
Føroysk mállæra 
SPURNINGAR OG IVAMÁL FRÁ 9.B 2017 



Orðaflokkarnir eru 10 í tali 

Navnorð 

 (ein og eitt) eitt navnorð er annaðhvørt  

      kallkyn (hann ella teir) 

      kvennkyn (hon ella tær) 

      hvørkikyn (tað ella tey) 

 Bendast í føllum (í eintali og fleirtali) 

      hvør 

      hvønn 

      hvørjum 

      hvørs 

 Sterkt og veikt bend navnorð 

      navnorð, ið enda við hjáljóði í hvørsfalli                              

 eintali eru sterkt bend (dømi er 

 úlvur/vinur) 

        

        navnorð, ið enda við sjálvljóði øllum 

 føllum í eintali, eru veikt bend (dømi 

 er dunna, risi) 



Kenniorð 

Kenniorð 

 Ein, ein, eitt (óbundið kenniorð) 

       ein maður – eitt barn 

 -in, -in, -ið (bundið kenniorð) 

        maðurin , barnið 

  NB: stendur hitt bundna kenniorðið 

áðrenn navnorðið, eitur tað: hin, hin, hitt 

Lýsingarorð 

 Siga nakað um navnorðið (lýsa) 

 Hava trý stig (stigbendast) 

1. Grundarstig kallkyn (stórur)  

2. Miðstig kallkyn (størri) 

3. Hástig  kallkyn (størstur) 

 

 Sterkt og veikt bend 



Fornøvn 

1. persónsfornøvn 
1. Persónur er tann, ið tosar  

(eg, meg, mær, mín, vit, okkum, 
okkara) 

2. Persónur er tann, ið tosað 
verður við 

(Tú, teg, tær, tín, tit, tykkum, 
tykkara) 

3. Persónur er tann, ið tosað 
verður um 

(hann, honum, hansara, teir 

Hon, henni, hennara, tær 

Tað, tí, tess,tey 

 

Ognarfornøvn 
Kallkyn:  

Mín, mín, mínum, míns, mínir, mínar 

Kvennkyn: 

Mín, mín, mín(ar)i, mínar, mínar, 
mínar 

Hvørkikyn 

Mítt, mítt, mínum, míns, míni, míni 

Ávísingarfornøvn 
Kallkyn: 

Tann, tann, tí, tess, teir 

Kvennkyn: 

Tann, ta, teirri, tí, teirrar,tær 

Hvørkikyn: 

Tað, tað, tí, tess, tey 



Fornøvn 

Afturbeind fornøvn 
        ið og sum ; 

     hesi kunnu ikki bendast 

   (og her er altíð “komma” ,      

 frammanfyri) 

Spurnarfornøvn 
              hvør og hvat 

Óbundin fornøvn 
Ein, onkur, nakar, hvør, annar, 
annarhvør, báðir, hvørgin, eingin 



Sagnorð 

Tíðirnar 
Høvuðstíðir 

Nútíð  eg taki, skrivi 

Tátíð   eg tók, skrivaði 

Núliðin tíð   eg havi tikið / skrivað 

Táliðin tíð    eg hevð tikið / skrivað 

Samansettar tíðir 

Framtíð 

Eftirtíð  

Táliðin framtíð 

Táliðin eftirtíð 

 

Hættirnir 

Navnháttur:  at taka / at skriva 

Boðsháttur: Tak! Takið! Skriva! 
Skrivið! 

Lýsingarháttur:  
Nútíð: takandi /skrivandi 
Tátíð:  tikin / skrivaður 
 

Sterkt bend sagnorð (-ur) (eitt 
stavilsi/klapp í tátíð eintali) 
 

Veikt bend sagnorð (-ir) (fleiri 
stavilsi/klapp í tátíð eintali) 

 

Sagnorð kunnu standa í  
1. Gerðsøgn: eg heilsi, heilsaði, 

heilsað o.s.fr. 

 

2. Meðalsøgn: eg heilsist, 
heilsaðist, havi heilsast o.s.fr. 

 

3. Tolsøgn: eg verði/eri heilsaður, 
varð heilsaður/eri vorðin 

heilsaður o.s.fr. 



Talorð 

 Grundtøl: ein, tveir, tríggir, fýra o.s.fr. 

 Raðtøl: fyrsti, annar, triði, tjórði o.s.fr. 

 Skiftitøl: einir, tvinnir, trinnir 

 

NB: hesi broytast alt eftir føllum og kynum 

  



Hjáorð 

Staðhjáorð: 

t.d.:Úti, niðri, uppi, uttarlaga, 
innarliga, heimalaga, higar, 
hagar, út, niður, upp, burtur, 

niðan, aftan, norðan 

 

Tíðarhjáorð:  

t.d.: nú, tá, meðan, síðan(i), ofta, 

leingi, áður, í áðni, aftur 

 

Spurnarhjáorð: 

t.d. Hví, hvussu, hvaðan(i), hvar, 

hvør 

Munarhjáorð: 

t.d.: nakað, nógv, nóg, avbera, 
sera 

 

Onnur hjáorð: 

t.d.: beinleiðis, javnsíðis, áleiðis, 
miðskeiðis, einsæris, kortini, øðrvísi, 
onkursvegna 

Lýsingarhjáorð: 

Verða vanliga lagað av 
lýsingarorðum við endingunum 
liga, la, a t.d.: fagurliga, dúgliga, 

harðliga, illa, valla, árla, síðla, 
frálíka, sjáldsama.  

Hesi siga nakað um, hvussu nakað 
verður gjørt (tey lýsa sagnorðið, 
kann man siga) 

Í mún til lýsingarorðini, ið siga 
nakað um navnorðið 

 



Fyrisetingar 

 Sagt verður, at fyrisetingin stýrir tí orði, hon verður sett saman við. 

1. Hvønndalli stýra t.d. Um, fyri, ígjøgnum 

2. Hvørjumfalli stýra t.d. Frá, hjá, undan 

3. Hvørsfalli stýra t.d.: millum, til, vegna, innan, uttan, millum, til  

 

   NB: á, í eftir, við, fyri og yvir stýra annaðhvørt hvønnfalli ella hvørjumfalli 



Sambindingarorð: 

 
1. Binda saman javnsett orð og 

setningar: t.d.: og, bæði-og, ella, 
hvørki-ella, annaðhvørt-ella, men 

 

2. Binda saman høvuðssetningin við 

eykasetningin: t.d.: at, tí at, um, 
annars, eins-og, sum, tó at. 

 

MEÐALVARPINGAR 

 

OH! OY! EYA MEG! 

KÚST! AU!  O.S.FR. 



Setningsliður 

Grundorð 

Kann vera navnorð, lýsingarorð, fornavn, 

heilur setningur – og stendur ALTÍÐ í 

hvørfalli. 

Fyri at finna grundliðin spyrt tú HVØR 

 

Drongurin etur kjøt (drongurin er 

grundorðið – tú spyr, hvør etur kjøt) 

Umsøgn 

Er altíð eitt sagnorð 

 

Hetta er tað, sum HVØR ger 

 

Drongurin etur kjøt (hvat ger drongurin?) 



Orðalagslæra  

Ávirki 
 Ávirki stendur vanliga í hvønnfalli, men 

kann eisini standa í hvørjumfalli (og av 
og á kunnu tit spyrja hvat) 

 Eg sá bátin (hvønn sá eg?) 

 Eg stýrdi bátinum (hvørjum stýrdi eg?) 

Kúgvin etur hoyggj (hvat etur kúgvin?) 

 

  

Atvikið 

 Stendur altíð í hvørjumfalli 

  Eg gav presti bókina (hvørjum gav eg 

bókina – presti.) 

 

Eg er grundorð (hvør) 

Gav er umsøgn (sagnorðið ) 

Presti er atvikið (hvørjum) 

Bókina er ávirki (hvat) 

 



Høvuðssetningar og eykasetningar 

høvuðssetningur 

 Er setningur, ið kann standa 

einsamallur, og samstundis geva 

meining:  

 Gentan græt.  

eykasetningur 

 Er setningur, ið verður settur saman við 

øðrum fyri at greiða gjøllari frá, og 

kann ikki standa einsamallur. 

 t.d.: , tá ið hon fór 

 

 



Teknseting 

 báðumegin innskot: Janus, beiggi 
hennara, er lærari í Runavík.  

 tá ið vit nevna yrkisheiti og bústað hjá 
persónum: Hans Hansen, skipari, 
Nólsoy 

 til uppreksan seta vit komma í staðin 
fyri og 

 Men vit seta ikki komma, um yrkisheitið 
er tætt knýtt at sernavninum: Jóannes 
bóndi var formaður floksins. Tey 
nevndu hann Janus skald. Jákup 
doktari savnaði sagnir og ævintýr. 

Vit seta komma: 

  millum høvuðssetningar: Hon gongur, 
hann rennur.   

 millum høvuðssetning og eykasetning: 
Hann roknaði við, at hon kom.  

 millum eykasetningar: Hann vónaði, at 
hon fór at koma, tí so kundu tey fylgjast.  

 framman fyri “kommaorðini”.  

 eftir ja, jú og nei fremst í setningi: Nei, 

hetta tími eg ikki! 

 millum orð og setningar í staðin fyri og: 
Eg havi keypt sukur, epli, mjøl og breyð. 



Teknseting  (stutt mállæra s.48-52) 

Vit seta komma framman fyri: 

 men, (ofta semikolon)  

 tá ið, meðan, áðrenn, fyrr enn  

 sum, tá ið vit eins væl kunnu seta ið í staðin fyri  

 ið, tá ið vit eins væl kunnu seta sum í staðin fyri  

 har ið, nær ið, hvar ið, hvat ið, hvussu ið o.s.fr.  

 at, men ikki tá ið sagnorð kemur beint aftaná  

 tí, tí at, av tí at, so, so at  

 øll spurnarorð: nær, hví, hvar, hvør, hvussu o.s.fr.  

 og, men sjáldan, tá ið sagnorð kemur beint aftaná 

 Kommaorðini 



Ð – ð- Ð – ð – Ð – ð – Ð – ð – Ð – ð - Ð 

 Navnorð hava ONGANTÍÐ ð í hvørjumfalli. Lívið á einum skipi (man spyr á hvørjum) 

 Navnorð: Barnið græt illa. Royn og set eitt kallkynsorð ístaðin: Hundurin græt illa. 

Endar kallkynsorðið við N, so skal hvørkikynsorðið (barnið) hava ð. Dømi: Tey hugdu 

eftir einum lítlum barni / tey hugdu eftir einum lítilum hundi *( her er einki N í 

endanum, so skal barni ikki hava ð) 

 Navnorð: Bundið (við ð)  og óbundið (uttan ð) 

 

 Sagnorð: Royn og set inn ”at døma” ístaðinfyri tað rætta orðið.  

 Døma og dømdi = einki ð  (Hann hugdi út/hann dømdi út – tey hyggja/tey døma) 

 dømt= ð  Hann hevur etið / hann hevur dømt / hevur svomið/hevur dømt 

 

 Sagnorð: Núliðin tíð  - havi etið/havi tikið/havi sovið (hevur ALTÌÐ Ð) 

   Táliðin tíð – hevði etið/hevði tikið/hevði sovið (hevur ALTÌÐ Ð) 

 



Orð, ið ALTÍÐ hava Ð 

 Altíð hevur altíð Ð 

 Ongantíð hevur ongantíð einki Ð 

 Lítið hevur lítið Ð 

 Mikið hevur mikið Ð 

 Fingið hevur fingið Ð 


