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Ágrip  
 

Þessi ritgerð er lögð fram til B.A.-prófs í almennum málvísindum á Hugvísindasviði 

Háskóla Íslands. Rannsóknarefni ritgerðarinnar er tíðasamræmi og rannsóknar-

spurningin sem er sett fram er: er notkun tíðasamræmis að minnka. Til að byrja með 

kemur fyrir fræðileg umfjöllun um tíðasamræmi og allt sem tengist því. Þetta kemur 

fyrir í kafla 1, en þar er útskýrt hvaða aukasetningar eru í íslensku, hvenær 

viðtengingarháttur kemur fyrir í aukasetningum, og útskýrt er hvernig tíðasamræmi 

virkar. Í kafla 2 er sagt frá könnun sem var framkvæmd til að geta svarað 

rannsóknarspurningunni. Könnunin var í formi dómaprófs þar sem þátttakendurnir áttu 

að segja til um hvort setningar væru tækar eða ótækar. Niðurstöðurnar úr könnuninni 

eru settar fram í kafla 2.2. Í kafla 3 er annars vegar sagt frá athugun sem var gerð 

samhliða könnuninni þar sem leitað var að máldæmum á netinu, en máldæmin annað 

hvort brutu gegn eða fylgdu reglunni um tíðasamræmið; og hins vegar unnið úr 

niðurstöðunum úr könnuninni sem komu í kafla 2.2, og rannsóknarspurningunni svarað 

út frá því. Í lokin kemur fyrir samantekt úr ritgerðinni þar sem farið er fljótlega yfir efni 

ritgerðarinnar, og svo er sett fram niðurstaða ritgerðarinnar. Niðurstaða ritgerðarinnar er 

að svarið við rannsóknarspurningunni er já.  
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Inngangur  

Árni Böðvarsson (1992) og Ari Páll Kristjánsson (1998) segja frá því að milli 

móðursetningar og aukasetningar skuli vera samræmi í tíð. Þá þarf tíð sagnar í 

aukasetningu að vera sú sama og tíð sagnarinnar í móðursetningunni. Sem dæmi um 

þetta nefnir Ari Páll (1998, bls. 155) eftirfarandi dæmi:  

  

 „Hann segir [(nt.)] að þeir sjái [(nt.)] þetta.“ 

 „Hann hefur [(nt.)] sagt að þeir sjái [(nt.)] þetta.“ 

  

 „Hann sagði [(þt.)] að þeir sæju [(þt.)] þetta.“  

 Hann hafði [(þt.)] sagt að þeir sæju [(þt.)] þetta.  

  

 „"hann hafði [(þt.)] sagt að þeir sjái [(nt.)] þetta"“ 

  

Þá fullyrðir Ari Páll að betra sé að hafa samræmi milli tíða í móðursetningu og 

aukasetningu, heldur en að hafa ekki tíðasamræmi. (sjá Ari Páll Kristinsson, 1998, bls. 

155)  

 

Miðað við þessa umfjöllun Árna Böðvarssonar og Ara Páls Kristinssonar mætti búast 

við því að þeir hafi tekið eftir því að einhverjir íslenskir málhafar hafi verið að brjóta 

þessa reglu um tíðasamræmi milli móðursetningar og aukasetningar. Þetta vekur þá 

spurningu hvort reglan um tíðasamræmi sé að breytast eitthvað í nútíma-íslensku.  

 

Það þyrfti að kanna hvort notkun þessara reglu sé að detta úr málkunnáttu íslenskra 

málhafa. Þá þarf að kanna hvort einhver aldursmunur sé þar á sem myndi svara því 

hvort notkun reglunnar um tíðasamræmi sé að fara minnkandi eða að hún hafi alltaf 

verið lítil. Þ.e. ef yngri málhafar nota regluna lítið en eldri málhafar nota hana mikið þá 

mætti gera ráð fyrir því að notkun reglunnar sé að minnka; en ef bæði yngri og eldri 

málhafar nota regluna jafnlítið þá mætti gera ráð fyrir því að reglan hafi aldrei verið 

notuð það mikið. Ef það kemur í ljós að sá munur kemur í ljós að yngri málhafar noti 

regluna um tíðasamræmi minna og eldri málhafar noti hana meira, þá gæti það þýtt að 

börn á máltökuskeiði séu að hætta að læra regluna, og hafa hana þá ekki í málkerfum 

sínum þegar þau verða eldri. Hins vegar, ef enginn munur er á notkun yngri og eldri 
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málhafa á reglunni (en setningar sem brjóta gegn reglunni um tíðasamræmi eru dæmdar 

tækar) þá gæti það þýtt að málhafar sem eru á fullorðins árum séu að hætta að nota 

regluna.  

 

Til þess að komast að þessu þarf það að vera á hreinu hvað tíðasamræmi er og hvar það 

kemur fyrir; og e.t.v. hvort reglan einskorðast við einhverjar ákveðnar tegundir 

aukasetninga eða hvort hún eigi við um allar aukasetningar og komi allstaðar fyrir þar 

sem móðursetning inniheldur einhverskonar aukasetningu.  

 

Rannsóknarspurningin sem sett verður fram í þessari ritgerð er: er notkun tíðasamræmis 

að minnka í íslensku? Þá verður þetta rannsakað þannig með því að leggja dómapróf 

fyrir ákveðinn hóp íslenskra málhafa (með ýmsum breytum) og staðan á reglunni um 

tíðasamræmi í íslensku verður skoðuð.  

 

Miðað við það sem Árni Böðvarsson og Ari Páll Kristinsson höfðu að segja um þetta þá 

mætti alveg búast við því að notkun reglunnar sé að minnka. Þá mætti hugsanlega búast 

við því að munur sé á aldri og menntun þeirra sem fylgja reglunni um tíðasamræmi. Þá 

myndu yngri málhafar fylgja reglunni um tíðasamræmið minna, og eldri málhafar 

myndu fylgja reglunni um tíðasamræmið meira. Þá myndu þeir sem eru meira 

menntaðir fylgja reglunni um tíðasamræmið meira heldur en þeir sem eru minna 

menntaðir.  

 

Niðurstaða ritgerðarinnar er að svarið við rannsóknarspurningunni er já (þ.e. notkun 

tíðasamræmis er hugsanlega eitthvað að minnka), en tilgátan er ekki rétt (nema í einu 

undantekningartilviki).  

 

Meginefni ritgerðarinnar verður skipt í þrjá aðalkafla. Í fyrsta kaflanum verður safnað 

eins miklum upplýsingum um tíðasamræmið sjálft, til þess að komast að því hvernig 

það virkar og hvar það kemur fyrir. Þetta verður skoðað í þeim tilgangi að geta skilið 

regluna um tíðasamræmið betur svo betur sé hægt að rannsaka það hvort notkun 

regulnnar sé að minnka eða ekki. Það sem skoðað verður í kafla eitt verður: 

aukasetningar og undirflokkar aukasetninga; viðtengingarháttur í aukasetningum; 

tíðasamræmið sjálft. Í kafla tvö koma fram tölfræðilegar upplýsingar úr könnuninni 

(sem framkvæmd var með dómaprófi). Í þriðja kafla verður unnið úr upplýsingunum úr 
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könnuninni (úr kafla tvö) og reynt að svara rannsóknarspurningunni. Þá verður einnig 

sagt frá þeim upplýsingum um notkun á tíðasamræmi og brot á tíðasamræmi sem hægt 

er að safna af netinu í gegnum leitarvélar.  
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Kafli 1.  

Halldór Ármann Sigurðsson (2010, bls. 52) segir að tíðasamræmi komi einungis milli 

móðursetningar og aukasetningar í viðtengingarhætti. Til að vita hvar tíðasamræmi 

kemur fyrir þarf að kanna það hvaða aukasetningar eru til og hvar viðtengingarháttur 

kemur fyrir í aukasetningum. Byrjað verður á því að skoða aukasetningar, en svo verður 

farið yfir í viðtengingarhátt í aukasetningum, og að lokum verður tíðasamræmið sjálft 

skoðað.  

 

1.1 Aukasetningar  

Samkvæmt Höskuldi Þráinssyni (2006) er aukasetning setningarliður sem stendur inni í 

annarri setningu. Þá er aukasetning einnig kölluð dóttursetning og stóra setningin sem 

aukasetningin er inni kallast móðursetning. Þá getur aukasetning e.t.v. staðið sem 

andlag sagnar inni í móðursetningunni, eða þá að aukasetningin er tengd með sérstakri 

aukatengingu við móðursetninguna. Eftirfarandi dæmi er dæmi um aukasetningu inni í 

móðursetningu:  

 

(1.1) Hann sagði (þt) [að hann hefði (vth.þt) farið í skólann [til þess að skila 

verkefninu]].  

 

Í dæmi 1 eru setningarliðirnir innan hornklofanna aukasetningar inni í 

móðursetningunni (sem er þá öll setningin). Þá heldur ein aukasetningin (að hann hefði 

farið í skólann) utan um aðra aukasetningu (til þess að skila verkefninu), en 

móðursetningin heldur utan um báðar aukasetningarnar (Hann sagði að hann hefði farið 

í skólann til þess að skila verkefninu).  

 

Aukasetningar skiptist svo í þrjá undirflokka: fallsetning, atvikssetning, og 

tilvísunarsetning. Fallsetningar geta staðið í sömu stöðu og gegnt sama hlutverki og 

nafnliðir, en fallsetningum er svo skipt í eftirfarandi undirflokka: spurnarsetningar og 

skýringarsetningar. Atvikssetningar gegna svipuðu hlutverki og atviksliðir, og einnig er 

hægt að skipta þeim í sér undirflokka. Tilvísunarsetningar gegna hlutverki fylliliða og 

standa þannig með nafnorðum. (sjá Höskuldur Þráinsson, 2006, bls. 275) Orðin í 

svigunum eru dæmi um aukatengingar. Hver undirflokkur aukasetninga (nema 

tilvísunarsetningar) fær sér undirkafla hér á eftir þar sem undirflokkunum verður nánar 
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lýst. Sleppt verður umfjöllun um tilvísunarsetningar vegna þess að ekki verður fjallað 

um tíðasamræmi í tilvísunarsetningum í ritgerðinni vegna skorts á heimildum.  

 

1.1.1 Fallsetningar  

Fallsetning er tegund aukasetningar sem gegnir sama hlutverki og nafnliður eða fallorð. 

Þá getur fallsetning staðið sem frumlag, andlag (og staðið t.d. sem fylliliður með 

áhrifssögnum) eða fylliliður inni í forsetningalið. (sjá Höskuldur Þráinsson, 2006, bls. 

47, 275; sjá Höskuldur Þráinsson, 2005, bls. 38) Þegar fallsetningar eru andlög þá eru 

þau einungis beint andlag, en ekki óbeint andlag, vegna þess að óbein andlög tákna oft 

lifandi veru. Og í ákveðnum undantekningaraðstæðum getur fallsetning staðið sem 

sagnfylling. (sjá Höskuldur Þráinsson, 2005, bls. 297-298) Þá skiptist fallsetningin í tvo 

undirflokka: spurnarsetningar og skýringarsetningar. Skýringarsetningar eru myndaðar 

með skýringartengingunni að. Spurnarsetningar eru myndaðar annað hvort með 

spurnaratviksorðum (t.d. hvar, hvenær, hvernig) eða spurnarfornöfnum (t.d. hver, hvor, 

hvort hvaða). (sjá Höskuldur Þráinsson, 2006, bls. 276, 27) Þá geta fallsetningar einnig 

staðið með nafnorðum. En það er samt takmarkað með hvaða nafnorðum fallsetningar 

geta staðið. (sjá Höskuldur Þráinsson, 2005, bls. 47) Eftirfarandi dæmi eru dæmi um 

fallsetningar tekin úr Handbók um málfræðin (2006, bls. 47 og 276) og Íslenskri tungu 

III eftir Höskuld Þráinsson (2005, bls. 47 og 298):  

 

(1.2) a. Hún sagði (þt) [að hann væri (vth.þt) sætur] 

b. Hann spurði (þt) [hvort hún yrði (vth.þt) heima] 

c. [Að Jón skuli alltaf vera fullur] veldur (nt) mér áhyggjum 

d. Menn tala (nt) mikið um [að Jón sé (vth.nt) alltaf fullur]  

e. [Sú fullyrðing að verðbréfin muni (vth.nt) falla] hefur (nt) valdið óróa.  

f. [Spurningin hvort þetta muni (vth.nt) duga] brennur (nt) á mörgum.  

g. Ég kalla (nt) þetta [að þú hafir (vth.nt) náð góðum árangri].  

 

Í dæmi 2a kemur fyrir skýringarsetning sem andlag. Í dæmi 2b kemur fyrir 

spurnarsetning sem andlag. Í dæmi 2c kemur fyrir skýringarsetning sem frumlag. Í 

dæmi 2d stendur skýringarsetning sem fylliliður með forsetningu inni í forsetningarlið. 

(sjá Höskuldur Þráinsson, 2006, bls. 47, 276) Einungis nokkrar forsetningar geta tekið 

með sér fallsetningar sem fyllilið. Sem dæmi um þessar forsetningar má nefna: um, 
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eftir, við, til. Þá er það sennilega merking forsetningarinnar sem stjórnar því hvort hún 

geti tekið með sér fallsetningu sem fyllilið. (sjá Höskuldur Þráinsson, 2005, bls. 120-

121) Í dæmum 2e og 2f hafa nafnorðin fullyrðing og spurning verið dregin af sögnum 

(fullyrða, spyrja) og þess vegna geta fallsetningarnar (að verðbréfin muni falla, hvort 

þetta muni duga) staðið með þessum nafnorðum. (sjá Höskuldur Þráinsson, 2005, bls. 

47) Í dæmi 2g kemur fyrir fallsetning sem sagnfylling. (sjá Höskuldur Þráinsson, 2005, 

bls. 298)  

 

1.1.2 Atvikssetningar  

Atvikssetning er tegund aukasetninga sem gegnir sama hlutverki og atviksorð. Þá 

flokkast atvikssetningar í undirflokka eftir því hvaða aukatengingar (atkvikstengingar), 

og þá eru atvikstengingarnar og atvikssetningarnar flokkaðar eftir merkingu: 

tíðartenging býr til tíðarsetningu, t.d.: þegar; skilyrðistenging býr til skilyrðissetningu 

skilyrðissetningin, t.d.: ef; samanburðartenging býr til samanburðarsetningu, t.d.: eins 

og; tilgangstenging býr til tilgangssetningu, t.d.: til þess að; orsakartenging býr til 

orsakarsetningu, t.d.: af því að; afleiðingartenging býr til afleiðingarsetningu, t.d.: svo 

að. (sjá Höskuldur Þráinsson, 2006, bls. 25, 278; sjá Höskuldur Þráinsson, 2005, bls. 

157) Eftirfarandi dæmi eru dæmi um atvikssetningar tekin úr Handbók um málfræði 

eftir Höskuld Þráinsson (2006, bls. 278):  

  

 (1.3) a. Ég fer (nt) [þegar leikurinn er (fsh.nt) búinn]  

  b. Ég fer (nt) [ef hann verður (fsh.nt) góður]  

   

 (1.4) Hann lætur (nt) [eins og hann sé (vth.nt) vitlaus]  

   

 (1.5) a. Hann málaði (nt) húsið [til þess að hún yrði (vth.þt) ánægð]  

  b. Hann málaði (þt) húsið [af því að hún var (fsh.þt) óánægð]  

  c. Hann málaði (þt) húsið [svo að hún varð (fsh.þt) ánægð]  

   

1.2 Viðtengingarháttur í aukasetningum  

Halldór Ármann Sigurðsson (2010, bls. 43-51) útskýrir að í flestum tilvikum ákveður 

móðursetningin það hvort viðtengingaháttur (eða framsöguháttur) sé notaður í 

viðeigandi aukasetningu. Eina undantekningin er að stundum geta atvikstengingarnar 
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stjórnað því hvaða háttur er notaður í atvikssetningunum. Og þá er það merking 

sagnarinnar í móðursetningunni sem stjórnar því aðallega hvaða háttur kemur fyrir í 

fallsetningum. (sjá Halldór Ármann Sigurðsson, 2010, bls. 44)  

  

 (1.6) a. Ég fer (nt) ekki nema þú farir (vth.nt) líka.  

  b. Ég keypti (þt) bókina svo að þú lesir (vth.nt) meira.  

  

Dæmi 1.6a og 1.6b eru dæmi um það þegar atvikstenging stjórnar hættinum í 

aukasetningunni. Í a-dæminu krefst skilyrðistengingin nema þess að viðtengingarháttur 

sé notaður þegar hún er notuð til að tengja aukasetningu við móðursetningu. Í b-dæminu 

er atvikstengingin svo að notuð sem tilgangstenging og þess vegna er notaður 

viðtengingarháttur, en ef hún væri notuð sem afleiðingartenging myndi hún gera kröfu 

um framsöguhátt í aukasetningunni. Einnig geta flestar viðurkenningartengingar gert 

kröfu um viðtengingarhátt í aukasetningunni. (sjá Höskuldur Þráinsson, 2005, bls. 157)  

 

Sagnir í móðursetningu skiptast á þrjá flokka eftir því hvaða hátt þær velja í 

aukasetningunni: staðreyndarsagnir (t.d. vita, sjá), óstaðreyndarsagnir (t.d. trúa, vona), 

og sannar staðreyndarsagnir (t.d. harma). Í staðreyndarsögnum felst að sagnir sem 

tilheyra þessum flokki gera vanalega ráð fyrir því að það sem kemur fram í 

aukasetningunni sé satt. Á meðan gera sannar staðreyndarsagnir alltaf ráð fyrir því að 

það sem kemur fyrir í aukasetningunni sé satt. Í óstaðreyndarsögnum felst að sagnirnar 

sem tilheyra þessum flokki gera ekki ráð fyrir því að það sem kemur fyrir í 

aukasetningunni sé satt. (sjá Halldór Ármann Sigurðsson, 2010, bls. 44-46)  

 

Það skiptir einnig máli hvað þessir flokkar fullyrða (e. assertions). Staðreyndarsagnir 

fullyrða (e. assertive) en sannar staðreyndarsagnir fullyrða ekki (e. non-assertive). Þær 

tegundir sagna í þessari umræðu sem gera kröfu um viðtengingarhátt eru: staðreyndar 

ófullyrðingar (e. factive non-assertions; en þær gera kröfu um svokallaðann skulu-

viðtengingarhátt), óstaðreyndarsagnir, sannar staðreyndarsagnir (búa til orðasambandið: 

skulu (í vth.) + nh.). (sjá Halldór Ármann Sigurðsson, 2010, bls. 44-46) Eftirfarandi 

dæmi eru dæmi um viðtengingarhátt með staðreyndar- og óstaðreyndarsögnum tekin úr 

greininni Mood in Icelandic eftir Halldór Ármann Sigurðsson (2010, bls. 45):  
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 (1.7) a. Ég vona (nt) að tunglið brosi (vth.nt).  

  b. *Ég vona (nt) að tunglið brosir (fsh.nt).  

  c. *Ég vona (nt) að tunglið skuli (vth.nt) brosa.  

 

 (1.8) a. Ég harma (nt) að tunglið skuli (vth.nt) brosa.  

  b. *Ég harma (nt) að tunglið brosir (fsh.nt). 

  c. *Ég harma (nt) að tunglið brosi (vth.nt). 

 

Í dæmi 1.7a-c kemur fyrir notkun á viðtengingarhætti með óstaðreyndarsögnum. Dæmi 

1.7a er tækt vegna þess að þar er notaður einfaldur viðtengingarháttur; en dæmum 1.7b-

c er annað hvort notaður framsöguháttur eða skulu-viðtengingarháttur, og þess vegna 

eru setningarnar ótækar.  

 

Í dæmi 1.8a-c kemur fyrir notkun á sönnum staðreyndarsögnum með skulu-

viðtengingarhætti. Eins og sést í dæmum 1.8b-c er ekki notaður skulu-

viðtengingarháttur og þess vegna verður setningin ótæk; en dæmi 1.8a er tækt vegna 

þess að þar er notaður skulu-viðtengingarháttur.  

 

Þá taka sagnir viðtengingarhátt, sem fela í sér þá merkingu að tjá sig eða að hugsa (t.d. 

fullyrða). (sjá Halldór Ármann Sigurðsson, 2010, bls. 49) Þá taka einnig sagnir, sem 

tákna segðir og trú, með sér viðtengingarhátt í aukasetningunni. (sjá Höskuldur 

Þráinsson, 2007, bls. 396) Þetta á þá væntanlega við um sagnir í móðursetningu sem 

stjórna þá hættinum í aukasetningunni. Eftirfarandi dæmi er tekið úr greininni Mood in 

Icelandic eftir Halldór Ármann Sigurðsson (2010, bls. 49):  

 

 (1.9)  a. Ólafur fullyrðir (nt) að tunglið brosi (vth.nt) á laugardögum  

  b. *Ólafur fullyrðir (nt) að tunglið brosir (fsh.nt) á laugardögum  

 

Í íslensku kemur alltaf fyrir viðtengingarháttur í óbeinni ræðu. Það að mælandinn taki 

ekki ábyrgð á því að það sem hann segir sé rétt býr til kröfu um viðtengingarhátt. Þá er 

hættinum stjórnað af því sem kalla mætti ábyrgð mælandans um sannleika (e. speaker 

truthfulness responsibility). (sjá Halldór Ármann Sigurðsson, 2010, bls. 50)  
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1.3 Tíðasamræmi  

Í hugtakinu tíðasamræmi felst að tíð móðursetningar og tíð aukasetningar sé sú sama. 

Sem dæmi um þetta má nefna að ef sögn í móðursetningu er í nútíð þá verður 

persónubeygð sögn í aukasetningu í viðtengingarhætti að vera líka í nútíð. (sjá 

Höskuldur Þráinsson, 2007, bls. 395) Þá er tíðasamræmi notað í fleiri tungumálum en 

íslensku, en t.d. hefur latína einnig tíðasamræmi. (sjá Höskuldur Þráinsson, 2007, bls. 

465)  

 

Halldór Ármann Sigurðsson (2010, bls. 51-52) segir frá því annars vegar að tíð 

aukasetningar í framsöguhætti er óháð tíð móðursetningarinnar, og hins vegar að tíð 

aukasetningar í viðtengingarhætti sé háð tíð móðursetningarinnar. Þá er ansi ströng 

regla um tíðasamræmi í íslensku milli aukasetningar í viðtengingarhætti og 

móðursetningar. Halldór Ármann Sigurðsson (2010, bls. 52) orðar það þannig að 

aukasetningin í viðtengingarhætti afritar tíðina úr móðursetningunni
1
. Eftirfarandi dæmi 

eru tekin úr greininni Mood in Icelandic eftir Halldór Ármann Sigurðsson (2010, bls. 

51-52):  

 

 (1.10) a. Ólafur veit (nt) að María er (fsh.nt) hérna.  

  b. Ólafur vissi (þt) að María var (fsh.þt) hérna. 

  c. Ólafur veit (nt) að María var (fsh.þt) hérna.  

  d. Ólafur vissi (þt) að María er (fsh.nt) hérna. 

   

 (1.11) a. Ólafur heldur (nt) að María fari (vth.nt). 

  b. *Ólafur hélt (þt) að María fari (vth.nt). 

  c. Ólafur hélt (þt) að María færi (vth.þt). 

 

Í dæmum 1.10a-d koma fyrir aukasetningar í framsöguhætti og það sést að tíðasamræmi 

er ekki nauðsynlegt vegna þess að allar setningarnar eru tækar.  

 

Í dæmum 1.11 a og c koma fyrir aukasetningar í viðtengingarhætti og þess vegna er 

gerð krafa um tíðasamræmi; og bæði dæmin eru tæk vegna þess að reglunni um 

tíðasamræmi er uppfyllt. Í dæmi 1.11b kemur fyrir aukasetning í viðtengingarhætti en 

                                                 
1 „An embedded subjunctive clause copies a tense value from its matrix clause.“ (sjá Halldór Ármann 

Sigurðsson, 2010, bls. 52)   
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setningin er ótæk vegna þess að sögnin í aukasetningunni er í nútíð en ekki í þátíð eins 

og sögnin í móðursetningunni. Í dæmi 1.11b kemur fyrir brot á reglunni um 

tíðasamræmi.  

 

1.3.1 Tíðasamræmi í fallsetningum  

Reglan um tíðasamræmi gildir fyrir fallsetningar í viðtengingarhætti en ekki fyrir 

fallsetningar í framsöguhætti. (sjá Höskuldur Þráinsson, 2005, bls. 396, 466, 513) 

Eftirfarandi dæmi eru tekin úr greininni Mood in Icelandic eftir Halldór Ármann 

Sigurðsson (2010, bls. 51-52):  

 

 (1.12) a. Ólafur veit (nt) að María hefur (fsh.nt) verið hérna 

  b. Ólafur veit (nt) að María hafði (fsh.þt) verið hérna. 

  c. Ólafur vissi (þt) að María hafði (fsh.þt) verið hérna.  

  d. Ólafur vissi (þt) að María hefur (fsh.nt) verið hérna. 

   

 (1.13) a. Ólafur heldur (nt) að María fari (vth.nt).  

  b. *Ólafur heldur (nt) að María færi (vth.þt).  

   

Í dæmum 1.12a-d koma fyrir fallsetningar í framsöguhætti þar sem ekki er gerð krafa 

um tíðasamræmi. Það sést að ekki er gerð krafa um tíðasamræmi vegna þess að allar 

samsetningar eru tækar. Í dæmum 1.12c-d er mismunandi tíð í móðursetningu og 

aukasetningu, en setningarnar eru samt tækar. Þetta sýnir að engin krafa sé gerð um 

tíðasamræmi í þessum dæmum.  

 

Í dæmi 1.13a kemur fyrir fallsetning í viðtengingarhætti og þar er þá gerð krafa um 

tíðasamræmi; og setningin er tæk vegna þess að þar er reglunni fylgt (báðar sagnirnar 

eru í nútíð). Í dæmi 1.13b kemur fyrir fallsetning í viðtengingarhætti og þar er þá gerð 

krafa um tíðasamræmi. Setningin er ótæk vegna þess að reglunni er ekki fylgt: sögnin í 

móðursetningunni er í nútíð en sögnin í aukasetningunni er í þátíð.  

 

1.3.2 Tíðasamræmi í atvikssetningum  

Reglan um tíðasamræmi gildir í atvikssetningum í viðtengingarhætti. Til eru ákveðnar 

atvikstengingar sem gera kröfu um viðtengingarhátt, t.d.: nema, þótt, til þess að. Þegar 
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þessar atvikstengingar eru notaðar fylgir það að tíðasamræmi verður á vera á milli 

móðursetningar og atvikssetningar. (sjá Höskuldur Þráinsson, 2005, bls. 468-469) 

Eftirfarandi dæmi eru tekin úr Íslenskri tungu III eftir Höskuld Þráinsson (2005, bls. 

468):  

 

 (1.14) a. Ég kem (nt.) alltaf nema það sé (vth.nt.) vitlaust veður.  

  b. *Ég kem (nt.) alltaf nema það væri (vth.þt.) vitlaust veður.  

  

 (1.15) a. Ég er (nt) alltaf blankur þótt ég hafi (vth.nt) gott kaup.  

  b. *Ég er (nt) alltaf blankur þótt ég hefði (vth.þt) gott kaup.  

 

 (1.16)  a. Hún vinnur (nt) mikið til þess að hún eigi (vth.nt) fyrir útgjöldum.  

  b. *Hún vinnur (nt) mikið til þess að hún ætti (vth.þt) fyrir útgjöldum.  

 

Í dæmi 1.14 kemur fyrir atvikssetning með atvikstenginguna nema sem gerir kröfu um 

viðtengingarhátt í atvikssetningunni og þess vegna er gerð krafa um tíðasamræmi á milli 

móðursetningar og atvikssetningar. Í dæmi 1.14a er reglunni fylgt (báðar sagnirnar eru í 

nútíð). Í dæmi 1.14b er hins vegar ótæk vegna þess að reglunni er ekki fylgt: sögnin í 

móðursetningunni er í nútíð en sögnin í atviksetningunni er í þátíð.  

 

Í dæmi 1.15 koma fyrir setningar með atvikstengingunni þótt. Þessi atvikstenging gerir 

kröfu um viðtengingarhátt í atvikssetningunni og þess vegna verður að vera 

tíðasamræmi á milli móðursetningarinnar og aukasetningarinnar. Þessu er fylgt í dæmi 

1.15a þar sem sagnir í móðursetningu og aukasetningu eru báðar í nútíð; en ekki fylgt í 

dæmi 1.15b þar sem sögn í móðursetningu er í nútíð en sögn í atviksetningunni er í 

þátíð.  

 

Í dæmi 1.16 koma fyrir setningar með atvikstengingunni til þess að. Vegna þess að 

þessi setning gerir kröfu um viðtengingarhátt í atvikssetningu þá verður að vera 

tíðasamræmi á milli móðursetningar og atvikssetningar. Reglunni um tíðasamræmi er 

fylgt í dæmi 1.16a (vegna þess að sögn í móðursetningu og atvikssetningu eru báðar í 

nútíð) en brotin í dæmi 1.16b (vegna þess að móðursetning er í nútíð en atvikssetning er 

í þátíð).  
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Kafli 2: Könnunin  

Í rannsóknarspurningu þessarar ritgerðar er spurt hvort notkun tíðasamræmis í íslensku 

sé að minnka. Til að svara þessari rannsóknarspurningu þarf að rannsaka notkun 

íslenskra málhafa og fá nákvæma mynd af því hvað þeim finnst málfræðilega rétt og 

málfræðilega rangt þegar kemur að því að nota tíðasamræmi. Til að kanna þetta var 

framkvæmd könnun (á netinu). Könnunin var dómapróf þar sem þátttakendur voru 

beðnir um að dæma setningarnar eftir því hvort þeim fannst þær málfræðilega réttar eða 

málfræðilega rangar. Í þessum kafla verður þessari könnun lýst nánar og niðurstöður 

hennar settar fram.  

 

2.1 Umfjöllun um könnunina  

Til að gera grein fyrir því hvernig notkun tíðasamræmis var könnuð verður útskýrt í 

þessum undirkafla hvernig tegund af könnun var framkvæmd; uppbyggingu 

könnunarinnar verður lýst; og sagt verður frá því hvernig könnunin var framkvæmd.  

 

Til að kanna notkun málhafa á tíðasamræmi í íslensku var framkvæmd könnun í formi 

dómaprófs. Notað var dómapróf til að komast að því hvort málhafarnir sem tóku þátt í 

könnuninni myndu finna fyrir því að verið væri að brjóta regluna um tíðasamræmi eða 

ekki. Ef þátttakendurnir taka eftir broti á tíðasamræmi í setningu bendir það til þess að 

þeir hafi regluna um tíðasamræmi innbyggt í málkerfi sitt að minnsta kosti í einhverju 

tilvikum. Ef þátttakendurnir taka hins vegar ekki eftir broti á tíðasamræmi þá gæti það 

þýtt að þeir hafi ekki regluna um tíðasamræmi í málkerfinu sínu (að minnsta kosti í 

þeim sögnum sem koma fyrir í setningunni).  

 

Það er ekki endilega alltaf svart og hvítt hvort málhafar hafi tilteknar málfræðireglur í 

málkerfunum sínum. Ef til vill gæti það gerst að tilteknar reglur verka bara þegar kemur 

að ákveðnum orðum, eða að málhafar fylgi ekki ákveðnum reglum þegar notaðar eru 

tilteknar reglur. Þetta á einnig við um regluna um tíðasamræmið. Það gæti verið að til 

séu tilfelli þar sem mismunandi er eftir málhöfum hvort þeir hafi tíðasamræmi þegar 

notuð er sögnin að hafa sem hjálparsögn (annað hvort í móðursetningu eða 

aukasetningu). Notkun málhafa á reglunni um tíðasamræmi var könnuð með því að láta 

þátttakendurna dæma lista með 24 setningum.  
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Dómaprófið samanstóð af annars vegar tveimur spurningum um aldur og menntun 

þátttakandans og hins vegar 24 setningum á lista sem þátttakendurnir áttu að dæma eftir 

því hvort þær voru tækar eða ótækar (málfræðilega réttar eða málfræðilega rangar). Í 

könnuninni gátu þátttakendur valið á milli eftirfarandi svara: Já (málfræðilega rétt); ? 

(vafasöm setning); Nei (málfræðilega rangt). Af þessum 24 setningum þá voru tólf 

þeirra uppfyllisetningar sem notaðar voru til þess að þátttakandinn áttaði sig ekki á því 

hvað verið væri að rannsaka en hinn helmingurinn voru setningar sem tengdust 

rannsókninni.  

 

Í þeim hópi setninga sem tengdust rannsókn ritgerðarinnar (þ.e. ekki 

uppfyllisetningarnar) komu annars vegar fyrir setningar sem eru tækar samkvæmt 

reglunni um tíðasamræmi (þ.e. hafa sömu tíð í móðursetningu og aukasetningu), og hins 

vegar setningar sem brjóta gegn setningunni um tíðasamræmið (þ.e. hafa mismunandi 

tíð í móðursetningu og aukasetningu). Eftirfarandi eru listar yfir setningarnar sem 

notaðar voru í könnuninni:  

 

 Setningar sem fylgja reglunni um tíðasamræmi:  

   

  1. Hann hefur (nt) sagt að hann hafi (vth.nt) farið á safnið.  

  5. Hann sagði (þt) að hann hefði (vth.þt) lesið bókina.  

  7. Hún fer (nt) ekki nema hann fari (vth.nt) líka.  

  9. Þau keyra (nt) heim til þess að hún fái (vth.nt) að lesa bókina.  

11. Flokkurinn sigraði (þt) í kosningunum þótt hann hefði (vth.þt) lítið 

fylgi í könnunum.  

   

 Brot á reglunni um tíðasamræmi:  

   

  2. Hann hélt (þt) að hann hafi (vth.nt) klárað verkefnið.  

  4. Hún söng (þt) þótt mér þyki (vth.nt) það leiðinlegt.  

10. Nemandinn vakti (þt) alla nóttina þótt enginn annar geri (vth.nt) það 

líka.  

  12. Hann spurði (þt) mig hvort ég hafi (vth.nt) farið í skólann.  

  3. Hann skrifar (nt) í dagbókina að hann væri (vth.þt) búinn að fá nóg.  

  6. Hann lofar (nt) að hann myndi (vth.þt) laga skápinn.  
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  8. Háskólinn býður (nt) ekki upp á námið nema margir sæktu (vth.þt) um.  

   

Eins og sést á listunum hérna fyrir ofan þá voru notaðar bæði fallsetningar og 

atvikssetningar. Fallsetningarnar hafa viðtengingarhátt í aukasetningunum og 

atvikstengingarnar sem notaðar eru í atvikssetningunum gera kröfu um viðtengingarhátt 

í atvikssetningunni.  

 

Tvær breytur voru hluti af könnuninni: aldur og menntun þátttakenda. Aldursmunurinn 

var settur upp í áratugum í könnuninni: 20-30 og 30-40 o.s.frv. Þegar koma að 

menntuninni var spurt hvað væri hæsta menntunarstig sem þátttakandinn hafði lokið: 

grunnskólanám, menntaskólanám, háskólanám eða ekkert af ofantöldu. Báðar þessar 

breytur eru hlutar af tilgátunni um það hvort notkun tíðasamræmis sé að minnka. Þá 

mætti búast við því að yngri málhafar noti tíðasamræmi minna heldur en eldri málhafar 

og þess vegna gæti reglan um tíðasamræmi verið að hverfa mjög hægt. Þetta er ekkert 

óalgeng aðferð að skoða málbreytingar út frá aldri. Sem dæmi má nefna það að 

skoðaðar eru málbreytingar meðal annars út frá aldri málafa í bókinni Tilbrigði í 

íslenskri setningagerð: I. Markmið, aðferðir og efniviður (Höskuldur Þráinsson, 

Ásgrímur Angantýsson, Einar Freyr Sigurðsson, 2013). Einnig gæti það verið að þeir 

sem hafa meiri menntun fylgi frekar reglunni um tíðasamræmi heldur en þeir sem hafa 

minni menntun.  

 

Könnunin var framkvæmd á netinu í gegnum vefsíðuna Kwiksurveys 

(www.kwiksurveys.com) og hún stóð yfir í u.þ.b. 5 daga áður en niðurstöðurnar voru 

skráðar niður. Textinn í könnuninni sem settur var á netið (þ.e. fylgitextinn, 

spurningarnar og setningalistinn) kemur fyrir í viðauka 2 hér neðst í ritgerðinni.  

 

2.2 Niðurstöður úr könnuninni  

Hér verða veittar allar „hráar“ upplýsingar úr könnuninni. Ekkert verður unnið úr 

þessum upplýsingum í þessum kafla. Beðið verður með það þangað til í næsta kafla 

(kafla 3.2). Hér verður sagt frá því: hversu margir tóku þátt; hvaða aldurshópar tóku þátt 

og hversu margir voru í hverjum aldurshópi tóku þátt; hversu margir í hverjum 

menntunarhópi tóku þátt; hverjar heildarupplýsingarnar eru fyrir hverja setningu; 

http://www.kwiksurveys.com/
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hvernig hver aldurshópur dæmdi setningarnar; og hvernig hver menntunarhópur dæmdi 

setningarnar.  

 

Af þeim 80 einstaklingum sem voru skráðir að hafa a.m.k. skoðað könnunina þá skiluðu 

68 af þeim inn svörum fyrir könnunina. Af þessum 68 voru margir aldurshópar eins og 

sjá má í töflunni hérna fyrir neðan:  

 

Aldurshópur  Fjöldi þátttakenda  

10-20  3  

20-30  21  

30-40  10  

40-50  12  

50-60  17  

60-70  3  

70-80  1  

90-100  1  

Samtals fjöldi þátttakenda: 68 

 

Dreifing á menntun þátttakenda var eftirfarandi:  

 

Menntun  Fjöldi þátttakenda  

Grunnskólanám 9 

Menntaskólanám 25 

Háskólanám 32 

Ekkert af ofantöldu 2 

Samtals fjöldi þátttakenda  68 

 

Heildaryfirlit yfir svör þátttakenda má sá í töflunni hér fyrir neðan. Taka skal fram að 

heildarfjöldi svara fyrir hverja setningu nær aldrei upp í 68. Það er vegna þess að 

þátttakendurnir hafa sleppt því að svara einhverjum spurningum.  
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 Já  ?  Nei  Samtals:  

1 27 12 15 54 

2 10 4 39 53 

3 11 3 40 54 

4 17 4 3 54 

5 45 3 4 52 

6 4 2 47 53 

7 53 1 0 54 

8 2 3 48 53 

9 33 10 11 54 

10 3 7 44 54 

11 42 6 6 54 

12 21 5 27 53 

 

Þegar farið var yfir svörin úr könnuninni þá var safnað saman svörum þátttakenda fyrir 

hverja breytu. Þ.e. safnað var saman svörum þátttakenda fyrir hvern aldurshóp og hvert 

menntunarstig. Eftirfarandi töflur sýna þessa samantekt. Fyrst eru aldurshóparnir teknir 

saman og svo menntunarhóparnir:  

 

1. 10-20: 3 þátttakendur  

 Já ? Nei Ekkert merkt 

1. 1 0 1 1 

2. 0 1 1 1 

3. 1 0 1 1 

4. 2 0 0 1 

5. 2 0 0 1 

6. 1 0 1 1 

7. 2 0 0 1 

8. 0 0 2 1 

9. 2 0 0 1 

10. 1 0 1 1 

11. 2 0 0 1 

12. 1 0 1 1 
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2. 20-30: 21 þátttakandi  

 Já ? Nei Ekkert merkt 

1. 10 4 4 3 

2. 2 3 13 3 

3. 3 3 12 3 

4. 7 1 10 3 

5. 14 1 2 4 

6. 2 1 15 3 

7. 17 1 0 3 

8. 0 1 17 3 

9. 14 3 0 3 

10. 1 3 14 3 

11. 12 3 3 3 

12. 8 3 7 3 

 

3. 30-40: 10 þátttakendur  

 Já ? Nei Ekkert merkt 

1 5 1 3 1 

2 1 0 7 2 

3 0 0 9 1 

4 2 1 6 1 

5 9 0 0 1 

6 1 0 7 2 

7 9 0 0 1 

8 0 0 8 2 

9 3 2 4 1 

10 0 0 9 1 

11 7 0 2 1 

12 2 0 6 2 
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4. 40-50: 12 þátttakendur  

 Já ? Nei Ekkert merkt 

1. 5 4 2 1 

2. 3 0 8 1 

3. 2 0 9 1 

4. 2 2 7 1 

5. 9 0 1 2 

6. 0 1 10 1 

7. 11 0 0 1 

8. 0 2 9 1 

9. 8 2 1 1 

10. 1 3 7 1 

11. 10 1 0 1 

12. 4 1 6 1 

 

5. 50-60: 17 þátttakendur  

 Já ? Nei Ekkert merkt 

1. 4 2 5 6 

2. 4 0 7 6 

3. 5 0 6 6 

4. 3 0 8 6 

5. 10 1 0 6 

6. 0 0 11 6 

7. 11 0 0 6 

8. 1 0 10 6 

9. 3 2 6 6 

10. 0 1 10 6 

11. 9 1 1 6 

12. 5 1 5 6 
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6. 60-70: 3 þátttakendur  

 Já ? Nei Ekkert merkt 

1. 2 0 0 1 

2. 0 0 2 1 

3. 0 0 2 1 

4. 1 0 1 1 

5. 1 0 1 1 

6. 0 0 2 1 

7. 2 0 0 1 

8. 1 0 1 1 

9. 2 0 0 1 

10. 0 0 2 1 

11. 2 0 0 1 

12. 1 0 1 1 

 

7. 70-80: 1 þátttakandi  

 Já ? Nei Ekkert merkt 

1.  0 1 0 0 

2.  0 0 1 0 

3.  0 0 1 0 

4.  0 0 1 0 

5.  0 1 0 0 

6.  0 0 1 0 

7.  1 0 0 0 

8.  0 0 1 0 

9.  0 1 0 0 

10 . 0 0 1 0 

11.  0 1 0 0 

12.  0 0 1 0 
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8. 90-100: 1 þátttakandi  

 Já ? Nei Ekkert merkt 

1. 0 0 0 1 

2. 0 0 0 1 

3. 0 0 0 1 

4. 0 0 0 1 

5. 0 0 0 1 

6. 0 0 0 1 

7. 0 0 0 1 

8. 0 0 0 1 

9. 0 0 0 1 

10. 0 0 0 1 

11. 0 0 0 1 

12. 0 0 0 1 

 

1. Grunnskóli: 9 þátttakendur  

 Já ? Nei Ekkert merkt 

1. 3 2 2 2 

2. 1 2 4 2 

3. 4 0 3 2 

4. 3 1 3 2 

5. 6 1 0 2 

6. 2 0 5 2 

7. 7 0 0 2 

8. 1 0 6 2 

9. 4 1 2 2 

10. 1 0 6 2 

11. 6 1 0 2 

12. 4 0 3 2 
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2. Menntaskóli: 25 þátttakendur  

 Já ? Nei Ekkert merkt 

1. 10 4 5 6 

2. 2 2 15 6 

3. 3 3 13 6 

4. 8 1 10 6 

5. 15 0 3 7 

6. 1 1 17 6 

7. 19 0 0 6 

8. 0 1 18 6 

9. 15 3 1 6 

10. 2 4 13 6 

11. 15 3 1 6 

12. 9 3 7 6 

 

3. Háskóli: 32 þátttakendur  

 Já ? Nei Ekkert merkt 

1. 13 6 8 5 

2. 6 0 20 6 

3. 4 0 23 5 

4. 6 2 19 5 

5. 23 2 1 6 

6. 1 1 24 6 

7. 26 1 0 5 

8. 1 1 24 6 

9. 14 6 7 5 

10. 0 3 24 5 

11. 20 3 4 5 

12. 8 2 16 6 
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4. Ekkert af ofantöldu: 2 þátttakendur.  

 Já ? Nei Ekkert merkt 

1. 1 0 0 1 

2. 1 0 0 1 

3. 0 0 1 1 

4. 0 0 1 1 

5. 1 0 0 1 

6. 0 0 1 1 

7. 1 0 0 1 

8. 0 1 0 1 

9. 0 0 1 1 

10. 0 0 1 1 

11. 1 0 0 1 

12. 0 0 1 1 
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Kafli 3  

Til að komast að því hvort notkun tíðasamræmisins sé að minnka var framkvæmd 

könnun þar sem málhafar voru beðnir um að dæma setningar eftir því hvort þeim fannst 

þær málfræðilega réttar eða málfræðilega rangar. Í kafla tvö hérna á undan voru settar 

fram allar „hráar“ upplýsingar úr könnuninni. Þ.e. allar óunnar upplýsingar voru settar 

fram og ekkert var gert með þær annað en að lýsa tölfræðinni úr könnuninni. Í þessum 

kafla verður notkun tíðasamræmis skoðuð út frá leit að máldæmum á netinu, og hins 

vegar verður unnið úr upplýsingunum úr könnuninni í kafla 2 og svo verður 

rannsóknarspurningunni svarað út frá því.  

 

3.1 Leit á netinu  

Í þessum undirkafla verður skoðuð notkun tíðasamræmis á netinu með því að leita að 

máldæmum af vefsíðum þar sem málhafar annað hvort nota eða brjóta regluna um 

tíðasamræmið. Til þess að kanna þetta var flett upp ýmsum setningum (sem annað hvort 

voru teknar út úr könnunni eða búnar til út frá könnuninni) í leitarvélinni Google.  

 

Setningunum var flett upp í gæsalöppum í leitarvélinni og skráð var niður hversu 

margar leitarniðurstöður komu upp fyrir hverja setningu. Í niðurstöðunum úr þessari 

könnun eru svipaðar setningar bornar saman til að sjá hvaða útgáfa af setningunni er 

mest notuð. Þá er fjöldi þeirra dæma þar sem reglunni um tíðasamræmi er fylgt borið 

saman við fjölda þeirra dæma þar sem reglan um tíðasamræmið er brotin. Tenglar og 

heimildir fyrir máldæmunum má finna í viðauka 1 hér neðst í ritgerðinni.  

 

 (3.1) a. „segir (nt) að hann hafi (vth.nt)“ - 440 dæmi 

  b. „sagði (þt) að hann hefði (vth.þt)“ - 461 dæmi 

  c. „sagði (þt) að hann hafi (vth.nt)“ - 336 dæmi  

  d. „segir (nt) að hann hefði (vth.þt)“ - 64 dæmi  

   

 (3.2) a. „segir (nt) að hann sé (vth.nt)“ - 466 dæmi  

  b. „sagði (þt) að hann væri (vth.þt)“ - 392 dæmi  

  c. „sagði (þt) að hann sé (vth.nt)“ - 7 dæmi  

  d. „segir (nt) að hann væri (vth.þt)“ - 16 dæmi  
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 (3.3) a. „spyr (nt) mig hvort ég hafi (vth.nt)“ - 46 dæmi 

  b. „spurði (þt) mig hvort ég hefði (vth.þt)“ - 89 dæmi 

  c. „spurði (þt) mig hvort ég hafi (vth.nt)“ - 12 dæmi  

  d. „spyr (nt) mig hvort ég hefði (vth.þt)“ - 2 dæmi  

   

Tíð  Fjöldi dæma  

nt. - vth.nt. 952 (40,8)%  

þt. - vth.þt.  942 (40,4%)  

þt. - vth.nt.  355 (15,2%)  

nt. - vth.þt.  82 (3,5%)  

Samtals:  2331 (99,9%)  

 

Eins og sést á töflunni þá mynda þau dæmi sem fylgja reglunni um tíðasamræmið 

stærsta hluta, eða u.þ.b. 80%, þeirra dæma sem fundust á netinu. Dæmi þar sem brot er 

á reglunni um tíðasamræmi eru mun færri eða einungis u.þ.b. 18%. Samt sést sá munur 

á þeim dæmum þar sem brot er á reglunni um tíðasamræmi að dæmi þar sem þátíð er í 

móðursetningu og nútíð í aukasetningu eru mun fleiri heldur en þau dæmi þar sem nútíð 

er í móðursetningu og þátíð í aukasetningu. Þetta bendir hugsanlega til þess að málhafar 

séu líklegri til að brjóta gegn reglunni um tíðasamræmi með því að afrita ekki þátíðina 

úr móðursetningunni niður í aukasetninguna frekar heldur en að afrita ekki nútíðina úr 

móðursetningunni niður í aukasetninguna.  

 

Leitin að máldæmum á netinu sýnir að það kemur mun oftar fyrir að reglunni um 

tíðasamræmi sé fylgt. Þetta ýtir undir þá hugmynd að notkun tíðasamræmis sé nokkuð 

virk regla í málkerfum íslenskra málhafa. En á móti kemur að nokkur dæmi eru til um 

brot á tíðasamræmi sem gæti þýtt að í sumum tilfellum séu málhafar hættir að virða 

regluna um tíðasamræmi. Þetta kemur skýrast fram í dæmi 3.1c.  

 

3.2 Svar við rannsóknarspurningunni út frá könnuninni  

Til að svara rannsóknarspurningunni sem sett var fram í upphafi ritgerðarinnar verða 

upplýsingarnar úr könnuninni notaðar. Rannsóknarspurning þessarar ritgerðar er: „er 

notkun tíðasamræmis að minnka í íslensku?“. Í tilgátunni fólst að búist væri við því að 

yngri málhafar og þeir sem eru minna menntaðir fylgdu reglunni um tíðasamræmið 
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síður, og að eldri málhafar og þeir sem eru meira menntaðir væru líklegri til að fylgja 

reglunni um tíðasamræmi. Könnunin var framkvæmd með þessa tilgátu í huga, en spurt 

var um aldur og menntun þátttakenda. Hér verður farið yfir svörin úr könnuninni til að 

svara rannsóknarspurningunni. Í undirkafla 3.2.1 verður farið yfir heildaryfirlitið yfir 

svör þátttakenda úr könnuninni. Í undirkafla 3.2.2 verður farið yfir hvaða setningar sem 

komu fyrir í könnuninni eru sambærilegar. Svo, í undirkafla 3.2.3, verður farið yfir það 

hvernig þessar setningar voru dæmdar í könnuninni og munurinn sem kemur fram í því.  

 

3.2.1 Yfirferð yfir heildarupplýsingarnar úr könnuninni  

Í heildaryfirlitinu yfir svör þátttakendanna í könnuninni kemur fram hversu oft hver 

þátttakandi dæmdi hverja setningu tæka, vafasama eða ótæka. Hér verður farið yfir það 

hvaða setningar voru dæmdar tækar og hvaða setningar voru dæmdar ótækar.  

 

Áður en lengra er haldið skal taka fyrst fram að af öllum þeim setningum sem koma 

fyrir í könnuninni eru engar af þeim dæmdar annað hvort bara tækar eða bara ótækar 

(eða bara vafasamar). En í flestum tilfellum er samt einhver meirihluti sem dæmir 

setningarnar annað hvort tækar eða ótækar.  

 

Af þeim setningum sem koma fyrir í könnuninni þá eru setningar 2, 3, 4, 6, 8, 10 og 12 

setningar sem fylgja ekki reglunni um tíðasamræmi. Meirihluti þátttakenda dæmir 

setningar 2, 3, 6, 8, 10 og 12 ótækar. Í einu tillfelli er setning sem fylgir ekki reglunni 

um tíðasamræmi dæmd tæk af meiri hluta þátttakenda, en það er setning 4. Þetta gæti 

bent til þess að flestir íslenskir málhafar hafi regluna um tíðasamræmi í málkerfinu sínu.  

 

Þær setningar sem koma fyrir í könnuninni og fylgja reglunni um tíðasamræmi eru 

setningar 1, 5, 7, 9 og 11. Meirihlutinn dæmir allar þessar setningar tækar í flestum 

tillfellum kemur fyrir að einhverjir dæmi þær ótækar. Eina undantekningin er setning 7 

sem er nánast alltaf dæmd tæk (nema í einu tilfelli þar sem hún er dæmd vafasöm).  

 

3.2.2 Hvaða setningar eru sambærilegar?  

Sambærilegar setningar eru nánast að öllu leyti eins nema það (í tilfelli þessarar 

rannsóknar) að þær hafi eina sögn sem er í mismunandi tíð. Þetta þarf að taka saman til 
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þess að sjá muninn á því hvernig þátttakendur dæma setningar. Þannig er hægt að sjá 

það t.d. hversu miklu það breytir þegar einni tíð er breytt í setningunni.  

 

Af þeim setningum sem taldar eru upp úr könnuninni í kafla 2.1 hérna fyrir ofan þá eru 

eftirfarandi setningar sambærilegar.  

  

 (3.4) a. Hann hefur (nt) sagt að hann hafi (vth.nt) farið á safnið. (1)  

  b. Hann skrifar (nt) í dagbókina að hann væri (vth.þt) búinn að fá nóg. (3)  

  c. Hann lofar (nt) að hann myndi (vth.þt) laga skápinn. (6)  

   

 (3.5) a. Hann sagði (þt) að hann hefði (vth.þt) lesið bókina. (5)  

  b. Hann hélt (þt) að hann hafi (vth.nt) klárað verkefnið. (2) 

  c. Hann spurði (þt) mig hvort ég hafi (vth.nt) farið í skólann. (12) 

   

 (3.6) a. Hún fer (nt) ekki nema hann fari (vth.nt) líka. (7)  

b. Háskólinn býður (nt) ekki upp á námið nema margir sæktu (vth.þt) um. 

(8)  

   

 (3.7) Þau keyra (nt) heim til þess að hún fái (vth.nt) að lesa bókina. (9)  

   

(3.8) a. Flokkurinn sigraði (þt) í kosningunum þótt hann hefði (vth.þt) lítið 

fylgi í könnunum. (11) 

b. Nemandinn vakti (þt) alla nóttina þótt enginn annar geri (vth.nt) það 

líka. (10) 

  c. Hún söng (þt) þótt mér þyki (vth.nt) það leiðinlegt. (4) 

 

Setningarnar í dæmi 3.4 eru sambærilegar vegna þess að þær hafa allar fallsetningar 

sem aukasetningu og þær afa allar nútíð í móðursetningunni.  

 

Setningarnar í dæmi 3.5 eru sambærilegar vegna þess að þær hafa allar fallsetningar 

sem aukasetningar og þær hafa allar þátíð í móðursetningunni.  

 

Setningarnar í dæmi 3.6 eru sambærilegar vegna þess að þær hafa atvikssetningar sem 

aukasetningar sem hafa báðar atvikstenginguna nema.  
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Setningin sem kemur fyrir í dæmi 3.7 er eina setningin í könnuninni sem er 

ósambærileg við allar aðrar setningar í könnuninni.  

 

Setningarnar í dæmi 3.8 eru sambærilegar vegna þess að þær hafa atvikssetningar sem 

aukasetningar og eru allar tengdar með atvikstengingunni þótt.  

 

3.2.3 Hvernig var þessum sambærilegu setningum svarað?  

Hér verða tekin fyrir dæmi 3.4-3.8 og farið yfir svör þátttakenda í könnuninni, meðal 

annars út frá breytunum aldur og menntun. Svo annars vegar verður farið yfir það hver 

munurinn er á svörum þátttakenda á milli þessara sambærilegu setninga; og hins vegar 

verður það skoðað hvaða áhrif breyturnar hafa á svör þátttakenda.  

 

Af þeim setningum sem koma fyrir í dæmi 3.4 dæmir meirihlutinn setningu 1 tæka og 

setningar 3 og 6 ótækar og þannig sést strax munur á þeirri setningu sem fylgir reglunni 

um tíðasamræmi annars vegar (1) og þeim setningum sem fylgja reglunni ekki (3 og 6). 

Í setningu 1 dæmir meirihlutinn í flestum aldurshópum (20-50 og 60-70) setninguna 

tæka. Í aldurshópnum 50-60 eru fleiri sem dæma setningu 1 ótæka. Í setningu 3 og 6 

dæmir meirihlutinn í flestum aldurshópum (eða 20-80) setninguna ótæka. Enginn 

áberandi munur á aldursflokkum sést í setningum 1, 3 og 6. Í setningu 1 og 6 dæmir 

meirihultinn í flestum menntunarhópum (grunnskólanám-háskólanám) setninguna tæka. 

Í setningu 3 dæmir meirihlutinn af grunnskólanáms-þátttakendum setninguna tæka en 

meirihluti menntaskóla- og háskóla-þátttakenda dæma hana ótæka. Lítill sem enginn 

munur sést á menntunarhópum í setningum 1, 3 og 6.  

 

Af þeim setningum sem koma fyrir í dæmi 3.5 dæmir meirihlutinn setningar 5 og 12 

tækar en setningu 2 ótæka. Í setningu 2 dæmir meirihluti flestra aldurshópa (eða 20-80) 

setninguna ótæka. Það sama á við um menntunarhópana en meirihluti flestra 

menntunarhópa (grunnskólanám-háskólanám) dæmir setninguna ótæka. Í setningu 5 

dæmir meirihluti flestra aldurshópa (eða 10-60) setninguna tæka. Það sama á við um 

menntunarhópana en meirihluti allra menntunarhópa dæmir setninguna tæka. Lítill sem 

enginn munur kemur fram á milli aldurshópa og menntunarhópa í setningum 2 og 5. Í 

setningu 12 kemur fram munur á milli aldurshópa og menntunarhópa. Meirihluti 
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aldurshópsins 20-30 dæmir setninguna tæka en meirihluti aldurshópanna 30-50 og 70-

80 dæmir setninguna ótæka. Þá dæmir meirihluti grunnskóla- og menntaskóla-

þátttakenda setninguna tæka en meirihluti háskólaþátttakenda og þeirra sem skráðu við 

„ekkert af ofantöldu“ dæma setninguna ótæka.  

 

Munurinn á aldurshópunum í setningu 12 gæti bent til þess að yngri málhafar hafi ekki 

reglunni um tíðasamræmið, en setningin fylgir ekki reglunni um tíðasamræmi og yngri 

málhafar dæma hana tæka. Á móti kemur að eldri málhafar dæma hana ótæka og gætu 

þess vegna verið með regluna um tíðasamræmi.  

 

Munurinn á menntunarhópunum í setningu 12 gæti bent til þess að þeir sem hafa minni 

menntun (grunnskóla- og menntaskólanám) hafi ekki regluna um tíðasamræmi vegna 

þess að þeir dæma setningu tæka sem fylgir ekki reglunni um tíðasamræmi; á meðan 

háskólamenntaðir þátttakendur dæma setninguna ótæka. Taka skal samt fram að þetta 

passar ekki endilega vegna þess að meirihluti þeirra sem segjast hafa enga menntun 

dæma setninguna ótæka.  

 

Af þeim setningum sem koma fyrir í dæmi 3.6 dæmir meirihluti þátttakenda setningu 7 

tæka og setningu 8 ótæka. Meirihluti flestra aldurshópa (eða 10-80) dæma setningu 7 

tæka og meirihluti flestra aldurshópa (eða 10-60 og 70-80) dæma setningu 8 ótæka. Það 

sama á við um menntunarhópana en meirihluti allra menntunarhópa dæma setningu 7 

tæka, og meirihluti flestra menntunarhópa (grunnskólanám-háskólanám) dæma setningu 

8 ótæka. Lítill sem enginn munur finnst á aldurshópum og menntunarhópum í 

setningum 7 og 8.  

 

Setningin sem kemur fyrir í dæmi 3.7 er dæmt tæk af meirihluta þáttakendanna. Þá er 

það mismunandi eftir aldurshópum hvort setningin sé dæmt tæk: 10-30, 40-50 og 60-70 

dæma setninguna tæka á meðan aldurshópar 30-40 og 50-60 dæma setninguna ótæka. 

Þá dæma allir menntunarhópar nema þeir sem merktu við „ekkert af ofantöldu“ setningu 

9 tæka. Lítinn sem engann heildstæðann mun er að finna á milli aldurshópa í setningu 9. 

En þann mun má finna á milli menntunarhópa að meirihluti þeirra sem segjast hafa enga 

menntun dæma setningu ótæka sem fylgir reglu tíðasamræmis, en meirihluti þeirra sem 

hafa menntun dæma hana tæka.  
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Af þeim setningum sem koma fyrir í dæmi 3.8 eru setningar 4 og 11 dæmdar tækar af 

meirihluta þátttakenda en setning 10 dæmd ótæk. Meirihlutinn af flestum aldurshópar 

(eða 10-70) dæma setningu 11 tæka. Þá dæmir meirihlutinn af flestum aldurshópum 

(eða 20-80) setningu 10 ótæka. Það sama á við um setningu 4 en þar eru það 

aldurshóparnir 20-60 og 70-80 sem dæma hana ótæka, á meðan aldurshópur 10-20 

dæmir hana tæka. Allir menntunarhópar dæma setningu 11 tæka, og flestir 

menntunarhópar dæma setningar 10 og 4 ótækar. Ein undantekning er að jafnmargir í 

grunnskólahópnum dæma setningu 4 tæka og ótæka. Þá finnst lítill sem enginn munur á 

því hvernig aldurshópar og menntunarhópar dæma setningar 4, 10 og 11.  

 

Samanburður á sambærilegusetningunum sýnir að það er mismunandi hvort setning sé 

dæmd tæk eða ótæk eftir því hvaða tíð er breytt í setningunni. Í dæmi 3.4 og 3.6 eru 

allar setningar sem fylgja reglunni um tíðasamræmið dæmdar tækar af meirihluta 

þátttakenda (setningar 1 og 7), og þær sem fylgja ekki reglunni um tíðasamræmið eru 

dæmdar ótækar af meirihluta þátttakenda (setningar 3, 6 og 8). Hins vegar gerist það í 

dæmum 3.5 og 3.8 að setningar sem fylgja ekki reglunni um tíðasamræmi eru dæmdar 

tækar af meirihluta þátttakenda, en hér er átt við setningar 12 og 4.  

 

Aldur og menntun virðist í flestum tilvikum hafa lítil sem engin áhrif á það hvaða 

setningar eru dæmdar tækar og ótækar. Í flestum dæmunum dæma meirihlutar 

aldurshópanna og menntunarhópanna setningarnar á svipaðan hátt. Eina undantekningin 

frá þessu virðist vera dæmi 12 þar sem meirihluti yngri málhafa dæma þessa setningu 

tæka en eldri málhafar dæma hana ótæka.  

 

3.2.4 Rannsóknarspurningu svarað út frá upplýsingum úr könnuninni  

Hér verða upplýsingarnar sem farið var yfir í köflum 3.2.1-3.2.3 hérna á undan notaðar 

til að svara rannsóknarspurningu ritgerðarinnar.  

 

Í flestum tilfellum eru setningar sem fylgja reglunni um tíðasamræmi dæmdar sem 

tækar setningar af meirihluta þátttakenda og setningar sem fylgja ekki reglunni um 

tíðasamræmi dæmdar ótækar af meirihluta þátttakenda. Ein undantekning frá þessu er 

setning 4.  
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Það er samt aldrei svart og hvítt hvernig setningarnar eru dæmdar. Þ.e. það kemur aldrei 

fyrir að setning sé dæmd annað hvort bara tæk, vafasöm eða ótæk af öllum 

þátttakendunum. Þetta þýðir að það liggur á gráu svæði hvort notkun tíðasamræmis sé 

að minnka. Það koma í flestum tilvikum fyrir einhverjir þátttakendur sem dæma 

setningu tæka sem fylgir ekki reglunni um tíðasamræmi.  

 

Þá virðast breyturnar aldur og menntun hafa lítil áhrif á það hvernig setningarnar eru 

dæmdar vegna þess að, eins og kom fram í kafla 3.2.3, dæma aldurshóparnir og 

menntunarhóparnir setningarnar á svipaðan hátt. Það að flestir dæmi setningar sem 

fylgja reglunni tækar og setningar sem brjóta regluna ótækar og að aldur hefur engin 

áhrif gæti bent til þess að málhafar séu frekar að hætta að nota regluna þegar þeir eru á 

fullorðins árum frekar heldur en að börn hætta að læra regluna á máltökuskeiðinu og 

mynda málkerfið sitt án reglunnar. Eina undantekningin frá þessu er setning 12 þar sem 

munur er á því hvernig aldurshópar og menntunarhópar dæma setningarnar. Þá dæma 

yngri málhafar þessa reglu tæka þó svo hún fylgi ekki reglunni um tíðasamræmi og eldri 

málhafar dæma hana ótæka.  

 

Tegund aukasetningarinnar virðist ekki hafa nein áhrif á það hvernig setningarnar eru 

dæmdar. Þ.e. svo lengi sem setningin fylgir reglunni þá er hún dæmd tæk af meirihluta 

þátttakenda; og setning sem fylgir ekki reglunni er dæmd ótæk af meirihluta 

þátttakenda.  

 

Þá sýnir athugunin í kafla 3.1 að mun fleiri dæmi séu til um setningar þar sem reglunni 

um tíðasamræmi er fylgt, þó svo það séu til allmörg dæmi þar sem reglan um 

tíðasamræmi er brotin.  

 

Sumir málhafar virðast í sumum tilfellum fylgja ekki reglunni um tíðasamræmi, vegna 

þess að þeir dæma setningar tækar sem fylgja ekki reglunni. Þess vegna er svarið við 

rannsóknarspurningu ritgerðarinnar að notkun tíðasamræmis sé að minnka eitthvað. Það 

er að minnsta kosti ljóst að ekki fylgi allir reglunni um tíðasamræmi, en sá hópur er 

mjög lítill og þessi breyting (þ.e. að notkun tíðasamræmis sé að minnka) er ekki kominn 

mjög langt. Þ.e. þessi breyting er einungis búinn að hafa áhrif á lítinn hóp málhafa í 

íslensku.  
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Lokaorð  

Samantekt  

Árni Böðvarsson og Ari Páll Kristinsson hafa sagt frá því að til sé regla í íslensku sem 

segir að sögn í móðursetningu og sögn í aukasetningu skuli vera í sömu tíð. Þetta kallast 

tíðasamræmi. Þa hafa þeir fjallað um það að æskilegt sé fyrir íslenska málhafa að fylgja 

reglunni um tíðasamræmi og að það líti illa út þegar þessari reglu er ekki fylgt. Þessi 

umfjöllun Árna og Ara vekur þá spurningu hvort notkun tíðasamræmi sé að minnka í 

íslensku, vegna þess að þeir eru að minna fólk á að nota þessa reglu.  

 

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er: er notkun tíðasamræmis að minnka í íslensku? 

Tilgátan er að yngri málhafar fylgi reglunni um tíðasamræmið minna heldur en eldri 

málhafar, og að þeir sem eru meira menntaðir fylgi frekar reglunni um tíðasamræmi 

heldur en þeir sem hafa minni menntun.  

 

Samkvæmt reglunni um tíðasamræmi þarf sögn í móðursetningu og sögn í aukasetningu 

að vera í sömu tíð þegar aukasetningin er í viðtengingarhætti. Þess vegna þarf að 

útskýra: hinar mismunandi tegundir aukasetninga sem til eru í íslensku; hvenær 

viðtenginarháttur kemur fyrir í aukasetningum; og útskýra nánar hvernig tíðasamræmi 

virkar.  

 

Til eru þrjár tegundir af aukasetningum í íslensku: fallsetningar, atvikssetningar og 

tilvísunarsetningar. Til eru tvær tegundir fallsetninga: skýringarsetningar (að-setningar) 

og spurnarsetningar. Til eru ýmsar tegundir atvikssetninga og miðast þær allar út frá því 

hvernig atvikstenginging er notuð til að tengja saman móðursetninguna og 

aukasetninguna.  

 

Það hvort viðtengingarháttur sé notaður í aukasetningum er annað hvort ákveðið af því 

hvernig sögn er notuð í móðursetningu, og svo geta atvikstengingar gert kröfur um það 

hvaða hættir séu notaðir. Óstaðreyndarsagnir gera vanalega kröfu um venjulegan 

viðtengingarhátt og staðreyndarfullyrðingarsagnir gera vanalega kröfu um svokallaðan 

skulu-viðtengingarhátt. Eftirfarandi atvikstengingar gera vanalega kröfu um 

viðtengingarhátt í atvikssetningunni.  
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Einungis er gerð krafa um tíðasamræmi milli aukasetningar í viðtengingarhætti og 

móðursetningar. Og þessi regla er nokkuð ströng í íslensku. Þá þarf fyrst að koma 

viðtengingarháttur í aukasetninguna og svo afritar aukasetningin tíðina út 

móðursetningunni niður í aukasetninguna.  

 

Til að komast að því hvort notkun tíðasamræmis væri að minnka þá var framkvæmd 

könnun í formi dómaprófs þar sem þátttakendur áttu að dæma setningar, sem annað 

hvort fylgdu eða fylgdu ekki reglunni um tíðasamræmi, annað hvort tækar, vafasamar 

eða ótækar. Einnig voru notaðar tvær breytur: aldur og menntun. Til að kanna hvort 

tilgátan væri rétt. Könnunin var framkvæmd á netinu og náðust 68 þátttakendur sem 

tilheyrðu mismunandi aldurshópum og höfð mismunandi menntun (allt frá engri 

menntun yfir í háskólamenntun). Niðurstöðurnar úr könnuninni eru sýndar í kafla 2.2.  

 

Ásamt könnuninni sjálfri var framkvæmd stutt athugun á netinu þar sem leitað var að 

máldæmum af vefsíðum. Flett var upp mismunandi útgáfum af sömu setningunum, en 

þá var tíðunum í móðursetningunni og aukasetningunni breytt. Könnunin sýndi að fleiri 

máldæmi séu til þar sem reglan um tíðasamræmi er ekki brotin, þó svo það kom 

allmörgu sinnum fyrir að til voru máldæmi þar sem reglan var brotin.  

 

Svo var unnið úr upplýsingum úr könnuninni sem settar voru fram í kafla 2.2. Farið var 

yfir heildaryfirlitið og kannað hversu margir dæmdu hvaða setningar annað hvort tækar, 

vafasamar eða ótækar. Svo voru setningum úr könnuninni flokkað saman eftir því hvort 

þær voru sambærilegar. Þ.e. setningar sem höfðu eins tegundir af aukasetningum og 

uppröðun á tíð í móðursetningu og aukasetningu. Þá var farið yfir þessar sambærilegu 

setningar út frá breytunum. Svo voru allar þessar upplýsingar í sem komu fram í kafla 2 

og 3 notaðar til að svara rannsóknarspurningu ritgerðarinnar. Í ljós kom að mögulegt sé 

að notkun tíðasamræmis sé að minnka í einhverjum tilfellum, þó svo að þessi breyting 

sé alls ekki komin langt á leið.  

 

Niðurstaða  

Niðurstaða þessarar ritgerðar er að svarið við rannsóknarspurningunni er já, en tilgátan 

er ekki rétt nema í einu undantekningartilviki. Notkun tíðasamræmis er eitthvað að 

minnka vegna þess að ýmsir þátttakendur dæmdu setningar tækar sem brutu regluna um 
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tíðasamræmi. Í flestum tilvikum virðist tilgátan ekki vera rétt vegna þess að aldurshópar 

og menntunarhópar dæma setningar eins. Þ.e. það er oft enginn munur á því hvernig t.d. 

aldurshóparnir 10-20 annars vegar og 50-60 hins vegar dæma setningar; og oft er einnig 

enginn munur á því hvernig t.d. grunnskólamenntað fólk og háskólamenntað fólk dæmir 

tiltekna setningu. Eitt undantekningartilvik kom samt upp í könnununinni þar sem 

einstaklingar á aldrinum 20-30 dæmdu setningu sem braut regluna um tíðasamræmi 

tæka, en á móti dæmdu einstaklingar á aldrinum 30-50 og 70-80 sömu setninguna 

ótæka. Þetta sýnir að það gæti verið að yngri málhafarnir hafi ekki regluna um 

tíðasamræmi í málkerfinu sínu í ákveðnum tilfellum.  
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Viðauki 1: Könnun á netinu  
 

Könnunin var framkvæmd miðvikudaginn 8. maí 2013. Flett var upp máldæmum með 

leitarvélinni Google (www.google.is). Tenglar á dæmin sjást hérna fyrir neðan.  

 

 Tækar setningar:  

 

 „sagði (þt) að hann hefði (vth.þt)“ - skilar 461 niðurstöðum  

 

https://www.google.is/search?q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+hef%C3%B0i%

22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-

a#q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+hef%C3%B0i%22&client=firefox-

a&hs=NAb&rls=org.mozilla:is:official&ei=Z7yJUZz1AqWX0AW7mIH4Dw&start=45

1&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1

366&bih=679  

 

 „segir (nt) að hann hafi (vth.nt)“ - skilar 440 niðurstöðum  

 

https://www.google.is/search?q=%22segir+a%C3%B0+hann+hafi%22&ie=utf-

8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-

a#q=%22segir+a%C3%B0+hann+hafi%22&client=firefox-

a&hs=EBb&rls=org.mozilla:is:official&ei=nLyJUfigLqfX0QWK0YHYDA&start=430

&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=13

66&bih=679  

 

 „segir (nt) að hann sé (vth.nt)“ - skilar 466 niðurstöðum  

 

https://www.google.is/search?q=%22segir+a%C3%B0+hann+s%C3%A9%22&ie=utf-

8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-

a#q=%22segir+a%C3%B0+hann+s%C3%A9%22&client=firefox-

a&hs=YHI&rls=org.mozilla:is:official&ei=KdeJUY7bNuqm0AWZ9ICICg&start=457

&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=13

66&bih=679  

 

 „sagði (þt) að hann væri (vth.þt)“ - skilar 392 niðurstöðum  

 

https://www.google.is/search?q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+v%C3%A6ri%2

2&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-

a#q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+v%C3%A6ri%22&client=firefox-

a&hs=F4a&rls=org.mozilla:is:official&ei=67qJUYG1OMPG0QWM9YDgAQ&start=3

82&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=

1366&bih=679  

 

 „spurði (þt) mig hvort ég hefði (vth.þt)“ - skilar 89 niðurstöðum  

 

https://www.google.is/search?q=%22spur%C3%B0i+mig+hvort+%C3%A9g+hef%C3

%B0i%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-

a#q=%22spur%C3%B0i+mig+hvort+%C3%A9g+hef%C3%B0i%22&client=firefox-

a&hs=YPG&rls=org.mozilla:is:official&ei=EbuJUdfACYTz0gXIrYCABg&start=90&s

http://www.google.is/
https://www.google.is/search?q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+hef%C3%B0i%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+hef%C3%B0i%22&client=firefox-a&hs=NAb&rls=org.mozilla:is:official&ei=Z7yJUZz1AqWX0AW7mIH4Dw&start=451&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+hef%C3%B0i%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+hef%C3%B0i%22&client=firefox-a&hs=NAb&rls=org.mozilla:is:official&ei=Z7yJUZz1AqWX0AW7mIH4Dw&start=451&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+hef%C3%B0i%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+hef%C3%B0i%22&client=firefox-a&hs=NAb&rls=org.mozilla:is:official&ei=Z7yJUZz1AqWX0AW7mIH4Dw&start=451&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+hef%C3%B0i%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+hef%C3%B0i%22&client=firefox-a&hs=NAb&rls=org.mozilla:is:official&ei=Z7yJUZz1AqWX0AW7mIH4Dw&start=451&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+hef%C3%B0i%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+hef%C3%B0i%22&client=firefox-a&hs=NAb&rls=org.mozilla:is:official&ei=Z7yJUZz1AqWX0AW7mIH4Dw&start=451&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+hef%C3%B0i%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+hef%C3%B0i%22&client=firefox-a&hs=NAb&rls=org.mozilla:is:official&ei=Z7yJUZz1AqWX0AW7mIH4Dw&start=451&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22segir+a%C3%B0+hann+hafi%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22segir+a%C3%B0+hann+hafi%22&client=firefox-a&hs=EBb&rls=org.mozilla:is:official&ei=nLyJUfigLqfX0QWK0YHYDA&start=430&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22segir+a%C3%B0+hann+hafi%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22segir+a%C3%B0+hann+hafi%22&client=firefox-a&hs=EBb&rls=org.mozilla:is:official&ei=nLyJUfigLqfX0QWK0YHYDA&start=430&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22segir+a%C3%B0+hann+hafi%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22segir+a%C3%B0+hann+hafi%22&client=firefox-a&hs=EBb&rls=org.mozilla:is:official&ei=nLyJUfigLqfX0QWK0YHYDA&start=430&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22segir+a%C3%B0+hann+hafi%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22segir+a%C3%B0+hann+hafi%22&client=firefox-a&hs=EBb&rls=org.mozilla:is:official&ei=nLyJUfigLqfX0QWK0YHYDA&start=430&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22segir+a%C3%B0+hann+hafi%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22segir+a%C3%B0+hann+hafi%22&client=firefox-a&hs=EBb&rls=org.mozilla:is:official&ei=nLyJUfigLqfX0QWK0YHYDA&start=430&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22segir+a%C3%B0+hann+hafi%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22segir+a%C3%B0+hann+hafi%22&client=firefox-a&hs=EBb&rls=org.mozilla:is:official&ei=nLyJUfigLqfX0QWK0YHYDA&start=430&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22segir+a%C3%B0+hann+s%C3%A9%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22segir+a%C3%B0+hann+s%C3%A9%22&client=firefox-a&hs=YHI&rls=org.mozilla:is:official&ei=KdeJUY7bNuqm0AWZ9ICICg&start=457&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22segir+a%C3%B0+hann+s%C3%A9%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22segir+a%C3%B0+hann+s%C3%A9%22&client=firefox-a&hs=YHI&rls=org.mozilla:is:official&ei=KdeJUY7bNuqm0AWZ9ICICg&start=457&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22segir+a%C3%B0+hann+s%C3%A9%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22segir+a%C3%B0+hann+s%C3%A9%22&client=firefox-a&hs=YHI&rls=org.mozilla:is:official&ei=KdeJUY7bNuqm0AWZ9ICICg&start=457&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22segir+a%C3%B0+hann+s%C3%A9%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22segir+a%C3%B0+hann+s%C3%A9%22&client=firefox-a&hs=YHI&rls=org.mozilla:is:official&ei=KdeJUY7bNuqm0AWZ9ICICg&start=457&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22segir+a%C3%B0+hann+s%C3%A9%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22segir+a%C3%B0+hann+s%C3%A9%22&client=firefox-a&hs=YHI&rls=org.mozilla:is:official&ei=KdeJUY7bNuqm0AWZ9ICICg&start=457&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22segir+a%C3%B0+hann+s%C3%A9%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22segir+a%C3%B0+hann+s%C3%A9%22&client=firefox-a&hs=YHI&rls=org.mozilla:is:official&ei=KdeJUY7bNuqm0AWZ9ICICg&start=457&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+v%C3%A6ri%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+v%C3%A6ri%22&client=firefox-a&hs=F4a&rls=org.mozilla:is:official&ei=67qJUYG1OMPG0QWM9YDgAQ&start=382&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+v%C3%A6ri%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+v%C3%A6ri%22&client=firefox-a&hs=F4a&rls=org.mozilla:is:official&ei=67qJUYG1OMPG0QWM9YDgAQ&start=382&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+v%C3%A6ri%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+v%C3%A6ri%22&client=firefox-a&hs=F4a&rls=org.mozilla:is:official&ei=67qJUYG1OMPG0QWM9YDgAQ&start=382&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+v%C3%A6ri%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+v%C3%A6ri%22&client=firefox-a&hs=F4a&rls=org.mozilla:is:official&ei=67qJUYG1OMPG0QWM9YDgAQ&start=382&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+v%C3%A6ri%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+v%C3%A6ri%22&client=firefox-a&hs=F4a&rls=org.mozilla:is:official&ei=67qJUYG1OMPG0QWM9YDgAQ&start=382&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+v%C3%A6ri%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+v%C3%A6ri%22&client=firefox-a&hs=F4a&rls=org.mozilla:is:official&ei=67qJUYG1OMPG0QWM9YDgAQ&start=382&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
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a=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366

&bih=679 

 

 „spyr (nt) mig hvort ég hafi (vth.nt)“ - skilar 46 niðurstöðum  

 

https://www.google.is/search?q=%22spyr+mig+hvort+%C3%A9g+hafi%22&ie=utf-

8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-

a#q=%22spyr+mig+hvort+%C3%A9g+hafi%22&client=firefox-

a&hs=U5a&rls=org.mozilla:is:official&ei=OLuJUduaFKOd0QW13IHYBg&start=50&

sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=136

6&bih=679  

 

 Ótækar setningar:  

 

 „sagði (þt) að hann hafi (vth.nt)“ - skilar 336 niðurstöðum  

 

https://www.google.is/search?q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+hafi%22&ie=utf

-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-

a#q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+hafi%22&client=firefox-

a&hs=b6a&rls=org.mozilla:is:official&ei=fbuJUfLUDIPR0QXpvYHoDQ&start=329&

sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=136

6&bih=679  

 

 „sagði (þt) að hann sé (vth.nt)“ - skilar 7 niðurstöðum  

 

https://www.google.is/search?q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+s%C3%A9%22

&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a  

 

 „spurði (þt) mig hvort ég hafi (vth.nt)“ - skilar 12 niðurstöðum  

 

https://www.google.is/search?q=%22spur%C3%B0i+mig+hvort+%C3%A9g+hafi%22

&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-

a#q=%22spur%C3%B0i+mig+hvort+%C3%A9g+hafi%22&client=firefox-

a&hs=7mv&rls=org.mozilla:is:official&ei=yLuJUdaNAfCb1AXJ2IHwDg&start=10&s

a=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366

&bih=679  

 

 „segir (nt) að hann hefði (vth.þt)“ - skilar 64 niðurstöðum  

 

https://www.google.is/search?q=%22segir+a%C3%B0+hann+hef%C3%B0i%22&ie=ut

f-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-

a#q=%22segir+a%C3%B0+hann+hef%C3%B0i%22&client=firefox-

a&hs=vSG&rls=org.mozilla:is:official&ei=4ruJUbW7K8im0AXynYCQDQ&start=60

&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=13

66&bih=679  

 

 „segir (nt) að hann væri (vth.þt)“ - skilar 16 niðurstöðum  

 

https://www.google.is/search?q=%22segir+a%C3%B0+hann+v%C3%A6ri%22&ie=utf

-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-

https://www.google.is/search?q=%22spyr+mig+hvort+%C3%A9g+hafi%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22spyr+mig+hvort+%C3%A9g+hafi%22&client=firefox-a&hs=U5a&rls=org.mozilla:is:official&ei=OLuJUduaFKOd0QW13IHYBg&start=50&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22spyr+mig+hvort+%C3%A9g+hafi%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22spyr+mig+hvort+%C3%A9g+hafi%22&client=firefox-a&hs=U5a&rls=org.mozilla:is:official&ei=OLuJUduaFKOd0QW13IHYBg&start=50&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22spyr+mig+hvort+%C3%A9g+hafi%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22spyr+mig+hvort+%C3%A9g+hafi%22&client=firefox-a&hs=U5a&rls=org.mozilla:is:official&ei=OLuJUduaFKOd0QW13IHYBg&start=50&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22spyr+mig+hvort+%C3%A9g+hafi%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22spyr+mig+hvort+%C3%A9g+hafi%22&client=firefox-a&hs=U5a&rls=org.mozilla:is:official&ei=OLuJUduaFKOd0QW13IHYBg&start=50&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22spyr+mig+hvort+%C3%A9g+hafi%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22spyr+mig+hvort+%C3%A9g+hafi%22&client=firefox-a&hs=U5a&rls=org.mozilla:is:official&ei=OLuJUduaFKOd0QW13IHYBg&start=50&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22spyr+mig+hvort+%C3%A9g+hafi%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22spyr+mig+hvort+%C3%A9g+hafi%22&client=firefox-a&hs=U5a&rls=org.mozilla:is:official&ei=OLuJUduaFKOd0QW13IHYBg&start=50&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+hafi%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+hafi%22&client=firefox-a&hs=b6a&rls=org.mozilla:is:official&ei=fbuJUfLUDIPR0QXpvYHoDQ&start=329&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+hafi%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+hafi%22&client=firefox-a&hs=b6a&rls=org.mozilla:is:official&ei=fbuJUfLUDIPR0QXpvYHoDQ&start=329&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+hafi%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+hafi%22&client=firefox-a&hs=b6a&rls=org.mozilla:is:official&ei=fbuJUfLUDIPR0QXpvYHoDQ&start=329&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+hafi%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+hafi%22&client=firefox-a&hs=b6a&rls=org.mozilla:is:official&ei=fbuJUfLUDIPR0QXpvYHoDQ&start=329&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+hafi%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+hafi%22&client=firefox-a&hs=b6a&rls=org.mozilla:is:official&ei=fbuJUfLUDIPR0QXpvYHoDQ&start=329&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+hafi%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+hafi%22&client=firefox-a&hs=b6a&rls=org.mozilla:is:official&ei=fbuJUfLUDIPR0QXpvYHoDQ&start=329&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+s%C3%A9%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a
https://www.google.is/search?q=%22sag%C3%B0i+a%C3%B0+hann+s%C3%A9%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a
https://www.google.is/search?q=%22spur%C3%B0i+mig+hvort+%C3%A9g+hafi%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22spur%C3%B0i+mig+hvort+%C3%A9g+hafi%22&client=firefox-a&hs=7mv&rls=org.mozilla:is:official&ei=yLuJUdaNAfCb1AXJ2IHwDg&start=10&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22spur%C3%B0i+mig+hvort+%C3%A9g+hafi%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22spur%C3%B0i+mig+hvort+%C3%A9g+hafi%22&client=firefox-a&hs=7mv&rls=org.mozilla:is:official&ei=yLuJUdaNAfCb1AXJ2IHwDg&start=10&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22spur%C3%B0i+mig+hvort+%C3%A9g+hafi%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22spur%C3%B0i+mig+hvort+%C3%A9g+hafi%22&client=firefox-a&hs=7mv&rls=org.mozilla:is:official&ei=yLuJUdaNAfCb1AXJ2IHwDg&start=10&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22spur%C3%B0i+mig+hvort+%C3%A9g+hafi%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22spur%C3%B0i+mig+hvort+%C3%A9g+hafi%22&client=firefox-a&hs=7mv&rls=org.mozilla:is:official&ei=yLuJUdaNAfCb1AXJ2IHwDg&start=10&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22spur%C3%B0i+mig+hvort+%C3%A9g+hafi%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22spur%C3%B0i+mig+hvort+%C3%A9g+hafi%22&client=firefox-a&hs=7mv&rls=org.mozilla:is:official&ei=yLuJUdaNAfCb1AXJ2IHwDg&start=10&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22spur%C3%B0i+mig+hvort+%C3%A9g+hafi%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22spur%C3%B0i+mig+hvort+%C3%A9g+hafi%22&client=firefox-a&hs=7mv&rls=org.mozilla:is:official&ei=yLuJUdaNAfCb1AXJ2IHwDg&start=10&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22segir+a%C3%B0+hann+hef%C3%B0i%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22segir+a%C3%B0+hann+hef%C3%B0i%22&client=firefox-a&hs=vSG&rls=org.mozilla:is:official&ei=4ruJUbW7K8im0AXynYCQDQ&start=60&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22segir+a%C3%B0+hann+hef%C3%B0i%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22segir+a%C3%B0+hann+hef%C3%B0i%22&client=firefox-a&hs=vSG&rls=org.mozilla:is:official&ei=4ruJUbW7K8im0AXynYCQDQ&start=60&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22segir+a%C3%B0+hann+hef%C3%B0i%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22segir+a%C3%B0+hann+hef%C3%B0i%22&client=firefox-a&hs=vSG&rls=org.mozilla:is:official&ei=4ruJUbW7K8im0AXynYCQDQ&start=60&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22segir+a%C3%B0+hann+hef%C3%B0i%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22segir+a%C3%B0+hann+hef%C3%B0i%22&client=firefox-a&hs=vSG&rls=org.mozilla:is:official&ei=4ruJUbW7K8im0AXynYCQDQ&start=60&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22segir+a%C3%B0+hann+hef%C3%B0i%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22segir+a%C3%B0+hann+hef%C3%B0i%22&client=firefox-a&hs=vSG&rls=org.mozilla:is:official&ei=4ruJUbW7K8im0AXynYCQDQ&start=60&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22segir+a%C3%B0+hann+hef%C3%B0i%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22segir+a%C3%B0+hann+hef%C3%B0i%22&client=firefox-a&hs=vSG&rls=org.mozilla:is:official&ei=4ruJUbW7K8im0AXynYCQDQ&start=60&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22segir+a%C3%B0+hann+v%C3%A6ri%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22segir+a%C3%B0+hann+v%C3%A6ri%22&client=firefox-a&hs=gov&rls=org.mozilla:is:official&ei=KbyJUaD8EMXP0QX_7YGgCQ&start=10&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
https://www.google.is/search?q=%22segir+a%C3%B0+hann+v%C3%A6ri%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a#q=%22segir+a%C3%B0+hann+v%C3%A6ri%22&client=firefox-a&hs=gov&rls=org.mozilla:is:official&ei=KbyJUaD8EMXP0QX_7YGgCQ&start=10&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=1366&bih=679
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a#q=%22segir+a%C3%B0+hann+v%C3%A6ri%22&client=firefox-

a&hs=gov&rls=org.mozilla:is:official&ei=KbyJUaD8EMXP0QX_7YGgCQ&start=10

&sa=N&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.46226182,d.d2k&fp=a10c85edd706c3b1&biw=13

66&bih=679  

 

 „spyr (nt) hvort ég hefði (vth.þt)“ - skilar 2 niðurstöðum  

 

https://www.google.is/search?q=%22spyr+mig+hvort+%C3%A9g+hef%C3%B0i%22&

ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a  

 

  

https://www.google.is/search?q=%22spyr+mig+hvort+%C3%A9g+hef%C3%B0i%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a
https://www.google.is/search?q=%22spyr+mig+hvort+%C3%A9g+hef%C3%B0i%22&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:is:official&client=firefox-a
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Viðauki 2: Könnunin  
 

Þessi könnun gengur út að að þú dæmir hvort þér finnst setningarnar málfræðilega (ekki 

merkingarlega) réttar eða rangar. Mikilvægt er að þú dæmir setningarnar eftir eigin 

máltilfinningu. Það er ekkert rétt eða rangt svar, heldur einungis hvað þér finnst. Við 

hverja setningu getur þú valið eitt af þremur svörum. Valkostirnir eru eftirfarandi:  

  

 Já: málfræðilega rétt.  

 ?: vafasöm setning.  

 Nei: málfræðilega rangt.  

  

Breytur:  

  

 Aldur:  

   

  1-10  

  10-20  

  20-30  

  30-40  

  40-50  

  50-60  

  60-70  

  80-90  

  90-100  

   

 Menntun (merkja við hæsta menntunarstig sem þátttakandi hefur lokið):  

   

  grunnskólanám  

  menntaskólanám  

  háskólanám  

 

Spurningablaðið:  

 

Nr.  Setningar.  Já.  ?  Nei.  

1. Hann hefur sagt að hann hafi farið á safnið.     

2. Sveit fór maðurinn í.     

3. Hann hélt að hann hafi klárað verkefnið.     

4. Hundurinn gelti mikið.     

5. Hann skrifar í dagbókina að hann væri búinn að fá nóg.     

6. Ég fór í skólann í gær.     

7. Hún söng þótt mér þyki það leiðinlegt.     

8. Hann sagði að hann hefði lesið bókina.     

9. Maðurinn var hærri en ég.     

10. Þetta hús fallega stóra er til sölu.     

11. Þetta er grimmi stóri varðhundurinn.     

12. Hann lofar að hann myndi laga skápinn.     

13. Þessi langi ljóti snákur beit mig.     

14. Hún fer ekki nema hann fari líka.     

15. Stóri diskurinn brotnaði í marga litla hluta.     
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16. Hendina rak hann í hurðina.     

17. Háskólinn býður ekki upp á námið nema margir sæktu um.    

18. Hún er fallegari.     

19. Þau keyra heim til þess að hún fái að lesa bókina.     

20. Hann er vondur.     

21. Nemandinn vakti alla nóttina þótt enginn annar geri það líka.     

22. Flokkurinn sigraði í kosningunum þótt hann hefði lítið fylgi í 

könnunum.  

   

23. Byggingin nýja falleg er.     

24. Hann spurði mig hvort ég hafi farið í skólann.    

 




	ritgerdir_forsida_1
	ritgerdir_titilsida
	BA-ritgerð - Bjarni Barkarson


 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after current page
     Number of pages: 1
     Page size: same as current
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
     1
     804
     210
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AfterCur
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: after last page
     Number of pages: 1
     Page size: same as current
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
     1
     804
     210
    
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsCur
     AtEnd
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



