ó, sem á hans tíma var mikið notað í „óvönduðu Reykjavíkurmáli“ (1943: 229), gæti 

tengst skólamáli þegar hann rannsakaði skáldsöguna Föstuinngangurinn 18618. Það er 

skólasaga frá nefndum Lærða skóla sem gerist, eins og titillinn segir, föstuinnganginn 

1861. Í sögunni er sagt að skólapiltar hafi kallað kennarann Hannes Árnason Snakkara 

eða Snakkó. Snakkó er greinilega styttri mynd auknefnisins Snakkari. Kennarinn kenndi 

náttúrusögu sem nemendurnir kölluðu snakk, þar af auknefnið (Steingrímur J. 

Þorsteinsson 1943: 230–231; Jones 1964: 24). Steingrímur útskýrir myndina þannig að 

latnesku nafnorðsendingunni -o (eins og í draco, -onis) hafi verið skeytt aftan við 

íslenskan orðstofn. Annað dæmi um svipaða orðmyndun úr skáldsögunni er tíkarnafnið 

Spakó9 og Steingrímur nefnir líka setninguna „Þú lýgur það, þinn stóri drakó“ þar sem 

                                                           
8 Sagan Föstuinngangurinn 1861 er varðveitt í handriti skrifuðu með hendi Eggerts Ólafssonar Bríms sem 

er líka talinn höfundur hennar í handritaskránni, en Steingrímur J. Þorsteinsson (1943: 229) segir þetta 

vera mjög vafasamt. Steingrímur nefnir söguna þegar hann fjallar um skáldsagnagerð fyrir tíma Jóns 

Thoroddsens og möguleg áhrif þess á sögur hans. Hann segir að sagan sé „hin merkasta skólalífslýsing“ 

og að lýst sé „skólalýð öllum og háttum hans, kennslustundum, drykkjum pilta, ærslum og samræðum 

þeirra á ósviknu skólamáli með viðeigandi útlenzku slettum […]“ (Steingrímur J. Þorsteinsson 1943: 

230). 
9 Jones (1964: 24) segir að nafnið Spakó sé myndað úr lýsingarorðinu spakur ‘rólegur, kyrrlátur’.  
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latneska orðið draco er notað og það gæti hafa verið fyrirmynd (ásamt öðrum þess háttar 

orðum) fyrir afleiðslu með -ó. Í latínu er -o líka algeng sviptifallsending.  

Sagan Föstuinngangurinn 1861 er meðal annars áhugaverð af því að hún er dagsett, 

en hún geymir ekki einustu dæmin um slíka orðmyndun sem gæti tengst latínu. Það er til 

dæmis sagt um Bjarna Johnsen, latínukennara og rektor Lærða skólans 1851–1868, að 

hann talaði mjög einkennilegt mál með mörgum tökuorðum úr dönsku, frönsku og latínu 

og setti oft latnesku sviptifallsendinguna -ó aftan við nöfn frægra persóna, til dæmis 

kallaði hann Snorra Sturluson Snorró (Groenke 1975: 482–483). Annað dæmi um að 

uppruni viðskeytisins sé tengdur latínu má finna í Vísi í grein um málvillur frá 1938 sem 

nefnd var að ofan. Þar er uppruni orðmyndunar með -ó í íslensku rakinn til orðsins Iðnó 

(< Iðnaðarmanna(félags)húsið) sem höfundurinn telur hafa komið upp í Latínuskólanum 

á tímabilinu 1896 (þegar Iðnaðarmannahúsið var reist) – 1900. Greinarhöfundurinn 

heyrði fyrst orðmyndunina hjá skólafélaga sínum sem bjó til orðið til gamans eftir 

latneskri fyrirmynd. Hann notaði þó myndina „eins og kunnáttumaður“, aðeins í 

málfræðilega réttu samhengi, það er að segja sem þágufall eða staðarfall þar sem sviptifall 

væri notað í latínu (að vera í Iðnó), en ekki í öðrum föllum, til dæmis sem þolfall (*að 

fara í Iðnó). Hér er þó ekki um fræðilega rannsókn að ræða enda segist höfundurinn vera 

viðvaningur á sviði íslenskra fræða og undirritar greinina sem Leikmaður.10 Það eru til 

önnur dæmi um notkun latínu í skólamáli, til dæmis er lagt til í Íslenskri orðasifjabók 

(1989) að orðið dubbíó í orðasambandinu í dubbíó gæti hafa haft uppruna í latínumáli 

skólapilta og latneska orðasambandinu in dubiō ‘í efa’. 

Kenningin um latneskan uppruna orðanna styðst enn fremur af því sem vitað er um 

uppruna svipaðra orða í öðrum málum. Að því leyti er athyglisverður samanburður við 

sænska viðskeytið -is sem líka á rætur að reka til latínu og orða sem enda á -is, t.d. 

lýsingarorðið rudis ‘óunninn; ódannaður’ eða nafnorðið canis ‘hundur’. Elsta ritaða 

dæmið um sænskt orð afleitt með viðskeytinu er frá 1719: rökis (‘tóbak’) < röka (‘reykja’) 

sem fannst í orðaupptalningu leynimáls farandkaupmanna. Á 19. öld festi viðskeytið sig 

í sessi í málinu, varð virkt og mismunandi samfélagshópar notuðu það í máli sínu, meðal 

annars nemendur (Grünbaum 2010). Út frá heimildum sem notaðar hafa verið í þessari 

ritgerð er þó erfitt að segja til um hvernig orð afleidd með -is í leynimáli farandkaupmanna 

tengjast orðmynduninni með viðskeytinu í dag og hver raunverulega kveikjan að því hefur 

                                                           
10 Orðið Iðnó er ekki til í Íslenskri orðsifjabók (1989). 
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verið. Fleiri sænskir málvísindamenn virðast hafa tengt viðskeytið við mál skóla- og 

háskólanemenda þar sem orð voru stundum „latíníseruð“ til gamans. Auk afleiðslu með -

is hafa önnur dæmi verið nefnd eins og Norax fyrir Noreen eða pankakium fyrir 

veitingastað í Uppsölum (Josefsson 2002: 2).  

En eins og Steingrímur J. Þorsteinsson bendir á (1943: 231) er þó ekki víst hvort 

afleiðslan með -ó sem hefur orðið svo vinsæl í íslensku hafi þróast beint úr orðmyndun 

með latneskri endingu í skólamáli og aðrar skýringar eru líka til um hvernig orðmyndunin 

hafi komið inn í málið og af hverju hún hafi fest sig í sessi og orðið eins virk og hún er í 

dag. 

Oscar Jones segir að Íslendingar tengi orð með viðskeytið -ó orðinu ódó, þótt -ó sé 

ekki viðskeyti í því. Björg Harðardóttir (1997: 9) telur ólíklegt að þetta eina orð gæti hafa 

komið af stað „svona langlífri og fjölbreytilegri orðmyndun“ en orð eins og þessi gætu 

hafa rutt leiðina fyrir orð mynduð með -ó. Hún segir líka að notkun orðsins ódó hafi 

minnkað mikið síðan Jones skrifaði greinina. Jones nefnir einnig fleiri orð og orðmyndir 

í íslensku sem gátu hafa hjálpað orðunum að hljóma eðlilega í málinu og kannski líka eflt 

orðmyndunina. Í íslensku eru til nafnorð sem enda á -ó í tilteknum föllum, til dæmis 

kvenskynsnafnorð eins og kló og ró (nefnifall, þágufall og þolfall eintölu), 

hvorugkynsnafnorð eins og hró (nefnifall og þágufall eintölu og fleirtölu), 

karlkynsnafnorð eins og sjór og skór (þágufall og þolfall eintölu) o.fl.11 Einnig eru til 

tökuorð sem enda á ó, til dæmis píanó, sóló, kakó, kíló, bíó, radíó o.s.frv. Fyrstu þrjú 

þessara orða hafa verið í málinu síðan fyrri hluta eða miðju 19. aldar samkvæmt Íslenskri 

ritmálssafn, þ.e.a.s. áður en fyrstu orð með -ó sem vitað er um hafa komið upp í íslensku. 

Björg Harðardóttir segir að mörg orð af erlendum uppruna hafi verið á listunum þar sem 

heimildarmenn hennar voru beðnir að skrifa orð með viðskeytið -ó sem þeir þekkja og 

hún telur þau kveikjuna að orðmynduninni frekar en ódó. Í könnuninni fyrir þessa ritgerð 

var orðið bíó nefnt nokkrum sinnum ásamt nokkrum öðrum tökuorðum sem enda á ó, t.d. 

lottó.  

                                                           
11 Jones (1964: 25) segir að það sé ekki margt í íslensku sem gæti hafa verið fyrirmynd fyrir myndun 

lýsingarorða með -ó og nefnir að fáein lýsingarorð enda á -ó í kvenkyni í nefnifalli eintölu, til dæmis 

mjór. Hann leggur til að áhrif gætu hafa verið tvíþætt: nafnorð með -ó og erlend orð sem gætu verið notuð 

bæði sem nafnorð og sem lýsingarorð, t.d. sóló. Mér finnst líklegt að lýsingarorðin hafi að mörgu leyti 

verið mynduð fyrir áhrif frá nafnorðum sem voru í framför enda eru þau líklega yngri (elsta dæmið um 

púkó í ritmálssafni er frá 1933 og um sveitó frá 1943, á síðunni Tímarit.is eru þó fyrstu dæmin um sveitó 

frá 1928). 
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Í upphafi þessa kafla var sagt frá strák sem líkaði illa við orðið strætó en hann 

skrifaði til barnablaðsins Óskastundarinnar. Honum var svarað að orðmyndun með -ó 

væri ekki til fyrirmyndar, en hún væri nokkuð gömul í málinu og lagt var til að hún hafi 

fengið fótfestu með upphafi bíóa á Íslandi. Sem dæmi nefnir hann að fyrstu bíóeigendur 

hafi verið kallaðir Bíó-Petersen og Bíó-Bjarni eftir starfsemi sinni.12 Fyrsta 

kvikmyndahús í Reykjavík hóf starfsemi árið 1906 og hét Reykjavíkur Biograftheater, en 

Reykvíkingar byrjuðu fljótlega að stytta það í Bíó13 (Eggert Þór Bernharðsson 1995: 4). 

Árið 1912 var opnað nýtt kvikmyndahús í Reykjavík sem fékk nafnið Nýja bíó og þá var 

farið að kalla það fyrsta Gamla bíó. 

Þótt orðið bíó hafi málfræðilega séð ekki verið mynduð á sama hátt og styttingar 

þar sem -ó er viðskeyti er það skiljanlegt að það tilheyri sama flokki í hugum margra 

málnotenda. Nafnið Iðnó var til í málinu þegar bíó kom upp og Gúttó (< Góðtemplarahús) 

er líka gamalt.14 Gúttó er ekki til í ritmálssafninu, en elstu dæmin á síðunni Tímarit.is eru 

frá 1911 og það hefur líklega verið til í talmáli í nokkurn tíma áður en það birtist á prenti. 

Það er hugsanlegt að þessi þrjú orð sem enda á -ó og voru vinsæl í máli Reykvíkinga hafi 

smám saman ýtt undir myndun fleiri orða á svipaðan hátt og að orðmyndunin hafi svo 

breiðst út til fleiri merkingarflokka.  

Önnur orð í íslensku sem enda á -ó og Jones nefnir eru sum nöfn og gælunöfn líkt 

og raulorð í barnamáli (1964: 26–27). Sem dæmi tekur hann meðal annars stelpunafnið 

Eygló og latnesku nöfnin Neró og Kató sem hafa verið gefin íslenskum hundum. Á 

stríðsárunum voru vinsæl gælunöfn eins og Lóló, Bóbó, Gógó, Dódó eða Jójó (ásamt 

svipuðum gælunöfnum sem enda ekki á -ó, t.d. Dídí) og Björg Harðardóttir telur þetta 

ótvíræð bandarísk áhrif (1997: 23).15 Loksins kemur -ó fyrir i raulorðum eins og dó, 

dillidó eða korriró sem eru notuð til að róa eða svæfa börn. Gælunöfn og raulorð geta 

                                                           
12 Í framhaldi segir hann frá mögulegum uppruna orða með -ó í leik sem var einu sinni vinsæll í 

Danmörku þar sem átti að enda orð með -o og  markmiðið var að halda áfram eins lengi og hægt er án 

þess að fara út af reglunni. Þessi tilgáta hljómar áhugaverð, en ég hef ekki rekist á eitthvað svipað í öðrum 

heimildum sem ég skoðaði fyrir þessa ritgerð og það gæti verið erfitt að kanna hana. 
13 Þessi stytting gæti líka hafa orðið undir áhrifum frá dönsku þar sem myndin bio < biograf(teater) er 

líka til (eins og í sænsku).  
14 Alexander Jóhannesson segir í bók sinni Die Suffixe im Isländischen (1927: 82) að viðskeytið -ó komi 

fyrir í nokkrum fáeinum hvorugkynsorðum sem tákna hús og sé að mestu leyti stytting á framandorðum. 

Sem dæmi nefnir hann: bíó = Biographtheater, Gútto = Goodtemplarhaus, Iðnó = Iðnaðarmannahús, 

Menntó = Menntaskóli. Þótt bíó og hin orðin séu ekki mynduð á sama hátt formlega séð sýnir þetta tengsl 

á milli þeirra í hugum málnotenda, frá samtímalegu sjónarhorni. Óljóst er af hverju hann telur -ó aðallega 

koma fyrir í styttingum á framandorðum enda er bíó einasta dæmið um styttingu á tökuorði/erlendu orði 

og e.t.v. að hluta til Gúttó < Góðtemplarahúsið.  
15 Styttingar á íslenskum nöfnum geta líka endað á -ó, t.d. Ingó < Ingólfur, Karó < Karólína. 
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e.t.v. útskýrt notkun orðmyndunarinnar í barnamáli, til dæmis í heitum barnaleikja 

(mömmó, dúkkó…). 

Hvað varðar uppruna orðanna með -o í öðrum málum eru mismunandi möguleikar 

lagðir til í umræðunni á síðunni Linguist List. Margir vilja sjá uppruna þeirra í styttingum 

orða með latneskum eða grískum uppruna sem eiga -o í stofni, til dæmis: psycho < 

psychopath/psychotic, hippo < hippopotamus. Þetta minnir á áhrif orðsins bíó í íslensku, 

en annars er stytting erlenda tökuorða (demó < demonstrasjón, líbó < líberal, pósó < 

pósitífur) talin vera seinna afbrigði orðmyndunarinnar í íslensku (Svavar Sigmundsson 

1984: 370). Einnig hafa verið nefndar aðstæður sem eru sérstakar fyrir tiltekið mál. Í 

sænsku eru orðin með -o oft talin hafa orðið til með romaní (sem hefur haft mikil áhrif á 

sænskt slangurmál) sem fyrirmynd þar sem -o er algeng ending í karlkyns nafnorðum og 

lýsingarorðum. Fleiri hugmyndir um uppruna ensku orðanna hafa verið nefnd, til dæmis 

notkun spænskra málfræðilegra auðkenna með enskum orðum, t.d. el cheapo. Einn 

heimildamannanna á Linguist List nefndi að það hafði verið vinsælt í Bandaríkjunum að 

nota -o í ávörpum (t.d. daddy-o, Johnny-o) um 1950 og spurning er hvort sú hefð hafði 

ekki einnig áhrif á Íslandi þegar tengsl á milli málanna urðu meiri. 

Uppkoma orða með viðskeytið -ó og notkun þeirra fyrr á tímum tengist fyrst og 

fremst talmáli og þess vegna eru heimildir fáar og það er erfitt að vita með vissu hvenær 

og við hvaða aðstæður þau hafi komið upp í málinu. Elstu dæmin um slíka notkun í 

íslensku sem vitað er um stafa frá notkun latneskrar endingar -o með íslenskum orðum í 

skólamáli í Lærða skólanum í Reykjavík á senni hluta 19. aldar, en það er erfitt að segja 

hvort orðmyndun sem er vinsæl í íslensku í dag hafi þróast beint úr þessari hefð eða 

eitthvað annað hafi haft áhrif. Það er líka hugsanlegt að kveikjan að þessari orðmyndun 

hafi verið margþætt og mismunandi atriði efldu orðmyndunina á mismunandi tímum og í 

mismunandi hópum málnotenda. Fáein orð voru til í málinu áður en orðið bíó kom upp, 

en þegar það varð vinsælt gæti það hafa ýtt undir myndun fleiri orða og á sama hátt gæti 

útbreiðsla amerískrar menningar verið annar áhrifavaldur nokkrum áratugum seinna. Nú 

eru áhrif enskunnar og amerískrar menningar sérstaklega mikil, ekki síst meðal unglinga, 

og það væri forvitnilegt að athuga hvernig það birtist í orðum með -ó, til dæmis í myndun 

nýrra orða með -ó úr enskum orðum eða beinni inntöku enskra slanguryrða með -ó, t.d. 

vírdó. Þannig orð hafa þó jafnan stöðu slangurs að meira leyti en orð úr íslenskum 

stofnum. Nokkur dæmi úr Slangurorðabók Snöru eru nefnd í 3.2.   
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Orðmyndun með -ó byrjaði með fáeinum orðum í máli Reykvíkinga og var oft talin 

til slangurs, en staða þess hefur að nokkru leyti breyst í notkunarsviðið víkkað. Nú er -ó 

orðið virkt viðskeyti í íslensku sem lifir sjálfstæðu lífi og fyrirfinnst bæði í orðum sem 

eiga sér langa sögu í málinu, eru þekkt öllum málnotendum og eru stundum jafnvel skráð 

í orðabókum, og einnig í frjálslegri orðmyndun í talmáli einstaklinga. Þótt flest orðanna 

séu talmálsleg og sumum málnotendum telji þau ljótt mál er erfitt að hugsa sér að einhver 

myndi kalla þá „örgustu götuslettur“ eða andmæla notkun orðsins strætó. 

 

3.2 Orð með -ó í íslenskum orðabókum 

Árið 1964 skrifar Oscar F. Jones að ekkert orðanna með viðskeytið -ó sem hann fjallar 

um í ritgerðinni hafi verið skráð í prentuðum orðabókum og nefnir strætó sem er til í 

Íslensk-rússneskri orðabók frá 1961 sem einu undantekninguna (Jones 1964: 27). Hann 

hefur þá greinilega ekki leitað að orðunum í nýju Íslenzkri orðabók handa skólum og 

almenningi sem kom út árið áður, 1963. Þessi orðabók var fyrsta einsmálsorðabók yfir 

nútímaíslensku og hún innihélt um 65 þúsund uppflettiorð.  

Það er sjálfgefið að efni orðabókarinnar byggist að mörgu leyti á rituðum textum 

og öðrum orðabókum, en í formála stendur að mörg orð og merkingar séu tekin úr 

seðlasafni Orðabókar Háskólans, þar á meðal úr talmálssafninu, þannig að í orðabókinni 

eru „allmörg orð, sem ekki hafa verið notuð í íslenzku ritmáli“ (Íslenzk orðabók 1963: 

vi). Bókin inniheldur líka fjölda orða sem ritstjórnin taldi ekki vera góða íslensku: „Ef 

ritstjórn bókarinnar hefur fundið annað orð nothæft í þess stað, er vonda orðið (í sumum 

tilvikum ónothæf merking góðs orðs) merkt ?. Orð og merkingar með merkinu ? ber því 

að forðast.“ (Íslenzk orðabók 1963: viii). Á meðal þessara orða eru líka fimm orð með 

viðskeytið -ó16, öll merkt með spurningarmerki sem „vont mál“: púkó, spennó, strætó, 

sveitó og tyggjó. Öll orðin koma líka fyrir í grein Oscars Jones þar sem fjögur þeirra eru 

sögð vera vinsæl (ekkert er sagt um útbreiðslu orðsins spennó < spennandi). Sem 

uppflettiorð kemur líka fyrir viðskeytið -ó, merkt með spurningarmerki. Í skýringu þess 

eru sameinuð erlend orð sem enda á -ó og styttingar á íslenskum orðum, -ó er sagt vera : 

„viðskeyti (oft stytting) í tökuorðum: sóló, bíó, einnig notað til afbökunar á íslenskum 

orðum […]“. Sem dæmi um íslensk orð með -ó eru nefnd, auk nokkurra orða sem koma 

                                                           
16 Leitað var að orðunum með viðskeytið -ó sem koma fyrir í grein Jones og í nýjustu útgáfu Íslenskrar 

orðabókar (5. útgáfa 2010). 
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fyrir sem sérstök uppflettiorð, orð notuð um staði (Sigló, Patró, Iðnó, Gúttó) og um skóla 

(kvennó, gaggó). Að líta svo á að það er sama viðskeyti í báðum tilvikum er rangt með 

tvennu móti: það er vafasamt hvort kalla mætti ó í orðum eins og sóló og bíó viðskeyti (í 

bíó er ó hluti stofnsins og sóló var tekið inn í íslensku í því formi en ekki myndað með 

viðskeyti); viðskeytið er merkt sem „vont mál“ og þótt íslensku orð mynduð með 

viðskeytinu séu yfirleitt talmálsleg og geta jafnvel þótt vont mál á það ekki við um orð 

eins og sóló og bíó. Sóló er ekki til sem uppflettiorð í þessari orðabók, en bíó er til og því 

er ekki gefið ákveðið stílgildi. Enda þótt erlendu orðin sem enda á ó gætu hafa eflt 

myndun íslenskra styttinga með -ó er ekki um það sama að ræða.17 

Önnur útgáfa orðabókarinnar kom út tuttugu árum seinna, 1983. Í henni koma fyrir 

nokkur fleiri orð með -ó, en þau eru öll nefnd í grein Oscars Jones, þannig að þau voru 

þekkt þegar fyrsta útgáfa orðabókarinnar birtist á prenti. Ástæðan fyrir því að þau voru 

tekin með í nýja útgáfu gæti hreinlega hafa verið sú að þessi útgáfa var umfangsmeiri en 

sú fyrsta, fjöldi uppflettiorða hafði aukist um 20 þúsund, það er að segja þau voru um 85 

þúsund í annarri útgáfu.  

Sem sérstök uppflettiorð, auk orðanna sem einnig eru til í fyrstu útgáfu, koma fyrir 

nafnorðin gaggó (< gagnfræðaskóli), Sigló (< Siglufjörður) og Versló (< Verslunarskóli 

Íslands) og lýsingarorðin rómó (< rómantískur) og tíkó (tíkarlegur). Orðin Sigló og gaggó 

eru þó nefnd í fyrstu útgáfu sem dæmi undir uppflettiorðinni -ó, en ekki sem sérstæð 

uppflettiorð. Viðskeytið -ó er líka til sem uppflettiorð í annari útgáfu og skýring þess er 

næstum því eins og í undanfarinni útgáfu, en bætt er við dæmunum nóló (tökuorð) og 

menntó (< menntaskóli). Öll orðin eru merkt sem „vont mál“ og auk þess er Sigló merkt 

sem „slangur eða óstaðfest nýyrði“ og tíkó sem „sjaldgæft mál“. Erfitt er að segja hvort 

þessi orð voru sjaldgæfari en hin orðin, en Oscar Jones telur Sigló vera elst staðarnafna 

sem allir Íslendingar þekkja og segir það enn fremur notað í blöðum (Jones 1964: 20). 

Í þriðju útgáfu orðabókarinnar sem þaðan af heitir Íslensk orðabók var margt breytt 

hvað varðar innihald og uppsetningu. Fjöldi uppflettiorða hefur aukist og þau eru nú talin 

vera um 90–95 þúsund. Eins og stendur í formála þriðju útgáfu hefur fjöldi orða úr 

daglegu tali bæst við (Íslensk orðabók 2002: vii). Hvað varðar framandorð, slettur og 

slangur hefur sem fyrr verið beitt íhaldssemi við val þeirra, en það voru tekin með orðfæri 

                                                           
17 Sbr. Alexander Jóhannesson: Die Suffixe im Isländischen (1927) sem var ein af heimildunum fyrir 

Íslenzka orðabók.  
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sem höfðu „fest rætur eða skilið eftir sig vegsummerki, til dæmis í bókmenntum“ (Íslensk 

orðabók 2002: viii). Ein af breytingunum er að merkja- og táknakerfi var útvíkkað. Áður 

var eina táknið um málsnið spurningarmerki sem meðal annars ó-orð voru merkt með. Í 

þessari útgáfu eru fjögur merki notuð í staðinn: ?? um hráar slettur, !? um orð eða 

málatriði sem ekki teljast viðurkennt mál, „óformlegt“ um íslensk orðfæri sem eru 

aðallega notað í daglegu tali, en síður í rituðu máli eða eða við formlegar aðstæður og 

„alþjóðlegt“ um alþjóðleg orð.  

Breytingar sem varða orð með -ó miðað við fyrri útgáfur eru þær að nokkur fleiri 

orð hafa bæst við og þau sem voru til áður eru nú öll merkt sem óformleg, jafnvel tíkó og 

Sigló sem áður voru merkt sem sjaldgæf/óstaðfest. Flest nýju orðanna eru líka merkt sem 

óformleg: kammó (< kammeratslegur), skrípó18 (< skrípilegur), sleikjó, og tíkó sem hér 

kemur fyrir sem lýsingarorð (< tíkarlegur), en líka sem nafnorð (< tíkarspenar). Af 

þessum orðum eru aðeins kammó og tíkó (í merkingunni ‘tíkarlegur’) nefnt hjá Oscari 

Jones. Eitt orð er merkt sem „slangur“ („orðfæri í ákveðnum hópum eða við sérstakar 

aðstæður, ekki almennt þekkt eða viðurkennt“; Íslensk orðabók 2002: xiii): sígó (< 

sígaretta). Óljóst er af hverju þetta orð þykir meira markað en hin orðin. Það gæti verið 

af því að það er tiltölulega nýtt í málinu (elstu dæmin á Tímarit.is eru frá 1984) en líka 

vegna merkingar þess sem getur verið neikvæð eða félagslega óæskileg. Til hliðsjónar 

má skoða fjögur orð af alþjóðlegum uppruna sem enda á -ó: dipló (< diplómatískur), líbó 

(< líberal), demó (í merkingunni ‘mótmælaaðgerð eða -athöfn’; < demonstrasjón) og 

sódó (< sódómískur; öll orðin eru styttingar, en í dipló, sódó og demó er ó ekki viðskeyti 

heldur hluti upprunalega orðsins). Orðin líbó og dipló sem venjulega hafa jákvæða 

merkingu eru merkt sem óformleg, en demó og sódó, sem tákna fyrirbæri sem geta verið 

talin félagslega óæskileg, eru merkt sem slangur. Ein upphrópun með -ó hefur líka verið 

tekin með í orðabókina: bæjó sem er merkt með ?? sem framandorð, sletta, líkt og bæ sem 

hún er leidd af. 

Kýló er eina styttingin með -ó sem er ekki merkt sem óformleg (hennar er þó getið 

við hlið myndarinnar kýlubolti undir því uppflettiorði). Orðið kýló virðist vera miklu 

algengara en kýlubolti nú. Ef leitað er að orðunum á síðunni Timarit.is eru niðurstöðurnar 

                                                           
18 Orðið skrípó er dregið af lýsingarorðinu skrípílegur, en skrípó er hvorugkynsnafnorð og er þess vegna 

frávik frá þeirri almenna reglu að orðin haldist í sama orðaflokki við afleiðslu með -ó. Annarrar 

merkingar orðsins er líka getið í orðabókinni: (barna- og unglingamál) ‘teiknimyndablað’. Samkvæmt 

slangurorðabókinni er það orð dregið af skrípamyndablað. Orðið er merkt sem gamaldags í þessari 

merkingu. 
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89 fyrir kýló, en aðeins 14 fyrir kýlubolti. Hér má einnig nefna samsettu orðin kúlutyggjó 

og kennaratyggjó sem eru ekki heldur merkt sem óformleg af því að þau eru ekki 

óformlegar styttingar neinna hlutlausra upprunalegra orða heldur eru þau samsett með 

orðið tyggjó sem seinni lið. Samsetningar sem þessar geta verið vísbending um að orð, 

sem byrjuðu sem nýyrði, hafa fest sig í sessi í málinu og eru notuð í myndun nýrra orða 

frekar en upprunalegu orðin. 

Skýring viðskeytisins -ó hefur líka verið löguð í þessari útgáfu. Tökuorðum er 

sleppt og viðskeytið skilgreint sem „viðskeyti notað til gælu-ummyndunar eða -styttingar 

á íslenskum nafnorðum“ og „gælu-viðskeyti fleirkvæðra lýsingarorða (og atviksorða)“. 

Sem dæmi koma meðal annars fyrir nafnorðið róló (< róluvöllur) og lýsingarorðið samfó 

(< samferða). 

Í nýjustu, fimmtu útgáfu Íslenskrar orðabókar (sem er samhljóða 4. útgáfu 2007) 

koma fyrir tvö ó-orð í viðbót: róló (róluvöllur) og Tékkó („Tékkland“, áður notað um 

Tékkóslóvakíu), bæði merkt sem óformleg. Orðið róló er tiltölulega gamalt og er einnig 

nefnt í grein Oscars Jones, en hvorki það né upprunalega orðið koma fyrir sem sérstök 

uppflettiorð í fyrri útgáfum. Þau eru sem sagt nefnd undir viðskeytinu -ó í 3. útgáfunni. 

Leit að orðum með viðskeytið -ó í ólíkum útgáfum Íslenskrar orðabókar hefur leitt 

í ljós að fáein orð hafa bæst við með hverri nýrri útgáfu. Þetta getur stafað af stöðugri 

vinnslu með orðabókina og aukningu á fjölda orða sem eru tekin með, en líka verið til 

marks um útbreiðslu orðanna í málinu. Afstaða málfélagsins til þess hvað þykir gott eða 

eðlilegt mál er breytileg og aukin notkun og víðara notkunarsvið getur leitt til þess að 

orðin séu skráð í orðabók. Flest orðanna með -ó eru merkt sem óformleg í síðustu útgáfum 

orðabókarinnar og aðeins fáein sem slangur. Spurning er hvort þróun orðanna verði ekki 

þannig að það þurfi að endurskoða þessi merki þar sem sum orð,  til dæmis strætó, eru 

algeng bæði í töluðu og í rituðu máli og stytta myndin með -ó virðist í sumum tilvikum 

vera algengari í almennri notkun en upprunalega orðið. 

Eins og vænta má er hægt að finna fleiri orð með -ó í Orðabók um slangur, slettur, 

bannorð og annað utangarðsmál (1982). Flest orðin eru undir uppflettiorðinu -ó 

(viðskeyti) og þar eru gefin dæmi um 30 styttingar á íslenskum nafnorðum og 16 á 

lýsingarorðum og auk þess vísað til 7 styttra orða af erlendum uppruna sem eru til sem 

sérstök uppflettiorð. Á meðal orða af íslenskum uppruna eru bæði gömul og algeng orð 

eins og strætó og Iðnó (vafasamt er að þessi orð eigi heima í slangurorðabók), nokkur 
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önnur orð sem koma fyrir í Íslenskri orðabók og orð sem eru ekki til í almennum 

orðabókum eins og Ísó (< Ísafjörður), beinó (< beinaverksmiðja), Fíknó (< Fíkniefnadeild 

lögreglunnar), Oddó (< Oddagata), Orðó (< Orðabók Háskólans), súkkó (< súkkulaði), 

drusló (< druslulegur), þægjó (< þægilegur) o.s.frv. Sem orð af erlendum uppruna eru 

flokkuð eldri orð eins og rómó og kammó, nokkur orð sem eru ekki til í Íslenskri orðabók 

eins og dúbó (< dúbíus) og pósó (pósitífur) og tvö orð þar sem -ó er ekki viðskeyti (demó 

< demonstrasjón, masó < masókískur). Fáein orð í viðbót koma fyrir sem sérstæð 

uppflettiorð (t.d. pippó < pipraður). 

Í Slangurorðabók Snöru eru til margvísleg orð sem enda á -ó. Sum þeirra eru 

styttingar á íslenskum orðum mynduð á svipaðan hátt og algengar styttingar sem hafa 

lengi verið í málinu, t.d. nöfn á verslunum, veitingastöðum, húsum: Koló (< Kolaportið), 

Rúmfó (Rúmfatalagerinn), Vegó (< Vegamót), Þjóbó (< Þjóðarbókhlaða), orð sem 

tengjast skólanum: hádó (< hádegishlé; sbr. frímó < frímínútur), mötó (< mötuneyti), bókó 

(< bókasafn), leikjum: fóbó (< fótbolti; sbr. brennó < brennubolti, kýló) eða önnur orð 

sem eru oft notuð í hversdagslegum samtölum: skiló (< skilaboð), trúnó (< 

trúnaðarsamtal), vandró (vandræðalegur), frábó (< frábær), geggjó (< geggjaður), sömó 

(< sömuleiðis). Sum orðanna eru styttingar á erlendum orðum, til dæmis anó (< anorexía), 

brilló (< brilljant) og sum eru ýmiss konar ummyndanir með -ó, t.d. til hammó með ammó 

(< til hamingju með afmælið), ekkó vandamó (< ekkert vandamál), Despó (< Desperate 

Housewives; bandarískur sjónvarpsþáttur) eða leimó, preggó sem gætu annaðhvort hafa 

verið mynduð úr ensku orðunum lame og pregnant með íslensk orð með -ó sem fyrirmynd 

eða tekin sem slík úr ensku þar sem lameo og preggo eru til sem slanguryrði. Dæmi eins 

og þessi sýna að hægt er að stytta næstum því hvað sem er með viðskeytinu -ó í talmáli í 

dag, en notkunarsvið slíkra nýyrða er venjulega þröngt og stundum bundið við ákveðinn 

hóp eða einsakling. Sum orð úr þessari slangurorðabók voru tekin með í könnunina hér 

og frá niðurstöðunum er sagt í fjórða kafla. 
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4. Könnunin 

 

Fyrir þessa ritgerð var gerð stutt könnun um notkun orða með viðskeytið -ó sem fór fram 

á netinu í apríl 2016 og hér verður sagt frá helstu niðurstöðunum. 44 einstaklingar tóku 

þátt í könnuninni og af þeim voru 17 (38,6%) karlar og 24 (61,4%) konur. Flestir 

þátttakendur voru á aldrinum 21–30 ára (23 einstaklingar eða 52,3%) og 31–40 ára (12 

einstaklingar eða 27,3%). Auk þess voru tveir 10–20 ára, þrír 41–50 ára og fjórir 51–60 

ára. Þátttakendurnir tveir í hópnum 10–20 ára eru háskólanemar líkt og 39% þátttakenda 

í hópnum 21–30 ára. Allir þátttakendur í hópunum 41–50 ára og 51–60 ára eru með 

háskólagráðu og það sama á við um flesta sem eru 31–40 ára og 56 % í hópnum 21–30 

ára. Tveir þátttakendur hafa lokið námi á framhaldsskólastigi. Þar sem menntun 

þátttakendanna fellur að mörgu leyti saman við aldursskiptingu verða svörin ekki greind 

út frá því. Á mynd 1 má sjá kynja- og aldursskiptingu ásamt menntun þátttakendanna. 

 

Mynd 1: Þátttakendur könnunarinnar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Notkun nokkurra orða með viðskeytið -ó 

Í fyrsta hluta könnunarinnar voru gefin 30 orð með ó-viðskeytið og spurt var hvort 

þátttakanda þætti eðlilegt að nota orðin í talmáli og ritmáli. Fyrir bæði talmál og ritmál 

átti að velja einn þriggja svarmöguleika: 1) eðlilegt í óformlegu máli, 2) eðlilegt í öllu tal-
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/ritmáli, 3) ekki eðlilegt. Svörin eru sýnd í töflu 1 í prósentutölum og orðunum er raðað 

frá mest notuðum til minnst notaðra. 

 

Tafla 1: Notkun nokkurra orða með viðskeytið -ó. Orðunum er raðað frá mest notuðum til minnst notaðra. 

Það var gert þannig að orðunum var gefið eitt stig fyrir hvert svar um notkun í óformlegu máli, tvö stig fyrir 

svar um notkun í öllu talmáli og ritmáli og ekkert stig fyrir svarið að notkunin væri ekki eðlileg, og svo var 

þeim raðað eftir fallandi gildi heildarfjölda stiganna. Stigafjöldi er gefinn á eftir hverju orð. 
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% 

tyggjó (‘tyggigúmmi’) 

(151) 

9 91 0 43 55 2 

tengdó (‘tengdamóðir, 

tengdafaðir’, 

‘tengdaforeldrar’) (127) 

27 73 0 75 20 5 

kúlutyggjó (120) 16 68 16 25 48 27 

kýló (‘kýlubolti’) (113) 13,5 63,5 23 25 45 30 

púkó (‘púkalegur’) (90) 45 41 14 59 9 32 

saumó (‘saumaklúbbur’) 

(87) 

27 41 32 52 18 30 

Rúmfó 

(‘Rúmfatalagerinn’) (80) 

48 29 23 71 2 27 

vísó (‘vísindaferð’) (80) 32 39 29 64 4 32 

samfó (‘samferða’) (69) 66 14 20 50 7 43 

kæró (‘kærasti, kærasta’) 

(53) 

45 7 48 52 5 43 

sumó (‘sumarbústaður, 

sumarhús’) (50) 

36 14 50 46 2 52 

vandró (‘vandræðalegur’) 

(46) 

57 2 41 43 0 57 

frímó (‘frímínútur’) (45) 43 7 50 41 2 57 

Þjóbó (‘Þjóðarbókhlaðan’) 

(34) 

29,5 4,5 66 39 0 61 

ógó 

(‘ógeðslegur/ógeðslega’) 

(23) 

32 0 68 20 0 80 

Koló (‘Kolaportið’) (22) 9 9 82 23 0 77 

pottó (‘pottþéttur’) (21) 14 7 79 20 0 80 

Kefló (‘Keflavík’) (18) 11 7 82 16 0 84 

myndó (‘myndarlegur’) 

(17) 

20 0 80 18 0 82 

asnó (‘asnalegur’) (15) 16 2 82 14 0 86 
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fóbó (‘fótbolti’) (159) 18 0 82 16 0 84 

krabbó 

(‘krabbameinsskoðun’) 

(14) 

14 2 84 9 2 89 

sammó (‘sammála’) (12) 11,5 2 86,5 11 0 89 

pirró (‘pirraður’) (10) 11 0 89 11 0 89 

sjarmó (‘sjarmerandi’) (79) 5 2 93 7 0 93 

timbró (‘timbraður’) (4) 5 0 95 5 0 95 

Akró (‘Akureyri’) (2) 2 0 98 2 0 98 

frábó (‘frábær’) (2) 2 0 98 2 0 98 

hádó (‘hádegishlé’) (2) 0 0 100 5 0 95 

tilfó (‘tilfinningaríkur’) (1) 0 0 100 2 0 98 

 

Í þessum hluta var reynt að safna nokkrum mismunandi orðum með -ó og kanna 

hvort það væri einhver munur í tengslum við notkun þeirra. Á meðal orðanna eru bæði 

orð sem koma fyrir í eldri textum um orðmyndun með -ó og til dæmis orð úr 

Slangurorðabók Snöru, orð af mismunandi merkingarflokkum (t.d. nöfn á stöðum, 

verslunum, orð um persónur, leiki…) og orðflokkum (aðallega nafnorð og lýsingarorð). 

Tvö orð sem allir þátttakendur myndu nota í talmáli og næstum því allir í ritmáli 

eru tyggjó og tengdó og í þriðja sæti er kúlutyggjó sem er samsett með orðinu tyggjó. 

Orðið tyggjó var þegar nefnt í grein Oscars Jones 1964 og líkt og kúlutyggjó kemur það 

fyrir sem uppflettiorð í Íslenskri orðabók. Orðið tengdó hefur líka verið í málinu um hríð. 

Elstu dæmin á síðunni Tímarit.is eru frá 1979, á meðan elstu dæmin um annað persónuorð 

á listanum, kæró, eru frá árunum eftir aldamót og það var ekki heldur nefnt í ritgerð 

Bjargar Harðadóttur (1997). Kæró er tíunda orðið á listanum og næstum því helmingur 

þátttakendanna myndi nota það, en helst í óformelgu máli. Margir tengja þó orðið máli 

unglinga (sjá hluta 4.3 um aldur). Orðið kýló sem er til í Íslenskri orðabók og ekki merkt 

sem talmálslegt er í fjórða sæti og um tveir þriðju myndu nota það, þar á meðal 63% í 

öllu talmáli og 45% í öllu ritmáli. Orðið fóbó sem tilheyrir sama merkingarsviði og kýló 

eða brennó er hins vegar í neðsta hluta listans og aðeins 18% finnst eðlilegt að nota orðið 

í óformlegu talmáli og 16% í óformlegu ritmáli. Annað vinsælt orð er saumó sem um 

tveir þriðju myndu nota og þar á meðal helmingurinn í óformlegu ritmáli og um 40% í 

öllu talmáli. Það er líka síðasta orðið á listanum sem nokkuð stærri hluti þátttakendanna 

(18%) myndi nota í öllu ritmáli. 

Púkó sem er í fimmta sæti er fyrsta lýsingarorðið á listanum og virðist vera mikið 

notað í talmáli og óformlegu ritmáli. Næsta lýsingarorðið kemur í níunda sæti og er samfó 

sem mörgum finnst eðlilegt í óformlegu talmáli og ritmáli. Bæði orðin eru í grein Oscars 
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Jones. Eitt lýsingarorð sem var fengið úr Slangurorðabók Snöru og virðist vera af nýrri 

uppruna er þriðja vinsælasta lýsingarorðið og er í 12. sæti: vandró. 57% þykir eðlilegt að 

nota það í óformlegu talmáli (auk eins þátttakanda sem myndi nota það í öllu talmáli) og 

43% í óformlegu ritmáli. 32% myndu nota lýsingarorðið/atviksorðið ógó í óformlegu 

talmáli en annars eru hin lýsingarorðin í neðsta hluta listans og 20% eða færri myndu nota 

þau. Á meðal lýsingarorða sem eru lítið notuð eru einnig tvö eldri orð (nefnd 1964): 

myndó og timbró. 

Fjögur orð sem tengjast skóla-/háskólalífi voru á listanum: vísó, Þjóbó, frímó og 

hádó. Frímó virtist vera elst orðanna ef út af rituðum dæmum er að ræða (elstu dæmi á 

Tímarit.is eru frá 1988) og það er nokkuð vinsælt, um helmingurinn þátttakendanna 

myndi nota það, helst í óformlegu máli. Hins vegar er orðið hádó (í merkingunni 

‘hádegishlé’ sem er getið í Slangurorðabók Snöru) varla notað. Vísó er mest notað þessara 

orða á meðal þátttakendanna. Aðeins nokkur dæmi um notkun þess orðs eru til á 

Tímarit.is, öll í Stúdentablaðinu 2007 og 2008. Um tveir þriðjungar myndu nota það í 

óformlegu máli, sumir jafnvel í öllu talmáli. Um það bil þriðjungi finnst eðlilegt að nota 

orðið Þjóbó í óformlegu máli. Á listanum voru einnig tvö orð um búðir/sölustaði, bæði 

fengin úr Slangurorðabók Snöru: Rúmfó og Koló. Rúmfó kom í sjöunda sæti og reyndist 

miklu eðlilegra en Koló og það getur hugsanlega skýrst af lengd orðanna enda er 

Rúmfatalagerinn fleirsamsett orð og miklu lengra en Kolaportið. 

Niðurstöðurnar í þessum hluta hafa sýnt að notkun orða með -ó gengur misjafnlega 

vel og þau vinsælustu myndi hluti þátttakendanna nota jafnvel í öllu ritmáli, ekki aðeins 

óformlegu. Þessi orð eru þó fá og sum þeirra hafa verið í málinu um hríð. Hins vegar eru 

til dæmi um orð sem vitað er um að eru meðal eldri orðanna með -ó í málinu en virðast 

ekki vera svo mikið notuð nú. Í sumum tilvikum geta vinsældir orða e.t.v. skýrst af lengd 

upprunalega orðsins og er Rúmfó dæmi um það. Því miður tóku engir grunn- eða 

framhaldsskólanemar þátt í könnuninni, en það væri forvitnilegt að sjá hvort nokkur nýrri 

orðanna séu ekki meira notuð í þeim aldurshópi. 

 

4.2 Notkun í fjölmiðlum 

Næsti hluti könnunarinnar samanstóð af tólf setningum úr ýmiss konar fjölmiðlatextum 

af netinu þar sem orð með -ó koma fyrir og spurt var hvort notkun orðanna þætti eðlileg 

ef setningin væri notuð í töluðu og í rituðu máli. Aftur þurfti að velja á milli þriggja 



29 
 

svarmöguleika fyrir talmál og ritmál: 1) eðlilegt í óformlegra máli, til dæmis í 

afþreyingarþætti eða persónulegum pistli í blaði, 2) eðlilegt í öllu talmáli/eðlilegt í öllu 

ritmáli, 3) ekki eðlilegt. Ætlunin var að sjá hvernig málnotendur brygðust við notkun 

orðanna þegar þau kæmu fyrir á opinberum vettvangi. Leitað var að orðum í tiltölulega 

hlutlausum setningum, þ.e.a.s. án margra talmálslega einkenna sem myndu hafa áhrif á 

svörin. Sumar setninganna voru aðeins styttar en ekki breytt með öðru móti. Hér er 

aðallega um algengri orð með -ó að ræða. Svörin eru sýnd í töflu 2 í prósetutölum og þeim 

er raðað á sama hátt og í hluta 4.1, eftir því hve eðlileg þátttakendunum þykir notkun 

orðanna. 

 

Tafla 2: Notkun nokkurra orða með viðskeytið -ó í fjölmiðlum. Orðunum er raðað eftir því hve eðlilegt 

þykir að nota þau. Það var gert þannig að orðunum var gefið eitt stig fyrir hvert svar um notkun í óformlegra 

máli, tvö stig fyrir svar um notkun í öllu talmáli og ritmáli og ekkert stig fyrir svarið að notkunin væri ekki 

eðlileg og svo var þeim raðað eftir fallandi gildi heildarfjölda stiganna. Stigafjöldi er gefinn á eftir hverju 

orð. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notkun í talmáli Notkun í ritmáli 

Já, það væri 

eðlilegt að nota 

skáletraða orðið 

í útvarpi eða 

sjónvarpi, en 

helst í 

óformlegra máli, 

til dæmis í 

afþreyingarþætti. 

 

% 

Já, það væri 

eðlilegt að nota 

skáletraða orðið 

í öllu talmáli í 

útvarpi eða 

sjónvarpi, bæði 

í til dæmis 

afþreyingarþætti 

og í 

fréttaflutningi. 

% 

Já, það væri 

eðlilegt að nota 

skáletraða orðið 

í útvarpi eða 

sjónvarpi, en 

helst í 

óformlegra máli, 

til dæmis í 

afþreyingarþætti. 

 

% 

Já, það væri 

eðlilegt að nota 

skáletraða orðið 

í öllu talmáli í 

útvarpi eða 

sjónvarpi, bæði 

í til dæmis 

afþreyingarþætti 

og í 

fréttaflutningi. 

% 

Já, það væri 

eðlilegt að nota 

skáletraða orðið 

í útvarpi eða 

sjónvarpi, en 

helst í 

óformlegra máli, 

til dæmis í 

afþreyingarþætti. 

 

% 

Já, það væri 

eðlilegt að nota 

skáletraða orðið 

í öllu talmáli í 

útvarpi eða 

sjónvarpi, bæði 

í til dæmis 

afþreyingarþætti 

og í 

fréttaflutningi. 

% 

strætó  

(149) 

27 73 0 34 66 0 

Hressó 

(128) 

46 52 2 55 43 2 

sleikjó 

(128) 

48 50 2 43 50 7 

Hafró 

(114) 

45,5 45,5 9 50 36 14 

Versló 

 (113) 

52 43 5 50 34 16 

brennó 

(112) 

50 39 11 45 41 14 

róló 

(93) 

61 25 14 54 23 23 

menntó 

(75) 

66 14 20 68 5 27 

lummó 

(68) 

59 14 27 46 11 43 
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versló  

(64) 

61   7 32 57 7 36 

kammó 

(60) 

61 7 32 52 5 43 

sígó  

(55) 

61 5 34 50 2 48 

 

Strætó er efst á listanum og engum þykir óeðlilegt að nota orðið í ritmáli eða talmáli 

í fjölmiðlum. Mörgum finnst orðið ganga í öllu talmáli (73%) og öllu ritmáli (66%). 

Næstu tvö orð eru Hressó og sleikjó sem næstum því öllum finnst líka eiga heima í 

fjölmiðlamáli. Um helmingur þátttakendanna myndi nota þessi orð í öllu talmáli og 

ritmáli. Setningarnar með strætó og Hressó voru teknar úr fréttum sem er tegund 

fjölmiðlatexta sem einkennist af formlegra málsniði en flestar aðrar. Öll þrjú orðin hafa 

verið lengi í málinu: strætó og Hressó koma fyrir í grein Oscars Jones (1964) og elsta 

dæmið um sleikjó á Tímarit.is er frá 1952. Hafró, Versló (‘Verzlunarskóli Íslands’) og 

brennó hafa líka verið notuð um hríð og þriðjungi eða fleiri þátttakendum finnst eiga 

heima í öllu rituðu máli. Orðið versló ‘verslunarmannahelgi’ gengur nokkuð vel í 

óformlegru talmáli og ritmáli í fjölmiðlum, en hins vegar ekki í formlegu máli. Það er 

áhugavert að versló er aðeins notað í fyrirsögninni í dæminu sem notað var hér, en 

upprunalega orðið verslunarmannahelgi er notað í textanum og sama aðferð sást í fleiri 

textum við leit dæma fyrir könnunina. Það gæti verið leiðin til að gera fyrirsagnir styttri, 

en notkun talmálslega máleinkenna getur líka vakið eftirtekt og athygli hjá lesendunum 

sem er mikilvæg hlutverk fyrirsagna. 

Neðst á listanum er orðið sígó sem er merkt sem slangur í Íslenskri orðabók. Þótt 

orðið virðist ekki vera eðlilegt í formlegu talmáli og ritmáli finnst helminginum það ganga 

vel í óformlegu ritmáli og enn fleirum í óformlegu talmáli. Setningin með sígó var tekin 

úr kvikmyndagagnrýni og þess konar fjölmiðlatextar einkennast stundum af persónulegri 

málnotkun. Það reyndist erfiðara að finna dæmi um notkun lýsingarorða með -ó í rituðum 

fjölmiðlatextum á netinu og dæmið með kammó fannst sem hluti beinar ræðu þar sem 

talmálsleg einkenni koma oftar fyrir. Bæði orðin eru á meðal orða sem þátttakendunum 

þykja minnst viðeigandi í fjölmiðlamáli og tengjast að mestu leyti óformlegri málnotkun. 
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4.3 Ó-viðskeyti og aldur málnotenda 

Af 44 einstaklingum sem tóku þátt í könnuninni segist 8 (eða 18%) nota orð með 

viðskeytinu oft, 24 (eða 55%) stundum og 12 (eða 27%) sjaldan. Enginn segist aldrei nota 

orðin. Það er erfitt að greina svörin í fyrstu tveimur hlutum könnunarinnar eftir aldri af 

því að dreifing þátttakenda var ekki jafn á milli aldurshópa og þátttakendur afar fáir í 

yngsta hópnum og tveimur elstu hópunum. Þess vegna verður hér fyrst og fremst gerð 

grein fyrir eigin tilfinningu þátttakendanna um aldursmun í tengslum við notkun orða með 

-ó. 

Flestir tengja notkun orðanna unglingum (15 svör) eða börnum og unglingum (12 

svör). Að mati 11 þátttakenda er enginn aldursmunur í tengslum við notkun orða með 

viðskeytinu. Mynd 2 sýnir viðhorf til tengsla á milli aldurs og notkunar orðanna eins og 

þau koma fram í könnuninni. 

 

Mynd 2: Viðhorf til tengsla aldurs málnotenda og notkunar orða með viðskeytið -ó  

 

 

Sem dæmi um orð sem eru aðeins eða aðallega notuð af ungu fólki var oft getið 

lýsingarorða, og einn þátttakandi nefnir einnig að sér finnst unglingar nota meira stytt 

lýsingarorð eins og halló (< hallærislegur), púkó, pirró og ógó en eldri málnotendur. 

Ógó var nefnt af mörgum og meðal lýsingarorða sem voru nefnd oftar en einu sinni 

voru vandró og skemmtó. Lýsingarorð með -ó virðast almennt hafa þrengra 

notkunarsvið og vera markaðri en nafnorð. Eitt nafnorð sem margir virðast tengja máli 

unglinga er kæró og auk þess hafa verið nefnd nokkur orð sem eiga við skóla (Þjóbó, 

vísó, frímó) og leiki og reynsluheim barna (t.d. sleikjó eða leikir dúkkó, kubbó, púðó). 

Tillögur um orð sem eru aðeins eða aðallega notuð af eldra fólki voru ekki jafn 

fjölbreyttar, en fleiri þátttakendur nefndu lýsingarorðin púkó og lummó sem eru á meðal 

eldri lýsingarorða með -ó. Í fyrsta hluta könnunarinnar kom fram að enginn í hópi 41–
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60 ára myndi nota orðin þjóbó, ógó og vandró og aðeins einn (af sjö) myndi nota orðið 

kæró. Púkó virðist hins vegar vera notað af öllum aldurshópum sem tóku þátt í 

könnuninni. Einum þátttakanda finnst munurinn felast í því að eldra fólkið notist ekki 

við öll ó-orð sem koma fyrir í máli yngra fremur en að það noti orð sem unga fólkið noti 

ekki. Það getur bent til þess að orðmyndun með viðskeytinu sé virkari á meðal yngra 

fólksins og sum orðanna eru mynduð og aðallega notuð í máli þeirra. 

 

4.4 Hverjum verður um og ó við að heyra -ó? 

Í könnuninni var einnig spurt um skoðun á notkun orða með -ó, kosti þess og galla. Margir 

voru sammála um að -ó væri hentugt til styttingar á löngum orðum sem geta verið óþjál í 

framburði, til dæmis Hressingarskálinn > Hressó, verslunarmannahelgi > versló eða 

Hafrannsóknarstofnun > Hafró. Af sömu ástæðum henta orðin börnum sem eru að læra 

málið. Einn þátttakandi nefndi að viðskeytið gæti verið notað til þess að gera alvarleg efni 

léttúðugri, eins og í dæminu krabbameinsskoðun > krabbó. Orðin virðast þó vera eðlilegri 

í talmáli (og óformlegu ritmáli), þegar talað er við vini og fjölskyldu, frekar en í ritmáli 

og samskiptum við ókunnuga. Í nokkrum tilvikum er styttra orðið hins vegar orðið meira 

notað en upprunalega orðið sem þá oft þykir of formlegt og strætó og tyggjó hafa verið 

nefnd sem dæmi um það. 

Margir þátttakendur nefndu orð með -ó sem þeim þykja ljótt mál. Þar á meðal eru 

sjaldgæfari og nýrri orð eins og fóbó, tilfó, Þjóbó eða pottó og sérstaklega orð sem virðast 

tengjast máli unglinga eins og ógó, skemmtó eða kæró. Krabbó var líka nefnt og ástæðan 

gæti verið sú að sumum þyki ekki viðeigandi að tala um svona alvarleg efni á léttúðugan 

hátt. Einnig kom fram að sumar styttingar eru sjaldgæfar eða einstaklingsbundnar og geta 

hljómað einkennilega fyrir þá sem hafa ekki heyrt þær áður. Dæmi um það eru götuheiti. 

Almennt má segja að það sé munur á viðhorfum til notkunar orða með viðskeytinu: 

sumum finnst þau yfirleitt ljót og asnaleg og öðrum skemmtileg tilbrigði sem gera málið 

blæbrigðaríkara. 
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5. Lokaorð 

 

Orðmyndun með viðskeytinu -ó er algeng í íslensku talmáli og sum orð mynduð á þennan 

hátt hafa verið í málinu nokkuð lengi, en samt hefur lítið verið litið á upphaf og þróun 

þeirra í íslensku eða notkun orðanna nú á tímum og afstöðu málnotenda til þeirra. Í þessari 

ritgerð var reynt að varpa að nokkru leyti ljósi á það og í þeim tilgangi voru athugaðar 

nokkrar tilgátur um tilkomu orðmyndunarinnar í málið, leitað að orðum með -ó í 

mismunandi útgáfum Íslenskrar orðabókar og slangurorðabókum og loks var 

spurningakönnun lögð fyrir málnotendur til þess að kanna afstöðu þeirra til orðmyndunar 

með -ó og notkunar á tilteknum orðum. 

Þar sem orðmyndun með -ó tengist fyrst og fremst talmáli eru heimildir um tilurð 

slíkra orða og notkun fyrr á tímum fáar og erfitt er að segja með vissu hvenær og við 

hvaða aðstæður þau hafi komið upp í málinu. Af sömu ástæðum er erfitt að vita hvenær 

tiltekið orð hafi verið myndað af því að það getur hafa lifað í talmáli í nokkurn tíma áður 

en það birtist á prenti. Orðmyndunin virðist þó eiga rætur að rekja til skólamálsins í Lærða 

skólanum í Reykjavík í seinni hluta 19. aldar og notkunar latneskra endinga með 

íslenskum orðum, en seinna gæti kveikjan að orðmyndun með -ó verið ýmisleg og 

mismunandi atriði gátu hafa eflt orðmyndunina á mismunandi tímum og í mismunandi 

hópum málnotenda. 

Ummæli um orð með -ó frá árunum um miðja 20. öld gefa í skyn að orðin þóttu 

mörgum afar vont mál sem ætti að forðast. Tilgátan í þessari ritgerð hefur verið sú að 

staða orðanna hafi nokkuð breyst með tímanum og notkunarsvið þeirra víkkað enda er 

orðmyndunin frekar algeng í íslensku talmáli, orðin eru stundum notuð í rituðum textum, 

til dæmis í fjölmiðlum, og sum þeirra hafa orðið jafnvel algengari en upprunalega orðið.  

Í Íslenskri orðabók eru ekki mörg dæmi um orð með -ó, en þau eru fleiri en í fyrri 

útgáfum orðabókarinnar þar sem fáein orð hafa bæst við með hverri nýrri útgáfu. Þetta 

getur stafað af stöðugri aukningu á fjölda orða sem eru tekin með, en líka verið tákn um 

útbreiðslu orðanna í málinu og breytta afstöðu málsamfélagsins til notkunar þeirra. Flest 

orðanna eru skráð sem talmálsleg, en spurning er hvort það á ennþá við sum orð eins og 

strætó sem er algengt bæði í töluðu og rituðu máli og er jafnvel algengara í almennri 

notkun en upprunalega orðið. 
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Viðskeytið -ó er virkt í íslensku og orð mynduð með því eru af ýmsum toga. Sum 

þeirra hafa verið í málinu lengi og önnur bættust við nýlega eða eru mynduð frjálslega í 

daglegu tali. Sum eru þekkt öllum eða flestum málnotendum og önnur notuð aðeins innan 

tiltekinna hópa, til dæmis innan fjölskyldunnar. Könnunin sem gerð var fyrir þessa ritgerð 

leiddi í ljós að það væri verulegur munur á notkunarsviði mismunandi orða með 

viðskeytinu. Orð sem flestum finnst eðlilegt að nota voru aðallega í hópi orða sem lengi 

hafa verið í málinu og ný orð virðast jafnan hafa þrengra notkunarsvið. Þetta var þó ekki 

algilt: sum orð af nýrri uppruna voru í hópi algengari orða og einnig virðast sum eldri orð 

vera varla notuð í dag. Þetta sýnir að það taki venjulega tíma fyrir orðin að festa sig í sessi 

í málinu, en staða þeirra og notkunarsvið getur breyst með tímanum. Orð sem byrja sem 

nýyrði í málinu og eru upphaflega talin til slangurs geta þróast þannig að þau verða hluti 

af almennri málnotkun, en líka horfið úr málinu. 

Þótt orð með -ó séu notuð af öllum aldurshópum virðast flestir tengja þau máli 

unglinga og barna. Meðal annars voru sumar nýrri myndir með -ó nefndar sem dæmi um 

orð sem eru aðallega notuð af unglingum og munurinn gæti að nokkru leyti falist í því að 

yngri málnotendur nota fleiri ó-orð en eldri. Það getur bent til þess að ormyndun með 

viðskeytinu sé virkari á meðal yngra fólksins og sum orðanna eru mynduð og notuð 

aðallega í máli þeirra enda hafa unglingar tilhneigingu til að fikta við tungumálið frekar 

en eldri málnotendur. Hluti styttinganna með -ó tengist einmitt reynsluheimi unglinga og 

barna, til dæmis skólalífi og einnig er vinsælt að stytta heiti barnaleikja á þennan hátt. 

Styttingarnar geta verið hentugar fyrir börn sem eru að læra málið af því að þau er 

auðveldara að bera fram og þetta getur líka verið ein ástæðan fyrir vinsældum orða með 

-ó í íslensku almennt þar sem samsett orð eru algeng í málinu og þau geta orðið frekar 

löng og óþjál í framburði. Einn af ókostunum getur verið að sumar styttingar eru 

sjaldgæfar eða einstaklingsbundnar og geta verið erfiðar að skilja fyrir þá sem hafa ekki 

heyrt þær áður. Almennt má segja að það sé munur á viðhorfi til notkunar orða með 

viðskeytinu: sumir nota þau gjarnan og sumum finnst þau yfirleitt ljót og þeir forðast þau. 

Orð mynduð með viðskeytinu -ó reyndust vera skemmtilegt efni, en líka viðamikið 

og aðeins nokkur atriði í tengslum við notkun og þróun þeirra í málinu rúmuðust í þessari 

ritgerð. Það er ýmislegt sem væri forvitnilegt að skoða nánar, til dæmis þróun tiltekinna 

orða í málinu eða notkun í ýmsum aldurshópum. Það væri einnig áhugavert að bera saman 

orðmyndun með -ó í mismunandi málum og athuga möguleg tengsl þarna á milli. 
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Viðauki 1: Könnun 

Spurningakönnun um orð með viðskeytið  -ó 
  

 

Ég heiti Daria Lazić og er nemandi í Íslensku sem öðru máli við Háskóla Íslands. Þessi 
könnun snýst um stöðu orða með viðskeytinu -ó í íslenskri málnotkun og svörin verða 
notuð í BA-ritgerð. Könnunin er nafnlaus. Ef þú ert með spurningar hafðu endilega 
samband við mig á dal6@hi.is. 
Takk kærlega fyrir hjálpina! 
 

 

 
 

I. UPPLÝSINGAR UM ÞÁTTTAKANDANN      

 

1. Kyn:  ▫ karlkyn    ▫ kvenkyn 

2. Aldur: 

▫ 10 – 20 ára 

▫ 21 – 30 ára 

▫ 31 – 40 ára 

▫ 41 – 50 ára 

▫ 51 – 60 ára 

▫ 61 – 70 ára 

▫ 71 árs og eldri 

3. Menntun: 

▫ grunnskólanemi 

▫ hefur lokið námi á grunnskólastigi 

▫ framhaldsskólanemi  

▫ hefur lokið námi á framhaldsskólastigi 

▫ háskólanemi 

▫ er með háskólagráðu 

 

 

 

 

mailto:dal6@hi.is
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II. Þessi hluti snýst um notkun tiltekinna orða sem enda á -ó í talmáli og ritmáli (orðin 

eru feitletruð í töflunni).  Veldu eitt þriggja svara fyrir notkun hvers orðs í talmáli 

og eitt fyrir notkun í ritmáli. 

 

 

  
Finnst þér eðlilegt að nota orðið í 
talmáli? 
 

 
Finnst þér eðlilegt að nota orðið í 
ritmáli? 

 
Já, í 
samtali við 
fjölskyldu 
eða vini. 
 

 
Já, bæði í 
samtali við 
fjölskyldu 
eða vini og 
við 
ókunnuga 
persónu 
eða  
yfirmann. 
 

 
Nei. 

 
Já, en 
einungis í 
óformlegum 
textum, til 
dæmis á 
Facebook 
eða á 
bloggsíðu. 

 
Já, í öllum 
rituðum 
textum. 
 

 
Nei. 

tyggjó 
(‘tyggigúmmi’) 

      

Þjóbó 
(‘Þjóðarbókhlaðan’) 

      

frímó  
(‘frímínútur’) 

      

kæró  
(‘kærasti, kærasta’) 

      

kýló 
(‘kýlubolti’) 

      

hádó  
(‘hádegishlé’) 

      

Kefló  
(‘Keflavík’) 

      

tengdó  
(‘tengdamóðir, 
tengdafaðir’, 
‘tengdaforeldrar’) 

      

fóbó  
(‘fótbolti’) 

      

vísó  
(‘vísindaferð’) 

      

kúlutyggjó       
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Akró  
(‘Akureyri’) 

      

krabbó 
(‘krabbameinsskoðun’) 

      

Rúmfó  
(‘Rúmfatalagerinn’) 

      

sumó  
(‘sumarbústaður, 
sumarhús’) 

      

Koló  
(‘Kolaportið’) 

      

saumó  
(‘saumaklúbbur’) 

      

myndó 
(‘myndarlegur’) 

      

ógó 
(‘ógeðslegur/ógeðslega’) 

      

frábó 
(‘frábær’) 

      

púkó 
(‘púkalegur’) 

      

vandró 
(‘vandræðalegur’) 

      

timbró 
(‘timbraður’) 

      

pirró 
(‘pirraður’) 

      

sammó 
(‘sammála’) 

      

tilfó 
(‘tilfinningaríkur’) 

      

samfó 
(‘samferða’) 

      

asnó 
(‘asnalegur’) 

      

pottó 
(‘pottþéttur’) 

      

sjarmó  
(‘sjarmerandi’) 

      

 

 

 



40 
 

III. Eftirfarandi setningar eru fengnar úr ýmiss konar fjölmiðlatextum á netinu. 

Finnst þér notkun orða sem enda á -ó (orðin eru skáletruð) eðlileg í þeim? 

 

1. Eins og staðan er í dag þá má ekki fara með dýr í strætó. 

a) notkun í talmáli: 

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í útvarpi eða sjónvarpi, en helst í 

óformlegra máli, til dæmis í afþreyingarþætti.  

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í öllu talmáli í útvarpi eða sjónvarpi, 

bæði í til dæmis afþreyingarþætti og í fréttaflutningi. 

▫ Nei, það væri ekki eðlilegt að nota skáletraða orðið í útvarpi eða sjónvarpi. 

b) notkun í ritmáli: 

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í persónulegum pistli í blaði. 

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í öllu ritmáli í blaði, bæði í til dæmis 

persónulegum pistli og í fréttum. 

▫ Nei, það væri ekki eðlilegt að nota skáletraða orðið í ritmáli í blaði. 

 

2. [Bæjarfulltrúar] kusu leiktæki fyrir róló frekar en utanlandsferð 

a) notkun í talmáli: 

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í útvarpi eða sjónvarpi, en helst í 

óformlegra máli, til dæmis í afþreyingarþætti.  

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í öllu talmáli í útvarpi eða sjónvarpi, 

bæði í til dæmis afþreyingarþætti og í fréttaflutningi. 

▫ Nei, það væri ekki eðlilegt að nota skáletraða orðið í útvarpi eða sjónvarpi. 

b) notkun í ritmáli: 

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í persónulegum pistli í blaði. 

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í öllu ritmáli í blaði, bæði í til dæmis 

persónulegum pistli og í fréttum. 

▫ Nei, það væri ekki eðlilegt að nota skáletraða orðið í ritmáli í blaði. 
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3. Það skrýtnasta við Ísland: „Að geta borgað einn sleikjó með kreditkorti“ 

a) notkun í talmáli: 

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í útvarpi eða sjónvarpi, en helst í 

óformlegra máli, til dæmis í afþreyingarþætti.  

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í öllu talmáli í útvarpi eða sjónvarpi, 

bæði í til dæmis afþreyingarþætti og í fréttaflutningi. 

▫ Nei, það væri ekki eðlilegt að nota skáletraða orðið í útvarpi eða sjónvarpi. 

b) notkun í ritmáli: 

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í persónulegum pistli í blaði. 

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í öllu ritmáli í blaði, bæði í til dæmis 

persónulegum pistli og í fréttum. 

▫ Nei, það væri ekki eðlilegt að nota skáletraða orðið í ritmáli í blaði. 

 

4. Hún situr heima allan daginn, reykir sígó og horfir á spurningaþætti... 

a) notkun í talmáli: 

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í útvarpi eða sjónvarpi, en helst í 

óformlegra máli, til dæmis í afþreyingarþætti.  

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í öllu talmáli í útvarpi eða sjónvarpi, 

bæði í til dæmis afþreyingarþætti og í fréttaflutningi. 

▫ Nei, það væri ekki eðlilegt að nota skáletraða orðið í útvarpi eða sjónvarpi. 

b) notkun í ritmáli: 

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í persónulegum pistli í blaði. 

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í öllu ritmáli í blaði, bæði í til dæmis 

persónulegum pistli og í fréttum. 

▫ Nei, það væri ekki eðlilegt að nota skáletraða orðið í ritmáli í blaði. 

 

5. Stemningin í mötuneyti Alþingis er eins og í menntó. 

a) notkun í talmáli: 

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í útvarpi eða sjónvarpi, en helst í 

óformlegra máli, til dæmis í afþreyingarþætti.  

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í öllu talmáli í útvarpi eða sjónvarpi, 

bæði í til dæmis afþreyingarþætti og í fréttaflutningi. 

▫ Nei, það væri ekki eðlilegt að nota skáletraða orðið í útvarpi eða sjónvarpi. 
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b) notkun í ritmáli: 

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í persónulegum pistli í blaði. 

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í öllu ritmáli í blaði, bæði í til dæmis 

persónulegum pistli og í fréttum. 

▫ Nei, það væri ekki eðlilegt að nota skáletraða orðið í ritmáli í blaði. 

 

6. Sigríður bar sigur af hólmi í ræðukeppninni Morfís samhliða því að útskrifast úr Versló 

[‘Verzlunarskóli Íslands’] í vor. 

a) notkun í talmáli: 

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í útvarpi eða sjónvarpi, en helst í 

óformlegra máli, til dæmis í afþreyingarþætti.  

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í öllu talmáli í útvarpi eða sjónvarpi, 

bæði í til dæmis afþreyingarþætti og í fréttaflutningi. 

▫ Nei, það væri ekki eðlilegt að nota skáletraða orðið í útvarpi eða sjónvarpi. 

b) notkun í ritmáli: 

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í persónulegum pistli í blaði. 

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í öllu ritmáli í blaði, bæði í til dæmis 

persónulegum pistli og í fréttum. 

▫ Nei, það væri ekki eðlilegt að nota skáletraða orðið í ritmáli í blaði. 

 

7. Óprúttinn aðili sprautaði piparúða inni á skemmtistaðnum Hressó um klukkan hálf þrjú í 

nótt.  

a) notkun í talmáli: 

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í útvarpi eða sjónvarpi, en helst í 

óformlegra máli, til dæmis í afþreyingarþætti.  

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í öllu talmáli í útvarpi eða sjónvarpi, 

bæði í til dæmis afþreyingarþætti og í fréttaflutningi. 

▫ Nei, það væri ekki eðlilegt að nota skáletraða orðið í útvarpi eða sjónvarpi. 

b) notkun í ritmáli: 

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í persónulegum pistli í blaði. 

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í öllu ritmáli í blaði, bæði í til dæmis 

persónulegum pistli og í fréttum. 

▫ Nei, það væri ekki eðlilegt að nota skáletraða orðið í ritmáli í blaði. 
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8. Hvar er besta stemningin yfir versló [‘verslunarmannahelgi’]?  

a) notkun í talmáli: 

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í útvarpi eða sjónvarpi, en helst í 

óformlegra máli, til dæmis í afþreyingarþætti.  

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í öllu talmáli í útvarpi eða sjónvarpi, 

bæði í til dæmis afþreyingarþætti og í fréttaflutningi. 

▫ Nei, það væri ekki eðlilegt að nota skáletraða orðið í útvarpi eða sjónvarpi. 

b) notkun í ritmáli: 

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í persónulegum pistli í blaði. 

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í öllu ritmáli í blaði, bæði í til dæmis 

persónulegum pistli og í fréttum. 

▫ Nei, það væri ekki eðlilegt að nota skáletraða orðið í ritmáli í blaði. 

 

9. Fram kemur í gögnum frá Hafró að helst hafi gagnrýnin snúið að því að hvorki var lagt 

mat á óvissu í bergmálsmælingum né tekið tillit til hennar í ráðgjöf. 

a) notkun í talmáli: 

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í útvarpi eða sjónvarpi, en helst í 

óformlegra máli, til dæmis í afþreyingarþætti.  

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í öllu talmáli í útvarpi eða sjónvarpi, 

bæði í til dæmis afþreyingarþætti og í fréttaflutningi. 

▫ Nei, það væri ekki eðlilegt að nota skáletraða orðið í útvarpi eða sjónvarpi. 

b) notkun í ritmáli: 

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í persónulegum pistli í blaði. 

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í öllu ritmáli í blaði, bæði í til dæmis 

persónulegum pistli og í fréttum. 

▫ Nei, það væri ekki eðlilegt að nota skáletraða orðið í ritmáli í blaði. 

 
 

10. Mætti hann með fatið sitt sem þótti frekar gamaldags og lummó. 

a) notkun í talmáli: 

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í útvarpi eða sjónvarpi, en helst í 

óformlegra máli, til dæmis í afþreyingarþætti.  

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í öllu talmáli í útvarpi eða sjónvarpi, 

bæði í til dæmis afþreyingarþætti og í fréttaflutningi. 

▫ Nei, það væri ekki eðlilegt að nota skáletraða orðið í útvarpi eða sjónvarpi. 
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b) notkun í ritmáli: 

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í persónulegum pistli í blaði. 

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í öllu ritmáli í blaði, bæði í til dæmis 

persónulegum pistli og í fréttum. 

▫ Nei, það væri ekki eðlilegt að nota skáletraða orðið í ritmáli í blaði. 

 

11. Svo eru þeir líka yfirleitt meira „kammó“, erlendu ferðamennirnir. 

a) notkun í talmáli: 

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í útvarpi eða sjónvarpi, en helst í 

óformlegra máli, til dæmis í afþreyingarþætti.  

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í öllu talmáli í útvarpi eða sjónvarpi, 

bæði í til dæmis afþreyingarþætti og í fréttaflutningi. 

▫ Nei, það væri ekki eðlilegt að nota skáletraða orðið í útvarpi eða sjónvarpi. 

b) notkun í ritmáli: 

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í persónulegum pistli í blaði. 

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í öllu ritmáli í blaði, bæði í til dæmis 

persónulegum pistli og í fréttum. 

▫ Nei, það væri ekki eðlilegt að nota skáletraða orðið í ritmáli í blaði. 

 

12. Margir Íslendingar kannast við brennó af skólalóðinni… 

a) notkun í talmáli: 

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í útvarpi eða sjónvarpi, en helst í 

óformlegra máli, til dæmis í afþreyingarþætti.  

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í öllu talmáli í útvarpi eða sjónvarpi, 

bæði í til dæmis afþreyingarþætti og í fréttaflutningi. 

▫ Nei, það væri ekki eðlilegt að nota skáletraða orðið í útvarpi eða sjónvarpi. 

b) notkun í ritmáli: 

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í persónulegum pistli í blaði. 

▫ Já, það væri eðlilegt að nota skáletraða orðið í öllu ritmáli í blaði, bæði í til dæmis 

persónulegum pistli og í fréttum. 

▫ Nei, það væri ekki eðlilegt að nota skáletraða orðið í ritmáli í blaði. 
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IV.  

1. Notar þú orð sem enda á -ó á borð við orðin sem koma fyrir í spurningunum í hluta II. 

og III. hér að ofan? 

▫ Já, oft. 

▫ Já, stundum. 

▫ Sjaldan. 

▫ Nei. 

 

2. Getur þú nefnt dæmi um að notkun einhvers slíks orðs sé eðlileg/viðeigandi eða jafnvel 

hentug? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. Hefur þú heyrt fólk nota orð sem enda á -ó sem þér þykja „ljótt“ mál? Nefndu dæmi. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4. Er einhver aldursmunur í tengslum við notkun orða sem enda á -ó? (Hægt er að velja 

fleiri en eitt svar.) 

▫ Orðin eru mest notuð af börnum. 

▫ Orðin eru mest notuð af ungu fólki. 

▫ Orðin eru mest notuð af miðalda fólki. 

▫ Orðin eru mest notuð af gömlu fólki. 

▫ Það er enginn aldursmunur varðandi notkun svona orða. 

 

5. Þekkir þú nokkur orð með -ó sem eru aðeins, eða aðallega, notuð af unga fólki? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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6. Þekkir þú nokkur orð með -ó sem eru aðeins, eða aðallega, notuð af eldra fólki? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

7. Eru til orð með -ó sem eru notuð aðeins innan fjölskyldu eða vinahópa þinna, sem aðrir 

myndu ekki þekkja?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

8. Getur þú nefnt nokkur algeng orð með -ó sem hafa ekki verið nefnd í þessari könnun? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 


