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ÁGRIP 
Ritgerð þessi var unnin sem lokaverkefni til B.Ed.-prófs í 

grunnskólakennarafræðum frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands vorið 2012. 

Ritgerðin er rannsóknarritgerð þar sem gagna var aflað úr fræðilegum heimildum. 

Tilgangur hennar er að skoða ákveðna breytingu í íslenskri setningagerð sem 

talsvert hefur borið á undanfarin ár. Helgi Skúli Kjartansson varð fyrstur til að 

vekja athygli fræðimanna á þessari málbreytingu sem hann kaus að kalla nýja 

þolmynd þar sem henni svipar mjög til hefðbundinnar þolmyndar. 

Fjallað er um  nýju þolmyndina með hliðsjón af hefðbundinni þolmynd, 

mismuninn á þessum tveimur setningagerðum og það hvort nýja þolmyndin geti 

verið sjálfsagt framhald af hinni hefðbundnu. Í framhaldi af því er þeirri 

spurningu velt upp hvort nýja þolmyndin sé í raun rökrétt málbreyting í íslensku 

máli.  

  



 
 

FORMÁLI 
Ég hef alla tíð haft mikinn áhuga á íslenskri tungu. Í grunnskóla var móðurmál 

uppáhalds námsgreinin mín og mér fannst fátt skemmtilegra en að glíma við 

stafsetningar- og móðurmálsæfingar. Þegar ég svo mörgum árum síðar fór að velta 

fyrir mér háskólanámi kom ekkert annað til greina en að læra til íslenskukennara á 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Þar hef ég verið svo lánsöm að sækja 

íslenskunámskeið undir leiðsögn frábærra kennara sem hafa náð að gera 

námsefnið einstaklega áhugavert en umfram allt skemmtilegt. 

Þegar að því kom að ákveða efni lokaverkefnis míns til B.Ed.-prófs langaði 

mig undir eins að skrifa um efni sem tengdist íslenskri málfræði. Eftir nokkra 

umhugsun komst ég að þeirri niðurstöðu að gaman væri að skrifa um nýja 

setningagerð í íslensku, þ.e. nýju þolmyndina svokölluðu, sem mér finnst ákaflega 

áhugavert fyrirbæri. Vinna mín við lokaverkefnið hefur aukið áhuga minn á nýju 

þolmyndinni og gæti ég vel hugsað mér að skoða hana nánar í áframhaldandi 

námi. 

Ég kann leiðbeinanda mínum, Sigurði Konráðssyni prófessor í íslenskri 

málfræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands bestu þakkir fyrir áhugaverðar 

ábendingar og aðstoð. 
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1. INNGANGUR 
Óhjákvæmilega breytast öll tungumál og þar er íslenskan ekki undanskilin, þrátt 

fyrir tilraunir málverndunarsinna til að sporna við breytingum. Ýmsar 

málbreytingar hafa náð að ryðja sér til rúms og þar á meðal hefur talsvert borið á 

ákveðinni breytingu í setningagerð hinnar íslensku tungu undanfarin ár. Líklega 

hljómar setning á borð við „það var sagt mér að skrifa þessa ritgerð“ kunnuglega í 

eyrum flestra og jafnvel undarlega í eyrum margra. Þarna er á ferð málbreyting 

sem Helgi Skúli Kjartansson vakti fyrstur manna athygli á. Í grein sinni Nýstárleg 

þolmynd í barnamáli, sem birt var í tímaritinu Skíma árið 1991, skrifaði Helgi 

Skúli um þetta fyrirbæri sem helst hafði orðið vart í máli barna og unglinga. 

Málbreytinguna kaus Helgi Skúli að kalla nýja þolmynd og fannst honum 

nafngiftin hæfa vel þar sem nýju þolmyndinni svipar mjög til hefðbundinnar 

þolmyndar. 

Í ritgerð þessari er ætlunin að varpa ljósi á setningafræðileg einkenni hinnar 

hefðbundnu þolmyndar og þeirrar sem kölluð hefur verið nýja þolmyndin. Verða 

þær bornar saman og kannað hvort nýja þolmyndin sé eðlilegt framhald af hinni 

hefðbundnu þolmynd. 

Ritgerðin hefst á því að farið er yfir málstefnu og málbreytingar í íslensku máli 

(kafli 2) því menn hafa löngum viljað sporna við breytingum í móðurmálinu. Nýja 

þolmyndin er þar engin undantekning. Einnig er í kafla 2 fjallað um það hvað 

fræðimenn telja rétt mál og rangt. Margir kunna því illa að heyra setningar á borð 

við „það var sagt mér að gera þetta svona“ sem flokkast undir nýju þolmyndina. Í 

kafla 3 er síðan farið yfir hinar þrjár myndir íslenskunnar, þ.e. germynd, miðmynd 

og þolmynd. Hefðbundin þolmynd er skilgreind í samanburði við nýju 

þolmyndina og farið er yfir það hvers vegna sú nýja virðist frekar samþykkt af 

málhöfum þegar andlag hennar er í þágufalli heldur en þolfalli. Í þriðja kafla er 

einnig rætt um fyrirmyndir nýju þolmyndarinnar. Í kafla 4 er rætt um það að þrátt 

fyrir að nýja þolmyndin komi helst fram í máli barna og unglinga fyrirfinnist hún 

einnig í máli fullorðinna. Þar koma einnig fram vangaveltur um það hvort nýja 

þolmyndin sé rökrétt málbreyting í íslensku máli. 
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2. MÁLSTEFNA OG MÁLBREYTINGAR 

2.1 ÍSLENSK MÁLSTEFNA 

Umræða um íslenska málstefnu er ekki ný af nálinni og margir hafa um hana ritað 

og rætt. Málstefna er nokkurs konar skráð eða óskráð stefna um mál og málnotkun 

og ríkir málstefna af einhverju tagi meðal flestra þjóða og málhópa, hvort sem sú 

stefna er algjörlega meðvituð eða ósjálfráð. Hver einstaklingur býr einnig yfir 

sinni eigin málstefnu og oft ríkir ekki fullkomin sátt manna á milli um það hvað er 

hinn eini sannleikur í þeim efnum (Kristján Eiríksson, 1990:13-14). 

Málstefna getur annars vegar verið sýnileg, til dæmis i námskrám, orðabókum 

og ýmiss konar fyrirmælum á borð við stafsetningarreglur. Hins vegar getur 

málstefna verið dulin á þann veg að með henni er átt við áhrif á stöðu og form 

máls sem oft er erfitt að benda á (Ari Páll Kristinsson, 2007:102). Á Íslandi kemur 

málstefna fram í því að reynt hefur verið að varðveita íslenska tungu með því að 

halda órofnu samhengi í máli frá kynslóð til kynslóðar. Einnig að efla hana með 

því að auðga orðaforðann, treysta kunnáttu í meðferð hennar og styrkja trú á gildi 

íslenskrar tungu (Indriði Gíslason o.fl., 1988:54). 

Íslenskt samfélag hefur breyst hratt á undanförnum árum og áratugum. 

Íslenskur vinnumarkaður er orðinn mjög alþjóðlegur samhliða því sem íslensk 

fyrirtæki hafa haslað sér völl á erlendri grund og erlend fyrirtæki hafið starfsemi á 

Íslandi. Íslendingar taka þátt í margvíslegu alþjóðlegu samstarfi og eiga aðild að 

ýmsum alþjóðastofnunum. Einmitt þess vegna er nauðsynlegt að lagaleg staða 

íslenskrar tungu sé sterk heima við, til dæmis í því er snertir túlkun og þýðingar. Í 

gildandi íslenskum lögum má finna ákvæði sem lúta að notkun íslenskrar tungu á 

einstaka sviðum samfélagsins. Til dæmis er þar kveðið á um að auglýsingar sem 

eiga að höfða til íslenskra neytenda skuli vera á íslensku, sem og almennir 

skilmálar þjónustuaðila. Í nýjum lögum um grunnskóla og framhaldsskóla er 

kveðið á um að kennsla skuli fara fram á íslensku, en það er mikilvægt skref í átt 

til þess að treysta stöðu íslenskrar tungu í skólakerfinu (Íslenska til alls, 2008:19-

21). Mikilvægur áfangi náðist árið 2011 þegar lög um stöðu íslenskrar tungu og 

íslensks táknmáls voru samþykkt á Alþingi. Í 1. grein laganna er kveðið á um að 

íslenska sé þjóðtunga Íslendinga og opinbert mál á Íslandi. Í 3. grein laganna er 

ákvæði þess efnis að íslenskt táknmál sé „fyrsta mál þeirra sem þurfa að reiða sig 
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á það til tjáningar og samskipta og barna þeirra“ og að stjórnvöld skuli hlúa að því 

og styðja (Lög um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls nr. 61/2011). 

Íslensk málstefna birtist greinilega í lögum um Íslenska málnefnd (Ólafur 

Oddsson, 1985:27). Íslensk málnefnd var stofnuð árið 1964. Hennar hlutverk er 

m.a. að vera helsti ráðgjafi íslenskra stjórnvalda þegar kemur að málefnum 

íslenskrar tungu og veita menntamálaráðherra tillögur varðandi málstefnu. Um 

málnefndina voru sett lög árið 1984 sem svo öðluðust gildi þann 1. janúar 1985. 

Kjarni laganna var, líkt og áður hafði verið, þær reglur sem höfðu gilt um hlutverk 

nefndarinnar og verkefni hennar. Lögin hafa verið endurskoðuð og ný lög 

samþykkt síðan þá, en kjarninn hefur í meginatriðum haldist hinn sami, þ.e. að 

Íslensk málnefnd standi vörð um íslenska tungu og vinni að eflingu hennar og 

varðveislu í riti og ræðu (Íslensk málnefnd, 2008:11). Íslensk málnefnd hefur sett 

fram margs konar markmið sem ætlað er að efla íslenska tungu og standa vörð um 

hana. Til að mynda setti nefndin fram það markmið að lagaleg staða íslensks 

táknmáls væri tryggð (Íslensk málnefnd, 2008:21) sem loks varð að lögum árið 

2011, eins og áður hefur verið nefnt. 

Þrátt fyrir að reynt sé af öllum krafti að sporna við málbreytingum tungumáls 

verður vart hjá þeim komist. Þar er íslenskan ekki undanskilin, jafnvel þótt 

málverndunarsinnar hafi gert sitt allra besta til að standa vörð um hana og vernda 

hana af öllum mætti. Íslenskan er lifandi mál. Nýyrðasmíð ber þess skýr dæmi og 

það gera málbreytingarnar einnig. Þær eru í eðli sérhvers máls. Án þeirra yrði 

engin þróun í málinu og engin nýmyndun (Anna S. Þráinsdóttir, 2000:10-11). Á 

málræktarsviði Árnastofnunar er unnið að ýmiss konar fræðilegum og hagnýtum 

verkefnum sem m.a. snerta íslenska málrækt. Málræktarsviðið beitir sér fyrir 

rannsóknum í þeim efnum og annast einnig ráðgjöf og ýmsar leiðbeiningar um 

málfarsleg efni á fræðilegum grundvelli. Sviðið annast að auki málefni Íslenskrar 

málnefndar fyrir hönd stofnunarinnar og sér um að semja stafsetningarorðabækur 

og hliðstæð gögn (Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, e.d.). 

Íslenskt samfélag er sífellt að breytast og það kallar á aukinn orðaforða. 

Ýmislegt, eins og til dæmis fjölmiðlar, ýmsir menningarstraumar og erlend áhrif, 

hefur áhrif á málnotendur og tungumálið í heild sinni. Þannig höfðu 

sjálfstæðisbarátta Íslendinga á nítjándu öld og rómantíska stefnan mikil áhrif á 

íslenska tungu, þegar Íslendingar fóru að sporna við dönskum áhrifum á málið 

með því að leggja rækt við hina sérstæðu menningu sína og tefldu henni fram 
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gegn menningu danska yfirvaldsins. Í baráttu sinni leituðu Íslendingar einkum 

fyrirmynda í máli alþýðu í sveitum eins og það gerðist best, því þar var lítið um 

dönsk áhrif. Þessi hreintungustefna 19. og 20. aldar hefur án efa haft mikil áhrif á 

íslenska tungu og vafalaust stöðvað ýmsar málbreytingar (Kristján Eiríksson, 

1990:31). Þrátt fyrir það hafa málbreytingar náð að slæða sér inn í tungumálið 

okkar ylhýra, við misjafnar undirtektir. Lítum nánar á nokkrar málbreytingar sem 

hafa átt sér stað í íslenskri tungu og standa jafnvel enn yfir. 

2.2 MÁLBREYTINGAR Í ÍSLENSKU 

Orsakir málbreytinga eru að ýmsu leyti flókið fyrirbæri. Kjartan G. Ottósson 

(1990) telur tvær mögulegar uppsprettur málbreytinga verða án sýnilegra ytri 

áhrifa. Annars vegar þá að málfar fullorðinna sé síður en svo einlitt og einnig sé 

misjafnt frá einum tíma til annars að hve miklu leyti börn læra málið af 

fullorðnum en ekki hvert af öðru. Hins vegar telur Kjartan uppsprettu 

málbreytinga vera þá að orsakir þeirra geti fléttast saman á ýmsan hátt og að ein 

málbreyting geti leitt af sér aðra breytingu. Hann kallar þessar tvær tegundir 

málbreytinga sjálfsprottnar málbreytingar (Kjartan G. Ottósson, 1990:106-107). 

Breytingar í máli geta líka orðið vegna ytri áhrifa eins og t.d. áhrifa frá erlendum 

tungumálum, líkt og úr dönsku hér áður fyrr. Nú til dags eru áhrifin mikil úr 

ensku. 

Íslensk tunga hefur þá sérstöðu að þótt framburður hennar hafi tekið 

töluverðum breytingum frá því sem áður var, hafa aðrir þættir tungumálsins, eins 

og t.d. beygingar og orðaröð, lítið breyst frá landnámi (Árni Böðvarsson, 

1992:162). Það hve lítið hefur breyst í íslenskri tungu telur Helgi Guðmundsson 

(1977) geta stafað af ytri aðstæðum á Íslandi hér áður fyrr. Þó telur hann erfitt að 

finna ástæður fyrir breytingunum þar sem lítið er um heimildir frá fyrstu öldum 

byggðar. Landfræðileg einangrun landsins og strjálbýli þess hafi einnig gert það 

að verkum að málbreytingar náðu ekki að festa hér rætur. Þar að auki var 

atvinnulífið, sem samanstóð af fiskveiðum og landbúnaði, fábreytt en sú fábreytni 

skapaði ákveðna festu í þjóðfélaginu og tungumálinu þar með. Þjóðfélagið var 

líka fast í gömlu fari og hélst óbreytt áratugum, jafnvel öldum saman (Helgi 

Guðmundsson, 1977:314-320). Af sömu ástæðum má jafnvel telja að íslenskan sé 

ekki klofin í mállýskur á sama hátt og mörg önnur tungumál, t.d. þýska, en það er 

eitt einkenni íslenskunnar (Helgi Guðmundsson, 1977:314). Hugtakið mállýska er 
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notað yfir ýmis kerfisbundin afbrigði sama tungumáls, til dæmis hvað varðar 

orðaval, framburð orða og málfræðireglur. Þau afbrigði eru oftsinnis bundin við 

m.a. kyn, aldur og félagslega stöðu (Fromkin, Rodman og Hyams, 2007:409). 

Mikil áhersla hefur löngum verið lögð á að varðveita íslenska málkerfið og 

hafa málvöndunarsinnar reynt að sporna við málbreytingum eftir fremsta megni. 

Þar má nefna þágufallssýkina svokölluðu, útvíkkun dvalarhorfs, breytingu á 

eignarfallsendingu, að ógleymdri nýju þolmyndinni sem verður skoðuð nánar hér 

á eftir. Útvíkkun dvalarhorfs og nýja þolmyndin eru dæmi um málbreytingar sem 

eiga sér stað í nútímamáli og hafa enn ekki gengið yfir að fullu.  

Þágufallssýki hefur löngum þótt hvimleið málvilla í íslenskri tungu. Hún felur 

einkum í sér tilhneigingu málnotenda til að nota þágufallsfrumlag með 

ópersónulegum sögnum sem í viðurkenndu máli eru notaðar með þolfallsfrumlagi 

(Finnur Friðriksson, 2009:28). Margir málhafar hafa þannig tilhneigingu til að 

segja til dæmis „mér vantar“ í stað „mig vantar“ og „honum langar í nýjan bíl“ í 

stað „hann langar í nýjan bíl“. Þágufallssýkin nær eingöngu til nokkurra sagna og 

hefur því tiltölulega lítil áhrif á málkerfið í heild. Það hefur þó ekki komið í veg 

fyrir að mönnum hafi lengi verið illa við þessa tilhneigingu, eins og nafngiftin 

gefur til kynna, þágufallssýki. Sagnirnar sem þágufallssýkin nær til eru algengar í 

íslensku og það ýtir því undir algengi hennar og óþol fyrir henni. Hefur lengi 

verið háð hatrömm barátta við þágufallssýkina og af miklum eldmóði oft og tíðum 

en það hefur þó ekki tekist að útrýma henni alveg. 

Sumum málhöfum hættir til að nota nefnifall, þolfall og þágufall þar sem 

annars ætti að vera eignarfall. Hefur þessi tilhneiging verið nefnd breyting á 

eignarfallsendingu. Sumir kjósa að kalla þetta eignarfallsflótta (Finnur 

Friðriksson, 2009:28) en í raun er þetta breyting á endingu eignarfalls. Þannig 

myndi breyting á eignarfallsendingu lýsa sér í því að málhafi segði „nemendur 

mæti til skólasetningu“ í stað þess að segja „nemendur mæti til skólasetningar“. 

Fleira í máli fólks en ofantalin atriði hefur vakið athygli fræðimanna og þeirra 

sem sýna málfari áhuga. Til dæmis segja sumir málhafar „víst að“ í stað „fyrst 

að“, til dæmis „víst að þú ert að fara inn í eldhús“ í stað „fyrst að þú ert að fara inn 

í eldhús“. Einnig færist í vöxt að sagt sé „ég vill“ í stað „ég vil“. Breytingar á 

eintölubeygingu sagnarinnar vilja hafa í för með sér einföldun sem felst í því að í 

stað þriggja ólíkra beygingarmynda (1 a-c) verða beygingarmyndirnar aðeins tvær 

(1 b-d). Þ.e. málhafar nota 3. persónu beyginguna í fyrstu persónu og jafnvel 
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kemur fyrir að því sé öfugt farið, samanber (1 d-e) (Haraldur Bernharðsson, 

2005:73). 

(1) a. Ég vil.    1. persóna et. 

b. Þú vilt.    2. persóna et. 

c. Hann/hún/það vill.  3. persóna et. 

d. Ég vill.    1. persóna et. - einföldun 

e. Hann/hún/það vil.  3. persóna et. - einföldun 

Sumar þessar breytingar stafa ef til vill af því að fólki hefur misheyrst það sem 

rétt skal vera og festir misheyrnina í minni. „Fyrst að“ hljómar ekki svo ólíkt „víst 

að“ eftir allt saman. Málvilla verður svo smám saman samþykkt í málfarinu ef 

nógu margir beita henni. Lítum nánar á hvað fræðimenn hafa að segja um rétt mál 

og rangt, því síðar munum við skoða hvort nýja þolmyndin geti hugsanlega talist 

rétt mál. 

2.3 RÉTT MÁL OG RANGT 

Án tungumáls í tali og riti væri ekkert mannlegt samfélag til. Málið hefur 

félagslegt gildi og gegnir lykilhlutverki í samfélaginu. Það spilar stóran þátt í 

menningarsamfélaginu þar sem það flytur menningu frá einni kynslóð til annarrar. 

Málið er einnig tæki til listsköpunar og hefur uppeldis- og þroskagildi (Indriði 

Gíslason, 1983:22). 

Fullgildur málnotandi verður að geta raðað hljóðum saman í orð og síðan 

orðunum í setningar þannig að aðrir málnotendur sama tungumáls geti samþykkt 

málnotkun hans. Orðarunan verður að vera skiljanleg (Þórunn Blöndal, 1997:13). 

Til dæmis gengi orðaruna (2 a) ekki upp, því þrátt fyrir að öll orðin í henni séu 

íslensk, og lesandinn geti vel skilið þau, er orðarunan engu að síður óskiljanleg. 

Hún er hins vegar orðin skiljanleg í (2 b) þegar búið er að raða orðunum saman á 

annan hátt. 

(2) a. Þreytt að halda með orðin ég var ákvað mjög en áfram verkefnið. 

b. Ég var orðin mjög þreytt en ákvað að halda áfram með verkefnið. 
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Góður málnotandi væri hægt að segja að talaði rétt, þ.e. færi til dæmis rétt með 

tölu nafnorða, beygði fallorð rétt og léti ekki hanka sig á því að nota þágufall þar 

sem vera ætti þolfallsbeyging (Indriði Gíslason, 1983:22). Líklega getur enginn 

notað fullkomið og gallalaust málfar öllum stundum en það er þó umhugsunarefni 

að ekki er sama hvaðan gallað málfar kemur. Málfar rithöfunda, fréttamanna og 

þeirra sem eru til dæmis áberandi í fjölmiðlum mun alltaf fá á sig blæ fyrirmynda; 

svo ekki sé nú minnst á kennara í því sambandi. 

Indriði Gíslason (1988:41) segir að rétt mál sé það sem er í samræmi við 

málvenju en rangt sé það sem brýtur í bága við hana. Árni Böðvarsson (1992:162) 

segir rétt að hafa tvenns konar mat í huga þegar rætt er um rétt og rangt mál; 

málfræðilegt og félagslegt, eða þjóðernislegt. Sé málfræðilegt hugtak haft eitt og 

sér í huga mætti segja að allt málfar væri rétt ef nógu margir beita því. Svokölluð 

málvilla er þannig orðin rétt mál ef hún er nógu algeng í málinu til að nýtast alveg 

í samskiptum manna á milli. Þá er hins vegar ekki horft til áhrifa málvillunnar í 

samfélaginu eftir því sem lengra líður. Því má segja að sé ekki spornað við 

málbreytingum á borð við nýju þolmyndina verði slíkar breytingar orðnar 

sjálfsagðar og hluti af málinu þegar fram líða stundir. Skoðum nú nánar hina 

hefðbundnu þolmynd og þá nýju. 

3. ÞOLMYND 

3.1 ÞRJÁR MYNDIR ÍSLENSKUNNAR 

Eitt af beygingareinkennum sagna eru myndir þeirra (Guðrún Kvaran, 2005:297). 

Í íslensku eru þrjár myndir: germynd, miðmynd og þolmynd. Sé munurinn 

skoðaður út frá merkingarlegu og setningafræðilegu sjónarmiði er hann helst sá 

hvaða hlutverki gerandinn hefur að gegna, þ.e.a.s. sá sem framkvæmir þann 

verknað sem sögnin segir frá (Höskuldur Þráinsson, 2006:234). Munurinn felst 

þannig í því hvort aðaláhersla sé á geranda setningar eða þolanda hennar. 

Germynd er algengasta og hlutlausasta mynd sagnar. Oftast er frumlag 

germyndar gerandi og andlag hennar þolandi (Höskuldur Þráinsson, 2006:62). 

Gerandinn, eða frumlagið, skiptir þannig máli fyrir merkingu setningar, því 

gerandinn stjórnar því hvað verið er að gera. 

(3) Konan drap fluguna. 
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Í setningu (3) er konan gerandi, þ.e. sá sem gerir (í þessu tilviki sá sem drepur) 

og flugan er þolandinn (í þessu tilviki sá sem er drepinn). Sögnin segir til um hver 

framkvæmir verknað í germyndarsetningum og getur hún staðið í germynd í 

setningum jafnvel þótt merkingarlega séð tákni frumlagið ekki geranda, samanber 

(4) (Guðrún Kvaran, 2005:15). 

(4) Ég fékk nýja skó. 

Miðmynd er notuð þegar enginn gerandi er á dagskrá og myndast hún þannig 

að endingin/viðskeytið –st bætist við nafnháttinn, t.d. að næra-st (Höskuldur 

Þráinsson, 2006:100). Oft segir hún frá því sem gerandi setningar gerir fyrir eða 

við sjálfan sig (Þórunn Blöndal, 1997:142), samanber (5). 

(5) Guðmundur nærðist. 

Þolmynd er leidd af áhrifssögnum með því að gera andlagið, þ.e. þolandann, að 

frumlagi, bæta hjálparsögninni vera eða verða við og hafa aðalsögnina í 

lýsingarhætti þátíðar (6 a). Hægt er að leiða þolmynd af germynd með því að gera 

andlagið, þ.e. þolandann, að frumlagi og bæta hjálparsögn við (6 b-c). Sé andlagið 

í þolfalli í germyndinni verður frumlagið í nefnifalli. Sé andlagið í þágufalli eða 

eignarfalli í germyndinni verður það í þágufalli eða eignarfalli í þolmyndinni 

(Höskuldur Þráinsson, 2006:176). 

(6) a. Silfrið var fægt í gær.   (Þolmynd) 

b. Hundurinn beit strákinn.  (Germynd) 

c. Strákurinn var bitinn (af hundinum). (Þolmynd leidd af germynd) 

Eins og nafnið gefur til kynna, beinir þolmynd athyglina að þolandanum. 

Andlagið, þ.e. þolandinn, er gert að frumlagi og hjálparsögninni vera eða verða 

bætt við ef um áhrifssögn er að ræða (Guðrún Kvaran, 2005:297). Gerandinn 

kemur fram í forsetningarlið, ef hann fær á annað borð að vera með, en algengt er 

að gerandinn sé ekki nefndur í þolmyndarsetningum (Þórunn Blöndal, 1997:143), 

samanber (7). Nánar verður fjallað um hefðbundna þolmynd í kafla 3.2. 



 

15 
 

(7) Lag var sungið.  (Þolmynd án geranda) 

3.2 HEFÐBUNDIN ÞOLMYND 

Sem fyrr segir er hefðbundin þolmynd í íslensku mynduð með hjálparsögnunum 

vera eða verða og lýsingarhætti þátíðar af aðalsögninni. Ekki er hægt að mynda 

hefðbundna þolmynd af öllum sögnum. Þær sagnir sem geta staðið í hefðbundinni 

þolmynd skiptast í tvo flokka. Annars vegar þær sagnir sem taka með sér geranda 

og hins vegar þær sagnir sem lýsa huglægu ástandi. Huglægu sagnirnar 

svokölluðu taka með sér frumlag í nefnifalli (samanber 8). 

(8) Mannsins var saknað. 

Þær sagnir sem geta ekki staðið í hefðbundinni þolmynd eru tvenns konar. 

Annars vegar eru það sagnir sem ekki taka með sér frumlag í nefnifalli í germynd 

(samanber 9 a). Þær eru t.d. sagnirnar dreyma og langa. Hins vegar eru það sagnir 

sem taka með sér andlag sem ekki er þolandi. Þá flyst andlagið með 

nafnliðafærslu upp í frumlagssæti (samanber 9 b). Dæmi um slíkar sagnir eru til 

dæmis sagnirnar deyja og falla. 

(9) a. Það var langað lítið í ís. 

b. Það var fallið útbyrðis af skemmtiferðaskipinu. 

Áhrifssagnir (samanber 10 a-b) stjórna falli, eru svokallaðir fallvaldar, og hafa 

þau áhrif á eftirfarandi fallorð að þau standa í aukafalli, þ.e. þolfalli, þágufalli eða 

eignarfalli. Hægt er að mynda þolmynd af sumum áhrifslausum sögnum en þær 

verða þá að taka með sér geranda (Sigríður Sigurjónsdóttir og Joan Maling 

2002b:127). 

(10) a. Germynd (með áhrifssögn): Strákurinn braut glasið. 

b. Þolmynd (með áhrifssögn): Glasið var brotið af stráknum. 

Hefðbundin þolmynd getur verið þrenns konar: Nefnifallsþolmynd, 

aukafallsþolmynd og ópersónuleg þolmynd (Sigríður Sigurjónsdóttir og Joan 

Maling, 2002a:5). Nefnifallsþolmynd er mynduð af áhrifssögn í germynd. 
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Áhrifssögnin tekur með sér geranda í frumlagssæti og andlag í þolfalli. Síðan fær 

andlagið nefnifall þegar það flyst upp í frumlagssætið í þolmynd. Hjálparsögnin 

vera og lýsingarháttur þátíðar af aðalsögn laga sig að beygingu nefnifallsfrumlags 

þolmyndarsetningar (Sigríður Sigurjónsdóttir og Joan Maling, 2002a:5-6). 

(11) a. Strákurinn (nf. et.) var laminn. 

b. Strákarnir (nf. ft.) voru lamdir. 

Aukafallsþolmynd er mynduð af áhrifssögn í germynd sem tekur með sér 

geranda í frumlagssæti í germynd og andlag í þágufalli eða eignarfalli. 

Hjálparsögn aukafallsþolmyndarinnar stendur alltaf í 3. persónu eintölu og 

lýsingarháttur aðalsagnarinnar í nefnifalli, hvorugkyni eintölu. Þannig er 

aukafallsþolmynd meðal annars frábrugðin nefnifallsþolmyndinni þar sem 

hjálparsögnin og lýsingarháttur aðalsagnarinnar laga sig að frumlaginu. Þar með 

verður andlagið þá að frumlagi í þolmyndarsetningunni. Það heldur þó falli sínu, 

þrátt fyrir að hafa frumlagseinkenni. 

(12) a. Einhver stal töskunni (þgf. et.) í skólanum. (Germynd) 

b. Töskunni (þgf. et.) var stolið í skólanum. (Aukafallsþolmynd) 

Rétt eins og í aukafallsþolmynd stendur hjálparsögnin í ópersónulegri þolmynd 

í 3. persónu eintölu og lýsingarhátturinn í hvorugkyni eintölu nefnifalli (Sigríður 

Sigurjónsdóttir og Joan Maling, 2002b:127). Í aukafallsþolmynd er ekkert frumlag 

sem sögnin getur lagað sig að og auk þess er gerandinn alltaf undanskilinn (Jón 

Friðjónsson, 1989:95). Ópersónuleg þolmynd er mynduð af áhrifslausum sögnum 

sem taka með sér geranda í frumlagssæti í germynd. Áhrifslausar sagnir taka ekki 

neitt andlag og því er ekki um neinn þolanda að ræða sem getur fyllt frumlagssæti 

þolmyndar. Frumlag slíkra setninga verður þá að vera óákveðið, þ.e. án greinis og 

ekki fornafn, hvort sem um er að ræða þolmynd (13 a) eða germynd (13 b). Því er 

gervifrumlaginu eða leppnum það yfirleitt beitt (Sigríður Sigurjónsdóttir og Joan 

Maling, 2002a:6). Slíkar setningar nefnast leppsetningar og þetta skilyrði hamla 

ákveðins nafnliðar (Sigríður Sigurjónsdóttir og Joan Maling 2002b:124). Þ.e. ef 

nafnliðurinn er óákveðinn í þolmynd, t.d. (einhver) hundur, er nafnliðafærsla ekki 
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skyldubundin. Óákveðinn nafnliður má þannig vera áfram í andlagssæti en 

ákveðinn nafnliður verður hins vegar að færast í frumlagssætið.  

(13) a. Einhver stal úr búðinni. (Germynd) 

b. Það var stolið úr búðinni. (Ópersónuleg þolmynd) 

Leppurinn það kemur oftast nær fremst í setninguna (samanber 13 b) en í hans 

stað má einnig færa aðra liði setningarinnar fremst í setninguna, til dæmis 

forsetningarliði, og kallast það kjarnafærsla, samanber (14 a-b) (Sigríður 

Sigurjónsdóttir og Joan Maling, 2001:127). 

14. a. Það var leikið við hundinn. 

b. Við hundinn var leikið. 

Beinum nú sjónum okkar að hinu nýja setningafræðilega fyrirbæri sem kallað 

hefur verið nýja þolmyndin. 

3.3 HIN NÝJA ÞOLMYND 

Hin svokallaða nýja þolmynd er ekki ýkja gömul málbreyting. Fyrstur til að vekja 

athygli á henni var Helgi Skúli Kjartansson, sem árið 1991 skrifaði grein í 

tímaritið Skímu undir yfirskriftinni Nýstárleg þolmynd í barnamáli. 

Málbreytinguna kaus Helgi Skúli að kalla nýja þolmynd. Nafnið fannst honum 

hæfa vel þar sem nýju þolmyndinni svipar mjög til hefðbundinnar þolmyndar. 

Helgi Skúli spáði því að nýja þolmyndin ætti eftir að verða meira áberandi í 

íslenskri tungu og bendir margt til þess að svo sé, m.a. niðurstöður rannsókna 

Sigríðar Sigurjónsdóttur og Joan Maling. Nýja þolmyndin er dæmi um 

málbreytingu sem stendur enn yfir í íslensku máli. Í grein sinni veltir Helgi Skúli 

fyrir sér spurningum eins og til dæmis hvað veldur nýju þolmyndinni og hvernig 

hún hagar sér til dæmis gagnvart andlögum, geranda í forsetningarlið og 

mismunandi föllum. Mun það verða skoðað hér á eftir. 

Nýja þolmyndin á eitt og annað sameiginlegt með þeirri hefðbundnu og svipar 

mjög til hennar. Nýja þolmyndin er, líkt og sú hefðbundna, mynduð með 

persónubeygðu hjálparsögnunum vera og verða og lýsingarhætti þátíðar af 

aðalsögninni. Hjálparsögnin stendur alltaf í 3. persónu eintölu og 
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lýsingarhátturinn í hvorugkyni eintölu nefnifalli, rétt eins og í aukafallsþolmynd 

og ópersónulegri þolmynd (Sigríður Sigurjónsdóttir og Joan Maling, 2001:33). 

Hún verður þannig að laga sig að persónu og tölu nefnifallsfrumlagsins og 

lýsingarhátturinn verður að laga sig að kyni þess og tölu, samanber 

nefnifallsþolmyndina í (15). 

15. Það var (3.p.et.) fluttur (kk.et.) hestur (kk.et.nf.óákv.gr.) í kerrunni. 

Eins og áður hefur verið nefnt er algengt að leppurinn það, eða einhver annar 

liður setningarinnar, standi fremst í ópersónulegum þolmyndarsetningum þar sem 

andlag germyndar birtist ekki í frumlagssætinu (16 a-b). Þá er frumlagið alltaf 

óákveðið hvort sem um er að ræða germynd eða þolmynd (Sigríður 

Sigurjónsdóttir og Joan Maling, 2002b:130). 

16. a. Það var lamið stelpu í frímínútunum. 

b. Í frímínútunum var lamið stelpu. 

Nýja þolmyndin minnir mjög á hefðbundnar þolmyndarsetningar með 

gervifrumlaginu það. Hún er þó ólík slíkum setningum að tvennu leyti. Annars 

vegar einkennist nýja þolmyndin af setningum þar sem frumlagið er ákveðið, þ.e. 

með ákveðnum greini (samanber 17 d), þótt það geti einnig verið óákveðið. Hins 

vegar er nýja þolmyndin einnig ólík hefðbundnum þolmyndarsetningum með 

leppnum það þar sem frumlagið heldur falli sínu í þolmynd ef aðalsögn 

germyndarinnar tekur með sér þolfallsandlag (17 a). Í venjulegum 

þolmyndarsetningum með leppnum það myndi þolfallsandlagið breytast í 

nefnifallsfrumlag (Sigríður Sigurjónsdóttir og Joan Maling, 2002:128-129), 

samanber (17 c). 

17. a. Einhver braut glerskálina í mél. (Germynd) 

b. Glerskálin var brotin í mél.  (Nefnifallsþolmynd) 

c. Það var brotin glerskál í mél.  (Hefðbundin þolm. með lepp) 

d. Það var brotið glerskálina í mél. (Nýja þolmyndin) 
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Í rannsókn sem Sigríður Sigurjónsdóttir og Joan Maling framkvæmdu árið 

2001 bentu niðurstöður til þess að málhafar leyfðu frekar setningar í nýrri 

þolmynd þar sem andlagið var í þágufalli heldur en þar sem andlagið var í þolfalli. 

Lítum nú nánar á þær niðurstöður. 

3.4 ÞÁGUFALL FREKAR EN ÞOLFALL? 

Þágufallssýkin svokallaða og nýja þolmyndin eiga það sameiginlegt að varða 

báðar röskun, þó á ólíkan hátt, á hefðbundinni notkun aukafallsandlags. Ekki er 

hægt að tala um að þessar tvær málbreytingar hafi sameiginlega undirrót þar sem 

þágufallssýkin varðar það að þágufallsfrumlagi er beitt víðar en venja hefur verið. 

Nýja þolmyndin snýst hins vegar um að forðast þágufalls- og eignarfallsfrumlag í 

þolmyndarsetningum. Hægt er að segja að nýja þolmyndin felist í því að nota 

bráðabirgðafrumlagið í stað aukafallsfrumlags á meðan hefðbundin þolmynd er 

alltaf mynduð á sama hátt, þ.e. með bráðabirgðafrumlagi og ópersónulegri sögn 

(Helgi Skúli Kjartansson, 1991:19-20). 

18. a. Fiskur var veiddur. (Þolmynd, ópersónuleg sögn) 

b. Maður veiddi fisk. (Germynd, persónuleg sögn) 

Veturinn 1999-2000 stóðu Sigríður Sigurjónsdóttir og Joan Maling fyrir 

umfangsmikilli rannsókn á nýju þolmyndinni. Þær lögðu spurningar fyrir 1731 

nemanda í 10. bekk í 65 skólum um allt land og 205 fullorðna. Voru 68 setningar í 

handahófskenndri röð á spurningalistanum. Þar af voru 17 viðmiðunarsetningar, 

bæði tækar og ótækar svo hægt væri að meta hvort svörin væru marktæk eður ei. 

Einnig var 51 setning með nýju þolmyndinni og setningafræðilegt umhverfi haft 

mismunandi. Nemendur áttu að merkja við annan af tveimur möguleikum (19): 

19. Leiðbeiningar: Settu x í viðeigandi dálk 

Já = svona getur maður sagt! 

Nei = svona getur maður ekki sagt! 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram tölfræðilega marktækur munur á 

hlutfalli jákvæðra svara eftir því hvort andlagið í nýju þolmyndinni var í þágufalli 

eða þolfalli. Fleiri nemendur samþykktu setningar nýju þolmyndarinnar þar sem 
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andlag var í þágufalli en þar sem það var í þolfalli. Nýja þolmyndin virðist því 

ganga betur með setningum sem hafa andlag í þágufalli og kom það fram bæði í 

svörum unglinganna og hinna fullorðnu (Sigríður Sigurjónsdóttir og Joan Maling, 

2001:34-39). Það staðfestir tilgátu Helga Skúla Kjartanssonar (1991) að nýja 

þolmyndin sé algengari af sögnum sem stýra þágufalli heldur en þeim sem stýra 

þolfalli (Helgi Skúli Kjartansson, 1991:18).  

Sigríður og Joan (2002b) telja að málhafar samþykki frekar setningar í nýju 

þolmyndinni þar sem andlagið er í þágufalli vegna þess að með sögnum sem stýra 

þágufalli er ákveðni nafnliðarins það eina sem greinir nýju þolmyndina frá 

venjulegri þolmynd með gervifrumlaginu það, samanber (20 a-b). Þegar 

þolfallsandlög eru notuð greina fleiri atriði nýju þolmyndina frá þeirri venjulegu. 

Ekki er aðeins um að ræða ákveðni nafnliðarins heldur einnig fall hans og þá 

staðreynd að aðalsögn og lýsingarháttur þátíðar samræmist ekki nafnliðnum. Af 

þeim sökum getur setning (20 a) aðeins verið nýja þolmyndin þar sem 

nafnliðurinn er í þolfalli og ekkert samræmi á milli aðalsagnar og lýsingarháttar 

þátíðar, jafnvel þó að skáletraði nafnliðurinn sé óákveðinn. Það sama á við um 

setningu (20 b) þar sem nafnliðurinn er ákveðinn. Setning (20 c) er dæmi um 

hefðbundna þolmynd með leppnum það fremst þar sem óákveðinn nafnliður er í 

nefnifalli. 

20. a. Það var beðið litla stelpu að koma niður af þakinu.      (Nýja þolm.) 

b. Það var beðið litlu stelpuna að koma niður af þakinu.   (Nýja þolm). 

c. Það var lítil stelpa beðin um að koma niður af þakinu.  (Hefðbundin 

þolmynd með lepp) 

Af þessum orsökum telja Sigríður og Joan (2002b) nýju þolmyndina vera síður 

áberandi með þágufallssögnum en þolfallssögnum, þ.e. að nýja þolmyndin sé 

frekar samþykkt með þágufallssögnum (Sigríður Sigurjónsdóttir og Joan Maling, 

2002b:140). 

3.5 FYRIRMYND NÝJU ÞOLMYNDARINNAR 

Ólíklegt þykir að nýja þolmyndin sé tilkomin vegna erlendra áhrifa þar sem þeirra 

er frekar að vænta í máli fullorðinna en máli barna, nema ef vera skyldi 

enskuslettur. Í grein sinni nefnir Helgi Skúli Kjartansson (1991) nokkur atriði sem 
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hann telur vera hugsanlegar fyrirmyndir nýju þolmyndarinnar í viðurkenndu máli. 

Í fyrsta lagi nefnir hann þolmyndarsetningar af sögnum sem taka með sér 

afturbeygt fornafn. Það sé í raun viss hliðstæða við viðurkennt mál fullorðinna og 

fyrirmynd barnanna að nýju þolmyndinni komin þaðan (21). Fyrirmyndirnar séu 

sagnir sem ætíð taka með sér sama andlagið, til dæmis sagnir sem taka með sér 

afturbeygt fornafn sem andlag, samanber skemmta sér, teygja sig og skammast 

sín. Þar fylgi sögnin og andlagið saman sem ein heild, athöfnin heitir að skemmta 

sér, að teygja sig eða að skammast sín og því myndist þolmyndin alveg eins og 

þolmynd af öðrum meiði, til dæmis af sögninni að gráta (Helgi Skúli Kjartansson, 

1991:20). 

21. Germynd:    Þolmynd: 

(Einhver) skemmti sér.  Það var skemmt sér vel á ballinu. 

(Einhver) teygði sig.  Það var teygt sig upp í gluggann. 

(Einhver) skammaðist sín. Það var skammast sín lengi á eftir. 

Annað atriði sem Helgi Skúli telur líklega fyrirmynd nýju þolmyndarinnar, og 

jafnframt þá mikilvægustu, eru þolmyndarsetningar af andlagslausum sögnum 

sem taka með sér forsetningu og mynda eina merkingarheild með henni. Slíkar 

setningar kallar hann sjálfsagðar þolmyndarsetningar (samanber 22) (Helgi Skúli 

Kjartansson, 1991:21). 

22. Hefðbundin þolmynd: Ný þolmynd:  Sjálfsögð þolmynd: 

Hann var plataður. Það var platað hann. Það var leikið á hann. 

Henni var hrint.  Það var hrint henni. Það var ýtt á hana. 

Þær setningar sem Helgi Skúli kallar sjálfsagðar þolmyndarsetningar má túlka 

á tvo vegu. Annars vegar þannig að þar sé á ferð áhrifslaus sögn með 

forsetningarlið sem myndar ópersónulega þolmynd. Hins vegar þannig að sögnin 

sé samsett, þ.e. hún myndi heild með forsetningunni og taki nafnliðinn með sér 

sem andlag. Helgi Skúli telur síðari skýringuna vera eðlilegri út frá 

merkingarsjónarmiði og því augljósa fyrirmynd að nýju þolmyndinni þar sem 

megi skipta út samsettri sögn fyrir ósamsetta sögn (Helgi Skúli Kjartansson, 

1991:21). 
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Sigríður Sigurjónsdóttir og Joan Maling telja hins vegar að fyrirmyndir nýju 

þolmyndarinnar sé að finna í ópersónulegum þolmyndarsetningum (samanber 23) 

þar sem gerandinn er túlkaður sem maður. Í íslenskum þolmyndarsetningum 

verður svo að vera og því telja Sigríður og Joan að gerandi sem ekki kemur fram í 

setningu (samanber 23) sé túlkaður sem hulið fornafn í frumlagssæti (Sigríður 

Sigurjónsdóttir og Joan Maling, 2002b:170-172). 

23. Það var sungið. 

4. ÞAÐ VAR SAGT MÉR AÐ ÞETTA VÆRI RÖKRÉTT FRAMHALD 

4.1 ÞAÐ VAR LÍKA SAGT FULLORÐNA FÓLKINU FRÁ ÞESSU 

Niðurstöður rannsóknar Sigríðar Sigurjónsdóttur og Joan Maling frá árinu 2001 

bentu til þess að hærra hlutfall yngri málhafa samþykkti setningar í nýju 

þolmyndinni frekar en þeirri eldri. Hún virtist því frekar vera hluti af 

máltilfinningu barna og unglinga. Þó eru dæmi þess að henni bregði fyrir í máli 

fullorðinna og nefna þær nokkur dæmi um nýju þolmyndina úr máli eldra fólks 

sem málfræðingar, málfarsráðunautar og prófarkalesarar höfðu sent þeim 

(samanber 24 a-c ). 

24. a. Það var gefið mér nammi.   (Kona fædd 1958) 

b. Það er mótmælt þessum vinnubrögðum. (Karl fæddur 1942) 

c. Það var truflað mig í lok þáttarins.  (Karl fæddur 1950) 

Eftir því sem tækninni fleygir fram verður hraðinn meiri og nýjungarnar fleiri. 

Samskiptavefurinn Facebook, eða Fésbókin eins og einhverjir hafa kallað síðuna í 

tilraun til að íslenska nafnið, býður upp á snögg og mikil tjáskipti. Þar kennir 

ýmissa grasa og það sem fólk skrifar á Fésbókina er oft æði skrautlegt málfarslega 

séð. Oft virðist hreinlega sem fólk lesi ekki yfir það sem það skrifar á þennan 

opinbera og alþjóðlega samskiptavef eða að kunnáttan sé ekki nægilega góð til að 

hafa málfarið í lagi. Ef til vill átta sig ekki allir á því að samskiptin eiga sér oft og 

tíðum stað frammi fyrir augum hundruða manna, þ.e.a.s. ef fólk skrifar ekki 

einkaskilaboð. Þetta hefur vakið athygli mína og ég hef nokkrum sinnum rekið 
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augun í nýju þolmyndina þar sem fullorðið fólk á í hlut. Ég safnaði saman 

nokkrum dæmum um slíkt, eins og sjá má í (25 a-g). 

25. Dæmi um hina nýju þolmynd í ritmáli fullorðinna á Fésbókinni: 

a. Svo er lagt sig yfir miðjan daginn. 

 - (Kona fædd 1984, janúar 2012) 

b. Núna verður bara haft það kósý. 

 - (Kona fædd 1975, febrúar 2012) 

c. Það var ekki sent mér neitt skilaboð. 

 - (Karl fæddur 1970, mars 2012) 

d. Það var ráðlagt mér að fá annan hund. 

 - (Karl fæddur 1970, mars 2012) 

e. Pælingin var að það yrði sótt hann á morgun. 

 - (Kona fædd 1975, mars 2012) 

f. Það var sagt mér að það hefði verið stuð! 

 - (Kona fædd 1968, mars 2012) 

g. Þegar manni er gefið svona stíl [...]. 

 - (Kona fædd 1978, mars 2012) 

En hvernig ætli standi á því að fullorðið fólk notar nýju þolmyndina, sem 

rannsóknir hafa þó sýnt fram á að sé algengari í máli barna og unglinga? Hér 

hefur ekki verið gerð megindleg rannsókn á því hversu algengt er að nýju 

þolmyndinni bregði fyrir í máli fullorðinna. Aðeins eru tekin örfá dæmi um 

setningar þar sem einstaklingar, sem eru komnir af unglingsaldri, nota nýju 

þolmyndina. En þessi dæmi sýna þó að greinilegt er að einhverjir af þeim sem 

eldri eru nota þessa nýju setningagerð. Hér hefur heldur ekki verið gerð eigindleg 

rannsókn á því hvers vegna þetta fólk notar nýju þolmyndina. Ástæður gætu verið 

af mismunandi toga. Ef til vill festist hún í minni þeirra sem eldri eru, rétt eins og 

þeirra sem yngri eru, og þeim fer að finnast nýja þolmyndin vera rétt mál. Ef til 

vill er ástæðan sú að þessir einstaklingar hafa sem börn eða unglingar tekið upp 

þessa málbreytingu, þ.e. nýju þolmyndina. Í stað þess að hún svo eldist af þeim, 

eins og oft vill verða með málbreytingar eða málvillur sem koma fram hjá 

börnum, halda viðkomandi einstaklingar áfram að nota hana og hún fylgir þeim 

fram á fullorðinsárin. Þetta væri vissulega spennandi að skoða nánar og rannsaka 
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hverjir það eru sem nota nýju þolmyndina og komnir eru á fullorðinsár. Það 

skyldu þó aldrei vera einhverjir þeirra nemenda sem tóku þátt í rannsókn Sigríðar 

Sigurjónsdóttur og Joan Maling árið 2001, fyrir ellefu árum síðan?  

Ljóst er að ekki er hægt að alhæfa neitt út frá þessum fáu dæmum. En það má 

velta því fyrir sér hvort Helgi Skúli Kjartansson hafi hitt naglann á höfuðið þegar 

hann nefndi í grein sinni Nýstárleg þolmynd í barnamáli (1991) að nýja 

þolmyndin væri einföldun á annars flóknu kerfi. Ef til vill má vera að hinir 

fullorðnu í dæmum (25 a-g) hér að framan hafi ekki fullkomið vald á hinni 

hefðbundnu þolmynd og úr verði sú nýja. Að nota hefðbundna þolmynd krefst 

nokkurrar leikni málhafa og það getur vafist fyrir sumum að nota hana rétt. 

Skoðum aðeins nánar þessa hugmynd Helga Skúla um einföldun á hinni 

hefðbundnu þolmynd. 

4.2 EINFÖLDUN EÐA FLÆKJA? 

Helgi Skúli Kjartansson (1991) segir nýju þolmyndina vera rökrétta, sérstaklega í 

barnamáli, þar sem hún einfaldi í raun kerfi málsins sem er tormelt og reynist 

mörgum flókið. Nýja þolmyndin sé í raun ný aðferð barna við að beita 

tungumálinu á einfaldari hátt. Hún sé þá alltaf mynduð á sama hátt með 

gervifrumlaginu það og ópersónulegri sögn (samanber 26 c). Hins vegar sé nýja 

þolmyndin ekki mynduð með persónulegri sögn (samanber 27 a) eða 

aukafallsfrumlagi (samanber 27 b) (Helgi Skúli Kjartansson, 1991:19-21). 

26. a. Einhver lamdi stelpuna.  (Germynd) 

b. Stelpan var lamin.   (Hefðbundin þolmynd) 

c. Það var lamið stelpuna.  (Nýja þolmyndin) 

 

27. a. Einhver greiddi vörurnar.  (Germynd) 

b. Vörurnar voru greiddar.  (Þolmynd) 

Helgi Skúli telur að sagnir sem stýra innbyggðu falli, þ.e. þágufalli og 

eignarfalli, virðist ganga betur í nýju þolmyndinni en sagnir sem taka með sér 

þolfall. Því telur hann líklegt að nýja þolmyndin hafi fyrst náð til þeirra og síðan 

breiðst út til sagna sem úthluta formgerðarlegu falli. Þar sem minni munur er á 

hefðbundinni þolmynd og þeirri nýju þegar áhrifssögnin stýrir innbyggðu falli en 
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þegar hún stýrir formgerðarlegu falli þá eru engar hömlur á ákveðni nafnliðarins. 

Þegar sögnin hins vegar tekur með sér þolfall felst munurinn einnig í því að 

sögnin stýrir áfram þolfalli. Helgi Skúli telur því eðlilegt að álykta sem svo að 

nýja þolmyndin sé áhrifsbreyting frá hefðbundinni þolmynd (Helgi Skúli 

Kjartansson, 1991:20-21). 

Orðasambönd eru oft notuð í leppþolmynd. Það má segja að nýja þolmyndin sé 

ákveðin útvíkkun á þessu þar sem andlagið færist ekki í frumlagssætið og því 

getur farið svo að nýja þolmyndin sé túlkuð sem orðasamband. Helgi Skúli (1991) 

telur að hið sama gildi um samband sagna og forsetningarliða. Setning (26 a) er 

dæmi um slíkt, þar sem þolmyndin það er leikið er mynduð af sögninni leika einni 

og án andlags. Með setningunni gæti staðið forsetningarliður (28 b), í 

tónlistarhúsinu. Forsetningin á þar samleið með andlagi sínu, í tónlistarhúsinu, og 

er nánast óháð sögninni sem stendur með henni. Í (28 c) eru sögn og 

forsetningarliður ein merkingarheild sem táknar að leika á hljóðfæri. Í (28 d) á 

forsetningin alla samleið með sögninni. Athöfnin heitir að leika á og bróðir minn 

verður fyrir því. Hann er þar með eins og hvert annað þolfallsandlag hinnar 

samsettu sagnar. Þó er þolmyndin mynduð án frumlags og með gervifrumlaginu 

það (Helgi Skúli Kjartansson, 1991:21). 

28. a. Það er leikið.  

b. Það er leikið í tónlistarhúsinu.  

c. Það er leikið á hljóðfæri. 

d. Það var leikið á bróður minn. 

e. Það var platað bróður minn. 

Því er í raun ekki svo undarlegt að einhverjir hugsi sem svo að það sé ef til vill 

ekki vitlaust að mynda frumlagslausa þolmynd (28 e) þar sem bróður minn er 

andlag með plata í stað leika á. Þarna gæti verið komin kveikja að hinni nýju 

þolmynd í íslensku. Þolmyndin í (28 d) er mynduð eins og þar sé um að ræða 

andlagslausa sögn með forsetningarlið. Ef til vill má segja að nýja þolmyndin sýni 

nokkurs konar tilhneigingu til einföldunar, eins konar útvíkkun á beitingu 

hefðbundinnar þolmyndar. Nýja þolmyndin er þó fyrst og fremst málbreyting. 

Þegar mynduð er setning í nýju þolmyndinni er aðeins ein aðferð notuð; engin 

nafnliðafærsla á sér stað og sögn í nýju þolmyndinni er ávallt ópersónuleg. 
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Myndun hefðbundinna þolmyndarsetninga er talsvert flóknari. Það er því ekki 

ólíklegt að fullorðnir beiti sömu aðferð við að einfalda hlutina, rétt eins og unga 

fólkið. Og úr því verður málbreyting sem jafnvel er komin til að vera í íslenskri 

tungu. 
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5. LOKAORÐ 
Hin nýja þolmynd er ef til vill komin til að vera í íslensku máli, rétt eins og 

þágufallssýkin sem illa hefur gengið að kveða niður. Sumir telja hana sjálfsagt 

óboðinn gest sem ætti að reka út með öllum tiltækum ráðum, eins og reynt hefur 

verið að gera við þágufallssýkina. Nýja þolmyndin er þó töluvert víðtækari 

málbreyting en þágufallssýkin, þar sem sú fyrrnefnda nær til mjög margra sagna 

en sú síðarnefnda aðeins til nokkurra afmarkaðra sagna. Þegar um svo útbreidda 

málbreytingu er að ræða, eins og nýju þolmyndina, er ef til vill best að 

brennimerkja hana ekki sem málvillu heldur kenna börnum og unglingum, og 

jafnvel fullorðna fólkinu sem er jú málfyrirmyndir fyrir þá sem yngri eru, í hvers 

konar málsniði hún á við og hvenær ekki. 

Þegar ég lagði upp með viðfangsefni þessarar ritgerðar var ég ákaflega 

fordómafull í garð þessarar nýju setningagerðar, nýju þolmyndarinnar. Ég skildi 

ekki hvernig nokkrum manni datt í hug að segja að „það hafi verið sagt“ honum 

eitthvað. Fordómarnir hafa þurft að víkja aðeins til hliðar eftir að ég velti þessu 

öllu saman svona rækilega fyrir mér. Íslensk málfræði getur reynst erfið og það 

reynist mörgum erfitt að nota hana rétt. Nýja þolmyndin horfir til breytingar á 

kerfi sem er snúið. Myndun þolmyndar er ekki alveg jafn auðveld og maður gæti 

haldið við fyrstu sýn; að einhver þurfi bara að þola eitthvað og þá sé málið 

afgreitt! Myndun hefðbundinna þolmyndarsetninga er töluvert flókin á meðan 

aðeins ein aðferð er notuð við myndun setninga í nýju þolmyndinni. Því tel ég 

ekki óeðlilegt að fólk noti nýju þolmyndina sem einfaldara kerfi. Ég hygg að nýja 

þolmyndin sé í raun eðlilegt framhald þeirrar hefðbundnu. Hins vegar skal ósagt 

látið hvort þessi setningagerð geti talist til prýði að mínu mati. Það var aldrei sagt 

mér að finnast þetta flott. 
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