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Ágrip 

Þessi ritgerð fjallar um stöðu eignarfalls í íslensku. Viðfangsefni hennar 

eru breytingar á eignarfallsmyndum sterkra nafnorða í eintölu. Undanfarin 

ár hafa hvers kyns frávik frá hefðbundnu eignarfalli gengið undir nafninu 

„eignarfallsflótti“. Greint er frá skrifum þeirra Helga Skúla Kjartanssonar 

og Ástu Svavarsdóttur  um efnið og hefðbundin beyging sterkra nafnorða 

sýnd. Eignarfallsmyndir þar sem hefðbundnar eignarfallsendingar falla 

brott eða breytast kýs ég að kalla „endingarlaust eignarfall“ og „breytt 

eignarfall“.  

Í upphafi var dæmum um óhefðbundið eignarfall safnað úr útvarpi 

og af vefsíðum og þau flokkuð eftir kynjum og beygingamynstrum. Í 

framhaldi af dæmasöfnuninni var könnun lögð fyrir þrjá 15 manna hópa 

fólks á mismunandi aldri. Niðurstöður könnunarinnar eru í stuttu máli þær 

að aldur fólks virðist skipta meira máli en menntun þess og C-hópur, 

yngsti hópurinn, fólk yngra en 25 ára og flest á framhaldsskólaaldri, sker 

sig töluvert úr hvað varðar notkun óhefðbundins eignarfalls. A-hópur, fólk 

eldra en 50 ára velur að mestum hluta hefðbundið eignarfall. Hjá A-hópi 

og B-hópi (25-50 ára) má þó merki um breytingar á þeim beygingar-

mynstrum þar sem breytingar eru lengst komnar.  

Minnstra breytinga verður vart í beygingu kk. orða og einkvæðra kvk. 

og hk. orða og þar kemur vafi málnotenda fram í því að hafna báðum 

gerðum eignarfalls. Fleirkvæð kvk. og hk. orð hafa orðið fyrir meiri 

breytingum og svo virðist sem allmargir málhafar geti bæði notað hefð-

bundna og endingarlausa eignarfallsmynd af þeim orðum. Drepið er á 

sambærilegar breytingar á eignarfalli í færeysku og norsku og að lokum er 

leitað skýringa á því hvers vegna beygingakerfi íslenskunnar breytist 

einmitt nú eftir litlar breytingar í margar aldir. Skýringa er bæði leitað í 

eiginleikum tungunnar, t.d. t.d. einföldun á beygingarreglum og því hvort 



 
 

tvíliðahneigð stuðli að styttingu langra orðmynda, og ytri aðstæðum eins 

og örum þjóðfélagsbreytingum á síðustu áratugum. Niðurstaðan er sú að 

breytingarnar muni vera samspil margra þátta.  
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1. Inngangur 

Öll lifandi tungumál taka breytingum. Þótt þeir Íslendingar sem komnir eru 

til vits og ára geti enn lesið fornbókmenntir fremur áreynslulítið er sú 

íslenska sem töluð er nú á dögum ekki sama málið og talað var í tíð Snorra 

Sturlusonar. Undanfarna áratugi hefur mátt sjá þess merki að íslenskan 

hefur breyst hraðar en áður hefur átt sér stað. Ef til vill kann að fara svo að 

Íslendingar framtíðarinnar geti ekki gripið Njálu eða aðrar fornsögur og 

lesið þær sér til gagns og ánægju án orðabókar við höndina. Lestur slíkra 

bóka hefur fram til þessa verið okkar þjóðarstolt. 

Á undanförnum árum hafa ýmsar rannsóknir verið gerðar á breyttri 

setningagerð í íslensku. Má þar nefna könnun Sigríðar Sigurjónsdóttur og 

Joan Maling (2001) á nýju þolmyndinni sem svo hefur verið nefnd, könnun 

Jóhannesar Gísla Jónssonar og Þórhalls Eyþórssonar á þágufallshneigð 

(2003) og könnun Höskuldar Þráinssonar o. fl. á tilbrigðum í setningagerð. 

Bók með niðurstöðum þeirra er væntanleg hjá Háskólaútgáfunni (2009). 

Nokkuð er misjafnt hversu mikla athygli einstakar málbreytingar hafa 

vakið og hversu mikla umfjöllun þær hafa fengið. Ástæðan er e.t.v. sú að 

breytingar eru ekki allar jafnáberandi í málinu. Breytingar á beygingum 

einstakra orða eða orðflokka vekja sennilega minni athygli en breytingar á 

setningagerð. Breytingar á beygingum orða koma einkum fram í endingum 

þeirra og endingar orða eru að öllum jafnaði áherslulitlar í framburði.  

Íslenskan hefur fram  til þessa haldið sinni fornu og ríkulegu 

fallbeygingu þótt skyld mál, önnur en færeyska, hafi að mestu glatað 

henni. Orð hafa þó færst á milli beygingaflokka og dæmi eru um að 

fallendingar ákveðinna flokka hafi breyst. Ýmislegt bendir til þess að 

eignarfall ákveðinna beygingarflokka eigi nú mjög undir högg að sækja og 

ekki þarf að leita lengi til að sjá og heyra dæmi þess. Hér verður athyglinni 

beint að eignarfalli eintölu þeirra nafnorða sem hafa sterka beygingu, 
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annarra en sérnafna. Ástæða þess að ekki verður fjallað um sérnöfn er fyrst 

og fremst sú að beyging sérnafna er ekki að öllu leyti sambærileg við 

beygingu samnafna og þar væri efni í aðra ritgerð. Í eintölu allra kynja 

greinir endingin eignarfallið frá öðrum föllum og því er það nokkuð 

áberandi ef eignarfallsendingin hverfur. Hér verður aðeins fjallað um orð 

sem beygjast samkvæmt algengum beygingarmynstrum. Breytingar á 

algengum beygingarmynstrum er mun meira áberandi en breyting á þeim 

sjaldgæfari og um leið meiri röskun á beygingarkerfi málsins. 

Helgi Skúli Kjartansson (1979, 1999) og Ásta Svavarsdóttir (1994) 

hafa fjallað um breytingu á eignarfalli og þá tilhneigingu að forðast 

eignarfall í málinu. Öll dæmi sem birtust í greinum Helga Skúla eru sýnd í 

2. kafla. Umfjöllun Helga Skúla og Ástu vakti athygli mína og varð til þess 

að ég fór að gefa eignarfallsendingum meiri gaum en áður. Undanfarin ár 

hef ég skrifað niður setningar eða brot úr setningum sem ég hef heyrt í 

útvarpinu þar sem hefðbundinni eignarfallsendingu er sleppt. Öll slík dæmi 

eru fengin úr RÚV, Rás 1. Einnig hef ég leitað að slíkum setningum á 

vefsíðum á Netinu. Þar virðist af nógu að taka. Helgi Skúli Kjartansson 

(1979:91) telur að málnotendur forðist frekast eignarfall í flóknum 

setningum þar sem fallorð eru mörg en dæmi úr útvarpi og af vefsíðum 

sýna að sú er ekki raunin. Dæmin sem safnað hefur verið hafa flest að 

geyma einfalda setningagerð þar sem fallvaldur stendur næst á undan 

fallorðinu sem hann stýrir.  

Þessi dæmasöfnun hefur leitt í ljós að ekki eru allar endingar 

jafnviðkvæmar fyrir breytingum þótt dæmi um þær finnist í öllum 

beygingarflokkum. Flest dæmi hafa fundist um kvk. orð, einkum samsett 

orð (aðsókn, umsjón) og þau orð sem hafa endingarnar –un,  –ing  og  –i, 

og fleirkvæð hk. orð. Dæmi um þessi orð finnast bæði án greinis og með 

greini. Eignarfall þessara orða er ýmist tvíkvætt (helgi – helgar, epli – 
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eplis) eða þríkvætt (aðsókn – aðsóknar, bilun – bilunar, kerling – 

kerlingar, erindi – erindis).  

Fá dæmi finnast um kk. orð og einkvæð kvk. og hk. orð án greinis en 

allmörg dæmi finnast um slík  orð með greini. Eignarfall kk. orða sem fá 

eignarfallsendinguna –s og ef. einkvæðra hk. orða er einkvætt (hundur – 

hunds, barn – barns). Eignarfall kk. orða sem fá ef. endinguna –ar og 

einkvæðra kvk. orða er tvíkvætt (vinur – vinar, slóð – slóðar). 

Fá dæmi eru um sambeygingu hliðstæðra lýsingarorða og nafnorða. 

Eignarfall lýsingarorða er enn sjaldgæfara en eignarfall nafnorða en á móti 

kemur að sterk beyging lýsingarorða hefur sömu eignarfallsendingar og 

nafnorð. Af dæmunum er því ekki ljóst hvort hliðstæð lýsingarorð hafa 

einhver áhrif eða engin á brottfall eignarfallsendingar nafnorða en 

forvitnilegt væri að kanna það nánar. Í þeim dæmum sem safnað var voru 

fallvaldar ýmist forsetningar, sagnir eða nafnorð en dæmin segja ekki til 

um hvort einhver munur er á fallstjórn þeirra. 

  Dæmin sem safnað var vekja ýmsar spurningar. Ég freistaði þess að 

fá svör við nokkrum spurninganna og lagði könnun fyrir þrjá hópa fólks og 

voru fimmtán manns í hverjum hópi. A-hópur var fólk eldra en 50 ára, B-

hópur fólk á aldrinum 25 til 50 ára og C-hópur fólk yngra en 25 ára, enginn 

þó yngri en á framhaldsskólaaldri. Þátttakendur dæmdu setningar þar sem 

leitað var svara við eftirfarandi spurningum. 

 (1) 

a.  Er eitthvert kyn no. veikara fyrir breytingum á eignarfalli en önnur? 

         b.  Skiptir atkvæðafjöldi eignarfalls máli? 

  c.  Skiptir stofngerð orða máli? 

d.  Skiptir orðmyndun máli? 

e. Skiptir máli hvort hliðstætt lýsingarorð stendur með nafnorðinu? 
 

f. Skiptir máli hvort nafnorðið hefur viðskeyttan greini. 
 
g. Skiptir setningarlegt umhverfi máli? 



4 
 

1.1. Efnisskipan ritgerðarinnar 

Í öðrum kafla ritgerðarinnar verður rakið það sem fræðimenn hafa skrifað 

um eignarfallsflótta. Þetta nafn mun komið frá Helga Skúla Kjartanssyni 

(1979:88) og þá á hann við að þágufall en stundum þolfall eða nefnifall sé 

notað í stað eignarfalls. Síðan hefur hugtakið „eignarfallsflótti“  verið 

notað um hvers konar frávik frá hefðbundnu eignarfalli. Helgi Skúli 

Kjartansson (1979 og 1999) og Ásta Svavarsdóttir (1994) hafa ítarlegast 

fjallað um þessa málnotkun.  

Þriðji kafli fjallar um beygingu sterkra nafnorða. Sýnd eru dæmi um 

nefnifall og eignarfall algengra beygingarmynstra. Greint er frá tíðni 

eignarfalls samkvæmt Íslenskri Orðtíðnibók. Samkvæmt henni er 

eignarfall sjaldgæfast fallanna, aðeins 10,9% nafnorða í eintölu standa í 

eignarfalli og aðeins 3,7% lýsingarorða eru í eignarfalli. Íslensk 

orðtíðnibók byggir á fimm flokkum ritmálstexta og hæpið er að ætla að 

eignarfall sé algengara í mæltu máli en rituðu. Staða eignarfalls er því að 

líkindum veikari en hinna fallanna sem oftar koma fyrir í ræðu og riti. 

Sýnd eru dæmi um sterka og veika beygingu lýsingarorða og greint frá 

tíðni eignarfalls af þeim. Breytingar á eignarfallsendingu sterkra nafnorða í 

et. er viðfangsefni ritgerðarinnar og m.a. er fjallað um hvort sambeyging 

lýsingarorða og nafnorða geti haft áhrif  á eignarfallsendingar nafnorðanna.   

Í fjórða kafla eru talin upp þau dæmi sem safnað hefur verið úr 

útvarpi og af vefsíðum og þau flokkuð eftir kynjum. Hvert kyn nafnorða er 

síðan flokkað eftir beygingarflokkum,  hver fallvaldur eignarfallsins er og 

því hvort orðin eru með eða án greinis. 

Fimmti kafli fjallar um tvíliðahneigð sem Anton Karl Ingason 

(2008:49) nefnir svo. Anton Karl segir að samkvæmt rannsóknum 

málfræðinga sé tvíkvæður áhersluliður ómarkaðasta hljóðkerfisorðið og að 
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tvíkvæð orð séu algeng í tungumálum heimsins. Hann bendir á að brottföll 

og innskot myndi gjarnan tvíliði. Allmörg dæmi sem safnað hefur verið 

sýna að þríkvætt eignarfall hefur tilhneigingu til að verða tvíkvætt, bilunar 

> bilun, aðsóknar > aðsókn. Á slíkar breytingar má líta sem tvíliðahneigð. 

Aðrar nýjar eignarfallsmyndir eru einnig bornar saman við hugmyndir um 

tvíliðahneigð og fjallað er um hvort hún geti að einhverju leyti stuðlað að 

brottfalli eignarfallsendinga. 

   Sjötti kafli fjallar um breytingar á beygingum í færeysku og norsku 

og er þá átt við nýnorsku sem mun standa nær upprunanum en norskt 

ríkismál sem lagað er að danskri fyrirmynd. Færeyska og norska eru þau  

tungumál sem skyldust eru íslensku og öll höfðu þau upprunalega sama 

beygingakerfið en hafa breyst mismunandi mikið í aldanna rás. Færeyska 

hefur mikið verið rannsökuð undanfarin ár og ljóst er að hún hefur að 

mestu glatað eignarfallsmyndum nafnorða nema í stirðnuðum orða-

samböndum og sömu breytingar munu hafa orðið fyrr í norsku. 

Í sjöunda kafla er greint frá áðurnefndri könnun sem ég lagði fyrir 

þrjá fimmtán manna hópa og niðurstöðum hennar sem sýna að allmikill 

breytileiki er í máli yngra fólks hvað varðar eignarfallsendingar. Í 

könnuninni kemur einnig fram að ekki eru allir beygingarflokkar nafnorða 

jafnviðkvæmir fyrir breytingum. Þátttakendur mátu eingöngu einfaldar 

setningar þar sem fallvaldur stendur næst á undan nafnorði eða hliðstæðu 

lýsingarorði. 

Áttundi kafli er vangaveltur um ástæður breytinga á íslensku 

nútímamáli og greint er frá nokkrum hugmyndum fræðimanna um félags-

legar ástæður málbreytinga og minnst á rannsóknir þar að lútandi. Helsta 

niðurstaðan er að örar þjóðfélagsbreytingar og vaxandi áhrif ensku valdi 

þar mestu. Leitast er við að skýra breytingar á eignarfalli úr frá 

hugmyndum fræðimanna um máltöku barna og að nokkru reynt að sýna 
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fram á hvaða beygingarflokkar hafi breyst fyrst og hverjir þeirra hafa 

lengst haldið hefðbundinni beygingu sinni. 

   Í níunda kafla eru lokaorð og dregnar saman helstu niðurstöður sem 

sýna að breytingar eru að verða á eignarfallsmyndum orða í máli yngra 

fólks. Aldur fólks virðist skipta mun meira máli en menntun þess þegar 

kemur að notkun eignarfallsmynda. Niðurstöðurnar sýna að fleirkvæð kvk. 

og hk. orð sem enda á –i í nefnifalli  eru veikust fyrir breytingum og þar 

eru þær lengst komnar sem sést á því að allmargir geta samþykkt bæði 

hefðbundið og endingarlaust eignarfall. Breytinga á eignarfalli gætir minna 

í kk. orðum og einkvæðum hk. orðum og munu yngri. Þar hafa 

málnotendur meiri tilhneigingu til að hafna báðum gerðum eignarfalls en 

samþykkja báðar.  

  Ég hygg að endingarlaust eignarfall hafi fyrst komið fram í þeim 

orðum sem hafa endingarnar –i, –ing og –un í nefnifalli. Endingarlauss 

eignarfalls af slíkum orðum verður vart hjá elsta hópnum (eldri en 50 ára) 

og er algengast hjá yngsta hópnum (yngri en 25 ára). Endingarleysi 

eignarfalls hefur síðan breiðst út til annarra beygingarflokka og kynja. Hér 

er því um breytingu og einföldun á beygingu að ræða. Tilfærsla verður 

milli beygingarflokka þar sem sterk kvk. orð sem enda á –i taka upp 

beygingu veikra kvk. orða sem enda á –i.  
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2. Eignarfallsflótti 

Helgi Skúli Kjartansson (1979:88-95) varð , eins og áður hefur komið fram, 

fyrstur til að vekja athygli á málnotkun sem hann að eigin sögn lét fara í 

taugarnar á sér um þær mundir. Þessi málnotkun, sem hann nefndi 

„eignarfallsflótta“, var í því fólgin að nota þágufall, stundum nefnifall eða 

þolfall, í stað eignarfalls. Orðið „eignarfallsflótti“ hefur síðan verið notað 

sem eins konar safnheiti yfir hvers konar frávik frá hefðbundnu eignarfalli. 

Þau frávik geta verið af ýmsum toga bæði setningarleg og beygingarleg. 

Ekki er alltaf um að ræða flótta frá eignarfalli, í mörgum tilfellum er það 

eignarfallsmyndin sem hefur breyst eins og Ásta Svavarsdóttir bendir á 

(1994:8-9).  

Helgi Skúli hefur einkum beint athyglinni að löngum og flóknum 

setningum þar sem langt er á milli fallvalds og fallorða og þau dæmi sem 

hann sýnir í skrifum sínum eru flest slíkar setningar. Í grein sinni 

Eignarfallsflótti: uppástunga um nýja málvillu (1979:88-95) sem er það 

fyrsta sem skrifað hefur verið um frávik frá hefðbundnu eignarfalli telur 

Helgi Skúli upp eftirfarandi dæmi: 

 (2) 

a. Vegna fráfalls Georgs Ólafssonar, sem vann að ákveðnu verki á 

    vegum félagsins, og röskun áætlunar um annað verk, varð ekki af 

    útkomu rita... 

 

b. Meðal annars má af þessu álykta í stórum dráttum fyrir sýsluna sem 

    heild að sköpun þriggja atvinnutækifæra í skiptiframleiðslu leiði til 

    fimm atvinnutækifæra, þar af tveimur í eiginnotaframleiðslu. 

 

c. Fækkun skattbænda frá því sem var um 1100 bendir til versnandi 

    afkomu landbúnaðarins hér á landi á 13. öld og fjölgun leiguliða... 
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d. Hins vegar er dánartíðni vegna krabbameins í lungum, brisi og þvag- 

    blöðru, hjarta og æðasjúkdómum eða hæggengum lungnasjúkdómum 

    ekki verulega aukin... 

 

       e. Heldur er þar getið yngri þátta, svo sem viðreisnarstjórn..., 

 

f. Ljóðið ... er tileinkað móður hans auk öllum hinum svarta kynstofni  

   Bandaríkjanna. 

 

g. ... tvær og hálf milljón króna halli ...  

             (Helgi Skúli Kjartansson 1979:88-89) 

 

Helgi Skúli telur eignarfallsflóttann of algengan til þess að hægt sé að 

skýra hann með mismælum og pennaglöpum. Hann segir að í honum birtist 

tilhneiging til að víkja frá hefðbundnum reglum um fallstjórn. Dæmi Helga 

Skúla (2) sýna ýmiss konar frávik frá hefðbundnu eignarfalli. Í dæmum 

(2a), (2c) og (2e) er sennilega um breyttar eignarfallsmyndir að ræða. 

Orðin röskun (2a), og fjölgun (2c) eru í flokki þeirra orða sem mynduð eru 

með vsk. –un og mörg dæmi hafa fundist um breytta eignarfallsmynd 

þeirra orða. Orðið viðreisnarstjórn (2e) er samsett og getur sýnt sömu 

tilhneiginguna til að missa eignarfallsendinguna og aðsókn og umsjón. 

Í dæmum (2b), (2d) og (2f) er þágufall notað í stað eignarfalls.  Í 

(2b) gætir sennilega áhrifa frá orðunum á undan, lungum, brisi og 

þvagblöðru, sem eru í þgf. Fallið breytist ekki þótt aðrir nafnliðir taki við 

og ættu að stjórnast af fs. vegna. Í (2f) er líklegast að álíta að sögnin 

tileinka haldi áfram að stýra þágufalli, tileinkað móður hans – (og auk 

hennar) – tileinkað öllum hinum svarta kynstofni ... Þarna getur 

auðveldlega verið um pennaglöp að ræða. Ekki er eins auðsætt af hverju 
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þgf. er notað í (2b) en mörg nafnorð í setningunni eru í þgf. og smáorðið af 

sem oftast er fs. og stýrir þgf. stendur næst á undan orðinu tveimur. 

Í dæmi (2g) er líklega verið að forðast eignarfall en einnig má vera 

að höfundur setningarinnar hafi ekki gert sér grein fyrir að no. halli stýrir 

eignarfalli á tvær og hálf milljón – tveggja og hálfrar milljónar. 

Dæmi Helga Skúla sýna að frávik frá hefðbundnu eignarfalli geta verið af 

ýmsum toga. Í ritgerðinni er eingöngu fjallað um breyttar eignarfallsmyndir 

í einföldum setningum og því ekki tekin afstaða til ágiskana Helga Skúla 

um eðli eignarfallsflótta en þær eru í stuttu máli þessar. 

     (3)    

a. Eignarfallsflótti er algengur í töluðu máli en sjaldgæfari í ritmáli. 

   b. Eignarfallsflótta er helst að vænta í flóknum setningum þar sem fallorð 

       eru mörg, einkum ef margir setningarliðir ættu að standa í eignarfalli, 

       sbr. dæmi (2)a, b, c. Það fallorð sem næst stendur fallvaldinum er í  

       eignarfalli en þau sem standa fjær honum missa eignarfallið.  

c. Hætta er á eignarfallsflótta 

  1. ef fallvaldur stendur löngu á undan viðkomandi orði, 

                 sbr. dæmi (2)a, b, c, d eða á eftir því, sbr. dæmi (2)g. 

             2. ef sami fallvaldur á að stýra mörgum hliðstæðum orðum eða 

                  orðasamböndum, sbr. dæmi (2)a, b, c, d, e. 

    3. ef nálæg orð standa í þgf., sbr. dæmi (2)d, f.  

              (Helgi Skúli Kjartansson 1979:90-91) 

 

Helgi Skúli varpar einnig fram þeirri spurningu hvort sé í raun um rangt 

fall að ræða eða hvort eignarfallsmynd viðkomandi orða hafi breyst. Hann 

kemst að þeirri niðurstöðu að eignarfallsflótti sé afbrigðilegt val falla en 

ekki reglubundinn í máli nokkurs manns (1979:89-90) 
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Ásta Svavarsdóttir (1994:7-12) varð næst til að fjalla um fyrirbærið. Hún 

telur að ekki sé hægt að skýra allan eignarfallsflótta með löngum og 

flóknum setningum, hans verði einnig vart í einföldum setningum þar sem 

fallvaldur stendur næst á undan fallorðinu sem hann stýrir. Ásta bendir á 

að ný eignarfallsmynd sé sérstaklega áberandi í kvk. orðum sem hafa 

viðskeytið –ing og nefnir einnig ákveðin kvennanöfn í því samhengi. Þau 

dæmi sem tekin eru um óhefðbundið eignarfall samnafna í ritinu Gætum 

tungunnar (1984:7-34) falla öll undir þennan flokk nafnorða að einu 

undanskildu. Það sýnir að breyting á eignarfallsendingu þessa flokks er 

ekki ný samanborið við aðrar breytingar á eignarfallsendingum. 

Orðið „helginnar“ var eina orðið sem tilgreint var í ritinu Gætum 

tungunnar (1984:29) og ekki tilheyrir þeim flokki kvk. orða sem endar á   

–ing.  Sterk kvk. orð sem enda á –i í öðrum föllum en eignarfalli eru fá og 

samkvæmt könnuninni virðist breyting á eignarfalli þeirra komin lengst á 

veg. Ásta Svavarsdóttir telur að í þessum tilvikum sé um breytta 

eignarfallsmynd orðanna að ræða en ekki eiginlegan eignarfallsflótta (Ásta 

Svavarsdóttir 1994:7-12). Ásta setur einnig fram þá hugmynd að fallstjórn 

ákveðinna forsetninga, t.d. auk, sé að breytast.  

Ásta bendir á að eignarfall nafnorða, annarra en sérnafna, er mun 

fátíðara en önnur föll og telur að það geti valdið veikari stöðu 

eignarfallsins en annarra falla. Hún setur fram þá tilgátu að fólk noti frekar 

sagnir og forsetningar sem stýra þolfalli eða þágufalli en eignarfalli ef um 

valkost er að ræða. Ásta bendir einnig á að fremur fáar sagnir í íslensku 

stjórni eignarfalli og sumar þeirra geti ýmist tekið með sér andlag í ef. eða 

forsetningarlið með sömu merkingu, t.d. bíða e-s eða bíða eftir e-u/e-m, 

biðja e-s eða biðja um e-ð, leita e-s eða leita að e-u/e-m eða leita eftir e-u, 

óska e-s eða óska efir e-u. Hún segir eignarfallsandlög með þessum 

sögnum vera formlegra og þunglamalegra mál en forsetningarliði og því 
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megi búast við að forsetningarliðir séu fremur notaðir í daglegu máli en 

eignarfallsandlög. 

  Ásta kannaði lauslega fylliliði með sögnunum leita og bíða í 

textasafni Orðabókar Háskólans (OH) í íslenskum skáldsögum og frum-

sömdum íslenskum barna- og unglingabókum. Niðurstöðurnar voru þessar.  

(4)        Skáldsögur    Barna- og unglingabækur 

  ef. andl.   fs. liður  ef. andl.  fs. liður 

a.   leita    50     49      12     100 

b.  bíða    72     62      23     118 

 

Í skáldsögum er ekki verulegur munur á því hvor setningagerðin er notuð 

en eignarfallsandlög eru heldur algengari með bíða. Í sumum tilvikum mun 

eignarfallið þó vera hluti fastra orðasambanda. Í barna- og unglingabókum 

er forsetningarliður miklu oftar valinn en eignarfallsandlag. Þessi könnun 

rennir stoðum undir þá kenningu Ástu að forsetningarliður sé fremur 

valinn en eignarfallsandlag ef málnotendur geta valið þar um. Ætla má að 

barna- og unglingabækur standi nær daglegu máli en skáldsögur fyrir 

fullorðna þar sem höfundar eiga það til að bregða á leik með tungumálið. 

Helgi Skúli Kjartansson (1999:51-160) tekur að nokkru undir 

skoðun Ástu og setur fram þrenns konar rök fyrir veikri stöðu eignar-

fallsins.  

(5)   a.  Fáar sagnir og forsetningar stýra eignarfalli, og aðeins örfáar þeirra 

       eru algengar í daglegu máli. 

 

     b.  Eignarfallsmyndir sumra orða eru ótamar, ekki síst „kirkna- og 

       klukknabeyging“ veikra kvenkynsorða. 
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     c.  Eignarfall hefur oft þungan og formlegan stílblæ, þannig að ástæða 

      er til að sniðganga það í mæltu máli. 

(Helgi Skúli Kjartansson 1999:151)  

 

Helgi Skúli bendir á að eignarfallsendingin –ar standi ekki aðeins höllum 

fæti í beygingu kvk. orða sem hafa endinguna –u í þf. og þgf. (drottning, 

sending). Hann nefnir einnig dæmin í (6) sem öll tilheyra þeim 

beygingarmynstrum sem auðveldlega missa eignarfallsendingu sína. 

(6)   a. vegna fjölgun banaslysa í umferðinni. 

     b. á heimasíðu Hollustuvernd ríkisins.  

        c. síðustu veiðiferð Akureyrinnar.  

 

Helgi Skúli telur að fallvaldar sem stýra eignarfalli séu missterkir. Hann 

telur eignarfallssagnir veika fallvalda, forsetningar missterkar en nafnorð 

telur hann sterkustu fallvaldana sem stýri enn eignarfallseinkunn af 

miklum þrótti (Helgi Skúli Kjartansson 1999:154). Áður hafði hann bent á 

að fallanotkun germanskra og þó einkum rómanskra mála hafi fyrir löngu 

tekið að einfaldast, m.a. þannig að forsetningar og sagnir stýri ekki lengur 

eignarfalli (Helgi Skúli Kjartansson 1979:91). Það má taka fram í þessu 

samhengi að nafnorð stýra enn eignarfalli í Norðurlandamálunum, a.m.k. í 

dönsku og sænsku, drengens penge , husets tag (danska) (Zola Christensen 

2005:68). Fs. liðir og sagnir stýra ekki eignarfalli, til drengen, til huset, 

han savner pigen, hun savner barnet (danska). 

Helgi Skúli vekur athygli á því að ákveðin tegund eignarfallsflótta 

finnist í textum reyndra höfunda og fari fram hjá árvökrum prófarka-

lesurum. Í slíkum tilfellum er lýsingarháttur laust viðurlag með nafnlið. 

Hann tekur sem dæmi setningarnar í (7). 
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(7) 

  a. Í erindi sínu til Samkeppnisstofnunar bendir lögmaður 

      Póstdreifingar á, að einkaleyfi Pósts og síma taki ekki til ýmissa 

         tegunda póstsendinga, t.d. opinna sendinga stíluðum á nafn og 

         lokaðra sendinga sem ekki eru stílaðar á nafn. 

  b. Togararnir sóttu þangað, eftir að fréttir bárust af veiðum skipa, 

       skráðum í Dómíníkanska lýðveldinu, sem veiddu þar og lönduðu 

       hér á landi. 

  c. ... bók ... í höndum prests ættuðum frá Miklabæ ... 

  d. Í ljósi siðfræðilegra vandamála tengdum lögum um miðlægan 

      gagnagrunn á heilbrigðissviði ... 
 

  e.  Þjálfari unglingalandsliðsins skipuðu leikmönnum yngri en 21 árs, 

  f.  Nú í haust fer fram landsfundur Alþýðubandalagsins þar sem ræða á 

      stofnun nýs flokks, byggðum á grunni þeirra þriggja ... 

 

Helgi Skúli telur að þessi tegund eignarfallsflótta sé eldri og viðurkenndari 

í málinu en brottfelling eignarfallsendinga. Hann telur ástæðuna geta verið 

þá að þágufall lýsingarháttanna láti betur í eyrum en eignarfall þeirra. 

Helgi Skúli telur að beygingarlegt ósamræmi af þessu tagi komi jafnt fyrir 

hjá rosknum höfundum og þeim sem yngri eru. Dæmi (7c) og (7d) eru 

tekin úr textum roskinna og reyndra höfunda. Sú staðreynd að þess háttar 

ósamræmi í beygingu finnst í textum roskinna höfunda og fer fram hjá 

reyndum prófarkalesurum sýnir að það stingur ekki í stúf við mál-

tilfinningu þeirra og bendir til að slíkt orðalag hafi öðlast hefð í málinu. 

2.1.  Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið rakin umfjöllun fræðimanna um eignarfalls-

flótta. Af henni má ráða að nafnið eignarfallsflótti er samheiti yfir nokkur 
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fyrirbæri, t.d. tilhneigingu málnotenda til að forðast óþjálar eignarfalls-

myndir og grípa til annarra falla í staðinn, breytta fallstjórn og breyttar 

eignarfallsmyndir. Einnig kemur fram að sú tegund eignarfallsflótta að 

hafa laust viðurlag í þágufalli þegar það ætti að standa í eignarfalli mun 

vera eldri og viðurkenndari í málinu en önnur afbrigðileg fallnotkun í stað 

hefðbundins eignarfalls. 

Mér virðist að hugtakið eignarfallsflótti eigi ekki við um öll þessi 

fyrirbæri. Í þeim dæmum sem ég hef safnað álít ég að mun oftar sé um 

breytta eignarfallsmynd að ræða þar sem hefðbundinni eignarfallsendingu 

er sleppt. Þessa gerð eignarfalls kýs ég að kalla endingarlaust eignarfall 

(eða breytt eignarfall þegar orð sem mynduðuð eru með vsk. –ing eiga í 

hlut, t.d. kerlingar > kerlingu). Eignarfallsendingar ákveðins greinis eru 

hins vegar hefðbundnar þegar honum er skeytt við orð í eignarfalli og sýna 

svo ekki verður um villst að um eignarfall er að ræða.  

  Hinn eiginlega eignarfallsflótta tel ég vera það að forðast notkun 

eignarfalls og nota önnur föll þess í stað eins og í dæmum Helga Skúla 

Kjartanssonar (2), (7). Í sumum tilvikum mun e.t.v. vera um að ræða 

breytta fallstjórn forsetninga og sagna, sbr. (58), (61).  Forsetningar og 

sagnir sem stýrt hafa eignarfalli geta nú stýrt þolfalli í máli sumra 

málnotenda. Td. getur sögnin sakna stýrst þolfalli, sbr. umfjöllun um (61). 

Fram kemur í dæmum sem safnað hefur verið að fs. auk getur stýrt þgf.      

í máli einhverra málnotenda , sbr. (27) og (58f). Þegar fallstjórnin breytist 

er um setningarlega breytingu að ræða. Hætti forsetningar og sagnorð að 

stýra eignarfalli er setningagerð íslenskunnar farin að nálgast setningagerð 

annarra Norðurlandamála og benda má á að þessi breyting hefur átt sér 

stað í norsku og færeysku. 
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3. Sterk beyging nafnorða 

Nafnorð beygjast annaðhvort sterkt eða veikt. Nafnorð sem beygjast veikt 

enda á sérhljóða í öllum föllum eintölu, en a.m.k. eitt fall sterkra nafnorða í 

eintölu endar á samhljóða. Beygingarnar eiga það sameiginlegt að þgf. ft. 

hefur endinguna –um og ef. ft. hefur endinguna –a í öllum kynjum. Sterk 

nafnorð greinast í allmarga beygingarflokka sem hafa mismunandi mörg 

beygingarmynstur hver. Nauðsynlegt er að gera nokkra grein fyrir 

beygingum sterkra nafnorða og sýnd verður nefnifalls- og eignarfallsmynd 

þeirra beygingarmynstra sem fjallað er um í ritgerðinni. Einnig verður í 

þessum kafla gerð grein fyrir tíðni eignarfalls af nafnorðum, beygingu 

lýsingarorða og tíðni eignarfalls þeirra. 

3.1. Sterk karlkynsorð 

Í nútímamáli er sterkum karlkynsorðum skipt í fjóra flokka (Guðrún 

Kvaran 2005:223-233 og tilvitnuð rit). Hver flokkur hefur mismunandi 

mörg beygingardæmi og hvert beygingardæmi hefur eitthvert einkenni sem 

greinir það frá öðrum beygingardæmum. Fyrsti og annar flokkur eiga það 

sameiginlegt að eignarfallsending flestra orða er –s. Hér eru aðeins sýndar 

nefnifalls- og eignarfallsmyndir þeirra kk. orða sem hafa einkvæða 

eignarfallsmynd ef orðin eru ósamsett. 

(8)     nf. ef. 

a.  hestur hests  (1. fl.) Engin hljóðbreyting í stofni. 

b.  smiður smiðs  (2. fl.) Engin breyting í stofni. 

       c.  armur arms  (1. fl.) -a- í stofni. U-hljóðvarp þar sem skilyrði 

eru fyrir því. 

d.  dalur dals  (2. fl.) -a- í stofni. U-hljóðvarp þar sem skilyrði 

eru fyrir því. 
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e. fugl  fugl (1. fl.) Nefnifall án endingar. 

    karl  karls  (1. fl.)  

f.  stóll  stóls (1. fl.) Endingar: –nn, –ll. –all, –áll. 

    steinn steins (1. fl.) 

 

Fjölmörg algeng sterk kk. orð beygjast samkvæmt þeim beygingar-

mynstrum sem sýnd eru í (8). Dæmi eru um að orð af fyrsta flokki geti hafi 

tvímyndir í eignarfalli (lesturs/lestrar, reksturs/rekstrar). Þau orð hafa öll 

tvíkvætt eignarfall á hvorn veginn sem það er myndað. Nokkur orð sem 

tilheyra öðrum flokki hafa eignarfallsendinguna –ar. Þau orð hafa –g– eða 

–k– í stofni. Orðið bekkur hefur þó tvímyndir í eignarfalli bekks/bekkjar. 

Orð sem beygjast samkvæmt þriðja flokki hafa eignarfallsendinguna 

–ar. Eignarfallsmynd þeirra er því tvíkvæð. Undir þennan flokk falla 

þríkvæð kk. orð (fatnaður, söfnuður) og orð sem hafa hljóðbreytingar í 

stofni (köttur, fjörður, háttur, sonur) en um þau orð verður ekki fjallað 

sérstaklega. 

 (9)  nf.  ef 

a. litur litar  Engin breyting í stofni. 

b. staður staðar  -a- í stofni. Svo beygjast matur og orð sem enda 

á –skapur. U-hljóðvarp þar sem skilyrði eru 

fyrir því. 

 

Fjórða flokki tilheyra sex orð, faðir, bróðir, vetur, fótur, fingur og maður 

sem öll hafa óreglulega beygingu. 

3.2.  Sterk kvenkynsorð 

Sterkum kvenkynsorðum er skipt í þrjá flokka í nútímamáli (Guðrún 

Kvaran 2005:233-241 og tilvitnuð rit). Hver flokkur hefur mismunandi 

mörg beygingardæmi og hvert um sig hefur eitthvert einkenni sem greinir 
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það frá öðrum beygingardæmum. Langstærstur hluti sterkra kvk. orða 

hefur eignarfallsendinguna –ar og hefur tvíkvæðar eignarfallsmyndir. 

Nokkur orð fá eignarfallsendinguna –r (gjá – gjár, krá – krár, þró – þrór, 

frú – frúr). Sum þeirra hafa einnig eignarfallsendinguna –ar (kráar, þróar, 

frúar).  

Fyrsti flokkur hefur sjö beygingardæmi en hér eru aðeins sýnd tvö þeirra 

(10)   nf. ef. 

a. nál  nálar  Engin breyting í stofni. Orð sem enda á –ing fá 

    endinguna –u í þf. 

b. heiði heiðar  Fá orð beygjast svo í nútímamáli. 

 

Orð sem hafa viðskeytið –ing (bygging, sending) eru flokkuð með 

beygingardæmi a en fá endinguna –u í þf. og þgf. Þannig beygjast einnig 

orð sem hafa viðskeytið –ung (nýjung, sundrung). Þessi orð hafa nú margir 

eins í öllum aukaföllum og eignarfallsending þeirra verður þá –u en ekki   

–ar. Fá orð beygjast eins og beygingardæmi b í nútímamáli og margir 

beygja þau samkvæmt veikri beygingu og hafa þau eins í öllum föllum. 

Þau beygingardæmi sem sýnd eru hafa tvíkvæðar eignarfallsmyndir ef 

orðin eru ósamsett. Orð með viðskeytunum  –ing og –ung eru undan-

tekning og hafa þríkvæðar eignarfallsmyndir. 

Annar flokkur hefur fjögur beygingardæmi en hér eru aðeins tvö þeirra 

sýnd. 

(11)  nf. ef. 

 a.  tíð  tíðar  Engin breyting í stofni. 

b. verslun verslunar Mynduð af sögnum með vsk. –un. 
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Undir þennan flokk falla sterk kvk. orð sem mynduð eru með vsk. –un  og 

hafa þríkvæðar eignarfallsmyndir. 

Þriðji flokkur hefur sjö beygingardæmi. Undir hann falla ýmis 

sjaldgæf orð og orð sem hafa eignarfallsendinguna –ur. Önnur orð hafa 

eignarfallsendinguna –ar og greina sig ekki frá fyrsta og öðrum flokki 

hvað eignarfallsendingu varðar. 

Þau kvk. orð sem athyglinni er beint að í ritgerðinni eru einkvæð 

kvk. orð  (slóð, rós, sókn, sjón) og samsetningar af þeim sem hafa sömu 

beygingu (aðsókn, umsjón), sterk kvk. orð sem enda á –i í öðrum föllum en 

eignarfalli (heiði, helgi) og kvk. orð sem mynduð eru með vsk. –ing 

(bygging, sending) og –un (bilun, verslun). Þrjú síðastnefndu beygingar-

mynstrin eru jafnan nefnd þegar rætt er um breytingar á eignarfalli. 

3.3.  Sterk hvorugkynsorð 

Sterkum hvorugkynsorðum er skipt í átta undirflokka og hefur hver þeirra 

eitt beygingardæmi (Guðrún Kvaran 2005:241-243 og tilvitnuð rit) en 

aðeins eru sýnd nokkur þeirra hér.  Öll sterk hk. orð eiga það sameiginlegt 

að hafa eignarfallsendinguna –s. Eignarfallsmyndir þeirra hafa því sama 

atkvæðafjölda og nefnifallsmyndir þeirra.  

(12) nf.  ef. 

a. borð borðs  Engin breyting í stofni. 

b. land lands  -a- í stofni. U-hljóðvarp þar sem skilyrði eru. 

c. klæði klæðis Öll hk. orð sem enda á –i í nf. Þríkvæð  

orð (erfiði, erindi) falla undir þennan flokk. 

 

Þau sterku hk. orð sem enda á –i í nefnifalli, tvíkvæð og þríkvæð, hafa 

aðeins tvær orðmyndir í beygingu sinni en þau orð sem enda á samhljóði í 

nefnifalli hafa þrjár orðmyndir í beygingunni. Ekki verður fjallað 
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sérstaklega um tvíkvæð hk. orð sem enda á samhljóði í nefnifalli (hreiður, 

meðal, hérað) en um þau gilda sömu reglur og um einkvæð orð með sömu 

beygingu. 

3.4.  Tíðni endinga 

Ásta Svavarsdóttir (Guðrún Kvaran 2005:208-211 og tilvitnuð rit) gerði 

könnun á tíðni endinga nafnorða í íslensku. Hún byggði könnun sína á 

fjórum orðtíðniskrám sem til voru, þ.e. rannsókn Ársæls Sigurðssonar 

(1940) á rúmlega 100.000 lesmálsorðum, rannsókn Baldurs Jónssonar o.fl. 

(1975-1980) á Hreiðrinu, skáldsögu Ólafs Jóh. Sigurðssonar, rannsókn 

Björns Ellertssonar (1983) á átta bókum, þ.á.m. Hreiðrinu, og leiðurum 

þriggja dagblaða frá fjögurra mánaða tímabili árið 1970 og rannsókn Eiríks 

Rögnvaldssonar og Vilhjálms Sigurjónssonar (1986). Rannsókn þeirra 

byggist á fjölda texta af ýmsum toga.  

Algengustu endingar eru samkvæmt könnun Ástu Ø (engin ending) = 

28,32%,  –a = 19,42%  og  –um = 12,17%.  Eignarfallsendingar sterkra 

nafnorða eru  –ar , –s, –ur, og  –r. 

Í (13) sjást útreikingar Ástu á tíðni endinga.  

(13) 

Ending:  Fjöldi  Hlutfall af fjölda Fjöldi orðm.  Hlutfall ef. af fjölda

   orðmynda allra endinga.  í ef.            viðkomandi end. 

–ar   648  7,95%  334    51,54%  

–s   463  5,68%  463    100%  

–ur   303  3,72%  7    2,31%  

–r   194  2,38   2    1,03%  
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Í fyrsta dálki er gefinn upp heildarfjöldi orða með viðkomandi endingu 

(t.d. -ar), í öðrum dálki er hlutfall endingarinnar (-ar) af heildarfjölda 

þeirra endinga sem orð geta fengið. Í þriðja dálki er heildarfjöldi orðmynda 

í eignarfalli með viðkomandi endingu (-ar) og í fjórða dálki er hlutfalls 

eignarfalls af þeim orðmyndum sem hafa við-komandi endingu (-ar). 

Notkun eignarfalls í málinu er greinilega fremur lítil þar sem 

endingar sem geta táknað eignarfall eru allar í hópi þeirra sjaldgæfari eins 

og sést af hlutfalli þeirra af fjölda orðmynda (dálkur 2 í töflunni). 

Eignarfalls-endingarnar –ar og –s eru áberandi algengastar eins og hlutfall 

eignarfalls af fjölda orðmynda með viðkomandi endingu sýnir (dálkur 4 í 

töflunni). Þessar endingar  ættu því að vera sterkastar. Ekkert annað fall 

fær endinguna –s en endingin –ar er algeng í kk. ft. nf. og kvk. ft. nf. og þf.  

3.5.  Tíðni eignarfalls 

Samkvæmt Íslenskri orðtíðnibók (Jörgen Pind 1991:1156-1159) er 

eignarfall áberandi sjaldgæfast allra falla. Hvað samnöfn varðar er tíðni 

fallanna þessi,  

(14)   nf. 27,6%,    þf. 30,9%,      þgf. 30,2%,   ef. 11,3% 

Tíðni fallanna er mismunandi eftir kynjum en þó er eignarfall alltaf 

sjaldgæfast. Hlutfall þess af heildinni er nokkuð stöðugt eins og sjá má í 

(15) og (16) en  er þó hlutfallslega sjaldgæfast í kvk. Þar mun ráða mestu 

að ef. ft. í kvenkyni reyndist mun sjaldgæfara í textunum en eignarfall 

hinna kynjanna. 

Tíðni eignarfalls samnafna í eintölu án greinis er þessi. 

(15)   kk. 11,6%    kvk. 10,6%  hk.10%    ókyngreint 12,7%    alls 10,9% 
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Tíðni eignarfalls samnafna í eintölu með greini er þessi. 

(16)   kk. 10,2%    kvk. 11,1%  hk.11,3% ókyngreint 0%   alls 10,8% 

 

Eignarfall fleirtölu er í heildina algengara en eignarfall eintölu bæði með 

og án greinis.  

Tíðni eignarfalls samnafna í fleirtölu án greinis er þessi. 

(17)   kk. 17,9%    kvk. 11,6%   hk.17,4%  ókyngreint 0%   alls 15,8% 

Tíðni eignarfalls samnafna í fleirtölu með greini er þessi. 

(18)   kk. 14,1%    kvk. 11,6%   hk.11,7% ókyngreint 0%   alls 12,5% 

 

Rannsakaðir voru fimm flokkar texta u.þ.b. 5000 lesmálsorð hver. 

Flokkarnir eru: 1. Íslensk skáldverk. 2. Þýdd skáldverk.  3. Ævisögur og 

endurminningar.  4. Fræðslutextar.  5. Barna- og unglingabækur. Tíðni 

falla reyndist mismunandi eftir textaflokkum. Eignarfall var algengast í 4. 

flokki, fræðslutextum, 19,3%  sem er töluvert yfir meðaltali eignarfalls 

samnafna og sérnafna (11,9%) en sjaldgæfast í 5. flokki, barna- og 

unglingabókum, aðeins 6% (Jörgen Pind 1991:1173).  Af þessu má ráða að 

eignarfalli er síður en svo haldið að börnum og unglingum í rituðu máli. 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við könnun Ástu Svavarsdóttur (4) þegar 

hún kannaði fylliliði með sögnunum leita og biðja í skáldsögum annars 

vegar og barna- og unglingabókum hins vegar.  

Ekki þarf að búast við að eignarfall sé algengara í mæltu máli en 

rituðu. Eiríkur Rögnvaldsson (1990:43) telur að tíðni orða og orðmynda sé 

væntanlega eitt helsta atriði sem börn fara eftir í máltöku. Vegna þess að 

eignarfall er sjaldgæfara en önnur föll geta þær upplýsingar sem börn fá úr 
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máli fyrirmynda sinna verið ófullnægjandi og valdið því að börnin 

mistúlka reglur um myndun eignarfalls. Breyttar reglur í máli barna geta 

síðan leitt til breytinga á eignarfallsmyndum orða. 

3.6.  Lýsingarorð 

Lýsingarorð eru nátengd nafnorðum og sambeyging þessara orðflokka er 

e.t.v eitt þeirra atriða sem haft getur áhrif á notkun eignarfalls. Því er vert 

að gera stutta grein fyrir beygingarlegum og setningarlegum einkennum 

lýsingarorða  og tíðni þeirra í eignarfalli. 

Beygingareinkenni lýsingarorða eru kyn, tala og fall auk þess sem 

þau stigbreytast. Setningarleg einkenni þeirra eru að þau geta staðið með 

nafnorðum og kveða þá nánar á um orðin sem þau standa með og beygjast 

sterkt og veikt (Guðrún Kvaran 2005:245-248). 

3.6.1.  Sterk beyging lýsingarorða 

Lýsingarorð beygjast sterkt þegar þau standa með nafnorði án greinis. 

(19) kk.   kvk.   hk. 

nf.   góður hestur  góð bók  gott barn 

þf.   góðan hest  góða bók  gott barn 

þgf. góðum hesti  góðri bók  góðu barni 

ef. góðs hests  góðrar bókar góðs barns 

 

Lýsingarorðin fá sömu eignarfallsendingu og nafnorðin og vera má að 

sambeyging þeirra sem óneitanlega getur verið stirð í framburði valdi 

nokkru um litla notkun eignarfalls. Helgi Skúli Kjartansson (1999:151) 

bendir á að eignarfall hafi oft þungan og formlegan stílblæ og víst er um að 

sambeyging lýsingarorðs og nafnorðs getur verið óþjál í munni þegar 

nafnorðið er án greinis. Í endingum eignarfalls koma oft fyrir samhljóða-
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klasar sem eru óleyfilegir nema í slíkum endingum. Þetta á við um kk. og 

hk. et. Samhljóðaklasarnir –rks og –rts koma t.d. aðeins fyrir í eignarfalli. 

Ef eignarfall lýsingarorðs endar á slíkum klasa og eftirfarandi nafnorð 

byrjar á líkum klasa geta orðið til allmiklir tungubrjótar. Eftirfarandi dæmi 

í (20) eru þau öfgafyllstu sem hægt var að finna. Mörg órödduð samhljóð 

raðast saman í sambeygingunni og gera hana erfiða í framburði.  

(20)   a. sterks stráks  b. sterks priks 

  c. svarts striks  d. svarts trés  

  

Í dæmunum í (21) myndast ekki eins erfiðir samhljóðaklasar en líklega 

myndu flestir forðast setningar eins og þessar í mæltu máli. 

 (21) a. Hann sá til stórs manns. 

  b. Hann sá til skjótts hests á beit. 

  c. Hann sá ekki út um gluggann vegna hás trés.  

  d. Hjónin komu auk ungs barns. 

 

Setningarnar virðast örlítið auðveldari í framburði ef lýsingarorðið er 

tvíkvætt, sennilega vegna þess lokhljóð koma ekki fyrir í endingum þeirra.  

(22)  a. Hann sá til gamals manns. 

b. Hann horfði til grænnar hlíðar. 

c. Hann sá ekki út um gluggann vegna laufgaðs trés.  

 

Ekki munu setningarnar í (22) þó vera algengar í máli manna. 

3.6.2.  Veik beyging lýsingarorða 

Lýsingarorð beygjast veikt þegar þau standa með nafnorði með greini. 
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(23) kk.   kvk.   hk. 

nf.   góði hesturinn góða bókin  góða barnið 

þf.   góða hestinn góðu bókina  góða barnið 

þgf. góða hestinum góðu bókinni góða barninu 

ef. góða hestsins góðu bókarinnar góða barnsins 

 

Í veikri beygingu lýsingarorða enda þau á sérhljóða í öllum föllum og 

sambeygingin er þjálli og óformlegri en sterk beyging. 

Óbeygjanleg lýsingarorð eru eins í öllum kynjum, tölum og föllum og  

stigbreytast ekki. Dæmi: andvana, hugsi. 

3.6.3.  Tíðni lýsingarorða 

Tíðni lýsingarorða í eignarfalli eintölu eftir kynjum er þessi (Jörgen Pind 

1991:1170 – 1171). 

(24)  kk. 3,4%     kvk. 5,5%    hk. 2.6%  alls 3,7% 

 

Út frá þeirri kenningu að miklu ráði um tíðni orðmynda hversu þjálar þær 

eru í framburði þarf ekki að koma á óvart að eignarfall af kvk. orðum sé 

algengast. Í (19) sést að bæði lýsingarorð og nafnorð í ef. kvk. eru tvíkvæð 

og sambeygð eru þau auðveldari í framburði en sambeygt ef. kk. og hk. þar 

sem lýsingarorðin hafa endinguna –s hvort sem þau eru einkvæð eða 

fleirkvæð. Meiri hætta er á að erfiðir samhljóðaklasar myndist í kk. og hk., 

jafnvel þótt um tví- eða þríkvæð orð sé að ræða eins og sýnt er í (25). 

(25) a. góðs læknis  fulls mælis 

  b. frjósams akurs  stórgrýtts vegar 

  c. langs erindis  ágæts tilefnis 

  d. algjörs frelsis  sígræns grenis 
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Tíðni beyginga lýsingarorða í eignarfalli eintölu er þessi 

 (26)  sb. 3,5% vb. 8,8%   óbeygjanleg lo. 4,3%  alls 4,8% 

Því síður ætti að koma á óvart að eignarfall veikrar beygingar lýsingarorða 

sé  algengara en sterkrar beygingar. Eignarfall veikrar beygingar hefur tvö 

eða fleiri atkvæði í öllum kynjum og endar á sérhljóða eins og sjá má í 

(23). Nafnorðin sem lýsingarorðin standa með hafa viðskeyttan greini og 

eru því öll fleirkvæð. Sambeygingin verður þ.a.l. mun auðveldari í 

framburði en sambeyging lýsingarorðs með sterkri beygingu og nafnorðs 

án greinis. 

Eignarfall fleirtölu af lýsingarorðum er mun algengara en eignarfall 

eintölu og er það í samræmi við tíðni eignarfalls nafnorða. Sterk beyging 

lo. hefur í öllum kynjum endinguna –a í ef. eins og öll kyn nafnorða en 

veik beyging hefur endinguna –u í öllum kynjum. Þ.a.l. er ekki um neina 

samhljóðaklasa í bakstöðu að ræða. Sambeyging ft. verður því auðveldari 

en sambeyging et.  

3.7.  Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um sterka beygingu nafnorða og nefnifall 

og eignarfall algengra beyginga af hverju kyni verið sýnd. Gerð hefur verið 

grein fyrir tíðni eignarfalls nafnorða og lýsingarorða samkvæmt Íslenskri 

orðtíðnibók. Fjallað hefur verið um beygingu lýsingarorða og sýnd dæmi 

um hversu sambeyging lýsingarorða og sterkra nafnorða í eignarfalli getur 

verið óþjál og erfið í framburði og leiddar líkur að því að málnotendur 

forðist slíkar sambeygingar og að börn fái þ.a.l. ófullnægjandi upplýsingar 

úr máli fyrirmynda sinna um reglur varðandi myndun eignarfalls og 

mistúlki þær. Mistúlkun þeirra getur leitt til breytinga á reglum og 

breytinga á eignarfallsmyndum orða. 
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4.  Dæmi úr útvarpi og af vefsíðum 

Eins og áður segir hef ég skrifað niður þau dæmi um óhefðbundið 

eignarfall sem ég hef heyrt í útvarpi á undanförnum árum. Þau dæmi gefa 

ákveðnar vísbendingar og ég lagði þau til grundvallar þegar ég hóf leit að 

dæmum á vefsíðum. Í upphafi leitaði ég að þeim orðum sem komu fyrir í 

dæmum úr útvarpinu og notaði forsetningarnar auk, án, til og vegna til 

þess að finna eignarfallsmyndir þeirra auk sagnanna afla, minnast, njóta og 

sakna þegar mögulegt var að mynda eðlilega setningu með þeim og 

viðkomandi orði. Því næst leitaði ég á sama hátt að öðrum algengum 

orðum í sömu beygingarflokkum. Næsta skref var að bæta greini við 

óhefðbundið eignarfall þessara sömu orða og athuga hvort einhverjar slíkar 

orðmyndir fyndust á vefnum.  

Það skal tekið fram að stafsetningarvillur sem í dæmunum fundust 

hafa verið leiðréttar ef þær eru eignarfallinu óviðkomandi. Einnig skal bent 

á að sumar vefsíður birtast oftar en einu sinni með sama orðalagi og 

margar bloggsíður hafa að geyma sömu dæmin þar sem fólk endurtekur í 

svari sínu það sem annar hefur skrifað. Ekki finnast mörg dæmi um að 

málfar sé leiðrétt. Þeim dæmum  þar sem um augljósa endurtekningu er að 

ræða er sleppt.  

Vefsíður þar sem dæmi finnast um óhefðbundið eignarfall eru af 

margvíslegum toga. Slík dæmi finnast á bloggsíðum einstaklinga, 

heimasíðum bæjar- og sveitarfélaga, heimasíðum ráðuneyta og Vísinda-

vefnum svo einhverjar séu nefndar. Einstaka dæmi hafa borist mér eftir 

öðrum leiðum en þeim sem nefndar hafa verið. Dæmin sem fengin eru úr 

útvarpinu eru auðkennd með (RÚV) og sömuleiðis eru þau dæmi sem ekki 

eru tekin af vefsíðum tilgreind. Dæmi af vefsíðum eru ekki merkt og ekki 

er ástæða til að tilgreina af hvaða vefsíðum þau eru fengin. Leit sem þessi 

er vitaskuld langt frá því að vera tæmandi en ætti að gefa nokkra 
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vísbendingu um stöðu eignarfallsins í nútímaíslensku. Dæmin sem um er 

rætt fylgja hér á eftir flokkuð eftir kynjum, beygingarflokkum og því hver 

fallvaldurinn er. 

4.1.  Karlkynsorð 

Einu dæmin sem ég heyrði í útvarpinu um karlkynsorð sem ekki voru í 

eignarfalli þegar þess mátti vænta stóðu bæði með forsetningunni auk. 

(27)   a. auk Guðlaugi Þórðarsyni  (RÚV) 

b. auk fulltrúum vegagerðarinnar  (RÚV) 

 

Fleirtöluorð og sérnöfn verða ekki til umfjöllunar hér en í báðum þessum 

dæmum stýrir forsetningin auk greinilega þágufalli. Fleirtöluorðið 

fulltrúum sýnir glöggt að um þgf. er að ræða þar sem þgf. ft. allra kynja 

hefur endinguna –um en ef. ft. allra kynja hefur endinguna –a. Þgf. af 

nafninu Guðlaugur er Guðlaugi og ef. Guðlaugs. Hér er tæpast um það að 

ræða að þgf. ending sé notuð í stað ef. endingar. Líklegra er að fs. auk stýri 

þgf. í máli sumra og dæmi um það finnast einnig á vefsíðum (58f). Í 

sumum þeirra dæma þar sem forsetningin auk kemur fyrir er ekki hægt að 

glöggva sig á hvort um breytta fallmynd eða breytt fall er að ræða (58). En 

vert væri að athuga fallstjórn forsetningarinnar auk nánar. 

4.1.1.  Karkynsorð sem hafa eignarfallsendinguna –s. 

Ég ákvað að kanna málið betur og á vefsíðum fundust allmörg dæmi þess 

að karlkynsorð eru ekki ónæm fyrir breytingum á eignarfalli. Ég valdi 

nokkur orð sem hafa eignarfallsendinguna –s og leitaði að þeim. Orðin eru 

þessi; bátur, bíll, fugl, hestur, hundur, kálfur, kraftur, mokstur, rekstur og 

skafl. 
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Þessi orð beygjast þannig: 

(28) nf.  hestur  fugl 

  þf.  hest  fugl 

  þgf.  hesti  fugli 

  ef.    hests  fugls 

 

Í (29) sjást þau dæmi sem fundust um endingarlaust eignarfall án greinis. 

(29)   Fallvaldur: fs. auk 

  a.  Fimm manna leitarhópur fór til leitar frá sveitinni auk bíl. 

  b.  Auk rekstur eigin skrifstofa... 

  c. ... sem fellur undir dýrahald auk rekstur dýragarða... 

     Fallvaldur: fs. án 

c. Föstudagskvöldið verður verklegt án hund... 

 

Í þremur þessara setninga stýrir fs. auk að líkindum endingarlausu 

eignarfalli. Hér skýtur fs. án líka upp kollinum og stýrir líklega 

endingarlausu eignarfalli en ekki sést á orðmyndunum hvort um þolfall eða 

endingarlaust ef. er að ræða. 

Í (30) eru sýnd þau dæmi sem fundust um orð af þessum beygingarflokki 

með greini. Algengast er að fallvaldur sé annað nafnorð en dæmi finnast 

um fs. og sagnir sem fallvalda. 

(30) Fallvaldur: fs. auk 

a. ... Raul hefur auk reksturins ... 

     Fallvaldur: fs. til 

b. ... og sló til fuglins með staur... (3 önnur áþekk dæmi) 



29 
 

c. ... kaupa allt til reksturins... (5 önnur dæmi) 

     Fallvaldur: sagnorð 

  d. ... að afinn sakni ekki fuglins of mikið... 

e. ... sakna hundins síns og hesturinn ... 

     Fallvaldur: nafnorð 

  f. ...og verð bílins lækkað...  (6 önnur dæmi) 

g. ... og var t.d. heildarársafli bátins ... (annað áþekkt dæmi) 

h. ... ekkert breyttist hegðun fuglins... (annað áþekkt dæmi) 

i. Þekktu líffærafræði hundins þíns vel ... (7 önnur áþekk dæmi) 

 j. Útbreiðsla íslenska hestins ... (11 önnur dæmi) 

 k. ... á öllum sviðum reksturins ... (3 önnur dæmi) 

 l. Greining steinins var liður í annarri rannsókn... (2 önnur dæmi) 

 

Engin dæmi fundust um eignarfallsmyndirnar kálfins, kraftins, moksturins 

og skaflins. 

4.1.2.  Karlkynsorð sem hafa eignarfallsendinguna –ar. 

Orðin sem leitað var að eru þessi; bekkur, fundur, matur, skógur, staður, 

vegur og vinur. 

Þessi orð beygjast þannig: 

(31) nf.  fundur vegur 

  þf.  fund  veg 

  þgf.  fundi  vegi 

  ef.    fundar vegar 
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Eftirfarandi dæmi (32) fundust um endingarlaust eignarfall án greinis. 

(32)  Fallvaldur: fs. án 

  a. ... ekki án vin ... 

b. ... borgar 7000 kr. án mat ... (4 dæmi önnur um án mat) 

        Fallvaldur: sagnorð 

c. ... sakna mömmumat ... 

d. ... sakna Garðarsveg ... 

 

Einnig fundust nokkur dæmi um orð af þessum beygingarflokki með 

endingarlausu eignarfalli og viðskeyttum greini og eru þau sýnd í (33). 

(33) Fallvaldur: fs. innan 

a. ... samskipti innan bekkins (1 annað dæmi) 

     Fallvaldur: fs. milli 

b. ... velja á milli hótela og staðins sem þau voru á ... 

     Fallvaldur: fs. til 

c. ...ef vísað er til staðins ... 

      Fallvaldur: sagnorð 

d. ...sakna bekkins míns ... 

     Fallvaldur: nafnorð 

e. ...lýstu yfir ánægju með boðun fundins... 

 f. ...að þetta væri einkennisfiskur staðins ... 
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Engin dæmi fundust um orðin eignarfallsmyndirnar matins, skógins og 

vegins. Orðin bekkur og rekstur geta haft tvær eignarfallsmyndir bekkur – 

bekks/bekkjar, rekstur – reksturs/rekstrar en slíkt skiptir ekki máli þar sem 

greininum er bætt við stofna orðanna. 

4.2.  Kvenkynsorð 

Áður en ég hóf leit á Netinu hafði ég heyrt mun fleiri dæmi um 

óhefðbundið eignarfall kvk. orða en kk. orða í útvarpinu og ákvað því að 

leita að dæmum um nokkra flokka þeirra. 

4.2.1.  Einkvæð kvenkynsorð og samsetningar af þeim. 

Engin dæmanna sem safnað hefur verið úr útvarpi hafa sterk einkvæð 

kvenkynsorð án greinis (hlíð, slóð, rós) sem beygjast þannig.  

(34) nf.  hlíð  slóð 

  þf.  hlíð  slóð 

  þgf.  hlíð  slóð 

  ef.    hlíðar  slóðar 

 

Ég ákvað að leita á Netinu að nokkrum algengum einkvæðum orðum sem 

hafa sterka beygingu og kanna hvort sú leit skilaði einhverjum dæmum. 

Orðin sem ég leitaði að eru þessi; borg, bók, hlíð, mús, mynd, ósk, rós, 

slóð, stöð, stund og von. 

Leitin skilaði einu dæmi um endingarlaust eignarfall án greinis (35). 

(35) a. ... sakna borg óttans...  

 

Árangurinn var annar þegar leitað var að þessum sömu orðum með 

endingarlausu eignarfalli og viðskeyttum greini eins og sjá má í (36). 
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Algengast er að nafnorð stýri eignarfallinu en dæmi finnast um fs. og 

sagnorð sem fallvalda. 

(36) Fallvaldur: fs. milli 

a. ... sambandið milli músinnar og móttakarans...  

      Fallvaldur: fs. til 

b. Fjórir þumalputtar upp til myndinnar... 

c. ... skrifa til Óskinnar minnar...    

d. ... leiði til bikars... og enn einnar rósinnar...  

     Fallvaldur fs. vegna 

e. ... vegna bókinnar...     

     Fallvaldur: sögn 

f. ... sakna litlu músinnar minnar  (3 önnur dæmi)  

 g. ... bara njóta stundinnar...    

 h. ... að sakna rósinnar sinnar... (annað áþekkt dæmi)   

     Fallvaldur: nafnorð 

i. Einokunarstefna borginnar... (mörg önnur áþekk dæmi)   

 j. ... útgáfa AA-bókinnar     (annað áþekkt dæmi)   

 k. Saga myndinnar er nákvæmlega... (mörg áþekk dæmi)  

 l. ... er meginþáttur Mahayama leiðarinnar...  óskinnar um að vernda... 

 m. ... í öðrum enda slóðinnar...    

 n. ... fyrrverandi umsjónarmann Stundinnar okkar...   

 o. ... hafa veikt grunn stöðinnar...   

 p. En Jazzballettsýning Rósinnar...   
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Í einu þessara dæma  (36 l) ... er meginþáttur Mahayama leiðarinnar...  

óskinnar um að vernda... er að finna í sömu málsgreininni bæði 

hefðbundið eignarfall, leiðarinnar,  og endingarlaust eignarfall,  óskinnar. 

Þessi málsgrein er líklega ágætt dæmi um hversu eignarfallsmyndirnar eru 

á reiki. Engin dæmi fundust um eignarfallsmyndirnar hlíðinnar og 

voninnar. 

Nokkur dæmanna hafa samsett orð þar sem síðari liðurinn er 

einkvætt sterkt kvk. orð. Algengt er að fyrri liðurinn sé forsetning eða 

forskeyti. Samsett orð af þessu tagi hafa sömu beygingu og einkvæð sterk 

kvk. orð. Orðin sem leitað var að eru aðsókn, tilsjón, ásókn, aðild, ókyrrð, 

umsjón, umsókn, aðstoð og rannsókn. 

Eftirfarandi dæmi í (37) eru um samsett orð án greinis. 

(37) Fallvaldur: fs. án 

 a. ... kennsla án umsjón ...  (tölvupóstur) 

     Fallvaldur: Fallvaldur fs. til 

 b. Vitnað til sem frumraun   (RÚV  sjónvarp) 

     Fallvaldur: fs. vegna 

c. ... vegna umsókn ...  (RÚV) 

 d. ... vegna umsjón með framkvæmd landsleikja ...    

 e. ... vegna aðsókn fullorðinna í námið ...  

     Fallvaldur: nafnorð 

d. ... meta hvers konar aðstoð er þörf ...  (RÚV) 

 

Dæmi um samsett orð með greini eru þau sem sýnd eru í (38).  
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(38)  Fallvaldur: nafnorð 

 a. Þegar á að fylla út 16. lið umsókninnar um fjárhagslega aðstoð... 

 b. Röntgenmyndir rannsókninnar sýna ... (6 önnur dæmi) 

 

Það er forvitnilegt að velta því fyrir sér hvort tilviljun ráði því að aðeins 

eitt einkvætt kvk. orð án greinis finnst í dæmunum og um leið því hvort 

önnur lögmál gildi um ef. tvíkvæðra orða í máli þeirra sem ekki fylgja 

viðteknum reglum um ef. endingar. Eignarfall kvk. orða er tví- eða 

fleirkvætt með örfáum undantekningum (ár, ær, kýr) og má vera að það 

ráði einhverju um það að einkvæð orð halda tvíkvæðri eignarfallsendingu 

sinni. Tvíkvæð og fleirkvæð orð virðast að sama skapi hafa meiri 

tilhneigingu til að tapa ef. endingunni. Einkvæð orð með viðskeyttum 

greini virðast hafa töluverða tilhneigingu til að missa eignarfallsendingu 

sína og má velta því fyrir sér hvað valdi. 

4.2.2.   Kvk. orð mynduð með vsk. –un 

Allmörg nafnorð sem dregin eru af sögnum hafa endinguna –un. Þessi orð 

eru tvíkvæð og beygjast þannig.  

(39) nf.  bilun  notkun 

  þf.  bilun  notkun 

  þgf.  bilun  notkun 

  ef.    bilunar notkunar 

 

Þau orð sem leitað var að í þessum flokki eru bilun, frestun, lækkun, 

löngun, notkun, skemmtun, stækkun, söfnun, þróun og örvun. 

Dæmi um þennan flokk kvk. nafnorða án greinis eru sýnd í (40). Í flestum 

tilvikum er fallvaldur forsetning. 
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(40) Fallvaldur: fs. auk 

 a.  ... auk notkun sauðarkóda ...    

b. ... auk þróun hagvaxtar ...  

     Fallvaldur: fs. án 

c. ... án löngun til að vita ástæðu þess ...   

     Fallvaldur: fs. vegna 

d. ... vegna bilun í prentsmiðju ...    

 e. ... vegna löngun hans til að hlýða ...   

 f. ... vegna skipun Árna Matthisen...  (RÚV) 

     Fallvaldur: nafnorð 

g. ... prósentuhækkun í stað krónuhækkun ... (RÚV) 

h. Á sviði notkun jurta í mat og drykk  ... (RÚV) 

 

Nokkur dæmi eru um orð af þessum flokki með greini. Þau eru sýnd í (41) 

(41) Fallvaldur: fs. vegna 

a. ... vegna biluninnar (2 önnur dæmi)   

    Fallvaldur fs. til 

b. ... gengisþróun sem leiðir til hækkuninnar.   

     Fallvaldur: sögn 

c. njótum biluninnar.      

 d. Biluninnar varð fyrst vart...   (2 dæmi)  

Fallvaldur: nafnorð 

 e. Og þar með er smáparti lönguninnar svalað.   
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 f. Hluti hækkuninnar  (8 áþekk dæmi)  

 g. ... ástæða biluninnar 

 

Tvær þeirra setninga sem tilheyra dæmi (41f)  eru sérstaklega áhugaverðar 

þar sem þær sýna bæði hefðbundið eignarfall án greinis og endingarlaust 

eignarfall með greini. 

(42) a. Hluti hækkuninnar skilst mér að sé vegna fjölgunar stöðugilda. 

  b. Ástæður hækkuninnar eru sagðar vegna hækkunar á kjarnfóðri. 

Setningin í (42 b) er sérstaklega athyglisverð þar sem um sama orðið 

(hækkun) er að ræða. Aðeins er dæmi um eitt samsett orð af þessum flokki, 

krónuhækkun, en  hegðun þess er sú sama og ósamsettra orða. 

4.2.3.   Kvk. orð mynduð með vsk. –ing 

Þessi flokkur kvk. nafnorða beygist þannig. 

(43) Nútímabeyging    Forn beyging 

nf.  drottning  kerling  drottning 

 þf.  drottningu  kerlingu  drottning 

 þgf.  drottningu  kerlingu  drottningu 

 ef.    drottningar  kerlingar  drottningar 

        (Iversen 1994:53) 

 

Þeir sem um eignarfall hafa fjallað hafa bent á að kvk. orð sem mynduð 

eru með vsk. –ing séu afar viðkvæm fyrir því að missa eignarfalls-

endinguna –ar . Það sama mun gilda um orð sem hafa endinguna –ung.      

Í fornu máli var þolfall þessara orða eins og nefnifall en hefur nú fengið 

endinguna –u eins og þágufall. Sú breyting var komin til skjalanna á 16. 

öld (Björn K. Þórólfsson 1925:80).  Fjöldi dæma sýnir að eignarfallsending 
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þessara orða stendur afar höllum fæti en hér dugir ekki skýring út frá 

atkvæðafjölda, drottningu og drottningar eru hvort tveggja þriggja 

atkvæða orð. Í (44) eru sýnd þau dæmi sem fundust um orð af þessum 

flokki án greinis. 

(44)  Fallvaldur: fs. auk 

 a. ... auk breytingu á fyrirkomulagi ...   

 b. ... auk lengingu Vífilstaðavegar ... (annað dæmi)  

     Fallvaldur fs. án 

c. ... stunda kynlíf án tengingu við tilfinningar  ...  

     Fallvaldur: fs. milli 

d. ... milli skattlagningu ... (RÚV) 

     Fallvaldur: fs. til 

e. ... þegar við horfum til samsetningu iðnaðarmanna ...     (RÚV) 

 f. ... að fá efni til lengingu Akureyrarflugvallar ...  

   Fallvaldur: fs. vegna 

a. Vegna lagningu Gjábakkavegar     (RÚV) 

b. Póstur sendur vegna lagningu forgangsakreinar  ...  

c. vegna aukningu á sérkennslu ...    (2 önnur dæmi 

d. ... vegna byggingu álvers ...  (2 önnur dæmi)   

e. ... vegna veikingu krónunnar ...   

f. ... vegna tengingu við hitaveitu í Oddsholti ...  

g. ... vegna sundrungu sem það kynni að valda ...    

h. Mörg atriði vegna framkvæmdar síðasta aðalfundar og kosningu 

stjórnar...  (dreifibréf) 
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     Fallvaldur: sögn 

i. ... og afla mér þekkingu á ...  (Stöð 2) 

j. ... virðingu barnanna sé gætt ... (RÚV) 

 

Dæmi um orð af þessum flokki með greini má sjá í (45). 

(45)  Fallvaldur: fs. vegna 

 a. ... vegna sameiningunnar...    

 b. ... vegna virðingunnar...     

 c. ... að halda þeim aftur virðingunnar vegna...  

     Fallvaldur: fs. milli 

d.    ... á milli þráðlausu tengingunnar...   

     Fallvaldur: nafnorð 

e. Í kjölfar sameiningunnar (RÚV) 

 f. ... segir ástæðu sameiningunnar...    (annað dæmi)  

 g. Hversu mörg % af afkastagetu tengingunnar... (3 önnur áþekk dæmi) 

 h. ... stefnan tekin á topp Empire State byggingunnar... (4 önnur dæmi) 

 

Fái orð sem hafa viðskeytið –ing sömu endingu í ef. og þau hafa í þf. og 

þgf. líkist beyging þeirra veikri beygingu kvk. orða að því leyti að 

aukaföllin hafa öll sömu endingu, aðeins nf. hefur aðra endingu. 

Samkvæmt Guðrúnu Theodórsdóttur (1996:76) fá nú öll kvk. tökuorð 

veika beygingu. Sá flokkur kvk. nafnorða mun því frjóastur og e.t.v. ekki 

undarlegt að málnotendur hafi tilhneigingu til að beygja sterk kvk. orð 

samkvæmt veikri beygingu. Þess má geta að enska orðið „feeling“ er 

yfirleitt haft kk.  í íslensku „fílingur“ en ekki kvk. „fíling“. Orðið hefði þó 
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átt að geta fallið fyrirhafnarlaust í flokk –ing orða. Nú um páskana (2009) 

heyrði ég í RÚV að góður fílingur hefði verið á rokkhátíðinni Aldrei fór ég 

suður á Ísafirði. 

4.2.4.   Sterk kvk. orð sem enda á –i  

Flokkur þessara kvk. orða er ekki stór í nútímamáli. Þau beygjast þannig. 

(46) nútímabeyging   forn beyging ijō stofna 

nf.  helgi  ermi   helgr  ermr 

 þf.  helgi  ermi   helgi  ermi 

 þgf.  helgi  ermi   helgi  ermi 

 ef.    helgar  ermar   helgar  ermar 

       (Iversen 1994:56) 

 

Dæmin sem innihalda orð úr þessum flokki (ijō-stofnum) sýna mikla 

tilhneigingu til að sleppa eignarfallsendingunni og hafa orðin eins í öllum 

föllum. Í flestum dæmanna eru orðin með greini. Í fornu máli hafði þessi 

flokkur orða endinguna –r í nefnifalli en um miðja 17. öld var nefnifalls-

endingin –i orðin viðlíka algeng og í nútímamáli (Björn K. Þórólfsson 

1925:81). Þau orð sem enn halda –r endingu í nf.  enda nú á –ur (reyður, 

ylgur  og allmörg kvennanöfn). Fá orða úr þessum flokki eru nú algeng í 

daglegu máli.  

Aðeins fannst eitt dæmi um orð af þessum flokki án greinis, (47). 

(47)  Fallvaldur: sögn 

 a. Ég óska ykkur góðrar helgi ... (RÚV) 

 

Allmörg dæmi fundust um orð af þessum flokki með greini og eru sýnd í 

(48). 
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(48)  Fallvaldur: fs. milli 

 a. ... ég klemmdist milli hans og merinnar ...    

     Fallvaldur: nafnorð 

 b. Leikir helginnar ...  (mörg dæmi) 

 c. ... að landamæri helginnar hafi verið að víkka ...   

 d. ... að mörkum heiðinnar fyrir ofan Sandgerði ...  (annað áþekkt dæmi) 

 e. ... afi merinnar minnar ... (annað áþekkt dæmi) 

 f. Straujaðu báðar hliðar erminnar ...     (2 önnur dæmi) 

 

Auk þessara dæma er á mörgum vefsíðum minnst á Mýrina, bók Arnaldar 

Indriðasonar, og samnefnda kvikmynd. Þar er ætíð talað um höfund 

Mýrinnar, leikstjóra Mýrinnar o.s.frv. Greinilega er tilhneiging til að hafa 

þennan flokk kvk. orða eins í öllum föllum eintölu, a.m.k. með greini. 

Beyging þessara orða verður þá hin sama og veikra kvk. orða sem enda á    

–i í öllum föllum, t.d. gleði, elli, mildi, reiði. 

Athyglisvert er að þau kvk. orð sem hvað viðkvæmust eru fyrir missi 

ef. endingar (orð sem hafa endingarnar  –ing  eða  –i í nefnifalli) hafa áður 

orðið fyrir breytingum á fallendingum. E.t.v. þarf þó ekki að undrast það 

þar sem meginreglan er og hefur verið að aðeins tvær orðmyndir finnist í 

beygingu kvenkyns nafnorða í eintölu.
1
  

Þeim sem um eignarfall hafa fjallað ber saman um að kvk. orð sem 

hafa endinguna –ing í nefnifalli séu áberandi viðkvæm fyrir brottfalli ef. 

endingar enda eru þau orð nú einu kvk. orðin sem hafa þrjár orðmyndir í 

beygingu sinni. Flest dæmin sem hér hafa verið sýnd um kvk. orð sem týnt 

                                                           
1
 Nokkur i-stofna kvenkynsorð höfðu þrjár orðmyndir í beygingu sinni. Ekkert þeirra er algengt nú og 

heldur beygingunni nema orðið brúður, þf. brúði, þgf. brúði, ef. brúðar. 
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hafa ef. endingu sinni (önnur en orð sem hafa endinguna –ing í nf.) eru í 

samræmi við þau dæmi sem Helgi Skúli Kjartansson tilgreindi (1999:154).  

(49)    Dæmi Helga Skúla     Nokkur fundin dæmi  

Nefnifallsending –un  fjölgun        notkun, bilun, löngun 

Samsett orð   Hollustuvernd       aðstoð, umsjón, aðsókn 

Nefnifallsending –i   Akureyrinnar       Mýrinnar, helginnar 

 

Sú breyting er þó greinilega orðin síðan Helgi Skúli skrifaði umrædda 

grein að einkvæð kvenkyns orð eru líka farin að missa eignarfallsendingu 

sína. 

4.3.  Hvorugkynsorð 

4.3.1.  Einkvæð hvorugkyns orð 

Orð af þessum beygingarflokki beygjast þannig. 

(50) nf.  barn  vatn   

  þf.  barn  vatn   

  þgf.  barni  vatni  

  ef.    barns  vatns  

 

Aðeins eitt dæmanna sem sem heyrðist í útvarpinu hefur að geyma 

einkvætt sterkt hk. orð eins og sýnt er í (51). 

(51)     a. ... dreifingu hjálpargagna eins og hreint vatn og segldúks. (RÚV) 

Hér virðist um hreinan eignarfallsflótta að ræða. Málnotandi forðast 

greinilega sambeygt ef. lo. og no. hreins vatns sem er óneitanlega fremur 

stirt í munni. Athyglisvert er að orðin hjálpargagna og segldúks sem 

standa hvort sínu megin við hreint vatn halda eignarfallinu. Forvitnilegt 
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væri að vita hver hefði orðið raunin ef talað hefði verið um vatnsþéttan 

segldúk og setningin átt að enda á hreins vatns og vatnsþétts segldúks. 

Til þess að kanna eignarfallsendingar þessa beygingarflokks betur leitaði 

ég að nokkrum algengum orðum á vefsíðum. Orðin sem leitað var að eru 

þessi; barn, brauð, fjall, land, lyng, mat, nafn, skraut, spor og vatn. 

Leitin skilaði nokkrum dæmum um óhefðbundið eignarfall án greinis. Þau 

má sjá í (52). 

(52) a. ... auk nafn skólans ...    (3 önnur áþekk dæmi) 

  b. ... auk nafni þeirra ...    (annað líkt dæmi) 

  c. ... niðurstöður verkefnisins auk mat nemenda ... 

  d. Á leið til fjall út í óvissuna. 

 

Hér er fs. auk algengasti fallvaldur endingarlauss eignarfalls og þágufalls 

eins og meðal kk. orða. Aðeins fundust dæmi um slíkt eignarfall þriggja 

orða, mat, nafn og  fjall og ekki er loku fyrir það skotið að einhvers staðar 

sé um ásláttarvillu að ræða frekar en endingarlaust eignarfall. 

Í (53) eru sýnd dæmi um endingarlaust eignarfall með greini. Þau eru mun 

fleiri en dæmin án greinis. 

(53)  Fallvaldur: nafnorð 

a. Hvað má heimasíða barnins vera stór? (Áþekk dæmi skipta tugum) 

 b. ... ef sá hluti fjallins sem er neðansjávar er talinn með ... 

c. Stjórnleysi í lögreglumálum landins ... (Áþekk dæmi skipta tugum) 

d. ... hin árlega opnunarhátíð Lyngins var haldin í gær .... 

e. Í lok hverrar greinar er sagt frá merkingu nafnins ... (mörg dæmi) 
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f. ... um hringhreyfingu vatnins í þrónni.  (Dæmi skipta tugum) 

 

Engin dæmi fundust um eignarfallsmyndirnar brauðins, matins, skrautins 

og sporins.  

4.3.2.   Fleirkvæð hvorugkynsorð sem enda á –i 

Þau hvorugkynsorð sem enda á –i í nf. hafa öll tvö eða fleiri atkvæði og 

eru sum þeirra samsett. Þessi flokkur orða beygist þannig. 

(54) nf.  belti   tilefni 

  þf.  belti   tilefni 

  þgf.  belti   tilefni 

  ef.    beltis   tilefnis 

 

Leitað var að orðunum eðli, frelsi, merki, afmæli, erfiði, erindi, hugrekki, 

jafnrétti, samþykki, tilefni og umhverfi. 

Samkvæmt þeim dæmum sem safnað hefur verið hafa hk. orð sem enda á   

–i í öðrum föllum en eignarfalli tilhneigingu til að missa eignarfalls-

endinguna –s og verða orðin þá eins í öllum föllum. Beyging þeirra er þá 

orðin veik og sú sama og beyging veikra kvk. orða sem enda á –i í 

nefnifalli. Dæmin eru sýnd í (55). 

(55)  Fallvaldur: fs. án 

 a. ... get ekki einu sinni ímyndað mér líf án frelsi...   

 b. ... með eða án silki ...   

     Fallvaldur: fs. til 

c. Með tilliti til jafnrétti kynjanna (RÚV) 
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 Fallvaldur: fs. vegna 

  d. Vegna eðli málsins ...  (RÚV) 

 e. Vegna hlutarins eðli ...  (RÚV) 

 f. Vegna eðli málsins ...  (2 önnur dæmi)   

 g. ... vegna jafnrétti kynjanna ...   

 h. ... vegna erindi í báknið í hálsinum  ...  (2 önnur áþekk dæmi) 

 i. Óska eftir gömlum munum vegna afmæli skólans. (2 áþekk dæmi) 

 j. ... að sigrast á þessum sjúkdómi vegna hugrekki og kjarks ...  

      Fallvaldur: nafnorð 

 k. Í tilefni sjötugsafmæli   (RÚV) 

 l. Evrópa – Siglufjörður var yfirskrift fróðlegs erindi ...   

     Fallvaldur: sögn 

 m. Reglubundin ástundun sem krefst ekki mikils erfiði... 

 

Leit að þessum orðum í eignarfalli með greini leiddi ýmislegt áhugavert í 

ljós. Dæmi fundust um fjögur tvíkvæð orð af þessari gerð án greinis, eðli, 

frelsi, merki og silki. Eignarfallsmyndin „eðlins“ fannst ekki en orðmyndin 

„frelsins“  kemur víða fyrir. Í flestum tilfellum sýnist mér eðlilegra að hafa 

orðið án greinis og þar eigi að standa  frelsis. Eftirfarandi dæmi (56) sýnist 

mér þó að séu með greini. 

(56) a. ... ef hægt er að gera það í nafni frelsins... (mörg dæmi) 

      b. Hliðrun á lægsta gildi merkins ... 

Af þríkvæðum orðum með greini fundust dæmi um þessi, (57). 
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(57)  Fallvaldur: fs. til 

 a. ...að taka afstöðu til erindins...    

 b. ... styttast til jólanna og afmælins míns...  

 c. ... hlakka til jólanna og afmælins míns...  

     Fallvaldur: nafnorð 

 d. Afgreiðslu erindins frestað...    (2 áþekk dæmi)   

 e. Í tilefni afmælins míns... (annað dæmi)   

 f. ... árangur erfiðins ... (fjölmörg dæmi)   

 

Greinilegt er að þau hvorugkynsorð sem hafa endinguna –i í öllum föllum 

öðru en eignarfalli eru líklegri til að missa eignarfallsendinguna –s en þau 

hk. orð sem enda á samhljóða í nf. A.m.k. á þetta við ef orðin eru án 

greinis.  Ástæðan kann að vera sú að fallendingar tví- og þríkvæðra hk. 

orða sem enda á –i í nf. eru mun fáskrúðugri en annarra orða sem hafa ef. 

endinguna –s og auðvelt að fella þau að beygingu kvk. orða sem enda á –i. 

Athygli vekur að eðli er algengast þeirra tvíkvæðu hk. orða sem 

dæmi finnast um að missi eignarfallsendingu án greinis. Orðið eðli  stendur 

alls staðar með fs. vegna. Vegna stendur í fjórum dæmum á undan eðli en í 

einu dæmi á eftir. Vera má að hér sé um að ræða áhrif frá orðasamböndum 

eins og samkvæmt eðli málsins, eðli málsins samkvæmt þar sem eðli 

stendur í þgf. 

4.4.  Samantekt 

Leitin á vefsíðum sýnir að þeir beygingarflokkar sem minnsta tilhneigingu 

sýna til að missa eignarfallsendingu eru kk. orð og einkvæð kvk. og hk. 

orð.  
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Forsetningarnar auk og án skera sig nokkuð úr sem fallvaldar. Í tíu 

dæmum er fs. auk fallvaldur og  tveimur tilvikanna  (58f) stýrir fs. auk 

greinilega þágufalli og ekki er hægt að glöggva sig á því hvort um þgf. er 

að ræða í þriðja dæminu (... auk bíl ...).  

(58)  a. Fimm manna leitarhópur fór til leitar frá sveitinni auk bíl. 

   b. Auk rekstur eigin skrifstofa... 

  c. ... sem fellur undir dýrahald auk rekstur dýragarða... 

  d. ... auk nafn skólans ...  (3 önnur áþekk dæmi) 

  e. ... niðurstöður verkefnisins auk mat nemenda ... 

  f. ... auk nafni þeirra ... þgf. (annað líkt dæmi)  

 

Þar sem fs. auk stýrir þgf. er um setningarlega breytingu að ræða. Í öðrum 

dæmum er ekki ljóst hvort auk stýrir þolfalli eða endingarlausu eignarfalli. 

Sé um þolfall að ræða er breytingin setningarleg þar eð þá hefur fallstjórn 

fs. auk breyst en breytingin er beygingarleg ef um breytta eignarfallsmynd 

er að ræða. 

Í sjö dæmum er fs. án fallvaldur eins og sjá má í (59). 

(59)  a. Föstudagskvöldið verður verklegt án hund... 

  b. ... ekki án vin... 

  c. ... borgar 7000 kr. án mat ... (4 dæmi önnur um án mat) 

 

Það sama er að segja um fs. án en engin dæmi finnast um að án stýri þgf. 

Fallstjórn fs. án hefur áður verið á reiki. Í Gísla sögu Súrssonar (32. kap.) 

stendur ... án er ills gengis nema heiman hafi. Í Njálu (17. kap.) er 

málshátturinn þannig:  Án er illt gengi nema heiman hafi. Höfundur Njálu 
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hefur lítt verið orðaður við óvandað málfar þrátt fyrir þessa fallstjórn 

forsetningarinnar án. 

Eitt dæmi, (60), fannst um fs. til sem fallvald endingarlauss eignarfalls.  

(60) a. Á leið til fjall út í óvissuna. 

 

Hér er um að ræða heiti á myndaalbúmi á bloggsíðu. Ekki er hægt að 

komast inn á síðuna og kanna málfar en útlit hennar er vandað. Þarna gæti 

verið um misritun að ræða og eins líklegt að fyrirsögnin hafi átt að vera    

Á leið til fjalla út í óvissuna. Forsetningarnar til og vegna munu 

algengastar þeirra forsetninga sem stýra eignarfalli og fallstjórn þeirra 

virðist sterkari en fallstjórn auk og án. Ekki er hægt að draga ályktanir út 

frá einu ritmálsdæmi um endingarlaust eignarfall með fs. til. 

Í þremur dæmum er sögnin sakna fallvaldur (61). Ekki er alveg víst 

að hér sé um endingarlaust eignarfall að ræða. Dæmi finnast um það á 

vefsíðum að sögnin sakna stýri þolfalli. Dæmi: Ég sakna matinn hennar 

mömmu. Ég sakna herbergið mitt. 

(61) a. ... sakna mömmumat ... 

  b. ... sakna Garðarsveg ... 

  c. ... sakna borg óttans ...  

Þessar niðurstöður eru í samræmi við þá hugmynd Helga Skúla 

Kjartanssonar (1999) að sagnir og sumar forsetningar séu veikir fallvaldar. 

Þá mun hann eiga við að þessir fallstjórnendur missi auðveldlega stjórn á 

þeim orðum sem þeir eiga að stýra. 

Þeir beygingarflokkar sem best halda eignarfallsendingu án greinis, 

kk. orð og einkvæð kvk. og hk. orð, hafa sýnilega tilhneigingu til að missa 

hana þegar greinir bætist við. Ekki virðist skipta máli hvort kk. orðin eru 
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einkvæð eða tvíkvæð þar sem bæði finnast dæmi um bílins, fuglins, hestins 

og hundins. Greininum er bætt við stofna orðanna en eignarfallsending 

greinisins heldur sér og er ein um að sýna eignarfallið. Karlkynsorð eru þá 

farin að bera svip af samkynsnafnorðum í öðrum Norðurlandamálum 

(dönsku, sænsku) en enn er ekki komið svo fyrir kvk. og hk. orðum. Þó 

virðist hér um líka þróun að ræða þar sem eignarfallsending greinisins er 

látin nægja til að túlka eignarfallið. 

(62)   kk. danska kvk.  danska hk.  danska 

hestins hestens borginnar borgens barnins barnets 

bílins bilens  bókinnar bogens landins landets 

hundins  hundens rósinnar rosens vatnins vandets 

 

Norðurlandamálin hafa glatað þolfalli og þágufalli en haldið eignarfalli. 

Aðrar eignarfallsendingar en –s hafa þó glatast og –s hefur verið alhæft 

sem eignarfallsending nafnorða (hér er átt við algengt ritmál, einkum 

dönsku). Eignarfallsendingunni –s er aðeins bætt við greininn ef orðin hafa 

viðskeyttan greini. Ekki mun venja að bæta eignarfallsendingunni –s við 

einkvæð orð sem upphaflega voru kvenkyns þegar þau eru án greinis (sol – 

*sols, borg – *borgs). Ekki er neitt að finna um þetta atriði í dönskum 

málfræðibókum en með greini fá orðin –s í eignarfalli (solens, borgens). 

Öðru máli gegnir með fleirkvæð orð sem áður voru kvenkyns (rose – 

roses, kvinde – kvindes) (sbr. Christensen 2005:68, Jón Ófeigsson 

1915:41). Ekki sjást nein merki um þá þróun í íslensku að kvk. orð fái 

eignarfallsendinguna –s eða eignarfallsending bætist við þolfall hvk. orða 

með greini (*barniðs,*landiðs, *vatniðs). Greinirinn stendur enn í eignar-

falli þótt eignarfallsending orðsins falli niður eins og sjá má í (62). 
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Tilhneigingin virðist vera sú að fella eignarfallsendingu orða brott og nota 

þolfallsmynd orðanna sem jafnframt er stofn þeirra í staðinn. Þessi þróun 

mun vera lengst komin í fleirkvæðum kvk. og hk. orðum en er einnig farin 

að gera vart við sig í kk. orðum og einkvæðum kvk. og  hk. orðum a.m.k. 

þegar viðskeyttur greinir bætist við. Eignarfallsending greinisins túlkar þá 

eignarfallið. Ekki er ólíklegt að með tímanum verði þróun eignarfallsins sú 

að orð án eignarfallsendingar bæti við sig greini án ef. endingar. Þá falla 

beygingarmyndir þolfalls og eignarfalls saman og þar sem þolfall er mun 

algengara en eignarfall verða orðmyndirnar að líkindum túlkaðar sem 

þolfall. Við það breytist fallstjórn sagna og forsetninga sem nú stýra 

eignarfalli og þá er orðin setningarleg breyting. 

Lightfoot (1982:150) segir að tungumál breytist ekki á algjörlega 

tilviljanakenndan hátt, sams konar breytingar geti komið fram í hverju 

málinu á fætur öðru. Færeyska er það tungumál sem skyldast er íslensku 

og ekki ólíklegt að íslenska þróist á svipaðan hátt. Færeyska hefur tapað 

eignarfallsmyndum orða í daglegu máli. Þær breytingar verða ræddar nánar 

í 6. kafla. Orsakir þeirra breytinga sem nú eru að verða á eignarfalli í 

íslensku geta verið af ýmsum toga og má nefna að eignarfall er mun 

sjaldgæfara en önnur föll og eignarfallsmyndir sumra orða stirðar og 

erfiðar í framburði vegna þess að þar koma fyrir samhljóðaklasar sem eru 

óleyfilegir annars staðar. Eignarfallsmyndir með viðskeyttum greini eru oft 

langar og tungumál sýna að áherslulítil atkvæði hafa tilhneigingu til að 

falla brott. 
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5.  Tvíliðahneigð 

Anton Karl Ingason  hefur fjallað um það sem hann kallar tvíliðahneigð í 

íslensku. Hann segir rannsóknir málfræðinga hafa leitt til þeirrar niður-

stöðu að ómarkaðasta hljóðkerfisorðið sé einn tvíkvæður áhersluliður og 

tvíkvæð hljóðkerfisorð séu afar algeng í tungumálum heimsins (Anton 

Karl Ingason 2008:49 og tilvitnuð rit). Hann bendir á að brottföll og 

innskot séu mjög gjörn á að mynda tvíliði. Hann tekur sem dæmi brottfall 

áherslulausra atkvæða í þgf. tvíkvæðra karlkyns- og hvorugkynsnafnorða. 

(63) /sykur-i/ > sykri 

  /sumar-i/ > sumri 

  /myrkur-i/ > myrkri (Anton Karl Ingason 2008:49) 

 

Hér má einnig benda á að réttur (hnígandi) tvíliður (gr. trokhaios, e. troike) 

(Jakob Benediktsson 1988:49) er algengasti bragliður í íslenskum 

kveðskap og hlýtur það að segja eitthvað um eðlilega hrynjandi málsins. 

Vert er að gefa því gaum hvort tvíliðahneigð kunni á einhvern hátt að 

stuðla að brottfalli eignarfallsendinga í íslensku um þessar mundir. 

5.1.  Karlkynsorð 

5.1.1.  Kk. orð sem hafa eignarfallsendinguna –s  

Tvíkvæð karlkynsorð sem hafa eignarfallsendinguna –s eru einkvæð í 

eignarfalli. Það sama á við um einkvæð karlkynsorð. 

(64) nf.  ef.  nf.  ef. 

hestur  hests  fugl   fugls 

      dalur   dals   bíll    bíls 
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Orð sem beygjast samkvæmt þessari beygingu sýna enga tilhneigingu til að 

bæta við sig öðru atkvæði. Tilhneiging til breytinga virðist ganga í þá átt 

að fella eignarfallsendingu þeirra brott þegar greini er bætt við þau og láta 

eignarfallsendingu greinisins eina um að túlka eignarfallið. Með 

viðskeyttum greini eru orð af þessari gerð tvíkvæð hvort sem eignarfalls-

endingu þeirra er sleppt eða ekki. 

(65)  nf.  ef.  ef. án endingar 

  hestur  hestsins hestins   

  dalur  dalsins dalins 

  fugl  fuglsins fuglins 

  steinn  steinsins steinins 

 

Ekki er einvörðungu hægt að skella skuldinni á samhljóðaklasa sem óþjálir 

eru í framburði eins og í orðunum hestsins og fuglsins. Engir slíkir erfiðir 

samhljóðaklasar finnast í orðunum dalsins og steinsins.  

5.1.2.  Kk. orð sem hafa eignarfallsendinguna –ar 

Karlkynsorð sem hafa eignarfallsendinguna –ar eru tvíkvæð í eignarfalli. 

(66) nf.  ef. 

  fundur  fundar  

  staður  staðar  

 

Orð af þessum beygingarflokki verða þríkvæð þegar viðskeyttur greinir 

bætist við. Þau virðast einnig hafa tilhneigingu til að missa eignarfalls-

endinguna þegar greinir bætist við þau og verða þá tvíkvæð. 

(67) nf.   ef.   ef. án endingar 

  fundurinn  fundarins  fundins 

  staðurinn  staðarins  staðins 
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Vera má að hér sé um þá tilhneigingu að ræða að fella brott áherslulítið 

atkvæði þannig að þríliður verði tvíliður og mætti þá skýra þessa breytingu 

með tvíliðahneigð. 

5.1.3.  Þríkvæð karlkynsorð 

Karlkynsorð sem hafa þríkvæða nefnifallsmynd hafa einnig þríkvæða 

eignarfallsmynd. 

(68) nf.   ef. 

  fatnaður  fatnaðar 

  söfnuður  safnaðar 

 

Með greini verða þessar orðmyndir fjórkvæðar. Orð af þessari gerð eru að 

líkindum sjaldnar notuð með greini en án hans nema í nokkuð föstum 

orðasamböndum t.d. prestur safnaðarins. Ég hef ekki rekist á endingar-

laust eignarfall þessara orða og ekki leitað slíkra dæma sérstaklega. 

5.2. Kvenkynsorð 

5.2.1.  Einkvæð kvk. orð og samsetningar af þeim 

Langflest kvenkynsorð hafa eignarfallsendinguna –ar. Mörg kvenkynsorð 

sem eru einkvæð í nefnifalli verða tvíkvæð í eignarfalli. 

(69) nf.  ef. 

  rós   rósar  

  slóð   slóðar  

 

Samkvæmt þeim dæmum sem safnað hefur verið virðast kvenkynsorð sem 

beygjast á þennan hátt ekki hafa tilhneigingu til að missa eignarfalls-

endingu ef þau eru án greinis og þar mætti álíta að tvíliðahneigð hefði 

áhrif. Öðru máli gegnir þegar greinir bætist við. Þá er eignarfallsending 
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greinisins ein um að túlka eignarfallið. Hefðbundin eignarfallsmynd slíkra 

orða með viðskeyttum greini er fjórkvæð en verður þríkvæð þegar 

eignarfallsending fellur brott. 

(70) nf.  ef.   ef. án endingar 

  rósin   rósarinnar  rósinnar 

  slóðin  slóðarinnar  slóðinnar 

 

Orð eins og rósarinnar eru tveir tvíliðir og vel má líta á þá sem, hákveðu 

og lágkveðu,  rósarinnar  (Óskar Halldórsson 1877:20). Hér virðist 

þróunin ganga þvert á tvíliðahneigð þar sem tveir tvíliðir verða að þrílið og 

sýnist vera sú að áherslulítið atkvæði falli brott. 

Samsett orð af þessum beygingarflokki virðast lúta öðru lögmáli. 

Þau orð verða yfirleitt þríkvæð í eignarfalli án greinis.  

(71) nf.  ef. 

  aðsókn aðsóknar 

  umsjón umsjónar 

 

Slík orð virðast hafa mikla tilhneigingu til að missa eignarfallsendinguna 

með og án greinis. Líklega eru þau öllu algengari án greinis en með greini. 

Hefðbundin eignarfallsmynd þessara orða er fimmkvæð með viðskeyttum 

greini. 

(72) nf.   ef.   ef. án endingar 

  aðsókn  aðsóknar  aðsókn 

  umsjón  umsjónar  umsjón 

  aðsóknin  aðsóknarinnar aðsókninnar 

  umsjón  umsjónarinnar umsjóninnar 
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Hér mætti líta svo á að um tvíliðahneigð sé að ræða. Áhersluminnsta 

atkvæðið er fellt brott. Ef eignarfallsending þessara orða fellur brott og 

greinirinn er einn um að sýna eignarfallið er eignarfallsmynd þeirra 

fjórkvæð og má þá líta á þau sem tvo tvíliði.  

5.2.2.  Kvk. orð mynduð með vsk. –un  

Það sama má segja um kvenkynsorð sem mynduð eru með viðskeytinu      

–un. Atkvæðafjöldi þeirra er hinn sami og þeirra samsettu orða sem um var 

rætt sem um var rætt hér á undan (72). 

(73) nf.   ef.   ef. án endingar 

  bilun   bilunar   bilun 

  söfnun  söfnunar  söfnun 

  bilunin  bilunarinnar  biluninnar 

  söfnunin  söfnunarinnar söfnuninnar 

 

5.2.3.  Kvk. orð mynduð með vsk. –ing  

Kvenkynsorð sem eru mynduð með viðskeytinu –ing eru þau orð sem 

mesta athygli hafa vakið og mest hefur verið rætt og ritað um í sambandi 

við breytingar á eignarfalli. Þau eru ein um það meðal sterkra kvenkyns-

orða að hafa þrjár orðmyndir í beygingu sinni og slík sérstaða virðist 

eignarfallinu um megn. Án greinis er eignarfallsmynd slíkra orða þríkvæð 

hvort sem endingin er –ar eða –u. Hefðbundin eignarfallsmynd með greini 

er fimm atkvæði en styttist í fjögur ef eignarfallsendingin er –u. 

(74) nf.   ef.    ef. án endingar 

  drottning  drottningar   drottningu 

  drottningin  drottningarinnar  drottningunnar 
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Vafasamt er að skýra þessa tilhneigingu með tvíliðahneigð. Hér er fremur á 

ferðinni einföldun beygingar óháð atkvæðafjölda, e.t.v. vegna áhrifa frá 

beygingu veikra kvenkynsorða, sbr. (Ásta Svavarsdóttir 1994:8-9, Margrét 

Guðmundsdóttir 2008.44-45). 

(75) nf. stúlku:     ef. stúlku 

  nf. drottning :    ef. X    

     X  = drottningu 

 

5.2.4.  Sterk kvk. orð sem enda á –i 

Sterk kvenkynsorð sem enda á –i í nefnifalli eru fá í nútímamáli og fæst 

þeirra algeng í daglegu máli nema helgi og ermi. Því er í raun eðlilegt að 

þessi flokkur orða sé felldur að beygingu veikra kvenkynsorða  (elli, gleði, 

reiði o.fl.) sem enda á –i í öllum föllum eintölu en eignarfallsendingin er 

nú það eina sem skilur þessa beygingarflokka að. 

(76)  vb.  sb.  vb. 

  nf. elli  helgi  helgi 

þf. elli  helgi  helgi 

þgf. elli  helgi  helgi  

ef. elli  helgar  helgi  

 

Orðmyndir beggja beyginga eru tvö atkvæði og hér virðist vera um 

áhrifsbreytingu og endurtúlkun á reglu að ræða. Sú breyting veldur 

tilfærslu milli beygingaflokka. 

(77) nf. elli: ef. elli 

  nf. helgi: ef. X 

    X  = helgi 
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5.3. Hvorugkynsorð 

5.3.1. Einkvæð hvorugkynsorð 

Öll sterk hvorugkyns nafnorð hafa eignarfallsendinguna –s. Hvorugkyns-

orð sem eru einkvæð í nefnifalli eru því einnig einkvæð í eignarfalli.  

(78) nf.  ef. 

  barn  barns 

  fjall  fjalls 

 

Um þau gildir það sama og karlkyns nafnorð sem hafa eignarfalls-

endinguna –s. Þau sýna enga tvíliðahneigð án greinis. Eignarfallsending 

þeirra hefur tilhneigingu til að falla brott þegar viðskeyttur greinir bætist 

við en atkvæðafjöldi þeirra helst sá sami. 

(79) nf.  ef.  ef. án endingar 

  barnið barnsins barnins 

  fjallið  fjallsins fjallins 

 

5.3.2. Fleirkvæð hvorugkynsorð sem enda á –i  

Mörg hvorugkyns nafnorð eru tví- eða þríkvæð í nefnifalli 

(80)     nf.   ef. 

  a. frelsi  frelsis 

  b. erindi  erindis 

 

Þessi orð hafa nokkra tilhneigingu til að missa eignarfallsendingu án 

greinis og enn frekar þegar viðskeyttur greinir bætist við. Hefðbundin 

eignarfallsmynd þeirra orða sem hafa sama atkvæðafjölda og (81a) er 

þríkvæð með greini en verður tvíkvæð þegar eignarfallsendingin fellur 

brott en hefðbundin eignarfallsmynd þeirra orða sem hafa sama 
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atkvæðafjölda og (81b) er fjórkvæð með greini en verður þríkvæð þegar 

eignarfallsendingin fellur brott.  

(81)     nf.   ef.   ef. án endingar 

  a. frelsið  frelsisins  frelsins 

  b. erindið  erindisins  erindins 

 

E.t.v. mætti segja að breytingin frelsisins > frelsins beri vott um 

tvíliðahneigð þar sem þríliður verður tvíliður. Það er þó líklega hæpin 

ályktun þar sem sama breyting á sér stað í fjórkvæðum orðum, erindisins > 

erindins. Fjórkvæð orð má flokka sem tvo tvíliði. Líklegri skýring er að 

líta svo á að eignarfallsendingin –s falli brott í hvoru tveggja dæmanna og 

greininum sé skeytt við stofninn sem endar á –i og því fellur i brott úr 

greininum. 

(82) frelsi(s)ins > frelsi(i)ns > frelsi-ns  

erindi(s)ins > erindi(i)ns > erindi-ns 

 

Í orðinu frelsi kann að vera að -s- í stofni þess stuðli að því að 

eignarfallsendingin –s falli brott þegar greinir bætist við. Í hefðbundinni 

eignarfallsmynd, frelsisins, eru þrjú -s sem geta reynst erfiðir tungubrjótar. 

Slíkt á þó við fæst tvíkvæð hk. orð. Í fjórkvæðum eignarfallsmyndum eins 

og erindisins, erfiðisins er það að líkindum áhersluminnsta atkvæðið sem 

fellur brott.  

Brottfall eignarfallsendingarinnar –s í kk. og hk. gengur sérkenni-

lega gegn algengum framburði, hestsins = [hɛ s:Ins], hundsins = [hunsIns], 

barnsins = [parsIns], [pas:Ins], landsins = [lansIns], vatnsins = [vas:Ins].      

Í þeim framburði sem hér er sýndur falla samhljóðar brott úr stofni orðanna 

en eignarfallsendingin helst. Þegar eignarfallsendingin fellur niður verða 
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samhljóðaklasarnir í orðunum auðveldari í framburði og stofnmyndin 

skilar sér, sbr. hestins [hɛ stIns], vatnins = [vahtnIns]. 

5.4. Samantekt 

Ekki virðist hægt að skýra brottfall eignarfallsendinga eingöngu með 

tvíliðahneigð þótt hún kunni í einhverjum tilvikum að ýta undir það. Önnur 

atriði, t.d. óþjálir samhljóðaklasar og áherslulítil atkvæði í löngum orðum 

og áhrif frá öðrum beygingamynstrum,  munu við ýmsar aðstæður vera 

mikilvægari en tvíliðahneigð.  

  Elstu dæmin sem bent hefur verið á eru um kvk. orð sem hafa 

endinguna –ing. Tvíliðahneigð getur ekki komið við sögu í breytingum 

eins og drottningar > drottningu. Hins vegar mætti ætla að hún gæti ýtt 

undir breytinguna drottningarinnar > drottningunnar. Elstu dæmin sem til 

eru segja ekkert um hvor breytingin hefur átt sér stað fyrr eða hvort þær 

hafa báðar orðið á sama tíma. 

Breytingarnar aðsóknar > aðsókn, bilunar > bilun eru sennilega þær 

sem helst mætti ætla að orsökuðust af tvíliðahneigð. Það sýnist nokkuð 

ljóst að fyrst hefur farið að bera á brottfalli eignarfallsendinga í þeim 

flokkum sterkra kvk. orða sem hafa endingarnar –ing,  –un , og –i hver 

sem orsökin kann að vera þar eð þessar endingar eru þær fyrstu sem minnst 

er á í sambandi við brottfall eignarfallsendinga (Helgi Skúli Kjartansson 

1979:89. Gætum tungunnar 1984). Síðan hefur sama tilhneiging færst yfir 

á aðra beygingarflokka og  önnur kyn. 
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6. Breytingar á beygingum í færeysku og norsku 

Íslenska, færeyska og norska teljast til vesturnorrænna mála og því eru 

færeyska og norska þau mál sem skyldust eru íslensku. Endur fyrir löngu 

mun lítill munur hafa verið á orðaforða, framburði og beygingakerfi 

þessara mála en í aldanna rás hafa þau þróast hvert á sinn veg. Norska 

hefur glatað hinu forna norræna beygingakerfi en íslenska og færeyska 

hafa að miklu leyti haldið því. Að líkindum hafa tungumál Íslendinga og 

Færeyinga að þessu leyti notið fjarlægðar sinnar frá tungumálum hinna 

Norðurlandaþjóðanna og annarra þjóða. 

6.1. Færeyska 

Fallakerfi færeysku er mjög áþekkt fallakerfi íslenskunnar en hér verður 

aðeins fjallað um eignarfall í færeysku. Nafnorð í færeysku greinast í 

karlkyn, kvenkyn og hvorugkyn eins og nafnorð í íslensku. Hefðbundnar 

eignarfallsendingar í færeysku eru þær sömu og í íslensku. Veik 

karlkynsorð hafa endinguna –a í eignarfalli en sterk kk. orð hafa 

eignarfallsendinguna –s eða –ar. Veik kvenkynsorð hafa eignarfalls-

endinguna –u eða –i  og sterk kvk. orð hafa endinguna –ar. Veik hvorug-

kynsorð hafa eignarfallsendinguna –a en sterk hk. orð hafa endinguna –s í 

eignarfalli. Undantekningar eru kvk. orðið ær og frændsemisorðin bróðir, 

móðir, dóttir, systir, mostir (móðursystir) og fastir (föðursystir) 

(Höskuldur Þráinsson 2004:77-91). 

Færeyska hefur formlega fjögur föll og hægt er að mynda eignarfall 

af flestum fallorðum a.m.k. nafnorðum og persónufornöfnum. Eignarfallið 

hefur þó látið undan síga og er ekki lengur virkt nema að nokkru leyti. 

Eignarfall af persónufornöfnum er enn notað í daglegu máli en eignarfall 

nafnorða er notað í föstum orðasamböndum og sem fyrri liður ýmissa 

samsetninga, t.d. bygdarvegur, dagsverk. (Höskuldur Þráinss. 2004:62-63) 
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6.1.1. Fallstjórn sagna 

Þær sagnir sem stýrðu eignarfalli í fornnorrænu og gera sumar enn í 

íslensku stýra nú yfirleitt þolfalli í færeysku. Sumar þeirra stýra þó 

þágufalli eða taka forsetningarlið sem andlag. 

(83) 1. ef. > þf.   goyma (gæta e-s), hevna, njóta, vitja, vænta 

  2. ef. > þgf.   bíða, goyma 

  3. ef. > Fl.   bíða > bíða eftir + þgf. 

 

Sumra þessara breytinga verður vart í textum frá 19. öld.  

Tveggja andlaga sagnir sem tóku með sér andlög í eignarfalli í 

fornnorrænu gera það ekki í nútíma færeysku. Það andlag sem áður stóð í 

eignarfalli er nú haft í þolfalli eða kemur fram sem forsetningarliður. 

(84) Fornnorræna nútíma færeyska  dæmi um sagnir 

1. nf. – þf. – ef.   nf. – þf. – þf.  biðja, spyrja 
 

2. nf. – þf. – ef.   nf. – þf. – Fl.  biðja, spyrja, krevja 
 

3. nf. – þgf. – ef.  nf. – þgf. – þf.   ynskja, unna  
 

(Höskuldur Þráinsson 2004:431-432) 

6.1.2. Fallstjórn forsetninga 

Þær forsetningar sem áður stýrðu eignarfalli stýra nú þolfalli í daglegu 

máli. Þegar þær stýra eignarfalli er yfirleitt um nokkuð föst orðasambönd 

að ræða og nafnorðin sem þær stýra eru yfirleitt óákveðin. Forsetningarnar 

sem hér um ræðir eru innan, uttan, millum, til  og vegna.  

(85) Dæmi um notkun forsetninganna innan og uttan. 

a. innan garðs, innan dura   föst orðasambönd  

b. innan árslok, innan ein mánuð   fs. innan stýrir þolfalli 
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c. uttan garðs, uttan dura   föst orðasambönd 

d. uttan mat og drekka    fs. uttan stýrir þolfalli 

 

Forsetningin millum stýrir  eignarfalli ef hún stendur á eftir fallorðinu sem 

hún stýrir eins og sést í (86d). 

(86) a. millum fjals og fjøru    fast orðasamband  

  b. millum heims og heljar   fast orðasamband  

  c.  millum londinu, millum meg og hana    fs. millum stýrir þf. 

  d. okkara millum, húsanna millum      fs. millum stýrir ef. 

 

Fs. til stýrir eignarfalli í föstum orðasamböndum eins og sést í (87a) og 

með staðanöfnum eins og (87b) sýnir. 

(87)   a. til mín, til lands, til havs   föst orðasambönd  

         b. til Eiðis, til Íslands, til Havnar   föst orðasambönd  

        c. yvir til garðin, yfir til skúlan   fs. til stýrir þolfalli 

     (Höskuldur Þráinsson 2004:176-180) 

 

Forsetningin til getur stýrt eignarfalli við ákveðnar aðstæður. 

Orðasambandið oman til strandar er nokkuð algengt ef nafnorðið er án 

greinis.  Um leið og ákveðnum greini eða einhverju ákvæðisorði er bætt við 

stýrir fs. til þolfalli, oman til strondina, oman til hina strondina, oman til 

eina vakra strond  (Höskuldur Þráinsson 2004:63). Það sama kemur fram 

hjá Einari Frey Sigurðssyni (2009). Í könnun sem lögð var fyrir 21 

færeyskan málhafa sumarið 2008 tóku málhafar að miklum meirihluta ef. 

oman til sands fram yfir þf. oman til sand. Þegar greini var bætt við orðið 

eða lýsingarorð stóð með því völdu málhafar nánast eingöngu þolfall. 
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Forsetningin vegna getur bæði stýrt þolfalli og eignarfalli á fornöfnum   

(88a) og (88b). Hún stýrir eignarfalli ef hún stendur á eftir fallorðinu sem 

hún stýrir (88c).  

(88)  

a. vegna tess     fs. vegna stýrir eignarfalli 

b. vegna tað, vegna veður   fs. vegna stýrir þolfalli 

c. tess vegna, hansara vegna, Hjalmarsa vegna  fs. vegna stýrir ef. 

 

Fs. vegna er eina forsetningin sem getur stýrt –sa eignarfalli en í þeim 

tilfellum stendur hún á eftir viðkomandi orði. Um –sa eignarfall verður 

fjallað í kafla 6.4.      (Höskuldur Þráinsson 2004:176-180). 

 

6.1.3. Fallstjórn nafnorða 

Í töluðu færeysku nútímamáli eru forsetningarliðir notaðir í stað 

eignarfallseinkunna. Forsetningin hjá sem stýrir þgf. er algengasta 

forsetningin sem notuð er til að tjá eign lifandi veru. 

(89) a. Her eru húsini hjá einum ríkum manni/ 

    Hér er hús/heimili auðugs manns. 

  b. Kettlingurin hjá kettuni hjá mær er vakur/  

    Kettlingurinn kattarins míns er fallegur. 

 

Forsetningarnar í og á eru notaðar á sama hátt og í íslensku og fornnorrænu 

til að tákna hluta af heild eða ákveðinn eiginleika. 
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(90) a. takið á húsinum 

  b. mótorurin í bilnum 

  c. halin á kúnni 

d. aldurin á kirkjunni 

 

Í íslensku og fornnorrænu er auðvelt að breyta forsetningarliðum sem 

þessum í eignarfallseinkunn en slíkt orðalag er mjög óeðlilegt í nútíma- 

færeysku. 

(91) a. *Her eru ríks mans hús 

  b. *tak húsins 

  c. *hali kúgvarinnar 

 

Þegar um er að ræða orð sem tákna fjölskylduvensl (mamma, pápi, abbi, 

omma, beiggi og systir) er þolfall venjulega notað í stað eignarfalls-

einkunnar eða forsetningarliðir þar sem fs. til stýrir þolfalli. 

(92) a. pápi dreingin 

  b. mamma gentuna 

  c. beiggi Jógvan    

  d. mamma til Kjartan 

  e. beiggi til drongin (Höskuldur Þráinsson 2004:62-63 og 252) 

 

6.1.4. Eignarmerkið –sa 

Í færeysku hefur þróast eignarmerkið (e. clitic) –sa  sem er mjög virkt í 

talmáli en þess er ekki getið í færeyskum málfræðibókum og ekki 

viðurkennt í ritmáli (Staksberg 1996:33-34). Eignarmerkinu –sa er hægt að 

bæta við mannanöfn og orð sem hafa líka merkingu (mamma, pápi) og 

sérnöfn dýra. Þessari endingu má einnig bæta við samsetta nafnliði og 

samsetningar eins og Tummas á Dómarakontórinum. Eignarmerkinu –sa er 

því aðeins hægt að bæta við nöfn lifandi, nafngreindra eiganda. 
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(93)  

a. Mamma    mammusa bilur 

b. Beinta    Beintusa súkkla  

c. Beinta og Rói   Beintu og Róasa bók 

d. Jógvan í Lon   Jógvans í Lonsa sessur 

e. Tummas á Dómarakontórinum    Tummas á Dómarakontórinumsa bilur 

 

Eignarmerkið –sa bætist aftan á orðið eða nafnliðinn sem táknar eigandann 

og verður að standa á undan orðinu sem táknar eignina og stýrir eignar-

fallinu. Eignarmerkinu –sa má ekki bæta við samnöfn og staðanöfn. 

Forsetningar geta ekki stjórnað eignarfalli af þessari gerð nema forsetningin 

vegna ef hún stendur á eftir orðinu, Hjalmarsa vegna.  

(94) a. Beintusa súkkla. 

  b. *húsiðsa tak 

  c. *Torshavnsa býráð 

     e. *til abbasa, *til abbisa  

(Höskuldur Þráinsson 2004:64-65.  

Bjarki Már Karlsson 2005:19-21.) 

 

Eignarmerkinu –sa má ekki skeyta við fornöfn, sbr. (95a). Eignarfall 

persónufornafna gegnir enn því hlutverki sínu að koma í stað eignar-

fornafna í 3. persónu eins og í íslensku, sbr. (95b). 

(95) a.*hann-sa hús *hús hann-sa 

  b.  hansara hús hús hansara    (Höskuldur Þráinsson 2004:250) 

 

Eignarmerkið –sa virðist vera notað á svipaðan hátt og orðasambönd með 

eignarfalli persónufornafna og nafnorða eru oft notuð í íslensku. 
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(96) a. Húsið hans Jóns. 

  b. Bíllinn hennar mömmu. 

  c. Karfan hennar Bröndu. 

  d. Ólin hans Snata. 

  e. Heimili þeirra afa og ömmu. 

  f. Húfan hans Páls á sýsluskrifstofunni. 

 

Sömu hömlur virðast gilda um notkun slíkra orðasambanda í íslensku og   

–sa eignarmerkis í færeysku.  

6.1.5. Samantekt  

Eins og af framangreindu má sjá er eignarfallið að mestu horfið úr 

færeysku. Þessi þróun er ekki ný. Elsta lýsing á færeysku (frá því um 

1830) sýnir að eignarfallsmyndir hafa þá verið á reiki. Dæmi um að 

forsetningin til stýri þolfalli finnast í Færeyinga sögu (1832) og yngri 

textum frá 19. öld. Færeyinga saga var upphaflega rituð á fornnorrænu og 

texti hennar frá 19. öld sýnir nýbreytni og aðlögun að samtíma málkennd 

og málnotkun. Á þeim tíma hefur þolfall að einhverju leyti leyst 

eignarfallið af hólmi. 

Helstu atriði um brotthvarf eignarfalls í færeysku. 

a. Sagnir stýra ekki lengur eignarfalli. 

b. Tveggja andlaga sagnir stýra ekki lengur eignarfalli. 

c. Notkun eignarfalls í eignarmerkingu er mjög takmörkuð en í staðinn 

koma forsetningarliðir (einkum með fs. hjá) og –sa eignarfall. 

d. Forsetningar sem stýrðu eignarfalli gera það nú einkum í tiltölulega 

föstum orðasamböndum en stýra að öðru leyti þolfalli. 

     (Höskuldur Þráinsson 2004:433 og tilvitnuð rit) 
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6.2. Breytingar í norsku 

Á fyrri hluta 19. aldar rannsakaði Norðmaðurinn Ivar Aasen norskar 

mállýskur. Bók hans, Det norske Folks Grammatik, kom út árið 1848. Ný 

og endurbætt útgáfa, Norsk Grammatik, kom út árið 1864. Samkvæmt 

rannsókn Ivar Aasen voru gömlu, norrænu eignarfallsendingarnar að mestu 

horfnar úr daglegu máli nema í samsetningum (1964:126). Aasen skipti 

eignarfalli í tvo flokka eftir merkingu, andlög og eignarfall með 

eignarmerkingu (eignarfallseinkunn).  

6.2.1. Fallstjórn sagna og forsetninga 

Aasen segir að sagnir sem stýrðu eignarfalli í fornu máli stýri nú þolfalli og 

nefnir sagnirnar faa, njota, avla, gjæta, missa og sakna. Ivar Aasen segir 

einnig að forsetningar, t.d. til og millom sem áður stýrðu eingöngu 

eignarfalli stýri þolfalli ef orðin sem þær stýri eru ákveðin, sbr. (97a-b) en 

eignarfalli ef þau eru án greinis, sbr. (97c-g) 

(97) a. heim til Bornom 

  b. midt imillom Husom   

c. til Manns 

d. til Tidar 

e. til Manna 

f. til husa 

g. millom verka     

 

Fs. millom er oftast höfð á eftir nafnorðinu sem hún stýrir og stýrir þá 

eignarfalli.  

(98) a. garda millom 

b. husa millom.   (Aasen 1964:276-278) 
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6.2.2. Fallstjórn nafnorða 

Eignarfall í eignarmerkingu er umskrifað á ýmsan hátt. Mörg nafnorð vantar 

eignarfallsmynd þegar þau eru ákveðin (Aasen 1964:279). Eignarfall finnst 

enn í fjölda samsetninga sem komið hafa í staðinn fyrir eignarfallsliði. 

(99) a. Kongsgarden (Kongens gaard)  

b. Bygdarfolket (Bygdens Folk).  

 

Önnur aðferð er að breyta eignarfallsliðum í fs. liði einkum með fs. til og 

aat en einnig með av, i, paa, med, yver, fyre, og etter.  

(100) a. Arvaluten til  Sønerne (Sønnernes Arvelod)  

b. Retten til fyrste Eigaren (den første Eiers ret)  

c. det nye Huset til Grannen vaar (vor Naboes nye huus).  

               (Aasen 1964:279) 

 

Þriðja aðferðin til að tákna eign eða óaðskiljanlegan eiginleika er að láta fn. 

sin fylgja nafnorðinu (eigandanum). Afturbeygða efn. sin beygist í kyni og 

tölu, kk.  sin, kvk. si, hk. sitt, ft. sine (Heggstad 1914:71).  

(101) a. Sønerne sin Ret  

b. paa Ervingarna si Sida  

c. i Grannen sitt Hus.  

 

Aasen telur þennan hátt á að túlka eignarfall henta vel í daglegu máli en í 

ritmáli og hátíðlegum stíl séu aðrar aðferðir betri (1964:279). Hann segir að 

ofannefndar aðferðir séu notaðar jöfnum höndum  til að túlka eignarfall eins 

og sjá má í (102). 

(102) a. Fuglungarne  

b. Fuglarne sine Ungar  

c. Ungarne til Fuglom. 
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Eignarfall af mannanöfnum er túlkað á tvo vegu, með pfn. hans og hennar á 

undan nafninu og afturbeygða efn. sin á eftir nafninu.  

(103) a. i Staden hans Arne 

b.  i Arne sin Stad. 

 

Aasen segir þessa notkun afturbeygða efn. sin algengasta í Vestur- og 

Norður-Noregi (1964:279). Heggstad tekur undir það (1914:71). Heggstad 

segir að orðasambönd eins og mannen sin baat og baaten hans Olav hafi 

upprunalega verið mannsens baat og baaten hans Olavs en eignarfalls-

endingarnar fallið brott, mannsens > mannens, Olavs > Olav (Heggstad 

1914:71). Hann (1914:140) segir að samtímis því að föllin hurfu úr norsku 

máli hafi notkun forsetninga aukist. Aasen telur að ástæðan fyrir 

breytingum á eignarfallsendinum hafi verið sú að þær voru margar og 

breytilegar. Þær hafi því breyst þótt beygingakerfið héldi sér að öðru leyti. Í 

dönsku og sænsku var endingin –s alhæfð en Aasen segir þá endingu ekki 

ekta nema að litlu leyti. Samkvæmt uppruna  ætti hún aðeins að finnast í 

eintölu hk. orða og sumra kk. orða (Aasen 1964:126 og 280). Í norsku 

ritmáli (bokmål) eru eignarfallsendingin –s alhæfð enda er sú gerð ritmáls 

sniðin eftir dönsku.  

6.3. Samantekt 

Ýmislegt virðist líkt í þróun norsku og færeysku en breytingar hafa orðið 

fyrr í norsku enda er norskan nær dönskum og sænskum málsvæðum og því 

meiri áhrifa að vænta. Meira en 160 ár eru liðin síðan bók Ivars Aasen, Det 

norske Folks Grammatik, kom út og vafalaust hefur margt breyst í norsku á 

þeim tíma. Þá voru sagnir í norsku hættar að stýra eignarfalli eins og raunin 

er með sagnir í færeysku nú á dögum og forsetningar sem áður höfðu stýrt 

eignarfalli voru teknar að stýra öðrum föllum. Í báðum málunum kemur 



69 
 

fram sú tilhneiging að fallstjórn forsetninga breytist fyrst ef orðin sem þær 

stýra eru ákveðin en þær stýri lengur eignarfalli orðum án greinis, sbr. (89) 

og áfram og (99). Bæði norska og færeyska nota forsetningarliði í stað 

eignarfallseinkunna og í báðum málum er að finna sérstaka tegund 

eignarfalls, fn. sin í norsku og eignarmerkið –sa í færeysku þótt notkun þess 

sé ekki sú sama. 
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7. Könnun. Mat þriggja aldurshópa á eignarfallsendingum 

Eins og getið var um í upphafi lagði ég könnun fyrir þrjá hópa fólks. A-

hópur er fólk eldra en 50 ára, B-hópur fólk á aldrinum 25 ára til 50 ára og 

C-hópur fólk 17 til 25 ára. Flestir í C-hópi eru í framhaldsskóla, tveir hafa 

lokið honum. Í hverjum hópi var meirihluti þátttakenda konur, aðeins tveir 

til þrír karlar í hverjum hópi. Allir þátttakendur höfðu einhverja menntun 

fram yfir skyldunám. Enginn í elsta hópnum hafði háskólamenntun og 

menntun þeirra var mjög mismunandi. Margir þátttakenda í B-hópi stunda 

nú háskólanám. Til gamans má geta þess að elsti þátttakandinn var 

karlmaður, fæddur 1919, og því á nítugasta ári. Hann mat setningarnar af 

miklu öryggi og skeikaði hvergi. Áður en könnunin hófst var forkönnun 

lögð fyrir fimm aðila á ýmsum aldri til þess að athuga hvort setningarnar 

væru nothæfar. Nokkrum setningum varð að breyta. 

Könnunin var lögð þannig fyrir þátttakendur að þeir höfðu blað með 

setningunum sem þeir voru beðnir  meta og auk þess voru setningarnar 

lesnar upphátt til þess að koma í veg fyrir mislestur. Áberandi var hve 

þátttakendur í A-hópi og B-hópi hugsuðu sig lengur um en þátttakendur í 

C-hópi. Aldrei verður þó komið í veg fyrir að einhverjir merki við 

setningar öfugt við það sem þeir ætla sér. Einnig getur eitthvað annað en 

óhefðbundið eignarfall orðið til þess að þátttakendur samþykkja 

setningarnar ekki. Það virtist mér einkum vera í þeim setningum sem 

líkjast fremur ritmáli en talmáli. Í könnuninni voru þátttakendur beðnir að 

dæma átta setningar af hverjum eftirfarandi flokka og setja X við já eða nei 

eftir því sem máltilfinning þeirra sagði þeim. 

(104)    a. kk. orð, ef. ending –s 

     b. kk. orð, ef. ending –ar  

     c. einkvæð kvk. orð, ef. ending –ar 
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     d. samsett (tvíkvæð) kvk. orð, ef. ending –ar 

  e. kvk. orð mynduð með vsk. –un, ef. ending –ar 

     f. kvk. orð mynduð með vsk. –ing, ef. ending –ar 

     g. kvk. orð sem enda á –i í nf., ef. ending –ar  

     h. einkvæð hk. orð, ef. ending –s 

    i. tví- og þríkvæð hk. orð sem enda á –i í nf., ef. ending –s  

 

Til þess að kanna hvort greinir eða fallorð sem sambeygist nafnorði hafi 

einhver áhrif á gerð eignarfalla eru fjögur lágmarkspör í hverjum flokki.  

Fallvaldur af sama orðflokki stýrir hefðbundnu eignarfalli í annarri 

setningu hvers lágmarkspars en endingarlausu eða breyttu eignarfalli í 

hinni. Gerðir lágmarksparanna eru þessar sem sýndar eru í (105).  

(105)  a. nafnorð án greinis 

        b. lýsingarorð (fallorð) + nafnorð án greinis 

        c. nafnorð með greini 

        d. lýsingarorð  (fallorð) + nafnorð með greini 

 

Þeir fallvaldar sem stýra eignarfalli í setningunum í könnuninni eru 

forsetningarnar auk, án, til og vegna, sagnirnar freista, geta, krefjast, 

minnast, njóta, óska, sakna, vænta og þarfnast og nafnorð. Nokkuð er 

misjafnt hversu auðvelt er að mynda eðlilegar setningar með einstökum 

fallvöldum í öllum gerðum setninganna. Setningar af d-gerð (105d) sem 

innihalda kvk. orð sem enda á –i í öðrum föllum en eignarfalli reyndust 

ekki vel í forkönnun, engin slík setning er í könnunni. Þess í stað eru tvö 

lágmarkspör þar sem orð af þessari beygingu eru með greini (105c). 
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Auk þessara setninga sem eru 72 talsins var 28 setningum af annarri gerð 

blandað saman við. Helmingur þeirra setninga er málfræðilega réttur en 

helmingurinn málfræðilega rangur. Fallvaldar í þessum setningum eru 

forsetningar og sagnir sem stýra þf. eða þgf. Í þeim setningum sem eru 

málfræðilega rangar er fallstjórn forsetninga og sagna víxlað þannig að fs. 

sem  venjulega stýra þf. stýra þar þgf. o.s.frv. Setningarnar sem lagðar 

voru í dóm þátttakenda eru því 100  (sjá viðauka A).  Niðurstöðurnar eru                   

settar upp sem töflur  á margvíslegan hátt til þess að auðveldara sé að átta 

sig á því hvernig dómar þátttakenda dreifast. Allar prósentutölur eru 

námundaðar að heilli tölu. 

7.1. Úrvinnsla 

Í upphafi var varpað fram nokkrum spurningum um hvað gæti hugsanlega 

valdið breytingu á eignarfallsendingum eða brottfalli þeirra eins og sjá má 

í (1). Hér verður reynt að finna þau svör sem könnunin gefur við þeim 

spurningum. Ef allir þátttakendur í könnuninni hefðu samþykkt aðra gerð 

eignarfalls en hafnað hinni eru möguleg svör 1620 (9 flokkar nafnorða x 4 

setningar í hverjum flokki x 45 þátttakendur). Greinilegt er þó að fyrir 

kemur að þátttakendur samþykkja báðar gerðir eignarfalls eða hafna 

báðum.  

7.1.1. Kyn 

Ein þeirra spurninga sem varpað var fram í upphafi (1a) var hvort eitthvert 

kyn nafnorða væri viðkvæmara fyrir breytingum en önnur. Mat þátttakenda 

á setningum skiptist þannig eftir kynjum orða. 
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7.1.1.1. Karlkynsorð  

Tafla 1 sýnir fjölda þeirra sem samþykkja hefðbundið eignarfall og þeirra 

sem samþykkja endingarlaust eignarfall. Möguleg svör eru 360 ef allir 

þátttakendur samþykkja aðra hvora gerð eignarfalls, 120 svör eru möguleg 

frá hverjum hópi. Sýndur er heildarfjöldi svara við báðum gerðum 

eignarfalls í hverjum hópi og reiknað út hversu mörg % þáttenda sam-

þykkja hefðbundið eignarfall og hversu mörg % samþykkja endingarlaust 

eignarfall. Sýndur er heildarfjöldi allra þátttakenda sem samþykkja hvora 

gerð eignarfallsins og meðalprósenta svara. Aðrar töflur eru reiknaðar út á 

sama hátt. 

Tafla 1   (alls 334 svör af 360) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja 

hefðbundið eignarfall    endingarlaust eignarfall 

A   B   C  A  B   C 

120   110   88  1             1   14  

100%  92%  73%  1%             1%  12% 

alls samþykkja 318 = 88% (meðaltal)  alls samþykkja 16 = 4%  (meðaltal) 

 

Hér er um að ræða orð sem hafa eignarfallsendinguna –s, hestur – hests og 

orð sem hafa eignarfallsendinguna –ar, fundur – fundar. Aðeins 334 svör 

þátttakenda samþykkja aðra hvora gerð eignarfalls. A.m.k. 26 hafna því 

báðum gerðum. Þeir gætu verið fleiri ef einhverjir hefðu samþykkt báðar 

gerðirnar. 88% þátttakenda samþykkja hefðbundið eignarfall en 4% 

samþykkja endingarlaust eignarfall. 7% þátttakenda hafna báðum gerðum. 

Slíkt hlýtur að bera vott um að þátttakendur séu í vafa um eignarfallsmynd 

viðkomandi orða. Athyglisvert er að 14 af þeim 16 sem dæma endingar-
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laust eignarfall rétt eru úr C-hópi málhafa, yngsta hópnum, og hjá þeim 

hópi gætir einnig mesta vafans. Einhver í C-hópi samþykkir allar endingar-

lausar eignarfallsmyndir nema ef. til bát, það ef. samþykkti enginn þótt 5 

höfnuðu til báts (sbr. viðauka C). 

7.1.1.2. Kvenkynsorð  

Tafla 2 sýnir fjölda þeirra sem samþykkja hefðbundið eignarfall og þeirra 

sem samþykkja endingarlaust eignarfall. Möguleg svör eru 900 ef allir 

þátttakendur samþykkja aðra hvora gerð eignarfalls, 300 svör eru möguleg 

frá hverjum hópi. 

Tafla 2 (alls = 960 svör – 900 möguleg svör) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja 

hefðbundið eignarfall    endingarlaust eða breytt eignarfall 

A   B   C  A    B     C 

286  271  235  14  53  102  

95%  90%  78%  5%  18%  34% 

alls  792 = 88% (meðaltal)   alls  169 = 19% (meðaltal) 

 

Flokkar kvk. orða eru fimm, einkvæð orð, slóð – slóðar, tvíkvæð, samsett 

orð, umsókn – umsóknar, orð sem mynduð eru með vsk. –un, bilun – 

bilunar, orð sem mynduð eru með vsk. –ing, kerling – kerlingar  og orð 

sem enda á –i í öðrum föllum en eignarfalli, helgi – helgar. Hefðbundin 

eignarfallsending allra flokkanna er –ar.  

       Hér samþykkja a.m.k. 60 svör þátttakenda báðar gerðir eignarfalls 

og er það nokkuð ólíkt mati þeirra á eignarfalli kk. orða. 88% þátttakenda 

samþykkja hefðbundið eignarfall en 19% samþykkja endingarlaust og 
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breytt eignarfall. 7% samþykkja báðar gerðir eignarfallsins. Hlutfall þeirra 

sem samþykkja báðar gerðir hækkar eftir því sem þátttakendur eru yngri. 

Ekki má annað ráða af þessum niðurstöðum en einhverjir þátttakenda telji 

báðar gerðir eignarfallsins jafnréttar og geti notað þær jöfnum höndum. 

Þetta mun þó einkum eiga við um ákveðna flokka kvk. orða en að því 

verður komið síðar. 

7.1.1.3. Hvorugkynsorð  

Tafla 3 sýnir fjölda þeirra sem samþykkja hefðbundið eignarfall og þeirra 

sem samþykkja endingarlaust eignarfall. Möguleg svör eru 360 ef allir 

þátttakendur samþykkja aðra hvora gerð eignarfalls, 120 svör eru möguleg 

frá hverjum hópi.  

Tafla 3 (alls 342 svör af 360) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja  

hefðbundið eignarfall    endingarlaust eignarfall 

A   B   C  A  B   C 

116  106  82  3  7  28  

97%  88%  68%  3%  6%  23% 

alls  304 = 84% (meðaltal)   alls  38  = 11%  (meðaltal) 

 

Flokkar hk. orða eru tveir og báðir hafa eignarfallsendinguna –s. 

Flokkarnir eru einkvæð orð, barn – barns og fleirkvæð orð sem enda á –i í 

nf., epli – eplis, erindi – erindis. Aðeins 342 svör þátttakenda samþykkja 

aðra hvora gerð eignarfalls og 18 hafna báðum gerðum þess. 84% 

þátttakenda samþykkja hefðbundið eignarfall en 11% samþykkja endingar-

laust eignarfall. 5% þátttakenda hafna báðum gerðum eignarfallsins. Í 

öllum hópum er meiri tilhneiging til þess að hafna báðum gerðum eignar-
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falls en samþykkja báðar og mat á hk. orðum líkist að því leyti mati á kk. 

orðum. Hér nær vafinn til allra hópanna en er mestur í yngsta hópnum. 

7.1.1.4. Niðurstaða 

Ekki er mikill munur á mati þátttakenda á eignarfalli kk. og hk. orða en þó 

samþykkja fæstir endingarlaust eignarfall kk. orða. Á móti kemur að fleiri 

hafna báðum gerðum eignarfalls af kk. orðum en hinna kynjanna. Það 

óöryggi sem þátttakendur sýna í mati á eignarfalli kk. orða getur bent til 

þess að breytingar á eignarfallsendingum hafi síðast náð til þeirra. Slíkra 

breytinga gætir ekki að neinu marki nema hjá yngsta hópnum og mætti 

ætla að breytingar á eignarfalli kk. orða væru að ná sér á skrið núna.  

        Kvk. orð hafa algjöra sérstöðu hvað varðar breytingar á eignarfalli. 

U.þ.b. fjórum sinnum fleiri samþykkja endingarlaust eða breytt eignarfall 

kvk. en kk. orða. Niðurstöður könnunarinnar eru í samræmi við fjölda 

þeirra dæma úr útvarpi og af vefsíðum sem fjallað hefur verið um. Kvk. 

orð eru þar í meirihluta (sbr. 4.2.). Því er sýnilegt að eignarfall kvk. hefur 

fram til þessa verið veikast fyrir breytingum. 

7.1.2. Atkvæðafjöldi eignarfalls 

Atkvæðafjöldi eignarfalls er eitt þeirra atriða sem minnst var á í upphafi 

(1b) og vakið hefur spurningar um hvort geti haft áhrif á breytingu 

eignarfallsendinga. Hér verður fjallað um þau svör sem könnunin gefur við 

þeim spurningum. Þeim flokkum nafnorða sem lagðir voru í mat 

þátttakenda er skipt á þann hátt sem sýndir er í (106).  

(106) 

1.  Einkvætt eignarfall (kk. og hk. orð sem hafa ef. endinguna –s).  

2.  Tvíkvætt eignarfall (kk. orð og einkvæð kvk. orð sem hafa ef. 

endinguna –ar).  
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3.  Tvíkvætt eignarfall af orðum sem enda á –i í öðrum föllum en 

eignarfalli (kvk. orð, helgi – helgar  og fleirkvæð hk. orð, eðli – eðlis).  

4.  Þríkvætt eignarfall (tvíkvæð kvk. orð, aðsókn – aðsóknar, bilun – 

bilunar)  

5.  Breytt eignarfallsending (orð sem eru mynduð með vsk. –ing). 

Eignarfall þessara orða er þríkvætt hvort sem um hefðbundið eða breytt 

eignarfall er að ræða (kerling – kerlingar > kerlingu). 

 

7.1.2.1. Einkvætt eignarfall 

Tafla 4 sýnir fjölda þeirra sem samþykkja hefðbundið einkvætt eignarfall 

og fjölda þeirra sem samþykkja endingarlaust einkvætt eignarfall. Möguleg 

svör frá hverjum hópi eru 120, alls  360 ef allir samþykkja aðra hvora gerð 

eignarfalls. 

Tafla 4 (alls 339 svör af 360) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja  

hefðbundið eignarfall    endingarlaust eignarfall 

A   B   C  A  B   C 

120   110    94   1             1    13  

100%  92%  78%  1%            1%   11% 

alls  324 = 90%     alls  15 = 4%            

 

Undir þennan flokk falla kk. orð og  hk. orð sem hafa ef. endinguna –s. 

Aðeins 339 svör þátttakenda samþykkja aðra hvora gerð eignarfalls en 21 

eða 6% hafna báðum gerðum.  90% þátttakenda samþykkja hefðbundið 

eignarfall en 4% samþykkja endingarlaust eignarfall. Sú niðurstaða kemur 

ekki á óvart þar sem hér um að ræða kk. og hk. orð og áður hefur komið 
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fram að þátttakendur voru í vafa um eignarfallsendingar þeirra (7.1.1.1 og 

7.1.1.3.). Yngsti hópurinn, C-hópur,  sker sig mjög úr hvað varðar fjölda 

þeirra sem samþykkja endingarlaust einkvætt eignarfall. 

        Rétt er að athuga hvort niðurstöður verða aðrar ef gerður er 

samanburður á mati þátttakenda á orðum án greinis annars vegar og orðum 

með greini hins vegar. Þær niðurstöður eru sýndar í töflum 5 og 6. 

Óákveðnir eru þeir sem annaðhvort samþykkja báðar gerðir eignarfalls eða 

hafna báðum. 

Tafla 5  (175 svör af 180) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja  

hefðbundið eignarfall án gr.    endingarlaust eignarfall án gr. 

A   B   C  A        B   C 

60   55  49  1         1               9 óákveðnir 

100%  92%  82%  2%        2%  15%    3% 

alls  164 = 91%     alls  11 = 6%            

 

Tafla 6   (164 svör af 180) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja 

hefðbundið eignarfall með gr.    endingarlaust eignarfall með gr. 

A   B   C  A        B   C 

60   55  45  0         0               4 óákveðnir 

100%  92%  75%  0%        0%  2%    9% 

alls  160 = 89%     alls  4 = 2%            
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Litlu máli skiptir fyrir A- og B- hóp (tvo eldri hópa þátttakenda) hvort 

orðin eru með greini eða án hans. Enginn munur er á svörum þeirra. Í B-

hópi gætir tilhneigingar til að hafna hefðbundnu eignarfalli en aðeins einn 

úr A-hópi og einn úr B-hópi samþykkir endingarlaust eignarfall án greinis 

en enginn úr þeim hópum samþykkir slíkt eignarfall með greini. C-hópur 

samþykkir fremur endingarlaust eignarfall án greinis en er í meiri vafa  

þegar orðin eru með greini. 11 svör frá þeim hópi samþykkja hvoruga gerð 

eignarfalls með greini.  

7.1.2.2. Tvíkvætt eignarfall   

Tafla 7 sýnir mat þátttakenda á tvíkvæðu eignarfalli. Möguleg svör frá 

hverjum hópi eru 120, alls 360 ef allir samþykkja aðra hvora gerð eignar-

falls. 

Tafla 7 (349 svör af 360) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja  

hefðbundið eignarfall    endingarlaust eignarfall 

A   B   C  A  B   C 

117   117   93   0  4   18  

98%  98%  78%  0%  3%  15% 

alls  327 = 91%     alls  22 = 6%          

 

Í þessum flokki eru kk. orð og einkvæð kvk. orð sem hafa ef. endinguna    

–ar. 91% þátttakenda samþykkir hefðbundið eignarfall en 6% samþykkja 

endingarlaust eignarfall. 11 svör þátttakenda  eða 3% hafna báðum 

gerðum. Mun færri eru í vafa um endingar tvíkvæðs eignarfalls en 

einkvæðs og má vera að það sé vegna þess að atkvæðafjöldi breytist ef 

endingin er felld niður. Dæmi: nf. vinur – ef. vinar > vin, nf. norn – ef. 
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nornar > norn. Greinileg breyting er þó í yngsta hópnum en nær einkum til 

eignarfalls af þremur orðum, saknaði góðs vin (3 samþykktu), auk norn (4 

samþykktu) og til nokkurrar vitund (4 samþykktu) en sú setning var meira 

í ætt við ritmál en talmál. Þarna getur verið um að ræða breytta fallstjórn 

fs. auk og sagnarinnar sakna en um það verður fjallað í kafla 7.1.7. 

        Niðurstöður úr mati þátttakenda þegar gerður er samanburður á mati 

þeirra á orðum án greinis annars vegar og orðum með greini hins vegar eru 

sýndar í töflum 8 og 9. 

Tafla 8 (173 svör af 180) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja  

hefðbundið eignarfall án gr.   endingarlaust eignarfall án gr. 

A   B   C  A       B   C 

57    59  44   0        1  12  óákveðnir 

95%  98%  73%  0%       2%  20%  4% 

alls  160 = 89%     alls  13 = 7%          

 

Tafla 9 (176 svör af 180) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja 

hefðbundið eignarfall með gr.   endingarlaust eignarfall með gr. 

A   B   C  A        B   C 

60    58  49   0         3  6    óákveðnir 

100%  97%  82%  0%       5%  10%    2% 

alls  167 = 93%     alls  9 = 5%         
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Mat þátttakenda í A- og B-hópi er afar líkt á orðum án greinis og orðum 

með greini. En hér bregður svo við að fleiri eru í vafa ef orðin eru án 

greinis ólíkt því sem var með einkvætt eignarfall og vafinn er mestu leyti 

bundinn við yngsta hópinn. Það á bæði við orð án gr. og með greini. 

7.1.2.3. Eignarfall af orðum sem enda á –i  

Orð sem enda á –i í öðrum föllum en eignarfalli greina sig frá öðrum 

orðum sem hafa tvíkvætt eignarfall að því leyti að atkvæðafjöldi þeirra er 

hinn sami, tvö atkvæði, í öllum föllum. Aðeins endingin greinir eignar-

fallið frá öðrum föllum. Hér er um að ræða kvk. orð (helgi, ermi) og hk. 

orð (frelsi, epli). Undir  þennan flokk falla einnig þríkvæð hk. orð sem 

enda á –i (erindi, erfiði) þar sem sömu reglur virðast gilda um þau og 

tvíkvæð hk. orð sem enda á –i. 

Tafla 10 sýnir mat þátttakenda á eignarfalli kvk. og hk. orða sem enda á –i. 

Möguleg svör frá hverjum hópi eru 120, alls 360 ef allir samþykkja aðra 

hvora gerð eignarfalls. 

Tafla 10     (365 svör – 360 möguleg svör) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja  

hefðbundið eignarfall    endingarlaust eignarfall 

A   B   C  A  B   C 

108   88   76   10   32   51  

90%  73%  63%  8%  27%  43% 

alls  272 = 76%     alls  93 = 26%     

 

Nokkrir samþykkja báðar gerðir eignarfalls enda var það nokkuð áberandi 

að þátttakendur samþykktu báðar gerðir eignarfallsins eða höfnuðu báðum. 
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Meiri tilhneiging er til að samþykkja báðar gerðir eignarfalls af kvk. orðum 

en hafna báðum gerðum eignarfalls af hk. orðum. Hér nær breytingin til 

allra hópanna en meginskilin virðast vera milli A- og B-hópa, eldri 

hópanna tveggja. Því verður að álíta að breyting á eignarfalli sterkra 

nafnorða sem enda á –i sé ekki alveg ný í málinu. Sem dæmi má taka að 

einn þátttakandi úr A-hópi, kona, sem mat setningarnar af miklu öryggi 

kvaðst telja ef. heiðarinnar og heiðinnar jafnrétt mál.  

       Breyting eignarfalls af hk. orðum sem enda á –i er líklega nýrri og 

ekki eins langt komin en þó kemur fram vafi hjá nokkrum þátttakendum í 

A-hópi. Þeir hafa tilhneigingu til að hafna báðum gerðum eignarfalls af 

slíkum orðum. 76% þátttakenda samþykkir hefðbundið eignarfall en 26% 

samþykkja endingarlaust eignarfall af sterkum nafnorðum sem enda á –i í 

nefnifalli. 1% samþykkir báðar gerðir. Greinilegt er að endingarlaust 

eignarfall af orðum sem enda á –i í öðrum föllum en eignarfalli hefur 

öðlast ákveðinn sess í málinu. 

       Ef athugað er hvort greinir hefur áhrif á mat þátttakenda líta 

niðurstöður út á eftirfarandi hátt eins og sýnt er í töflum 11 og 12. 

Tafla 11    (185 svör – 180 möguleg svör) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja  

hefðbundið eignarfall án gr.   endingarlaust eignarfall án gr. 

A   B   C  A       B   C 

56   46  36  6       15  26 óákveðnir 

93%  77%  60%  10%       25% 43%   3% 

alls  138 = 77%     alls  47 = 26%     
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Tafla 12    (180 svör – 180 möguleg svör) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja 

hefðbundið eignarfall með gr.   endingarlaust eignarfall með gr. 

A   B   C  A       B   C 

52   42  40  4       17  25 óákveðnir 

87%  70%  67%  7%       28% 42%   0% 

alls   = 74%     alls  46 = 26%     

 

Hlutfall óákveðinna gefur ekki rétta mynd af mati þátttakenda. Ef litið er á 

fjölda svara frá hverjum hópi sést að mat þeirra er nokkuð á reiki. A-hópur 

hefur tilhneigingu til að hafna báðum gerðum eignarfalls en C-hópur hefur 

tilhneigingu til að samþykkja báðar gerðir. Ekki er hægt að sjá að greinir 

skipti máli hvað varðar mat þátttakenda á eignarfalli þessa flokks orða. 

7.1.2.4. Þríkvætt eignarfall  

Tafla 13 sýnir mat þátttakenda á hefðbundnu, þríkvæðu eignarfalli og 

endingarlausu, tvíkvæðu eignarfalli. Möguleg svör frá hverjum hópi eru 

120, alls 360 ef allir þátttakendur samþykkja aðra hvora gerð eignarfalls. 

Tafla 13  (385 svör – 360 möguleg svör) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja  

hefðbundið þríkvætt eignarfall   endingarlaust tvíkvætt eignarfall 

A   B  C  A  B   C 

117   114   97   5   14   38 

98%  95%  81%  4%  12%  32% 

alls  328 = 91%     alls  57 = 16%   
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Undir þennan flokk falla tvíkvæð, samsett kvk. orð (aðsókn, umsjón) og 

kvk. orð sem mynduð eru af sögnum með vsk. –un (bilun, könnun). 

Hefðbundið eignarfall af slíkum orðum er þríkvætt en endingarlaust verður 

það tvíkvætt. 91% þátttakenda samþykkja hefðbundið eignarfall en 16% 

samþykkja endingarlaust eignarfall. Hér virðist gæta nokkurs vafa hjá 

þátttakendum þar sem 25 þeirra eða 7% samþykkja báðar gerðirnar. 

Einkum gætir þess í B- og C-hópum. Ég athugaði hvort mat þátttakenda á 

eignarfalli án greinis væri öðruvísi en á eignarfalli með greini. Niðurstaðan 

var þessi og er sýnd í töflum 14 og 15. 

Tafla 14 (188 svör – 180 möguleg svör) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja  

hefðbundið eignarfall án gr.   endingarlaust eignarfall án gr. 

A   B  C  A      B           C 

59    59   51   2       3            14          óákv. 

99%  98%  85%  3%      5%           23%          4% 

alls 169  = 94%     alls 19 = 11%  

 

        Tafla 15 (197 svör – möguleg svör 180) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja  

hefðbundið eignarfall með gr.   endingarlaust eignarfall með gr. 

A   B  C  A        B   C 

58   55   46   3         11  24           óákveðnir 

97%  92%  77%  5%        18% 40%        9% 

alls  159 = 88%     alls  38 = 21%   
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Eins og sjá má af töflum 14 og 15 samþykkja fleiri endingarlaust eignarfall 

þessara orða með greini enda eru hefðbundnar eignarfallsmyndir þeirra 

fimmkvæðar. Sterkust er þessi tilhneiging hjá C-hópnum en áberandi fleiri 

í B-hópi samþykkja endingarlaust ef. með greini en án greinis. Aðeins einn 

í A-hópi samþykkir báðar gerðir eignarfalls með og án greinis. Þessi 

niðurstaða  kemur ekki á óvart. Þessir flokkar orða eru einmitt þeir sem 

tvíliðahneigð kann að hafa mest áhrif á, sbr. (72) og (73). 

7.1.2.5. Kvenkynsorð mynduð með vsk. –ing  

Nafnorð sem mynduð eru með vsk. –ing verður að flokka sérstaklega þar 

sem ekki er í raun um að ræða að eignarfallsending falli niður heldur 

breytta eignarfallsendingu. Í stað endingarinnar –ar verður endingin –u og 

lagar sig að þf. og þgf. Hér er því um breytt eignarfall að ræða. 

Atkvæðafjöldi eignarfalls án gr. er sá sami (kerlingar, kerlingu) en með gr. 

er hefðbundið eignarfall fimmkvætt en breytt eignarfall fjórkvætt 

(kerlingarinnar > kerlingunnar) og mætti því ætla af samanburði við töflu 

15 að fleiri samþykktu breytt ef. með greini.  

Tafla 16 sýnir mat þátttakenda á eignarfalli  kvk. orða sem mynduð eru 

með vsk. –ing. Möguleg svör frá hverjum hópi eru 60, alls 180 ef allir 

samþykkja aðra hvora gerð eignarfallsins. 

Tafla 16   (197 svör – 180 möguleg svör) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja  

hefðbundið eignarfall     breytt eignarfall  

A   B  C  A  B   C 

58   58   45   2   10    24  

97%  97%  75%  3%  17%  40% 

alls  161 = 89%     alls  36  = 20%     
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Hér er enn uppi á teningnum að sumir þátttakendur samþykkja báðar gerðir 

eignarfalls. 89% þátttakenda samþykkja hefðbundið eignarfall en 20% 

samþykkja breytta eignarfallsendingu. 9% samþykkja báðar gerðir 

eignarfallsins. Ekki var sama hvaða orð áttu í hlut, t.d. samþykktu 20 

þátttakendur (af 45) ef. kerlingu en aðeins 4 ef. tryggingu.  

       Það kom mér á óvart hversu margir samþykktu ef. kerlingu. 

Setningin var með ævintýrablæ og  nefnd þar dóttir karls og kerlingu. Ég 

óttaðist frekar að orðasambandið karls og kerlingar væri svo fast og 

kunnuglegt að setningunni yrði hafnað á þeim forsendum en sú varð ekki 

raunin. Hins vegar átti fólk ekki í neinum vandræðum með að samþykkja 

einnig sonur kóngs og drottningar.  

       Ég athugaði hvort þátttakendur hefðu meiri tilhneigingu til að 

samþykkja breytt eignarfall með greini þar sem það styttir orðin. 

Niðurstaðan var þessi og er sýnd í töflum 17 og 18. 

Tafla 17   (104 svör – 90 möguleg svör) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja  

hefðbundið eignarfall án gr.   breytt eignarfall án gr. 

A   B  C  A        B   C 

28   29   23   2         7   15           óákveðnir 

93%  97%  77%  7%        23% 50%        16% 

Alls  81= 90%     alls  24 = 27%  

 

Hér samþykkja 14 þátttakendur eða u.þ.b. sjötti hluti þeirra báðar gerðir 

eignarfalls. Ástæðan mun eflaust vera sú hversu margir samþykktu bæði 

ef. kerlingar og kerlingu. Tilhneigingin til að samþykkja báðar gerðir er 

mest í C-hópi, yngsta hópnum. 
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Tafla 18   (93 svör 90 möguleg svör) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja  

hefðbundið eignarfall með gr.   breytt eignarfall með gr. 

A   B  C  A         B   C 

30    29   22   0          3   9             óákveðnir 

100%  97%  73%  0%         10% 30%        3% 

Alls  81 =90%     alls  12 = 13%  

 

Það kemur nokkuð á óvart að mun færri samþykkja endingarlaust 

eignarfall með greini. Þó var ef. kerlingunnar þar á meðal en það 

samþykkja aðeins 7 þátttakendur (af 45) þótt 20 samþykki kerlingu án gr. 

Þessi niðurstaða  brýtur í bága við niðurstöður úr töflu 15. Fleiri 

þátttakendur samþykktu endingarlaust eignarfall með greini af öðrum 

þríkvæðum eignarföllum. 

7.1.2.6. Niðurstaða 

Það sýnist sem atkvæðafjöldi eignarfalls hafi ekki teljandi áhrif á það hvort 

eignarfallsending fellur brott eða ekki. Í mörgum tilvikum breytist 

atkvæðafjöldi eignarfalls ekki þótt hefðbundinni endingu sé sleppt. Aðrir 

þættir virðast ekki síður skipta máli, t.d. eignarfallsending og greinir. Tafla 

19 sýnir niðurstöður úr þeim fimm flokkum nafnorða sem kynntir voru í 

(108). Sýnt er hlutfall þeirra sem samþykkja hefðbundið eignarfall og 

þeirra sem samþykkja endingarlaust/breytt eignarfall. Auk þess er sýnt 

hlutfall þeirra sem samþykkja endingarlaust/breytt eignarfall í hverjum 

hópi. 
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Tafla 19 

Fjöldi þeirra sem samþykkja    hefðbundið ef.  endingarl./breytt ef. 

a. Einkvætt ef.   90%    4% 

        A = 1%    B = 1%    C = 11% 

b. Tvíkvætt ef.    91%    6% 

        A = 0%    B = 3%    C = 15% 

c. Tvíkv. ef. (nf. ending –i)  76%    26% 

        A = 8%    B = 27%    C = 43% 

d. Þríkvætt ef.   91%    16% 

        A = 4%    B = 12%    C = 32% 

e. Þríkvætt ef (vsk. –ing) 89%    20% 

        A = 3%    B = 17%    C = 40% 

 

Tafla 19 sýnir vel hvernig hlutfall þátttakenda sem samþykkja endingar-

laust/breytt eignarfall hækkar eftir því sem þeir eru yngri og einnig  milli 

hvaða aldurshópa meginskilin liggja í hverjum flokki. Þátttakendur eru í 

mestum vafa um einkvætt og tvíkvætt eignarfall. Hluti þeirra hafnar báðum 

gerðum. Hins vegar samþykkja fleiri báðar gerðir eignarfalls af hinum 

flokkunum.  

       Það kemur á óvart að jafnhátt hlutfall þátttakenda  samþykkir 

hefðbundið tvíkvætt (slóð – slóðar) og þríkvætt eignarfall (aðsókn – 

aðsóknar, bilun – bilunar) en munur á mati þátttakenda á þessum flokkum 

kemur fram í því að margir samþykkja bæði hefðbundið þríkvætt eignarfall 

(aðsóknar, bilunar)  og endingarlaust tvíkvætt eignarfall (aðsókn, bilun).  
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Ekki kemur á óvart að fleiri þátttakendur samþykkja endingarlaust og 

breytt eignarfall af orðum sem enda á –i og kvk. orðum sem enda á vsk.    

–ing en öðrum flokkum kvk. orða. Þetta eru þau orð sem ætíð eru nefnd 

þegar talað er um brottfall eignarfallsendinga. Atkvæðafjöldi eignarfalls af 

þessum orðum breytist ekki þótt eignarfallsmyndin breytist en dæmin sem 

safnað hefur verið sýna tilhneigingu þeirra til breytinga. 

7.1.3. Stofngerð 

Eitt af því sem má velta því fyrir sér er hvort stofngerð orða hafi áhrif á 

brottfall eignarfallsendinga, sbr. (1c). Í umfjöllun um atkvæðafjölda 

(7.1.2.2. og 7.1.2.4.) sést að tvíkvæð, samsett kvk. orð sem hafa þríkvætt 

eignarfall hafa meiri tilhneigingu til breytinga en orð sem hafa tvíkvætt 

eignarfall. Nærtækast er því að bera saman einkvæð kvk. orð og samsett 

orð sem hafa einkvæð kvk. orð að síðari lið. Fyrri liður slíkra orða er oft 

forsetning eða forskeyti, sbr. aðsókn, aðstoð, umsjón, ókyrrð o.fl. en getur 

einnig verið nafnorð, sbr.  heykvísl, rannsókn. Meðal þeirra dæma úr 

útvarpi og af vefsíðum sem fjallað hefur verið um eru nokkur dæmi um 

endingarlaust eignarfall samsettra orða af þessari gerð án greinis en aðeins 

eitt dæmi um slíkt eignarfall af einkvæðum kvk. orðum. Dæmi finnast um 

endingarlaust eignarfall bæði einkvæðra og samsettra orða með greini.  

       Í töflu 20 er sýnt mat þátttakenda á eignarfalli einkvæðra kvk. orða 

án greinis. Hefðbundið eignarfall þessara orða er tvíkvætt. Mögulegur 

fjöldi svara frá hverjum hópi er 30, alls 90 ef allir samþykkja aðeins aðra 

gerð eignarfallsins. 
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Tafla 20    (88 svör af 90) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja   

    hefðbundið eignarfall   endingarl. eignarfall  

    A     B       C   A B  C 

einkv. orð án gr.  27      29       23   0 1 8 

    90%     97%      77%  0% 3% 27% 

                alls  79 = 88%                alls  9 = 10%    

 

Þátttakendur eru nokkuð vissir í sinni sök í mati á  eignarfalli af 

einkvæðum kvk. orðum án greinis. Þó hafna 3 þátttakendur í elsta hópnum, 

A-hópi, báðum gerðum eignarfalls en einn úr C-hópi, yngsta hópnum 

samþykkir báðar gerðir. Tafla 21 sýnir mat þátttakenda á samsettum kvk. 

orðum án greinis. 

Tafla 21    (94 svör  - 90 möguleg svör) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja   

    hefðbundið eignarfall   endingarl. eignarfall  

samsett orð án gr. 30    29       24   0 1 9 

    100%    97%       80%  0% 3% 30% 

    alls  83 = 92%    alls 10 = 11%   

 

Niðurstöður úr mati hópanna á eignarfalli einkvæðra kvk. orða án greinis 

og samsettra kvk. orða án greinis eru mjög líkar. Elsti hópurinn, A-hópur, 

velur eingöngu hefðbundið eignarfall samsettra orða og aðeins einn úr B-

hópi velur endingarlaust eignarfall í hvorum flokki. C-hópurinn er í vafa 

sem kemur fram í því að nokkrir samþykkja báðar gerðir eignarfalls. 
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Tafla 22 sýnir mat þátttakenda á eignarfalli einkvæðra orða með greini og 

tafla 23 sýnir mat þeirra á eignarfalli samsettra orða með greini. 

Tafla 22   (89 svör af 90) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja  

    hefðbundið eignarfall   endingarl. eignarfall  

    A     B         C   A B  C 

einkv. orð m. gr.  30     29        26   0 2 2 

    100%     97%       87%  0% 7%  7% 

    alls  85 = 94%    alls  4 = 4%    

 

Ekki kemur mikill vafi fram í mati þátttakenda á einkvæðum orðum með 

greini. Allir í A-hópi velja hefðbundið eignarfall en 2 eða 7% úr hvorum 

hinna hópanna velja endingarlaust eignarfall. 

Tafla 23   (105 svör – 90 möguleg svör) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja  

    hefðbundið eignarfall   endingarl. eignarfall  

samsett orð m. gr. 30     30        26   0 6 13 

    100%    100%      87%  0% 20% 43% 

    alls  86 = 96%    alls 19 = 21%   

 

Töluvert mikill munur er á mati þátttakenda á einkvæðum og samsettum 

kvk. orðum með greini. A-hópur velur eingöngu hefðbundið eignarfall og 

enginn munur er því á mati þeirra þátttakenda. Allir í B-hópi samþykkja 

hefðbundið eignarfall en 20% þeirra samþykkja líka endingarlaust 
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eignarfall samsettra orða. Þátttakendur í C-hópi samþykkja  í 9 af 30 

setningum eða 30% tilvika báðar gerðir eignarfalls af samsettum orðum. 

Alls samþykkir 21% þátttakenda endingarlaust eignarfall af samsettum 

orðum með greini.  

7.1.3.1. Niðurstaða 

Þátttakendur eru greinilega í meiri vafa um eignarfallsendingar samsettra 

orða en einkvæðra. Vafinn kemur fram í því að samþykkja báðar gerðirnar, 

einkum þegar orðin eru með greini og er það í samræmi við niðurstöður 

umfjöllunar um atkvæðafjölda (7.1.2.6.). A-hópur hafnar algjörlega 

endingarlausu eignarfalli bæði af einkvæðum og samsettum orðum. B-

hópur sýnir merki um breytingar sérstaklega þegar samsett orð með greini 

eiga í hlut.  

       C-hópur (yngsti hópurinn) sýnir allmikla tilhneigingu til breytinga 

sem einkum kemur fram í því að samþykkja báðar gerðir eignarfalls af 

samsettum orðum. Síst samþykkir sá hópur endingarlaust eignarfall af 

einkvæðum orðum með greini. Samsettu orðin sýna mun meiri tilhneigingu 

til breytinga hvort sem það er stofngerðin eða atkvæðafjöldinn sem því 

veldur. Þríkvætt eignarfall hefur nokkra tilhneigingu til að verða tvíkvætt. 

Dæmi: aðsóknar > aðsókn. Fimmkvætt hefðbundið eignarfall með greini 

sýnir mesta tilhneigingu til breytinga og verður fjórkvætt. Dæmi: 

útgerðarinnar > útgerðinnar, sbr. (71) og umfjöllun um tvíliði í 5.2.1. 

7.1.4. Orðmyndun 

Orðmyndun var einn af þeim þáttum sem nefndur var í upphafi (1d) og 

vakið hefur spurningar um hvort haft geti áhrif á brottfall eignarfalls-

endinga. Í dæmunum sem safnað var kom mjög skýrt fram að kvk. orð sem 

mynduð eru með vsk. –un og –ing eru mjög veik fyrir brottfalli 
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eignarfallsendinga og því rétt að kanna hvort sama tilhneiging kemur fram 

hjá hvoru tveggja beygingarmynstrinu. 

7.1.4.1. Kvenkynsorð mynduð með vsk. –un  

Algengt er að kvk. nafnorð séu mynduð af sögnum með vsk. –un og eru 

þau orð einn af þeim flokkum sterkra nafnorða sem hafa tilhneigingu til að 

missa eignarfallsendingu, sbr. þau dæmi sem safnað hefur verið (4.2.2). 

Einkum virðist eignarfallsendingin hafa tilhneigingu til að falla brott þegar 

viðskeyttur greinir bætist við orðið. Í könnuninni mátu þátttakendur 

eignarfall af þessum flokki kvk. orða á eftirfarandi hátt eins og sýnt er í 

töflu 24. Fyrst er sýnt mat þátttakenda á orðunum án tillits til greinis og til 

samanburðar er síðan sýnt mat þeirra á orðunum án greinis og að lokum 

mat þeirra á orðunum með greini. 60 svör eru möguleg frá hverjum hópi, 

alls 180 svör. 

Tafla 24  (187 svör – 180 möguleg svör) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja  

  hefðbundið eignarfall    endingarl. eignarfall   

  A  B  C  A         B    C 

samtals 57  55  47   5         7         16 

  95%  92%  78%  8%         12%    27% 

  alls  159 = 88%             alls  28 = 16%   
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Mat þátttakenda á orðunum án greinis. 

       (95 svör – 90 möguleg svör) 

  hefðbundið eignarfall    endingarl. eignarfall   

  A  B  C  A         B          C 

án gr. 29   30   27   2          2      5 

  97%  100%  90%  7%         7%     17% 

  alls  86 = 96%     alls  9 = 10% 

 

Mat þátttakenda á orðunum með greini. 

(92 svör – 90 möguleg svör) 

  hefðbundið eignarfall    endingarl. eignarfall   

  A  B  C  A         B                C 

með gr. 28  25  20  3          5                 11  

  93%  83%  67%  10%         17%        37% 

  alls  73 = 81%     alls  19 = 21 %     

 

Greinilega samþykkja fleiri endingarlaust eignarfall með greini en nokkrir 

samþykkja báðar gerðirnar og reyndar öllu fleiri ef eignarfallið er án 

greinis. Yngsti hópurinn, C-hópur, er áberandi fúsastur til að samþykkja 

endingarlaust eignarfall. 

7.1.4.2. Kvenkynsorð mynduð með vsk. –ing  

Mörg kvk. orð eru mynduð með vsk. –ing og hafa jafnan verið tekin sem 

dæmi um orð sem glatað hafa hefðbundinni ef. endingu sinni. Niðurstöður 

úr mati þátttakenda á eignarfalli orða af þessum flokki eru þær sem sjá má 
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í töflu 25. Fyrst er sýnt mat þátttakenda á orðunum án tillits til greinis og 

til samanburðar er síðan sýnt mat þeirra á orðunum án greinis og að lokum 

mat þeirra á orðunum með greini. 

Tafla 25     (197 svör – 180 möguleg svör)   

Fjöldi þeirra sem samþykkja  

  hefðbundið eignarfall    breytt eignarfall  

  A  B  C  A        B     C 

samtals 58   58  45  2       10   24  

  97%  97%  75%  3%        17%  40% 

  alls  161 = 89%    alls  36 = 20%       

 

Mat þátttakenda orðunum án greinis. 

(104 svör – 90 möguleg svör)   

  A  B  C  A        B    C 

án gr. 28   29  23  2        7            15  

  93%  97%  77%  7%        23%    50% 

  alls  80= 89%     alls 24 = 27%      

Mat þátttakenda orðunum með greini. 

(93 svör – 90 möguleg svör)   

  A  B  C  A        B    C 

með gr. 30  29  22  0         3   9  

  100%  97%  73%  0%        10% 30% 

  alls  81 =90%     alls  12 = 13%       
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Orð sem mynduð eru með vsk. –ing hafa meiri tilhneigingu til breyttrar 

endingar ef orðið er án greinis. Hér verður enn að benda á ef. kerlingu sem 

áberandi margir samþykktu. Ekki er víst að niðurstaðan hefði orðið sú 

sama ef annað orð hefði verið lagt í dóm þátttakenda. 

7.1.4.3. Niðurstaða 

Samanburður á mati þátttakenda á eignarfalli orða sem mynduð eru með 

vsk. –ing og –un gefur enga ákveðna niðurstöðu. Orðin sýna ólíkar 

tilhneigingar eftir hvert myndunarviðskeytið er. Orð mynduð með vsk. –un 

sýna meiri tilhneigingu til að hafa eignarfallið endingarlaust með greini en 

orð sem mynduð eru með vsk. –ing  sýna meiri tilhneigingu til breytingar á  

eignarfallsendingunni án greinis. Báðir flokkar eiga þó sameiginlegt að 

nokkrir þátttakendur mátu báðar gerðir eignarfalls réttar.  

        Komið hefur fram að 88% þátttakenda samþykkja hefðbundið ef. af 

kvk. orðum en 19% samþykkja endingarlaust/breytt ef. (tafla 2). Hlutfall 

þeirra sem samþykkja endingarlaust ef. af kvk. orðum mynduðum með 

vsk. –un (16%) er lægra en meðaltalið (19%) en hlutfall þeirra sem 

samþykkja breytt ef. af orðum sem mynduð eru með vsk. –ing (20%) er 

hærra en meðaltal.  

7.1.5. Hliðstæð lýsingarorð 

Eitt þeirra atriða sem velta má fyrir sér hvort hafi áhrif á brottfall 

eignarfallsendinga er hliðstæð lýsingarorð, sbr. (1e). Lýsingarorð sem 

standa með óákveðnu nafnorði hafa sömu ef. endingu og nafnorðið (19). 

Lýsingarorð sem standa með ákveðnu nafnorði enda á sérhljóða í 

eignarfalli (23) nema í sérstökum tilvikum eins og í etirfarandi setningu. 

Við litum til iðjagræns dalsins, grösugrar hlíðarinnar og hömrum girts 

fjallsins. Slíkar sambeygingar eru hátíðlegar og ekki hluti af daglegu máli 
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og um þær verður ekki fjallað hér.  Lýsingarorðin standa yfirleitt á undan 

nafnorðinu og við það eykst fjarlægðin milli fallvalds og nafnorðs. 

       Fá þeirra dæma sem safnað hefur verið hafa sambeygt lýsingarorð 

og nafnorð svo ekki er hægt að draga neinar ályktanir af þeim. Í 

könnuninni mátu þátttakendur annars vegar sambeygt eignarfall 

lýsingarorðs og nafnorðs án greinis og hins vegar lýsingarorðs og nafnorðs 

með greini. Niðurstöður úr mati þátttakenda eru bornar saman við 

niðurstöður úr mati þátttakenda á eignarfalli no. án greinis og eignarfalli 

no. með greini. Greint er frá í niðurstöðunum í töflum 26 – 29. Möguleg 

svör eru 135 frá hverjum hópi, alls 405 ef allir þátttakendur velja aðeins 

aðra gerð eignarfalla. Tafla 26 sýnir mat þátttakenda á eignarfalli nafnorða 

án greinis. 

Tafla 26   (405 svör af 405 ) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja     

   hefðbundið ef.     endingarl./breytt ef.  

   A  B  C  A        B   C 

no. án gr. 129  117  94  3        18  44 

   96%  87%  70%  2%       13%          33% 

   alls  340 = 84%    alls  65 = 16%  

 

Í A-hópi hafna 3 þátttakendur báðum gerðum eignarfalls en í C-hópi 

samþykkja 3 báðar gerðir. Á svörum hópanna er hægt að sjá hvernig 

endingarlaust eignarfall sækir á eftir því sem málhafar eru yngri. 

Tilhneigingin til breytinga virðist birtast þannig að málhafar hafna í byrjun 

breytinga báðum gerðum eignarfalls en samþykkja báðar gerðir þegar 

breytingin hefur náð nokkurri fótfestu. 
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Tafla 27 sýnir mat þátttakenda á beygingu hliðstæðra lýsingarorða og 

nafnorða án greinis. 

Tafla 27   (420 svör – 405 möguleg svör) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja       

                        hefðbundið ef.                                               endingarl./breytt ef. 

   A  B  C  A        B   C 

lo. + no. án gr. 131  131  109  8         9  32 

   97%  97%  81%  6%         7%          24% 

   alls  371 = 92%    alls  49 = 12%  

 

Hærra hlutfall þátttakenda samþykkir hefðbundið eignarfall ef lýsingarorð 

stendur með nafnorðinu en jafnframt eru fleiri í vafa og samþykkja báðar 

gerðirnar. Í öllum hópum samþykkja einhverjir báðar gerðir eignarfalls (A 

3%, B 4%. C 5%). Athyglisvert er að yngsti hópurinn samþykkir frekar 

hefðbundið eignarfall ef lýsingarorð stendur með nafnorðinu.  

Tafla 28 sýnir mat þátttakenda á nafnorðum með greini. Hér er mat 

þátttakenda á tíu setningum en ekki níu þar sem erfitt var að búa til 

eðlilegar setningar með lo. + kvk. orði sem endar á –i (105d og áfram). 

Möguleg svör frá hverjum hópi eru 150, alls 450 svör ef allir samþykkja 

aðra gerð eignarfalls. 
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Tafla 28   (454 svör – 450 möguleg svör) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja      

                        hefðbundið ef.                                               endingarl./breytt ef. 

                        A                    B                     C                     A              B               C 

no. m. gr. 144  130  107  6      22  45 

   96%  87%  71%  4%      15% 30% 

   alls 381 =  85%    alls 73 = 16%  

 

Þátttakendur meta eignarfall af nafnorðum með greini nokkuð örugglega. 

Aðeins 4 eða 1% samþykkir báðar gerðir eignarfalls. Hér má enn sjá 

stöðuga þróun endingarlauss eignarfalls milli aldurshópa. 

Tafla 29 sýnir mat þátttakenda á beygingu hliðstæðra lýsingarorða og 

nafnorða með greini. Hér er um að ræða mat á átta setningum (sbr. 107d og 

áfram). Möguleg svör frá hverjum hópi eru 120, alls 360 svör. 

Tafla 29   (356 svör af 360) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja       

                        hefðbundið ef.                                               endingarl./breytt ef.   

   A  B  C  A        B                C 

lo. + no. m. gr. 116  109  95  1        12              23 

   97%  91%  79%  1%        10%     19% 

   alls  320 = 89%    alls  36 = 10%      

 

Hér sama niðurstaðan og þegar nafnorðin eru án greinis. Fleiri samþykkja 

hefðbundið eignarfall ef lýsingarorð stendur með nafnorðinu en hér kemur 
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vafi þátttakenda fram í því að þeir hafna báðum gerðum eignarfalls fremur 

en samþykkja báðar.  

       Rétt er að bera saman mat þátttakenda á eignarfalli nafnorða án tillits 

til greinis annars vegar og eignarfalli hliðstæðra lýsingarorða og nafnorða 

án tillits til greinis hins vegar. Niðurstaðan úr þeim samanburði er þessi. 

Tafla 30 sýnir mat þátttakenda á eignarfalli nafnorða. Möguleg svör frá 

hverjum hópi eru 285, alls 855 svör. 

Tafla 30    (859 svör – 855 möguleg svör) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja      

                        hefðbundið ef.                                               endingarl./breytt ef.                                   

   A  B  C  A        B   C 

ef. nafnorða  273  247  201  9       40  89 

   96%  87%  71%  3%       14%          31% 

   alls  721 = 84%    alls 138=16%  

 

Eins og kom fram í töflum 26-29 sést greinilega hvernig notkun 

endingarlauss eignarfalls eykst eftir því sem málhafar eru yngri og hér má 

enn sjá þá þróun. 84% allra þátttakenda samþykkja hefðbundið eignarfall 

en 16% samþykkja endingarlaust eignarfall nafnorða. Tafla 31 sýnir mat 

þátttakenda sambeygðu eignarfalli lýsingarorða og nafnorða. Möguleg svör 

frá hverjum hópi eru 255, alls 765 svör. 

 

 

 



101 
 

Tafla 31    (776 svör -  765 möguleg svör) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja      

                        hefðbundið ef.                                                endingarl./breytt ef.   

   A  B  C  A       B   C 

ef. lo. + no.  247  240  204  9       21  55 

   97%  94%  80%  4%      8%             22% 

   alls  692 = 90%    alls 86 = 11%  

 

Fleiri samþykkja hefðbundið eignarfall þegar lýsingarorð stendur með 

nafnorðinu eða 90% þátttakenda og færri eða 11% samþykkja endingar-

laust eignarfall.  

7.1.5.1. Niðurstaða 

Samkvæmt könnuninni samþykkja fleiri hefðbundið eignarfall ef 

lýsingarorð stendur með nafnorðinu. Ástæðan gæti að einhverju leyti verið 

sú að í setningunum sem þátttakendur mátu höfðu lýsingarorð alls staðar 

ef. endingu þótt nafnorðin hefðu hana ekki. Eignarfallsending lýsingarorðs 

gæti því hafa gefið vísbendingu um ef. endingu nafnorðs. Ég varð þess þó 

ekki vör að nokkur þátttakandi nýtti sér ef. endingu lýsingarorðs til að 

finna ef. endingu nafnorðs ef þeir voru í vafa. Tafla 32 sýnir samanburð á 

hlutfalli þeirra sem samþykkja hefðbundið eignarfall nafnorða og þeirra 

sem samþykkja hefðbundið sambeygt eignarfall lýsingarorða og nafnorða. 
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        Tafla 32 

        Hlutfall þeirra sem samþykkja hefðbundið eignarfall  

   nafnorða        lýsingarorða + nafnorða         

   A B  C         A B C 

no. án gr. 96% 87% 70%        lo. + no. án gr.  97% 97% 81%  

no. með gr. 96% 87% 71%        lo. + no. m. gr. 97% 91% 79% 

ef. no.  96% 87% 71%        ef. lo. + no.   97% 94% 80% 

  

Allir hópar sýna tilhneigingu í þá átt að samþykkja fremur hefðbundið 

eignarfall nafnorða ef lýsingarorð stendur með því. Engu máli skiptir í því 

sambandi hvort nafnorðið er með greini eða án hans. Yfir 90% þátttakenda 

í A-hópi samþykkja hefðbundið eignarfall hvort sem lýsingarorð stendur 

með því eða ekki. Í B-hópi samþykkja 87% þátttakenda hefðbundið 

eignarfall nafnorða en 94% hefðbundið eignarfall hliðstæðra lýsingarorða 

og nafnorða. 71% þátttakenda í C-hópi samþykkir hefðbundið eignarfall 

nafnorða en 80% þeirra samþykkja hefðbundið eignarfall lýsingarorða og 

nafnorða. Hliðstæð lýsingarorð munu ekki valda brottfalli eignarfalls-

endinga og virðast fremur stuðla að því að eignarfallsendingar haldist 

óbreyttar. 

7.1.6. Greinir 

Ein spurningin sem sett var fram í upphafi (1f) var sú hvort greinir hefði á 

einhvern hátt áhrif á brottfall eignarfallsendinga. Hér að framan hefur verið 

gerður nokkur samanburður á því hvort málnotendur samþykkja fremur 

endingarlaust eignarfall með greini eða án greinis, sbr. (kafla 7.1.2.            

- 7.1.5.). Niðurstöðurnar hafa ekki allar verið á eina lund. Orðmyndir 

margra orða verða mjög langar í eignarfalli þegar ef. ending nafnorðs, 
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greinir og ef. ending hans bætist við stofninn. E.t.v. má segja að 

beygingarkerfi íslenskunnar sé óþarflega rausnarlegt að úthluta bæði 

nafnorðinu og greininum beygingarendingu.  

       Í töflum 33 og 34 er sýndur samanburður á mati þátttakenda í 

könnuninni á eignarfalli án greinis og eignarfalli með greini í öllum þeim 

flokkum nafnorða samtals sem eru til athugunar. Möguleg svör frá 

hverjum hópi eru 270, alls 810 svör. 

Tafla 33   (825 svör – 810 möguleg svör) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja     

                       hefðbundið ef.                               endingarl./breytt ef.              

   A    B        C          A          B  C 

nafnorð án gr.  260    248        203       11         27 76          óákveðnir  

   96%    92%       75%       4%        10%         28%           2% 

   alls  711 = 88%        alls 114 = 14%  

 

Fáir úr A- og B-hópum samþykkja endingarlaust eða breytt eignarfall án 

greinis en nokkru fleiri þó úr B-hópi. Gera má ráð fyrir að þar sé einkum 

um ákveðin beygingarmynstur að ræða (sbr. töflur 11 og 17). Yngsti 

hópurinn, C-hópur, sker sig verulega úr hvað varðar mat á eignarfalli án 

greinis. Mun færri í þeim hópi en hinum hópunum samþykkja hefðbundið 

eignarfall og mun fleiri samþykkja endingarlaust/breytt eignarfall. 

Breyting á eignarfalli virðist hafa náð sér verulega á strik í C-hópi. 
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Tafla 34    (810 svör af 810) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja      

                        hefðbundið ef.                               endingarl./breytt ef.   

   A     B         C          A           B  C 

no. með gr.  260     239         202         7          34 68       óákveðnir 

   96%     89%         75%         3%        13%       25%        0% 

   alls  701 = 87%          alls 109 = 13% 

 

Samkvæmt tölunum samþykkja allir aðeins aðra gerð eignarfalls með 

greini  og enginn hafnar báðum. Í samræmi við það sem áður hefur komið 

fram mun ástæðan vera sú að sumir samþykkja eignarfall af báðum 

gerðum af einhverjum orðum en aðrir hafna báðum og tölurnar jafnast út 

eins og sést þegar litið er á tölur frá hverjum hópi, (í A-hópi hafna 3 báðum 

gerðum eignarfalls en 3 í B-hópi samþykkja báðar). Þegar litið er á alla 

flokka nafnorða í heild er lítill munur á mati hópa á orðum án greinis 

annars vegar og með greini hins vegar. Mestu frávikin eru í B-hópi. 

Tafla 35 sýnir hversu hátt hlutfall þátttakenda samþykkti endingarlaust eða 

breytt eignarfall af hverjum flokki með og án greinis. 

Tafla 35  

Fjöldi þeirra sem samþykkir endingarlaust/ breytt eignarfall 

    án greinis   með greini 

    A B C  A B C 

1. Einkvætt ef.  2% 2% 15%  0% 0% 7% 

2. Tvíkvætt ef.  0% 2% 20%  0% 5% 10% 
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3. Orð sem enda á –i 10% 25% 43%  7% 28% 42% 

4. Þríkvætt ef.  3% 5% 23%  5% 18% 40% 

5. Breytt ef. (-ing) 7% 23% 50%  0% 10% 30% 

 

Allir hópar hafa meiri tilhneigingu til að samþykkja endingarlaust einkvætt 

eignarfall án greinis (hestur – hests, barn – barns) og allir hópar hafna 

fremur báðum gerðum en samþykkja báðar. Þessi niðurstaða stingur í stúf 

við fjölda þeirra dæma sem safnað var. Mun fleiri dæmi fundust um 

endingarlaust eignarfall þessara orða með greini. Á það verður þó að benda 

að mun auðveldara er að leita að endingarlausu eignarfalli með greini. 

        Hvað tvíkvætt eignarfall varðar (vinur – vinar, bók – bókar) hafnar 

A-hópur endingarlausu eignarfalli. B-hópur samþykkir það frekar með 

greini en C-hópur án greinis. Eins og áður hefur komið fram er samþykki 

C-hóps einkum bundið við orðin norn, vitund og vinur. 

        Greinir virðist ekki skipta máli þegar litið er á orð sem enda á –i í 

öðrum föllum en eignarfalli (helgi – helgar, epli – eplis, erindi – erindis). 

Niðurstaðan er lík hvort sem orðin eru með greini eða án hans og ekki 

hægt að greina neina sérstaka tilhneigingu þar.  

       Þegar þríkvætt eignarfall á í hlut (aðsókn – aðsóknar, bilun – 

bilunar) er mun meiri tilhneiging í öllum hópum til að samþykkja 

endingarlaust eignarfall með greini. 

        Allir í A-hópi hafna breyttu eignarfalli (kerling – kerlingar > 

kerlingu) með greini. Fleiri í B- og C-hópi samþykkja breytt eignarfall án 

greinis og er ef. kerlingu þar þyngst á metunum. Enginn í B-hópi 

samþykkti ef. tryggingu sem einnig kom fyrir í setningunum. 
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7.1.6.1. Niðurstaða 

Þegar á heildina er litið hafa allir hóparnir fremur tilhneigingu til að 

samþykkja báðar gerðir eignarfalls án greinis en hafna báðum gerðum með 

greini. Fleiri eru í vafa um eignarfallsendingu þegar orðin eru án greinis. 

Svör hvers aldurshóps sýna að yngsti hópurinn er þar í mestum vafa. Enn 

verður að benda á hversu margir samþykktu báðar eignarfallsmyndirnar 

kerlingar, kerlingu. Þátttakendur hafa tilhneigingu til að stytta þríkvæðar 

eignarfallsmyndir þegar orðin eru með greini enda eru þau þá fimmkvæð, 

aðsóknarinnar > aðsókninnar, bilunarinnar > biluninnar. Ekki virðist 

sama tilhneiging til að stytta eignarfallsmyndir orða sem enda á vsk. –ing 

þar sem fleiri samþykktu ef. kerlingu en ef. kerlingunnar.  

       Það er athyglisvert og ekki í samræmi við það sem ég átti von á, 

miðað við dæmin sem ég safnaði, að þátttakendur samþykkja fremur 

endingarlaust eignarfall án greinis þar sem breyting á eignarfalli er styst á 

veg komin (orð sem hafa ef. endinguna –s). Ég áleit að fremur yrði 

eignarfallsendingu sleppt ef orðin eru með greini og eignarfallsending 

bætist við hann. Dæmin sem safnað var af vefsíðum sýna slíka þróun en 

aðeins B-hópur sýnir tilhneigingu í þá átt. Niðurstaða könnunarinnar 

virðist vera sú að almennt hafi greinir ekki afgerandi áhrif á það hvort 

eignarfallsending fellur niður þótt svo kunni að vera hvað varðar ákveðna 

flokka nafnorða einkum þá sem eru fleirkvæðir. 

7.1.7. Setningarlegt umhverfi. Fallvaldur 

Ásta Svavarsdóttir (1994:12) álítur að staða eignarfalls sé veikari en 

annarra falla og telur að fallstjórn forsetninga, t.d. fs. auk geti verið að 

breytast. Helgi Skúli Kjartansson tekur í sama streng og telur fallvalda sem 

stýra eignarfalli vera missterka (1999:154). Fallstjórn ólíkra fallvalda er 

eitt af því sem vert er að gefa gaum, sbr. (1g). Í könnuninni mátu 
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þátttakendur 36 lágmarkspör af setningum. Í annarri setningunni kom fyrir 

hefðbundið eignarfall af nafnorði en í hinni endingarlaust eða breytt 

eignarfall. Orð af sama orðflokki stýra falli í báðum setningunum. Sömu 

forsetningar stýra falli í hverju lágmarkspari þar sem fs. er fallvaldur. 

Fallvaldarnir koma misjafnlega oft fyrir, fyrst og fremst vegna þess að ekki 

er jafnauðvelt að mynda eðlilegar setningar með þeim öllum þar sem þau 

atriði sem könnuð voru koma fyrir, sbr.  (107) og áfram. Samanburður á 

fallstjórn einstakra fallvalda er því sennilega ekki raunhæfur en getur e.t.v. 

gefið vísbendingu um hvort fallstjórn þeirra er að breytast. Í töflunum sem 

á eftir fara, töflum 35 – 40,  er vísað til einstakra liða með númeri þeirra 

innan sviga. 

7.1.7.1. Forsetningar. 

Þær forsetningar sem stýra falli í setningunum sem þátttakendur í 

könnuninni mátu eru auk, án, til og vegna. Í dæmunum sem safnað hefur 

verið kemur fram að fs. auk getur stýrt þgf. sbr. (27) og (58f) og ekki er í 

öllum dæmum hægt að skera úr um hvort fs. auk og án stýra þolfalli eða 

endingarlausu eignarfalli sbr. (58) og (59). Forsetningarnar til og vegna eru 

sennilega algengustu forsetningar sem stýra eignarfalli. Ekki koma allar 

þessar forsetningar jafnoft fyrir í könnuninni.  

7.1.7.1.1. Forsetningin auk 

Þátttakendur mátu 4 lágmarkspör þar sem fs. auk stýrir eignarfalli. Tafla 

36 sýnir mat þátttakenda. Heildarfjöldi mögulegra svara er 180 en fjöldi 

mögulegra svara í hverjum lið er 45 ef allir velja aðeins aðra gerð 

eignarfalls.  
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Tafla 36  (170 svör af 180) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja  hefðbundið ef.   endingarl. ef.         fj.svara

     A B      C  A B C (45) 

1. kk. lo.+ no. án gr. ef. –s. 15     15     13  1 0 4 (47) 

2. einkv. kvk. no. án gr.  14 14 11  0 0 4 (43) 

3. einkv. hk. no. m. gr.  15 15 13  0 0 2 (45) 

4. fleirkv. hk. (-i) no. m. gr. 14 9 6  1 0 4 (34) 

         Samtals 58 53 43  2 0 14 

     97% 88% 72%  3% 0% 23% 

     alls 154 = 86%  alls 16 = 9%              (170) 

 

Mat á þátttakenda ef.  blágresisins (4) sker sig nokkuð úr. Færri 

þátttakendur í B- og C- hópum samþykktu það en hefðbundið ef. af öðrum 

orðum. Ástæðan kann að vera sú að setningin líkist fremur ritmáli en 

talmáli. Hins vegar samþykkti enginn úr B-hópi sambærilegt endingarlaust 

ef. erindins (4). 

       Áberandi er að nokkrir í B-hópi hafna báðum gerðum eignarfalls en 

enginn samþykkir endingarlaust ef. með fs. auk. Í C-hópi samþykkja 14 

svör endingarlaust eignarfall þ.e.a.s. orðmyndirnar stórs úlf, norn, garnins 

og erindins með fs. auk. Eignarfallsending lo. stórs  kemur í veg fyrir að 

túlka beyginguna stórs úlf sem þf. og orðmyndirnar garnins og erindins 

hafa eingarfallsendingu á greininum. Orðmyndin norn er sú eina sem með 

góðu móti væri  hægt að túlka sem þolfall. Ekki er gott að segja hvort því 

veldur breytt fallstjórn eða vafi um eignarfallsendingu en það síðarnefnda 

er sennilegra. Þó gæti þetta verið vísbending um að fs. auk sé ekki sterkur 

fallvaldur eignarfalls í máli ungs fólks. 
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7.1.7.1.2. Forsetningin án 

Þátttakendur mátu 5 lágmarkspör þar sem fs. án stýrir eignarfalli. Tafla 37 

sýnir mat þeirra, (225 möguleg svör). 

Tafla 37    (207 svör af 225) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja     hefðbundið ef.   endingarl. ef.         fj.svara

     A B      C  A B C (45) 

1. kk. no. m. gr. ef. –s.  15 13 6  0 0 1 (35) 

2. kk. no. án gr. ef. -ar  15 15 12  0 0 1 (43) 

3. kvk. (-un). lo.+ no. m. gr. 13 12 9  1 2 4 (40) 

4. kvk. (-i). no. án gr.  12 6 5  0 8 8 (39) 

5. hk. (-i) lo.+ no. án gr.  15 15 9  1 3 6          (49) 

          Samtals 70 61 41  2 13 20 

     93% 81% 55%  3% 17% 27% 

     alls 172 = 76%  35 = 16%            

 

Hér er áberandi hve margir hafna báðum gerðum eignarfalls, einkum 

þátttakendur í yngsta hópnum, C-hópi. Fs. án stýrir hér eignarfalli á kvk. 

orðunum verslun (3), festi (4) og hk. orðinu erfiði (5) en eignarfallsmyndir 

þessara orða eru mjög á reiki. Athygli vekur að fáir í C-hópi samþykkja ef. 

bátsins (1) en samþykkja ekki heldur endingarlaust ef. hundins. Þátt-

takendur sýna litla tilhneigingu til þess að samþykkja endingarlausa ef. mat 

(2) (sem formsins vegna gæti verið þf.). Mat þátttakenda á eignarfalli sem 

stýrt er af fs. án er í samræmi við mat þeirra á eignarfalli almennt og ekki 

verður séð af þessum niðurstöðum að fallstjórn fs. án sýni sérstaka 

tilhneigingu til breytinga þótt e.t.v. megi túlka tregðu yngsta hópsins til 

þess að samþykkja ef. með fs. án sem tilhneigingu til breyttrar fallstjórnar. 
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7.1.7.1.3. Forsetningin til 

Þátttakendur mátu 6 lágmarkspör þar sem fs. til stýrir eignarfalli Fs. til er 

algeng í málinu og á það skal bent að börnum er kennt að nota fs. til til 

þess að finna eignarfall þegar þau fallbeygja. Fs. til ætti því fremur en 

aðrar forsetningar að stýra eignarfalli í máli fólks. Tafla  38 sýnir mat 

þátttakenda, (270 möguleg svör). 

Tafla 38    (270 svör – 270 svör möguleg) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja  hefðbundið ef.   endingarl. ef.         fj.svara

     A B      C  A B C (45) 

1. kk. no. án gr. ef. –s.  15 11 10  0 0 0 (39) 

2. kk. lo.+ no. m. gr. ef. -ar 15 14 12  0 1 2 (44) 

3. einkv. kvk. lo.+ no. án gr. 13 15 12  0 1 4 (45) 

4. kvk. (-i). no. m. gr.  10 10 13  1 9 10 (53) 

5. einkv. hk. án gr.  15 15 14  0 0 1 (45) 

6. einkv. hk. lo.+ no. án gr. 15 15 12  0 1 4 (47) 

     83 80 73  1 12 21  

     92% 89% 81%  1% 13% 23% 

     alls 236 = 87%  alls 34 = 13%     

   

Hér vekur athygli hversu fúsir þátttakendur eru til þess að samþykkja 

hefðbundið eignarfall. Eignarfallsmyndirnar merarinnar – merinnar (4) 

eru á reiki hjá öllum hópum,  4 úr A-hópi hafna báðum, 4 úr B-hópi og 8 

úr C-hópi samþykkja báðar. E.t.v. er þetta gott dæmi um hvernig breyting 

eignarfalls þróast og styður þá hugmynd að málnotendur hafi tilhneigingu 

til að hafna báðum gerðum eignarfalls í upphafi breytinga en samþykkja 
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báðar gerðir þegar breytingarnar hafa fest sig í sessi. Fs. til virðist stýra 

eignarfalli í huga þátttakenda en mat yngsta hópsins er mest á reiki. Í þeim 

hópi hafna 5 þátttakendur ef. báts (1) en enginn samþykkir ef. bát og slíkt 

mat bendir fremur til breyttrar eignarfallsmyndar en breyttrar fallstjórnar 

7.1.7.1.4. Forsetningin vegna 

Þátttakendur mátu 5 lágmarkspör þar sem fs. vegna stýrir eignarfalli. Tafla 

39 sýnir niðurstöðurnar, (225 möguleg svör). 

Tafla 39    (239 svör – 225 svör möguleg) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja  hefðbundið ef.   endingarl. ef.         fj.svara

     A B      C  A B C (45) 

1. kk. lo.+ no. m. gr. ef. –s. 15 13 15  0 0 1 (44) 

2. tvíkv. kvk. lo.+ no. án gr.   15 15 15  0 1 3 (49) 

3. kvk. (-un). no. án gr.  14 15 13  1 2 5 (50) 

4. kvk. (-ing) no. m. gr.  15 14 11  0 1 4 (45) 

5. kvk. (-un) no. m. gr.  15 13 11  2 3 7 (51) 

        Samtals 74 70 65  3 7 20 

     99% 93% 87%  4% 9% 27% 

     alls 209 = 93%  alls 30 = 13%        

 

Þátttakendur eru áberandi fúsir til þess að samþykkja hefðbundið ef. með 

fs. vegna.  Hjá öllum hópum  kemur fram vafi um eignarfallsmyndir kvk. 

orða sem mynduð eru með vsk.  –un en mest hjá yngsta hópnum. Alls sam-

þykkja 5 bæði ef. noktunar – söfnun (3) og alls 6 samþykkja bæði ef. 

bilunarinnar – virkjuninnar (5). Það bendir til þess að eignarfallsendingin 

sé að breytast en ekki fallstjórn forsetningarinnar. Þátttakendur sýnast vel 
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sáttir við að fs. vegna stýri eignarfalli en eignarfallsmyndir af tvíkvæðum 

kvk. orðum (2), (3), (5) og orðum sem eru mynduð eru með vsk. –ing (4) 

eru á reiki hjá C-hópi og B-hópur sýnir vott af sömu tilhneigingu.  

7.1.7.2. Sagnir 

Þátttakendur mátu 11 lágmarkspör þar sem sagnir stýra eignarfalli Þær 

sagnir sem stýra eignarfalli í setningunum sem þátttakendur mátu eru 

freista, geta, krefjast, minnast, njóta, óska, sakna, vænta og þarfnast. Ekki 

voru allar sagnir notaðar jafnoft og ekki alltaf unnt að mynda lágmarkspör 

með sömu sögn. Því verður ekki gerð grein fyrir hverri sögn fyrir sig 

heldur sameiginlega. Tafla 40 sýnir mat þátttakenda, (495 möguleg svör).  

Tafla 40   (492 svör af 495) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja  hefðbundið ef.   endingarl. ef.         fj.svara

     A B      C  A B C (45) 

1. kk. lno. m. gr. ef. –s.  15 15 11  0 0 2 (43) 

2. kk. lo.+ no. án gr. ef. -ar  15 15 9  0 0 3 (42) 

3. einkv. kvk. lo.+ no. m. gr. 15 14 11  0 2 1 (43) 

4. tvíkv. kvk. no. án gr.  15 14 9  0 0 6 (44) 

5. tvíkv. kvk. no. m. gr.  15 15 11  0 3 8 (52) 

6. kvk. (-ing) lo.+ no. án gr. 14 14 11  1 0 3 (43) 

7. kvk. (-ing) lo.+ no. m. gr. 15 15 11  0 2 5 (48) 

8. kvk. (-i) lo.+ no. m. gr. 15 13 14  4 3 5 (54) 

9. einkv. hk. no. m. gr.  15 14 11  0 0 1 (41) 

10. fleirkv. hk. no. án gr. 14 12 8  1 1 7 (43) 

11. fleirkv. hk. lo.+ no. m. gr. 13 11 9  0 2 4 (39) 
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          Samtals 161 152 115  6 13 45 

     98% 92% 70%  4% 8% 27% 

     alls 428 = 86%  alls 64 = 13%     

   

Hér samþykkja flestir í A- og B-hópum hefðbundið eignarfall. C-hópurinn 

sker sig nokkuð úr og mat þeirra þátttakenda er mest á reiki. Fremur hafnar 

sá hópur báðum gerðum eignarfalls en samþykkir báðar. Í B- og C-hópi 

samþykkja nokkrir bæði ef. heimferðarinnar – útihátíðinnar (5) og nokkrir 

þátttakendur í öllum hópum samþykkja bæði ef. helgarinnar – helginnar 

(8). Hins vegar hafa þátttakendur í öllum hópum fremur tilhneigingu til að 

hafna báðum gerðum eignarfalls af fleirkvæðum hk. orðum, erindis – frelsi 

(10) og kertisins – nistins (11). Einkum á það við ef orðin eru með greini 

(11). Niðurstaðan sýnir nokkra tregðu C-hóps,  yngsta hópsins til að láta 

sagnir stýra eignarfalli. Í 6 setningum af 11 hafna einhverjir báðum gerðum 

eignarfalls. Ekki verður þó séð af niðurstöðunum hvort því valdi að 

fallstjórn sagna sé að veikjast eða eða almennt óöryggi þess hóps þegar um 

eignarfall er að ræða. 

7.1.7.3. Nafnorð 

Helgi Skúli Kjartansson (1999:154) telur að nafnorð séu sterkustu 

fallvaldar eignarfalls og eignarfallseinkunnir haldi enn sinni hefðbundnu 

beygingu. Þátttakendur mátu 5 lágmarkspör þar sem nafnorð stýra eignar-

falli. Öll eru orðin í kvk. en tilheyra hvert sínum flokki kvk. orða sem 

kannaðir voru. Tafla 41 sýnir mat þátttakenda, (225 möguleg svör). 
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Tafla 41  (258 svör – 225 möguleg svör) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja  hefðbundið ef.   endingarl. ef.         fj.svara

     A B      C  A B C (45) 

1. einkv. kvk. no. m. gr.  15 15 15  0 0 1 (46) 

2. tvíkv. kvk. lo.+ no. m. gr.   15 15 15  0 3 5 (53) 

3. kvk. (-ing) no. án gr.  14 15 12  1 7 12 (61) 

4. kvk. (-un) lo.+ no. án gr. 14 15 14  1 0 0 (44) 

5. kvk. (-i) no. m. gr.  15 12 12  2 6 7 (54) 

        Samtals 73 72 68  4 16 25 

     97% 96% 91%  5% 21% 33%  

     alls 213 = 95%  alls 45 = 20%           

   

Yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda samþykkir hefðbundið eignarfall 

(95%) en allmargir, einkum í B- og C-hópi samþykkja einnig endingarlaust 

eða breytt eignarfall (20%). Rúmlega 14% þátttakenda samþykkja báðar 

gerðir eignarfalls. Þar munar mikið um hversu margir samþykkja bæði ef. 

kerlingar – kerlingu (3). Tveir flokkar orða skera sig úr, einkvæð kvk. orð, 

ef.  ferðarinnar – ferðinnar (1), en aðeins 1 í C-hópi samþykkir báðar 

gerðirnar, og orð sem mynduð eru með vsk. –un , ef.  þróunar – hrörnun 

(4). 1 þátttakandi í C-hópi hafnaði þar báðum gerðum eignarfalls.  

       Það kemur nokkuð á óvart  að þátttakendur samþykkja ekki ef. 

hrörnun (4) þar sem aðeins 13 úr C-hópi samþykkja ef. vegna notkunar og 

5 úr sama hópi samþykkja vegna söfnun (tafla 38, 5.). Alls samþykkja 8 

vegna söfnun. Slíkur munur á mati þátttakenda getur bent til þess að 

nafnorð séu sterkari fallvaldar en fs. vegna en á það verður að benda að í 

setningunni stendur lýsingarorð með eignarfallsendingu með hrörnum, 
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andlegrar hrörnun (sbr. töflu 41, 4).  Niðurstaðan sýnist vera sú að 

nafnorð stýri enn eignarfalli af miklum þrótti en margir flokkar kvk. orða 

hafi nú tvær eignarfallsmyndir, einkum í máli yngra fólks. 

7.1.8. Yfirlit. Einstakir flokkar nafnorða 

Hér að framan hafa þeir flokkar sterkra nafnorða sem kannaðir voru verið 

bornir saman eftir mismunandi þáttum. Fróðlegt er að kanna stöðu hvers 

nafnorðaflokks fyrir sig í því skyni að komast að því hvaða flokkar halda 

best hefðbundinni eignarfallsendingu og hverjir þeirra eru veikastir fyrir 

breytingum. Óákveðnir eru þeir þátttakendur sem ýmist samþykkja báðar 

gerðir eignarfalls eða hafna báðum. Möguleg svör í hverjum lið eru 45 ef 

allir velja aðeins aðra gerð eignarfalls. Hér er fjöldi óákveðinna fundinn 

með því að leggja saman þann fjölda sem vantar upp á 45 eða er fram yfir 

þá tölu. 

7.1.8.1. Karlkynsorð 

Áður hefur komið fram (7.1.1.1.) að fæstir samþykkja endingarlaust 

eignarfalls af kk. orðum. Jafnframt hefur komið í ljós að þátttakendur, 

einkum B- og C-hópar hafa meiri tilhneigingu til þess að hafna báðum 

gerðum eignarfalls en samþykkja báðar (7.1.1.1.). 

7.1.8.1.1. Karlkynsorð. Eignarfallsending –s 

Tafla 42  (172 svör af 180) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja  

    hefðbundið ef.   endingarl. ef.  fj. svara 

    A B C  A B  C (45) 

no. án gr.  15 11 10  0 0 0 (36)    - 9  

no. m. gr.  15 13 6  0 0 1 (35)    - 10 
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lo. + no. án gr.  15 14 13  1 0 4 (47)    + 2 

lo. + no. m. gr.  15 13 15  0 0 1 (44)    - 1 

    60 51 44  1 0 6  

    100% 85% 73%  2% 0% 10%    óákveðnir 

    alls 155 = 86%  alls  7 = 4%  12% 

 

Aðeins 86%  þáttakenda samþykkja hefðbundið eignarfall en aðeins 4% 

samþykkja endingarlaust eignarfall. 22 þátttakendur eða 12% eru í vafa og 

þar af hafna 10% báðum gerðum. Af þessum niðurstöðum sést að 

þátttakendur eru í nokkrum vafa um ef. endingu þessa beygingarflokks og 

því er líklegt að ekki sé langt síðan breyting á eignarfallsendingu náði til 

kk. orða sem hafa ef. endinguna –s enda velur A-hópur hefðbundið 

eignarfall með einni undantekningu. B-hópur er ekki eins viss í afstöðu 

sinni til hefðbundins eignarfalls en hafnar afdráttarlaust endingarlausu 

eignarfalli. Mat C-hóps er mest á reiki og taflan sýnir stigvaxandi 

tilhneigingu til þess að hafna hefðbundnu eignarfalli eftir því sem 

þátttakendur eru yngri. Tafla 42 sýnir vel að C-hópur hafnar oft báðum 

gerðum af eignarfalli nafnorða en samþykkir fremur báðar gerðir af 

sambeygðu eignarfalli lýsingarorða og nafnorða. 

7.1.8.1.2. Karlkynsorð. Eignarfallsending –ar  

Tafla 43   (172 svör af 180) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja  

    hefðbundið ef.   endingarl. ef.  fj. svara 

    A B C  A B  C (45)     

no. án gr.  15 15 12  0 0 1 (43)    - 2     
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no. m. gr.  15 15 11  0 0 2 (43)    - 2 

lo. + no. án gr.  15 15 9  0 0 3 (42)    - 3 

lo. + no. m. gr.  15 14 12  0 1 2 (44)    - 1 

    60 59 44  0 1 8  

    100% 98% 73%  0% 2% 13%   óákveðnir 

    alls 163 = 91%  alls  9 = 5%  4% 

 

91% þátttakenda samþykkir hefðbundið eignarfall en 5% samþykkja 

endingarlaust eignarfall. 4% hafna báðum gerðum. Þátttakendur virðast því 

minni vafa um eignarfallsendingu þessa flokks kk. orða. Mat A-hóps á 

báðum flokkunum er nánast það sama. Fleiri í B-hópi samþykkja 

hefðbundið ef. kk. orða sem hafa ef. endinguna –ar en þeirra kk. orða sem 

hafa ef. endinguna –s. Mat C-hóps á flokkunum er svipað. Þeir sem 

samþykkja endingarlaust eignarfall kk. orða eru langflestur í C-hópi. Það 

mun sýna að ekki er langt síðan breyting á eignarfallsendingum hefur náð 

til kk. orða. 

7.1.8.2. Kvenkynsorð 

Fram hefur komið að kvenkyn er það kyn nafnorða sem veikast er fyrir 

breytingum (7.1.1.2.). Fleiri flokkar kvk. orða voru kannaðir en kk. orða og 

hk. orða og kemur þar til að endingar kvk. orða eru fjölbreyttari en hinna 

kynjanna (sbr. viðskeytin –un, –ing og endinguna  –i). Í ljós kom að 

flokkar kvk. orða eru misjafnlega móttækilegir fyrir breytingum. 
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7.1.8.2.1. Einkvæð kvenkynsorð 

Tafla 44   (177 svör af 180) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja  

    hefðbundið ef.   endingarl. ef.  fj. svara 

    A B C  A B  C (45) 

no. án gr.  14 14 11  0 0 4 (43)    - 2 

no. m. gr.  15 15 15  0 0 1 (46)    +1 

lo. + no. án gr.  13 15 12  0 1 4 (45) 

lo. + no. m. gr.  15 14 11  0 2 1 (43)    - 2 

    57 58 49  0 3 10  

 

    95% 97% 82%  0% 5% 17%   óákveðnir 

    alls 164 = 91%  alls  13 = 7%  3% 

 

Stærsti hluti þátttakenda eða 91%, samþykkir hefðbundið eignarfall af 

þessum flokki orða. 7% samþykkja endingarlaust eignarfall en aðeins 3% 

eru í vafa. A- og B-hópur eru mjög samdóma um að velja fremur 

hefðbundið eignarfall en vafi kemur fram í mati C-hóps. Tekið skal fram 

að tvíkvæðu orðin öfund og vitund voru látin tilheyra þessum flokki. Ekki 

verður séð að orðið öfund sé samsett orð og þótt orðið vitund sé sett saman 

úr vit+und var það valið sem lágmarkspar með öfund (lo. (fallorð) + no. án 

gr.). Mat þátttakenda á þessum orðum sker sig ekki úr mati þeirra á 

einkvæðum kvk. orðum. Í C-hópi samþykkja 4 norn (no. án gr.) og vitund 

(lo. + no. m. gr.) sem eignarfallsmyndir en e.t.v. má túlka eignarfalls-

myndina vitund sem tvíliðahneigð, sbr. (72). 
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7.1.8.2.2. Tvíkvæð, samsett kvenkynsorð 

Tafla 45   (198 svör – 180 möguleg svör) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja  

    hefðbundið ef.   endingarl. ef.  fj. svara 

    A B C  A B  C (45) 

no. án gr.  15 14 9  0 0 6 (44)    - 1 

no. m. gr.  15 15 11  0 3 8 (52)    + 7 

lo. + no. án gr.  15 15 15  0 1 3 (49)    + 4 

lo. + no. m. gr.  15 15 15  0 3 5 (53)    + 8 

    60 59 50  0 7 22 

    100% 98% 83%  0% 12% 37%    óákveðnir 

    alls 169 = 93%  alls  29 = 16%  11% 

 

93% þátttakenda samþykkja hefðbundið eignarfall af tvíkvæðum, 

samsettum orðum  (aðsókn, umsjón) en 16% samþykkja endingarlaust 

eignarfall þeirra. 11% eru í vafa og flestir þeirra samþykkja báðar gerðir 

eignarfalls og er það algengara ef orðin eru með greini. Nokkuð áberandi 

munur er á mati þátttakenda á eignarfalli einkvæðra kvk. orða og 

tvíkvæðra samsettra kvk. orða sem hafa sömu beygingu eins og áður hefur 

komið fram, sbr.  (7.1.3.1.). A-hópur velur eingöngu hefðbundið eignarfall 

en sumir í B-hópi samþykkja báðar gerðir og það gera enn fleiri í C-hópi. 
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7.1.8.2.3. Kvenkynsorð mynduð með vsk. –un  

Tafla 46   (187 svör – 180 möguleg svör) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja  

    hefðbundið ef.   endingarl. ef.  fj. svara 

    A B C  A B  C (45) 

no. án gr.  15 15 13  1 2 5 (51)    + 6 

no. m. gr.  15 13 11  2 3 7 (51)    + 6 

lo. + no. án gr.  14 15 14  1 0 0 (44)    - 1 

lo. + no. m. gr.  13 12 9  1 2 4 (41)    - 4 

    57 55 47  5 7 16 

    95% 92% 78%  8% 12% 27%  óákveðnir 

    alls 157 = 87%  alls 28 = 16%  9% 

 

Einhver tilhneiging til breytinga sést í öllum aldurshópum. 87% 

þátttakenda samþykkja hefðbundið eignarfall en 16% samþykkja 

endingarlaust ef. 9% þátttakenda er í vafa, 7% samþykkja báðar gerðir en 

3% hafna báðum. Eignarfallsmyndir orða af þessum flokki eru langar, 

einkum með greini, bilunarinnar. Meiri tilhneiging er til að samþykkja 

báðar gerðir eignarfalls ef nafnorðin standa ein en hafna báðum gerðum ef 

hliðstætt eignarfall stendur með nafnorðinu. Fyrir kom að þátttakendur 

gerðu athugasemd við stafsetninguna  þróunar, notkunar og töldu að í 

þeim orðum ætti að rita -nn-. Verið getur að endingunni –unar slái saman 

við greininn og vel getur sá samsláttur átt þátt í brotthvarfi ef. endingar. 
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7.1.8.2.4. Kvenkynsorð mynduð með vsk. –ing  

Tafla 47   (196 svör – 180 möguleg svör) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja  

    hefðbundið ef.   breytt ef.  fj. svara 

    A B C  A B  C (45)     

no. án gr.  14 15 12  1 7 12 (61)    + 16    

no. m. gr.  15 14 11  0 1 4 (45) 

lo. + no. án gr.  14 14 11  1 0 3 (43)    - 2 

lo. + no. m. gr.  15 15 11  0 2 5 (48)    + 3 

    58 58 44  2 10 24  

    97% 97% 73%  3% 17% 40%   óákveðnir 

    alls 160 = 89%  alls 36 = 20%   12% 

 

Kvk. orð sem mynduð eru með vsk. –ing sýna tilhneigingu til breytinga. 

89% þátttakenda samþykkja hefðbundið eignarfall en 20% samþykkja 

breytt ef. (Hér ekki um að ræða brottfall ef. endingar heldur breytta 

endingu). 12% þátttakenda er í vafa og flestir þeirra samþykkja báðar 

gerðir eignarfalls og munar þar mest um hversu margir samþykkja báðar 

eignarfallsmyndirnar kerlingar og kerlingu. Hér sést greinilegur stig-

vaxandi munur milli aldurshópa hvað varðar hlutfall þeirra sem samþykkja 

breytt eignarfall. 
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7.1.8.2.5. Sterk kvenkynsorð sem enda á –i  

Tafla 48   (200 svör - 180 möguleg svör) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja  

    hefðbundið ef.   endingarl. ef.  fj. svara 

    A B C  A B  C 

no. án gr.  12 6 5  0 8 8 (39)    - 6 

no. m. gr.  25 22 25  3 15 17 (107)  + 17 

lo. + no. án. gr.  15 13 14  4 3 5 (54)    + 9 

    52 41 44  7 26 30 

    87% 68% 73%  12% 43% 50%  óákveðnir 

    alls 137 = 76%  alls 63 = 35%   18% 

 

Hér samþykkja 76% þátttakenda hefðbundið eignarfall en 35% samþykkja 

endingarlaust eignarfall. 18% eru í vafa, 14% samþykkja báðar gerðir en 

3% hafna báðum. Breyting á ef. endingu þessa flokks kvk. orða nær til 

allra aldurshópa og hvergi er breyting á ef. endingu jafnalgeng og í þessum 

flokki orða. Ekki var óalgengt að þátttakendur í A-hópi teldu hefðbundið 

eignarfall af öðrum orðum rétt en væru í vafa um ef. endingu kvk. orða af 

þessum flokki.  

       Fá sterk kvk. orð sem enda á –i í öðrum föllum en eignarfalli eru 

algeng í daglegu máli og því er það í raun eðlileg þróun að þessi orð færist 

milli beygingarflokka og taki upp veika beygingu. Ég athugaði beygingar 

nokkurra orða af þessum flokki í beygingarlýsingu á vef Stofnunar Árna 

Magnússonar í íslenskum fræðum (www.arnastofnun.is/) og þar eru gefnar 

upp báðar eignarfallsmyndirnar af orðinu helgi, ef. helgi, helgar, 

http://www.arnastofnun.is/
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helgarinnar, helginnar enda beygist orðið helgi veikt í merkingunni 

heilagleiki. Orðið helgi er afar fátítt í þeirri merkingu í nútímamáli og þeir 

sem leita á vefnum geta ímyndað sér að báðar beygingarnar séu leyfilegar í 

venjulegri merkingu (helgidagur). Ekki fundust tvímyndir af beygingu 

annarra orða í þessum flokki, (t.d. heiði, mýri). 

7.1.8.3. Hvorugkynsorð 

Samkvæmt töflu 3 (7.1.1.3.) eru þátttakendur í nokkrum vafa um ef. 

endingu hk. orða en nokkur munur er á stöðu þeirra eftir atkvæðafjölda. 

Einkvæð hk. orð verða mun síður verða fyrir breytingum en fleirkvæð orð. 

7.1.8.3.1. Einkvæð hvorugkynsorð 

Tafla 49    (177 svör af 180) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja  

    hefðbundið ef.   endingarl. ef.  fj. svara 

    A B C  A B  C  (45) 

no. án gr.  15 15 14  0 0 1 (45) 

no. m. gr.  15 14 11  0 0 1 (41)    - 4 

lo. + no. án gr.  15 15 12  0 1 4 (47)    + 2 

lo. + no. m. gr.  15 15 13  0 0 1 (44)    - 1 

    60  59 50  0 1 7 

    100% 98% 83%  0% 2% 12%  óákveðnir 

    alls 169 = 94%  alls 8 = 4%   4% 

 

Eignarfall af einkvæðum hk. orðum sýnir litla tilhneigingu til breytinga. 

94% þátttakenda samþykkja hefðbundið eignarfall en aðeins 4% 
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samþykkja endingarlaust eignarfall. 4% eru í vafa og ýmist samþykkja 

báðar gerðir eða hafna báðum og er vafinn nánast eingöngu bundinn við 

yngsta hópinn. Þátttakendur hafna fremur báðum gerðum eignarfalls en 

samþykkja og líkjast niðurstöður mati þátttakenda á kk. orðum með ef. 

endinguna –s, sbr. (7.1.8.1.1.). 

7.1.8.3.2. Fleirkvæð hk. orð sem enda á –i  

Tafla 50   (165 svör af 180) 

Fjöldi þeirra sem samþykkja  

    hefðbundið ef.   endingarl. ef.  fj. svara 

    A B C  A B  C 

no. án gr.  14 12 8  1 1 7 (43)    - 2 

no. m. gr.  14 9 6  1 0 4 (34)    - 11 

lo. + no. án gr.  15 15 9  1 3 6 (49)    + 4 

lo. + no. m. gr.  13 11 9  0 2 4 (39)    - 6 

    56 47 32  3 6 21 

    93% 78% 53%  5% 10% 35%  óákveðnir 

    alls 135 = 75%  alls 30 = 17%   13% 

 

Aðeins 75% þátttakenda samþykkja hefðbundið eignarfall af fleirkvæðum 

hk. orðum en 17% samþykkja endingarlaust eignarfall. 13% eru í vafa um 

eignarfallsendingu, 2% samþykkja báðar gerðir en 11% hafna báðum. 

Fleirkvæð hk. orð eru sýnilega mun veikari fyrir breytingum en einkvæð 

hk. orð. Fleirkvæð hk. orð sem enda á –i  eiga það sameiginlegt með 

flestum kvk. orðum að hafa sömu orðmyndir í öllum föllum öðrum en 

eignarfalli. Aðeins ef. ending skilur í et. á milli beygingar fleirkvæðra hk. 
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orða og sterkra kvk. orða sem enda á –i. Ekki er ósennilegt að þessir þættir 

eigi einhvern þátt í því að eignarfall fleirkvæðra hk. orða sem enda á –i  er 

veikara fyrir en eignarfall einkvæðra hk. orða. Breytingin hefur að 

einhverju leyti náð til allra hópa en enn er tilhneigingin til að hafna báðum 

gerðum ríkari hjá þeim sem eru í vafa ólíkt því sem mat þátttakenda á 

sterkum kvk. orðum sem enda á –i sýnir, (sbr. töflu 48). 

7.1.8.4. Samantekt 

Af framgreindu má sjá að þeir flokkar nafnorða sem kannaðir voru eru 

misjafnlega viðkvæmir fyrir breytingum. Niðurstöður úr hverjum flokki 

eru sýndar hér.  

Tafla 51 

Fjöldi þeirra sem samþykkja  

     hefðbundið ef.  endingarl. ef.  óákveðnir 

kk. orð. Ef. end. –s.  86%   4%   12% 

kk. orð. Ef. end. –ar  91%   5%   4% 

einkv. kvk. orð   91%   7%   3% 

tvíkv., samsett kvk. orð  93%   16%   11% 

kvk. orð (-un)   87%   16%   9% 

kvk. orð (-ing)   89%   20%   12% 

kvk. orð (-i)    76%   35%   18% 

einkv. hk. orð   94%   4%   4% 

fleirkv. hk. orð (-i)  75%   17%   13% 
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Taflan sýnir að fæstir samþykkja endingarlaust eignarfall af kk. orðum og 

einkvæðum hk. orðum. Athyglisvert er að það eru þeir flokkar nafnorða 

sem hafa fjölbreyttustu fallbeyginguna, þrjár eða fjórar orðmyndir í 

eintölu. Eins og áður hefur komið fram (sbr. töflu 4) höfnuðu þátttakendur 

fremur báðum gerðum eignarfalls af kk. orðum og einkvæðum hk. orðum 

en að þeir samþykktu báðar. Breytingar á þessum orðum ná ekki til elsta 

hópsins (A-hóps) og afar lítið til B-hóps. Því má ætla að breyting á 

eignarfallsendingum hafi fyrir skömmu náð til þessara beygingarflokka og 

standi yfir núna. Óöryggi málhafa kemur þá í upphafi breytinga fram í því 

að þeir efast um hefðbundið eignarfall og samþykkja það ekki. 

Endingarlaust eignarfall  er enn nýstárlegt í augum þeirra og eyrum og þeir 

samþykkja það ekki heldur. 

        Eiríkur Rögnvaldsson (1990:80) telur eignarfallsendinguna –s vera 

ómarkaða, þ.e. hlutlausa, enda kemur endingin –s aðeins fyrir í eignarfalli. 

Reglan um eignarfallsendinguna –s hlýtur því að vera sterk og vel má vera 

að sá styrkur valdi því að þátttakendur hafna fremur báðum gerðum 

eignarfalls en samþykkja báðar meðan ný regla er að festa sig í sessi eins 

og kk. orð sem hafa ef. endinguna –s gefa til kynna. Atkvæðafjöldi orða 

breytist ekki þótt eignarfallsendingin –s falli niður (hestur – hests > hest).  

        Reglan um eignarfallsendinguna –s heldur sér betur þegar einkvæð 

hk. orð eiga í hlut en kk. orð enda hefur endingin –s verið alhæfð á 

eignarfalli sterkra hk. orða fram til þessa. Einnig eru færri í vafa um ef. 

endingu einkvæðra hk. orða en kk. orða. Eiríkur (1990:80) telur 

eignarfallsendinguna –ar markaða gagnvart ef. endingunni –s.  

        Eignarfallsendingin –ar stendur höllum fæti í fleirkvæðum kvk. 

orðum. Hins vegar kemur minnstur vafi fram hjá þátttakendum þegar 

eignarfallsmynd með endingunni –ar er tvíkvæð (vinur – vinar, slóð – 

slóðar). Vera má að þar togist tvíliðahneigð á við reglu um brottfellingu 
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eignarfallsendingar í málfræðivitund fólks. Hafi tvíliðahneigðin betur í 

þeirri togstreitu fær orðið hefðbundna –ar endingu en missir hana ef 

brottfallsreglan hefur vinninginn (vinur – vinar > vin, slóð – slóðar> slóð). 

       Einkvæð kvk. orð skera sig nokkuð úr öðrum kvk. orðum þótt 

beyging þeirra sé hin sama og annarra kvk. orða. Freistandi er að álíta 

ástæðuna þá að eignarfall þeirra er tvíkvætt (sbr. 5.2.1.). Þátttakendur voru 

í minnstum vafa um beygingu þessa flokks. Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við fjölda þeirra dæma sem safnað var. Aðeins eitt dæmi fannst 

um endingarlaust eignarfall þessa flokks án greinis. Fleiri dæmi fundust 

um endingarlaust eignarfall umræddra orða með greini en þess verður að 

geta að mun auðveldara er að leita að endingarlausu eignarfalli með greini. 

Niðurstöður úr könnuninni sýna enga slíka fylgni. 

Eink. kvk. orð án gr.    A-hópur 1     B-hópur 2    C-hópur 21  

Eink. kvk. orð   m. gr.    A-hópur 0     B-hópur 12    C-hópur 10 

 

Ekki er mikill munur á þeim fjölda þátttakenda sem samþykkir 

endingarlaust/breytt eignarfall af öðrum kvk orðum að öðru leyti en því að 

langflestir samþykkja endingarlaust eignarfall af kvk. orðum sem enda á   

–i. Eftirtektarvert er hversu margir samþykkja báðar gerðir eignarfalls af 

þessum flokkum. Svo virðist sem málhafar geti samþykkt báðar gerðir 

eignarfalls þegar breytingarnar hafa fest sig í sessi. Slíkt mat er vel 

skiljanlegt þar sem fólk bæði sér og heyrir báðar gerðir eignarfalls notaðar. 

        Sá munur er á mati þátttakenda á kvk. orðum sem enda á –i og hk. 

orðum sem enda á –i að flestir óákveðnir samþykkja báðar gerðir 

eignarfalls af kvk. orðum en hafna báðum gerðum eignarfalls af hk. orðum. 

Af þeirri niðurstöðu hygg ég að megi draga þá ályktun að breyting á 

eignarfalli kvk. orða sé eldri og orðin viðurkenndari í máli fólks. 
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7.1.9. Aldur þátttakenda 

Í öllum samanburði sem gerður hefur verið á niðurstöðum könnunarinnar 

kemur fram að aldur þátttakenda skiptir máli hvað varðar mat þeirra á 

eignarfalli. Áberandi var að þátttakendur í A- og B-hópi hugsuðu sig 

almennt meira um og sumir fallbeygðu jafnvel orðin ef þeir voru í vafa. 

Því má spyrja hvort könnunin gefi rétta mynd af máltilfinningu þeirra en 

vissulega leiðir umhugsun ekki alltaf til réttrar ákvörðunar og á nokkrum 

svarblöðum sást að þátttakendur höfðu breytt mati sínu og strikað yfir 

hefðbundið eignarfall og merkt við endingarlaust/breytt eignarfall sem þá 

orðmynd er þeir mundu velja. Þátttakendur í yngsta hópnum hugsuðu sig 

mun minna um. Að vissu leyti má því ætla að könnunin gefi réttari mynd 

af málnotkun þeirra þótt á móti komi að þeir hafi e.t.v. í ógáti samþykkt 

einhverjar orðmyndir sem þeir mundu ekki nota sjálfir. 

7.1.9.1.  Samanburður á mati hópanna 

Tafla 52 sýnir fjölda þeirra sem samþykkja hefðbundið eignarfall. Alls eru 

540 svör möguleg í hverjum hópi (15 þátttakendur í hverjum aldurshópi x 

9 flokkar nafnorða x 4 setningar í hverjum flokki).  

Tafla 52 

                                    A                                B                                 C 

kk. orð. Ef. end. –s 60 = 100%  51 = 85%  44 = 73% 

kk. orð. Ef. end. –ar 60 = 100%  59 = 98%  44 = 73% 

einkv. kvk. orð  57 = 95%  58 = 97%  49 = 82% 

tvíkv., sams. kvk. orð 60 = 100%  59 = 98%  50 = 83% 

kvk. orð (-un)  57 = 95%  55 = 92%  47 = 78% 

kvk. orð (-ing)  58 = 97%  58 = 97%  45 = 75% 



129 
 

kvk. orð (-i)   52 = 87%  41 = 68%  44 = 73% 

einkv. hk. orð  60 = 100%  59 = 98%   50 = 83% 

fleirkv. hk. orð  56 = 93%  47 = 78%  32 = 53% 

 

Tafla 53 sýnir fjölda þeirra sem samþykkja endingarlaust/breytt eignarfall. 

Tafla 53 

    A   B   C 

kk. orð. Ef. end. –s 1 = 2%   0   6 =10% 

kk. orð. Ef. end. –ar 0   1 = 2%   8 = 13% 

einkv. kvk. orð  0   3 = 5%   10 = 17% 

tvíkv., sams. kvk. orð 0   7 = 12%  22 = 37% 

kvk. orð (-un)  5 = 8%   7 = 12%  16 = 27% 

kvk. orð (-ing)  2 = 3%   10 = 17%  24 = 40% 

kvk. orð (-i)   7 = 12%  26 = 43%  30 = 50% 

einkv. hk. orð  0   1 = 2%   7 = 12% 

fleirkv. hk. orð  3 = 5%   6 = 10%  21 = 35% 

 

Tafla 54 sýnir heildarniðurstöður úr öllum þeim flokkum nafnorða sem 

athugaðir voru. 

Tafla 54 

Alls samþykkja hefðbundið ef.   

A    B   C    

520 = 96%  487 = 90%  405 = 75%  
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Alls samþykkja endingarlaust/breytt ef.      

A    B   C    

18 = 3%   61 = 11%  144 = 27% 

Alls eru óákveðnir  

A    B   C 

19 = 4%   58 = 11%  91= 17% 

 

Yfir 90% þátttakenda í A-hópi samþykkja hefðbundið eignarfall af öllum 

flokkum nafnorða í könnuninni nema kvk. orðum sem enda á –i. Alls 

samþykkja 96% þátttakenda í A-hópi hefðbundið eignarfall. Aðeins 3% 

samþykkja endingarlaust eignarfall og 4% eru óákveðnir. Í B-hópi er 

hlutfall þeirra sem samþykkja hefðbundið eignarfall nokkru lægra eða 

90%. Mun fleiri  í B-hópi eða rúmlega 11% samþykkja endingarlaust eða 

breytt eignarfall og litlu færri, tæplega 11%, eru óákveðnir og annaðhvort 

samþykkja báðar gerðir eða hafna báðum. (Prósentuölurnar eru 

námundaðar að heilli tölu, sbr. 7. kafla, bls. 72). Nokkur munur er því á 

mati A- og B-hóps. 

        Mun meiri munur er á mati B- og C-hóps. Í C-hópi samþykkja 75% 

þátttakenda hefðbundið eignarfall en 27% samþykkja endingar-laust/breytt 

eignarfall. Hlutfall þeirra sem samþykkja nýjar gerðir eignarfalls er meira 

en tvöfalt hærra í C-hópi en B-hópi. 17% þátttakenda í C-hópi eru 

óákveðnir og samþykkja ýmist báðar gerðir eignarfalls eða hafna báðum. 

Samkvæmt þessum niðurstöðum liggja aðalskilin hvað eignarfallsendingar 

varðar milli B- og C-hóps. 

        Þeir málhafar sem samþykkja báðar gerðir eignarfalls, hefðbundið 

og endingarlaust, á prenti eru líklegir til þess að nota báðar gerðir þess í 
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daglegu máli sínu. Ekki er eins ljóst um málnotkun þeirra sem hafna 

báðum gerðum eignarfalls á prenti. Ekki er ólíklegt að þeir noti einnig 

báðar gerðir eignarfalls í daglegu máli en e.t.v. sneiða þeir hjá eignarfalli 

ef þess er kostur. En slíkt er aðeins tilgáta og ekki byggt á neinum 

staðreyndum. 

7.2. Samantekt 

Í 7. kafla hefur verið rakin úrvinnsla úr þeirri könnun sem ég lagði fyrir 

þrjá hópa fólks á mismunandi aldri. A-hópur er fólk eldra en 50 ára, B-

hópur er fólk á aldrinum 25-50 ára og C-hópur er fólk yngra en 25 ára, 

flest í framhaldsskóla. Í könnuninni mátu hóparnir eignarfall af níu 

flokkum sterkra nafnorða. Í hverjum flokki voru fjögur lágmarkspör 

setninga. Í annarri setningu hvers lágmarkspars var hefðbundið eignarfall 

en endingarlaust/ breytt eignarfall í hinni. Mat þátttakenda var borið saman 

eftir með eftirfarandi atriði í huga; kyn nafnorða (7.1.3.), atkvæðafjölda 

eignarfalls (7.1.2.), stofngerð orða (7.1.3.), orðmyndun (7.1.4.), hliðstæð 

lýsingarorð (7.1.5.), setningarlegt umhverfi (7.1.7.), einstaka flokka 

nafnorða (7.1.8.) og aldur þátttakenda (7.1.9.). 

      Niðurstöður sýna að fleirkvæð kvk. og hk. orð eru veikust fyrir 

breytingum en kk. orð og einkvæð kvk. og hk. orð halda lengst 

hefðbundnu eignarfalli. Aldur þátttakenda skiptir miklu máli. Yngsti 

hópurinn sker sig verulega úr og þar samþykkja áberandi flestir 

endingarlaust eignarfall. Breyting á eignarfalli þeirra flokka sem minnsta 

tilhneigingu sýna til breytinga nær aðeins til þessa aldurshóps.  

  Ekki var jafnauðvelt að mynda allar gerðir lágmarkspara og því kom 

fyrir að sumar setningar bæru meiri keim af ritmáli en talmáli. Þátttakendur 

voru almennt í meiri vafa um hvernig meta skyldi eignarfallið í þeim 

setningum sem meira voru í ætt við ritmál en talmál. T.d. samþykkja 5 
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þátttakendur (einn úr B-hópi og 4 úr C-hópi) setninguna  Þjóðin vaknaði til 

nokkurrar vitund um tungu sín og menningu. Alls hafna 16 setningunni      

Í hvamminum uxu fjólur og engjarósir auk blágresisins (1 úr A-hópi, 5 úr 

B-hópi og 9 úr C-hópi). Setningunni Stúlkan minntist fallega kertisins sem 

amma hafði gefið henni hafna alls 12 (2 úr A-hópi, 4 úr B-hópi og 6 úr C-

hópi). Setningin Þessi árangur hefði ekki náðst án fullkomins jafnræðis 

kynjanna en líka nokkuð löng en nær daglegu umræðuefni. Hana 

samþykkja allir í A- og B-hópi og 9 í C-hópi.  

Hafa verður í huga að allir þátttakendur í könnuninni hafa hlotið 

kennslu í málfræði þótt nám þeirra hafi verið misjafnlega mikið og 

misjafnlega langt síðan það var stundað. Hugsanlega getur komið fram í 

mati fólks ef eigin máltilfinning stangast á við lærðar málfræðireglur og 

orðið til þess að fólk annaðhvort samþykkir báðar gerðir eignarfalls eða 

hafnar báðum. Höfundar dæmanna sem safnað var úr útvarpi og af vefnum 

munu líka allir hafa lært málfræðireglur en búast má við því að í 

frumsömdum texta noti fólk þær reglur sem því eru tamastar. 
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8. Hugsanlegar ástæður breytinga 

Í þessum kafla verða raktar hugsanlegar ástæður fyrir þeim breytingum sem 

eru að verða á beygingarkerfi íslenskunnar og minnst á nokkrar kenningar 

fræðimanna um eðli málbreytinga og félagslegar ástæður þeirra. Gerð er 

tilraun til þess að skýra í hvaða röð breytingar á eignarfalli hafi orðið og 

hver hafi verið hvatinn að þeim. 

8.1. Félagslegir þættir 

Af því sem fram hefur komið og verið fjallað um, einkum í 4. kafla og 7. 

kafla, má ljóst vera að íslenskan er nú á miklu málbreytingaskeiði. 

Breytileiki í beygingakerfi hennar er aðeins einn þáttur af mörgum. 

Breytileiki í máli er algilt einkenni á tungumálum og kemur fram í öllum 

málsamfélögum. Hann getur birst í mismunandi mállýskum íbúa á 

ákveðnum landsvæðum, hópa, stétta og kynja, ólíku málsniði og hjá 

einstaklingum. Í mörgum tilfellum er breytileiki í máli, af hvaða tagi sem 

hann er, vísbending um málbreytingar í samfélaginu þótt ekki þurfi alltaf 

svo að vera (Ferguson 1996:193). Ferguson mun eiga við að tilbrigði í máli 

geti lifað hlið við hlið einkum ef þau eru bæði virt og álitin jafnrétthá. T.d. 

hafa harðmæli og linmæli lengi viðgengist í íslensku og á mörkum þessara 

tveggja framburðareinkenna hafa bæði tilbrigðin þekkst og verið notuð. Orð 

eins og dingla og hringla eru sums staðar á landinu ýmist borin fram með 

lokhljóði eða ekki og hvorugur framburðurinn virðist á undan-

haldi.Tvímyndir eins og strandir/strendur og bekkjar/bekks eru viður-

kenndar þótt önnur orðmyndin muni vera ráðandi í máli flestra. 

          Dæmi úr útvarpi og af vefsíðum sýna breytileika í beygingu. Ýmsir 

sem þar tjá sig nota ekki hefðbundnar eignarfallsendingar orða þótt ekkert 

bendi til annars í máli þeirra en að um eignarfall sé að ræða. Tilhneiging til 

einföldunar á beygingarkerfinu er þekkt fyrirbæri í mörgum tungumálum 
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víðs vegar um heiminn. Sú tilhneiging er í raun svo algeng að sumir 

málvísindamenn hafa litið á hana sem náttúrulegt mynstur málbreytinga 

(Ferguson 1996:186). Þessi tilhneiging kemur fram í öllum germönskum 

tungumálum og virðist aukast eða hafa aukist á ákveðnum tímum og stöðum 

en spyrja má hvar orsökin liggi. Íslenska og færeyska hafa breyst hægar og 

búið við meiri einangrun í gengum aldirnar en önnur germönsk tungumál.  

Ferguson segir að beygingarkerfi ensku og sænsku hafi einfaldast á 

svipuðum tíma og mikilla áhrifa gætti frá öðrum tungumálum, Normanna-

frönsku sem hafði áhrif á ensku og miðlágþýsku sem hafði áhrif á sænsku 

(Ferguson  1996:189). 

Helgi Guðmundsson (1977:314-325) hefur rakið allmörg atriði sem 

hann telur að hafi valdið því hversu litlar breytingar urðu á íslensku og lítið 

varð um mállýskur í aldanna rás. Þ.á.m. nefnir hann mikla fjarlægð frá 

öðrum tungumálum og tiltölulega greiðar samgöngur innan lands og tíða 

búferlaflutninga milli héraða. Auk þess voru atvinnuhættir fastmótaðir og 

engin þéttbýlissvæði þar sem málbreytingar gátu náð fótfestu. Helgi bendir 

á að til hafi verið íslenskt ritmál frá því á 12. öld. Ritmálið hefur haldist 

óslitið síðan og aðeins verið eitt og heldur íhaldssamt. Hann bendir einnig 

á að bóklestur hafi áhrif í þá átt að halda við beygingum, orðmyndum, 

orðaforða og setningabyggingu en síður framburði. 

  Því má spyrja hvað hafi hrundið af stað þeirri breytingu sem nú 

veldur breytileika í íslensku máli? Er hægt að benda á einhverja þætti sem 

þar koma við sögu? Fólk á öllum aldri getur tjáð sig á bloggsíðum en ætla 

má að flest það fólk sem birtir skrif á heimasíðum opinberra stofnana eða 

bæjar- og sveitarstjórna, svo dæmi séu tekin, sé á aldrinum 25- 60 ára. Fólk 

á þessum aldri hefur að öllum jafnaði lokið námi og er á vinnumarkaði. 

Þetta er einnig sá hópur fólks sem átt hefur kost á mun fjölbreyttari 

menntun en fyrri kynslóðir.   
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Margir þátttakendur í elsta hópnum í könnuninni (A-hópi) minntust þess að 

foreldrar þeirra hefðu látið sér annt um málfar barna sinna og leiðrétt þau 

ef þeim þótti þess þurfa. Þátttakendur í þessum hópi voru víðs vegar að af 

landinu en áttu það sameiginlegt að hafa flust til Reykjavíkur. Menntun 

þeirra var mismunandi, iðnnám, nám við húsmæðraskóla, stúdentspróf, 

kennarapróf og próf frá Samvinnuskólanum í Bifröst. Enginn teljandi 

munur sem hægt væri að rekja til menntunar kom fram í mati þeirra á 

setningunum. Þátttakendur í þessum hópi voru flestir komnir yfir sextugt. 

   Í uppvexti þessarar kynslóðar tíðkaðist að stálpuð börn og unglingar 

væru í verki með fullorðnu fólki hvort sem það voru foreldrar viðkomandi 

eða aðrir. Foreldrar hafa sjaldnast verið einir um að leggja grunn að 

málfari barna sinna. Auk þess var algengt bæði í dreifbýli og þétttbýli að 

þrjár kynslóðir byggju saman á heimili. Það þekki ég úr eigin uppvexti. Sú 

málnotkun sem þessi kynslóð hefur kynnst á máltökuskeiði hefur að 

líkindum verið mun einsleitari en yngri kynslóðir byggja sína máltöku á. 

Íslenskt þjóðfélag breyttist hratt á síðari hluta 20. aldar. Algengt er 

nú að báðir foreldrar vinni utan heimilis og börnin eyða meginhluta 

dagsins í leikskólum, skólum eða með leikfélögum (Sigríður Sigurjóns-

dóttir 2008:23). Unglingar vinna ekki lengur með fullorðnum í sumarfríum 

sínum nema að litlu leyti. Nú stunda flestir þeirra unglingavinnu með 

jafnöldrum sínum. Þeir Íslendingar sem eru innan við fimmtugt eru 

sjálfsagt margir aldir upp við svipaðar aðstæður og lýst hefur verið. Önnur 

börn og unglingar verða í auknum mæli mállegar fyrirmyndir barna. Á 

unglingsárum þróast félagsleg notkun málsins og venjulega er þetta 

æviskeið álitið sá tími þegar málleg áhrif frá lægri stéttum koma fram. 

Unglingar eru leiðandi í hljóðbreytingum og öðrum mállegum breytileika. 

Litið er á þetta fyrirbæri sem þörf unglinga fyrir að skapa sér ímynd sem er 

í andstöðu við fullorðna eða a.m.k. óháð þeim (Eckert 1997:163). Flestir 
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sem komnir eru til fullorðinsára kannast við ákveðin orð sem þeirra 

kynslóð notaði en enginn notar nú. 

   Ekki þarf að efa að foreldrar og kennarar leiðrétta mál barna en 

hversu vel duga leiðréttingar ef allir jafnaldrar nota þær orðmyndir sem 

leiðréttar eru. Eftir nærri 40 ára starf sem grunnskólakennari veit ég að 

hægt er að kenna börnum að tala nokkurn veginn málfræðilega rétt í 

skólastofunni en utan hennar sækir í sama farið. Mál barnanna er rétt og 

samkvæmt reglum í hugum þeirra. Þeir sem nú eru að ala upp börn og 

vinna með þeim, foreldrar, kennarar, leiðbeinendur í íþróttum og 

tómstundum o.fl., eru að stærstum hluta fólk innan við fimmtugt. Vafalaust 

leggja margir rækt við málfar barna en fólk getur ekki leiðrétt þau 

málfræðiatriði sem það er ekki visst um sjálft. Í könnuninni kom fram að 

fólk á þessum aldri getur t.d. samþykkt eignarfallsmyndirnar kerlingu og 

söfnun. Engin rökrétt ástæða er til þess að ætla að þeir sem það gera 

leiðrétti sams konar beygingu hjá börnum. Þeir sem samþykkja bæði 

hefðbundið eignarfall og endingarlaust á prenti geta vafalaust notað báðar 

gerðir þess í töluðu máli. Börn hljóta því að gera ráð fyrir því að báðar 

gerðir eignarfalls séu jafnréttar. 

Á síðustu árum og áratugum hefur þeim fjölmiðlum fjölgað sem 

börn og unglingar hafa aðgang að. Margir tala um síbyljustöðvar í útvarpi. 

Þar láta margir þáttastjórnendur tónlistarþátta gamminn geisa milli laga í 

óformlegu og óundirbúnu spjalli við hvern annan eða hlustendur. Margir 

þessir þættir eru vinsælir meðal ungs fólks en varla er hægt að gera því 

skóna að allt sé kórrétt íslenska sem þar kemur fram. Flest börn og 

unglingar hafa aðgang að Netinu og þar er enska ráðandi tungumál hvað 

varðar tæknilegan þátt tölvunotkunar en börn og unglingar sem lesa 

bloggsíður og annað á Netinu komast víða í kynni við ýmiss konar 

þversagnir hvað varðar beygingar. Lightfoot (1999:104) telur að 
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málbreytingar breiðist oft hratt út vegna utanaðkomandi þátta og nefnir 

m.a. tækifæri til samskipta við ólíka hópa. Nú á tímum veitir Netið  

börnum og unglingum einmitt slík tækifæri. 

   Ekki má gleyma þeim áhrifum sem bóklestur hefur á málfar fólks. 

Þau börn sem mikið lesa eru tvímælalaust betur máli farin en þau sem lítið 

lesa. Nú er mun meira framboð af sérstökum barna- og unglingabókum en 

áður var. Um það er ekki nema gott að segja en málið er yfirleitt einfaldara 

á barna- og unglingabókum en þeim bókum sem skrifaðar eru með 

fullorðna lesendur í huga. T.d. hefur komið fram í könnunum að eignarfall 

er sjaldgæfara í barna- og unglingabókum en öðrum textum (Ásta 

Svavarsdóttir 1994:11,  Jörgen Pind o.fl. 1994:1157, 1161). Undanfarin ár 

hefur oft verið rætt um minnkandi bóklestur barna og unglinga enda mörg 

önnur afþreying í boði. 

      Allmargir fræðimenn hafa rannsakað samband málfars ákveðinna 

aldurshópa og reynslu þeirra af umbrotatímum sem þeir hafa lifað. 

Rannsókn á frönskumælandi Quebecbúum hefur sýnt fram á ýmsar 

fyrirvaralausar breytingar í máli þeirra sem fæddir voru á árunum kringum 

kreppuna (1929) og síðari heimsstyrjöld. Þessar breytingar hafa verið 

raktar til breyttra mállegra viðmiða í kjölfar pólitískra, félagslegra og 

efnahagslegra breytinga í kanadísku þjóðfélagi á þessu tímabili (Eckhart 

1997:166).  

Umbrotatímar í þjóðfélögum stafa ekki eingöngu af styrjöldum og 

hörmungum. Orsökin getur einnig verið skyndileg breyting á þjóðfélags-

háttum. Á Íslandi hafa hraðstígar félagslegar breytingar orðið síðustu 

áratugina. Fólk býr nú að miklum meirihluta í þéttbýli og lifnaðarhættir 

hafa breyst samfara aukinni velmegun. Ekki eru nema rúm 40 ár síðan að 

Ríkisútvarpið var eini ljósvakafjölmiðillinn og varla kom fyrir að nokkur 

talaði óundirbúinn í útvarpið. Nú getur fólk haft aðgang að fjölmörgum 
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erlendum sjónvarpsstöðvum auk Netsins. Málleg áreiti eru því mörg og 

e.t.v ekki síst á unglinga. Ísland er ekki lengur það einsleita mállega 

samfélag sem það var fyrir nokkrum áratugum. Aldrei hafa erlend áhrif átt 

jafnauðveldan aðgang að íslenskunni og nú. 

8.2. Málfræðilegir þættir 

Ýmis rök hníga að því að nýjungar í málnotkun verði til í máli barna. Þau 

draga ályktanir  um reglur út frá málbeitingu fyrirmyndanna. Ef börnin 

mistúlka þær mállegu upplýsingar sem þau fá  gera þau ráð fyrir annars 

konar reglum en málkunnátta fyrirmyndanna ræður yfir og þá verður 

málbreyting. Börn á máltökuskeiði geta  fengið misvísandi upplýsingar frá 

mállegum fyrirmyndum sínum, aðrar reglur gilda e.t.v. í máli leikskóla-

kennara en foreldra og þriðju skilaboðin geta komið frá öðrum börnum. 

Börnin verða að moða úr öllum þessum ólíku skilaboðum og túlka reglur 

út frá þeim. Þau byggja málkunnáttu sína því á öðrum forsendum en 

foreldrarnir (Lightfoot 1999:91, Margrét Guðmundsdóttir 2008:39-43, 

Vangsnes 1999, 2000:13-17).  

Ef hinar nýju málfræðireglur barnsins hafa síðan áhrif á máltöku 

yngri systkina og annarra barna myndast keðjuverkun og málbreytingu er 

hrundið af stað (Lightfoot 1999:101). Það hefur verið viðurkennt að 

fullorðnir eru ekki áhrifamestu mállegar fyrirmyndir barna. Samskipti við 

systkini, nágranna og vini veita börnum aðgang að mállegum breytingum 

sem eru í gerjun og birtast í máli eldri félaga. Með því verða börnin 

þátttakendur í samfélagi jafnaldra en slík þátttaka er nauðsynleg til þess að 

skilja félagslega merkingu breytinganna (Eckert 1997:162 og tilvitnuð rit). 

Nú má spyrja hvað hafi valdið eða valdi þeirri mistúlkun á reglum 

sem kemur fram í brottfalli eignarfallsendinga. Því er ekki auðvelt að 

svara. Fram hefur komið í kafla 3.5. að eignarfall er áberandi sjaldgæfast 
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allra falla og enn sjaldgæfara í eintölu en fleirtölu. Vera má að einhvern 

tímann hafi þróast sú tilhneiging eða komið upp sú tíska að sneiða hjá 

notkun eignarfalls. Eins og kom fram í 2. kafla telur Ásta Svavarsdóttir að 

fólk noti frekar sagnir og forsetningar sem stýra þolfalli og þágufalli en 

eignarfalli ef um val er að ræða (Ásta Svavarsdóttir 1994:11-12).  

  Tískubundin málbeiting á ekki uppruna sinn í máli barna. Má þar 

nefna nafnorðastílinn margnefnda sem einkennt hefur mál opinberra 

stofnana og haft áhrif á daglegt mál fólks. Fyrir skömmu heyrðist í 

sjónvarpi: Að aukning hefði orðið á fjölda kvenna á Alþingi í nýafstöðnum 

kosningum. Annað dæmi um setningagerð sem heyrist mun oftar nú en 

áður er orðasambandið að vera að + nafnháttur sem í sumum tilfellum er 

fullkomlega eðlilegt, t.d. ég er að skrifa, ég er að borða. Nú er þetta 

orðasamband notað í mun fleiri samböndum en áður, t.d. Liðið er að skora 

fleiri mörk en í fyrra. Nemendur eru að ná betri árangri á samræmdum 

prófum en áður. Slík málnotkun er ekki málbreyting en getur valdið 

málbreytingu þar sem börn sem heyra slíka málbeitingu hljóta að mynda 

sér reglur samkvæmt henni (Vangsnes 2000:15).  

En reglur geta einnig breyst í máli barna vegna skorts á upp-

lýsingum, þ.e.a.s. ef einhver atriði koma ekki eða sjaldan fyrir í þeim 

mállegu upplýsingum sem börn fá frá fyrirmyndum sínum (Lightfoot 

1999:101). Í könnuninni kom fram að breyting á eignarfalli er lengst 

komin í sterkum kvk. orðum sem enda á –i í nefnifalli (festi, heiði, helgi, 

meri) þar sem allmargir þátttakendur í öllum aldursflokkum geta samþykkt 

endingarlaust eignarfall af þessum orðum. Orð sem beygjast samkvæmt 

þessu mynstri eru fá og eignarfallsmyndir þeirra hljóta því að heyrast 

fremur sjaldan. Fæst þeirra eru algeng í nútímamáli en hafa sennilega verið 

algengari áður þegar þjóðin bjó við aðra lifnaðarhætti og fyrirbæri sem orð 

eins og meri, mýri, heiði og eyri tákna voru hluti af daglegu lífi fólks.  
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Veik kvk. orð sem enda á –i í nefnifalli munu vera fleiri og þau eru eins í 

öllum föllum. Því er líklegt að börn alhæfi regluna og hafi túlkað og túlki 

hana þannig að kvk. orð sem enda á –i skuli vera eins í öllum föllum. 

Eiríkur Rögnvaldsson (1990:84) segir að margt bendi til að þessum orðum 

sé eiginlegt að vera endingarlaus í eignarfalli eintölu þar sem endingin –ar 

sé víkjandi í þeim.  

Regluna um hefðbundnu eignarfallsendinguna –ar á sterkum kvk. 

orðum sem enda á –i í nefnifalli má setja upp eins og sýnt er á mynd 1.      

x  =  orðasafnsmynd orðsins. 

Mynd 1  #x –i # => #x –ar #
2
 

          [+ no.  ] 

    [+ kvk. ] 

    [– ft.   ] 

    [+ eignarf. ] 

 

Þegar hefðbundin eignarfallsending orða sem hafa þessa beygingu fellur 

niður og þau fá ekki lengur eignarfallsendinguna –ar verður þátturinn        

[+ eignarf.] óþarfur, reglan einfaldast og verður eins og sýnt er á mynd 2. 

Mynd 2  #x –i# => #x –i#
3
 

    [+ no.  ] 

    [+ kvk. ] 

    [– ft.   ] 

 

Þá  er orðin til regla sem nær yfir beygingu allra kvk. orða sem enda á –i í 

nefnifalli og beyging veikra og sterkra kvk. orða fellur saman. Kvk. orð 

                                                           
2
 Stuðst er við þáttakerfi það sem Eiríkur Rögnvaldsson notar í Íslenskri orðhlutafræði (1990). 

3
 Eiríkur Rögnvaldsson (1990:79) sleppir þættinum [+,  – kyn] þar sem regla gildir fyrir öll kyn eins og 

endingin –um í þgf. ft. og endingin –a í ef. ft. Því tel ég að sleppa megi þættinum [+, – fall] þegar orð eru 
eins í öllum föllum et. 
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sem enda á –i  og áður beygðust sterkt hafa tekið upp veika beygingu. 

Þátturinn [+, – fall] er óþarfur þar sem orðin hafa sömu mynd í öllum 

föllum. 

   En hvers vegna missa hk. orð sem enda á –i eignarfallsendinguna 

líka eins og raun ber vitni? Þau orð eru eins og kvk. orðin endingarlaus í 

öðrum föllum en eignarfalli. Vel má gera ráð fyrir að þau börn sem að 

mestu eða öllu leyti heyra kvk. orð sem enda á –i í nf. höfð endingarlaus í 

öllum föllum alhæfi regluna og túlki hana þannig að öll orð sem enda á –i í 

nf., þf. og þgf. skuli einnig enda á –i í eignarfalli.  

Mynd 3 sýnir hefðbundna reglu um eignarfall hk. orða sem enda á –i 

í nefnifalli. Hvorugkynsorð sem enda á –i í nf. eru ýmist tvíkvæð (epli, 

belti) eða þríkvæð (erfiði, erindi).  

Mynd 3  #x –i# => #x –s# 

    [+ no.  ] 

    [– kyn. ] 

    [– ft.   ] 

    [+ eignarf. ] 

  

Falli hefðbundin eignarfallsending hk. orða sem enda á –i í nefnifalli brott 

verður eignarfallsmynd þeirra  sú sama og aðrar fallmyndir. Ekki er lengur 

þörf á þættinum [+ eignarf.]. Reglan um beygingu þessara hk. orða 

einfaldast og verður eins og sýnt er á mynd 4. 

Mynd 4  #x –i# => #x –i# 

    [+ no.  ] 

    [– kyn. ] 

    [– ft.   ] 
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Reglan sýnir að hk. orð sem enda á –i í nefnifalli skuli vera eins í öllum 

föllum eintölu. Þátturinn [+, – fall] er óþarfur þar sem orðin hafa sömu 

mynd í öllum föllum. 

   Ekki liggur í augum uppi hvers vegna tvíkvæð, samsett kvk. orð og 

orð sem mynduð eru með viðskeytinu –un hafa jafnmikla tilhneigingu til 

að missa eignarfallsendinguna og dæmin og könnunin sýna en hennar 

verður vart í öllum aldurshópum. Þessa breytingu er auðveldast að skýra 

með tvíliðahneigð. Þriggja atkvæða orð verður tvö atkvæði, aðsóknar > 

aðsókn, bilunar > bilun. Tvíkvætt eignarfall af einkvæðum kvk. orðum 

heldur sér betur og breyting á eignarfalli þeirra orða er að líkindum yngri 

þar sem hún er einkum bundin við yngsta aldurshópinn. Breyting á 

eignarfalli einkvæðra kvk. orða og missir eignarfallsendingarinnar –ar 

hefur því ekki getað hrundið af stað breytingu á þríkvæðu eignarfalli. Vera 

kann að tvíkvæðar eignarfallsmyndir kvk. orða (stúlku, gleði, helgar, helgi, 

slóðar)
4
 hafi gefið börnum á máltökuskeiði tilefni til þeirrar túlkunar að 

hafa eignarfallsmyndir tvíkvæðra kvk. orða eins og aðsókn og bilun einnig 

tvíkvæðar.  

Hér verður að gera grein fyrir að aðeins er átt við tvíkvæð orð sem 

hafa þríkvæðar eignarfallsmyndir. Gríski bókstafurinn σ (sigma) táknar eitt 

atkvæði (sbr. Anton Karl Ingason 2007:7). Reglan um eignarfall tvíkvæðra 

kvk. orða sem hafa þríkvæðar eignarfallsmyndir gæti litið út eins og sýnt 

er á mynd 5. 

Mynd 5 #σσ# => #σσσ# 

   [+ no.  ] 

   [+ kvk. ]  

   [– ft.   ] 

   [+ eignarf. ] 
                                                           

4. Eignarfallsmyndin helgi er höfð hér með öðrum tvíkvæðum eignarfallsmyndum þar sem breytingin 
helgi > helgar mun vera eldri en breyting á þríkvæðu eignarfalli tvíkvæðra kvk. orða. 
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Þegar eignarfallsendingin –ar fellur brott styttist eignarfallsmynd orðsins 

um eitt atkvæði og verður tvíkvæð eins og aðrar fallmyndir þess. Þátturinn 

[+ eignarf. ] verður óþarfur og reglan verður eins og sýnt er á mynd 6. 

Mynd 6 #σσ# => #σσ#
5
 

   [+ no.  ] 

   [+ kvk. ]  

   [– ft.   ] 

  

Reglan ákveður að tvíkvæð kvk. orð skuli vera tvíkvæð í öllum föllum 

eintölu. 

Breyting á eignarfalli tvíkvæðra, samsettra kvk. orða og kvk. orða 

sem hafa endinguna –un getur hins vegar hafa leitt til breytinga á 

eignarfalli  kk. orða og einkvæðra kvk. og hk. orða. Stofn nafnorða finnst í 

þolfalli eintölu og börn sem heyra eignarfallsmyndirnar helgi, epli, afmæli, 

aðsókn og bilun geta lagt þá túlkun í málbeitingu fyrirmyndanna að 

eignarfalls-myndir orða skuli vera eins og stofninn. Sé þeirri reglu beitt 

falla eignarfallsendingarnar –ar og –s brott og beyging allra flokka hefur 

einfaldast og orðið einni beygingarmynd færri. Sú staðreynd að minnstar 

breytingar hafa orðið á eignarfalli kk. orða og einkvæðra orða kvk. og hk. 

orða koma heim og saman við þá tilgátu að þær séu yngstar enda ná þær 

nánast eingöngu til yngsta aldurshópsins. Ef þær nýju reglur sem sýndar 

eru á myndum 2, 4 og 6 eru virkar í málfræði barna er ekkert sennilegra en 

þau endurtúlki reglur um eignarfall kk. orða og einkvæðra kvk. og hk. orða 

á sama hátt. Reglan á mynd 7 sýnir hefðbundna reglu um eignarfall sterkra 

kk. orða sem fá eignarfallsendinguna –s og allra sterkra hk. orða. 

 

 

                                                           
5
 Þátturinn [+, – fall] er óþarfur þar sem orðin eru samkvæmt reglunni eins í öllum föllum. 
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Mynd 7 #x {–r, –ø} # => #x –s#
6
 

   [+ no.  ] 

   [– kvk.  ] 

   [– ft.   ] 

   [+ eignarf. ] 

  

Reglan kveður á um að kk. og hk. orð skuli fá endinguna –s í eignarfalli 

eintölu. Falli eignarfallsendingin –s brott er hægt að setja regluna upp á 

þann hátt sem sýndur er á mynd 8. 

Mynd 8 #x {–r, –ø}# => #x# 

   [+ no.  ] 

   [– kvk. ] 

   [– ft.   ] 

   [+ aukafall ] 

   [+ djúpfall ] 

   [+ eignarfall ] 

 

Innan þessarar reglu rúmast öll aukaföllin og regluna má einfalda og setja 

upp eins og sýnt er á mynd 9. 

Mynd 9 #x {–r, –ø} # => #x –s# 

   [+ no.  ] 

   [– kvk.  ] 

   [– ft.   ] 

   [+ aukaf. ] 

  

Reglan á mynd 8 og 9  getur átt við alla fallbeygingu kk. orða sem ekki fá 

endinguna –i í þgf. (og hk. orðanna tré og hné) þar sem hún segir að kk. og 

hk. orð verði endingarlaus í öllum aukaföllum. En sú regla dugir skammt 

þar sem mörg kk. orð og nánast öll hk. orð hafa endinguna –i í þgf. 

                                                           
6
 Ekki reyndist mögulegt að sýna endingar innan slaufusviga á annan hátt. 
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Þættirnir [+ aukaf.], [– djúpf.] og [+ eignarf.] rúmast ekki innan sömu 

reglu þar sem eignarfall hefur líka þáttinn [+ djúpf.] svo að sérstaka reglu 

þarf til þess að bæta endingunni –i við þágufallið. 

Reglan á mynd 10 bætir –i við þágufallsmynd kk. og hk. orða og 

mun vera ómörkuð þar sem færri þætti þarf til að lýsa henni en reglunni á 

mynd 8 (Eiríkur Rögnvaldsson 1990:80). Þátturinn [+ djúpfall] útilokar 

þolfall og því er ekki þörf á þættinum [+ aukafall]. 

Mynd 10 #x {–r, –ø}# => # x #
7
 

   [+ no.  ] 

   [– kvk. ] 

   [– ft.   ] 

   [+ djúpfall ] 

   [– eignarfall ] 

 

Ýmislegt bendir til þess að endingin –i í þgf. sterkra kk. orða sé á 

undanhaldi. Gömul orðatiltæki og ljóð bera vitni um að orð sem eru nú 

endingarlaus í þgf. hafi áður haft endinguna –i í þgf. Dæmi um eldri 

orðmyndir: Hann var einn á báti. Hann var stunginn hnífi. Jónas 

Hallgrímsson yrkir svo í Ferðalokum; ... hryggur þráir sveinn í djúpum 

dali. Dæmi um nútímamálnotkun: Hann fór á bát út í eyna. Hann var 

stunginn með hníf. Bærinn stendur í djúpum dal. 

Nokkur hluti kk. orða sterkra kk. orða og langstærstur hluti sterkra 

kvk. orða fá eignarfallsendinguna –ar. Sú regla er mörkuð hvað kk. orð 

varðar (Eiríkur Rögnvaldsson 1990:80)  en slíkt skiptir ekki máli í þessu 

tilliti þegar endurtúlkaðar reglur eyða öllum eignarfallsendingum. Reglan 

um hefðbundna –ar endingu í eignarfalli er sýnd á mynd 11. 

                                                           
7
 Reglan segir að kk. og hk. orð fái endinguna –i í þgf.Þættirnir [+ djúpfall], [– eignarfall] = þágufall.  
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Mynd 11 #x {–r, –ø} # => #x –ar# 

   [+ no.  ] 

   [+ kyn  ] 

   [– ft.   ] 

   [+ eignarf. ] 

 

Út frá þessari reglu er hægt að mynda reglu sem ákveður að öll kvk. orð 

skuli vera eins í öllum föllum eintölu eins og sýnt er á mynd 12 

Mynd 12 #x# => #x#
8
 

   [+ no.  ] 

   [+ kvk. ] 

   [– ft.   ] 

 

Beygingarkerfi sterkra nafnorða hefur einfaldast töluvert þegar þolfall og 

eignarfall hafa fengið sömu beygingarmynd. Samfall þessara beygingar-

mynda  hlýtur að valda því að stutt er í óvissu um fallstjórn forsetninga og 

sagna. Beygingarmyndin sker þá ekki lengur úr um fallið, a.m.k. þegar 

orðin eru án greinis.  

Breyting á eignarfalli kvk. orða sem mynduð eru með vsk. –ing,       

–ung hefur að líkindum byggst á annars konar mistúlkun en hefur gerst 

samhliða hinum breytingunum þar sem hennar verður vart í öllum 

aldurshópum.  Þessi orð hafa nú endinguna –u í þf. og þgf. og eru nú einu 

sterku kvk. orðin sem í daglegu máli fá endinguna –u í þessum föllum og 

líkjast að því leyti kvk. orðum sem hafa veika beygingu. Veik kvk. orð, 

önnur en þau sem enda á –i í öllum föllum, fá endinguna –u í öllum 

aukaföllum. Börn geta því túlkað reglur um beygingu orða sem enda á       

–ing, –ung þannig að þau skuli einnig fá endinguna –u í eignarfalli. 

                                                           
8
 Þátturinn [+, – fall] er óþarfur þar sem orðin eru samkvæmt reglunni eins í öllum föllum. 
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Beygingarmynstur kvk. orða sem hafa endingarnar –ing og –ung er á 

margan hátt líkara beygingarmynstri veikra kvk. orða en sterkra. 

  (108) veik beyging beyging – ing, –ung orða  sterk beyging 

 nf.  stúlka   kerling    slóð 

þf.  stúlku   kerlingu    slóð 

þgf. stúlku   kerlingu    slóð 

ef. stúlku   kerlingar    slóðar 

 

Ný regla um beygingu orða sem mynduð eru með viðskeytunum –ing,       

–ung gæti litið út á þann hátt sem mynd 13 sýnir. Reglan kveður á um að 

kvk. orð sem hafa endingarnar –a og –ing,  –ung  í nf. fái endinguna –u í 

öllum aukaföllum. Þá er ekki þörf á sérstakri reglu um eignarfall orða sem 

hafa endingarnar –ing, –ung og beygingarreglunum hefur fækkað um eina. 

Mynd 13 #x  {–a, –ing,  –ung}# => #x –u# 

   [+ no.  ]  

   [+ kvk. ] 

   [+ aukafall ] 

[– ft.   ] 

 

Aðeins þarf að breyta einnig beygingarmynd (ef.) til þess að laga beygingu 

orða sem hafa endingarnar –ing,  –ung að veikri beygingu en tveimur ef 

laga á hana að sterkri beygingu (fella endinguna –u brott í þf. og þgf.). 

Áður fyrr gátu allmörg einkvæð orð fengið endinguna –u í þf. og þgf. en 

hafa misst hana nema í föstum orðasamböndum, einkum í ritmáli (Eiríkur 

Rögnvaldsson 1990:84; Iversen 1994:60). Nefna má dæmi um slíka 

beygingu; dregur ský fyrir sólu, út um græna grundu (þf.), hárri röddu, 

fyrir stundu, ofar moldu, svo á jörðu sem á himni (þgf.). Börn fyrri kyn-
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slóða hafa túlkað reglur um beygingar þessara orða á þann hátt að öll 

einkvæð kvk. orð skuli vera endingarlaus í þf. og þgf. Brottfall 

endingarinnar –u í þf. og þgf. einkvæðra kvk. orða hefur aukið líkurnar á 

endurtúlkun á beygingu orða sem hafa endingarnar –ing , –ung þar sem 

eftir þá breytingu eru þau einu sterku kvk. orðin sem fá  endinguna –u í þf. 

og þgf. (Margrét Guðmundsdóttir 2008:44-45). 

   Samkvæmt dæmunum sem safnað var og könnuninni virðast margir 

málnotendur búa yfir tveimur virkum reglum til þess að mynda eignarfall 

af sterkum nafnorðum. Nokkur dæmi sýna svo ekki verður um villst að 

báðar gerðir eignarfalls eru fólki tiltækar (36l, 41f) og þá koma fram 

tvímyndir í beygingu orða. Lightfoot (1999:102-104 og tilvitnuð rit) telur 

að tvímyndir í beygingum lifi ekki lengi í tungumálum. Hann talar um 

útilokunaráhrif  (e. the Blocking Effect) sem ekki leyfa tvímyndir nema þær 

séu merkingargreinandi. Að hans mati haldast tvímyndir ekki í málinu í 

margar kynslóðir áður en önnur þeirra nær yfirhöndinni. Samkvæmt því 

mætti ætla að nýjar eignarfallsmyndir orða í þeim flokkum þar sem 

breytingarnar hafa náð mestri fótfestu muni að miklu leyti leysa þær 

hefðbundnu af hólmi á næstu áratugum. Þessu ferli er gjarnan lýst með 

svonefndri S-kúrfu sem sýnir að breytingarnar byrja hægt, verða síðan 

örari og hægja aftur á sér undir lokin áður en þær verða algildar. Ef mat   

C-hóps á eignarfallsmyndum er borið saman við mat A- og B-hóps má líta 

svo á að breytingar á eignarfalli séu einmitt í uppsveiflu nú um stundir 

samkvæmt S-kúrfunni.  

Breytingar láta ekki alltaf mikið yfir sér og tungumál breytast ekki á 

einni nóttu. Endurskilgreining á málfræðireglum í huga nýrrar kynslóðar er 

háð ströngum skilyrðum. Nýjar reglur verða að lúta algildum hömlum. Þær 

verða á einhvern hátt að einfalda tungumálið og mega ekki vera svo 

frábrugðnar fyrri reglum að eldri kynslóðir skilji ekki þær yngri. Breyti-
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leiki í máli kemur ekki í veg fyrir að kynslóðirnar skilji hver aðra. Fólk 

skilur t.d. barnabörnin sín þótt þau noti í einstökum atriðum aðra beygingu, 

aðra setningagerð og annan framburð en þeir sem eldri eru og börnin skilja 

ömmu og afa þótt málnotkun þeirra sé ekki á öllum sviðum sú sama og 

barnanna (Lightfoot 1982:158-164, Vangsnes 2000). Svo dæmi séu tekin 

skilja Íslendingar af eldri kynslóðinni börn þótt þau segi dóttir karls og 

kerlingu,  það var lamið mig og beri fram lokhljóð í orðum eins og buxur 

og strax. 

8.3. Samantekt 

Vafalaust hafa margir þættir áhrif á þróun endingarlauss eignarfalls og hafa 

í sameiningu stuðlað að endurtúlkun á reglum. Þar mun breytt þjóðfélags-

skipan og breyttir lifnaðarhættir vega þungt á metunum. Börn á máltöku-

skeiði fá fjölbreyttari upplýsingar frá málsamfélaginu en áður þegar 

mállegar fyrirmyndir þeirra voru nánast eingöngu foreldrar og annað 

heimilisfólk. Nú umgangast börn starfsfólk og önnur börn í leikskólum. 

Mállegir þættir eins og erfiðir samhljóðklasar, lengd orða, tvíliðahneigð og 

fátíðni eignarfalls í samanburði við önnur hafa e.t.v. ýtt undir og flýtt fyrir 

breytingum. 

Hér að framan var leitast var við að skýra út frá hugmyndum um 

máltöku í hvaða beygingarmynstri breytingarnar hafa fyrst komið fram og 

hvernig þær hafa borist á milli beygingarflokka. Margir málnotendur 

virðast geta myndað eignarfall af sterkum nafnorðum eftir tveimur virkum 

reglum en endingarlaust eignarfall sækir á í öllum beygingarflokkum. Auk 

þess er ekki loku fyrir það skotið að fallstjórn sumra forsetninga og sagna 

sé að veikjast. Dæmin sýna að fs. auk getur stýrt þgf. (58f) og sögnin 

sakna getur stýrt þolfalli, sbr. umfjöllun um (61). Í sameiningu valda allir 

þeir þættir sem nefndir hafa verið því að notkun hefðbundins eignarfalls 

minnkar. 
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9. Helstu niðurstöður og lokaorð 

Hér að framan hefur verið fjallað um stöðu eignarfalls í íslensku 

nútímamáli. Í upphafi voru rakin skrif fræðimanna og umfjöllun um 

„eignarfallsflótta“ en svo hefur sú tilhneiging að sneiða hjá eignarfalli 

verið nefnd. Fjallað var um sterka beygingu nafnorða, tíðni eignarfalls í 

málinu og sambeygingu lýsingarorða og nafnorða og í framhaldi af þeirri 

umfjöllun eru talin upp og flokkuð þau dæmi um óhefðbundið eignarfall 

sem safnað hefur verið úr útvarpi og af vefsíðum. Rætt var um 

tvíliðahneigð en hnígandi tvíliðir eru algengir í tungumálum heimsins 

(Anton Karl Ingason 2008:49) og athugað hvort endingarlaust eignarfall 

þeirra dæma sem fundust falli að kenningunni um tvíliðahneigð. Færeyska 

og norska eru þau tungumál sem skyldust eru íslensku og í sambandi við 

yfirstandandi breytingar á eignarfalli í íslensku var fjallað um stöðu 

eignarfalls í færeysku og þær breytingar sem orðið hafa á notkun þess í því 

tungumáli. Einnig er greint frá svipuðum breytingum sem urðu í norsku. 

         Síðari hluti ritgerðarinnar er úrvinnsla og niðurstöður könnunar sem 

lögð var fyrir þrjá 15 manna hópa á ólíkum aldri. Í elsta hópnum, A-hópi, 

var fólk eldra en 50 ára. Í B-hópi var fólk á aldrinum 25-50 ára og í yngsta 

hópnum, C-hópi, var fólk yngra en 25 ára, flest á framhalds-skólaaldri. Í 

framhaldi af þeirri úrvinnslu eru leiddar líkur að helstu orsökum þeirrar 

breytingar á beygingarkerfi málsins sem nú virðist standa yfir. Nýtt, 

endingarlaust eignarfall virðist notað samhliða hefðbundnu eignarfalli, 

einkum í máli yngra fólks. Bent er á örar breytingar sem orðið hafa á 

íslensku þjóðfélagi síðustu áratugi og leitast við að skýra út frá 

hugmyndum um máltöku barna hvað valdið hafi breytingunum. Að lokum 

eru helstu niðurstöður dregnar saman og að síðustu eru lokaorð. 
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9.1. Helstu niðurstöður og athyglisverð atriði 

1. Tilhneigingar til að sleppa hefðbundnum eignarfallsendingum  verður 

vart bæði í töluðu og rituðu máli. Ekki verður séð að einn ákveðinn 

þáttur valdi brottfalli eignarfallsendinga öðrum fremur. Þar munu ýmsir 

þættir vera að verki. 

 

2. Eignarfallsendingar eru mjög á reiki. Margir geta notað bæði hefðbundið 

og endingarlaust eignarfall. Dæmi um slíkt finnast á vefsíðum og 

könnunin sýnir það einnig. Margir virðast því búa yfir tveimur virkum 

reglum um myndun eignarfalls. 

 

3. Aldur skiptir verulegu máli hvað varðar notkun eignarfallsendinga. Fólk 

yngra en 25 ára er í mestum vafa um endingarnar og fleiri úr þeim 

aldurshópi en öðrum hópum samþykkja endingarlaust eignarfall. 

Breyting á beygingakerfinu í þá átt að sleppa eignarfallsendingum er því 

í flestum tilfellum ný breyting sem er í gerjun í máli ungs fólks.  

 

4. Breyting á eignarfalli kvk. orða sem enda á –i í öðrum föllum en 

eignarfalli nær til allra aldurshópa og virðist lengst komin. Sterk kvk. 

orð sem beygjast samkvæmt þessu beygingarmynstri eru fá og hér mun 

vera um að ræða endurtúlkun á reglum og tilfærslu milli beygingar-

flokka. Sterk kvk. orð sem enda á –i (meri, helgi, ermi o.fl.) taka upp 

beygingu veikra kvk. orða sem enda á –i í öllum föllum (elli, gleði, reiði 

o.s.frv.)  

 

5. Fleirkvæð kvenkyns- og hvorugkynsorð eru viðkvæmust fyrir brottfalli 

eignarfallsendinga. Þessi orð hafa tvær orðmyndir í beygingu sinni. Við 

breytinguna einfaldast beygingarmynstrið og orðin verða eins í öllum 

föllum. Þríkvætt eignarfall af tvíkvæðum kvk. orðum hefur tilhneigingu 
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til að  verða tvíkvætt (aðsókn – aðsóknar > aðsókn, bilun – bilunar > 

bilun). Þessa breytingu má túlka sem tvíliðahneigð. Fleirkvæð hk. orð 

(epli – eplis, erindi – erindis) laga sig einnig að beygingu veikra kvk. 

orða og missa eignarfallsendingu sína, – s, og verða eins í öllum föllum 

(epli – ef. epli, erindi – ef. erindi) að líkindum vegna áhrifa frá kvk. 

orðum sem enda á –i. Margir málhafar geta samþykkt báðar gerðir 

eignarfalls af þessum orðum. Breytingin nær að einhverju leyti til allra 

aldurshópa. 

 

6. Karlkynsorð og einkvæð hvorugkynsorð sýna minnsta tilhneigingu til 

breytinga. Þessi orð hafa ríkulegasta fallbeygingu og hafa þrjár eða 

fjórar orðmyndir í fallbeygingu sinni en þeim fækkar um eina við 

breytinguna. Endingin –s sem aðeins kemur fyrir í eignarfalli er ríkjandi 

eignarfallsending  sterkra kk. orða og alhæfð í beygingu sterkra hk. orða. 

Eldri málhafar hafna algjörlega endingarlausu eignarfalli af þessum 

beygingarflokkum. Breyting á eignarfalli þessara orða mun því vera 

nýtilkomin og yngri málhafar hafa tilhneigingu til að hafna báðum 

gerðum eignarfalls af þessum flokkum orða. Eiríkur Rögnvaldsson 

(1990:80) telur eignarfallsendinguna –s  ómarkaða. Sú regla hlýtur því 

að vera sterk og getur staðið gegn breytingum og orsakað vafa í hugum 

fólks meðan ný regla er að festa sig í sessi. 

 

7. Færri eru í vafa um tvíkvætt eignarfall en einkvætt eignarfall (vinur – 

vinar, borg – borgar) og styður það kenningar um tvíliðahneigð.  

Tvíkvæðar eignarfallsmyndir í íslensku hafa endinguna –ar svo ekki 

koma fram neinir erfiðir samhljóðaklasar. Slíkt gæti styrkt hefðbundið 

eignarfall. Nokkrir þátttakendur í yngsta hópnum hafna þó tvíkvæðu 

eignarfalli sem sýnir að breyting á eignarfallsendingu hefur náð til orða 

með tvíkvæða eignarfallsmynd. Eiríkur Rögnvaldsson (1990:80) telur 



153 
 

eignarfallsendinguna –ar markaða gagnvart ef. endingunni –s. Vera má 

að ný regla um brottfellingu ef. endingar og tvíliðahneigð togist á í 

málfræði fólks og valdi því að færri eru í vafa um eignarfallsendinguna 

–ar en –s þótt fleiri samþykki hana. 

 

8. Eignarfallsending kvenkynsorða sem mynduð eru með vsk. –ing 

breytist,  – ar >  –u  (kerlingar > kerlingu) en heldur sama atkvæða-

fjölda. Beyging þessara orða einfaldast og verður tvær orðmyndir eins 

og hefðbundin beyging annarra kvk. orða og lagar sig að veikri 

beygingu á þann hátt að eingöngu nefnifallsmynd orðanna greinir sig frá 

öðrum beygingarmyndum. Hér er því um að ræða einföldun á beygingu 

en ekki það að eignarfallsending falli brott.  

 

9. Svo virðist sem málnotendur hafi í fyrstu tilhneigingu til að hafna 

báðum gerðum eignarfalls séu þeir beðnir að dæma það en samþykkja 

báðar gerðir þegar breytingarnar eru lengra komnar. Í þeim flokkum 

orða þar  sem eldri málhafar hafna algjörlega endingarlausu eignarfalli 

hafa yngri málhafar tilhneigingu til að hafna báðum gerðum eignarfalls 

en þar sem eldri málhafar geta samþykkt endingarlaust eða breytt 

eignarfall hafa allir málhafar tilhneigingu til að samþykkja báðar 

gerðirnar.  

 

10.  Eignarfall er sjaldgæfast og minnst notað allra falla, einkum þegar 

samnöfn eiga í hlut. Eingöngu hafa verið gerðar rannsóknir á ritmáli en 

varla þarf að gera ráð fyrir því að eignarfall sé algengara í daglegu máli. 

Í ritmálstextum er eignarfall algengast í fræðitextum sem yfirleitt líkjast 

ekki daglegu máli. Börn munu því heyra eignarfallsmyndir samnafna 

sjaldnar en aðrar beygingarmyndir þeirra. Fátíðni eignarfalls og 

hugsanlegur skortur á mállegum upplýsingum um eignarfallsmyndir 

getur valdið því að börn mistúlka reglur um beygingu eignarfalls. 
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11.  Í einkvæðu eignarfalli kk. og hk. orða geta komið fyrir óþjálir 

samhljóðaklasar sem aðeins eru leyfilegir í eignarfalli (hestur – hests, 

prik – priks). Tilhneiging er til að sneiða hjá slíkum samhljóðaklösum í 

töluðu máli og ritaður texti með slíkum klösum verður stirður. Erfiðir 

samhljóðaklasar geta átt sinn þátt í því hve eignarfall samnafna er 

sjaldgæft. Þeir geta valdið því að málnotendur sneiða hjá því að nota 

slíkar eignarfallsmyndir og óbeint haft áhrif á endurtúlkun reglna um 

eignarfallsmyndun. 

 

12.  Eignarfallsmyndir fleirkvæðra orða, einkum kvk. orða, verða langar og 

margkvæðar þegar greinir bætist við. Áherslulítil atkvæði hafa 

tilhneigingu til að falla brott. Atkvæðið sem fellur brott er gjarnan 

eignarfallsending orðsins.  

 

13.  Hefðbundið eignarfall virðist halda sér betur ef hliðstætt lýsingarorð 

beygist með nafnorðinu. Ekki sýnist skipta máli hvort um veika eða 

sterka beygingu lýsingarorða er að ræða en sterk beyging lýsingarorða 

hefur sömu eignarfallsendingu og nafnorðið sem það beygist með. 

 

14.  Svo virðist sem málsnið skipti máli. Þær setningar sem fremur líkjast 

ritmáli en talmáli eru viðkvæmari fyrir brottfalli eignarfallsendinga, 

a.m.k. ef fólk á að meta þær. 

 

15.  Vera kann að fallstjórn forsetninga og sagna sem stýra eignarfalli sé að 

veikjast í máli sumra. Dæmi finnast um að fs. auk stýri þgf. og sögnin 

sakna þf. 
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9.2. Lokaorð 

Af því sem fjallað hefur verið um í ritgerðinni má sjá að beygingakerfi 

íslenskunnar er að breytast. Brottfall hefðbundinna eignarfallsendinga mun 

aðeins einn þáttur af mörgum sem stuðlar að breytingu íslenskunnar nú á 

dögum. Ekki er gott að segja til um það á þessari stundu hver afdrif 

eignarfalls í íslensku verða. Í færeysku og norsku, þeim málum sem 

skyldust eru íslensku, hefur eignarfall nafnorða horfið úr daglegu máli 

nema í stirðnuðum og föstum orðasamböndum. Vera má að í íslensku sjáist 

merki þess að fallstjórn forsetninga og sagna sem stýra eignarfalli sé að 

breytast líkt og gerst hefur í hinum Norðurlandamálunum en nafnorð 

virðast enn stýra eignarfalli í íslensku af fullum þrótti þótt eignarfalls-

ending orða breytist eða falli niður. Þar sem viðskeyttur greinir bætist við 

orð fellur eignarfallsending hans ekki brott og  sýnir svo að ekki verður um 

villst að um eignarfall er að ræða þótt eignarfallsending orðsins sjálfs falli 

niður.   

       Í upphafi ritgerðarinnar gat ég þess að breytingum á setningagerð 

íslenskunnar hefði verið meiri gaumur gefinn undanfarið en breytingum á 

beygingarkerfinu. Það er von mín að þessi umfjöllun um breytingar á 

eignarfallinu vekji áhuga einhverra á breyttum beygingum og verði til þess 

að fleiri stígi fram og kanni stöðu eignarfallsins nánar og jafnframt aðrar 

breytingar á beygingakerfi tungunnar. Vera má að þar bíði óplægður akur. 
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Viðaukar 

Viðauki A sýnir lágmarkspör setninganna sem lagðar voru fyrir 

þátttakendur í könnuninni. 

 

Viðauki B er könnunin sem lögð var fyrir þrjá hópa þátttakenda. Vegna 

uppsetningar varða að smækka letur. Könnunin sem lögð var fyrir 

þátttakendur var með sömu leturstærð meginmál ritgerðarinnar. 

 

Viðauki C sýnir mat þátttakenda á hverri einstakri setningu. 

 

Viðauki D sýnir hvernig þátttakendur í hverjum aldurshópi mátu einstakar 

gerðir setninga, sbr. (105). 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 
 

Viðauki   A 

Karlkynsorð 

1. Ef. ending –s  

no. án gr. 

Um kvöldið sást til báts á firðinum.  

Í kvöldkyrrðinni heyrðist til bát á firðinum. 

no. m. gr. 

Þeir komust ekki frá eynni án bátsins.   

Drengurinn vildi ekki fara í sumarfríið án fuglins.  

lo. + no. án  gr. 

Á túninu voru tíu kýr á beit auk lítils kálfs.  

Barnið var hrætt við nornina ævintýrinu auk stórs úlf.  

lo. + no. m. gr. 

Fólkið komst ekki leiðar sinnar vegna stóra skaflsins á veginum.  

Stúlkan þorði ekki út vegna grimma hundins. 

 

2. Ef.ending  –ar  
 

no. án gr. 

Án vegar væri illfært yfir skarðið.  

Maðurinn var án mat í þrjá daga. 

.no. m. gr. 

Hann minntist staðarins þar sem hann gisti fyrstu nóttina. 

Fólkið minntist fundins um skógræktina.  

lo. + no. án gr. 

Hann þarfnaðist kjarnmikils matar.  

Drengurinn saknaði góðs vin. 

lo. + no. m. gr. 

Ferðinni var heitið til stærsta skógarins í héraðinu.  

Það var sjón að sjá til yngsta bekkins spila fótbolta. 
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Kvenkynsorð 
 

1. Einkvæð orð, ef.ending  –ar 
 

(no. án gr.) 

Þar var brú yfir ána auk slóðar yfir sandinn.  

Í ævintýrinu voru nokkur talandi dýr auk norn. 

no. m. gr. 

Fyrri hluti ferðarinnar gekk ágætlega.  

Síðari hluti ferðinnar  var erfiður. 

lo. (fallorð) + no. án gr. 

Hann fann  til mikillar öfundar í garð nágranna sins.   

Þjóðin vaknaði til nokkurrar vitund um tungu sína og menningu. 

lo. + no. m. gr. 

Osturinn í skápnum freistaði litlu músarinnar.  

Grasið á túninu freistaði gráu kindinnar. 

 

 

2. Samsett orð, ef.ending  –ar 
 

no. án gr. 

Maðurinn vildi ekki gaffal en krafðist heykvíslar.  

Hún krafðist aðstoð við verkið. 

no. m. gr. 

Afi minntist heimferðarinnar með Gullfossi.  

Maðurinn minntist útihátíðinnar með gleði. 

lo.+ no. án gr. 

Sýningum var fjölgað vegna mikillar aðsóknar.  

Hann fékk stöðuhækkun vegna góðrar umsjón með verkinu. 

lo. + no. m. gr.) 

Höfundur bestu ritgerðarinnar fékk verðlaun.  

Eigandi stærstu útgerðinnar varð gjaldþrota. 
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3. Orð sem eru mynduð með vsk. –ing 
 

no. án gr. 

Ríkisarfinn er sonur kóngs og drottningar.  

Stúlkan er dóttir  karls  og kerlingu. 

no. m. gr. 

Vegna sameiningarinnar var ákveðið að ráða sveitarstjóra.  

Taka varð lán vegna byggingunnar. 

lo. + no. án gr. 

Verslunin vænti nýrrar vörusendingar.  

Krafist var hárrar tryggingu. 

lo. + no. án gr. 

Gylliboð um frægð freistuðu ungu fegurðardrottningarinnar.  

Snyrtivörur freistuðu ekki elstu kerlingunnar. 

 

 

4. Orð sem eru mynduð með vsk. –un 
 

no. án gr. 

Fötin slitna vegna notkunar.  

Vegna söfnun var hægt að kaupa tækið. 

no. m. gr. 

Vegna bilunarinnar sást útsending sjónvarpsins ekki.  

Allmikið land fór undir vatn vegna virkjuninnar. 

lo. + no. án gr. 

Ný tækni er árangur stöðugrar þróunar.  

Minnistap er oft afleiðing andlegrar hrörnun. 

lo. + no. m. gr. 

Fólkið kæmist ekki af án síðustu kauphækkunarinnar.  

Aðalgatan væri ekki svipur hjá sjón án gömlu versluninnar. 
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5. Orð sem enda á –i í öðrum föllum en ef.  
 

no. án gr. 

Þeir þorðu ekki að klífa tindinn án festar milli sín.  

Menn geta ekki sigið í björg án festi. 

no. án gr. 

Hrossin hneggjuðu til merarinnar sem stóð við hesthúsið. 

Folaldið hljóp til merinnar sem var á beit. 

Í sumar gengu þeir um grösugasta hluta heiðarinnar.  

Af fjallinu sást yfir mikinn hluta heiðinnar. 

lo. + no. án gr. 

Ég óska ykkur góðrar helgar.  

Við óskum öllum skemmtilegrar helgi.  

 

 

Hvorugkynsorð 
 

1. Einkvæð orð, ef.ending  –s) 
 

no. án gr. 

Hún sagði ekki til nafns.    

Mennirnir sáu ekki til land. 

no + m. gr. 

Hún saknaði tunglsins sem faldi sig bak við skýin.  

Afi hans lét hann njóta nafnins. 

lo. + no. án gr. 

Inni í garðinum sást til lítils barns að leik.  

Drengurinn heyrði til lítils lamb sem jarmaði í kvöldkyrrðinni. 

lo. + no. m. gr. 

Hún vissi af mörgum berjalautum auk stóra lyngsins við steininn.  

Hún keypti prjóna og tölur auk marglita garnins. 
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2. Tvíkvæð og þríkvæð orð, ef.ending –s) 

 
no. án gr. 

Drengirnir komu en létu erindis ekki getið.  

Börnin voru ánægð þegar þau nutu frelsi. 

no. m. gr.) 

 Í hvamminum uxu fjólur og engjarósir auk blágresisins.  

Hann skrifaði grein um efnið auk erindins sem hann flutti. 

lo. + no. án gr. 

Þessi árangur hefði ekki náðst án fullkomins jafnræðis kynjanna.  

Hún lauk verkinu án mikils erfiði. 

lo. + no. m. gr. 

Stúlkan minntist fallega kertisins sem amma hafði gefið henni.  

Hún saknaði litla nistins sem hún hafði týnt. 
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Innskotssetningar 

 

Forsetningar sem stýra þolfalli 

Hann talaði oft um hestinn og hundinn. 

*Hún söng ljóð um sólinni og vorinu. 

Börnin gengu gegnum skóginn. 

*Hundurinn skreið gegnum girðingunni. 

Þau gengu umhverfis fallegu tjörnina. 

*Börnin hlupu umhverfis hvíta húsinu. 

 

Forsetningar sem stýra þágufalli 

Bréfið er frá konunni á neðri hæðinni. 

*Pakkinn er frá stúlkuna á Akureyri. 

Drengurinn situr hjá besta vini sínum. 

*Stúlkan lék sér hjá stóra steininn í brekkunni. 

Maðurinn keypti rósir handa konunni sinni. 

*Konan keypti fisk handa köttinn sinn. 

 

Sagnir sem stýra þolfalli  

Ungi maðurinn elskaði fallegu stúlkuna. 

*Drengurinn aðstoðaði gömlu konunni. 

Konan eldaði kvöldmatinn. 

*Börnin borðuðu morgunmatnum. 

Amma prjónaði bláu sokkana. 

*Maðurinn málaði rauðu húsunum. 

Kötturinn elti litla kettlinginn. 

*Stúlkan passaði litlu börnunum. 
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Sagnir sem stýra þágufalli 

Drengurinn bjargaði litla barninu. 

*Stúlkan hjálpaði litla drenginn. 

Konan frestaði ferðinni. 

*Maðurinn kastaði boltann. 

Hann gleymdi töskunni heima. 

*Hún týndi húfuna úti. 

Hann sleppti hesti sínum á beit. 

*Hún refsaði son sinn fyrir óþekktina. 

 

 

 

Yfirlit 

      

kk. kvk. hk. 

 

  án gr.  m. gr.    lo. + án gr.             lo. + m. gr. 

til                 xx  x    xx   x 

án  xx  x    x   x 

vegna  x  xx    x   x 

auk  x  x    x   x 

sögn  xx  xxx    xxx   xxx 

ef. einkunn x  x    x   xx   
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Viðauki  B 

 

Settu X í viðeigandi dálk. 

Já =  Eðlileg setning:  Svona get ég sagt. 

Nei = Ótæk setning:  Svona get ég ekki sagt. 

  já nei 

1. Kötturinn elti litla kettlinginn.   

2. Allmikið land fór undir vatn vegna virkjuninnar.   

3. Hún sagði ekki til nafns.   

4. Hún refsaði son sinn fyrir óþekktina.   

5. Börnin voru ánægð þegar þau nutu frelsi.   

6. Þeir þorðu ekki að klífa tindinn án festar milli sín.   

7. Vegna sameiningarinnar var ákveðið að ráða sveitarstjóra.   

8. Maðurinn keypti rósir handa konunni sinni.   

9. Hann skrifaði grein um efnið auk erindins sem hann flutti.   

10. Um kvöldið sást til báts á firðinum.   

11. Grasið á túninu freistaði gráu kindinnar.   

12. Drengurinn situr hjá besta vini sínum.   

13. Stúlkan minntist fallega kertisins sem amma hafði gefið henni.   

14. Hún keypti prjóna og tölur auk marglita garnins.   

15. Inni í garðinum sást til lítils barns að leik.   

16. Maðurinn málaði rauðu húsunum.   

17. Ný tækni er árangur stöðugrar þróunar.   

18. Hann minntist staðarins þar sem hann gisti fyrstu nóttina.   
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Settu  X í viðeigandi dálk. 

Já =  Eðlileg setning:  Svona get ég sagt. 

Nei = Ótæk setning:  Svona get ég ekki sagt. 

  já nei 

19. Krafist var hárrar tryggingu.   

20. Hundurinn skreið gegnum girðingunni.   

21. Ég óska ykkur góðrar helgar.   

22. Fyrri hluti ferðarinnar gekk ágætlega.   

23. Hrossin hneggjuðu til merarinnar sem stóð við hesthúsið.   

24. Konan eldaði kvöldmatinn.   

25. Á túninu voru tíu kýr á beit auk lítils kálfs.   

26.  Hún lauk verkinu án mikils erfiði.   

27. Fólkið minntist fundins um skógræktina.   

28. Drengurinn aðstoðaði gömlu konunni.   

29. Drengirnir komu en létu erindis ekki getið.   

30. Drengurinn saknaði góðs vin.   

31. Maðurinn minntist útihátíðinnar með gleði.   

32. Hún týndi húfuna úti.   

33. Maðurinn vildi ekki gaffal en krafðist heykvíslar.   

34. Þar var brú yfir ána auk slóðar yfir sandinn.   

35. Það var sjón að sjá til yngsta bekkins spila fótbolta.   

36. Hann talaði oft um hestinn og hundinn.   
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Settu  X í viðeigandi dálk 

Já =  Eðlileg setning:  Svona get ég sagt. 

Nei = Ótæk setning:  Svona get ég ekki sagt. 

  já nei 

37. Hann fékk stöðuhækkun vegna góðrar umsjón með verkinu.   

38. Stúlkan er dóttir karls og kerlingu.   

39. Afi hans lét hann njóta nafnins.   

40. Bréfið er frá konunni á neðri hæðinni.   

41. Fólkið kæmist ekki af án síðustu kauphækkunarinnar.   

42. Folaldið hljóp til merinnar sem var á beit.   

43. Þessi árangur hefði ekki náðst án fullkomins jafnræðis kynjanna.   

44. Drengurinn bjargaði litla barninu.   

45. Ferðinni var heitið til stærsta skógarins í héraðinu.   

46. Í hvamminum uxu fjólur og engjarósir auk blágresisins.   

47. Drengurinn vildi ekki fara í sumarfríið án fuglins.   

48. Amma prjónaði bláu sokkana.   

49. Afi minntist heimferðarinnar með Gullfossi.   

50. Af fjallinu sást yfir mikinn hluta heiðinnar.   

51. Vegna söfnun var hægt að kaupa tækið.   

52. Stúlkan hjálpaði litla drenginn.   

53. Höfundur bestu ritgerðarinnar fékk verðlaun.   

54. Stúlkan þorði ekki út vegna grimma hundins.   
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Settu  X í viðeigandi dálk. 

Já =  Eðlileg setning:  Svona get ég sagt. 

Nei = Ótæk setning:  Svona get ég ekki sagt. 

  já nei 

55. Gylliboð um frægð freistuðu ungu fegurðardrottningarinnar.   

56. Þau gengu umhverfis fallegu tjörnina.   

57. Mennirnir sáu ekki til land.   

58. Hann gleymdi töskunni heima.   

59. Hún saknaði tunglsins sem faldi sig bak við skýin.   

60. Maðurinn kastaði boltann.   

61. Aðalgatan væri ekki svipur hjá sjón án gömlu versluninnar.   

62. Í sumar gengu þeir um grösugasta hluta heiðarinnar.   

63. Verslunin vænti nýrrar vörusendingar.   

64. Stúlkan lék sér hjá stóra steininn í brekkunni.   

65. Síðari hluti ferðinnar var erfiður.   

66. Hún vissi af mörgum berjalautum auk stóra lyngsins við steininn   

67. Maðurinn var án mat í þrjá daga.   

68. Konan keypti fisk handa köttinn sinn.   

69. Taka varð lán vegna byggingunnar.   

70. Þjóðin vaknaði til nokkurrar vitund um tungu sína og menningu.   

71. Þeir komust ekki frá eynni án bátsins.   

72. Hann sleppti hesti sínum á beit.   
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Settu  X í viðeigandi dálk. 

Já =  Eðlileg setning:  Svona get ég sagt. 

Nei = Ótæk setning:  Svona get ég ekki sagt. 

  já nei 

73. Við óskum öllum skemmtilegrar helgi.   

74. Eigandi stærstu útgerðinnar varð gjaldþrota.   

75. Ríkisarfinn er sonur kóngs og drottningar.   

76. Börnin gengu gegnum skóginn.   

77. Hún krafðist aðstoð við verkið.   

78. Hann þarfnaðist kjarnmikils matar.   

79. Vegna bilunarinnar sást útsending sjónvarpsins ekki.   

80. Pakkinn er frá stúlkuna á Akureyri.   

81. Hann fann til mikillar öfundar í garð nágranna síns.   

82. Barnið var hrætt við nornina í ævintýrinu auk stórs úlf.   

83. Menn geta ekki sigið í björg án festi.   

84. Börnin borðuðu morgunmatnum.   

85. Ungi maðurinn elskaði fallegu stúlkuna.   

86. Í kvöldkyrrðinni heyrðist til bát á firðinum.   

87. Osturinn í skápnum freistaði litlu músarinnar.   

88. Hún söng ljóð um sólinni og vorinu.   

89. Án vegar væri illfært yfir skarðið.   

90. Minnistap er oft afleiðing andlegrar hrörnun.   
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Settu  X í viðeigandi dálk. 

Já =  Eðlileg setning:  Svona get ég sagt. 

Nei = Ótæk setning:  Svona get ég ekki sagt. 

 

  já nei 

91. Fólkið komst ekki áfram vegna stóra skaflsins á veginum.   

92. Börnin hlupu umhverfis húsinu.   

93. Í ævintýrinu voru nokkur talandi dýr auk norn.   

94. Sýningum var fjölgað vegna mikillar aðsóknar.   

95. Hún saknaði litla nistins sem hún hafði týnt.   

96. Stúlkan passaði litlu börnunum.   

97. Fötin slitna vegna notkunar.   

98. Drengurinn heyrði til lítils lamb sem jarmaði í kvöldkyrrðinni.   

99. Konan frestaði ferðinni.   

100. Snyrtivörur freistuðu ekki elstu kerlingunnar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



174 
 

Viðauki  C 

Karlkynsorð. Ef. ending –s 

             Já     Nei 

          A-h.   B-h.   C-h.            A-h.  B-h.   C-h. 

Um kvöldið sást til báts á firðinum. 15 11 10   4 5 

Í kvöldkyrrðinni heyrðist til bát á firðinum.     14 15 15 

Þeir komust ekki frá eynni án bátsins. 15 13 6   2 9 

Drengurinn vildi ekki fara í sumarfríið án 

fuglins. 

  1  15 15 14 

Á túninu voru tíu kýr á beit auk lítils kálfs. 15 14 13   1 2 

Barnið var hrætt við nornina í ævintýrinu 

auk stórs úlf. 

1  4  14 15 11 

Fólkið komst ekki leiðar sinnar vegna stóra 

skaflsins á veginum. 

15 13 15   2  

Stúlkan þorði ekki út vegna grimma 

hundins. 

  1  15 15 14 
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Karlkynsorð. Ef. ending -ar  

            

          Já   Nei  

                     A-h.   B-h.   C-h.            A-h.  B-h.  C-h. 

Án vegar væri illfært yfir skarðið. 15 15 12    3 

Maðurinn var án mat í þrjá daga.   1  15 15 14 

Hann minntist staðarins þar sem hann gisti 

fyrstu nóttina. 

15 15 11    4 

Fólkið minntist fundins um skógræktina.   2  15 15 13 

Hann þarfnaðist kjarnmikils matar. 15 15 9    6 

Drengurinn saknaði góðs vin.   3  15 15 12 

Ferðinni var heitið til stærsta skógarins í 

héraðinu. 

15 14 12   1 3 

Það var sjón að sjá til yngsta bekkins spila 

fótbolta. 

 1 2  15 14 13 
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Kvenkynsorð. Einkvæð orð. Ef. ending –ar 

 

                     Já   Nei 

                                            

                          A-h.   B-h.   C-h.           A-h.  B-h.  C-h. 

Þar var brú yfir ána auk slóðar yfir sandinn 14 14 11  1 1 4 

Í ævintýrinu voru nokkur talandi dýr auk 

norn. 

  4  15 15 11 

Fyrri hluti ferðarinnar gekk ágætlega. 15 15 15     

Síðari hluti ferðinnar var erfiður.   1  15 15 14 

Hann fann til mikillar öfundar í garð 

nágranna sins. 

13 15 12  2  3 

Þjóðin vaknaði til nokkurrar vitund um 

tungu sína og menningu. 

 1 4  15 14 11 

Osturinn í skápnum freistaði litlu 

músarinnar. 

15 14 11   1 4 

Grasið á túninu freistaði gráu kindinnar.  2 1  15 13 14 

 

Hér er einnig að finna tvíkvæðu orðin vitund og öfund. 
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Kvenkynsorð. Tvíkvæð orð. Ef. ending –ar  

 

           Já   Nei 

             A-h.   B-h.   C-h.            A-h.  B-h.  C-h. 

Maðurinn vildi ekki gaffal en krafðist 

heykvíslar. 

15 14 9   1 6 

Hún krafðist aðstoð við verkið.   6  15 15 9 

Afi minntist heimferðarinnar með Gullfossi. 15 15 11    4 

Maðurinn minntist útihátíðinnar með gleði.  3 8  15 12 7 

Sýningum var fjölgað vegna mikillar 

aðsóknar. 

15 15 15     

Hann fékk stöðuhækkun vegna góðrar 

umsjón með verkinu. 

 1 3  15 14 12 

Höfundur bestu ritgerðarinnar fékk 

verðlaun. 

15 15 15     

Eigandi stærstu útgerðinnar varð gjaldþrota.  3 5  15 12 10 
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Kvenkynsorð mynduð með vsk. -un. Ef. ending –ar 

 

   Já   Nei 

           A-h.    B-h.    C-h.      A-h. B-h.  C-h. 

Fötin slitna vegna notkunar. 15 15 13    2 

Vegna söfnun var hægt að kaupa tækið. 1 2 5  14 13 10 

Vegna bilunarinnar sást útsending 

sjónvarpsins ekki. 

15 13 11   2 4 

Allmikið land fór undir vatn vegna 

virkjuninnar. 

2 3 7  13 12 8 

Ný tækni er árangur stöðugrar þróunar. 14 15 14  1   

Minnistap er oft afleiðing andlegrar hrörnun. 1    14 15 15 

Fólkið kæmist ekki af án síðustu 

kauphækkunarinnar. 

13 12 9  2 2 6 

Aðalgatan væri ekki svipur hjá sjón án 

gömlu versluninnar. 

1 2 4  14 12 11 
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Kvenkynsorð mynduð með vsk -ing. Ef. ending –ar 

 

                         Já    Nei 

            A-h.   B-h.   C-h.           A-h. B-h. C-h. 

Ríkisarfinn er sonur kóngs og drottningar. 14 15 12  1  3 

Stúlkan er dóttir karls og kerlingu. 1 7 12  14 8 3 

Vegna sameiningarinnar var ákveðið að ráða 

sveitarstjóra. 

15 14 11   1 4 

Taka varð lán vegna byggingunnar.  1 4  15 14 11 

Verslunin vænti nýrrar vörusendingar. 14 14 11  1 1 4 

Krafist var hárrar tryggingu. 1  3  14 15 12 

Gylliboð um frægð freistuðu ungu 

fegurðardrottningarinnar. 

15 15 11    4 

Snyrtivörur freistuðu ekki elstu kerlingunnar.  2 5  15 13 10 
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Kvenkynsorð sem enda á –i í öðrum föllum en ef. Ef. ending –ar  

 

          Já     Nei 

         A-h.    B-h.    C-h.           A-h.  B-h.  C-h 

Þeir þorðu ekki að klífa tindinn án festar 

milli sín. 

12 6 5  3 9 10 

Menn geta ekki sigið í björg án festi.  8 8  15 7 7 

Hrossin hneggjuðu til merarinnar sem stóð 

við hesthúsið. 

10 10 13  5 5 2 

Folaldið hljóp til merinnar sem var á beit. 1 9 10  14 6 5 

Ég óska ykkur góðrar helgar. 15 13 14   2 1 

Við óskum öllum skemmtilegrar helgi. 4 3 5  11 12 10 

Í sumar gengu þeir um grösugasta hluta 

heiðarinnar. 

15 12 12   3 3 

Af fjallinu sást yfir mikinn hluta heiðinnar. 2 6 7  13 9 8 
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Hvorugkynsorð. Einkvæð orð. Ef. ending –s      

  Já    Nei 

          A-h.    B-h.    C-h.          A-h.  B-h.  C-h 

Hún sagði ekki til nafns. 15 15 14    1 

Mennirnir sáu ekki til land.   1  15 15 14 

Hún saknaði tunglsins sem faldi sig bak við 

skýin. 

15 14 11   1 4 

Afi hans lét hann njóta nafnins.   1  15 15 14 

Inni í garðinum sást til lítils barns að leik. 15 15 12    3 

Drengurinn heyrði til lítils lamb sem 

jarmaði í kvöldkyrrðinni. 

 1 4  15 14 11 

Hún vissi af mörgum berjalautum auk stóra 

lyngsins við steininn. 

15 15 13    2 

Hún keypti prjóna og tölur auk marglita 

garnins. 

  1  15 15 14 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 
 

Hvorugkynsorð. Fleirkvæð orð. Ef. ending -s       

        

   Já    Nei 

          A-h.    B-h.   C-h.        A-h.     B-h.   C-h 

Drengirnir komu en létu erindis ekki getið. 14 12 8  1 3 7 

Börnin voru ánægð þegar þau nutu frelsi. 1 1 7  14 14 8 

Í hvamminum uxu fjólur og engjarósir auk 

blágresisins. 

14 9 6  1 6 9 

Hann skrifaði grein um efnið auk erindins 

sem hann flutti. 

1  4  14 15 11 

Þessi árangur hefði ekki náðst án 

fullkomins jafnræðis kynjanna. 

15 15 9    6 

Hún lauk verkinu án mikils erfiði. 1 3 6  14 12 9 

Stúlkan minntist fallega kertisins sem amma 

hafði gefið henni. 

13 11 9  2 4 6 

Hún saknaði litla nistins sem hún hafði týnt.  2 4  15 13 11 
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Innskotssetningar 

            

          Já     Nei 

Forsetningar sem stýra þolfalli.                A-h.    B-h.   C-h.            A-h.  B-h. C-h 

Hann talaði oft um hundinn og hestinn. 15 15 14    1 

Hún söng ljóð um sólinni og vorinu.     15 15 15 

Börnin gengu gegnum skóginn. 15 15 11    4 

Hundurinn skreið gegnum girðingunni.   1  15 15 14 

Þau gengu umhverfis fallegu tjörnina. 15 15 15     

Börnin hlupu umhverfis húsinu.   1  15 15 14 

 

 

 

            

          Já     Nei 

Forsetningar sem stýra þágufalli.             A-h.    B-h.   C-h.               A-h.   B-h. C-h 

Bréfið er frá konunni á neðri hæðinni. 15 15 14    1 

Pakkinn er frá stúlkuna á Akureyri.  2   15 13 15 

Drengurinn situr hjá besta vini sínum. 15 15 14    1 

Stúlkan lék sér hjá stóra steininn í 

brekkunni. 

    15 15 15 

Maðurinn keypti rósir handa konunni sinni. 15 15 14    1 

Konan keypti fisk handa köttinn sinn.     15 15 15 
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           Já     Nei 

Sagnir sem stýra þolfalli.                     A-h.    B-h.   C-h.             A-h.  B-h. C-h 

Ungi maðurinn elskaði fallegu stúlkuna. 15 15 15     

Drengurinn aðstoðaði gömlu konunni.     15 15 15 

Konan eldaði kvöldmatinn. 15 15 15     

Börnin borðuðu morgunmatnum.     15 15 15 

Amma prjónaði bláu sokkana. 15 15 15     

Maðurinn málaði rauðu húsunum.     15 15 15 

Kötturinn elti litla kettlinginn. 15 15 15     

Stúlkan passaði litlu börnunum.     15 15 15 

 

 

            

           Já     Nei 

Sagnir sem stýra þágufalli                 A-h.   B-h.    C-h.             A-h.  B-h. C-h 

Drengurinn bjargaði litla barninu. 15 15 15     

Stúlkan hjálpaði litla drenginn.     15 15 15 

Konan frestaði ferðinni. 15 15 14    1 

Maðurinn kastaði boltann.     15 15 15 

Hann gleymdi töskunni heima. 15 14 15   1  

Hún týndi húfuna úti.   2  15 15 13 

Hann sleppti hesti sínum á beit. 15 15 15     

Hún refsaði son sinn fyrir óþekktina.  1 3  15 14 12 
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Viðauki  D 

Nafnorð án greinis (45 x 9 = 405 möguleg svör) 

 

Fjöldi þeirra sem samþykkja  hefðbundið ef.              endingarl. ef. 

      A      B      C  A       B      C 

Kk. orð. Ef. ending –s.  15     11    10  0        0       0 

Kk. orð. Ef.ending –ar.  15     15    12  0        0       1 

Einkv. kvk. orð. Ef. –ar.   14 14 11  0 0 4 

Tvíkv. kvk. orð. Ef. –ar.  15 14 9  0 0 6 

Kvk. orð m. vsk. –ing. Ef. –ar. 14 15 12  1 7 12 

Kvk. orð m. vsk. –un. Ef. –ar. 15 15 13  1 2 5 

Kvk. sem enda á –i. Ef. –ar. 12 6 5  0 8 8 

Einkv. hk. orð. Ef. –s.   15 15 14  0 0 1 

Tvíkv. hk. orð. Ef. –s.   14 12 8  1 1 7 

      129 117 94  3 18 44 

 

Samtals: 404 svör 
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Lýsingarorð + nafnorð án greinis (45 x 9 = 405 möguleg svör) 

 

Fjöldi þeirra sem samþykkja  hefðbundið ef.               endingarl. ef. 

      A      B      C  A       B      C 

Kk. orð. Ef. ending –s.  15     14    13  1        0       4 

Kk. orð. Ef.ending –ar.  15     15    9  0        0       3 

Einkv. kvk. orð. Ef. –ar.   13 15 12  0 1 4 

Tvíkv. kvk. orð. Ef. –ar.  15 15 15  0 1 3 

Kvk. orð m. vsk. –ing. Ef. –ar. 14 14 11  1 0 3 

Kvk. orð m. vsk. –un. Ef. –ar. 14 15 14  1 0 0 

Kvk. sem enda á –i. Ef. –ar. 15 13 14  4 3 5 

Einkv. hk. orð. Ef. –s.   15 15 12  0 1 4 

Tvíkv. hk. orð. Ef. –s.   15 15 9  1 3 6 

      132 131 109  8 9 33 

 

Samtals: 422 svör  
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Nafnorð með greini (45 x 10 = 450 möguleg svör) 

 

Fjöldi þeirra sem samþykkja  hefðbundið ef.               endingarl. ef. 

      A      B      C  A       B      C 

Kk. orð. Ef. ending –s.  15     13    6  0        0       1 

Kk. orð. Ef.ending –ar.  15     15    11  0        0       2 

Einkv. kvk. orð. Ef. –ar.   15 15 15  0 0 1 

Tvíkv. kvk. orð. Ef. –ar.  15 15 11  0 3 8 

Kvk. orð m. vsk. –ing. Ef. –ar. 15 14 11  0 1 4 

Kvk. orð m. vsk. –un. Ef. –ar. 15 13 11  2 3 7 

Kvk. sem enda á –i. Ef. –ar. 10 10 13 (meri) 1 9 10 

      15 12 12 (heiði) 2 6 7 

Einkv. hk. orð. Ef. –s.   15 14 11  0 0 1 

Tvíkv. hk. orð. Ef. –s.   14 9 6  1 0 4 

      144 130 107  6 22 45 

 

Samtals: 454 svör 
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Lýsingarorð + nafnorð með greini (45 x 8 = 360 möguleg svör) 

 

Fjöldi þeirra sem samþykkja  hefðbundið ef.               endingarl. ef. 

      A      B      C  A       B      C 

Kk. orð. Ef. ending –s  15     13    15  0        0       1 

Kk. orð. Ef.ending –ar.  15     14    12  0        1       2 

Einkv. kvk. orð. Ef. –ar.   15 14 11  0 2 1 

Tvíkv. kvk. orð. Ef. –ar.  15 15 15  0 3 5 

Kvk. orð m. vsk. –ing. Ef. –ar. 15 15 11  0 2 5 

Kvk. orð m. vsk. –un. Ef. –ar. 13 12 9  1 2 4 

Einkv. hk. orð. Ef. –s.   15 15 13  0 0 1 

Tvíkv. hk. orð. Ef. –s.   13 11 9  0 2 4 

      116 109 95  1 12 23 

 

Samtals: 356 svör   

 

 


