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Ágrip

Ári! 1980 skrifu!u George Lakoff og Mark Johnson bókina Metaphors We Live by og 

kynntu "ar til sögunnar hinar svoköllu!u hugtakslíkingar. #eir bentu á a! líkingar eru 

mun algengari í tungumálinu en á!ur haf!i veri!  haldi! fram og gengu svo langt a! 

segja a! vi! hugsum einnig í "essum líkingum.

Í  "essari  ritger!  ver!ur  fjalla!  örstutt  um  "essar  kenningar  "eirra  og  $miss 

máldæmi  úr  íslensku  sko!u!  en  einnig  eru  líkingarnar  bornar  saman  vi!  líkingar  í 

ö!rum tungumálum. Vi! sjáum hvernig hugtakslíkingar hjálpa okkur a! skilja óhlutstæ! 

fyrirbæri, eins og til dæmis ástina, me! "ví a! bera "au saman vi! hlutstæ! fyrirbæri, til 

dæmis fer!alög. #á ver!ur einnig fjalla! um líkingar í ö!ru en máli, t.d. í augl$singum 

og arkitektúr.

Sérstök áhersla er lög! á hugtakslíkingar um tímann og "á sér í lagi hvernig "ær 

birtast okkur í íslensku. Algengast er a! líkja tímanum vi! hreyfingu en einnig má líkja 

honum vi! loku! r$mi og peninga. #á eru til dæmi "ar sem tíminn er persónuger!ur. Ég 

ger!i könnun á 10 einstaklingum og sko!a!i hvernig "au nota hugtakslíkingarnar um 

tímann. Ég ba! "á annars vegar a! umor!a setningar og hins vegar a! dæma setningar 

og komst a! "ví a! Íslendingar hallast frekar a! "ví a! nota fasta frasa um tímann en 

geta "ó skili! $msar óvenjulega útfærslur á hugtakslíkingunum.
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Inngangur

„Tíminn er eins og vatni!, / og vatni! er kalt og djúpt / eins og vitund mín sjálfs“ orti 

Steinn  Steinarr  (2008:193)  og  líkti  tímanum  sem  og  vitund  sinni  vi!  vatn.  Slíkar 

líkingar (e. metaphor) eru algengar í skáldskap og "á sér í lagi í ljó!um og oft og tí!um 

telur fólk "ær einungis eiga heima "ar. Í hversdagslegu máli og daglegum hugsunum 

okkar notum vi! "ó mun fleiri líkingar en vi! áttum okkur á. Vi! berum hi! n$ja saman 

a!  hinu  gamla,  hi!  óá"reifanlega  a!  hinu  á"reifanlega  og  hi!  óhlutstæ!a  a!  hinu 

hlutstæ!a. Til dæmis líkjum vi! rifrildum vi! strí! enda reynum vi! a! vinna rifrildi og 

klekkja á mótherjanum, líkt og andstæ!ingar í strí!i.

Fyrstu heimildir um skrif um líkingar eru meira en 2000 ára gamlar "ví grískir 

heimspekingar,  til  a!  mynda  Platon  og  Aristóteles,  tóku  eftir  "eim  í  máli  fólks. 

Mannfræ!ingar hafa lengi velt "eim fyrir sér og jafnvel bent á a! "ær séu ekki eingöngu 

hluti af talmálinu heldur einnig af hugsunarhætti fólks. #a! voru Lakoff og Johnson sem 

tóku "essar pælingar skrefinu lengra í bók sinni Metaphors we live by (1980) "ar sem 

"eir benda á a! líkingar eru stór "áttur í hugsunarhætti manna og stjórna "ví hvernig vi! 

hugsum, tölum og jafnvel  heg!um okkur.  #eir  gera einnig greinarmun á ljó!rænum 

líkingum eins og Steinn Steinarr smí!a!i og hinum sem eru hluti af okkur öllum en "ær 

kalla "eir hugtakslíkingar (e. conceptual metaphors). Samkvæmt "eim tölum vi! ekki 

bara í "essum líkingum heldur hugsum vi! einnig í "eim.

Í  "essari  ritger!  kynnum  vi!  okkur  "essar  hugtakslíkingar  nánar.  Í  fyrsta 

kaflanum munum vi! læra hva! felst í "essum líkingum og hva! "a! er sem mótar "ær. 

Vi! sko!um dæmi úr íslensku máli en athugum einnig hvernig hugtakslíkingar geta birst 

okkur ví!ar en bara í málinu.

Tíminn er óhlutstætt hugtak og "ví margar líkingar til  um hann. Vi!  munum 

sko!a algengustu hugtakslíkingarnar  um hann í  kafla 2,  hvernig "ær birtast  okkur í 

íslensku máli  og  hva!  er  líkt  og  ólíkt  vi!  nokkur  erlend  tungumál.  Vi!  sjáum "ar 

hvernig vi!  getum hreyfst í gegnum tímann e!a tíminn fari!  fram hjá okkur. Einnig 

líkjum vi! tímanum vi! loku! r$mi og peninga og a! lokum sjáum vi! a! tíminn getur 

veri! persónuger!ur.

Í kafla 3 lítum vi! á könnun sem ég framkvæmdi til a! athuga virkni "essara 

líkinga í íslenskum málnotendum. Ég komst a! "ví a! málnotendur leita gjarnan í fasta 

frasa  "egar  "eir  mynda setningar  sem fjalla  um tímann en  a!  "eir  skilji  "ó  $msar 

útfærslur á hugtakslíkingunum um hann.
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1. Hva! eru hugtakslíkingar?

Samkvæmt Lakoff og Johnson(1980) skiljum vi! $msa hluti me! "ví a! bera "á saman 

vi! a!ra. Óhlutstæ! fyrirbæri sem erfitt er a! skilja eins og ást líkjum vi! til dæmis vi! 

hlutstæ!a fyrirbæri! fer!alag til a! átta okkur betur á "ví. Í talmáli gæti "a! birst okkur 

svona:

(1) a. Hjónin hafa gengi! í gegnum miklar breytingar á sí!ustu 

mánu!um.

b. Lei!ir parsins skildi í vor.

c. #ú ættir a! huglei!a hvert sambandi! stefnir.

Hugtakslíkinguna hér myndum vi! "á kalla ÁST ER FER%ALAG (hástafaletur ver!ur hér eftir 

nota!  til  a!  tákna  hugtakslíkingar).   Setningarnar  í  (1)  eru  ekki  dæmi  um 

hugtakslíkingar  heldur  hvernig  hugtakslíkingin  ÁST ER FER%ALAG birtist  í  talmálinu. 

Hugtakslíkingar geta birst okkur  ví!ar en í málinu, til dæmis sjáum vi!  MIKILVÆGI ER 

MI%LÆGT birtast í samkomum fyrirtækja "ar sem háttsettir menn koma sér gjarnan fyrir í 

mi!jum salnum en  a!rir  frekar  á  ja!ri  hans  (Kövecses  2005:7).  Vi!  munum sko!a 

frekari dæmi um hvernig hugtakslíkingar geta birst okkur í ö!ru en málinu í kafla 1.4.

Hugtakslíkingar  eru  semsagt  hluti  af  hugsunarhætti  okkar  en  ekki  einungis 

tungumálinu.  Lera Boroditsky (2001)  ger!i  tilraunir  me!  fólk sem haf!i  anna!hvort 

ensku e!a mandarín kínversku a! mó!urmáli og komst a! "ví a! enskumælandi fólk 

hugsar um tímann sem láréttan ás en "eir sem tala mandarín kínversku geta auk "ess 

hugsa! um hann sem ló!réttan ás. #etta kemur heim og saman vi! "ær líkingar sem 

birtast  í  enskri  tungu annars vegar  og "ær sem til  eru í  mandarín kínversku.  Nánar 

ver!ur tala! um hugtakslíkingar um tímann í kafla 2.

Í  hugtakslíkingum erum vi!  a!  bera tvö hugtakasvi!  (e.  conceptual  domain) 

saman. Vi! finnum einhver líkindi me! "eim og notum anna! "eirra til a! hjálpa okkur 

a! skilja hitt. #a! hugtakasvi! sem vi! viljum útsk$ra me! ö!ru kallar Lakoff (1993) 

marksvi! (e. target domain). Hugtakasvi!i! sem er svo nota! til a! útsk$ra hitt kallar 

hann upptakasvi! (e. source domain). Eins og á!ur sag!i notum vi! hástafaletur til a! 

tákna hugtakslíkingar og venjan er a! segja MARKSVI% ER UPPTAKASVI% til a! tákna "ær en 

"ó eru undantekningar á "essu, til dæmis getur upptakasvi!i! veri! athöfn e!a hreyfing 
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og "á segjum vi! MARKSVI%I% GERIR EITTHVA%. #rátt fyrir a! vi! táknum líkingarnar svona 

er a! sjálfsög!u ekki átt vi! a! t.d. ástin sé raunverulegt fer!alag heldur a! vi! hugsum 

stundum um ástina sem slíkt.

Yfirleitt er ekki hægt a! snúa hugtakslíkingum vi!, vi! getum til dæmis ekki 

sagt  FER%ALAG ER ÁST enda hugsum vi! ekki um fer!alög sem einhverskonar ást. Í raun 

eru upptakasvi!in oftast notu! sem slík af "ví a! "au eru eitthva! á"reifanlegt e!a vel 

skilgreint eins  og fer!alag en marksvi!in  eru "a!  ekki,  líkt  og  ástin. Og af  "ví  a! 

upptakasvi!in eru okkur s$nileg "á eru "au oft notu! til a! skilja fleiri en eitt marksvi!. 

#annig má nota fer!alag til a! skilja fleira en ástina, til dæmis lífi!:

(2) LÍFI% ER FER%ALAG

a. Ég stend á krossgötum í lífinu.

b. #a! voru margar hindranir á lei! hans.

c. Vilt "ú ná langt í lífinu?

Á sama hátt  eru $mis marksvi!  útsk$r!  me!  fleiri  en einu upptakasvi!i,  "annig má 

einnig líkja lífinu vi! loka! r$mi:

(3) LÍFI% ER LOKA% R&MI

a. Mér finnst ég lifa innantómu lífi.

b. Lífi! er fullt af gle!i og ánægju.

c. Ég tók henni fagnandi inn í líf mitt.

#egar vi! segjum "essar setningar gerum vi! "a! umhugsunarlaust og án "ess a! a! átta 

okkur á "ví a! vi! séum í raun a! tala um lífi! sem loka! r$mi. #etta er okkur e!lislægt 

svo vi! skiljum "essar setningar vandræ!alaust (Lakoff og Johnson 1980)1.

1.1 Varpanir

#egar a! einu hugtakasvi!i er líkt vi! anna! er "a! "ó ekki svo a! öllum eiginleikum 

"ess  sé  líkt  vi!  einhverja  eiginleika  upptakasvi!sins  né  eru  allir  eiginleikar 

1 Kövecses (2010:40-42) fjallar um rannsóknir sem s$na a! "etta er vissulega tilfelli!, vi! skiljum 

setningar sem bygg!ar eru á hugtakslíkingum mjög vel.
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upptakasvi!sins  nota!ir  til  a!  skilja  marksvi!i!.  Í  hugtakslíkingum  eru  einhverjir 

eiginleikar  marksvi!sins  útsk$r!ir  me!  einhverjum  eiginleikum  upptakasvi!sins  og 

nefnist "etta val vörpun (e. mapping) líkingarinnar. Vi! vörpum sem sagt eiginleikum 

upptakasvi!sins á eiginleika marksvi!sins. Sko!um líkinguna fyrirtæki eru plöntur til a! 

átta okkur betur á "essu:

(4) a. Fyrirtæki! blómstra!i undir hennar stjórn.

b. Vi! uppskárum vel á sí!asta ársfjór!ungi.

c. Rætur fyrirtækisins liggja allt til ársins 1894.

Í  "essari  líkingu  ver!ur  fyrirtæki!  a!  plöntu  og  velgengni  "ess  er  líkt  vi!  vöxt 

plöntunnar. Vi! sjáum einnig í (4c) a! fyrirtæki! hefur rætur í huga okkar líkt og plöntur 

en "ó eru ekki til setningar "ar sem fyrirtæki! vir!ist hafa blö!, "a! talar enginn um a! 

blö!  fyrirtækisins vaxi e!a teygi sig eitthvert.  A!  sama skapi er ekki hægt a!  finna 

setningar  "ar  sem a!alstjórn fyrirtækisins  er  líkt  vi!  einhvern eiginleika plöntunnar, 

enda er erfitt a! ímynda sér einhvern hluta plöntunnar sem stjórnar henni, plöntur hafa 

ekki heila líkt og d$r. #essi atri!i koma "ví ekki fram í vörpun líkingarinnar en hluti 

hennar gæti liti! svona út:

(5) Plantan > Fyrirtæki!

Rætur plöntunnar > Upphaf fyrirtækisins

Vöxtur plöntunnar > Velgengni fyrirtækisins

#a! vir!ist ekki skipta máli hvers konar planta fyrirtæki! sé svo lengi sem hún sé me! 

"á hluta sem vörpunin krefst, t.d. rætur og a! hún blómstri. #a! gæti "annig veri! tré 

e!a blóm.

Ef vi! sko!um aftur dæmi (1) "ar sem ástinni var líkt vi! fer!alag má sjá a! 

elskendurnir eru fer!alangarnir í "essu fer!alagi og farkostur "eirra er ástarsambandi! 

sjálft.  Í  fer!alögum ver!a  hindranir  á  veginum og  "a!  "arf  a!  taka  ákvar!anir  um 

lei!ina sem velja skal alveg eins og "a! koma upp erfi!leikar í samböndum og "a! "arf 

a! taka $msar ákvar!anir um sambandi!. Fer!alög hafa einnig einhvern áfangasta! og 

"ví meiri vegalengd sem farin hefur veri! "ví nær eru fer!alangarnir "essum áfangasta!. 

Í samböndum eru einhver markmi!, hvort sem "a! er hamingja e!a eitthva! anna!, og 

"a! ver!ur einhver framvinda í "ví svo elskendurnir nálgist "etta markmi!. Vörpunin 
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fyrir "essa líkingu ver!ur "á:

(6) Fer!alangarnir > Elskendurnir

Farkosturinn > Ástarsambandi!

Hindranir á veginum > Erfi!leikar í sambandinu

Ákvar!anir um hva!a lei! skal fara > Ákvar!anir um sambandi!

Vegalengdin sem farin hefur veri! > Framvinda sambandsins

Áfangasta!ur fer!alagsins > Markmi! sambandsins

Vörpun  er  sem  sagt  nánari  útsk$ring  á  "ví  hva!  felst  í  hugtakslíkingu.  Allar 

hugtakslíkingar hafa einhverja vörpun en "ær eru misumfangsmiklar (Kövecses 2010:7-

10). Í könnuninni í kafla 3 munum vi! sko!a hvort a! málhafar sam"ykki "a! "egar 

einhverju er bætt vi! varpanir.

1.2 Val á upptakasvi!um

Hva!an koma hugtakslíkingarnar? Hvers vegna hugsum vi! um lífi! sem fer!alag e!a 

loka! r$mi en ekki sem peysu? Joseph Grady (1999) flokkar upptakasvi!in eftir "remur 

formger!arflokkum:

1. Tengslalíkingar (correlation metaphors)

2. Svipalíkingar (resemblance metaphors)

3. ALMENNUR ER SÉRSTAKUR líkingar (GENERIC IS SPECIFIC metaphors)

Tengslalíkingar eru bygg!ar á tengdum atbur!um sem eru "ó ekki endilega svipa!ir a! 

ger!. #egar atbur!i er oft e!a alltaf fylgt me! ö!rum atbur!i "á tengjast "essir atbur!ir í 

upplifun. #egar vi! hellum vökva í ílát "á hækkar yfirbor!i!, ".e.a.s. atbur!urinn „a! 

hella  vökva“ er  tengdur  atbur!inum „yfirbor!  hækkar“ "ótt  a!  "essir  atbur!ir  séu í 

grunninn ekkert líkir. Nánar til teki!, "ví a! "etta gildir ekkert bara um vökva og ílát, 

hækkar eitthva! yfirleitt "ví meira sem er af "ví og "annig ver!ur hugtakslíkingin MEIRA 

ER UPP til (Kövecses 2010: 79-81). Vi! sjáum "essa hugtakslíkingu birtast í talmáli í (7):
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(7) a. Atvinnuleysi hækkar milli mána!a.

b. Ver!bréf féllu nokku! í ver!i í gær.

c.  Fjöldi nemenda á hvern kennara fer stö!ugt lækkandi.

A!rar  hugtakslíkingar  byggja  ekki  á  atbur!um  sem  eru  tengdir  í  upplifun  heldur 

skynjum vi! eitthva! svipa! í formger! "essara atbur!a. LÍFI% ER FJÁRHÆTTUSPIL er dæmi 

um slíka hugtakslíkingu. #a! er ekki hægt a! tengja "essa atbur!i eins og vi! ger!um 

vi!  MEIRA ER UPP heldur ver!ur hugtakslíkingin til í  skynjun okkar á "eim. #egar vi! 

spilum fjárhættuspil vinnum vi! e!a töpum og "egar vi! tökum ákvar!anir í lífinu hefur 

"a! aflei!ingar. Vi!  byggjum svo ofan á "etta svo líkingin ver!ur nánast tilbúningur 

mannsins og vi! fáum dæmi eins og í (8):

(8) a. Sigga tók áhættuna, fór utan og hitti manninn og nú hafa "au  

ákve!i! a! búa.

b. Ef "ú spilar rétt úr spilunum "á er framtí!in björt.

c. Líkurnar á a! ég fái starfi! eru ekki mér í hag.

Í (8b) "arf ekkert endilega a! vera a! veri! sé a! tala um lífi! sem fjárhættuspil en "arna 

gæti alveg eins veri! líkingin LÍFI% ER SPIL. LÍFI% ER FJÁRHÆTTUSPIL er í raun bara útfærsla á 

"eirri líkingu. #á má spyrja sig hvort setningin í (8c) geti ekki bara veri!  sta!reynd 

frekar en líking, ".e.a.s. a! raunverulega séu einhverjar líkur á "ví hvort vi!komandi fái 

starf e!a ekki en ólíkt raunverulegum líkum er ekki hægt a! reikna út líkurnar á "ví 

hvort hann fái starfi! (ekki nema "a! sé dregi! úr umsækjendum e!a eitthva! "annig 

háttar). Hins vegar eru möguleikar á "ví a! hann fái starfi!, nú e!a ekki og "ví er veri! 

a! varpa möguleikanum yfir á líkur í fjárhættuspili.

#etta er hugtakslíking sem flokkast í 3. flokk Grady en í "eim flokki er yfirleitt 

einhverju óhlutstæ!u hugtaki líkt vi! hlutstætt hugtak eins og hér er gert "ví lífi! er 

frekar óhlutstætt á me!an fjárhættuspil er hlutstætt.

Sem dæmi um líkingu í 2. flokknum tekur Grady (1999:87)  HUGRAKKT FÓLK ER 

LJÓN. Hér höfum vi! engin bein tengsl á atbur!um en "etta svipar til 3. flokksins "ar sem 

vi! skynjum eitthva! í fari ljóna sem eitthva! svipa! og í fari hugrakks fólks. Munurinn 

á flokkunum er helst sá a! hér erum vi! a! líkja saman tveimur hlutstæ!um hugtökum 

frekar  en  a!  líkja  óhlutstæ!u hugtaki  vi!  hlutstætt.  Ljónalíkingin  er  ef  til  vill  ekki 

algeng í íslensku en "ó höfum vi! fleiri d$ralíkingar eins og til dæmis "essar:
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(9) a. #ú ert nú meira svíni! ("ú ert subbulegur)

b. Hann er algjör asni (hann er heimskur)

c. Ömmi er eins og köttur í markinu (Ömmi er snar og snöggur í  

markinu).

#ar  a!  auki  líkjum  vi!  $msum  hlutstæ!um  hlutum  vi!  manneskjur  en  slíkar 

hugtakslíkingar eru í raun persónugervingar. #ar sem manneskjur eru líka hlutstæ!ar 

tilheyra "ær einnig "essum 2. flokki. Vi! sjáum dæmi um slíkar persónugervingar hér:

(10) a. Tölvan mín dó.

b. Sjúkdómurinn illvígi, krabbameini!, sigra!i a! lokum.

c. Sólin sest í vestri.

  

1.3 Hugtakslíkingar í ö!ru en máli 

Eins og vi!  höfum sé! geta hugtakslíkingar birst okkur ví!ar en í tungumálinu enda 

ekki vi! ö!ru a!  búast ef "ær eru hluti af hugsunarhætti okkar. Í teiknimyndasögum 

ríkur oft út úr eyrunum á rei!um persónum sem s$nir hugtakslíkinguna REI%I ER HITI sem 

vi! sjáum einnig í íslensku máli:

(11) a. Ég var a! springa úr rei!i.

b. Henni var heitt í hamsi.

c. #a! sau! upp úr á al"ingi í gær.

#á má oft sjá dau!a hluti í slíkum sögum lifna vi! og "a! sama gildir um myndir sem 

lítil börn teikna. T.d. bílar e!a hús sem hafa andlit. #arna höfum vi! líkinguna DAU%IR 

HLUTIR ERU FÓLK, sem er í raun bara persónugerving eins og tala! var um í kafla 1.2 og 

vi! sáum dæmi um í (10). Svipu! líking er miki! notu! í augl$singum "ar sem varan 

sem á a! selja er persónuger! og "á "annig a! hún ver!ur vinaleg (t.d. "vottaefni) e!a 

kyn"okkafull (t.d. bílar).

Líkinguna MIKILVÆGI ER STÓRT sjáum vi! ví!a, til dæmis eru styttur af gu!um e!a 

"ekktu fólki úr mannkynssögunni oft stórar til a! s$na mikilvægi vi!komandi. Sömu 

líkingu má einnig finna í arkitektúr, í Egyptalandi til  forna létu faraóarnir smí!a sér 
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grí!arstóra  p$ramída  og  enn  í  dag  vilja  margir  kaups$slumenn  smí!a  himinháa 

sk$jakljúfa til merkis um vald e!a au!æfi "eirra. #essi líking er einnig til í íslensku 

máli:

(12) a. Frumvarpi! er ekki nógu stórt mál.

b. Mikil tí!indi felast í handtökunni.

c. #etta er í raun risa frétt.

Í skólakerfinu og ví!ar eru einkunnir nota!ar til a! tákna gæ!i. Á Íslandi tí!kast yfirleitt 

a! gefa einkunnir á skalanum 1 upp í 10 en $msar útfærslur eru til á "ví kerfi. #a! sem 

slíkar einkunnir eiga "ó allar sameiginlegt er a! "ær s$na líkinguna GÆ%I ER MAGN. Í kafla 

3.2 sjáum vi! hvernig ég "urfti sjálfur a! nota einkunnarkerfi! í könnuninni sem ég 

framkvæmdi.

Köveczes  (2010:63-74)  s$nir  enn  fleiri  dæmi  um hvernig  hugtakslíkingarnar 

birtast  allt  í  kringum okkur  og "a!  ætti  a!  vera ljóst  mi!a!  vi!  öll  "essi  dæmi a! 

líkingarnar eru stór hluti af hugsunarhætti okkar.
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2. Tíminn

Tíminn er óhlutstætt fyrirbæri enda sjáum vi! hann ekki e!a finnum beint fyrir honum. 

#a! er erfitt a! skilgreina hann nákvæmlega og "ví eru til fjölmargar hugtakslíkingar 

me! hann sem marksvi!. Flestir vir!ast líta á tímann sem einhverskonar r$mi "ar sem 

framtí!in er fyrir framan okkur, fortí!in fyrir aftan okkur og vi! stöndum í nútímanum. 

#etta  sést  líka  vel  í  mörgum  táknmálum  "ar  sem  tákn  fyrir  framtí!ina  (til  dæmis 

morgundaginn) fela í sér bendingar e!a hreyfingar fram á vi! en tákn fyrir fortí!ina (til 

dæmis gærdaginn) bendingar og hreyfingar aftur á bak (Friedman: 951-953). Lakoff og 

Johnson (1999:140) kalla "essa vörpun líkinguna um AFSTÖ%U TÍMANS (e. TIME ORIENTATION 

metaphor). Í ungversku og kínversku má einnig finna setningar sem benda til svipa!rar 

afstö!u til tímans (Kövecses 2005: 48):

(13) a. Al're nézünk a jöv'be (ungv.).

Fram horfum-vi! framtí!ina-í.

Vi! horfum fram í framtí!ina.

b. Guoqu (kínv.).

Fari! framhjá.

Fortí!.

#ó  eru  til  tungumál  "ar  sem "etta  sn$st  vi!.  Lakoff  og  Johnson  nefna  tungumáli! 

aymara sem chílenskir frumbyggjar tala sem dæmi. #ar er fortí!in  mayra pacha  sem 

"$!ir bókstaflega augnatími og útleggst sem fyrir framan tími. Framtí!in er svo q'ipa 

pacha sem bókstaflega merkir  fyrir aftan tími. Líklegasta útsk$ringin á "essu er sú a! 

vi! vitum hva! ger!ist í fortí!inni og "ví er hægt a! sjá hana en framtí!in er órá!in og 

"ví ekki hægt a! sjá hva! mun gerast í henni.

2.1 Tíminn fer fram hjá okkur

Algengasta birtingarmynd tímans í íslensku máli er  TÍMINN FER FRAM HJÁ OKKUR. #essari 

líkingu  má  skipta  gróflega  í  tvennt.  Annars  vegar  má  segja  a!  TÍMINN ER HLUTUR Á 
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HREYFINGU ("ar sem vi!  stöndum kyrr) og hins vegar a!  TÍMINN ER KYRRSTÆ%UR OG VI% 

HREYFUMST Í GEGNUM HANN.

(14) TÍMINN ER HLUTUR Á HREYFINGU:

a. Minn tími mun koma.

b. Tími skattahækkana er li!inn.

c. Helgin flaug fram hjá mér.

(15) TÍMINN ER KYRRSTÆ%UR OG VI% HREYFUMST Í GEGNUM HANN

a. Georgía gekk í gegnum tímabil sem einkenndust af upplausnum.

b. Vi! nálgumst enda kanínuársins.

c. #etta er búin a! vera löng vika hjá mér.

#a! er kannski ekki augljóst a! setningin í (15c) sé hluti af "essari líkingu en ef vi! 

berum "etta saman vi! setninguna "etta var löng lei! sem ég "urfti a! ganga sjáum vi! 

hvernig "etta tengist. #essar líkingar eru tengslalíkingar (1. flokkur Grady) en vi! getum 

tengt atbur!ina einhvern veginn svona saman: #egar vi! hreyfum okkur færumst vi! úr 

sta! og um lei! lí!ur tíminn. Um lei! og vi! sjáum hluti fara fram hjá okkur skynjum 

vi! tímann líka fara fram hjá okkur svo vi! tengjum "essum tvo atbur!i. Vi! horfum 

(yfirleitt) í áttina sem vi! fer!umst í og sjáum "ví hlutina sem vi! eigum eftir a! mæta í 

framtí!inni en hinir,  sem vi!  sáum í fortí!inni, eru fyrir aftan okkur.  #annig ver!ur 

framtí!in fyrir framan okkur en fortí!in fyrir aftan í hugsunarhætti okkar.

Vörpunin fyrir "essar líkingar er (Lakoff og Johnson 1999:141-146):

(16) TÍMINN ER HLUTUR Á HREYFINGU

Hlutir > Tímar

Hreyfing hluta fram hjá athuganda > Tíminn a! „lí!a“

Sta!setning skynjanda > Nútíminn

R$mi! fyrir framan skynjanda > Framtí!in

R$mi! fyrir aftan skynjanda > Fortí!in
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(17) TÍMINN ER KYRRSTÆ%UR OG VI% HREYFUMST Í GEGNUM HANN

Sta!ir á veg skynjanda > Tímar

Hreyfing skynjanda > Tíminn a! „lí!a“

Vegalengdin sem skynjandinn hefur Tíminn sem hefur

fer!ast > „li!i!“

Sta!setning skynjanda > Nútíminn

R$mi! fyrir framan skynjanda > Framtí!in

R$mi! fyrir aftan skynjanda > Fortí!in

Í kafla 3.2 kanna ég hversu langt er hægt a! ganga me! "essar varpanir, t.d. me! "ví a! 

athuga hvort vi! getum keyrt fram hjá tímapunktum e!a hvort a! tíminn geti siglt en 

eins og vi! sjáum í (14c) vir!ist hann geta flogi!.

2.2 Tíminn er loka! r#mi

Loka! r$mi er vinsælt upptakasvi! og vi! höfum nú "egar sé! hvernig lífinu getur veri! 

líkt vi! slíkt. Eins geta erfi!leikum, skuldbindingum og $mislegu fleira, "ar á me!al 

tímanum, veri! líkt vi! loka! r$mi. TÍMINN ER LOKA% R&MI sést í eftirfarandi dæmum:

(18) a. #a! var rafmagnslaust í fimm mínútur.

b. Vi! erum komin vel inn í febrúar.

c. Hún er eins og eitthva! út úr sí!ustu öld.

Radden (2003)  talar  um "essa líkingu í  samhengi  vi!  líkinguna  TÍMINN FER FRAM HJÁ 

OKKUR. Vi! getum til dæmis ímynda!  okkur í dæmi (18b) a! vi!  séum á hreyfingu í 

gegnum tímaásinn og a! febrúar sé loka! r$mi á "essum tímás, vi! séum "á stödd í "ví 

r$mi "egar vi! segjum "essa setningu. Ef hann hefur rétt fyrir sér "á erum vi! "ví í raun 

a! hugsa um tímann sem einhverja hreyfingu jafnvel "ótt vi! séum a! nota  TÍMINN ER 

LOKA% R&MI líkinguna.
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2.3 Tíminn er peningar

N$lega kom út Hollywood mynd sem nefnist In Time. Sagan gerist í framtí!inni "ar sem 

fólk borgar me!  líftíma sínum í  sta!inn fyrir peningum. #annig getur ríkt  fólk lifa! 

nánast endalaust ("ví  lækning vi!  öldrun hefur fundist)  á  me!an fátækara fólk deyr 

sökum tímaskorts. #essi hugmynd s$nir vel hugtakslíkingu sem er vel vi! l$!i á okkar 

tímum, nefnilega TÍMINN ER PENINGAR:

(19) a. Í hva! erum vi! a! ey!a tíma okkar?

b. #etta gekk ekki "rautalaust fyrir sig og kosta!i tíma.

c. Ég á ekki mikinn tíma eftir sem leikma!ur.

Ástæ!an fyrir "essari hugtakslíkingu er eflaust falin í "ví hvernig vi! notum tímann. 

Vi! borgum peninga eftir tímakaupi, ver!mætir hlutir ver!a til á ákve!num tíma og svo 

framvegis. Tíminn, sem er í raun algjörlega óhlutstætt fyrirbæri og ekki hægt a! eiga í 

or!sins fyllstu merkingu, er "ví or!inn vara e!a au!lind í hug okkar sem mikilvægt er 

a! n$ta rétt. #essi líking er "ví einnig  tengslalíking. Vi! höfum hagfræ!ilega ástæ!u 

sem tengir tímann vi! peninga: #egar vi! gerum eitthva! vi! tímann "á eignumst vi! 

e!a  töpum peningum.  Líkingin  hlítur  "ví  a!  vera  bundin  vi!  menningu  sem notar 

peninga jafn miki! og á sama hátt og vi! gerum.

Vi! höfum sí!an vörpun fyrir líkinguna sem lítur svona út:

(20) Peningar > Tími

Sá sem notar peningana > Sá sem notar tímann

#a! sem kostar peninga > #a! sem "arfnast tíma

Vir!i peninganna > Vir!i tímans

Athugi! a! TÍMI ER PENINGAR er undirflokkur TÍMI ER AU%LIND sem er mjög svipu! og hefur 

nánast sömu vörpun. Í raun gætu setningarnar í (20a) og (20c) vel átt vi! líkinguna TÍMI 

ER AU%LIND líkinguna (Lakoff og Johnson 1999:161-164). Vörpunin nær alls ekki yfir allt 

sem hægt er a! gera vi! peninga, til dæmis er ekki tala! um a! borga tíma en ég mun 

einmitt athuga hvernig vi!mælendur taka í "a! í könnuninni í 3. kafla.
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2.4 Tíminn breytir

Önnur algeng hugtakslíking er TÍMINN BREYTIR sem birtist okkur me!al annars svona:

(21) a. Tíminn læknar öll sár.

b. #etta ár breytti mér.

c. Kvöldi! mun hjálpa "ér a! gleyma henni.

Hér er um persónugervingu a!  ræ!a en vi! höfum á!ur tala! um "ær. Tíminn hefur 

fengi! á sig mennska mynd og getur lækna! og haft áhrif á okkur. Hér höfum vi! aftur 

tengslalíkingu "ví  "egar   tíminn  lí!ur  "á  gróa  sár,  vi!  gleymum  hlutum  og  hlutir 

breytast. Vörpunin er frekar einhæf enda er "etta ekki umfangsmikil líking:

(22) Sá sem breytir > Tíminn

#essari líkingu er "annig hátta! a! mörg dæmi í málinu eru fastir frasar líkt og dæmi! í 

(21a) eru í raun. #a!  má "ví spyrja sig hvort "etta sé í  raun og veru hugtakslíking, 

".e.a.s. hvort vi! hugsum virkilega um tímann sem eitthva! sem breytir. #a! sem rennir 

sto!um undir "á kenningu a! hún sé hugtakslíking er sú sta!reynd a! hún birtist í fleiri 

tungumálum en bara íslensku, til dæmis í ensku:

(23) a. Time heals all wounds.

b. Time will make you forget.

c. One night can change everything.

#a! er "ví ekki ólíklegt a! einhvers sta!ar í huga okkur leynist "essi persónugerving um 

tímann (Lakoff og Turner 1989:40-43).
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3. Könnun

Ég  lag!i  könnun  fyrir  10  einstaklinga  í  "eirri  von  a!  sjá  hversu  virkar 

hugtakslíkingarnar um tímann væru hjá "eim. Ég fékk fólk úr vinahópnum sem var 

tilbúi!  a!  hjálpa  mér  og  leysa  "essu  könnun  en  allir  voru  á  aldrinum  19-31  árs. 

Könnuninni var skipt í tvo hluta, í  "eim fyrri  ba!  ég vi!mælendur mína a!  umor!a 

setningar sem ég lag!i fyrir "á en í "eim seinni a! meta setningar merkingarlega sé!. Í 

seinni hlutanum spur!i ég "á einnig nánar út í "ær setningar sem ég var sérstaklega a! 

sko!a. Í fylgigögnum má finna "essa könnun.

Clausner og Croft (1997:263-272) skipta hugtakslíkingum í 3 flokka eftir virkni 

"eirra. Háa virkni hafa líkingar eins og GÆ%I ERU UPP "ar sem "a! má nota nánast öll or! 

sem l$sa hæ! e!a læg! til a! tala um gæ!i og "ví ver!a dæmin í tungumálinu fjölmörg. 

Nokkra  virkni  hafa  helst  "ær  líkingar  sem  birtast  sem  gegnsæ  or!atiltæki,  ".e.a.s. 

or!atiltæki "ar sem au!velt er a! átta sig á líkingunni, eins og (24):

(24) Eitthva! er "ungur baggi a! bera.

Hér höfum vi!  hugtakslíkinguna erfi!i  eru "yngsli en "a!  er erfitt a!  breyta "essari 

setningu, dæmi! í (25b) hljómar til dæmis undarlega "ótt flestir gætu sennilega átta! sig 

á merkingunni, svo "ær hafa ekki háa virkni:

(25) Eitthva! er "ungur poki a! bera.

#á eru til ógegnsæ or!atiltæki líkt og "etta:

(26) A! bíta í gras (a! deyja)

Hér er ekki hægt a! finna augljósa tengingu á milli "ess a! bíta í gras og "ess a! deyja 

svo hugtakslíkingin  A% BÍTA Í GRAS ER A% DEYJA er óvirk, "a! er engu hægt a! bæta vi! 

hana og ekki hægt a!  breyta henni vilji ma!ur halda merkingunni. #a!  ætti  a!  vera 

augljóst a! líkingarnar um tímann eru ekki óvirkar "ví vi! höfum nú "egar sé! mörg 

dæmi sem eru ekki ógegnsæ or!atiltæki um hann en hvort hann sé nokku! virkur e!a 

mjög virkur munum vi! athuga í "essarri könnun.
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3.1 Fyrri hluti

Samkvæmd Lakoff  og  Johnson  (1980)  er  ekki  hægt  a!  tala  um tímann  nema me! 

líkingum en ég vildi athuga hva!a líkingar málnotendur grípa helst til og hvort hægt sé 

a! flokka allar setningar um tímann í flokkana í kafla 2. Ég samdi 5 marksetningar, 

".e.a.s.  setningar  sem ég var  sérstaklega a!  sko!a,  sem voru  ætla!ar  til  "ess  a!  fá 

einhverjar  hugtakslíkingar  um  tímann  út  úr  vi!mælendum  en  sökum  e!li  tímans 

innihéldu "ær setningar sem ég samdi einnig líkingar. Ég reyndi "ó a! hafa setningarnar 

"annig a! "essar líkingar væru sem minnst áberandi.

3.1.1 Framkvæmd

Vi!mælendur fengu bla!  me! 15 setningum sem höf!u einhver or!a sinna feitletru!. 

#eir voru be!nir a! umor!a setningarnar "annig a! merkingin héldist nokkurn veginn sú 

sama en or!aval feitletru!u hlutanna breyttist. #eim voru gefin tvö dæmi í upphafi til a! 

hjálpa "eim a! komast af sta! sem litu svona út:

(27) a. Ég er hrifinn af freknum.

- Mér finnst freknur fallegar.

b. Ævar k"ldi Hrafnkel af öllu afli.

- Ævar sló Hrafnkel hrikalega fast.

Ég las sí!an upp setningarnar og ba! "á í kjölfari! a! umor!a "ær. Til a! gefa "eim 

betri tíma til a! hugsa skrifa!i ég ni!ur svör "eirra "annig a! "eir gætu strax sko!a! 

næstu setningu.

Af "essum 15 setningum voru 5 sem tengdust tímanum og ég var sérstaklega a! 

sko!a en hinar voru uppfyllingasetningar.
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3.1.2 Ni!urstö!ur

Fyrsta marksetningin var svona:

(28) Sumardagurinn fyrsti er eftir nokkra daga.

#essi setning inniheldur líkinguna TÍMINN ER KYRRSTÆ%UR OG VI% HREYFUMST Í GEGNUM HANN 

samanber setningar eins og Akureyri er eftir nokkra kílómetra. Flestir umor!u!u "annig 

a! "essi líking héldist en einn sag!i setninguna í (26a) og tveir setninguna í (26c) en 

"ær hafa líkinguna  TÍMINN ER HLUTUR Á HREYFINGU eins og vi! sjáum ef vi! berum "ær 

saman vi! setningarnar í (26b) og (26d).

(29) a. Sumardagurinn fyrsti kemur brá!um.

b. Afi kemur brá!um.

c. #a! styttist í sumardaginn fyrsta.

d. #a! styttist í komu afa.

Næsta marksetning hefur líkinguna TÍMINN ER LOKA% R&MI:

(30) Ég var me! honum í 2 klukkutíma.

Átta vi!mælendur mínir héldu "essari líkingu me! einhverjum hætti, t.d. me! "ví a! 

segja:

(31) Vi! vorum saman í 2 klukkutíma.

 

Hinir tveir tölu!u um a!  ey!a 2 klukkutímum og eru "á a! nota TÍMINN ER PENINGAR. Sú 

líking er "ví virk í "a! minnsta hjá "eim tveimur.

Í  næstu  setningu  sem  ég  sko!a!i  finnum  vi!  líkinguna  TÍMINN ER HLUTUR Á 

HREYFINGU eins og vi! sáum í (26c) og (26d):

(32) #a! styttist í afmæli! mitt.
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Hér var nokkur tilhneiging hjá vi!mælendum til a! nota frekar TÍMINN ER KYRRSTÆ%UR OG 

VI% HREYFUMST Í GEGNUM HANN, t.d. me! setningum eins og í (30).

(33) a. #a! er ekki langt í afmæli! mitt.

b. Afmæli! mitt er brá!um.

 Einungis einn hélt sig vi! TÍMINN ER HLUTUR Á HREYFINGU me! setningunni:

(34) Afmæli! mitt kemur brá!lega. 

Vi! sjáum líkinguna TÍMINN ER PENINGAR í marksetningunni  í (32), verkna!urinn tekur 4 

daga frá "eim sem segir "essa setningu eins og a! dagarnir séu ver!mæti:

(35) #a! tók mig 4 daga a! smí!a "etta.

#rír héldu sig vi! "essa líkingu me! "ví a! segja setningarnar í (33):

(36) a. 4 dagar fóru í "a! a! smí!a "etta.

b. Ég "urfti 4 daga í a! smí!a "etta.

Allir a!rir sög!u anna!hvort (34a) e!a (34b) en "ær s$na bá!ar líkinguna  TÍMINN ER 

LOKA% R&MI.:

(37) a. Ég var 4 daga a! smí!a "etta.

b. Ég var í 4 daga a! smí!a "etta.

A! lokum sko!a!i ég setninguna í (35):

(38) Ég átti afmæli fyrir nokkrum vikum.

Líkt og í setningu (25) höfum vi! hér líkinguna TÍMINN ER KYRRSTÆ%UR OG VI% HREYFUMST Í 

GEGNUM HANN. #etta má bera saman vi!  vi! fórum framhjá bensínstö!inni fyrir nokku!  

hundru!  metrum.  #a!  kom  líti!  athyglisvert  út  úr  umor!unum  hér,  flestir  skiptu 

feitletra!a hlutanum bara út fyrir or! eins og n#lega e!a um daginn en einn sag!i:
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(39) #a! er ekki langt sí!an ég átti afmæli.

#a! er "ó bara önnur útfærsla á "essari sömu líkingu.

Í  dæmum (25),  (29)  og  (35)  notu!u allir  vi!mælendur  anna!hvort  TÍMINN ER 

KYRRSTÆ%UR OG VI% HREYFUMST Í GEGNUM HANN e!a  TÍMINN ER HLUTUR Á HREYFINGU og "a! 

vir!ist  vera  a!  hægt  sé  a!  nota  líkingarnar  tvær  til  a!  or!a  sömu  merkingu  á 

mismunandi hátt. Í kafla 2.1 tölu!um vi! um a! "etta væru tvær útgáfur af líkingunni 

TÍMINN FER FRAMHJÁ OKKUR og "essar ni!urstö!ur benda til "ess a! vissulega sé svo.

Í hinum dæmunum tveim skiptust menn á a! nota TÍMINN ER PENINGAR og TÍMINN ER 

LOKA% R&MI "annig a! "ótt "ær líkingar vir!ist vera mjög ólíkar merkingarlega sé! eru 

"ær  nota!ar  í  sömu  tilfellum.  Hins  vegar  voru  engin  dæmi  í  könnunni  "ar  sem 

líkingarnar  me!  hreyfingu  voru  nota!ar  á  sömu  stö!um  og  peninga-  og 

r$mislíkingarnar. #essi könnun var ekki nægilega umfangsmikil og úrtaki! ekki nógu 

stórt til a! útiloka a! slík dæmi séu til en "etta gefur "ó vissa vísbendingu um tengsl 

hugtakslíkinganna.

3.2 Seinni hluti

Ef Lakoff og Johnson (1980) hafa rétt fyrir sér og hugtakslíkingar eru virkur hluti af 

hugsunarhætti okkar ættum vi! a! geta skili! setningar sem innihalda hugtakslíkingar 

"ótt vi! höfum aldrei heyrt "ær setningar á!ur. Ég vildi athuga hversu langt væri hægt 

a!  ganga  me!  tímalíkingarnar  me!  "ví  a!  sko!a  nokkrar  setningar  sem  bygg!u  á 

líkingunum í kafla 2 en væru kannski ekki hluti af daglegu máli allra.

3.2.1 Framkvæmd

Vi!mælendur voru be!nir a! meta 20 setningar sem "eir höf!u á bla!i fyrir framan sig á 

skalanum  1  upp  í  5.  #eir  voru  einungis  be!nir  a!  meta  hvort  setningarnar  væru 

merkingarlega gó!ar en "ær voru allar málfræ!ilega réttar. Vi!mælendurnir virtust ekki 

eiga í erfi!leikum me! a! greina "ar á milli. Einkunnina 1 áttu "ær setningar a! fá sem 

vi!mælendum fannst a! væri alls ekki hægt a! segja en 5 "ær sem ekkert athugavert 

væri vi!. Af "essum 20 setningum voru 8 marksetningar sem höf!u a! geyma einhverja 
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líkingu  um tímann  en  hinar  12  voru  uppfyllingasetningar  en  innihéldu  líkingu  um 

eitthva! anna! en tímann.

#egar vi!mælendur höf!u meti! allar setningarnar spur!i ég "á nánar út í "ær 8 

setningar sem ég var sérstaklega a! sko!a og einkunnargjöf "eirra og hva!a skilning 

"eir lög!u í setningarnar, jafnvel "ær sem "eir gáfu lága einkunn.

3.2.2 Ni!urstö!ur

Í  töflu  1  sjáum  vi!  hva!a  einkunnir  marksetningarnar  í  seinni  hlutanum  fengu.  Í 

umræ!unum um setningarnar ver!ur vísa! í einkunnargjöfina í "essari töflu:

Tafla 1 Einkunnargjöf marksetninganna í 2. hluta

Marksetning 1 2 3 4 5

Helgin sigldi fram hjá mér. 2 1 6 1 0

#essi mánu!ur var algjör skjaldbaka. 6 3 0 1 0

Æskuárin eru farin og "au tóku ævint$ra"rána me! sér. 1 1 3 2 3

Gunna klöngra!ist í gegnum vikuna. 0 1 4 3 2

Patrekur keyr!i framhjá "ri!judeginum. 7 3 0 0 0

Næsti áfangasta!ur er páskadagur. 4 6 0 0 0

Ég horf!i me! björtum augum upp í framtí!ina. 3 1 3 0 3

Kalli borga!i Steina "rjú korter. 8 1 1 0 0

#rjár  marksetninganna  innihéldu  einhverja  útfærslu  á  líkingunni  TÍMINN ER HLUTUR Á 

HREYFINGU. Sú fyrsta hljó!a!i svo:

(40) Helgin sigldi fram hjá mér.

#ótt setningin hafi ekki fengi! mjög háar einkunnir voru allir sammála um a! umrædd 

helgi hef!i li!i! hratt og flestir töldu "a! hafa veri! vegna "ess a! miki! hafi veri! a! 

gera "ótt sumir hafi tali! a! sá sem seg!i "essa setningu hef!i engu í verk komi! "essa 

helgi. Helmingur vi!staddra benti á a!  flaug hef!i veri! betra or! en  sigldi en einnig 

voru nefndar sagnirnar fór, "aut og skaust. #etta bendir til "ess a! fólk vilji frekar nota 

fasta frasa í tilfellum sem "essum "ótt "a! skilji alveg útfærslur á "eim.
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Næsta  setning  me!  "essa  hugtakslíkingu  var  óvenjulegri  "ví  "ar  var  gengi! 

lengra me! líkinguna og tímanum líkt vi! d$r (sem er á hreyfingu á me!an vi! erum 

kyrrstæ!) en fæstir sam"ykktu hana:

(41) #essi mánu!ur var algjör skjaldbaka.

Allir voru á "ví a! hér væri veri! a! meina a! mánu!urinn hef!i veri! lengi a! lí!a. 

Sumum fannst a!eins skárra a! segja (39) en "ó alls ekki öllum:

(42) #essi mánu!ur lei! eins og skjaldbaka. 

#a!  vir!ast  "ví  vera  takmörk  fyrir  "ví  hversu  langt  er  hægt  a!  ganga  me!  "essa 

hugtakslíkingu "ví "ótt allir vi!mælendur hafi skili! setningarnar í (40) og (41) eins "á 

eru "ær ekki eitthva! sem "eir myndu nota í sínu máli.

Í "ri!ju setningunni me! "essa hugtakslíkingu var tíminn einnig persónuger!ur 

"ví hann tekur eitthva! me! sér úr lífi mælanda (og er "ví líka útfærsla á líkingunni 

TÍMINN BREYTIR):

(43) Æskuárin eru farin og "au tóku ævint$ra"rána me! sér.

Eins og vi! sjáum í töflu 1 fékk "essi setning einkunnir á öllum skalanum. #rír vildu 

hækka sína einkunn "egar "eir sko!u!u setninguna aftur en ég ákva! a! halda mig vi! 

upprunalegt svar "eirra "ví mér finnst "a!  gefa upp réttari mynd af sko!un "eirra á 

setningunni, eins og á!ur var sagt eigum vi! a! skilja hugtakslíkingar umhugsunarlaust. 

#eir sem sáu eitthva! athugavert vi! hana voru helst á "ví máli a! æskuárin gætu ekki 

teki!  eitthva!  me!  sér,  ævint$ra"ráin  myndi  frekar  hverfa.  Engum fannst  skríti!  a! 

æskuárin væru farin og sex vi!mælendur sáu ekkert a! "essari setningu ("eir sem gáfu 

henni samt lægri einkunn en 5 útsk$r!u "a! "annig a! "eim fyndist hún of formleg e!a 

ljó!ræn til a! ímynda sér a! hún væri hluti af daglegu mál). Í máli flestra getur tíminn 

"á fari! og "a! má persónugera hann upp a! einhverju marki.

Hugtakslíkinguna  TÍMINN ER KYRRSTÆ%UR OG VI% HREYFUMST Í GEGNUM HANN mátti 

einnig finna í "remur marksetningum. Sú fyrsta var svona:

(44) Gunna klöngra!ist í gegnum vikuna.
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Allir lög!u sömu merkingu í hana e!a a! "etta hef!i veri! erfi! e!a lei!inleg vika hjá 

Gunnu en hún hef!i samt ná! a! klára hana. #a! var sögnin klöngra!ist sem var a! fara 

í taugarnar hjá "eim sem gáfu henni ekki fullt hús stiga og vildu flestir or!a setninguna 

á annan hátt, t.d me!:

(45) Gunna komst í gegnum "essa erfi!u viku.

Sumir voru svo á "ví a! betra hef!i veri! a! skipta sögninni út fyrir bar!ist, klafsa!ist 

e!a meika!i sem er enskusletta. #etta er "ví kannski svipa! og í dæmi (40), fastir frasar 

eru vinsælli heldur en svona útfærslur á hugtakslíkingunum "ótt málnotendur skilji "ær 

vel.

#egar  vi!  fer!umst  í  gegnum raunverulegt  landslag  getum vi!  yfirleitt  fari! 

framhjá "eim stö!um sem vi! kjósum og ég vildi athuga hvort "etta ætti líka vi! um 

fer!alagi! í gegnum tímann:

(46) Patrekur keyr!i framhjá "ri!judeginum.

Setningin fékk dræm vi!brög! og einn af "eim sem gaf henni 2 vildi lækka sína einkunn 

"egar hann sko!a!i setninguna aftur en aftur ákva! ég a! halda mig vi! upprunalegt 

svar. #egar vi!mælendur voru spur!ir hvort "eir gætu lagt einhverja merkingu í "essa 

setningu voru ekki allir á sama máli. Sumir sáu enga merkingu í henni en a!rir vildu 

meina a! Patrekur hef!i reynt a! drífa sig í gegnum "ri!judaginn "ví "a! var lei!inlegur 

dagur. Einn hélt a! Patrekur hef!i gleymt sér í einhverju vinnutengdu og "ri!judagurinn 

hef!i li!i! á!ur en hann vissi af. Annar var á "ví a! Patrekur hef!i anna!hvort ekki 

afreka! neitt á "ri!judeginum e!a "á a! "etta hef!i veri! svo skemmtilegur dagur a! 

hann hef!i veri! fljótur a! lí!a. #á hélt einn vi!mælandinn a! Patrekur hef!i kannski 

gleymt "ví a! "a! væri "ri!judagur, honum hef!i fundist vera kominn mi!vikudagur. 

Allir voru á "ví a! "a! væri ekki hægt a! keyra framhjá dögum, sumir bentu á a! betra 

væri a! segja keyra í gegnum "ri!judaginn. #a! er "ví nokku! ljóst a! ekki er hægt a! 

keyra framhjá dögum en "a! vir!ist sem svo a! hægt sé a! keyra (e!a fara me! ö!rum 

hætti) í gegnum "á. Ástæ!an fyrir "ví er sennilega sú a! tímaásinn er einví!ur, hann er 

lína sem vi! fer!umst eftir og vi! ver!um "ví a! mæta hverjum tímapunkti. #á ver!ur 

ekki hægt a! fara framhjá dögum "ótt ma!ur geti fari! í gegnum "á.

Setningin  í  (47)  er  svipu!  a!  ger!  og  sú  í  (46)  "ar  sem  veri!  er  a!  líkja 
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hreyfingunni í gegnum tímann vi! raunverulegt fer!alag en hér er tala! um dag sem 

áfangasta!:

(47) Næsti áfangasta!ur er páskadagur.

Allir voru sammála um "etta væri slæm setning en hópurinn var nokku! tvískiptur "egar 

kom a! merkingunni, nokkrum fannst eins og sá sem sag!i "etta væri a! tala um næstu 

hátí!  sem væri á dagskrá, "annig gæti til dæmis einhver sagt "etta "egar jólin væru 

n$afsta!in. Ö!rum fannst hins vegar eins og "a! væri dagurinn fyrir páskadag hjá "eim 

sem "etta seg!i. Allir voru sammála um "a! a! dagar gætu ekki veri! áfangasta!ir og 

bentu sumir á "a! dagar koma hvort sem "ér líkar betur e!a verr sem er au!vita! ólíkt 

áfangastö!um "ví "anga! ákve!ur einhver a! fara en "a! væri au!vita! hægt a! sleppa 

"ví.  Vi!  getum  "ví  dregi!  "á  ályktun  a!  ekki  sé  hægt  a!  varpa  áfangastö!um  á 

tímahugtök í líkingunni TÍMINN ER KYRRSTÆ%UR OG VI% HREYFUMST Í GEGNUM HANN.

Eins og fram kom í kafla 2 vir!ist "a! vera "annig í máli flestra a! framtí!in sé 

fyrir framan mann en fortí!in fyrir aftan, ".e.a.s. tímaásinn liggur lárétt. Í kafla 1 sag!i 

ég frá "ví a! í mandarín kínversku séu til setningar "ar sem tímaásinn er ló!réttur. #ar er 

framtí!in fyrir ne!an fólk en fortí!in fyrir ofan en mér "ótti e!lilegra a! athuga hvort 

framtí!in gæti veri! fyrir ofan fólk sem tala!i íslensku a! mó!urmáli:

(48) Ég horf!i me! björtum augum upp í framtí!ina.

Í töflu 1 sjáum vi! a! vi!mælendur voru ekki sammála hversu gó! "essi setning væri. 

Tveir af "eim sem gáfu henni 5 bentu "ó á a! e!lilegra hef!i veri! a! segja eitthva! 

anna! í sta!inn fyrir upp í framtí!ina, t.d. í framtí!ina e!a til framtí!ar en "a! var "a! 

sama og "eir sem gáfu setningunni lægri einkunnir sög!u. Einungis einn vi!mælandi sá 

ekkert athugavert vi! "a! a! horft væri upp í framtí!ina. A!rir vildu breyta setningunni 

"annig a! horft væri  á framtí!ina,  út í framtí!ina e!a  fram í tímann. Margar af "eim 

forsetningum sem vi!mælendur völdu má einnig nota "egar horft er upp, "annig er hægt 

a! segja ég horfi til himins  og ég horfi á sólina, en "ar sem "eir neitu!u "ví a! hægt 

væri a! horfa upp í framtí!ina á!ur en "eir komu me! dæmin me! "eim forsetningum 

ver!ur a! gera rá! fyrir a!  "au séu a! horfa beint fram fyrir sig en ekki upp og "ví 

getum  vi!  álykta!  a!  tímaásinn  í  hugum  Íslendinga  sé  vissulega  láréttur  en  ekki 

ló!réttur.
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Vi!  sko!u!um líkinguna  TÍMINN ER PENINGAR í kafla 2.3. Samkvæmt dæmunum 

sem sem vi! sáum "ar er hægt a! ey!a tíma og eitthva! getur kosta! tíma. En er hægt a! 

borga tíma? Vi!mælendur fengu "essa setningu:

(49) Kalli borga!i Steina "rjú korter.

Vi!mælendur sáu litla merkingu í  "essu en sumir gisku!u á a!  Kalli  væri a!  borga 

Steina tímakaup fyrir 45 mínútur. Einum fannst eins og Kalli hef!i hjálpa! Steina í "rjú 

korter og einn sá fyrir sér a! Kalli hef!i mætt of seint á einhverskonar fund og "urft a! 

sitja lengur til a! „borga“ Steina tímann til baka. Ég sag!i vi!mælendum sí!an sögu á 

"á lei! a! Kalli væri pípari en Steini múrari. Einhverntímann hef!i Steini hjálpa! Kalla 

a! múra eitthva! í 45 mínútur og nú væri Kalli a! hjálpa Steina me! pípulagnir í "ennan 

sama tíma. Ég spur!i hvort "eir gætu skili! setninguna "egar "eir vissu "a! samhengi 

og allir sög!ust geta skili! hana "annig en flestir voru á "ví a! setningin hljóma!i samt 

enn"á  undarlega.  Einn  sag!i  a!  mögulega  gæti  "etta  veri!  hluti  af  einhvers  konar 

bransamáli en ekki máli hef!bundinna Íslendinga. #a!  vir!ist "ví ekki vera hægt a! 

borga tíma nema mögulega í ákve!nu sambandi, "ótt vissulega sé hægt a! ey!a honum.

3.3 Umræ!a

Ef vi! sko!um umor!anirnar í kafla 3.1.2 og "ær tillögur sem vi!mælendur komu me! 

til a! bæta setningarnar í kafla 3.2.2 sjáum vi! nokkra tilhneigingu til a! grípa í fasta 

frasa. Ég fékk vissulega mismunandi svör frá mismunandi vi!mælendum svo vi! búum 

yfir mörgum slíkum frösum til a! tákna sama hlutinn en enginn smí!a!i n$ja líkingu 

sem ég haf!i aldrei heyrt á!ur. #a! væri "ó kannski of mikils til málhafa ætlast ef hann 

ætti  sífellt  a!  vera  a!  búa  til  n$jar  líkingar  í  máli  sínu,  vi!  viljum yfirleitt  koma 

hlutunum frá okkur án "ess a! hugsa of miki! um or!aval og "á er au!veldara a! grípa í 

frasa sem vi! "ekkjum vel.

Hins vegar er  athyglisvert hversu miki!  af  setningunum í 3.2.2 vi!mælendur 

skildu "ar sem "ær notu!u alls ekki "essa venjulegu frasa. #a! vir!ist "ví vera leyfilegt 

a! leika sér a!eins a! "essum líkingum í talmáli án "ess a! rugla "ann sem hlustar. Ég á 

aftur á móti í erfi!leikum me! a! skella tímalíkingunum í flokka Clausner og Croft "ví 

"a! eru greinileg takmörk fyrir "ví hverju er hægt a! varpa í "eim og hversu langt er 
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hægt a! ganga me! "ær en "ó má finna miklu fleiri dæmi heldur en or!atiltæki me! 

tímanum.  Mér  "ykir  "etta  "ví  heldur  mikil  einföldum  hjá  "eim  a!  segja  a! 

hugtakslíkingar séu anna!hvort mjög virkar e!a nokku! virkar, tímalíkingarnar vir!ast 

frekar passa einhvers sta!ar "ar á milli.
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4. Lokaor!

Vi! höfum nú sé! hvernig tungumáli! er ríkt af líkingum og a! "essar líkingar eru ekki 

bara tilviljunarkenndir frasar heldur byggja "ær á hugtakslíkingunum sem eru hluti af 

hugsunarhætti okkar. Ef a! vi! hugsu!um ekki í "essum líkingum væri engin lei! a! 

vi!mælendur mínir  hef!u skili!  setningarnar sem fyrir  "á voru lag!ar í  seinni hluta 

könnunarinnar.

Lakoff  og Johnson höf!u rétt  fyrir  sér  "egar  "eir  sög!u a!  allir  tölu!u me! 

líkingum en ef vi! mi!um vi! könnunina "á erum vi! kannski ekki mjög frumleg hva! 

"ær var!ar í máli okkar, í "a! minnsta ekki "egar vi! tölum um tímann. #ví má kannski 

um kenna  a!  vörpunirnar  fyrir  tímalíkingarnar  gefa  ekki  miki!  svigrúm "egar  "a! 

kemur a! "ví a! velja or!in. Ef vi! sko!um til dæmis tíminn er hlutur á hreyfingu "á má 

ímynda sér $mislegt vi! hluti á hreyfingu sem ekki er hægt a! varpa á tímann. #a! er 

"ví  kannski  ekki  ímyndunarafl  okkar  sem setur  okkur  hömlur  í  málinu  heldur  e!li 

líkinganna.
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Könnun á hugtakslíkingum um tímann

Til $átttakenda (umsjónarma!ur lesi $ennan texta upphátt fyrir $átttakanda):

#essi könnun skiptist í 2 hluta. Í "eim fyrri mun ég bera undir "ig setningar sem ég vil 

a! "ú umor!ir "annig a! merkingin haldist en or!aval  feitletru!u or!anna breytist. Í 

seinni hlutanum ber ég undir "ig setningar sem "ú átt a! meta hversu gó!ar eru á 

skalanum 1 upp í 5.

Athuga!u a! í hvorugum hlutanum eru til rétt e!a röng svör, "a! er ekki veri! a! 

prófa hversu „rétt“ mál "ú talar heldur er veri! a! athuga mál hins almenna íslenska 

málnotanda. Svara!u frekar eftir eigin málkennd heldur en eftir einhverju sem "ú "ykist 

hafa lært á skólagöngunni.

Nafn "itt mun hvergi koma fram í "ví sem ver!ur birt um rannsóknina. #a! er einungis 

geymt til "ess a! ég geti haft samband vi! "ig ef einhverjar spurningar vakna í 

sambandi vi! svör "ín.



Könnun

Fyrri hluti:

Dæmi:

a. Ég er hrifinn af freknum.

- Mér finnst freknur fallegar.

b. Ævar k"ldi Hrafnkel af öllu afli.

- Ævar sló Hrafnkel hrikalega fast.

1. Sólin er langt í burtu.

2. Mig langar í ís.

3. Sumardagurinn fyrsti er eftir nokkra daga.

4. Útrásarvíkingurinn græddi miki! í fyrra.

5. Gunnar var or!inn $reyttur á Bjarna.

6. Grindavík sigra!i Val me! miklum yfirbur!um.

7. Ég var me! honum í 2 klukkutíma.

8. Palli kom of seint á fundinn.

9. Viltu koma me! mér á skauta?

10. #a! styttist í afmæli! mitt.

11. Stundum sef ég illa.

12. #a! tók mig 4 daga a! smí!a "etta.

13. Frikki reyndi eins og hann gat a! læra á gítar.

14. Siggi og Gunna eru hætt saman.

15. Ég átti afmæli fyrir nokkrum vikum.



Seinni hluti:

1. Sólin brosti vi! mér.

2. Hafi! gekk á ströndina.

3. Helgin sigldi fram hjá mér.

4. Greinar Landsbankans ná út um allt land.

5. Kalli borga!i Steina "rjú korter.

6. Tölvan mín nennti ekki a! opna skjali!.

7. Gunna klöngra!ist í gegnum vikuna.

8. Jói rota!i Bjarka me! "essari athugasemd.

9. Ólafur var! bensínlaus í mi!ju stær!fræ!iprófi.

10. #essi mánu!ur var algjör skjaldbaka.

11. Dau!inn mun máta "ig fyrr e!a sí!ar.

12. Ég horf!i me! björtum augum upp í framtí!ina.

13. Ég melti tillögu hans.

14. Lygin var á stær! vi! maur.

15. Patrekur keyr!i framhjá "ri!judeginum.

16. Sólarljósi! helltist yfir mig.

17. Næsti áfangasta!ur er páskadagur.

18. Rei!in í Tomma ná!i honum upp a! nafla.

19. Hamingjan hefur fali! sig vel fyrir mér.

20. Æskuárin eru farin og "au tóku ævint$ra"rána me! sér.



Fyrir umsjónarmann

Nafn:                                                                     

Fæ!ingarár:                                                          

Dagsetning:                                                          

Fyrri hluti:

1. Sólin er langt í burtu.

2. Mig langar í ís.

3. Sumardagurinn fyrsti   er eftir nokkra daga  .  

4. Útrásarvíkingurinn græddi miki! í fyrra.

5. Gunnar var or!inn $reyttur á Bjarna.

6. Grindavík sigra!i Val me! miklum yfirbur!um.

7.   Ég var me! honum   í 2 klukkutíma.  

8. Palli kom of seint á fundinn.

9. Viltu koma me! mér á skauta?

10.   #a! styttist í   afmæli! mitt.  



11. Stundum sef ég illa.

12.   #a! tók mig   4 daga a! smí!a "etta.  

13. Frikki reyndi eins og hann gat a! læra á gítar.

14. Siggi og Gunna eru hætt saman.

15. Ég átti afmæli   fyrir nokkrum vikum  .  

Seinni hluti:

1. Sólin brosti vi! mér.

1 2 3 4 5

2. Hafi! gekk á ströndina.

1 2 3 4 5

3. Helgin sigldi fram hjá mér.

1 2 3 4 5

4. Greinar Landsbankans ná út um allt land.

1 2 3 4 5

5. Kalli borga!i Steina "rjú korter.

1 2 3 4 5

6. Tölvan mín nennti ekki a! opna skjali!.

1 2 3 4 5



7. Gunna klöngra!ist í gegnum vikuna.

1 2 3 4 5

8. Jói rota!i Bjarka me! "essari athugasemd.

1 2 3 4 5

9. Ólafur var! bensínlaus í mi!ju stær!fræ!iprófi.

1 2 3 4 5

10. #essi mánu!ur var algjör skjaldbaka.

1 2 3 4 5

11. Dau!inn mun máta "ig fyrr e!a sí!ar.

1 2 3 4 5

12. Ég horf!i me! björtum augum upp í framtí!ina.

1 2 3 4 5

13. Ég melti tillögu hans.

1 2 3 4 5

14. Lygin var á stær! vi! maur.

1 2 3 4 5

15. Patrekur keyr!i framhjá "ri!judeginum.

1 2 3 4 5

16. Sólarljósi! helltist yfir mig.

1 2 3 4 5

17. Næsti áfangasta!ur er páskadagur.

1 2 3 4 5



18. Rei!in í Tomma ná!i honum upp a! nafla.

1 2 3 4 5

19. Hamingjan hefur fali! sig vel fyrir mér.

1 2 3 4 5

20. Æskuárin eru farin og "au tóku ævint$ra"rána me! sér.

1 2 3 4 5


