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Ágrip 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er forsetningar í rússnesku og íslensku sem vísa til 

rúms. Í innganginum er sagt frá forsendum rannsóknarinnar, rannsóknarefnið 

skilgreint og sett markmið. Síðan er litið á hluta forsetningakerfa í rússnesku og 

íslensku, nútímastöðu þeirra og kerfislegar breytingar í tímans rás. Aðaláhersla er lögð 

á merkingu forsetninga sem vísa til rúms, afstöðu þeirra hverra til annarra og notkun í 

nútímamáli. Dæmi um notkun forsetninganna í rússnesku og íslensku, sem ritgerðin 

er byggð á, eru tekin úr dagblöðum eða bókmenntaverkum rithöfunda 20. aldar. 

Forsetningar í tungumálunum tveimur eru síðan bornar saman og dregin ályktun um 

mismun í skipulagi ytra rúms hjá íslensku- og rússneskumælendum. Með því að skoða 

forsetningakerfin tvö og bera saman notkun forsetninga sem vísa til rúms í rússnesku 

og íslensku er gerð tilraun til alhæfingar sem liggur utan við svæði málfræðinnar og 

komist að þeirri niðurstöðu að rúmskynjun hjá fólki af mismunandi uppruna sé ólík. 
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1. Inngangur 

Í ritgerð þessari er fjallað um forsetningar í íslensku og rússnesku sem vísa til rúms. Í 

rannsókninni er stefnt að því að gera grein fyrir slíkum forsetningum í rússnesku og 

íslensku og bera saman þann hluta forsetningakerfanna í tungumálunum tveimur sem 

vísar til hugmynda um ytra rúm.  Síðan er ætlunin að gera tilraun til alhæfingar og 

koma fram með hugleiðingu um rúmskynjun hjá rússnesku- og íslenskumælendum 

yfirleitt og þann menningarmun sem greina má í máli manna af mismunandi uppruna. 

Tungumál gegnir langmikilvægasta hlutverkinu í því samskiptakerfi sem hver 

maður nýtir sér frá bernskuárum til að ná til hins ytra heims. Með móðurmálinu fær 

maðurinn bæði þekkingu um veröldina og möguleika til að tjá hugmyndir sínar og 

tilfinningar. Hann verður hluti af því samkomulagi sem hefur verið gert á milli manna 

af ákveðnum uppruna til að lýsa þeim heimi sem þeir búa í. Samkomulagið felst í 

föstum tengslum á milli tiltekins hluta í raunverulegum heimi og ákveðinnar 

hljóðasamsetningu sem kallar fram í huga manns ímynd um þennan hlut. 1  Við 

máltöku lærir maður út frá tungumálinu mikið um samfélagið sem hann býr í. T.d. er 

Rússi, sem hefur náð góðum tökum á móðurmálinu sínu, vanur því að þéra ókunnugt 

fólk og alla sem eru eldri en hann. Í íslensku samfélagi mundi slík hegðun hans vera 

túlkuð annað hvort sem tilraun til að gera grín að viðmælandanum með því að 

stílfæra gömlu tímana eða til að aðskilja sig frá honum með því að vera óþarflega 

formlegur. 

                                                

1 Sjá „Course in General Linguistics“ eftir F. de Saussure [1990: 65-78]. 
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Aftur á móti hafa félagslegar aðstæður mikil áhrif á notkun tungumáls. Ekki má 

rugla saman máli og málbeitingu. F. de Saussure fjallar í verki sínu „Course in General 

Linguistics“ meðal annars um það að tungumál, og hér er átt við málkerfið (fr. langue, 

e. competence), sé arfur þjóðarinnar, en málnotkun (fr. parole, e. performance) er 

einstök hjá hverjum manni. 

1. Til að að komast hjá gagnsleysi innantómra orðskilgreininga byrjuðum við á því að 

greina á milli málkerfis og málbeitingar miðað við tungumál sem hnattrænt fyrirbæri. Við 

teljum málkerfið vera mál að frádreginni málbeitingu. Það er safn af málvenjum sem virkja 

hæfni málnotanda til að skilja og láta skilja sig. 

2. En með þessari skilgreiningu tekst ekki að tengja málkerfið við félagslegan veruleika. 

Þetta er skilgreining sem skýrir ranglega hvað tungumál er vegna þess að hún tekur 

einungis tillit til þess sem hefur áhrif á einstaklinga. Samt sem áður verður að vera 

samfélag málnotenda til þess að eitthvert tungumál sé til.2 

Þannig hefur samfélagið gríðarleg áhrif á málkunnáttu og notkun tungumáls hjá 

einstaklingum. Með þróun samfélagsins umfram málkerfislegar reglur myndast 

félagslegar reglur eða hömlur á notkun tungumáls. T.d. talar unglingur í vinahópi allt 

öðruvísi mál en hann talar við mömmu sína eða þegar hann svarar í munnlegu prófi. 

                                                
2 F. de Saussure [1990: 77-78]: 

1. Avoiding the sterility of merely verbal definitions, we began by distinguishing, within 

the global phenomenon of language, between linguistic structure and speech. Linguistic structure 

we take to be language minus speech. It is the whole set of linguistic habits which enables the 

speaker to understand and to make himself understood. 

2. But this definition fails to relate linguistic structure to social reality. It is a definition 

which misrepresents what a language is, because it takes into account only how the individual 

is affected. But in order to have any language, there must be a community of speakers. [Þýðingin 

er mín, S. M.]  
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Þó að allir samlandar læra sama tungumál, þá talar hver samt sína eigin einkamállýsku, 

sem kemur fram í orðavali og sérstakri málnotkun.  

Með því að greina á milli málkerfisins sem slíks og málbeitingar er á sama tíma gerður 

munur á: (1) því sem er félagslegt og því sem er persónulegt og (2) því sem er ómissandi 

og því sem er auka eða meira eða minna tilviljunarkennt. 

Tungumálið sjálft felur ekki í sér starfsemi málnotanda. Það er afurð sem einstaklingur 

vottfestir aðgerðalaust. [...] Málbeiting er þvert á móti einstaklingsbundin athöfn viljans og 

vitsmuna, þar sem aðgreina verður: (1) lausnarleiðir sem tungumálið býður upp á til þess 

að menn geti tjáð sínar eigin hugsanir, og (2) sálfræðilegt og líkamlegt stjórnkerfi sem gerir 

málnotanda kleift að koma þessum lausnum upp á yfirborðið.3 

Sú sameiginlega þekking sem fólk frá ákveðnu landi hefur á grundvelli tungumáls 

síns, skapar einhvers konar „heimsmynd þjóðarinnar“ – heimurinn er einfaldlega allt 

það sem hægt er að tala um. Það sem hefur ekki heiti, „er ekki til“. Í rússnesku eru 

t.d. til örfá orð til að nefna mismunandi tegundir af snjó: snjeg ‘snjór’, krúpa ‘slydda’, 

porosja ‘nýfallinn auðmulinn snjór’, nast ‘snjóþekja með þunnum ís ofan á’, og 

pozjom ka ‘skafrenningur’. Í íslensku eru til fyrir utan samsvararnir við þessi orð t.d. 

drífa, hret, hríð o.fl. Í tungumálum þjóða sem búa í norður- og norðausturhluta 

                                                
3 F. de Saussure [1990: 13-14]: 

By distinguishing between the language itself and speech, we distinguish at the same 

time: (1) what is social from what is individual, and (2) what is essential from what is 

ancillary and more or less accidental. 

The language itself is not a function of the speaker. It is the product passively registered 

by the individual. [...] Speech, on the contrary, is an individual act of the will and the 

intelligence, in which one must distinguish: (1) the combinations through which the 

speaker uses the code provided by the language in order to express his own thought, 

and (2) the psycho-physical mechanism which enables him to externalise these 

combinations. [Þýðinin er mín, S. M.] 
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Rússlands eru hins vegar til um tuttugu nöfn á mismunandi snjó og snjókomu.4 Af 

því að líf Rússa er ekki eins mikið bundið snjó, eru samsvarandi orð – sem og hugtök 

– ekki til. 

Ef við reynum að lýsa einkennum einhvers fyrirbæris sem var áður ókunnugt, þá 

nefnum við það á einn eða annan hátt. Og óvart, um leið og nýtt orð sem nefnir 

eitthvert fyrirbæri er komið í tungumál,  verður það að máltákni, og þá af tvískiptu 

eðli – efnislegu (hljóðfræðileg hlið; orð sem hljóðasamhengi) og hugrænu (andleg 

spegilmynd hljóðanna, sem vísar til hugtaks í huga manns, sem er bundið við 

hljóðin). Um leið og maður heyrir orðið vakna til lífsins í huga hans allar upplýsingar 

sem hann hefur um fyrirbærið.5 

Einnig er hægt að lýsa þessum tengslum á milli orða og hugtaka með setningu 

eftir Gertrude Stein „Rós er rós er rós“ (e. „Rose is rose is rose6“ eða „A rose is a 

rose is a rose“ í seinni verkum) sem er oftast talin hafa þá merkingu að ‘hlutirnir eru 

eins og þeir eru’. Þessi setning lýsir á einfaldan hátt eðli málvísindalegs tákns. 

F. de Saussure segir meðal annars að „tengsl á milli merkis og merkingar eru 

handahófskennd“ og þess vegna eru „málvísindaleg tákn handahófskennd“. Hann 

færir fram eftirfarandi rök því til stuðnings: það er ekkert sem tengir hugtakið ‘systir’ 

ótvírætt við hljóðasamhengi [sör] (fr. ‘systir’), sem táknar þetta hugtak, sem og við 

[sɪ stə ] (e. ‘systir’) eða [sɪ stra] (rús. ‘systir’). Það er hefð sem ákveður fyrir hvert og 

eitt tungumál hvaða tákn eru bundin við hvaða hugtök. Það er ekki af tilviljun að 

                                                
4 Sjá t.d. hjá Belikov V. I., Krisin L. P. [2001: 193] 

5 Nákvæmara um samskiptagerð: F. de Saussure [1990: 13-14]. 

6 Gertrude Stein [1922: 187] 
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Gertrude Stein fullyrti að „í þessu vísuorði er rósin virkilega rauð í fyrsta skipti á 

hundrað ár í sögu enskra bókmennta7“, þ.e. orðið sjálft talar fyrir sig. 

Hvað samanburð á tveimur eða fleiri tungumálum varðar, vaknar sú spurning 

hvort sá hugmyndagrunnur sem liggur á bak við orð tungumáls og vitsmunaleiðir sé 

eins hjá mismunandi þjóðum. Þessi spurning vakti líflegar umræður á milli 

vísindamanna á sínum tíma. Í þessu sambandi má t.d. benda á grein eftir Önnu 

Wierzbicku [1994] þar sem hún gagnrýnir stuðningsmenn kenningar um altæka 

merkingarfræði (e. semantic universals) og einnig verk eftir Lévy -Bruhl [1926], 

Leibniz [1981] o.fl.8 

Þessi atriði eins og margt annað í málvísindum liggja að hluta til á sviði 

félagslegra málvísinda og til þess að skilja betur gerð mannlegra samfélaga er mjög 

athyglisvert að bera saman heimsmyndir manna af mismunandi uppruna með því að 

skoða orðaforða mismunandi tungumála og málnotkun. 

2. Efni 

Rúmskynjun hjá fólki með mismunandi móðurmál er afar ólík. Finna má óteljandi 

dæmi þar sem tungumál sýnir ólíkar hugmyndir fólks um veröldina. Notkun 

forsetninga í rússnesku og íslensku varpar að mörgu leyti ljósi á það að líta má á sama 

hlut frá ókíkum sjónarhornum. Skoðum t.d. forsetningar á og í.  

                                                
7 „... in that line the rose is red for the first time in English poetry for a hundred years“ 

[Þýðingin er mín, S. M.], inngangur eftir Thornton Wilder í Gertrude Stein [1947: v, vi]. 

8 Anna Wierzbicka [1994: 23-49]. 
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Samkvæmt Íslenskri orðabók undir ritstjórn Marðar Árnasonar 9  er merking 

forsetninganna í og á eftirfarandi: 

á AO/FS (með þf. einkum í sambandi við hreyfingu, stefnu (á e-n stað, 

hreyfingarsagnir), með þgf. einkum í sambandi við dvöl, veru (á staðnum, í 

tímanum)) 1 um stað, hlut e.þ.h.  leggja bókina á borðið /bókin liggur á borðinu / stíga á 

skip / ferðast á skipi [...] 2 um tíma [...] 

í AO/FS (með þf. einkum í sambandi við hreyfingu, stefnu (inn í e-ð), með þgf. 

einkum í sambandi við dvöl, veru (í e-u)) 1 um stað, hlut, stefnu, átt e.þ.h.  fara út í 

skóg / vera úti í skógi / láta m jólk í glas / m jólkin er í glasinu [...] 2 um tíma [...] 

Benda má á að með því að lýsa notkun forsetningarinnar í í sambandi við hreyfingu 

er verið að lýsa hreyfing „inn í e-ð“. Í sömu orðabók stendur fyrir inn: 

2inn (mst. innar, hst. innst / fornt/úrelt innarst) AO/FS með þf. 1 um stefnu inn í hús, 

herbergi, afmarkað svæði e.þ.h.  komdu inn í stofu / farðu inn í húsið / setja kindur inn í 

girðingu / láta hestana inn [...] 

Í rússnesku gegna samsvarandi forsetningar na ‘á’ og v  ‘í’ svipuðum hlutverkum, eins 

og sjá má í greinum úr rússneskri orðabók undir ritstjórn Ushakov:10 

NA1 ‘á’ [...], forsetning, með þf. og þgf.  

 1. með stðf. Notuð um merkingu á yfirborði e-s hlutar eða svæði, þar sem e-r athöfn á 

sér stað. [...] Sídetj na stúle. ‘Að sitja á stólnum’. Na stole stoít posúda. ‘Það liggur leirtau 

á borðinu’. Písatj na plotnoj búmage. ‘Að skrifa á þykkan pappir’. || Notuð við 

merkingu á hlut eða persónu sem yfirborð, sem e-ð er sett eða finnst á. Zhivopísj na 

                                                
9 Íslensk orðabók [2007: 480, 41]. 

10 Rússnesk skýringarorðabók [2007], rafræn útgáfa.  
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farfore. ‘Málning á postulíni’. [...] Gardíni na oknakh. ‘Gardínurnar í glugganum’. Na 

njom  shljapa í novoje palto. ‘Hann er með hatt og í nýjum frakka’. 14. með þf. Notuð við 

merkingu á hluti eða persónu sem er þolandi e-s verknaðar. Íttí na úlítsu. ‘Að fara út á 

götu’. Letsj na dívan ‘Að leggjast í sófann’. [...] Potjanútj na sebja. ‘Að draga að sér’ [...].11 

V2 ‘í’, einnig vo (sjá vo1), forsetning, með þf. og stðf. 

1. með þf. Inn í e-ð (með hreyfingarsögnum). Polozhitj v  tsjemodan. ‘Að setja í ferðatöskuna’. 

|| óeiginleg merking [...] 2. með þf. Í átt að e-ju, innan við mörk e-s. V Sibirj. ‘Til 

Síberiu’. V gorod. ‘Í bæinn’. V derevnju. ‘Í sveit’. || Í átt að e-ju, miðað á e-ð. Metitj v 

tselj. ‘Að miða í mark’. Popastj v  glaz. ‘Að hitta í augað’. [...] 13. með stðf. Á svæðinu. V 

Moskve. ‘Í Moskvu’. V sadu. ‘Í garðinum’.12 

Eins og sjá má af þýddum dæmum í greinunum um rússneskar forsetningar er 

notkun samsvarandi fosetninga mjög lík og í flestum tilvikum er notuð sama 

                                                
11 НА1 [...], предлог с предл. и вин. п. 

1. с предл. п. Употр. при обозначении поверхности, площади какого-н. предмета, 

являющейся местом проявления какого-н. действия. [...] Сидеть на стуле. На столе стоит 

посуда. Писать на плотной бумаге. || Употр. при обозначении предмета или лица, как 

поверхности, площади, являющейся местом нахождения, обнаружения чего-н. 

Живопись на фарфоре. [...] Гардины на окнах. На нем шляпа и новое пальто. [...] 14. с вин. п. 

Употр. при обозначении предмета или лица, как места, в сторону к-рого направлено 

какое-н. действие. Итти на улицу. Лечь на диван. [...] [Þýðingin í gæsalöppunum ‘*’ er mín, 

S.M.] 

12 В2 и во (см. во1), предлог с вин. и с предл. п. 

1. с вин. п. Внутрь чего-н. (при глаг., обозначающих движение куда-н.). Положить в 

чемодан. || перен. [...] 2. с вин. п. По направлению куда-н., в пределы чего-н. В Сибирь. В 

город. В деревню. || По направлению к чему-н., на что-н. Метить в цель. Попасть в глаз. 

[...] 13. с предл. п. На пространстве чего-н. (употр. для указания местоположения). В 

Москве. [...] В саду. [Þýðingin í gæsalöppunum ‘*’ er mín, S.M.] 
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forsetning í íslensku og í rússnesku. Í rússnesku sem og í íslensku er t.d. forsetningin 

na ‘á’ notuð í beinni merkingu til að merkja hreyfingu á stað eða dvöl á staðnum: 

(1) a leggja bókina á borðið – bókin liggur á borðinu 

b polozhitj    knígú    na  stol    –     kníga   lezhit   na  stole 
‘að leggja’   ‘bókina’ ‘á’  ‘borðið’ – ‘bókin’ ‘liggur’ ‘á’  ‘borðinu’ 

Engu að síður er rússneska forsetningin greinilega notuð í sambandi við hluti sem 

hafa yfirborð, eins og kemur fram í þessu dæmi í skilgreiningunni: 

(2) a letsj           na   dívan  
‘að leggjast’ ‘á’  ‘sófann’ 

b að leggjast í sófann 

Þetta dæmi verður aðgreinandi ef aðstæðunum í íslenskri setningu er breytt þannig að 

í henni komi augljóslega fram merkingin ‘yfirborð’: 

(3) a Það settist mikið ryklag á sófann á meðan við vorum í ferðalagi. 

b Na   dívan    osel      bolshoj  sloj   pili        poka        mi  
‘á’   ‘sófann’ ‘settist’ ‘mikið’   ‘lag’ ‘af ryki’ ‘á meðan’ ‘við’  

púteshestvovalí. 
‘ferðuðumst’ 

Af þessu dæmi má sjá að í íslenskri notkun að leggjast í sófann er átt við innra rúm 

sófans en í dæmi (3) hins vegar yfirborð sófans. En fyrirbærið sófi hefur ef til vill ekki 

nógu augljóst form, það getur verið mjög breytilegt. Hins vegar gera má ráð fyrir því 

að í rússnesku sé sófi hugsaður sem yfirborð í sambandi við sögnina ‘að leggjast’. 
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Á aðra hönd er fyrirbærið gluggakista greinilega hugsað í rússnesku sem eitthvað 

með flötu ytra borði, af því að með því er alltaf notuð forsetningin á (sjá dæmi 4a). Í 

íslensku, aftur á móti, er einungis hægt að nota forsetninguna í (dæmi 3b):  

(4) a  postavítj  tsvetok   na  podokonník 
‘að setja’  ‘blómið’  ‘á’  ‘gluggakistuna’ 

b að setja blómið í/*á gluggakistuna 

Af þessum dæmum draga má þá ályktun að fyrir Íslendingi sé fyrirbærið gluggakista 

hugsað sem eitthvað sem hafi rúmtak með innra borði. Svipuðu máli gegnir um orðið 

‘hilla’, en í þessu tilviki má segja í íslensku bæði í hilluna og á hilluna, þó að fyrri 

málnotkunin sé algengust.  

Í ofangreindum dæmum (4a-4b) er notkun forsetninganna á og í mjög svipuð – 

þær vísa báðar til hreyfingar. Orðaforði setninganna er nákvæmlega eins fyrir utan 

forsetninguna, og þá má gera ráð fyrir því að það sé hún sem gegni aðgreinandi 

hlutverki. Forsetningin  í  bætir nefnilega við merkingunni ‘hluturinn hefur rúmtak’ 

en á – ‘hluturinn hefur yfirborð’. Þess vegna er t.d. málnotkun setja e-ð í gólfið 

óhugsandi í báðum tungumálunum. 

Benda má á að hér er verið að tala um hefðbundna notkun forsetninga í 

nútímamáli. Í samtali við leiðbeinanda kom fram að frá 14. öld og fram á 19. öld var 

forsetningin á jafnan notuð í orðasamböndunum fara/leggja á stað með vísun til 

hreyfingar eitthvert. Í þjóðsögum má sjá gjögg merki um breytinguna fara/leggja af stað 

– fara/leggja á stað með vísun til hreyfingar af einhverjum stað. Breytingin felst í því að 

upphaflega er miðað við þann stað sem talandi hyggst fara á en síðar er miðað við 

þann stað sem hann fer af. Hér að neðan eru nokkur dæmi um notkun þessara 
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orðasambanda. Hér á eftir má sjá bæði skilgreiningu og ábendingar um 

orðabókanotkun þessara orðasambanda og dæmi um notkun úr ritmálasafni 

nútímamáls): 

(5) a að leggja á stað heim / úr bænum (JHJ)13 

b Miðvikudaginn lagði ég á stað (OHR) 14. 

c Skálholt lagði á stað heim til Khafnar í gærkveldi (OHR). 

(6) a að leggja af stað heim / úr bænum (JHJ) 

b Ætluðu allir til Winnipeg nema ég, sem ætlaði af stað í Raeburn 

(OHR). 

Þessi dæmi sýna hefðbundar breytingar sem hafa orðið á notkun forsetninga í 

íslensku. Í rannsókninni er miðað við nútímanotkun forsetninga en eldri málbeiting 

er höfð til hliðsjónar eftir því sem ástæða þykir til. 

2.1. Ski lg r e in in g  

Þegar forsetningar eru skoðaðar sem orðflokkur er mikilvægt að hafa í huga þrjú svið 

tungumáls – merkingarfræði, málfræði og setningafræði. Á sviði málfræði eru 

forsetningar á hefðbundinn hátt taldar til svo kallaðra smáorða, eða kerfisorða, þ.e. 

orða sem mynda hluta af þeirri grind sem tungumálið (og hér átt er við svokölluð 

                                                
13 JHJ = Jón Hilmar Jónsson [2005]. 

14 OHR = Orðabókar Háskólans, ritmálasafn. 
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„merkingarorð“ 15 ) fellur í. Í þennan hóp falla ásamt forsetningum atviksorð, 

upphrópanir, samtengingar og nafnháttarmerkið.16  Hlutverk smáorða er að tengja 

saman merkingarorð tungumáls eða sýna afstöðu þeirra á milli. Við 

tungumálakennslu í grunnskóla og í kennslubókum tíðkast að sundurgreina orðaforða 

tungumáls í orðflokka á merkingarlegum forsendum, til hinna merkingarbæru orða 

töldust sagnorð og fallorð en til hinna merkingarlausu orða – smáorð. Slíka 

skilgreiningu á nafnorðum sjáum við t.d. hjá Þórunni Blöndal: 

Nafnorð eru heiti á lifandi verum (hestur, mús), hlutum (borð, bók), ýmsum 

óáþreifanlegum fyrirbærum (gleði, sorg) eða athöfnum (hlaup, stökk). 

(Þórunn Blöndal 1994:86)  

Hefðbundin skilgreining á forsetningum er eftirfarandi: 

Forsetningar eru óbeygjanleg orð sem standa með fallorðum (nafnliðum) og stýra falli 

(aukafalli) á þeim. 

(Höskuldur Þráinsson 1995:107) 

Forsetningar bera samkvæmt þessari nálgun enga eigin merkingu, heldur gegna þær 

aðeins formlegu hlutverki. Sumir málvísindamenn jafna eigin merkingu forsetninga 

við setningafræðilegt hlutverk þeirra, s.s. við eðli tengsla á milli setningaliða.17 

En Höskuldur bendir á það að ofangreind skilgreining á forsetningum sé ekki 

fullnægjandi, til dæmis vegna þess að í stað nafnliða geta komið nafnháttarsetningar 

eða óbeygjanleg orð: 

                                                
15 Um hugtakið sjá Höskuld Þráinsson [1995]. 

16 Sjá t.d. hjá Birni Guðfinnsyni [1958: 12]. 

17  Pekar, V. Í. [2000: 10]. 
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(7)  Þau töluðu um [að gefa út nýja bók]. 

(8)  Í næsta tíma tölum við um [„hvort“] og [notkun viðtengingarháttar].18 

Einnig má benda á að þessi skilgreining er ekki vel fallin fyrir tungumál með litla sem 

enga fallbeygingu, t.d. ensku. 

Málfræðileg skilgreiningarleið virkar ekki heldur alveg fyrir forsetningar. Henni 

má lýsa með tilvitnun í annað verk eftir Höskuld, þar sem hann segir um smáorð að 

þau séu „orð sem hvorki fallbeygjast né tíðbeygjast“. 19 Hann gerir síðan grein fyrir 

grundvallarmun á milli forsetninga og annarra smáorða, sérstaklega svokallaðra agna, 

og sýnir að ekki megi rugla þeim saman: „Meginmunurinn á ögnum og forsetningum 

er sá að agnir mynda ekki setningarhluta með eftirfarandi nafnlið (eða öðrum lið í 

svipuðu hlutverki)“. 20 Þannig tekur hann sérstaklega fram að í stað nafnliðar sem 

fylgir forsetningu geti komið annar setningaliður í hlutverki nafnliðar. Samkvæmt 

þessu kemur smáorðið hvort í dæmi (8) í stað nafnliðar og gegnir hlutverki hans. Eitt 

af einkennum nafnorða sem kjarna nafnliðar er að þau geta tekið með sér ýmiss 

konar ákvæðisorð. Þá hlýtur að vera hægt að bæta t.d. lýsingarorði fyrir framan 

„hvort“. Það gengur ágætlega, sbr.: 

(9)  Í næsta tíma tölum við um [hið lymska „hvort“] og [notkun 

viðtengingarháttar]. 

                                                
18 Fyrsta dæmið er tekið frá Höskuldi, annað dæmi er mitt. 

19 Höskuldur Þráinsson [1995: 22-23]. 

20 Höskuldur Þráinsson [1995: 108]. 
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Setningin í dæmi (9) er eðlileg og smáorðið hvort tekur þá stöðu nafnliðar og er 

svokallað „nafnyrði“. Með tilliti til þess má orða skilgreiningu á forsetningum á 

eftirfarandi hátt: 

Forsetningar eru smáorð sem standa með nafnliðum (eða öðrum lið í þeirra hlutverki), 

stjórna falli á þeim og mynda með þeim setningafræðilega heild. 

Í skrifum um málfræði á síðustu áratugi hefur smáorðum verið veitt meiri athygli en 

áður og meðal annars er litið á þau frá merkingarfræðilegu sjónarhorni, á borð við 

„merkingarorð“. Margir vísindamenn eru sammála um að smáorð beri hluta af 

hagnýtum upplýsingum um ytri heim þótt þau vísi ekki beint til hluta hins 

raunverulega heims og eigi þannig sína eigin merkingu.21 

Hér á eftir verður vikið nánar að merkingu forsetninga sem vísa til rúms og 

hvers konar upplýsingum þær koma til skila í setningum. 

3. Forsetningar sem vísa til rúms 

Í vitsmunasálfræði (e. cognitive psychology) eru dæmi um rannsóknir sem varða 

skynjun manna á ytra rúmi (með sjón, snertingu o.fl.) og geymd þessara upplýsinga í 

minninu. Nánari skoðun orðaforða sem vísar til rúms getur sýnt tengsl á milli 

raunverulegrar rúmfræðilegrar framsetningar og merkingarlegs innihalds orða sem 

gera rúmfræðilegar hugmyndir tjáanlegar.22  

                                                
21 Sjá t.d. hjá Wege, B. [1991: 276]. 

22 Sjá t.d. Jackendoff, R. [1987: 89-114]. 
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3.1. Skipulag rúm s 

Þegar um skipulag rúms er að ræða þá hlýtur að koma upp hugmynd um afstöðu til 

þess sem miðað er við (t.d. til þess sem talar eða e-s annars eða e-s hlutar), þ.e. 

rúmfræðilega vísun (e. spacial deixis).  

Öll þekkt tungumálakerfi mannlegra tungumála þróuðust í veröld sem er þrívíð 

(sá hluti sem mannkynið þekkir að minnsta kosti). Við rannsóknir á þessari veröld er 

stuðst við hnitakerfi í þrívíðri rúmfræði en það er byggt á þremur aðalásum, hver 

gengur fram í tvær áttir, mínus-ás og plús-ás23. Ef við hugsum okkur mælanda sem 

miðpunkt í þessu kerfi þá getur einhver hlutur að minnsta kosti verið á sex 

aðalstöðum miðað við hann: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1.   

Eins og kemur fram við nánari athugun er þessi mynd samt ekki algild. Afstaðan fyrir 

framan – fyrir aftan  er t.d. einkum bundin við hluti sem geta snúið eða stefnt fram eða 

                                                
23 Um notkun rúmfræðilegs hnitakerfis við rannsókn um merkingu forsetninga sem vísa til 
rúms, sjá t.d. hjá Barböru Wege [1991: 278 og áfram]. 

fyrir ofan e-ð fyrir aftan e-ð 

vinstra megin við e-ð 

hægra megin við e-ð 

fyrir framan e-ð 

fyrir neðan e-ð 

x-ás 

y
-á

s
 

z-ás 
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aftur, t.d. bifreið. Eins og sjá má á mynd 2 virðist afstaða fyrir framan – fyrir aftan  vera 

„föst“ við hlutinn (bíl í þessu tilviki) og breytast samkvæmt lögun eða stefnu hans. 

Myndir 2 og 3 sýna breytingu á afstöðu miðað við það hvernig bíllinn snýr. Það sama 

má segja um fleiri hluti sem hafa framhlið og afturhlið (sbr. ísskápur, sjónvarp, lest 

o.s.frv.) 

 

 

 

 

Mynd 2.   

Á hinn bóginn virðist afstaðan fyrir neðan  – fyrir ofan ekki vísa venjulega til þess konar 

hluta: 

 

 

 

Mynd 3.   

Orðasambönd fyrir ofan og fyrir neðan  eru ótæk þegar rætt er t.d. um bíl. En hið sama 

er ekki að segja um alla hluti sem hafa framhlið og afturhlið og geta þannig snúið á 

*fyrir neðan bílinn 

*fyrir ofan bílinn 

fyrir framan bílinn fyrir aftan bílinn 

fyrir framan bílinn 

fyrir aftan bílinn 

vinstra megin við bílinn hægra megin við bílinn 
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tiltekinn stað, t.d. sjónvarp, manneskja, píanó o.s.frv. Svona mundi upprunalega myndin 

líta út ef t.d. um sjónvarp er að ræða: 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4.   

Ef litið er á svipuð dæmi er augljóst að málið snýst líka um fasta eða hreyfanlega 

staðsetningu hlutarins. Notkun orðasambandsins fyrir ofan sjónvarpið er mjög eðlileg 

(sbr. líka fyrir ofan píanóið, fyrir ofan mig) en *fyrir neðan sjónvarpið ótæk. Afstaðan fyrir ofan 

– fyrir neðan virðist eiga aðallega við hlutina sem eru fastir eða kyrrstæðir, sbr. t.d. 

notkun forsetninganna með orðinu bóndabær. 

 

 

 

 

 

Mynd 5.   

fyrir ofan bæinn 
 

fyrir neðan bæinn 
 

vinstra megin við bæinn 
 

hægra megin við bæinn 
 

hægra megin við sjónvarpið 

fyrir aftan sjónvarpið 

fyrir framan sjónvarpið 

vinstra megin við  sjónvarpið 

fyrir ofan sjónvarpið 

*fyrir neðan sjónvarpið 
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Benda má sérstaklega á þá staðreynd að í fyrrnefndum dæmum eru notaðar forsetningar 

til að orða mismunandi staðsetningarmöguleikar varðandi miðpunkt frásagnarinnar, 

nefnilega tví- eða fleiryrtar forsetningar, sem koma fram í máli einkum með 

atviksorðum (f r am an , n eðan , a f t an , o fan ), lýsingarorðum (hæ g r i , v in st r i ) og 

nafnorði (m eg in ).  

Í ritgerðinni er stefnt að því að kanna hvernig málnotendur með íslensku og 

rússnesku sem móðurmál nýta sér orðaforðann, einkum forsetningakerfin, til að tjá 

hugmyndir um rúm. Markmiðið er að kanna hvað sé sameiginlegt og hvað ólíkt með 

rússnesku og íslensku hvað þessi atriði varðar. Nú skal litið á rússnesku til að bera 

saman hvaða möguleika forsetningarkerfi hennar gefur til að orða hugmyndir um 

staðsetningu. 

Mynd 6 sýnir svo samsvaranir við mynd 1, þ.e. hluti forsetningarkerfis í íslensku 

er borinn saman við samsvarandi hluta í rússnesku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 6.   

        nad   tsjem-l. 
‘fyrir ofan’  ‘e-ð’ 

        pered   tsjem-l.  
‘fyrir framan’  ‘e-ð’ 

           sleva    ot    tsjego-l. 
‘vinstra megin’ ‘við’  ‘e-ð’ 

          pod  tsjem-l. 
‘fyrir neðan’   ‘e-ð’ 

       sprava    ot    tsjego-l. 
‘hægra megin’ ‘við’  ‘e-ð’ 

           za  tsjem-l. 
‘fyrir aftan’ ‘e-ð’ 

x-ás 

z-ás 
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Ef bornar eru saman myndir 1 og 6 kemur í ljós allnokkur munur. Fyrst og fremst eru 

samsvarandi forsetningar einfaldar í rússnesku (að undanteknum sleva ot ‘vinstra 

megin við’ og sprava ot ‘hægra megin við’). Sameiginlegt með mynd 1 og 6 er að þær 

sýna ekki alla möguleika sem eru til hvorki fyrir íslensku né rússnesku til að tjá 

hugmyndir um mismunandi áttir. Í íslensku eru t.d. til eftirfarandi forsetningar sem 

tengjast hinum fyrrnefndu: 

yfir – fyrir ofan – ofan v ið 

undir – fyrir neðan – neðan v ið 

fyrir – fyrir framan – framan við 

*eftir – fyrir aftan – aftan v ið 

Í rússnesku eru til forsetningar: 

nad ‘yfir, fyrir ofan’ – v isje ‘ofan við’ 

pod ‘undir, fyrir neðan’ – nízje ‘neðan við’ 

pered ‘fyrir, fyrir framan’ – vperedí ‘framan við’ 

za ‘eftir, fyrir aftan’ – pozadí ‘aftan við’ 

Samanburður mismunandi forsetninga sem vísa til rúms í íslensku og rússnesku sýnir 

að tjáningarmöguleikar þeirra eru mismunandi miðað við það hvernig miðpunktur 

frásagnarinnar er. Þannig vísa sumar forsetningar til staðsetningar og eiga við ytri 

ramma viðmiðunarhlutarins. Sem dæmi um slíkar forsetningar nefna má yfir e-u – 

undir e-u  og fyrir e-u – eftir e-u. 
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Hér að neðan verða sýnd  fleiri gröf sem passa fyrir íslenskt forsetningakerfi. 

Hér og áfram í ritgerðinni verður notað tvívítt graf, forsetningunum v instra megin við 

og hægra megin v ið og samsvarandi forsetningum í rússnesku er sleppt vegna 

fullkomins samræmis þeirra í notkun.24 

3.2. Forsetningar í íslensku og rússnesku 

3.2.1. Merkingarsvið forsetninga 

Sýna má vísun forsetninganna undir og yfir með eftirfarandi mynd. Eins og sést, 

takmarkar breidd/hæð hlutarins svæði þar sem merking forsetninganna liggur  (þetta 

svæði er skyggt): 

 

 

 

 

 

Mynd 7.   

Merkingin kemur fram í notkunardæmum, t.d.: 

                                                

24 Í rússnesku eru forsetningarnar sprava ot og sleva ot myndaðar með atviksorðunum 

sprava ‘hægra megin’ og sleva ‘vinstra megin’ og forsetningunni ot ‘frá, við’, sbr. t.d. íslenskar 

forsetningar ofan við og neðan við. Forsetningin ot stjórnar eignarfalli, þannig að samansettu 

forsetningarnar stjórna einnig eignarfalli. Að öðru leyti er notkun forsetninganna mjög 

svipuð. 

yfir e-u 

undir e-u 
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(10) Um 40 ljósmyndarar, blaða- og fréttamenn voru fyrir utan heimili hennar í 

morgun, og þyrlur sveimuðu yfir húsinu í þeirri von að ná myndum af 

þessum frægasta fanga seinni tíma. (Vísir, 08.06.07) 25 

(11) Dýrin lentu að því er virðist undir bílnum að mestu en ekki á honum. (Vísir, 

13.12.07) 

Ef um merkingarsvæði forsetninga fyrir ofan og fyrir neðan er að ræða þá má sýna vísun 

þeirra með svipuðum hætti með hjálp skýringarmyndar. Hér má benda sérstaklega á 

að merking t.d. forsetninganna yfir og fyrir ofan  liggur sömu megin miðað við x-ásina 

(sjá mynd 1), en merkingarsvæði þeirra liggja ekki saman: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8.   

Á mynd 8 sést merkingarmunur sem felst í því að merkingarsvæði forsetningarinnar 

yfir liggur á lóðréttum ás og er takmarkað með ramma hlutarins, en merkingarsvæði 

fyrir ofan  vísar til annars hluta svæðisins fyrir ofan x-ásinn. 

                                                
25 Upplýsingar um blaðagreinar sem dæmi voru tekin úr er að finna í heimildaskránni. 
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Þessu til stuðnings má sýna eftirfarandi dæmi. Stjörnur tákna ótækar merkingar 

og sýna að merkingarsvæði forsetninganna liggur á mismunandi svæðum. 

(12) Björninn er fyrir ofan  bæinn/*yfir bænum  Skíðastaði við Tindastól og bíður 

lögregla nú eftir deyfibyssu til að beita á dýrið en útilokar ekki að 

nauðsynlegt geti reynst að drepa það. (Vísir, 03.06.08) 

(13) Þegar betur var að gáð sást stór flugvél á sveimi yfir bænum, sem varpaði 

niður flugmiðum og var fyrsti boðberi hernámsins. (Vísir, 10.05.08) 

Merkingarmunurinn kemur enn betur fram ef hlutirnir sem rætt er um eru tiltölulega 

flatir, sbr. vegur eða dalur: 

(14) Ljósleiðari er slitinn fyrir ofan/*yfir Mikladal á Patreksfirði og eru 

viðgerðarmenn lagðir af stað frá Ísafirði. (Vísir, 12.11.08) 

(15) Einnig var rætt um málefni Langeyrartjarnarsvæðisins. [...] Vilja hóparnir 

að frístundasvæði verði fyrir ofan þjóðveginn. (Vísir.is, 01.12.08) 

Notkun atviksorða gefur oft vísbendingu um staðsetningu og stuðlar oft að notkun 

annarrar hvorrar forsetningarinnar: 

(16) Það var ríkjandi norðanátt og þurrkur í blíðviðrinu á þessum tíma og rykið 

stóð alltaf beint yfir okkur. (Vísir, 04.10.07) 

(17) Maðurinn fannst rétt fyrir ofan  golfskálann á Patreksfirði. (Vísir, 17.11.08) 

Í rússnesku er ekki hægt að skila á milli þessara merkinga. Forsetningin nad  (sjá mynd 

6) gegnir svipuðu hlutverki og yfir (sjá dæmi (18) hér fyrir neðan) en merkingin fyrir 
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ofan virðist aðeins vera tjáanleg í rússnesku með lýsingarlegum hætti með hjálp 

nafnorða eða atviksorða (sjá dæmi (19)): 

(18) Nad  dolínoj,   dolgo  ne     útíkhaja,   stojal  sploshnoj   í    protjazhnij    
‘yfir’ ‘dalnum’ ‘lengi’ ‘ekki’ ‘dofnandi’ ‘stóð’ ‘stöðugur’  ‘og’ ‘langvarandi’ 

   (Ruscorpora, leitarorð nad dolinoj)26 
 
 gúl... 
‘gnýr’ 
  
„Yfir dalnum heyrðist stöðugur og langvarandi gnýr sem hætti ekki lengi...“ 

(19) Holmi, podnímavsijesja v  etom       meste nad  dolínoj    Múkúrtaj,  
‘hæðir’ ‘risandi’             ‘á’ ‘þessum’ ‘stað’  ‘yfir’ ‘dalnum’ ‘Múkúrtaj’ 
 
 pokazalísj mnje otsjenj ínteresnimí. (Ruscorpora, leitarorð nad dolinoj) 
‘þóttust’    ‘mér’ ‘mjög’ ‘skemmtilegar’ 
 
„Hæðirnar sem risu fyrir ofan Múkúrtajdal þóttu mér mjög athyglisverðar“. 

Af dæmi (19) sést að forsetningin nad er notuð í sumum tilvikum til að tjá merkingu 

svipaða íslensku fyrir ofan . Í flestum tilvikum er samt gripið til umorðunar eins og t.d. í 

dæmi (20). 

(20) No   Sineje, ílí     Vtoroe ozero – ono   nazivajetsa  tak        jestjo í potomú 
‘en’ ‘Bláa’   ‘eða’ ‘Aðra’   ‘vatnið’ ‘það’ ‘heitir’         ‘þannig’ ‘líka’    ‘vegna  
 
tsjto   v isje  v    gorak      jestj  Pervoje, s         krasnoj kak     krovj   vodoj...  
þess’ ‘ofar’‘í’ ‘fjöllum’ ‘er’   ‘Fyrsta’   ‘með’ ‘rauða’  ‘eins og blóð’ ‘vatni’ 
(Ruscorpora, leitarorðið v isje) 
 
„En Bláa vatnið eða Hitt vatnið – sem kallast það líka vegna þess að ofar í 
fjöllunum er til Fyrra [vatnið] með blóðrauðu vatni...“ 

Gera má ráð fyrir því að vegna þess að rússneskumælandi þjóðir settust að aðallega á 

flatlendi, nærri stórum ám en ekki í hálöndum eða fjöllum, þá höfðu þær ekki nógu 

                                                
26 Ruscorpora = Russian National Corpus 
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mikla þörf til þess að tjá þess konar hugmyndir um staðsetningu og þar af leiðandi 

voru forsendur til að þróa sérstök orð fyrir þessar hugmyndir ekki nógu sterkar. 

Þessu til stuðnings má koma með eftirfarandi dæmi þar sem afstaðan fyrir ofan – 

fyrir neðan  kemur fram miðað við árstraum. Sbr. notkun atviksorðsins v isje ‘ofar’ í 

dæmi (20) og notkun samræðrar forsetningar v isje ‘fyrir ofan’ í dæmi (21). 

(21) Otmetsjajútsa zoni   samootsísjeníja rekí ot   ústja    Pahri     do  
‘tekið er eftir’‘svæði’ ‘sjálfhreinsun’  ‘ár’  ‘frá’‘mynni’‘Pahra’ ‘til’ 
 
s. Zaozerje (t.2), v isje           g. Zhúkovskogo (t.4), v isje          ústja  
‘bæjar Zaozerje’ ‘fyrir ofan’‘borg Zhúkovskíj’      ‘fyrir ofan’ ‘mynni’ 
 
rekí Gzhelkí[...] (Ruscorpora, leitarorðið v isje) 
‘ár’ ‘Gzhelka’ 
 
„Tekið var eftir sjálfhreinsunarsvæðum árinnar frá mynni Pöhru til 
Zaozerje bæjar, fyrir ofan Zhúkovskíj borg, fyrir ofan Gzhelkuá [...]“ 

Í íslensku er forsetningakerfið tiltölulega samhverft. Svipuðu máli gegnir um 

merkingarsvæði forsetninganna undir og fyrir neðan  og um merkingarsvæði 

forsetninganna yfir og fyrir ofan. Af dæmum (22 a-b) má sjá hvernig merking 

setningarinnar breytist miðað við það hvort notuð er forsetningin fyrir neðan  eða undir: 

(22) a Fórnarlambið hefur verið útskrifað af spítala en að sögn vaktstjóra hjá 

lögreglu missti hann mikið blóð enda sárið stórt á hálsi fyrir neðan eyra. 

(Vísir, 10.08.08) 

 b  Fórnarlambið hefur verið útskrifað af spítala en að sögn vaktstjóra hjá 

lögreglu missti hann mikið blóð enda sárið stórt á hálsi undir eyra. 

Sams konar notkun er einnig möguleg í rússnesku. Svipuðu máli gegnir um 

samsvarandi forsetningar í rússnesku, þ.e. notkunin er mjög svipuð og notkun 
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forsetninganna yfir og fyrir ofan . Rússneska forsetningin pod ‘undir, fyrir neðan’ gegnir 

báðum hlutverkum en getur ekki tjáð merkinguna fyrir ofan  eins og hún er í íslensku. Í 

rússnesku eru hins vegar til forsetningin nizje ‘fyrir neðan’, samræð atviksorðinu nizje 

‘neðar’, en notkun hennar er takmörkuð: 

(23)  Razrivnaja púlja popala jemú  v  grúdj,      nízje             serdtsa. 
‘sprengikúla’       ‘rak’    ‘hann’ ‘í’ ‘brjóstið’ ‘fyrir neðan’ ‘hjarta’ 
(Ruscorpora, leitarorðið nizje) 
 
„Sprengikúla fór í brjóstið á honum fyrir neðan hjarta“. 

 Nú skal litið á y -ásinn og forsetningar sem vísa til staðsetningar miðað við hann. 

Eftirfarandi mynd sýnir svo „áhrifasvæði“ forsetninganna fyrir og eftir (hluturinn snýr 

til hægri): 

 

   *eftir e-u fyrir e-u 

Mynd 9.   

(24) Steingerður segist hafa haft Snæfellsjökul fyrir augunum áður fyrr því hún 

er fædd og uppalin í Litluhlíð á Barðaströnd og þaðan blasir Jökullinn við. 

(Vísir.is, 18.07.08) 

Hér benda má á að báðar forsetningar fyrir og sérstaklega eftir eru mjög lítið notaðar í 

rúmfræðilegum skilningi, oftast eru þær notaðar í tímaskilningi, s.s.: 

(25) Formenn skilanefndanna hafa verið lítt fjölmiðlaglaðir og það breyttist ekki 

eftir fundinn í dag. (Vísir.is, 28.11.08) (tími) 
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(26) Hann mun haldast óbreyttur á yfirstandandi skólaári en verður tekinn til 

umræðu fyrir næsta skólaár. (Vísir.is, 12.12.08) (tími) 

(27) Á rýminu var rennihurð sem stúlkan skellti á eftir sér með þeim afleiðingum 

að hurðin lenti á höfði kennarans. (Vísir.is, 04.03.08) (rúm) 

Ekki er sama að segja um rússnesku forsetnigarnar pered/peredo ‘fyrir’ og za ‘eftir’ – 

þær eru mikið notaðar í rúmfræðilegum skilningi. Hugsanlega stuðlar sú staðreynd að 

því að í rússnesku er til andstæðupar forsetninga do ‘fyrir, áður en’ og posle ‘eftir’ sem 

tjáir samsvarandi hugmyndir um tíma. Þessi staðreynd útilokar samt ekki notkun 

forsetninganna pered og za í tímaskilningi: 

(28)  Bivajet,        khozjajka pered obedom        vihodít     na verandú s  
‘kemur fyrir’ ‘húsfrú’   ‘fyrir’  ‘matartími’  ‘kemur út’ á’  ‘pallur’  ‘með’ 
 
tsjajníkom  í     polotentsem. 
‘ketill’        ‘og’ ‘viskustykki’ 
 
„Fyrir matartímann kemur fyrir að húsfrú kemur út á pallinn með ketil og 
viskustykki“. 

(29) Za     ponedelníkom – snova ponedelník,   í    vsja  jego    zhiznj prevratílasj 
‘eftir’ ‘mánudagur’       ‘aftur’ ‘mánudagur’ ‘og’ ‘allt’ ‘hans’ ‘líf’     ‘er orðið’ 
 
v     odní         sploshnije ponedelníkí. 
‘að’ ‘eintómir’ ‘stöðugir’  ‘mánudagar’ 
 
„Eftir mánudegi kemur aftur mánudagur og allt líf hans er orðið að 
eintómum endalausum mánudögum“. 

Í íslensku er notkun forsetninganna fyrir framan – fyrir aftan samt miklu algengari til að 

vísa til fyrrnefndrar afstöðu miðað við y -ásinn. Með tillliti til merkingarsvæða 

forsetninganna sem voru skoðaðar hér að framan má sýna vísun forsetninganna fyrir 

aftan og fyrir framan á eftirfarandi hátt: 
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Mynd 10.   

(30) Segir frá því hvernig íslendingar27 hafi safnast saman á túnblettinum fyrir 

framan Alþingishúsið til að gleðjast yfir því þegar handboltalið landsins vann 

silfur á Ólympíuleikunum. (Vísir.is, 14.12.08) 

Ólíkt forsetningapörunum fyrir ofan – yfir  og fyrir neðan – undir liggja merkingarsvæði 

forsetninganna fyrir framan – fyrir og fyrir aftan – *eftir saman. Dæmi (31 a-b) sýna að 

notkun þeirra beggja getur verið jafngild í sumum tilvikum: 

(31) a Góð reynsla er af skápum með eða án hindrunarvegg[jar], einkum af 

Óshlíð. Skáparnir virka enn betur sé sett hindrun eða veggur fyrir framan 

skápinn. (bb.is, 01.07.04) 

b Skáparnir virka enn betur sé hindrun eða veggur fyrir skápnum. 

Með sama hætti og um forsetningarnar fyrir ofan – yfir gefur notkun atviksorða 

stundum vísbendingu um hvar merkingarsvæði forsetninganna liggja saman, sbr.: 

                                                
27  Með litlum staf í heimildinni. 

fy
r

ir
 a

f
t
a

n
 

fy
r

ir
 f

r
a

m
a

n
 



31 

(32) Í hverri viku háðum við systir mín hatramma baráttu um besta sætið í 

sófanum, sætið sem var beint fyrir framan sjónvarpið og ekki örlítið á ská, og 

gerðum okkur tilbúnar fyrir ævintýri svarta folans. (Vísir.is, 18.07.08) 

Merkingarsvæði rússnesku forsetninganna vperedi og pozadi passa alveg við 

skýringarmyndina hér fyrir ofan (mynd 10). Munurinn felst í því að forsetningarnir 

pered/peredo ‘fyrir’ og za ‘eftir’ hafa miklu stærra áhrifasvæði en samsvarandi íslenskar 

forsetningar, fyrir og eftir. Eftirfarandi dæmi sýna hvernig merkingarsvæðin skiptast á 

milli forsetninganna: 

(33)  Vperedí         molodogo tsjeloveka jeslí on       ne     sin  
 ‘fyrir framan’ ‘unga’      ‘mann’       ‘ef’  ‘hann’ ‘ekki’ ‘sonur’ 
 
magnata,        pústota      í     beziskhodnostj. 
‘áhrifamanns’ ‘tómleiki’ ‘og’ ‘örvænting’ 
 
„Fyrir framan unga mann sem er ekki sonur áhrifamanns eru tómleiki og 
örvænting“. 
 

(34)  Dverj pozadí          menja s        shúmom raspahívajetsja. 
‘hurð’  ‘fyrir aftan’ ‘mig’   ‘með’ ‘læti’        ‘opnast’ 
 
„Hurðin fyrir aftan mig opnast með læti“. 
 

Í eftirfarandi dæmi er notuð rússneska forsetningin pered ‘fyrir’ og samsvarar hún þar 

íslensku forsetningunni fyrir framan: 

(35)  [...] pjos,       sídjevshij pered   namí,  soversjenno opredeljonno 
       ‘hundur’ ‘sitjandi’ ‘fyrir’ ‘okkur’ ‘alveg’         ‘örugglega’ 
 
 bil   pokhozh na    Alekseja! 
‘var’ ‘líkur’     ‘við’ ‘Aleksej’ 
 
„Hundurinn sem sat fyrir framan okkur var alveg eflaust líkur Aleksej“. 
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Allar forsetningar sem skoðaðar hafa verið hér að framan mynda andstæðupör 

samkvæmt merkingu, sbr.: yfir – undir, nad – pod, fyrir – eftir, pered – za, neðan v ið – ofan 

við, pod – nad o.s.frv. Þetta er ein af röksemdum fyrir því að forsetningar hafi sína 

eigin merkingu – þær geta myndað andheitapör eins og merkingarorð. Fyrir utan það 

geta sumar forsetningar líka myndað samheitapör og haft margs konar merkingar. 

Sbr. t.d. pörin pered og vperedi eða þrennuna undir – fyrir neðan – neðan v ið. 

3.2.2. Vísun til hreyfingar eða staðsetningar 

Í þessum kafla skal litið nánar á forsetningar sem vísa til rúms í íslensku og rússnesku.  

Eitt af aðaleinkennum forsetninga sem vísa til rúms er vísun til hreyfingar eða 

kyrrstöðu. Í sumum tilvikum falla þessar andstæðumerkingar saman í sömu 

forsetningu. Mynd 11 sýnir mismunandi hreyfingar- og staðsetningarmöguleika 

miðað við einhvern hlut28 (miðað er við „fullkominn“ hlut sem hefur rúmtak og 

yfirborð til að koma í veg fyrir að þurfa að skoða undantekningar): 

 

 

 

 

  

 

 

Mynd 11.   

                                                
28  Sjá hjá Jóni G. Friðjónssyni [2005]: 10. 
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Dæmin hér að neðan lýsa myndinni betur og sýna um hvaða hreyfingar eða 

staðsetningar er að ræða: 

(36) a Skaftá flæddi yfir bakka sína. (Vísir.is, 11.12.08) 

 b. [...] tveir ísbirnir gengu á land [...] (Vísir.is, 22.12.08) 

 c. Lydía hljóp að bílnum. (Vísir.is, 29.09.08) 

 d. Þessi er algerlega ómissandi þegar jólin ganga í garð. (Vísir.is, 19.12.08) 

 e. björgunarþyrla [var] send í loftið og stefnt til sjávar (Vísir.is, 10.07.08) 

 f. Hún [...] vill helst eitthvað heimatilbúið og fallegt undir [jóla]tréð. 

(Vísir.is, 16.12.08) 

 g. kona [...] féll af hestbaki við Suðurlandsveg. (Vísir.is, 17.12.08) 

 h. Allt sem kemur úr sjónum finnst mér gott. (Vísir. 18. des. 2008) 

 i. Tveir menn [...] drógu logandi ruslagám frá leikskólanum við Kiðagil á 

Akureyri [...]. (Vísir.is, 07.01.09) 

 j. Vatnslindir sem koma undan  jöklinum í Hornafirði eru líka áhugavert 

rannsóknarefni [...]. (Vísir.is, 15.02.08) 

 k. Lítil farþegaflugvél frá flugfélaginu Atlantis Airlines hvarf sporlaust yfir 

Karabíska hafinu. (Vísir.is, 17.12.08) 

 l.  Á þaki er bárujárn. (Vísir.is, 8.12.08) 
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 m. Nú er að hefjast vinnukvöldverður að Bessastöðum [...] 

(Vísir.is, 7.04.08) 

 n. Fíkniefnin voru vandlega falin í töskunni. (Vísir.is, 23.12.08) 

 o. Tryggingafélagið Abbey telur að um 5,4 milljarðar punda [...] séu því 

undir koddum víðsvegar um Bretland og varar. (Vísir, 08.12.08) 

Til samanburðar skal litið á rússnesku. Samkvæmt forsetningakerfi í rússnesku litur 

mynd 11 út á eftirfarandi hátt: 

 

 

 

 

 

  

 

 

Mynd 12.   

Samanburðurinn sýnir að í rússnesku eins og í íslensku tjáir sami forsetningin á 

hefðbundinn hátt hvert-hreyfingu og staðsetningu. Sbr. forsetningar í, á, undir og þeim 

samsvarandi forsetningar v , na, pod.  

cherez 

n. v 
    h. íz 

   i.  ot 

k.       nad 

f. 

   pod 

     j. 

íz-pod    o. 

 pod 
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m.      ? 

e.  k 
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3.3. Meginatriði samanburðar 

Í samanburðarrannsókninni á notkun forsetninga sem vísa til rúms í íslensku og 

rússnesku komu í ljós nokkur sameiginleg atriði en einnig nokkur mismunandi 

einkenni.  

Fyrst og fremst benda má á að forsetningakerfin í rússnesku og íslensku bjóða 

upp á svipaða forsetningaröð til að tjá hugmyndir um ytra rúm. Formgerð á þessum 

flokki forsetninga er mjög lík í tungumálunum tveimur og  er byggð á samheita- og 

andheitapörum samkvæmt merkingu: 

íslenska     rússneska 

ofan við – fyrir ofan – yfir   *visje – nad 

neðan við – fyrir neðan – undir  *nízhe – pod 

fyrir framan – fyrir   vperedí – pered 

fyrir aftan – *eftir    pozadí – za 

Merkingarsvæði forsetninga í rússnesku og íslensku eru stundum ólík. T.d. ná 

rússnesku forsetningarnar nad og pod yfir stærri svæði en samsvarandi forsetningar yfir 

og undir. Þörf til að tjá merkingar ‘fyrir ofan’ og ‘fyrir neðan’ í rússnesku er lítil.  

Hins vegar eru forsetningar fyrir framan og fyrir aftan notaðar í mörgum tilvikum 

þar sem í rússnesku er eðlilegt að nota forsetningarnar pered og za. Samsvarandi 

íslenskar forsetningar fyrir og eftir eru að mestu leyti notaðar í óbeinni merkingu í 

tímanlegum skilningi. 

Notkun forsetninga í – á og v  – na í rúmfræðilegum skilningi í íslensku og 

rússnesku á margt sameiginlegt en við samanburð kom í ljós nokkur munur í reynd. 
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Hann felst m.a. í ólíkri ímynd mælanda um form hluta í ytra heimi og 

forgangseiginleika þeirra (t.d. rúmtak eða yfirborð). 

Hér að neðan má sjá flokkun forsetninga sem vísa til rúms í íslensku og 

rússnesku í tvo hópa – miðað við það hvort þær vísa til hreyfingar eða staðsetningar: 

íslenska 

Hreyfing Kyrrstaða 

yfir e-ð (Þf.) yfir (Þgf.) 

á (Þf.) á (Þgf.) 

undir (Þf.) undir (Þgf.) 

í (Þf.) í (Þgf.) 

að (Þgf.) að (Þgf.) 

til (Ef.) – 

frá (Þgf.) – 

úr (Þgf.) – 

undan (Þgf.) – 

– *eftir (Þgf.) 

– fyrir (Þgf.) 

– ofan við (Þf.) 

– neðan við 

– fyrir framan (Þf.) 

– fyrir aftan (Þf.) 

 

rússneska 

Hreyfing Kyrrstaða 

cherez (Þf.) nad (Tknf.) 

na (Þf.) na (Stðf.) 

pod (Þf.) pod (Stðf.) 

v (Þf.) v (Stðf.) 

k (Þgf.) – 

do (Ef./Stðf.) – 

ot (Ef.) – 

íz (Ef./Stðf.) – 

íz-pod (Ef.) – 

za (Þf.) za (Tknf.) 

– pered (Tknf.) 

– *visje (Ef.) 

– *nízje (Ef.) 

– vperedí 

– pozadí 
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Af töflunum má sjá að forsetningarkerfin tvö eru tiltölulega samhverf fyrir utan 

forsetninguna að í íslensku og za sem táknar hreyfingu fyrir aftan eitthvað í rússnesku. 

Fallnotkun með forsetningum sem vísa til kyrrstöðu í íslensku sýnir aðgreinandi 

mun í notkun þolfalls í merkingunni „hreyfing“ andstætt þágufalli í merkingunni 

„kyrrstaða“. Í rússnesku er slíkur munur á milli þolfalls og tækisfalls/eignarfalls. 

4. Niðurstöður 

Í þessari rannsókn á forsetningum sem vísa til rúms í rússensku og íslensku var eitt af 

aðalmarkmiðum að kanna hvaða forsetningar eru til í tungumálakerfum rússnesku og 

íslensku til að tjá hugmyndir um ytra rúm. Einnig var ætlunin að komast að því hvað 

væri sameiginlegt og hvað ólíkt í eðli og notkun þessara forsetninga. Þessum 

markmiðum var náð að því leyti að merkingu forsetninga sem vísa til rúms í íslensku 

og rússnesku var könnuð og settar fram tilgátur um merkingarsvæði samheita 

forsetninga, þær voru prófaðar bæði með rússnesku og íslensku efni.  

Forsetningar sem vísa til rúms stuðla eflaust að því að koma hugmyndum um 

ytra rúm á yfirborð setninga. Fyrir utan setningalegt hlutverk sitt sem felst í því að 

sýna tengsl á milli setningaliða bæta forsetningar sinni eigin merkingu við setningar 

sem geta innihaldið hagnýtar upplýsingar um ytra heim sem málnotendur 

tungumálanna tveggja búa í. Þannig getur lítil notkun sumra forsetninga í rússnesku 

miðað við íslensku hugsanlega verið skýrð af landfræðilegum aðstæðum enda eru 

löndin tvö afar ólík. 

Rannsókn þessi er gerð með von um framtíðarnýtingu hugmyndanna og 

efnisins til stuðnings við tungumálanám fyrir fólk með rússnesku eða íslensku sem 



38 

móðurmál og einnig sem tilraun til að öðlast betri skilning á „heimsmynd“ þjóðanna 

tveggja sem byggist í hugsunum fólks frá blautu barnsbeini á grunni tungumáls.  
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