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Ágrip 

Lokaverkefni þetta er til BA-prófs í Íslensku sem öðru máli við Íslensku- og 

menningardeild Háskóla Íslands. Markmiðið með verkefninu er að leggja grundvöll að 

tvímálaorðabók fyrir fullorðna japanska byrjendur í íslensku, sérstaklega þá sem vilja 

læra tungumálið sjálfir.  

Móðurmál mitt, höfundar þessarar ritgerðar, er japanska. Ástæðan fyrir því að 

lagt var af stað í þetta verkefni er sú að hvorki er til raunveruleg íslensk-japönsk 

orðabók né íslensk orðabók sem ætluð er byrjendum.  

Verkefnið er tvíþætt. Annars vegar er um að ræða aðferðir, tilraunir og 

niðurstöður um vinnslu á íslensk-japönsku orðabókinni, hins vegar eru sýnd sýnishorn 

af henni. Flettiorð sem fjallað er um í þessari ritgerð eru aðeins þau sem hefjast á A. 

 Í fyrri hluta ritgerðarinnar er fjallað um hvert orðaforði orðabókarinnar er sóttur, 

aðferðir við að búa til orðalistann og sum orðanna sem þóttu umhugsunarverð á meðan 

unnið var að vali og frágangi á flettunum. Þá er leitast við að draga fram á hvaða 

grundvelli orðabókin byggist. Þar kemur í ljós hve einsmáls- og tvímálaorðabækur á 

íslensku, orðtíðnilistar á íslensku og Mörkuð íslensk málheild (MIM) hafa miklu 

hlutverk að gegna. Þess ber líka að geta að í athugasemdum við sum uppflettiorðanna 

er sýnt að hluta til hvernig fletturnar eru samdar. 

 Í síðari hluta ritgerðarinnar eru drögin að íslensk-japönsku orðabókinni sýnd  

ásamt dæmum um flettur. Leitast er við að feta í fótspor hefðbundinna íslenskra 

orðabóka og tvímálaorðabóka á japönsku. Tekið skal fram að íslensk-japanska 

orðabókin er ekki aðeins hugsuð sem orðabók fyrir byrjendur í íslensku heldur gæti hún 

einnig verið vegvísir að því hvernig á að nota íslenskar orðabækur. 
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0.0 Inngangur 

Segja má að sögu tvímálaorðabóka á íslensku megi rekja til 17. aldar þegar Specimen 

Lexici Runici (1650) eftir Magnús Ólafsson var gefin út í Kaupmannahöfn. Þessi 

orðabók er forníslensk-latnesk og ófullgerð.1 Aðrar íslenskar orðabækur frá 17. og 18. 

öld, eins og t.d. Lexicon Islandicum (1683) eftir Guðmund Andrésson, eru líka 

forníslenskar.2 Óhætt er því að segja að ósvikin nútímaíslensk-erlend orðabók hafi ekki 

komið út fyrr en Rasmus Christian Rask gaf út Lexicon Islandico-Latino-Danicum eftir 

Björn Halldórsson í Kaupmannahöfn árið 1814.3 Ýmislegt fleira má nefna en verður 

ekki gert hér. 

Í ljósi efnisins er rétt að víkja að orðabókum sem eru ætlaðar útlendingum á 

Íslandi. Árið 1999 var gefin út Víetnömsk-íslensk/íslensk-víetnömsk orðabók sem 

Anh-Đào Trần ritstýrði. Með þessari orðabók má segja að tvímálaorðabækur á íslensku 

séu ekki lengur aðeins samdar fyrir Evrópubúa heldur einnig Asíubúa.4 Hins vegar eru 

enn ekki til orðabækur sem eru sérstaklega ætlaðar byrjendum í íslensku jafnvel þótt 

verið sé að gefa út nýjar íslenskar kennslubækur fyrir þann markhóp.5 

Íslenskar barnaorðabækur, eins og t.d. Barnaorðabókin (2005) eftir Sigurð 

Jónsson frá Arnarvatni og Íslensk barnaorðabók (2010) sem Ingrid Markan og Laufey 

Leifsdóttir sáu um eru gagnlegar fyrir fullorðna byrjendur þó þær séu ætlaðar börnum 

sem hafa íslensku að móðurmáli. Af þeim er þó hvorki hægt að læra framburð né öðlast 

merkilegar málfræðilegar upplýsingar sem auðvelda manni að læra erlent tungumál. 

Barnaorðabókin: Ensk-íslensk, íslensk-ensk (2008) er líklega eina tvímála 

                                                 
1 Sjá Faulkes 1964: 30‒138. 
2 Sbr. Gunnlaug Ingólfsson 1999: xxv‒xxxiv. Þar segir Gunnlaugur Ingólfsson m.a. að orðaforðinn 
sé „sóttur í forn rit, lögbækur, eddur (Eddu-kvæði og Snorra-Eddu), dróttkvæði, helgi kvæði og 
sögur, bæi konungasögur og Íslendingasögur.“ 
3 Sjá Jón Aðalstein Jónsson 1992: ix‒xxviii. 
4 Anh-Ðào segir í formála orðabókarinnar að: „[á]rið 1999 hafði Guðrún Halldórsdóttir, 
fyrrverandi forstöðukona Námsflokka Reykjavíkur, frumkvæði að því að gefa út 
Víetnamska-íslenska/íslensk-víetnamska orðabók til að auðvelda Víetnömum á Íslandi að læra 
íslensku. […] Þess hefur verið vandlega gætt við val orða í bókina að hún kæmi að notum við nám 
og í daglegum samskiptum.“ (leturgerð frumtextans er óbreytt.) Sjá Anh-Ðào Trần 2010: 7‒8. 
5 Um þetta má nefna eftirfarandi kennslubækur sem eru þó ætlaðar fullorðnum útlendingum: Allt 
annað mál: íslenska fyrir útlendinga (2008), Íslenska fyrir alla: námsefni í íslensku sem erlendu 
máli. 1-4 (2011) og Æfingabók í íslensku: Byggð á Palli var einn í heiminum (2016). Sjá Guðlaugu 
Kjartansdóttur 2008, Sólborgu Jónsdóttur og Þorbjörgu Halldórsdóttur 2011 og Önnu 
Bjarnadóttur 2016. 
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barnaorðabókin sem til er á Íslandi6 og virðist henta fullorðnum útlendingum til að ná 

tökum á íslenskum grunnorðaforða. Hún er hins vegar þýðing af dönsku 

barnaorðabókinni Min første røde ordbog sem var gefin út árið 2006 í Danmörku eins 

og segir aftan á titilblaði.7 Því má segja að hún sé ekki byggð á íslenskum heimildum 

og í upphafi hvorki ætluð Íslendingum né útlendingum sem hafa áhuga á íslensku.8 

Jafnvel þótt útlendingum sem vilja læra íslensku fjölgi mikið þá er enn ekki hægt að 

finna neinar gagnlegar tvímálaorðabækur fyrir þá. 

Það er ekki síst í ljósi þessa sem farið var af stað með þetta verkefni. En 

markmiðið með verkefninu er að leggja grundvöll að tvímálaorðabók fyrir fullorðna 

japanska byrjendur í íslensku, sérstaklega þá sem vilja læra tungumálið sjálfir. Ástæða 

þess er sú að móðurmál undirritaðs er japanska og raunveruleg íslensk-japönsk orðabók 

er ekki til þó þörfin sé brýn. Samskipti milli Japans og Íslands eru að aukast og þar með 

fjöldi Japana sem sýnir íslensku máli og menningu áhuga. Rétt er þó að geta þess að til 

er japönsk bók sem heitir Aisurandogo Kiso 1500 Go (1996) sem inniheldur u.þ.b. tvö 

þúsund íslensk orð með þýðingum.9 Einnig má nefna vasaorðabókina Íslensk-japansk 

orðabók (1967) (eins og stendur á titlinum) sem samanstendur af u.þ.b. fjögur þúsund 

orðum. Hins vegar eru þessar bækur að mörgu leyti gamaldags og í þeim eru orð sem 

varla eru notuð í nútímaíslensku. Hér má t.d. nefna orðið aðmíráll.10 Til þess að leitast 

við að breyta slíku ástandi er gerð tilraun til að búa til íslensk-japanska orðabók. 

Í þessari ritgerð er fyrst rætt um heimildir orðaforða þessa verkefnis og aðferðir 

mínar við að semja orðalistann. Því næst koma athugasemdir við sum uppflettiorðin. 

Rætt verður um hvernig orðalistinn hefur verið endurskoðaður og flettiorðin valin. 

Síðan verða birtingarform flettnanna sýnd. Þar er fetað í fótspor Íslenskrar orðabókar 

                                                 
6 Á Íslandi eru til aðrar tví- eða fjölmála barnabækur sem heita orðabækur. Um þetta má t.d. 
nefna Fyrstu orðabókina mína (1998) og Allra fyrstu orðabókina mína (2007). Rétt er að segja að 
bækurnar séu myndskreyttar barnabækur og í þeim er hvorki að finna málfræðilegar upplýsingar 
né skýringartexta orða svo að nokkru nemi. Sjá Scarry 1998 og Björk Bjarkadóttur 2007. 
7 Barnaorðabókin var auglýst í Dagblaðinu Vísi (DV) ársins 2008 (158. tbl. bls. 24) þar segir að 
„[b]arnaorðabókin var upphaflega gefin út hjá Gyldendal í Danmörku árið 2006 og hlaut góðar 
viðtökur. Nanna Rögnvaldardóttir þýðir.“ 
8 Auglýsingar í Fréttablaðinu 2008 (228. tbl. bl. 55) segir að orðabókin sé „[n]ý glæsileg orðabók 
fyrir yngstu enskunemendurna. Hún er ríkulega myndskreytt og hefur að geyma allt sem börn 
þurfa í upphafi tungumálanáms, hvort sem er heima eða í skólanum.“ 
9 Ritstjórinn Nobuyoshi Mori segir í formálanum að u.þ.b. tvö þúsund orð séu í bókinni þótt titill 
hennar þýði 1,500 grundvallaleg íslensk orð. Sbr. Mori 1996b: i‒ii. 
10 Nobumori 1967: 2. 
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(2010)11 en með hliðsjón af tvímálaorðabókum á japönsku hefur ýmsu verið breytt eins 

og tilefni þótti til. Síðast koma dæmi um flettur sem hefjast á A í íslensk-japönsku 

orðabókinni.12 Þrátt fyrir að orðin í þessari ritgerð takmarkist við A og útskýringar á 

þeim séu ætlaðar japönskum byrjendum þá er von mín sú að tilraunir mínar geti orðið 

einhverjum veganesti í vinnslu annarra tvímálaorðabóka á íslensku. 

  

                                                 
11 Hér eftir verður Íslensk orðabók (2010) skammstöfuð sem ÍO. 
12 Hér eftir verður íslensk-japanska orðabókin sem höfundur er að vinn að skammstöfuð sem ÍJO. 
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1.0 Heimildir orðaforðans 

Hér fer á eftir skrá um þær heimildir sem orðin voru sótt úr. Þær eru úr tveimur áttum. 

Annars vegar eru íslenskar orðabækur, hins vegar íslenskir orðtíðnilistar. 

 

A. ORÐABÆKUR 

1. Íslenskar orðabækur fyrir almenning 

(1) Íslensk orðabók. 2010.  

(2) Orðabók um slangur, slettur, bannorð og annað utangarðsmál. 2010. Sjá Mörð 

Árnason o.fl. 

(3) Stóra myndorðabókin. 2007. Sjá Corbeil og Archambault. 

 

2. Barnaorðabækur 

(4) Barnaorðabókin. 2005. 

(5) Barnaorðabókin: Ensk-íslensk, íslensk-ensk. 2008. 

(6) Íslensk barnaorðabók. 2010.  

(7) Orðaskyggnir. Íslensk orðabók handa börnum: Um 2000 orð skýrð með 

myndum og dæmum. 1997. 

 

3. Tvímálaorðabækur 

(8) Íslensk-ensk orðabók. 2009. Sjá Sverri Hólmarsson o.fl. 

 

B. ORÐTÍÐNILISTAR 

(9) Frequency Dictionary Icelandic: Íslensk orðtíðnibók. 2012. 

(10) Íslensk orðtíðnibók. 1991. 

(11) „Tíðni orða“. 2017. Mörkuð íslensk málheild (MIM).13 

 

Fyrsta bókin á listanum, Íslensk orðabók eða ÍO er aðalheimildin í þessu verkefni. 

Ástæðan er sú að hún er stærsta íslenska prentaða orðabókin; hún kom fyrst út undir 

nafninu Íslenzk orðabók handa skólum og almenningi (1963) sem Árni Böðvarsson 

                                                 
13 Mörkuð íslensk málheild (MIM) er eina markaða málheildin (e. tagged corpus) um íslensku. Í 
henni „má finna um 25 milljónir orða af fjölbreyttum textum sem eru geymdir í stöðluðu sniði í 
rafrænu formi.“ Sbr. „Um MÍM“ á vefsíðu Markaðrar íslenskrar málheildar. Eftirleiðis verður 
Mörkuð íslensk málheild skammstöfuð MIM.  
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ritstýrði.14 Með henni er samt ekki hægt að greina að grunnorðaforða sem byrjendur í 

íslensku eiga að tileinka sér og önnur orð sem teljast kannski vera léttvæg. Eins og 

margar orðabækur hefur ÍO þar að auki tilhneigingu til að safna úreltum orðum og 

draugorðum, eins og Kristín Bjarnadóttir bendir á.15 Þannig að til þess að búa til virkan 

orðalista fyrir fullorðna byrjendur þarf að sjálfsögðu að fjarlægja slík orð. Á hinn 

bóginn eru til orð sem fyrir finnast ekki í ÍO en standa engu síður í tvímálaorðabókum 

og útlendingar eiga e.t.v. að læra. Það má t.d. nefna Austfirðir.16 Einsmálsorðabækur 

fyrir innfædda hafa m.ö.o. stundum ekki þau orð sem útlendingar eiga eða þurfa að læra. 

Aftur á móti virðast sum orðanna í tvímálaorðabókum vera sjaldgæf og þýðingarlítil. 

Um þetta má nefna nafnorðið ax sem kemur aðeins einu sinni fyrir í MIM.17 Þess vegna 

er ekki hægt að treysta á orðabækur til að safna virkum grunnorðaforða. Á þessu stigi 

hefur því aðeins verið leitast við að safna margs konar orðum í því skyni að bæta og 

stækka orðalistann. Þess vegna hefur orðum úr (8) verið bætt við hann. Þar að auki hafa 

bæst orð úr (2) og (3). Úr þeim komu orðin aksturstölva (e. on-board computer eða trip 

computer) 18 og abbalegur19 svo dæmi séu tekin. Auk þeirra hafa orð úr öllum íslensku 

barnaorðabókunum, þ.e. (4), (5), (6) og (7), verið sett á orðalistann til að safna þeim 

orðum sem íslensk börn eiga eða þurfa að læra.20 Segja má að ekki aðeins börn heldur 

einnig fullorðnir noti flest orð í barnaorðabókum þegar tíðni orðanna er skoðuð í MIM. 

Það að nota orðalista úr eldri orðabókum til að taka saman orðalista fyrir nýja 

orðabók hefur hins vegar ýmis vandræði í för með sér. Nefna má nokkur: 

 

1) Skilgreining á markhópi og yfirgripi á ekki við í nýju verki. 

2) Hluta orðaforðans vantaði til skamms tíma í orðabækur. 

3) Tilhneiging er til að safna sjaldgæfum orðum, á kostnað þess sem algengt er 

(Ritmálssafn Orðabókar Háskólans). 

4) Orðaforðinn verður úreltur og því þarf bæði að bæta við og grisja. 

                                                 
14 Sjá Íslenska orðabók 2010: v‒vii. Þar er sagt að: „[h]ér var fyrsta íslensk-íslenska orðabókin. Að 
baki útgáfunni lá sá metnaður að Íslensk orðabók yrði bæði þarfur þjónn og traustur lærimeistari, 
að hún gæti orðið leiðarvísir um nútímann á móðurmálinu og skilaði jafnframt forni arfleifð til 
nýrra kynslóða. Þann metnað tökum við í arf frá Árna Böðvarssyni ritsjóra og samverkamömmum 
hans.“ 
15 Sjá Kristínu Bjarnadóttur 2012. Þar tekur Kristín orðið nösgæs sem dæmi um draugorð. 
16 Orðið er t.d. í Íslensk-enskri orðabók. Sjá Sverri Hólmarsson o.fl. 2009: 21.  
17 Ibid. Einnig Markaða íslenska málheild (MIM) 2017. 
18 Stóra myndorðabókin 2007: 556. 
19 Mörður Árnason o.fl. 2010: 1. 
20 Sigurður Jónsson frá Arnarvatni segir að barnaorðabók sín sé „tilraun til að bæta úr brýnni þörf 
fyrir íslenska orðabók handa nemendum í neðri bekkjum grunnskóla.“ Sjá Sigurð Jónsson frá 
Arnarvatni 2005: v‒viii. 
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5) Villur og draugorð geta átt sér langa ævi.21 

 

Til þess að reyna að bæta úr slíkum göllum hafa ofannefndir orðtíðnilistar, þ.e. (9), (10) 

og (11), verið notaðir. Með þeim er einnig hægt að auka virkan orðaforða 

nútímamálsins. Samhliða því var meðvitað leitast við að fækka sjaldgæfum orðum. 

Þegar allt er saman talið er heildarfjöldi orða sem hefjast á A u.þ.b. 3800 talsins. 

  

                                                 
21 Kristín Bjarnadóttir 2012. 
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2.0 Aðferðir við val á flettiorðum 

Þegar búið var að safna orðum úr heimildunum var MIM notuð til að fá tíðnitölur 

sérhvers orðs; það var gert strax í upphafi. Eins og sjá má á vefsíðu MIM hefur hún 

u.þ.b. 25 milljónir orða úr ýmiss konar textum sem voru ritaðir á tímabilinu 2000‒

2010.22 Þess vegna mætti segja að notkunin á MIM gefi bestu útkomuna og það sé 

árangursríkasta leiðin til að gera orðalista þessa verkefnis með þarfir byrjenda í 

nútímaíslensku í huga. MIM er samt ekki algild eins og Kristín Bjarnadóttir hefur bent 

á.23 Því voru Frequency Dictionary Icelandic: Íslensk orðtíðnibók (2012) og Íslensk 

orðtíðnibók (1991) hafðar til hliðsjónar á þessu stigi. 

Síðan var byrjað á að fjarlægja mannanöfn og útlensk orð úr listanum jafnvel 

þótt tíðnitölur þeirra væru afar háar. Ástæða þess er sú að í vali á uppflettiorðum var 

leitast við að feta í fótspor eldri tvímálaorðabóka á íslensku þar sem slík orð eru ekki. 

Rétt er að segja að tvímálaorðabækur að undanskilinni Íslensk-danskri orðabók (1980‒

1981) hafi ekki mannanöfn.24 Auk þess má segja að útlensk orð séu ekki í íslenskum 

flettum í orðabókum á íslensku.  

 Þegar þetta var búið var hægt að halda því fram að grundvallarorðalisti 

verkefnisins hafi verið tilbúinn. Þar eru eitt hundrað orð sem hefjast á A og koma fyrir 

oftar en eitt þúsund sinnum í MIM. Auk þeirra eru þar 256 orð sem hefjast á A og koma 

fyrir oftar en eitt hundrað sinnum. Tekið skal fram að hér er sleppt aðskeytum af hvaða 

toga sem er.25  Í þessu verkefni var gert ráð fyrir því að fyrstu hundrað orðin séu 

mikilvægustu grundvallarorðin en næstu 256 orðin næstmikilvægust fyrir byrjendur. 

Eins og sjá má á orðalista í fimmta kafla þessarar ritgerðar eru öll orð sem koma fyrir 

oftar en eitt hundrað sinnum í MIM höfð sem uppflettiorð í íslensk-japönsku 

orðabókinni sem þetta verkefni snýst um. Á listanum eru mikilvægustu hundrað orðin 

mörkuð með þremur stjörnum, ***. 

                                                 
22 Mörkuð íslensk málheild (MIM) (e.d.) Sjá sérstaklega „Um MÍM“ í vefsíðunni. 
23 Sbr. Kristínu Bjarnadóttur 2012. 
24 Í Íslensk-danskri orðabók A-L finnst t.d. kvenmannsnafnið Anna. Samt er ekki hægt að finna það 
í Íslensk-enskri orðabók (2009). Þar kemur samtengingin annaðhvort … eða á eftir 
beygingarmyndinni ann af sögninni unna. Sbr. Íslensk-danska orðabók A-L 1980: 38 og 
Íslensk-enska orðabók 2009: 28. 
25 Á orðalistanum eru 17 aðskeyti, við- og forliðir sem hefjast á A, eru í ÍO og komu oftar en eitt 
hundrað sinnum í MIM. 
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Fyrsta gerð listans var að sumu leyti tilviljanakennd. Á listanum var t.d. ekki 

orðið Akureyri enda þótt orðið Akureyringur sé þar að finna. Þannig að líklega er ekki 

hægt að skilja hvað Akureyri er, ef ekki er gerð grein fyrir orðinu í skýringartexta 

orðsins Akureyringur.26 Slíkum staðarnöfnum á Íslandi var bætt við listann jafnvel þótt 

þau komi ekki fyrir oftar en eitt hundrað sinnum í MIM. 

Annað á hins vegar við um lýsingarorð sem dregin eru af heimsálfum og 

erlendum löndum og borgum. Í fyrstu gerð orðalistans voru nöfn heimsálfa, eins og t.d. 

Asía og Afríka, og lýsingarorð dregin af þeim, þ.e. asískur og afrískur. Þar eru hins 

vegar ekki lýsingarorð sem dregin eru af löndum og borgum, eins og t.d. aþenskur og 

argentínskur þó að orðin Aþena og Argentína séu á listanum. Á listanum eru mörg dæmi 

af þessu tagi. Þess vegna voru orðabækur sem ætlaðar eru börnum hafðar til hliðsjónar 

til þess að bæta úr slíku ósamræmi á listanum.27 Kannað var hvort orð sem lítt eða varla 

þekkjast fyndust á þeim. En það breytti næstum engu. Í næsta kafla koma nánari 

athugasemdir við sum orðanna á listanum. 

  

                                                 
26 Í ÍO er Akureyringur skilgreindur sem „maður á/frá Akureyri“. Þar er ekki að finna 
uppflettiorðið Akureyri enda þótt finna megi orðið í skýringartexta orðsins Akureyrarkaupstaður. 
Íslensk-pólsk, pólsk-íslensk skólaorðabók (2006) hefur flettiorðin Akureyri og Akureyringur. Þar er 
orðið Akureyri þó ekki með neinum skýringartexta. Aftur á móti hefur Akureyringur eftirfarandi 
skýringartexta eins og í ÍO: „mieszkaniec Akureyri.“ Það er aðeins Íslensk-dönsk orðabók A-L 
(1980) sem hefur þessi tvö orð sem uppflettiorð með skýringartexta fyrir hvort orð. Þar er 
Akureyri skilgreind sem „Købstad paa Nordlandet“ og Akureyringur „Indbygger af Akureyri“. Sjá 
Íslenska orðabók 2010: 15, Bartoszek 2006: 11 og Sigfús Blöndal 1980: 25. 
27 Guðrún Kvaran bendir á að reglur í íslensku orðasafni gildi ekki aðeins fyrir íslensk börn heldur 
einnig útlendinga. Að hennar sögn er beygingarmál eins og íslenska „barni hreint ekki auðvelt 
viðureignar. Sama gildir um útlending sem læra þarf alls kyns málfræðileg atriði sem honum eru 
ef til vill framandi.“ Sjá Guðrúnu Kvaran 2005: 183‒186. 



11 

 

3.0 Athugasemdir við orðalistann 

Í þessum kafla verður fjallað um sum orðanna sem telja má umhugsunarverð af ýmsum 

ástæðum. Þar að auki koma fram ýmsar upplýsingar um það hvernig ÍJO er samin. 

Einnig verður rætt um aukareglur við val á uppflettiorðum. Þessar reglur komu ekki 

fram í 2. kafla. 

 

3.1 að 

Samkvæmt ÍO greinist orðið að í þrennt, þ.e. þrjá orðflokka. Fyrst er 

atviksorðið/forsetningin að, þá samtengingin að og síðast er nafnháttarmerkið að. Eins 

og í ÍO eru þessi orð í ÍJO öll aðgreind með litlum tölum.28 Í ÍJO er röð uppflettiorðanna 

sem hafa sömu orðabókarmynd hins vegar öðruvísi en í ÍO. 

Í ÍO kemur atviksorðið/forsetningin að fyrst. Næst kemur samtengingin og 

nafnháttarmerkið síðast.29 Svo virðist sem þessi röð fari eftir hve miklar upplýsingar 

eru um hvert orð þó að ástæðunni sé ekki lýst í ÍO. Í ÍJO standa flettiorð fyrst í 

stafrófsröð eins og í hefðbundnum orðabókum. Hins vegar er þeim raðað næst eftir 

tíðnitölunum í MIM. Þess vegna er nafnháttarmerkið að fyrst í röðinni, samtengingin 

númer tvö og atviksorðið/forsetningin síðust í röðinni í ÍJO.30 Þessi regla gildir einnig 

um ýmiss konar sambönd orða innan skýringartexta sérhvers orðs. 

Í atviksorðinu/forsetningunni að eru t.d. 10 orðastæður sem vísa til tíma.31 Ef 

þeim væri raðað eftir tíðnitölum sem MIM gefur þá ætti niðurröðunin í ÍO að breytast. 

Hér á eftir er niðurröðunin í ÍO sýnd. Þar að auki kemur fram niðurröðun í ÍJO sem fer 

eftir tíðnitölunum. Tölur innan sviga eru tíðnitölur hverrar stæðu: 

 

Niðurröðun í ÍO 

1) að morgni 

2) að deginum 

3) að jólum 

4) að svo mæltu 

                                                 
28 Um þetta er fjallað í kafla 4.3. 
29 Íslensk orðabók 2010: 1. 
30 Í MIM kom nafnháttarmerkið að fyrir 54.0429 sinnum, samtengingin 35.6326 sinnum og 
atviksorð/forsetningin 14.7651 sinnum. Sbr. Markaða íslenska málheild (MIM) (e.d.). 
31 Orðastæða er þannig skýrð í Íslenskri nútímamálsorðabók: tvö eða fleiri orð sem standa saman 
í föstu sambandi, t.d. 'ná árangri'. Samkvæmt þessu nær orðið orðastæða yfir ýmiss konar 
sambönd í íslensku. 

 

Niðurröðun í ÍJO 

1) að lokum (2524) 

2) að nýju (935) 

3) að morgni (til) (441) 

4) að síðustu (226) 
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5) að ári 

6) að nýju 

7) að lokum 

8) að síðustu 

9) að sinni 

10) hver að öðrum 

5) að sinni (216) 

6) að ári (126) 

7) að jólum (48) 

8) að svo mæltu (40) 

9) að deginum  (til) (36) 

10) hver að öðrum (8)32

 

Hér kemur í ljós að niðurröð orðastæðnanna í ÍO fer ekki alltaf eftir þörfum byrjenda í 

nútímaíslensku. Stæðan að lokum sem er algengust í MIM er hins vegar númer sjö í 

röðinni í ÍO. Orðastæðan að deginum (til) er númer tvö í ÍO þrátt fyrir að hún sé ekki 

svo oft notuð ef miðað er við tíðnitöluna. Þess vegna má segja að niðurröðun 

orðastæðnanna í skýringartexta atviksorðsins/forsetningarinnar að í ÍO henti byrjendum 

ekki vel. Þetta á líka við um aðrar flettur í ÍO. Þó að hún hafi miklar upplýsingar um 

íslensku þá bendir hún ekki á hvaða orðastæður (og orðasambönd) eru varla eða ekki 

notaðar í nútímaíslensku. ÍJO hefur aftur á móti aðeins þær stæður og sambönd sem 

koma oftar en eitt hundrað sinnum í MIM og þeim er raðað eftir mikilvægi þeirra sem 

metið er eftir tíðnitölunum sem málheildin gefur, eins og margir höfundar og ritstjórar 

orðabóka gera.33 

Að sjálfsöguðu er nauðsynlegt að rannsaka orð og skilgreina 

grundvallarmerkingu þess áður en fjallað er um mikilvægi þess og hvernig það birtist 

og það notað. Í þessu verkefni var grundvallarmerking orða hins vegar ekki rannsökuð 

nákvæmlega. Ástæðan er tímaskortur. Því er grundvallarmerking hvers orðs í ÍJO að 

mestu leyti byggð á skilgreiningunni í ÍO. Til að mynda er merking 

atviksorðsins/forsetningarinnar að talin vera orð sem notað er ʿum stefnu, hreyfingu til 

e-s staðar, í áttina til e-sʾ eins og skilgreint er í ÍO. 34 

 

3.2 afganskur og asískur 

Eins og sagt var í öðrum kafla eru lýsingarorðin sem eru leidd af nöfnum landa og borga 

ekki í ÍJO enda þótt þau lýsingarorð sem dregin eru af nöfnum heimsálfa séu 

uppflettiorð þar. Ástæða þess er sú að slík lýsingarorð, eins og t.d. asískur og afrískur, 

koma fyrir oftar en eitt hundrað sinnum í MIM en lýsingarorð, eins og t.d. aþenskur og 

                                                 
32 Eins og sjá má í niðurstöðum í MIM þekkist þessi orðastæða lítt eða varla í nútímaíslensku. 
33 Sbr. Kristínu Bjarnadóttur 2012. 
34 Íslensk orðabók 2010: 1. 
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afganskur, koma fyrir sjaldnar en 99 sinnum.35 Þessi regla gildir einnig um íbúaheiti. 

Að undaskildum orðunum Akureyringur og Austfirðingur er ekkert íbúaheiti sem hefst 

á A á lista flettiorðanna í ÍJO. Þetta er vegna þess að tíðnitalan er lág. 36 Það er þó nefnt 

í skýringartexta sérhvers stöðunafns, þ.e. nafn heimsálfa, landa og borga. Þannig er 

orðið Afgani að finna í skýringartexta uppflettiorðsins Afganistan svo dæmi sé tekið. 

Þetta sýnir vel að persónulegt mat er ekki viðhaft við val á flettiorðum í ÍJO. Auk þess 

skal tekið fram að merking orðs skiptir ekki máli við valið.  

 

3.3 afskaplegur – afskaplega og andskoti – andskotans 

Atviksorðið afskaplega kemur 781 sinnum fyrir í MIM, en lýsingarorðið afskaplegur 

hins vegar aðeins átta sinnum. Í ÍO er lýsingarorðið sett sem flettiorð en þar er 

atviksorðið ekki að finna. Aftur á móti eru bæði orðin skráð sem flettiorð í Íslensk-

enskri orðabók. Spurningin hér er sú hvort það sé í góðu lagi að telja orðið afskaplega 

sjálfstætt uppflettiorð með skýringartexta. 

Eins og Guðrún Kvaran segir má gera ráð fyrir því að grundvöllur atviksorða 

með viðskeytinu -lega séu lýsingarorð með viðskeytinu -leg-ur.37 Hér er atviksorðið 

afskaplega talið sjálfstætt orð af sérstökum orðflokki. Það er m.ö.o. ekki aðeins 

undirsett mynd lýsingarorðsins afskaplegur. Þess vegna má segja að það sé í góðu lagi 

að skrá orðið afskaplega sem sjálfstætt uppflettiorð með skýringartexta í ÍJO enda þótt 

uppruni þess sé ekki flettiorð. Vegna lágu tíðnitölunnar er orðið afskaplegur aðeins 

nefnt í skýringartexta atviksorðsins afskaplega. Þessi regla gildir einnig um ýmis önnur 

atviksorð sem eru af dregin lýsingarorðum. Dæmi um það eru auðveldlega og 

augljóslega. Þessi atviksorð koma öll fyrir oftar en eitt hundrað sinnum í MIM, en 

lýsingarorðin ná þar ekki lágmarki.38 Þess vegna eru aðeins atviksorðin skráð sem 

uppflettiorð í ÍJO. Í skýringatextum þeirra eru lýsingarorðin nefnd, eins og orðið 

afskaplegur er nefnt í skýringartexta orðsins afskaplega. 

                                                 
35 Lýsingarorðið afganskur kemur 46 sinnum fyrir og aþenskur 28 sinnum annars vegar, en 
lýsingarorðin asískur 165 sinnum og afrískur 239 sinnum hins vegar. Sbr. Markaða íslenska 
málheild (MIM) (e.d.). 
36 Orðið Austfirðingur kom 138 sinnum fyrir, Akureyringur 178 sinnum, Afgani átta sinnum, 
Aþeningur níu sinnum, Afríkubúi tvisvar sinnum, Afríkumaður 15 sinnum, Asíubúi tvisvar sinnum 
og Asíumaður fjórum sinnum. Sbr. Ibid. 
37 Sjá Guðrúnu Kvaran 2005: 142. 
38 Lýsingarorðið auðveldlegur kemur tvisvar sinnum fyrir í MIM annars vegar, en atviksorðið 586 
sinnum hins vegar. Líkt og þetta kemur atviksorðið augljóslega fyrir 774 sinnum og lýsingarorðið 
augljóslegur aðeins einu sinni. Sbr. Markaða íslenska málheild (MIM) (e.d). 
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Vegna hárra tíðnitala eru nafnorðið andskoti og eignarfallsmynd þess, 

andskotans, bæði skráð sem uppflettiorð í ÍJO.39 Í flestum orðabókum á íslensku er 

andskotans hins vegar ekki flettiorð. Það eru aðeins Íslensk samheitaorðabók (2012) og 

veforðabækurnar tvær, ISLEX-orðabókin og Íslensk nútímamálsorðabók, sem hafa 

andskotans sem uppflettiorð. Í Íslenskri nútímamálsorðabók er andskotans talið 

lýsingar- eða atviksorð sem merkir ʿsterkt blótsyrðiʾ. 40  Til að glöggva sig á 

merkingunni þarf þess vegna að skoða flettuna andskoti. Að þessu leyti fetar ÍJO í spor 

Íslenskrar nútímamálsorðabókar. Í uppflettiorðinu andskotans koma því fyrir dæmi um 

notkunina og vísunartáknið → sem vísar í flettiorðið andskoti til að átta sig á 

merkingunni nánar. Þar að auki kemur japanska þýðingin á andskotans að sjálfsögðu 

fyrir í skýringartextanum. Vísunartáknið → er einnig í flettiorðinu andskoti. Með 

tákninu geta notendur fundið dæmi um notkun andskotans. 

 

3.4 aðstaða – aðstæður 

Tíðnitölur orðanna aðstaða og aðstæður í MIM eru báðar hærri en eitt þúsund.41 Þau 

verða þess vegna bæði flettiorð í ÍJO. Hins vegar vaknar ein spurning við þessi tvö orð, 

þ.e. hvernig eigi að aðgreina orð sem hafa svipaðar merkingar og gera grein fyrir 

mismuninum á þeim. 

Í ÍO er muninum á orðunum ekki lýst. Orðið aðstaða er þar skilgreint sem ʿ staða, 

það hvernig e-r stendur að e-u, aðstæðurʾ annars vegar, en orðið aðstæður sem 

ʿkringumstæðurʾ eða ʿaðstaðaʾ hins vegar. 42 Í öðrum tvímálaorðabókum á íslensku, 

eins og t.d. Íslensk-enskri orðabók (2009), hafa orðin hvort sína þýðinguna. Orðið 

aðstaða þýðir þar ʿ(staða) positionʾ eða ʿ(aðstæður) facilityʾ annars vegar, en orðið 

aðstæður ʿconditions, circumstancesʾ hins vegar. 43 Samt er enn ekki hægt að skilja 

mismuninn á orðunum aðstaða og aðstæður þegar aðstaða þýðir ʿaðstæður.ʾ Það er í 

veforðabókinni Íslenskri nútímamálsorðabók sem nánari skilgreiningar orðanna birtast. 

Orðið aðstæður er þar skilgreint sem ʿþað hvernig e-u er háttað, það hvernig e-ð er, 

hættirʾ annars vegar, en aðstaða ʿhúsakynni og búnaður fyrir tiltekna starfsemiʾ eða 

                                                 
39 Orðið andskoti kemur 205 sinnum fyrir í MIM og eignarfallsmyndin andskotans 150 sinnum. 
Sbr. Markaða íslenska málheild (MIM) (e.d). 
40 Íslensk nútímamálsorðabók (e.d). 
41 Orðið aðstaða kemur 1761 sinnum fyrir í MIM og orðið aðstæður 6199 sinnum. 
42 Íslensk orðabók 2010: 5. 
43 Sverrir Hólmarsson o.fl. 2009: 3. 
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ʿstaða, starf eða annað sem gefur kost á að gera eitthvað sem ella væri ekki hægtʾ hins 

vegar. 44  Auk þess hefur notkun á orðunum verið könnuð með hjálp Stóru 

orðabókarinnar um íslenska málnotkun (2005) eftir Jón Hilmar Jónsson45 til þess að 

ÍJO geti gefið notendum sínum aðgengilegri skýringu á mismuninum. 

Stóra orðabókin sýnir að erfitt er að aðgreina orðin í ljósi þeirra lýsingarorða 

sem þau taka með sér. Ástæðan er sú að lýsingarorðin sem oft eru notuð með þeim eru 

afar lík.46 Hins vegar bendir orðabókin til þess að hægt sé að aðgreina orðin aðstaða og 

aðstæður með hlutverkum í setningu. Orðið aðstaða er oft notað með atburðarsögn eða 

aðgerðarsögn eins og t.d. bæta og batna  en orðið aðstæður er aðallega með ástandssögn 

eins og t.d. vera.47 Stóra orðabókin tekur dæmi um þetta eins og t.d. „aðstaða batnar“, 

„bæta aðstöðuna“ og „hafa aðstöðu til að <drýgja tekjur sínar>“ 48 annar vegar, en 

„kynnast aðstæðum “, „vera kunnugur aðstæðum“ og „meta aðstæður“49 hins vegar. 

Orðabókin sýnir þar að auki að orðið aðstaða er oft með greini og fornafnið sinn50, en 

aftur á móti er orðið aðstæður oft án greinis. Þess vegna má segja að orðið aðstæður sé 

oft notað um kringumstæður sem maður getur ekki haft áhrif á, og orðið aðstaða sé á 

hinn bóginn oft notað þegar frumlagið/gerandinn reynir að hafa áhrif á stöðu sína, eins 

og t.d. þegar maður reynir að bæta ástand sitt. Þessi skýring á mismun orðanna aðstaða 

og aðstæður er gefin í útskýringartextum þeirra eins og sjá má í kafla 5.2. ÍJO gefur 

þannig skýringu á mismun orða sem hafa svipaða merkingu. 

 

3.5 allur, allir, allt, alls og allra 

Í ÍO hefur uppflettiorðið allur fjóra undirflokka, þ.e. allir, allt, alls og allra. Þeir eru 

aðgreindir eftir merkingu og notkun. Orðið allur þýðir ʿheill, óskertur, óskipturʾ annars 

vegar en orðið allir ʿhver og einn með töluʾ hins vegar.51 Ofannefndar fjórar orðmyndir 

eiga allar rætur sínar að rekja til orðsins allur þótt merkingarnar séu ólíkar þrátt fyrir 

                                                 
44 Íslensk nútímamálsorðabók (e.d). 
45 Hér á eftir verður Stóra orðabókin um íslenska málnotkun kölluð Stóra orðabókin. 
46 Sbr. Jón Hilmar Jónsson 2005: 845.  
47 Um verknaðarflokka sagna sjá Jóhannes Gísla Jónsson 2005: 486‒496.   
48 Jón Hilmar Jónsson 2005: 845. 
49 Ibid. 
50 Ibid. Þar kemur fyrir samsetningin nýta sér aðstöðu sína svo að dæmi sé tekið. 
51 Íslensk orðabók 2010: 19. Þar kemur fyrir „allur hópurinn“ og „allan daginn“ sem dæmi um 
notkun orðsins allur. Undir allir eru „allir drengirnir“ og „allar bækurnar“ hins vegar dæmi um 
notkunina. 
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sameiginlegan uppruna. Hér vaknar því sú spurning hvort æskilegt sé að þessar 

orðmyndir úr orðinu allur verði flettiorð í ÍJO? 

Í stuttu máli sagt er fleirtölumyndin allir höfð sem flettiorð í ÍJO vegna þess að 

hún kemur fyrir oftar en eitt hundrað sinnum í MIM. Af sömu ástæðu verða 

orðmyndirnar allt, alls og allra einnig uppflettiorð í ÍJO.52 Í skýringartextum þeirra 

kemur fyrir vísunartáknið sbr. (参照 á japönsku)53 sem vísar í allur. Í flettiorðinu allur 

er á hinn bóginn haft vísunartáknið → sem vísar í sérhvert flettiorð. Ástæða þess er sú 

að allir, allt, alls og allra teljast sjálfstæð uppflettiorð og þess vegna eru hvorki 

skýringar á þeim né dæmi um notkunina gefin í skýringartexta orðsins allur. Hér fetar 

ÍJO í spor veforðabókarinnar Íslensk nútímamálsorðabók eins og í orðunum andskoti 

og andskotans. 

 

3.6 anna - annast, ala – alast og auka – aukast 

Samkvæmt ÍO þýðir sögnin anna ʿráða við e-ð, koma e-u í verk, komast yfir e-ðʾ en st-

form hennar, þ.e. annast, þýðir ʿ sjá um e-ðʾ og ʿ styðja.ʾ54 Merking þeirra er þannig ólík. 

Það er líka annar mismunur á orðunum. Til að mynda tekur sögnin anna 

þágufallsandlag með sér en annast stýrir þolfalli. Þar að auki getur annast aðeins verið 

í ópersónulegri þolmynd.55 Þess vegna má segja að annast teljist sjálfstæð st-sögn.56 Í 

ÍJO eru flettiorð aðgreind eftir orðflokki og merkingu. Þess vegna geta sagnirnar anna 

og annast báðar verið flettiorð ef tíðni þeirra í MIM leyfir. Tíðnitala orðsins annast er 

1,658 en orðsins anna 52.57 Þess vegna verður annast uppflettiorð í ÍJO en anna er 

nefnd í skýringartexta með annast. 

Staða aukast gagnvart auka er ólík því sem við á um annast og anna. Ástæðan 

er sú að í st-forminu hverfur germyndarfrumlagið58 eins og sjá má í notkunardæmum 

um aukast í Stóru orðabókinni. Þar kemur fyrir setningin „viðskipti Íslendinga við 

Evrópubandalagið aukast sífellt“ svo dæmi sé tekið. 59  Því er óhætt að segja að 

                                                 
52 Orðið allir kemur 49.353 sinnum fyrir í MIM, allt 37.565 sinnum, alls 8290 sinnum og allra 5561 
sinni. Sbr. Markaða íslenska málheild (MIM) (e.d). 
53 Um vísunartáknin 参照 og → er fjallað í kafla 4.6. 
54 Ib: 28. 
55 Sjá Höskuld Þráinsson 2005: 388. 
56 Sbr. Ib: 392‒401. 
57 Sbr. Markaða íslenska málheild (MIM) (e.d). 
58 Sbr. Höskuld Þráinsson 2005: 394‒397. 
59 Sjá Jón Hilmar Jónsson 2005: 30.  
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merkingin í orðinu aukast sé leidd af auka. ÍJO gerir þess vegna grein fyrir st-forminu 

aukast í útskýringartexta flettiorðsins auka þrátt fyrir að aukast geti staðið sjálfstætt 

tíðni sinnar vegna.60 Innbyrðis staða auka og aukast annars vegar er því ólík stöðu anna 

og annast hins vegar. Þetta gildir einnig um orðin ala og alast. Þannig kemur alast 

aðeins fyrir í skýringartexta orðsins ala.61 Í ÍJO er hins vegar aðeins gerð grein fyrir 

stæðunni alast upp. Ástæðan er sú að alast kemur einungis fyrir með upp og engin 

dæmi eru um annað. Má þar vísa til MIM og Stóru orðabókarinnar. 

 

3.7 annar 

Töluorðið annar og óákveðna fornafnið annar eru bæði uppflettiorð í ÍJO. 62  Um 

óákveðna fornafnið annar gilda sömu reglur og um óákveðna fornafnið allur. Eins og 

t.d. alls er atviksorðið annars þess vegna talið sjálfstætt uppflettiorð í ÍJO.63 Auk þess 

verða fornöfnin annar hver, annar hvor og annar tveggja64 flettiorð með skýringartexta 

og dæmi sýnd um notkunina.65 

Ólíkt orðinu allur eru beygingarmyndir fornafnsins/raðtölunnar annar 

sérstakar.66 Til þess að byrjendur í íslensku geta leitað að orðum á auðveldan hátt eru 

beygingarmyndirnar aðrir, aðrar, öðru og öðrum skráð sem flettiorð í ÍJO. Þeim fylgja 

málfræðilegar upplýsingar sem sýna kyn flettiorðs, fall og tölu. Þar að auki er 

tilvísunartáknið → notað. Það vísar á annar svo að notendur nái tökum á merkingu 

orðanna. 

 

3.8 Skammstafanir: ASÍ, a.m.k., og ath. 

                                                 
60 Sögnin auka kom 6080 sinnum fyrir í MIM og aukast 4433 sinnum. 
61 Þess ber jafnframt að geta að alast gæti staðið sjálfstætt tíðni sinnar vegna. Sögnin ala kom 
fyrir 1201 sinnum og alast 970 sinnum í MIM. 
62 Orðið annar er líka notað sem lýsingarorð í merkingunni ʿeinhver annar (nýr)ʾ þegar nafnorðið 
sem fylgir er greinislaust. Í kennslubókinni Íslenska fyrir útlendinga (2009) eftir Ástu 
Svavarsdóttur og Margrétu Jónsdóttur má sjá dæmi um þetta: „Jón ætlar að fá sér annan bíl af 
því að sá blái er orðinn of gamall.“ Sbr. Ástu Svavarsdóttur og Margrétu Jónsdóttur 2009: 148. 
63 Óákveðna fornafnið annar kom fyrir 94,459 í MIM og atviksorðið annars 3,740. Sjá líka kafla 
3.5. 
64 Í ÍO er fornafnið annar tveggi haft ásamt annar tveggja. Í ÍJO stendur aðeins annar tveggja sem 
uppflettiorð. Ástæðan er sú að annar tveggi þekkist varla. Í MIM kemur það ekki einu sinni fyrir. 
65 Fornöfnin koma öll fyrir oftar en eitt hundrað sinnum í MIM. Annar hver kemur þar 525 sinnum 
fyrir, annar hvor 532 sinnum og annar tveggja 108 sinnum. 
66 Sbr. Höskuld Þráinsson 2006: 227 og Beygingarlýsingu íslensks nútímamáls (e.d.). Þess má geta 
að beygingu orðsins annar skiptast á ann- og að(r). 
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ASÍ er skammstöfunin fyrir Alþýðusamband Íslands. Í ÍJO er hvort tveggja flettiorð 

tíðni sinnar vegna.67 Hins vegar er aðeins hafður skýringartexti með heildinni, þ.e. 

Alþýðusamband Íslands. Þannig að líkt og í Íslensku alfræðiorðabókinni (1990) er ASÍ 

aðeins með vísunartáknið → sem vísar í heildina og í henni er hægt að öðlast skýringu 

á skammstöfuninni.68 

Þessi regla gildir einnig um skammstafanirnar a.m.k.69 og ath.70 Ólíkt öðrum 

skammstöfunum getur ath. hins vegar vísað til fleiri en einnar beygingarmyndar. ÍJO 

lýsir þess vegna því að skammstöfunin ath. geti merkt nafnhátt sagnarinnar athuga, 

boðhátt í eintölu og fleirtölu og viðtengingarháttarmynd st-formsins. 

  

                                                 
67 Skammstöfunin ASÍ kemur fyrir 273 sinnum í MIM og Alþýðusamband Íslands 130 sinnum. 
68 Sjá Íslensku alfræðiorðabókina 1. A-G 1990: 44 og 79. 
69 Sambandið að minnsta kosti kemur 2426 sinnum fyrir og skammstöfunin a.m.k. 2212 sinnum. 
70 Sögnin athuga kom fyrir 1482 sinnum í MIM og skammstöfun hennar kom þar fyrir 185 
sinnum. 
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4.0 Birtingarform flettna í ÍJO 

Hér er sýnt birtingarform flettna í ÍJO. „Leiðbeiningar um notkun“ í ÍO eru 

fyrirmyndin.71 Undirköflum í þessum kafla er skipt í 9 hluta. 

 

4.1 Orðhlutaskil 

Samsettu uppflettiorði í ÍJO er skipt í orðhluta með miðlægum punkti, lóðstriki, þ.e. 

lóðréttu striki í texta eða skástriki. Aðalreglur um þessi merki eru sýndar hér næst: 

 

1) Miðlægur punktur táknar aðalskil og er notaður á mörkum samsetninga grunnorða 

(t.d. Austur·ríki). 

2) Lóðstrik táknar aukaskil og er notað á skilum forskeytis og aðalorðs (t.d. al|gjör). 

3) Í uppflettiorði með greini táknar lóðstrik einnig skil á milli orðs og greinis (t.d. 

Atlants·hafs·banda·lag|ið) 

4) Lóðstrik getur gefið upplýsingar um framburð eða línuskiptingu (t.d. arki|tekt). 

5) Skástrik táknar skil á milli stofns orðs og beygingarendingar (t.d. Amerík/a). 

 

Þrátt fyrir þetta er ekki að vænta fulls samræmis enda geta orð oft verið óljós. Orðið 

arkitekt gæti í raun og veru verið dæmi um slíkt. Orðið, sem er tökuorð, er myndað úr 

orðhlutum sem eru íslensku framandi.72 Þegar skilin eru ekki glögg þá eru þau ekki 

sýnd. Í ÍJO er þó leitast við nota merkin eins mikið og hægt er til þess að auðvelda 

byrjendum í íslensku að skilja gerð eða myndun íslenskra orða. Í samsettu orði virðist 

skipting þess stundum of mikil en getur sparað notendum tíma við að fletta upp 

orðhlutunum til að virða fyrir sér skil þeirra.73 Ólíkt því sem á við um ÍO er því gerð 

eins mikil grein og hægt er fyrir öllum orðhlutaskilum í samsettu orði. Um þetta má 

nefna orðið Atlantshafsbandalagið. Í ÍJO er það skrifað sem Atlants·hafs·banda·lag|ið 

en ekki sem Atlantshafs·bandalag|ið.74  

 

4.2 Beyging 

                                                 
71 Sbr. Íslenska orðabók 2010: xi‒xv. 
72 Sbr. Ágeir Blöndal Magnússon 1989: 25 
73 Í ÍO er sagt að skil í frumsamsetningum orðs séu aðeins sýnd. Um þetta er orðið skrifstofustóll 
tekið sem dæmi. Því er ekki gerð grein fyrir orðhlutaskilum „í orðinu skrifstofu·stóll nema á síðari 
mörkunum því í uppflettiorðinu skrif·stofa hefur verið gerð grein fyrir fyrri skilunum.“ Sbr. Ib: xi. 
74 Í ÍO er orðið Atlantshafsbandalagið skrifað sem „Atlantshafs·bandalag|ið.“ Sbr. Ib: 34. 
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Beygingar orða eru sýndar í ÍJO. Það skiptir engu máli hvort orð er ósamsett eða 

samsett. Á eftir uppflettiorði koma innan sviga beygingarmyndir sem eru e.t.v. óljósar 

eða sjaldgæfar miðað við samsvarandi mynd utan sviga. Hér á eftir verður rætt um 

grundvallarbeygingarmyndir nafnorða, lýsingarorða og sagnorða. 

 

1) Nafnorð 

Í flettum í ÍJO eru sýndar beygingarendingar í kenniföllum, þ.e. nefnifalli eintölu, 

eignarfalli eintölu og nefnifalli fleirtölu. Þannig er t.d. orðið aðalfundur með 

beygingarmyndunum -ar og -ir. Beygingarmyndir aukafalls orðs eru einnig hafðar ef 

þær eru á einhvern hátt sérstakar eins og t.d. í orðinu kýr.75 Þessar reglur gilda hins 

vegar ekki um sérnöfn með greini eins og t.d. í orðinu Atlantshafsbandalagið. Hér á 

eftir eru beygingarmyndir ofannefndra orða sýndar eins og sjá má í ÍJO:76  

 

 aðal|fund/ur 男 -ar, -ir 

 kýr女 kýr, kýr (対・単, 与・単 kú, 対・複 kúm, 属・複 kúa) 

 Atlants·hafs·banda·lag|ið 中 固有 冠付 

 

2) Lýsingarorð 

Til að auðvelda byrjendum að tileinka sér íslensku eru sýndar beygingar lýsingarorðs 

með karlkyns-, kvenkyns- og hvorugkynsmynd í nefnifalli. 77  Stigbreytist orð eru 

beygingarmyndir í miðstigi og efsta stigi hafðar í nefnifalli karlkyni eintölu. Í efsta stigi 

er sterk beyging sýnd. Dæmi um þetta er orðið aðgengilegur eins og sýnt er hér: 

 

 að|gengi|leg/ur 形 女 aðgengileg, 中 aðgengilegt, 比 aðgengilegri, 最上 

aðgengilegastur 
 

3) Sagnorð 

Eins og í nafn- og lýsingarorðum koma fleiri en ein beygingarmynd fyrir í sagnorði. 

Sterk og veik beyging sagnorða er sýnd í fimm beygingarmyndum, þ.e. nafnhætti, 

framsöguhætti þátíðar í fyrstu persónu eintölu og fleirtölu, í lýsingarhætti þátíðar í 

                                                 
75 Sem dæmi er orðið kýr nefnt hér enda þótt það komi ekki við sögu í orðasafninu eins og það 
liggur fyrir hér. 
76 Í dæmunum hér á eftir eru hafðar japanskar skammstafanir sem sýna málfræðilegar 
upplýsingar. Um þær verður fjallað í kafla 4.7.  
77 Reynslan verður að skera úr um það hvort t.d. hefði þurft að sýna aukafallsmyndir séu þær ekki 
sjálfgefnar. 
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hvorugkyni og viðtengingarhætti þátíðar í fyrstu persónu eintölu. Dæmi um þetta eru 

sagnirnar aðgreina, afsaka og aka sem koma hér næst: 

 

 að|grein/a 動 aðgreindi, aðgreindum, aðgreint, 接過 aðgreindi. 

 af|sak/a 動 afsakaði, afsökuðum, afsakað, 接過 afsakaði 

 ak/a 動 ók, ókum, ekið, 接過 æki 

 

4.3 Tákn og greinarmerki 

Hér fyrir neðan er rætt um notkun á táknum og greinarmerkjum í ÍJO. 

 

1) Litlar tölur, þ.e. 1, 2 … 

Litlar tölur sem fylgja með uppflettiorðum aðgreina þau orð sem hafa sömu 

orðabókarmynd. Dæmi um þetta má nefna að sem telst til þriggja orðflokka. Það er sýnt 

hér á eftir. Þá kemur nafnháttarmerkið að fyrst í röðinni, svo samtengingin og 

atviksorðið/forsetningin síðust:78 

 

 1að 不定詞を導く 

2að 接 

3að 副/前 

 

2) Stórar tölur, þ.e. 1, 2 … 

Tölur í skýringartextum aðgreina hann þar sem merkingarskil eru augljós. Orðið athuga 

er skipt í tvo þætti svo dæmi sé tekið, eins og sjá má hér næst: 

 
 at|hug/a 動 [athʏːka アトゥフーが] athugaði, athuguðum, athugast, 接過 athugaði 

1 virða fyrir sér, rannsaka 

2 taka eftir, íhuga79 

 

Miðlægur punktur, þ.e. · 

Miðlægur punktur birtist innan uppflettimyndar. Hann táknar skil orðhluta á samsettu 

orði eins og sjá má í eftirfarandi dæmi: 

                                                 
78 Um þessa niðurröðun var rætt í kafla 3.1. 
79 Merkingarskilin hér eru eins og í ÍO. Sjá Íslenska orðabók 2010: 33. Í kafla 5.2 er 
skýringartextinn aðeins á japönsku. 
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 Austur·ríki 中 固有 

 

Lóðstrik, þ.e. | 

Lóðstrik táknar skil sem miðlægur punktur sýnir ekki. Það er þannig að notað á skilum 

aðskeytis og aðalorðs. Í uppflettiorði með greini sýnir lóðstrik einnig skil á milli orðs 

og greinis. Þar að auki getur lóðstrik stundum gefið upplýsingar um framburð eða 

línuskiptingu. Hér fyrir neðan koma fyrir dæmi um notkun táknsins: 

 

 að|gengi|leg/ur 形 女 aðgengileg, 中 aðgengilegt, 比 aðgengilegri, 最上 

aðgengilegastur 

 Atlants·hafs·banda·lag|ið 中 固有 冠付 

 arki|tekt 男 -s, -ar 

 

Skástrik, þ.e. / 

Skástrik skilur stofn orðs og beygingarendingu ef skilin eru glögg.80 Auk þess er það 

notað á hefðbundinn hátt til þess að sýna tvo eða fleiri mismunandi möguleika í flettu. 

Um þetta má nefna að sem er með 副/前 sem lýsir því að orðið tilheyri atviksorði eða 

forsetningu. Hér á eftir eru sýnd dæmi um notkun skástriks: 

 

Til að sýna orðhlutaskil orðs og beygingarendingar 

 ak/a 動 ók, ókum, ekið, 接過 æki 

 

Til að sýna fleiri möguleika 

 að 副/前 

 

Svigar, þ.e. ( ) 

Svigar eru notaðir í skýringartexta uppflettiorðs. Eins og í ÍO getur það sem er innan 

þeirra komið í stað þess sem stendur á undan. Þar að auki geta nánari útskýringar komið 

innan sviga. Eftirfarandi skýringartexti sagnarinnar aka lýsir vel notkun sviga: 

 

 ak/a 動 ók, ókum, ekið, 接過 æki 

1 keyra, fara (flytja) á vagni, sleða e.þ.h. (fremur formlegt um bifreiðaakstur, 

ökutækið í þgf.)81 

                                                 
80 Ef skilin eru ekki glögg þá kemur skástrik ekki fyrir. 
81 Íslensk orðabók 2010: 14. Skýringartextinn í þessum kafla er sóttur í ÍO og þess vegna er hann 
íslenskur. Hins vegar er skýringartexti uppflettiorðs í ÍJO að sjálfsögðu japanskur. 
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Oddklofar, þ.e. < > 

Eins og í ÍO eru oddklofar í ÍJO hafðir utan um orð, orðastæðu (og orðasamband) „sem 

getur staðið með því sem á undan fer en er ekki nauðsynlegur hluti þess.“82 Dæmi um 

þetta má sjá í aka seglum í uppflettiorðsins aka og það er sýnt hér fyrir neðan: 

 

 ak/a 動 ók, ókum, ekið, 接過 æki 

1 […] 

4 (Í ýmsum samböndum orða) 

aka seglum ‹eftir veðri (vindi)>83 

 

Hornklofar, þ.e. [ ] 

Hornklofar í ÍJO afmarka hljóðritun. Innan þeirra er uppflettiorð hljóðritað samkvæmt 

alþjóðlegu hljóðritunarkerfinu IPA (e. International Phonetic Alphabet) og japönsku 

hljóðritunarkerfi.84 Hér næst er sýnt dæmi um notkun hornklofa: 

 

 ak/a 動 [a:ka, アーカ] ók, ókum, ekið, 接過 æki 

 

Þrjár stjörnur, þ.e. *** 

Þrjár stjörnur birtast með uppflettiorði sem telst til mikilvægasta orðaforðans vegna 

tíðni sinnar í MIM.85 Hér á eftir er sýnt dæmi um notkunina: 

 

 ak/a 動 [a:ka, アーカ] *** ók, ókum, ekið, 接過 æki 

 

4.4 Leturgerð í flettum 

Í ÍJO eru reglur um leturgerð á fjóra vegu: 

 

1) Uppflettiorð er sýnt með feitu letri. 

2) Venjuleg notkun uppflettiorðs er sýnd með grönnu skáletri. 

3) Dæmi um notkun uppflettiorðs í föstum samböndum, málsháttum og kenningum er 

sýnt með feitu skáletri.  

                                                 
82 Ibid. 
83 Vegna tíðni sinnar í MIM er þetta samband ekki í ÍJO. Það kemur þrisvar sinnum fyrir í MIM. 
84 Reglur um umritun íslenskra orða á japönsku eru ræddar í 4.8. kafla. 
85 Um þetta er fjallað í öðrum kafla og kafla 5.1. 
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4) Japanskur texti í skýringartexta er grannur og án sérstakrar leturgerðar. 

 

Dæmi um þetta er sýnt hér fyrir neðan. 

 

 ak/a 動 [a:ka, アーカ] ók, ókum, ekið, 接過 æki 

1 […] 

   aka bifreið自動車を運転する 

3 aka sér […] 

   aka sér í herðunum 肩をもぞもぞ揺する 

 

4.5 Niðurröðun orðastæðna 

ÍJO hefur orðastæður (og orðasambönd), málshætti og kenningar sem koma fyrir oftar 

en eitt hundrað sinnum í MIM. Þeim er raðað eftir tíðnitölunum. Ástæða þess er sú að 

ÍJO er ætluð byrjendum og þess vegna er reynt að fækka sjaldgæfum orðastæðum (og 

orðasamböndum) í nútímamálinu.  

Hér er atviksorðið/forsetningin auk sýnt sem dæmi. 

 

 auk 副/前 

[…] 

auk þess […] 

auk þess sem …/að (nafnháttur) […] 

 (þar) að auki […] 

 

4.6 Vísanir 

Reglur um vísanir í ÍO86 gilda einnig um ÍJO. Þær eru sýndar hér fyrir neðan: 

 

1) Vísun í aðra flettu er táknuð með → eða sbr. 

2) Örvarvísun merkir að fullnægjandi skýring fæst ekki nema með því að lesa þá flettu 

eða flettuhluta sem vísað er til. 

3) sbr.-vísunin merkir að finna megi fyllri upplýsingar eða frekari fróðleik um orðið sem 

vísað er frá. 

 

Í staðinn fyrir sbr.-vísunina kemur 参照 í ÍJO. Sem dæmi um þessi tvö tilvísunartákn 

má nefna atviksorðið aftur og skammstöfunina ASÍ eins og sjá má hér á eftir. 

 

                                                 
86 Íslensk orðabók 2010: 14. 
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Sbr.-vísunin eða 参照 

 aftur [aftʰʏr アフトゥル] 副 (比 aftar, 最上 aftast) 

1 […] 

参照 2fram 

 

Örvísunin → 

 ASÍ 中 固有 [aːesːiː アーエスイー] 

→ Alþýðusamband Íslands 

 

4.7 Efnisflokkar og málsnið 

Til að feta í fótspor tvímálaorðabóka á japönsku eru efnisflokkur og málsnið orða sýnd 

í ÍJO. Þau byggjast á ÍO og tvímálaorðabókum á japönsku.87 Listinn hér næst sýnir 

efnisflokka og málsnið sem notuð eru í ÍJO:

 

Málsnið

（小児語） barnamál 

（侮蔑語） blótsyrði, 

formælingarorð 

（形式ばった表現） formlegt mál 

（古） gamaldags mál 

（文語） ritmál 

（稀な語） sjaldgæft mál 

（詩語） skáldamál 

（俗語） slangur 

（口語） talmál

 

Efnisflokkur 

（文学） bókmenntafræði 

（建築） byggingar, 

byggingarlist 

（動物） dýrafræði 

（物理） eðlisfræði 

（化学） efnafræði 

（社会） félagsfræði 

（神話） goðafræði 

（植物） grasafræði 

（神学） guðfræði 

（編物） hannyrðir 

                                                 
87 Það eru m.a. Express E-Gate. English-Japanese Dictionary (2007), CROWN Deutsch Japanisch 
Wörterbuch (2013) og Nouveau Petit Royal dictionnaire français-japonais (2010). 

（哲学） heimspeki 

（スポーツ） íþróttir 

（地学） jarðfræði 

（農業） landbúnaður 

（生物） líffræði 

（病理） líffærafræði 

（医学） læknisfræði 

（法学） lögfræði 

（言語） málfræði 

（コンピュータ） orð tengd tölvum 

（民間（族）信仰） orð tengd þjóðtrú 
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（航空） mál um flug og 

flugmál 

（産業） mál úr iðnaði 

（新語） nýyrði 

（心理） sálfræði 

（漁業） sjómennska 

（病） sjúkdómar 

（政治） stjórnmálafræði 

（歴史） sögulegt efni 

（音楽） tónlist 

（宗教） trúmál 

（工学） tæknifræði 

（情報） upplýsingafræði 

（天候） veðurfræði 

（経済） viðskipti, hagfræði 

（環境） vistfræði

 

4.8 Skammstafanir 

Eftirfarandi listi sýnir japanskar skammstafanir sem notaðar eru í ÍJO. Hann er byggður 

á ÍO og efni eftir Makoto Shimizu (2014b og 2015). 

 

副 atviksorð 

命 boðháttur 

属 eignarfall 

所有代 eignarfornafn 

単 eintala 

最上 efsta stig 

直現 framsöguháttur 

代 fornafn 

前 forsetning 

前頭語   forskeyti 

前頭句   forliður 

複 fleirtala 

能動 germynd 

冠 greinir 

中 hvorugkyn 

男 karlkyn 

女 kvenkyn 

形 lýsingarorð 

                                                 
88 st-sagnir eins og t.d. annast hafa ekki þessa skammstöfun. Sbr. kafla 3.6.  

現分 lýsingarháttur 

nútíðar 

過分 lýsingarháttur 

þátíðar 

中動 miðmynd88 

冠付 með greini 

比 miðstig 

主 nefnifall 

名 nafnorð 

現 nútíð 

不定 óákveðinn 

不定代 óákveðið fornafn 

不変 óbeygjanlegur 

非人称 ópersónuleg 

notkun 

数詞 raðtala 

動 sagnorð 

接 samtenging 

数 töluorð 
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間投 upphrópun 

接尾語 viðskeyti 

接尾句 viðliður 

接現 viðtengingar-

háttur nútíðar 

接過 viðtengingarháttur 

þátíðar 

与 þágufall 

過 þátíð 

対 þolfall

Auk þess eru í ÍJO einnig notaðar hefðbundnar íslenskar skammstafanir eins og t.d. e-r 

fyrir orðið einhver. Ástæðan er sú að beygingaratriði í japönsku eru ekki sambærileg 

við þau íslensku. Að auki virðist betra að nota skammstafanirnar til þess að byrjendur 

tileinki sér fallstjórn í íslensku. Tekið skal fram að ÍJO er ekki aðeins hugsuð sem 

orðabók fyrir byrjendur í íslensku heldur einnig kennslubók í því að nota íslenskar 

orðabækur. Þess vegna er hún látin líkjast sem mest venjulegum orðabókum á íslensku 

sem notendur nota e.t.v. síðar á ævinni. Hér næst eru sýndar skammstafanir fyrir 

óákveðna fornafnið einhver, e-r, í öllum föllum: 

 

e-a einhverja 

e-ar einhverjar 

e-ð      eitthvað 

e-ir einhverjir 

e-n einhvern 

e-m einhverjum 

e-r einhver 

e-rar einhverrar 

e-i einhverri 

e-ra einhverra 

e-s einhvers 

e-t einhvert 

e-u einhverju

4.9 Hljóðritun 

Öll uppflettiorð í ÍJO eru hljóðrituð samkvæmt alþjóðlega hljóðritunarkerfinu IPA89 og 

japönsku hljóðritunarkerfi til þess að veita byrjendum auðveldan aðgang að íslensku 

hljóðkerfi. Samkvæmt japanska kerfinu er ekki hægt að greina í sundur samhljóð og 

sérhljóð.90 Þar að auki eru hljóðön í japönsku færri en í íslensku.91 Þess vegna er ekki 

                                                 
89 Í ÍO er eldri stíll í hljóðritun notaðar eins og í Handbók um íslenskan framburð (2010), en í ÍJO er 
framburður orða þó skrifaður í nýjum stíl. Sbr. Indriða Gíslason og Höskuld Þráinsson 2000 og 
Kristján Árnason 2005: 30-34. 
90 Um þetta má nefna hljóðið [sa] í japönsku. Í íslensku hljóðritunarkerfi er það skrifað með 
tveimur bókstöfunum, S og A. Í japönsku á hinn bóginn verður maður að skrifa hljóðið með 

einum bókstaf, さ eða サ. Ljóst er því að ekki er hægt að aðgreina það í samhljóð og sérhljóð 
samkvæmt japönsku hljóðritunarkerfi. 
91 Sagt er að í japönsku séu 24 hljóðön og í íslensku séu 44 hljóðön. Sbr. Kristján Árnason 2005: 
124, 156‒157 og 161‒162 og Uwano o.fl. 2004: 195‒250. 
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hægt að skrifa íslensk málhljóð nákvæmlega með japanska kerfinu.92 Til þess að bæta 

úr þessum erfiðleikum er leitast við í ÍJO að nota tvenns konar japönsk atkvæðatáknróf, 

þ.e. Hiragana og Katakana. Þá eru tvímálaorðabækur á japönsku hafðar til fyrirmyndar 

og þess vegna eru atkvæðatáknrófin stundum sýnd með óvenjulegum hætti, eins og t.d. 

með smáu letri, svo að það verði kleift að lýsa íslenskum málhljóðum nánar með 

japönskum ritunartáknum.93 Samt er ekki að vænta fullrar lausnar.94 Hér fyrir neðan eru 

sýnd japönsk hljóðtákn í ÍJO: 

 

Samhljóðstákn 

[p] borð [ボルず] 

[t] doði [ドーじ] 

[ð] veður [ヴェーずル] 

[f] fela [ふェーら] 

[k] gala [ガーら] 

[c] gefa, gjör [ギェーヴァ, ギェョーる] 

[x] sagt [サクトゥ] 

[ɣ] laga [らーが] 

[h] halda [ハるダ] 

[ç] hjá [ヒャウ] 

[j] já [ヤゥ] 

[kʰ] kalla [カットら] 

[cʰ] kjör, kem [キェョール, キェーム] 

[l] lofa [ろーヴァ] 

[l̥] hlýða [フりーざ] 

[m] mala [マーら] 

[m̥] hempa [ヘンパ] 

[n] naga [ナーが] 

[n̥] hné, vont [フニエ, ヴォントゥ] 

[ɲ] angi [アゥんギ] 

[ɲ̊] hanki [ハゥんキ] 

[ŋ] þungur  [すンぐル] 

[ŋ̊] hlunkur [フルンくル] 

[pʰ] poki [ポーキ] 

[r] ráða [ラゥざ] 

[r̥] arka [アルカ] 

[s] sofa [ソーヴァ] 

[tʰ] taka [ターカ] 

[v] vona [ヴォーナ] 

[θ] þora [そーラ]

 

Sérhljóðstákn 

                                                 
92 Til að mynda er ekki hægt að aðgreina samhljóðin [þ] og [s] í japönsku málkerfi. 
93 Til þess að umrita útlensk orð samkvæmt IPA og japönsku hljóðritunarkerfi eru 
tvímálaorðabækurnar sem nefndar voru í neðanmálsgrein nr. 82 hafðar til fyrirmyndar. Auk 
þeirra er efni eftir Makoto Simizu (2011 og 2014a), En liste over 5800 danske proprier med 
japanske katakana-gengivelser (2009) og „2.2 Hljóðritun“ í Íslensk tunga I. Hljóð (2005) höfuð til 
hliðsjónar. 
94 Í leiðbeiningum um notkun á ÍJO verður að gera grein fyrir íslenskum hljóðum. Þá verður rætt 
sérstaklega um þau hljóð sem til eru ekki í japönsku. 
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[a] aka [アーカ] 

[ɛ] epli [エフプり] 

[ɪ] iðka [いズカ]  

[i] ís [イース] 

[ɔ] ofan [オーヴァン] 

[u] úti [ウーテぃ] 

[ʏ] undir [うンディル] 

[œ] öl [えーる] 

[øi] austur [えィストゥル] 

[au] ár [アゥル] 

[ei] eyja [エィヤ] 

[ɔi] logi [オィ]95 

[ou] óp [オゥプ] 

[ʏi] hugi [うィ]96 

 [ai] æði [アィジ] 

  

                                                 
95 Framburður orðsins á að vera [ろィイ]. 
96 Framburður orðsins á að vera [フィイ]. 
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5.0 Sýnishorn af ÍJO 

Í þessum kafla er fyrst sýndur orðalisti yfir flettiorðin sem hefjast á A. Því næst er 

sýnishorn af flettunum í ÍJO. 

 

5.1 Listi yfir flettiorð sem hefjast á A 

Á listanum eru orðin sem koma fyrir oftar en eitt þúsund sinnum í MIM, hér merkt með 

þremur stjörnum, ***. Eins og sagt hefur verið í öðrum kafla eru þau mikilvægustu 

orðin í ÍJO. Listinn hefur ekki aðeins sjálfstæð orð heldur eru einnig aðskeyti ef þau 

koma fyrir oftar en eitt hundrað sinnum í MIM. Enda þótt slíkir orðhlutar séu ekki taldir 

sem sjálfstæð orð þá geta þeir að einhverju leyti hjálpað byrjendum að læra íslenskar 

orðmyndir. 

 Á listanum eru uppflettiorð sem hafa tvær uppflettimyndir, eins og t.d. 

lýsingarorðin alger og algjör, sbr. einnig gera/gjöra.97 Þessi tvö lýsingarorð eru höfð 

sem flettimyndir í einni flettu. Ástæðan er sú að hefðbundnar orðabækur á íslensku, 

eins og ÍO, hafa orðin í sömu flettu98 og þau koma bæði fyrir oftar en eitt hundrað 

sinnum í MIM.99 Hins vegar ef annað orð eða ritháttur þess kemur sjaldnar en 99 

sinnum Í MIM og hitt oftar en eitt hundrað sinnum þá hefur ÍJO aðeins það síðarnefnda. 

Því sem er sleppt er þó nefnt í skýringartextanum. Sem dæmi um þetta má nefna orðið 

arkitekt. Í flettunni er arkitekt uppflettimynd og arkítekt er þess vegna aðeins nefnt í 

skýringartextanum.100 

 

1) 1að *** 

2) 2að *** 

3) 3að *** 

4) að- 

5) aðal- 

6) aðalfundur *** 

7) aðalhlutverk 

8) aðallega *** 

                                                 
97 Hins vegar kemur sögnin ekki fyrir í þessu verkefni af þeirri ástæðu sem margrædd hefur verið.  
98 Sbr. Íslenska orðabók 2010: 17.  
99 Lýsingarorðið alger kemur 516 sinnum fyrir í MIM annars vegnar, en algjör 1035 sinnum hins 
vegar. Dæmi um þessa flettu má sjá í kafla 5.2. 
100 Orðið arkitekt (þannig skrifað) kemur 406 sinnum fyrir í MIM en rithátturinn arkítekt aðeins 
tvisvar sinnum. Dæmi um þessa flettu má sjá í kafla 5.2.  

9) aðalpersóna 

10) aðalskipulag 

11) aðbúnaður 

12) aðdáandi 

13) aðdáun 

14) aðdragandi 

15) aðdráttarafl 

16) aðeins *** 

17) aðfanga- 

18) aðfangadagur 

19) aðfara- 

20) aðfaranótt 

21) aðferð *** 

22) aðferðafræði 

23) aðfluttur 

24) aðför 
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25) aðgangseyrir 

26) aðgangur *** 

27) aðgengi 

28) aðgengilegur *** 

29) aðgerð *** 

30) aðgreina 

31) aðgreindur 

32) aðgreining 

33) aðhald 

34) aðhlynning 

35) aðhyllast 

36) aðild *** 

37) aðili *** 

38) aðkoma 

39) aðlaðandi 

40) aðlaga 

41) aðlögun 

42) að minnsta kosti *** 

43) aðrar 

44) aðrir 

45) aðsetur 

46) aðskilja 

47) aðskilnaður 

48) aðsókn 

49) aðspurður 

50) aðstaða *** 

51) aðstandandi 

52) aðstoð *** 

53) aðstoða *** 

54) aðstæður *** 

55) -aður, -naður 

56) aðventa 

57) af *** 

58) af- 

59) afar *** 

60) afborgun 

61) afbragð 

62) afbrigði 

63) afbrigðilegur 

64) afbrot 

65) afbrýðisemi 

66) afdráttarlaus 

67) afdrif 

68) afdrifaríkur 

69) afgangur 

70) Afganistan 

71) afgerandi 

72) afgreiða 

73) afgreiðsla *** 

74) afhenda *** 

75) afhending 

76) afhjúpa 

77) af hverju *** 

78) afi *** 

79) afkastageta 

80) afkoma 

81) afkomandi 

82) afkvæmi 

83) afköst 

84) afl *** 

85) afla *** 

86) aflahlutdeild 

87) aflamark 

88) aflausn 

89) afleiðing *** 

90) afleiðingur 

91) aflétta 

92) afli *** 

93) afmarka 

94) afmæli *** 

95) afmælisdagur 

96) afmælisgjöf 

97) afmælisveisla 

98) afnám 

99) afneita 

100) afneitun 

101) afnema 

102) afnot 

103) afrakstur 

104) afráða 

105) afrek 

106) afrit 

107) afrita 

108) Afríka *** 

109) afrískur 

110) afsaka 

111) afsal 

112) afsala 

113) afskaplega 

114) afskekktur 

115) afskipti 

116) afskrifa 

117) afskrift 

118) afslappaður 

119) afsláttur 

120) afstaða *** 

121) afstýra 

122) afstæðiskenning 

123) afstæður 

124) afsögn 

125) afsökun 

126) aftan *** 

127) aftur *** 

128) aftur á móti *** 

129) afturkalla 

130) aftursæti 

131) afurð *** 

132) afþakka 



 

32 

 

133) afþreying 

134) af því að, af því *** 

135) agi 

136) agn 

137) aka *** 

138) akademía 

139) akkúrat 

140) akrein 

141) akstur 

142) akur 

143) Akureyri 

144) Akureyringur 

145) al- 

146) ala *** 

147) alda 

148) aldamót 

149) aldeilis 

150) -aldra 

151) aldraður *** 

152) aldrei *** 

153) aldur *** 

154) aldursflokkur 

155) aldurshópur 

156) aleinn 

157) alfaraleið 

158) alfarið 

159) algengur *** 

160) alger, algjör *** 

161) algerlega, algjörlega *** 

162) algildur 

163) algjör 

164) algjörlega 

165) algóður 

166) alhliða 

167) alin 

168) alkunnur 

169) all- 

170) allavega 

171) allir *** 

172) allnokkur 

173) alls *** 

174) alls konar, allskonar 

175) alls kyns, allskyns 

176) allsherjar 

177) allsherjarnefnd 

178) Allsherjarþingið 

179) allsráðandi 

180) alls staðar 

181) allt *** 

182) allt í einu *** 

183) allt um 

184) alltaf, allt af *** 

185) alltént 

186) alltof, allt of *** 

187) allur *** 

188) allur saman *** 

189) almanna- 

190) almáttugur 

191) almennilega 

192) almennilegur 

193) almennt *** 

194) almennur 

195) almætti 

196) alnæmi 

197) altari 

198) alúð 

199) alvara *** 

200) alvarlegur *** 

201) alveg *** 

202) alþekktur 

203) alþingi *** 

204) alþingiskosning 

205) alþingismaður 

206) alþjóða 

207) Alþjóðabankinn 

208) Alþjóðagjaldeyris-

sjóðurinn 

209) Alþjóðaheilbrigðismála-

stofnunin 

210) Alþjóðasamfélagið 

211) Alþjóðasamtök 

212) alþjóðavettvangur 

213) alþjóðlegur *** 

214) alþýða 

215) Alþýðubandalagið 

216) Alþýðuflokkurinn 

217) Alþýðusamband Íslands 

218) ama 

219) ambátt 

220) Ameríka 

221) amerískur 

222) amínósýra 

223) a.m.k. *** 

224) amma *** 

225) and- 

226) anda 

227) andardráttur 

228) andartak 

229) anddyri 

230) andi *** 

231) 1-andi 

232) 2-andi 

233) andlag 

234) andlát 

235) andlegur *** 

236) andlit *** 

237) andmæla 

238) andmæli 
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239) andrá 

240) andrúmsloft 

241) andskotans 

242) andskoti 

243) andspænis 

244) andstaða 

245) andstæða 

246) andstæðingur 

247) andstæður 

248) andsvar 

249) andúð 

250) andvarpa 

251) andvirði 

252) andvígur 

253) angi 

254) angist 

255) 1annar *** 

256) 2annar *** 

257) annar hver 

258) annar hvor 

259) annarlegur 

260) annars *** 

261) annars konar 

262) annars staðar *** 

263) annars vegar, 

annarsvegar *** 

264) annar tveggja 

265) annast *** 

266) annáll 

267) annmarki 

268) annt 

269) ansi 

270) api 

271) apótek 

272) appelsína 

273) appelsínugulur 

274) apríl *** 

275) arabi 

276) Arabía 

277) arabískur 

278) arðsemi 

279) arður 

280) arfgengur 

281) arfleifð 

282) arftaki 

283) Argentína 

284) -ari 

285) arkitekt 

286) armur 

287) ASÍ 

288) Asía 

289) asískur 

290) aska 

291) askur 

292) asnalegur 

293) asni 

294) at- 

295) atbeini 

296) atburðarás 

297) atburður *** 

298) atferli 

299) ath. 

300) athafnamaður 

301) athuga *** 

302) athugasemd *** 

303) athugaverður 

304) athugun *** 

305) athvarf 

306) athygli *** 

307) athyglisverður *** 

308) athæfi 

309) athöfn *** 

310) atkvæðagreiðsla 

311) atkvæði *** 

312) atkvæðisréttur 

313) Atlantshaf 

314) Atlantshafsbandalagið 

315) atorka 

316) atriði *** 

317) atvik *** 

318) atvinna 

319) atvinnu- 

320) atvinnugrein *** 

321) atvinnulaus 

322) atvinnuleit 

323) atvinnuleyfi 

324) atvinnuleysi 

325) atvinnuleysistrygging 

326) atvinnulíf *** 

327) atvinnumaður 

328) atvinnumál 

329) atvinnurekandi 

330) atvinnurekstur 

331) atvinnuréttindi 

332) atvinnustarfsemi 

333) atvinnuvegur 

334) auð- 

335) auðga 

336) auðið 

337) auðlind *** 

338) auðugur 

339) 1auður 

340) 2auður 

341) auðvelda *** 

342) auðveldlega 

343) auðveldur *** 

344) auðvitað *** 

345) auga *** 
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346) augabragð 

347) augabrún 

348) auglit 

349) augljós *** 

350) augljóslega 

351) auglýsa *** 

352) auglýsing *** 

353) auglýsingastofa 

354) augnablik 

355) augnaráð 

356) auk *** 

357) auka *** 

358) auka- 

359) aukaatriði 

360) aukning *** 

361) aumingi 

362) aumur 

363) aur 

364) ausa 

365) austan *** 

366) austanverður 

367) Austfirðingur 

368) Austfirðir 

369) austur *** 

370) Austurland *** 

371) Austurlönd 

372) Austurríki 

373) austurvegur 

374) axla 

375) Aþena 

 

5.2 Dæmi um flettur í ÍJO 

Hér á eftir verða sýnd dæmi um flettur orða sem hefjast á A og um hefur verið fjallað í 

þriðja og fjórða kafla. Niðurröðun flettiorðanna er í stafrófsröð. Hún er hins vegar 

stundum öðruvísi en í hefðbundnum íslenskum orðabókum. Ástæðan er sú að 

niðurröðun flettiorðanna í ÍJO fer eftir tíðni í MIM ef það eru fleiri en eitt flettiorð sem 

hefur sömu uppflettimynd.101 

Dæmi um notkun uppflettiorða byggjast á ÍO, Stóru orðabókinni og 

veforðabókinni Íslensk nútímamálsorðabók. Ef erfitt hefur verið að notfæra sér dæmi 

úr þeim þá hafa þau á einhvern hátt verið löguð. Um þetta má nefna dæmi um notkun 

orðsins aka. Dæmin í ÍO eru frumlagslaus og þess vegna er frumlögum bætt við svo að 

ÍJO hefur fullgildar setningar.102 Hvert uppflettiorð og föst samsetning í ÍJO hafa a.m.k. 

eina fullgilda setningu sem dæmi um notkunina. 

 

1að 不定詞を導く [að アズ] *** 

～すること，～するための，～するために（ að +「動詞の原形」で、不定詞を導
く） 

Hvað ertu að gera? 何をしているの？Komdu að borða! 食べに来て！  

 

----------------------------------- 

2að 接 [að アず] *** 

                                                 
101 Um niðurröðun uppflettiorða sbr. kafla 3.1. 
102 Á bls. 14 í ÍO er „aka bifreið“ dæmi um notkun aka. Í ÍJO er orðinu bílstjóri með greini bætt við 
og svo er setningin bílstjórinn ekur bifreið höfð sem dæmi um notkun aka. 
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～ということ（主に従属節の始めに置かれ、主節の動詞で導かれたことについてのより詳

しい説明や、従属節の前に述べられたことの続きを導く） 

Ég hélt að þú vissir þetta. 私は、あなたがこれを知っていると思った。Ég vildi að hann 

kæmi. 私は、彼が来ることを望んでいた。 

 

----------------------------------- 

3að 副/前 [að アず] *** 

1 ～へ，の方へ（どこか進行する方向性を表す） 

Strákurinn kom að henni. その少年が彼女の方へ来た。Gatan liggur að læknum. その

通りは、小川に通じている。Glugginn snýr út að götunni. その窓は、その通りの方に向
いている。 

 

2 ～から（方向性のうち、その出発点を示す） 

Gestirnir komu víða að. ゲストたちは方々から来た。Kemur þú langt að? - Ég kem frá 

Svíþjóð. 遠いところから来たの？- 私はスウェーデンから来ました。 
 

3 ～へ，～に（変化を表し、前置詞 af や úr がある場合、特にその変化の結果を指し示

す） 

Hún gerir strákinn að forstjóra. 彼女は、息子を社長にする。Vatnið verður að ís. その

水は氷になる。 

 

4 時間を表す熟語で 

að lokum ようやく，とうとう，最後に → lok 

að nýju 新たに，再び  → nýr 

að morgni 朝に，朝方に  → morgunn 

að kvöldi 夕に，夕方に  → kvöld 

að síðustu 最後に  → síðastur 

að sinni （何か別のことが起こるまでの）しばらくの間  → sinn 

að ári 今年に  → ár 
 

5 ～によると，～では（言及する対象を厳密にするので用いる） 

Þeir eru líkir að stærð. 彼らの身長は同じくらいだ。Hver er kaupandinn að þessu 

blaði? この新聞の購入者は誰ですか？ 

að sögn e-s （人）が言うところによると  → sögn 

að lögum 法律に，法律上  → lag 

að ráðum (ráði) e-s （人）のアドバイスで  → ráð 
 

6 定型文として 

Hvað er að? 何が悪いの？Hvað er að honum? 彼のどこが問題なの？Það er eitthvað 

að vélinni. その機械のどこかが悪い（故障している）。 
 

7 その他の熟語表現で 
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例） 

að vísu 確実に、確かに → vís 

leita að e-u ～を探す → leita 

að fullu 完全に → fullur 

lúta að e-m ～に従属する → lúta 

 

----------------------------------- 

4að- 接頭 [að アず] 

主に副詞／前置詞の að の意味で使われる。 

例） 

aðferð （手段） → aðferð 

aðgengilegur （通行できる） → aðgengilegur 

aðdáandi（ファン，愛好者） → aðdáandi 

 

----------------------------------- 

aðal|fund/ur 男 [aːðalfʏndʏr アーザルフンドゥル] *** -ar, -ir 

総会（企業などの会議で、成果などの報告や、何かしらの選出などを行う） 

Aðalfundur Læknafélags Íslands hófst kl. 9. アイスランド医師協会の総会が９時に始ま
った。 

 

----------------------------------- 

að|gengi|leg/ur 形 [aðceɲcɪlɛːkʏr アずギェんギれーグル] *** 女 aðgengileg, 中 

aðgengilegt, 比 aðgengilegri, 最上 aðgengilegastur 

1 分かりやすい，使いやすい 

Kennarinn gerir flókið viðfangsefni aðgengilegt. 先生が難解な課題を分かりやすくす
る。  

 

2通行できる、通りやすい  

Svæðið á að verða aðgengilegt fyrir ferðamenn. その一帯は、旅行者にとって通りやす

くなるべきだ。Upplýsingarnar eru öllum aðgengilegar á netinu. それらの情報は、イ
ンターネット上で誰にでも開かれている。 

 

3公正な 

Geturðu fallist á þessa skilmála? - Nei, mér finnst þeir alls ekki aðgengilegir. この条
件を満たせますか？- いいえ。私は、まったく公正でないと思います。 

 

----------------------------------- 

að|grein/a 動 [aðkreina アずグレイナ] aðgreindi, aðgreindum, aðgreint, 接過 aðgreindi 
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区別する，識別する，分類する （目的語は、対） 

Hvíti liturinn aðgreinir þessa hesta frá hinum. その白い色が、この馬と他を分けてい

る。Líffræðingar hafa aðgreint ótal tegundir kóngulóa. 生物学者は、無数の蜘蛛を分類
してきた。 

 

※ 名詞は aðgreining 、形容詞は aðgreindur 

 

----------------------------------- 

að minnst/a kost/i 副 [að mɪnːsta kʰɔstʰɪ アず ミンスタ コスティ] *** （略字は a.m.k.） 

1 最低でも 

Borðið er að minnsta kosti tveggja metra langt. その机の長さは、最低でも 2メートル

だ。 
 

2 ～ではあるが 

 Hann er ráðinn í fyrirtækið, að minnsta kosti tímabundið. 彼は、有期雇用ではある
が、その会社に雇われた。 

 

----------------------------------- 

aðr/ar 不定代 [aðrar アずラル] 女 複 

→ 2annar 

 

----------------------------------- 

aðr/ir 不定代 [aðrɪr アずリル] 男 複 

→ 2annar 

 

----------------------------------- 

að|stað/a 女 [aðstʰaːða アズスターザ] *** -stöðu, -stöður 

1 （特定の行動をするための）設備，環境 

Í kjallaranum er góð aðstaða til líkamsræktar. 身体トレーニングのためのよい設備環境

が地下にある。Hún hefur slæma aðstöðu til náms. 彼女の環境は、勉強には劣悪だ。 

 

2 （何かしらの特権が得られるような）立場 

Sagt er að stjórnmálamennirnir hafi misnotað aðstöðu sína. 政治家たちは自身の立場
を乱用していた、と言われている。 

 

※ aðstaða は、 aðstæður と違い、何らかの形で影響を及ぼせるものを指すことが多い 

 

----------------------------------- 
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að|stæð/ur 女 複 [aðstʰaiðʏr アズスタイズル] *** -staðna 

立場，環境 

Bíllinn er sérútbúinn fyrir aðstæður á jöklum. その車は、氷河上の環境のために特別に

整備されている。Skýrslan miðast við núverandi aðstæður. そのレポートは、現状に関
係している。 

 

※ aðstæður は、 aðstaða と違い、何らかの形で影響を及ぼせないものを指すことが多い 

 

----------------------------------- 

Afganistan 中 固有 [afkanɪstʰan アフガニスタン] -s 

アフガニスタン 

Ég var í Afganistan. 私は、アフガニスタンにいた。 

 

※ 形容詞は afganskur 、アフガニスタン人は Afgani （男）、首都のカーブルは Kabúl

（中（しかし厳密に定まっていない）） 

 

----------------------------------- 

Afrík/a 女 固有 [afrikʰa アフリカ] -u 

アフリカ 

Norður-Afríka er er norðurhluti Afríku, en Suður-Afríka er land í suðurhluta Afríku. 
北アフリカはアフリカ北部のことだが、南アフリカ共和国はアフリカ南部の国だ。  

 

※ 形容詞は afrískur 、アフリカ人は Afríkumaður （男）もしくは Afríkubúi （男） 

 

----------------------------------- 

afrísk/ur 形 [afriskʰʏr アフリスクル] 女 afrísk, 中 afrískt 

アフリカの，アフリカ人の  

Hún er af afrískum uppruna. 彼女のルーツはアフリカにある。 

 

----------------------------------- 

af|sak/a 動 [afsaːkʰa アフサーカ] afsakaði, afsökuðum, afsakað, 接過 afsakaði 

～を赦す（目的語は、対） 

Afsakaðu að ég kem svona seint. こんなに遅く来ることになってしまい、申し訳ありま

せん。Afsakið, má ég segja svolítið? すみません、すこし話してもよいですか？ 

 

※ 名詞は afsökun 
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----------------------------------- 

aftur 副 [aftʰʏr アフトゥル] *** 比 aftar, 最上 aftast 

1 後ろに，後ろへ（動きや方向性について、以前のところへ戻る） 

Þegar ég sneri aftur var hún sofnuð. 私が後ろに向いたとき、彼女は眠った。Ég ákvað 

að snúa aftur til Akureyrar. 私はアークレイリに戻ると決めた。 

参照 2fram 

 

2 もう一度，再び 

Ég ætla að fara núna en koma aftur á morgun. 私は、いま出ていって、明日また帰って

くるつもりだ。Bókin var svo góð að ég ætla að lesa hana aftur. 非常によい本だったの
で、もう一度読むつもりだ。 

 

3（扉などが）閉まっている（形容詞として） 

Hurðin er aftur. ドアは閉まっている。 

 

4 熟語表現で 

aftur og aftur 繰り返して，何度も 

Barnið fór aftur og aftur í rennibrautina. その子供は何度も滑り台を滑った。 

 

aftur á bak 後ろ向きで，背後に 

Jónas gengur aftur á bak niður stigann. ヨウナスは、後ろ向きで階段を歩いて下り

た。Hann datt af stólnum og féll aftur á bak. 彼は椅子から落ちて、仰向けに倒れた。 

 

fram og aftur 行ったり来たり，あちこちに，堂々巡りで 

Þær hlupu fram og aftur á íþróttavellinum. 彼女たちは、運動場をあちこち走り回っ

た。Við ræddum vandamálið fram og aftur. 私たちはその問題を堂々巡りで論じた。 

 

aftur fyrir <e-n/e-ð> ～の後ろで，～の後ろへ（副詞としても使用） 

Farðu aftur fyrir röðina og bíddu þar. 列の後ろに行って、そこで待ちなさい。 

参照 eftir （特に á eftir） 

 

halda aftur af e-m ～を抑制する，抑える → halda 

 

----------------------------------- 

af|skap|leg|a 副 [afskʰaːpʰlɛːkʏr アフスカプれーガ] 

とても、非常に 

Ég er ykkur afskaplega þakklát(ur) fyrir hjálpina. 私はあなたたちのご協力に大変感謝

しています。Hann er afskaplega skemmtilegur kennari. 彼はとても面白い教師だ。 
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※「莫大な」を意味する形容詞 afskaplegurはあまり使用されない 

 

----------------------------------- 

ak/a 動 [a:kha, アーカ] *** ók, ókum, ekið, 接過 æki 

1 （車など）を運転する。（目的語は、与。目的語が人物の場合、「車で（人）を送迎

する」を意味する。動詞 keyra に比べて、すこし改まった言い方） 

Bílstjórinn ekur bifreið. 運転手は自動車を運転する。Hann ekur mér oft heim úr 

vinnunni. 彼はよく私を仕事場から自宅まで車で送る。 

 

2 車で～の道を行く（目的語は、対） 

Þau ætluðu að aka fjallveginn. 彼らはその山道を車で行くつもりだった。 

 

3 すこし動かす 

aka sér ほんのすこし身体を揺する，身動きする（目的語は、与） 

Gesturinn var farinn að aka sér í stólnum. その客は、椅子の上で身動きし始めた。 

 

----------------------------------- 

Akur·eyri 女 固有 [a:khʏreirɪ アークレイリ] Akureyrar 

アークレイリ 

Það er mentaskóli á Akureyri.アークレイリに高校がある。 

 

※ 形容詞は akureyrskur 、アークレイリ人は Akureyringur （男） 

 

----------------------------------- 

Akur·eyr|ing/ur 男 固有 [a:khʏreirɪŋkʏr アークレイリンぐル] -s, -ar 

アークレイリ人 

Afi minn er Akureyringur. 私の祖父はアークレイリ人です。 

 

----------------------------------- 

al/a 動 [aːla アーら] *** ól, ólum, alið, 接過 æli 

1 （子供を）産む（目的語は、対） 

Hún ól barn um nóttina. 彼女は夜中に子供を産んだ。 

 

2 ～を育てる（目的語は、対） 

Ég el köttinn bara á kattamat. 私はその猫をキャットフードだけで育てる。 
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3 熟語表現で 

alast upp 育つ，成人する（中動） 

Ég ólst upp í úthverfi borgarinnar. 私は首都郊外で育った。 

 

----------------------------------- 

al|gjör, al|ger 形 [alcœr アるギェョル], [alcɛr アるギェル] *** 女 algjör, 中 algjört, 女 

alger, 中 algert 

1 完全な 

Úti í geimnum er algjört tómarúm. 宇宙の外は、完全な無だ。Ég segi þér þetta í 

algerum trúnaði. 私は、君に全幅の信頼を置いてこれを言う。 

 

2 （強調として）まったくの 

Hann er alger hálfviti. 彼はまったくの阿呆だ。 

 

※  alger と algjör に意味の違いはないが、後者の方が、より多く使用される。また、口語で

は algjörlegaの使用頻度も高い 

参照 algjörlega 

 

----------------------------------- 

all/ir 不定代 複 [atʰlɪr アフトりル] *** 女 複 allar, 中 複 öll 

参照 allur 

1 すべての人、全員 

Í þorpinu þekktu allir alla. その村では、誰もが全員のことを知っていた。 

 

2 すべての～（名詞に不随して） 

Nemendurnir áttu að lesa allar greinarnar í bókinni. 学生たちは、その本のすべての論
文を読まなければならなかった。 

 

----------------------------------- 

all/ra 副 [atʰlra アフトラ] *** 

参照 allur 

最も，何よりも（強調語として） 

Þetta er allra skemmtilegasta bókin. これは、どんな本よりも最も面白い本だ。Það 

væri allra best ef þú kæmir snemma í fyrramálið.あなたが翌朝に早く来られれば、それ
が何より最良だろう。 
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----------------------------------- 

all/s 副 [als アるス] *** 

参照 allur 

1 全部で 

Í skólanum eru alls 500 nemendur. その学校には、全部で 500人の学生がいる。Hann 

söng 15 lög alls. 彼は全部で 15曲の歌を歌った。 

 

2 まったく、完全に 

Ég er alls ófróður um sveppi. 私はキノコについてまったく詳しくない。 

 

熟語表現で 

alls ekki  全く～ない、全然～でない 

Það er alls ekki rétt. それは全く正しくない。Orð mín má alls ekki misskilja með 

þeim hætti. そんな風に私の言葉を誤解する余地は全くない。 

 

3 接頭語として  

例） 

allsherjar （全世界的な，普遍的な） → allsherjar 

allsherjargoði （アウサトゥルーの指導者）参照 Ásatrú 

 

----------------------------------- 

all/t 不代 中 [al̥tʰ アヒトゥ] *** 

参照 allur 

1すべて（主に現象や事物について） 

Allt hér inni er svolítið gamaldags. この中にある全ては、すこし古めかしい。Hann tók 

til hráefnið og blandaði svo öllu saman. 彼は材料をまとめて、それからすべてを混ぜ合
わせた。 

 

2 ～のすべて，全部（定冠詞付きの名詞に付随して） 

Jarðsagan nær yfir allt tímabilið frá myndun jarðar og til okkar daga. 地球史は、地
球の形成から私たちの時代までのすべての時期をカバーしている。 

 

3あらゆる，すべての （主に定冠詞のない名詞に付随して） 

Í dag er gott veður um allt land. 今日は、国中で天気が良い。 

 

4 まったく，完全に（副詞として） 

Nýi bíllinn er allt öðruvísi en sá gamli. 新しい車は古いのとはまったく違う。 
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5 ずっと，より（比較級の形容詞や副詞に付随し、与 öllu を副詞として。） 

Það er slæmt að týna töskunni en öllu verra að tapa því sem er í henni. 鞄を失くすの
は好ましくないが、ずっと悪いのはその中のものを失くしてしまうことだ。 

参照 öllu 

 

6 合計で、すべて合わせて（属「alls」を副詞として） 

Alls kostaði þetta næstum tíu þúsund krónur. これは合計で 1万クローナかかった。 

参照 alls 

 

7 まったく，全然（否定語や否定の意味を帯びる語に伴い、属を副詞として） 

Það má alls enginn koma inn fyrr en ég kalla. 誰であれ私が呼ぶ前に入ってくること
は、まったく許されない。 

参照 alls 

 

8 熟語表現で 

allt frá e-u ～からずっと 

Þar hefur verið framleitt kex allt frá stofnun fyrirtækisins. そこでは起業以来ずっとク

ッキーが生産されている。Hann hefur æft á hljóðfærið frá því hann var smástrákur. 
彼は小さな少年だった頃からずっと楽器の練習をしている。 

 

allt annað まったく異なる 

Þetta er allt annað líf eftir að vorið kom. 春が来てからは全く暮らしが異なる。Ég er 

allt annar maður eftir að ég grenntist svona. このように痩せた後では、私はまったく
違う人間だ。 

参照 annar 

 

allt í einu 突然，急遽 → allt í einu 

 

í allt 合計で，すべて合わせて 

Hvað eru myndirnar margar í allt? 全部で何枚の絵があるの？Það voru 35 epli í allt. 
合計で 35個のリンゴがあった。 

 

með öllu 完全に（否定の意味を伴って） 

Vegurinn er með öllu ófær fólksbílum. その道は一般車がまったく通行できない。

Ferðin var tilgangslaus með öllu.その旅は全くの無意味だった。 

 

allt að e-u ほとんど～、ほぼ～ 

Ferðin var allt að tveimur tímum. その旅行は、ほぼ 2時間かかった。 

 

allt eins まったく同様の，完全に同じ 
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Lýsingin á henni gæti allt eins átt við sjálfa mig. 彼女に関する描写は、私自身にもま
ったく同様に当てはまる。 

 

þrátt fyrir allt 何であれ，何があろうと 

Hann var glaður og bjartsýnn þrátt fyrir allt. 何があろうと、彼は前向きで幸せだ。 

 

allt þar til ... …までずっと 

Hann skrifaði skáldsögur allt þar til hann lést. 彼は死去するまで、ずっと小説を書い
た。 

 

allt fram á e-ð ～のときまでずっと 

Það hafa margir höfundar gert allt fram á þennan dag. その日まで、多くの作家がそ
れを行っていた。  

 

fyrir öllu 何より重要な 

Það er fyrir öllu að allt endaði vel. 何より重要なのは、すべてが無事に終わることだ。 

 

----------------------------------- 

all/ur 不定代 [atʰlʏr アフトゥるル] *** 女 öll, 中 allt, 男 複 allir, 女 複 allar, 中 複 öll, 属 

複 allra 

1 すべての（主に冠詞付きの名詞に付随して） 

Hann bauð allri fjölskyldunni í mat. 彼は家族の全員を食事に招待した。Það ringdi 

linnulaust allan daginn. 一日中絶えることなく雨が降った。Hvar er allt fólkið? みんな

はどこだ？ 

 

2あらゆる（主に冠詞なしの名詞に付随して） 

Stofan var falleg en laus við allan íburð. その大部屋は美しかったが、豪華な装飾は何も
なかった。 

 

3 とても（名詞や人称代名詞に付随して、強調語として） 

Stelpan iðaði öll í sætinu af spenningi. その少女は興奮して席でとてもそわそわしてい
た。 

 

4 完全な，まったく（主に肯定的な意味で） 

Það er allur munur að sjá þig. 完全に見違えたよ。 

 

5 終わった，尽きた 

Enginn veit sína ævina fyrr en öll er. すべてが終わる前に自身の人生を知るものは誰も
いない。 

 

6 熟語表現で 
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allt í lagi 了解した，大丈夫だ（会話などの結論で同意などの意志を表明する） 

Allt í lagi, þú mátt fara út að leika þér. わかった、君は外に遊びに行ってよいよ。Það 

er allt í lagi að vera stundum latur. たまに怠惰なのは問題ない。 

 

allir （全員，すべての人の）→ allir 

allt （すべて，あらゆる）→ allt 

alls （全部で，完全に）→ alls 

allra （最も，何よりも）→ allra 

 

----------------------------------- 

Al|þýðu·sam|band Ísland/s 中 固有 冠付 [alθiːðʏsambant iːslans アるしーずサムバンド 

イースランズ] （略称は ASÍ ） 

アイスランド労働組合連合 

Hún hefur starfað í Alþýðusambandi Íslands. 彼女は、アイスランド労働組合連合で働
いていたことがある。 

 

----------------------------------- 

Amerík/a 女 固有 [aːmɛrikʰaアーメリカ] -u 

アメリカ大陸 

Ameríka er heimshluti sem samanstendur af Norður-Ameríku, Mið-Ameríku og 

Suður-Ameríku. アメリカは、北米、中米、南米から成る大陸である。Í Rómönsku 

Ameríku er spænska eða portúgalska töluð. ラテンアメリカでは、スペイン語かポルト
ガル語が話されている。 

 

※ 形容詞は amerískur 、アメリカ（大陸の）人は、 Ameríkumaður （男）。 

※ Ameríkani （男）は、 Bandaríkjamaður （男）と同様に、一般的にはアメリカ合衆国

人を指すことが、蔑称としても用いられる。 

 

----------------------------------- 

amerísk/ur 形 [aːmɛrikʰʏr アーメリスクル] 女 amerísk, 中 amerískt 

1 アメリカ大陸の、アメリカ大陸に関係した 

Amerískir nautgripir voru í Kanada. アメリカバイソンは、カナダにいた。 

 

2 アメリカ合衆国の、アメリカ合衆国に関係した 

Hann á amerískan bíll. 彼はアメリカ車を持っている。 

 

----------------------------------- 

a.m.k. 副 *** [að mɪnːsta kʰɔstʰɪ アず ミンスタ コスティ] 
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→ að minnsta kosti 

 

----------------------------------- 

and|skot/ans 形/副 [antskʰɔːtans アンドゥスコータンス] 

なんて酷い、忌々しい（侮蔑語） 

Andskotans asni geturðu verið. なんて間抜けなんだろうか、お前は。Andskotans 

spurningar eru þetta! なんて忌々しい質問なんだ、これは！  

→ andskoti 

 

----------------------------------- 

and|skot/i 男 [antskʰɔːtɪ アンドゥスコーティ] -a, -ar （主に冠詞をつけて使われる） 

 1 悪魔 

Það er aðeins andskoti að vita til þess. それについて知っているのは悪魔だけだ。 

 

2 畜生，この野郎（強い侮蔑語） 

Út með þig, andskotinn þinn. 出てけ、この畜生め！ 

 

3 こんな（強調として） 

Ég er ekki að standa í þessum andskota lengur. これ以上こんなことはやらない。  

 

4 異常に，バカみたいに（副詞として） 

Mikið andskoti er kalt í dag. 今日はバカみたいに凄く寒い。 

 

andskotans （属を形容詞として）なんて酷い、忌々しい → andskotans 

 

----------------------------------- 

annar tveggja 不代 [anːar tvɛhcaアンナル トゥベッギャ] 女 önnur tveggja, 中 annað 

tveggja 

（ふたつのうちの）ひとつ（稀な語） 

参照 annar hvor 

Hún er annar tveggja fulltrúa bæjarins. 彼女は、ふたりいる町の代表の内のひとりだ。 

 

※古い表現では annar tveggi を同様の意味で用いることもある。 

 

----------------------------------- 

ann/ar 数詞 [anːar アンナル] *** 女 önnur, 中 annað, 男 複 aðrir, 女 複 aðrar, 中 複 

önnur, 属 複 annarra 
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1 二番目の 

Á morgun er annar maí. 明日は 5月 2日だ。Þetta er annar algengasti fuglinn á 

Íslandi. これは、アイスランドで二番目に一般的な鳥だ。 

 

2 別の，新しい。 

Jón ætlar að fá sér annan bíl af því að sá blái er orðinn of gamall. ヨウンは別の車を
買うつもりだ。青いのは古くなり過ぎてしまった。 

 

----------------------------------- 

ann/ar 不定代 [anːar アンナル] *** 女 önnur, 中 annað, 男 複 aðrir, 女 複 aðrar, 中 複 

önnur, 属 複 annarra 

1 別の，他の，第三者の（話し手でも聞き手でもなく、話題の中心でないものを指す） 

Þetta er annar maður en þú bentir mér á. その人は、君が私に指摘したのとは、別の人

だ。Það var í annarri bók sem prinsinn dó. 王子が死んだのは、別の本でだ。 

 

別の，他の（以前とは異なった） 

Hann er orðinn annar maður eftir meðferðina. 治療後、彼は別人のようになっている。 

 

2 ふたつのうちのひとつ（冠詞付きで） 

Ég var í skóla með öðrum tvíburanna. その双子の片方と学校にいた。 

 

熟語表現で 

annar ... hinn … 一方は…もう一方は…，片方は…もう片方は… 

Það lágu tvær bækur á borðinu, önnur var skáldsaga og hin ljóðabók. 机の上に二冊
の本があった、片方は小説で、もう片方は詩集だった。 

 

3 その他の熟語表現で 

meðal annars （とりわけ）→ 2meðal 

 

allt annað まったく異なる 

Guðmundur varð allt annar maður. グズムンドゥルは、まったく違った人間になっ
た。 

参照 allt 

 

að öðru leyti そうでなければ、その他の点では 

Þetta er rétt að öðru leyti. そのほかの点では、これは正しい。Þetta dýr er hvítt á 

fótum en dökkt að öðru leyti. この動物は、足が白いが、それ以外は 黒っぽい色をして

いる。 

 

enn annar くわえてもうひとつ 
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Einn var keyptur, annar leigður og enn annar tekinn í leyfisleysi. ひとつは買われ、
もうひとつは貸され、さらにもうひとつは許可なく持っていかれた。 

 

öðru hverju (hvoru) 時折 

Við hittumst öðru hvoru á tónleikum. 私たちは時おりコンサートで出会う。Bræðurnir 

líta öðru hverju við hjá móðursystur sinni. その兄弟は時おり叔母のところに顔を出
す。 

※ 意味は同じだが、 öðru hverju の方が、 öðru hvoru よりも多く用いられる 

 

hvað eftir annað 何度も繰り返して 

Hann las bókina hvað eftir annað. 彼は、その本を何度も繰り返して読んだ。 

 

öðru fremur 他の何よりも 

Þetta mál er öðru fremur erfitt úrlausnar. この問題は、他の何よりも解決が困難だ。 

 

eitt og annað あれやこれや、様々なもの 

Við vorum að spjalla um eitt og annað. 私たちは、様々なことについて喋っていた。 

参照 hitt（特に hitt og þetta） 

 

----------------------------------- 

ann/ar hver 代 [anːar hvɛːr アンナル クヴェール] 女 önnur hver, 中 annað hvert, 男 複 

aðrir hverjir, 女 複 aðrar hverjar, 中 複 önnur hver, 属 複 annarra hverra 

（連続しているもののうち）ひとつ毎のもの 

Það er mynd á annarri hverri blaðsíðu. 一頁ごとに絵がある。Hún vinnur aðra hverja 

helgi. 彼女は隔週末に働く。 

 

----------------------------------- 

ann/ar hvor 代 [anːar hvɔːr アンナル クヴォール] 女 önnur hvor, 中 annað hvort, 男 複 

aðrir hvorir, 女 複 aðrar hvorar, 中 複 önnur hvor, 属 複 annarra hvorra 

（所有代や定冠をともなったものの）一方、どちらか 

Má ég fá annan hvorn bílinn lánaðan? どちらかの車を借りていい？Önnur hvor 

tvíburasystirin er vinkona hans en ég veit ekki hvort það er þessi. その双子のどちらか
が彼の友人だが、私はどちらがそうか分からない。 

 

----------------------------------- 

annars 副 [anːars アンナルス] *** 

1 そうでなければ，さもないと 



 

49 

 

Komdu strax, annars færðu enga köku. 直ぐに来なさい、でないとケーキをもらえない
よ。 

 

2 それ以外の点では 

Síminn hringdi þrisvar, annars var kvöldið rólegt. 電話が三度鳴ったが、それ以外は静
かな晩だった。 

 

3 ところで 

Annars ætla ég til útlanda eftir viku. ところで一週間後に海外に行くつもりだ。 

 

----------------------------------- 

ann/ast 動 [anːastʰ アンナストゥ] *** annaðist, önnuðumst, annast, 接過 annaðist 

1 ～を監修する，管理する（目的語は、対） 

Hann annast veitingasölu í háskólanum. 彼は大学での食品販売を管理している。Þær 

völdu ljóðin og önnuðust útgáfu bókarinnar. 彼女たちは、詩を選んで本の出版を手掛け
た。 

 

2 ～の面倒をみる，世話をする（目的語は、対）（annast um e-n/e-ð でも同様の意

味だが、稀な表現） 

Hún annast gamla móður sína. 彼女は年老いた母親の世話をする。 

 

※ annast は、動詞 anna の中動態ではなく、 anna e-u で「～を成し遂げる，～を終える」
を意味する。 

Smiðirnir önnuðu ekki öllum verkefnunum. 大工たちは、すべての仕事を終えられな

かった。Verksmiðjan annar varla eftirspurninni eftir ullarvörum. その工場は、滅
多にウール製品の需要を賄えない。 

 

----------------------------------- 

Argentín/a 女 固有 [arkɛntiːna アルゲンティーナ] -u 

Maður getur séð mörgæsir í Argentíu. アルゼンチンでペンギンを見ることができる。 

 

※ 形容詞は argentínskur 、アルゼンチン人は Argentínumaður （男）、首都のブエノスア

イレスは Búenos Aíres （中（しかし厳密に定義されていない）） 

 

----------------------------------- 

arki|tekt 男 [arkɪtɛkt アルキテクトゥ] -s, -ar （ arkítekt と綴られることもある） 

Arkitekt er sá eða sú sem vinnur við að hanna byggingar og skipuleggja byggð. 建築
家とは、建築物のデザインや建設の計画を立てる人のことだ。 

 

----------------------------------- 
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ASÍ 中 固有 [aː esː iː アー エス イー] 

→ Alþýðusamband Íslands 

 

----------------------------------- 

Así/a 女 固有 [aːsia アーシア] -u 

Asía er stærsta heimsálfa jarða. アジアは地球最大の大陸である。Japan er land í 

Austur-Asíu. 日本は、東アジアにある国だ。 

 

※ 形容詞は asískur 、アジア人は Asíubúi （男）もしくは Asíumaður （男） 

 

----------------------------------- 

asísk/ur 形 [aːsiskʰʏr アーシスクル] 女 asísk, 中 asískt 

アジアの，アジア人の 

Hér er asískur veitingastaður. ここはアジアンレストランだ。 

 

----------------------------------- 

ath. 動 [athʏːka / athʏːkaðʏ / athʏːkɪð アトゥフーが / アトゥフーがず / アトゥフ-ギェィ

ず]  

→ athuga 

 

※ 略字として使用される ath. は、不定詞 athuga 、二人称単数の命令法 athugaðu 、二人称

複数の命令法 athugið のいずれかを指す 

 

----------------------------------- 

at|hug/a 動 [athʏːka アトゥフーが] *** athugaði, athuguðum, athugast, 接過 athugaði 

1 ～を確かめる，検査する，調査する（目的語は、対） 

Við þurfum að athuga aðstæður vandlega. 私たちは状況を注意深く確かめる必要があ

る。Læknirinn athugar barnið. 医師はその子どもを検査する。 

 

2 ～に注意する，考慮する（目的語は、対） 

Athugið að sjóða kartöflurnar ekki of lengi. じゃが芋を長時間茹で過ぎないように気を
つけて。 

 

※ 略字として使用される ath. は、不定詞 athuga 、二人称単数の命令法 athugaðu 、二人称

複数の命令法 athugið のいずれかを指す 

 

----------------------------------- 
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Atlants·hafs·banda·lag|ið 中 固有 冠付 [athlanthspantalajɪð アトらントゥスバンダらい

ず/athlanspantalajɪð アトらンスバンダらいず]（略称は NATÓ 。稀に OTAN も用い

る） 

北大西洋条約機構 

Ísland var eitt stofnríkja Atlantshafsbandalagsins. アイスランドは、北大西洋条約機構
の設立国のひとつだった。 

 

----------------------------------- 

auðveldlega 副 [øiðvɛltlɛːɣa えィずヴェるドゥれーが] 

簡単に，易々と 

Hann borðaði auðveldlega heilt rúgbrauð. 彼はライ麦パンを丸々易々と食べた。 

 

※ 形容詞 auðveldlegur は殆ど使われない。形容詞 auðveldur を使うのが一般的。 

 

----------------------------------- 

augljóslega 副 [øikljouslɛːɣa えィグりョゥスれーが] 

明らかに，明確に 

Hana langaði augljóslega til að segja álit sitt. 彼女は明らかに自身の意見を言いたがっ
ている。 

 

※ 形容詞 augljóslegur は殆ど使われない。形容詞 augljós を使うのが一般的。 

 

----------------------------------- 

auk 副/前 [øikʰa えィカ] *** （前置詞 að が前にある時は、 auki になる） 

～に加えて （属を伴って） 

Hún á að greiða alla skuldina auk kostnaðar. 彼女は費用に加えてすべての負債を支払
わないといけない。 

 

熟語表現で 

auk þess そのことに加えて，さらに 

Hann var lærður söngvari og var auk þess ágætur píanóleikari. 彼は教育を受けた歌
手であり、さらに素晴らしいピアノ奏者だった。 

 

auk þess sem …/að (nafnháttur) ～に加えて 

Auk þess að skrifa skáldsögur er hann blaðamaður. 小説を書くだけでなく、彼は新聞
記者だ。 

 

 (þar) að auki （その状況に）くわえて，さらに 
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Hún er kennari og söngkona að auki. 彼女は教師であり、かつ歌手でもある。Hún 

talar ensku og þar að auki þrjú önnur tungumál. 彼女は英語にくわえて３つの言語を
話す。 

 

----------------------------------- 

auk/a 動 [øikʰa えィカ] (現 eyk, aukum) jók, jukum, aukið, 接過 yki 

1 ～を加える、増やす （目的語は、対） 

Auglýsingarnar hafa aukið söluna. その広告は売上を伸ばした。Ökumaðurinn jók 

hraðann. 運転手は速度を上げた。 

 

2 ～を誇張する（目的語は、対） 

Þetta er orðum aukið. これは誇張されている。 

 

3 熟語表現で 

auka á e-ð （主に物質的でないもの）を増大する 

Sumir telja að þessar ráðstafanir verði bara til þess að auka á vandann. この処置は
問題を増やすことになるだけだと判断する人もいる。 

 

auka e-u við e-ð ～に～を足す 

Hann ætlar að auka við menntun sína. 彼は自身の教養を深めるつもりだ。Það þarf 

að auka tveimur hæðum við húsið. この家にふたつの階を加える必要がある。 

 

aukast 中動  [øikʰast えィカストゥ] (現 eykst, aukumst) jókst, jukumst, aukist, 接過 

ykist 

増える、成長する 

Bóksala eykst stöðugt. 本の売上は絶えず増加している。Umferðin eykst á sumrin. 夏
期には交通量が増大する。 

 

aukinn 過分 [øikʰɪn えィキン] 女 aukin, 中 aukið 

追加された、拡大された 

Þessi bók er ný útgáfa, aukin og endurbætt. この本は新版だ、増補加筆されている。 

 

----------------------------------- 

auka- 接頭 [øikʰa えィカ] 

追加の 

例） 

aukaatriði （中）追加事項 → aukaatriði 

aukalag （中）アンコール曲 
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aukatekjur （女性 複）追加収入 

 

----------------------------------- 

Aust·firð|ing/ur 男 固有 [øistfɪrðiŋkʏr えぃストゥフぃルじンぐル] -s, -ar 

エイストフィルジル人 

Austfirðingur er sá maður sem er á eða af Austfjörðum. エイストフィルジル人とは、

エイストフィルジル出身か、そこに住む人のことだ。 

 

----------------------------------- 

Aust·firð/ir 男 複 固有 [øistfɪrðɪr えぃストゥフぃルずぃル] Austfjarða 

エイストフィルジル（アイスランド東部のフィヨルド地方） 

Seyðisfjörður er á Austfjörðum. セイジスフィヨルズルは、エイストフィルジルにある。 

 

※ 形容詞は austfirskur 、ア-クレイリ人は Austfirðingur （男） 

 

----------------------------------- 

Austur·ríki 中 固有 [øistʏrrikʰɪ えィストゥルリーキ] -s 

オーストリア 

Í fjögur ár hefur hún stundað nám í Austurríki. 彼女はオーストリアで 4年間勉強した。 

 

※ 形容詞は austurrískur 、オーストリア人は Austurríkismaður （男）、首都ウィーンは 

Vín （女）もしくは Vínarborg （女） 

 

----------------------------------- 

Aþen/a 女 固有 [aːθna アーせナ] -u 

アテネ 

Í Aþenu til forna bjuggu um 200.000 manns. アテネには、大昔 20万人の二都が暮らし

ていた。 

 

※ 形容詞は aþenskur 、アテネ人は Aþeningur （男） 
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6.0 Lokaorð 

Þessi ritgerð er aðeins hluti af tilraun til þess að leggja grundvöll að íslensk-japanskri 

orðabók sem ætluð er byrjendum. Líklegast tekur langan tíma að ljúka við vinnslu 

bókarinnar. Um slíkt mál segir Mörður Árnason m.a. 

 

Orðabók lifandi tungumáls er aldrei búin, því að málið breytist rétt eins og samfélagið 

sem notar það. Kjarni orðaforðans er vissulega stöðugur en það er eðli tungumáls að 

vera á hreyfingu og í endursköpun með framþróun í verktækni, nýjum 

hugmyndastraumum og breyttri heimssýn.103  

 

Óhætt er að segja að gerð tvímálaorðabókar lifandi tungumáls ljúki heldur aldrei. Um 

leið og þessari ritgerð er lokið þarf ég að endurskoða aðferðir mínar og niðurstöður. 

Auk þess er auðvitað nauðsynlegt að lagfæra þær svo að ÍJO verði virkari. Til þess 

virðist líka æskilegt að rannsaka tvímálaorðabækur á íslensku. Þá hlýtur að þurfa að 

skoða sérstaklega orðaforða þeirra og þær grundvallarhugmyndir sem að baki þeim búa. 

Tekið skal fram að ÍJO er ekki aðeins hugsuð sem orðabók fyrir byrjendur í íslensku 

heldur einnig kennslubók í því að nota íslenskar orðabækur. Enda þótt mikið verk sé 

eftir vona ég að með þessu verkefni hafi verið tekið eitt skref í rétta átt til að búa til 

gagnlega íslensk-japanska orðabók sem ætluð er byrjendum. Auk þess er von mín sú að 

tilraun mín geti orðið einhverjum veganesti í vinnslu annarra tvímálaorðabóka á 

íslensku. 

  

                                                 
103 Mörður Árnason 2010: v. 
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