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Ágrip 

Þessi ritgerð er lögð fram til BA-prófs í almennum málvísindum á Hugvísindasviði 

Háskóla Íslands. Umfjöllunarefni hennar er sambandið geta + hafa en lítið hefur verið 

fjallað um það áður. Í sambandinu felst það að geta tekur sem hjálparsögn með sér 

nafnhátt sagnarinnar hafa, samanber: „Ég gæti hafa lesið bókina“, annars tekur hún alltaf 

með sér lýsingarhátt þátíðar. Þetta er einsdæmi meðal hjálparsagna. Reynt verður að varpa 

ljósi á þróun og uppruna sambandsins með því að skoða rafræn söfn en fyrstu dæmi sem 

fundust komu upp um miðja 19. öld. 

  Amast hefur verið við sambandinu og því haldið fram að rétt sé að nota hafa + getað 

í staðinn. Það kemur hins vegar ekki heim og saman enda víðs fjarri að samböndin merki 

alltaf það sama. Meginmarkmið ritgerðarinnar er að kanna merkingu sambandsins geta + 

hafa, m.a. annars út frá háttarsögnum. Rafræn könnun leiddi í ljós að merking 

sambandsins er síður en svo ótvíræð og virðist geta falið í sér ólíka merkingu, í það 

minnsta hjá sumum málhöfum. Auk þess bendir tíðniþróun sambandsins til þess að 

hlutfallstíðni sambandsins geta + hafa hafi upp úr 1940 aukist á kostnað sambandsins 

hafa + getað, sem gefur vísbendingar um að fyrrnefnda sambandið hafi tekið yfir hluta af 

merkingarsviði þess síðarnefnda.  
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0. Inngangur 

Oft er fólki tíðrætt um hversu lítið íslensk tunga hefur breyst í áranna rás og að sumu leyti 

er það alveg rétt. En allt er breytingum undirorpið og frá upphafi hefur íslenska tekið 

ýmsum stakkaskiptum. Á öllum tímum hafa til að mynda ný orð og orðasambönd skotið 

rótum í málinu og orð sem fyrir voru hafa sum fengið nýja merkingu (Guðrún Kvaran, 

2008). Frá fornu máli hafa ýmsar breytingar orðið á sagnkerfinu og ný sagnasambönd 

hafa komið upp (Eiríkur Rögnvaldsson, 2005, bls. 614).  

  Eitt þeirra er sambandið geta + hafa sem virðist rekja uppruna sinn til miðrar 19. 

aldar. Það á sér fastan sess í íslenskri tungu og eflaust átta fáir sig á að um nýjung sé að 

ræða. Með sambandinu geta + hafa er átt við það þegar geta tekur sem hjálparsögn með 

sér nafnhátt sagnarinnar hafa og virðist fyrst og fremst tákna einhvers konar möguleika, 

samanber: 

  (1) a. Ég gæti hafa lesið þessa bók 

        b. Þetta getur hafa valdið miklum óþægindum. 

Amast hefur verið við sambandinu og til dæmis segir í dálknum „Gætum tungunnar“ í 

Morgunblaðinu árið 1983: 

  (2) Sagt var:  Hann getur hafa komið. 

       Rétt væri: Hann hefði getað komið 

        Morgunblaðið 1983, 297. tölublað, bls. 41. (Leturbreyting er mín). 

Af þessu má varla draga aðra ályktun en þá að sambandið geta + hafa merki það sama og 

hafa + getað. Því fer hins vegar fjarri en langoftast virðist kerfisbundinn munur vera á 

samböndunum tveimur (Jón Friðjónsson, 1989, bls. 136), samanber eftirfarandi dæmi: 

 (3) a. Hann gæti hafa drukkið of mikið gær. 

       b. Hann hefði getað drukkið of mikið í gær.  

Í dæmum (3) felst sá grundvallarmunur að (3a) táknar eitthvað sem mögulega gerðist en 

(3b) táknar eitthvað sem hefði getað gerst en gerðist samt ekki, þar með felur það í sér 

mun meiri fullvissu en fyrra dæmið. Þessi munur endurspeglast í hugmyndinni um 

háttarsagnir en þær gegna hlutverki hjálparsagna og geta borið tvenns konar merkingu; 

grunnmerkingu og möguleikamerkingu en hér má sjá helstu tegundir þeirra (Höskuldur 

Þráinsson, 2005, bls. 418): 
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  (4) Grunnmerking táknar: skyldu, vilja, leyfi, getu 

       Möguleikamerking táknar: möguleika, líkindi, nauðsyn, sögusögn  

Stungið hefur verið upp á að sambandið geta + hafa hafi möguleikamerkingu en 

sambandið hafa + getað geti haft báðar merkingarnar (Höskuldur Þráinsson, 2005, bls. 

419). Rafræn könnun sem 113 manns tóku þátt í bendir þó til að þetta sé ekki alveg jafn 

afdráttarlaust og látið er uppi.  

  Merking sambandsins geta + hafa verður í forgrunni en markmið ritgerðarinnar er 

að varpa ljósi á hana, auk þess merkingarmunar sem er á samböndunum geta + hafa og 

hafa + getað. Fyrstu kaflarnir leggja grunninn að umræðunni en byrjað verður á að fjalla 

almennt um sambandið geta + hafa þar sem skýrt verður frá setningafræðilegri sérstöðu 

þess en það er einsdæmi að hjálparsögn taki einungis með sér nafnhátt einnar sagnar en 

annars alltaf lýsingarhátt þátíðar. Þá verður gert grein fyrir því sem áður hefur verið ritað 

um sambandið og hversu mikilli furðu það sætir að ekkert virðist vera fjallað um það á 

fræðilegum og rökstuddum nótum fyrr en árið 1989 þegar Jón Friðjónsson (1989, bls. 

135-136) fjallar um það. Upphaf sambandsins verður því næst til umfjöllunar en hin ýmsu 

rafrænu söfn benda til þess að fyrstu dæmi hafi komið fram um miðja 19. öld.  

  Í 5. kafla er merking sambandsins geta + hafa til umræðu ásamt merkingarmun þess 

og sambandsins hafa + getað. Þann mun má upp að vissu marki skýra með háttarsögnum 

sem geta ýmist haft grunnmerkingu eða möguleikamerkingu. Stungið hefur verið upp á 

að sambandið geta + hafa hafi aðeins möguleikamerkingu (Höskuldur Þráinsson, 2005, 

bls. 418-419; Jón Friðjónsson, 1989, bls. 135-136). Niðurstöður könnunar benda þó til 

þess að mörkin séu oft óljós. Sambandið geta + hafa virðist, í það minnsta hjá sumum, 

geta táknað annað en einungis möguleika og erfitt reynist að festa hendur á nákvæmri 

merkingu sambandanna; aðgreiningin er ekki alltaf ótvíræð. 

  Í 6. kafla verður svo tíðniþróun sambandsins geta + hafa skoðuð og hún einnig 

borin saman við sambandið geta + hafa. Gífurleg aukning verður á hlutfallslegri tíðni 

dæma um geta + hafa upp úr 1940 og um 1960 dregur til tíðinda en þá virðist hlutfallstíðni 

sambandsins geta + hafa hækka á kostnað sambandsins hafa + getað. Þetta gefur 

vísbendingu um að hið fyrrnefnda samband hafi tekið yfir hluta af merkingarsviði hins 

síðarnefnda, sem helst svo í hendur við umræðuna um merkingu sambandanna. 
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1. Almennt um sambandið geta + hafa 

Með sambandinu geta + hafa er átt við það þegar sögnin geta tekur með sér nafnhátt 

sagnarinnar hafa. Þessi orðskipan virðist koma upp í kringum miðja 19. öld1 og táknar oft 

einhvers konar möguleika, samanber: 

 (5) a. Ég gæti hafa gleymt símanum úti í bíl. 

       b. Eitthvað meira getur hafa komið til. 

Hér verður stuttlega drepið á setningafræðilega stöðu sagnanna geta og hafa, þar sem rök 

verða færð fyrir því að þær gegni hlutverki hjálparsagna. Þetta helst í hendur við sérstöðu 

sambandsins geta + hafa en sem hjálparsögn tekur geta með sér lýsingarhátt þátíðar af 

öllum sögnum en aðeins nafnhátt sagnarinnar hafa. Þegar sögnin tekur með sér 

lýsingarhátt þátíðar táknar hún einhvers konar almenna getu (Jón Friðjónsson, 1989, bls. 

135) og hefur því ekki sömu merkingu og sambandið geta + hafa, samaber: 

 (6 ) a. Anna getur lesið bókina.   (geta + lýsingarháttur þátíðar) 

        b. Anna gæti hafa lesið bókina. (geta + hafa) 

Það er óvanalegt að hjálparsögn taki einungis með sér nafnhátt einnar sagnar en annars 

lýsingarhátt allra sagna. Því er sérstaða sambandsins geta + hafa óneitanleg og hér verður 

gerð frekari grein fyrir henni. 

 

1.1 Setningafræðileg staða sagnanna í sambandinu 

Sagnorðum er hægt að skipta í undirflokka eftir setningarlegum einkennum þeirra. 

Aðalskiptingin er í hjálparsagnir og aðalsagnir. Aðalsögn á í nánum tengslum við frumlag 

setningarinnar en hjálparsagnir standa með öðrum sögnum og hafa ekki áhrif á frumlagið 

(Höskuldur Þráinsson, 2005, bls. 188). Þetta verður skýrt betur hér að neðan. 

  Þegar talað er um sambandið geta + hafa er hér, og framvegis, átt við það þegar 

sögnin geta tekur með sér nafnhátt sagnarinnar hafa. Sögnin hafa tekur svo með sér 

lýsingarhátt þátíðar: 

 

                                                           
1 Um það má lesa nánar í 3. kafla (Uppruni sambandsins). 
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(7)   a. Anna gæti hafa tekið nestið hans Ara í misgripum. 

       b. Þú gætir hafa brákað rifbein þegar þú dast. 

       c. Kostnaðurinn getur ekki hafa verið mjög mikill. 

        Dæmin sýna sambandið geta + hafa (feitletrað) og svo lýsingarháttinn (undirstrikaður) sem hafa               

          tekur með sér. 

Nú verður sýnt fram á að í setningum á borð við þessar eru sagnirnar geta og hafa 

hjálparsagnir en aðalsögnin stendur í lýsingarhætti þátíðar.  

   Hjálparsagnir einkennast meðal annars af því að þær er notaðar með öðrum sögnum 

til að tákna tiltekna málfræðilega formdeild, þar má nefna horf, tíð, mynd og 

háttarmerkingu (Höskuldur Þráinsson, 2005, bls. 29). Hjálparsagnir hafa engin áhrif á 

frumlag setninga. Það er aðalsögnin sem stjórnar frumlaginu, algjörlega óháð því hvort 

ein eða fleiri hjálparsagnir standi á milli hennar og frumlagsins (Höskuldur Þráinsson, 

2005, bls. 188). Þetta sýna eftirfarandi dæmi: 

  (8) a. Mér leiðist. 

        b. Mér gæti hafa leiðst. 

              Frumlagið er skáletrað, hjálparsagnirnar eru feitletraðar og aðalsögnin er undirstrikuð. 

Aðalsagnir geta auk þess sett ákveðnar hömlur á merkingu frumlags. Þær ráða sem sagt 

vali frumlags og hjálparsagnir hafa ekkert um það að segja, samanber eftirfarandi dæmi 

en (9a) og (9c) má finna í bókinni Íslensk setningafræði (Höskuldur Þráinsson, 2009, bls. 

132): 

  (9)  a. Tíminn líður. 

         b. Tíminn gæti hafa liðið. 

         c. *Kaffikannan líður. 

         d. *Kaffikannan gæti hafa liðið. 

Hjálparsagnir hafa því ekkert með fall og merkingu frumlags að gera. Eins má nefna að 

hjálparsagnir geta ekki staðið einar og sér (10a,b) en það geta aðalsagnir hins vegar 

stundum (sbr. 10c) (Höskuldur Þráinsson, 2005, bls. 361-62): 

  (10)  a. *Mér gæti. 

           b. *Mér gæti hafa. 

           c. Mér leiðist. 

Hér hafa verið færð ýmis rök fyrir því að flokka megi sagnirnar geta og hafa sem 

hjálparsagnir í dæmum eins og þessum: 
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  (11) a. Ég gæti hafa týnt gleraugunum í sundi í gær. 

          b. Mér gæti hafa staðið á sama um þetta einu sinni. 

Þetta má meðal annars sjá á því að lýsingarhátturinn, sem er aðalsögn setningarinnar, 

stjórnar falli frumlagsins. Það er misjafnt hvernig menn skilgreina hjálparsagnir en hér 

verður gengið út frá því að geta sé hjálparsögn í sambandinu geta + hafa enda sýnir hún 

mörg setningarleg einkenni hjálparsagna.  

  

1.2 Sérstaða sambandsins 

Það er sérkennilegt að hjálparsögnin geta taki aðeins með sér nafnhátt sagnarinnar hafa. 

Hjálparsagnir sem standa á annað borð með sögnum í nafnhætti geta vanalega tekið með 

sér nafnhátt allra sagna. Hér koma nokkur dæmi um sagnir sem eru sambærilegar geta 

þar sem þær taka einnig með sér svokallaðan „beran nafnhátt“, með öðrum orðum 

nafnhátt án nafnháttarmerkisins að: 

(12) Mega, vilja, skulu, munu, hyggja, segjast. 

Þessar sagnir er hægt að nota með allskyns nafnháttum, samanber: 

(13) Ég [má, vil, skal, mun, hygg, segist] fara/koma/vera/borða o.s.frv. 

Almennt geta því sagnir sem taka með sér nafnhátt tekið með sér nafnhátt allra sagna. Það 

er hins vegar alveg ótækt að geta taki með sér nafnhátt annarra sagna en hafa, samanber 

eftirfarandi dæmi: 

(14) a. *Hún gæti vera tryggð hjá VÍS. 

         b. *Hann gat láta þetta vera. 

          c. *Þetta getur ekki eiga sér stað. 

Sögnin geta tekur sem sagt aðeins með sér nafnhátt sagnarinnar hafa og virðist þá fyrst 

og fremst tákna einhvers konar möguleika og felur jafnframt í sér ákveðna óvissu.2 

Annars tekur sögnin geta með sér lýsingarhátt þátíðar og táknar þá einhvers konar 

almenna getu, þ.e. „að vera fær um eitthvað“ (Jón Friðjónsson, 1989, bls. 135): 

                                                           
2 Sjá þó umfjöllun 4. kafla (Merking og merkingarmunur). 
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 (15) a. Hún getur ekki ráðið gátuna. 

          b. Valdís getur ekki enn reimað skóna sína. 

          c. Hann gæti alveg hagað sér ef hann vildi. 

Það má líka nefna að sögnin geta getur tekið með sér lýsingarhátt þátíðar af sögninni 

hafa: 

 (16) Ég get haft áhrif á ákvörðunina. 

Því tekur sögnin geta bæði með sér lýsingarhátt þátíðar og nafnhátt sagnarinnar hafa. Hún 

tekur lýsingarhátt þátíðar með sér þegar hafa er aðalsögn líkt og (16) sýnir, en nafnhátt ef 

hafa er hjálparsögn. Eins og bent hefur verið á er merkingin ólík eftir því hvorn háttinn 

sögnin tekur með sér. 

  Nú eru fleiri hjálparsagnir sem geta bæði tekið með sér lýsingarhátt þátíðar og 

nafnhátt, til dæmis sögnin vera: 

 (17) a. Hann er farinn / kominn / hættur. 

         b. Hann er að fara / koma / hætta. 

En eins og dæmin í (17) sýna er ekki gert upp á milli sagna, ef svo má segja, og 

hjálparsögnin getur staðið jafnt með lýsingarhætti þátíðar og nafnhætti sömu sagnanna, 

en hefur ólíka merkingu eftir því hvorn háttinn hún tekur með sér. 

  Sögnin geta sker sig því úr að því leyti að hún tekur aðeins með sér nafnhátt 

sagnarinnar hafa. Líklegast er það einsdæmi að hjálparsögn taki einungis með sér nafnhátt 

einnar sagnar en taki annars með sér lýsingarhátt þátíðar af öllum sögnum. Í því felst 

setningafræðileg sérstaða sambandsins geta + hafa. 
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2. Fyrri skrif um sambandið geta + hafa  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir því sem áður hefur verið skrifað um sambandið 

geta + hafa. Þar er ekki um auðugan garð að gresja en Jón Friðjónsson hefur farið fremst 

í flokki í umfjöllun um sambandið. Forvitnilegt er hve lítið hefur verið fjallað um 

sambandið í fræðiritum og bendir það til þess að málfræðingar hafi gefið því lítinn gaum. 

Nokkrir einstaklingar hafa hafa amast við notkuninni geta + hafa opinberlega. Þær 

aðfinnslur eru ekki rökstuddar, nema að mjög litlu leyti, en þó verður aðeins vikið að 

þeim hér. 

 

2.1 Fordæmingar á sambandinu 

Hér verða rakin skrif um sambandið geta + hafa sem öll eiga það sameiginlegt að telja 

notkun sambandsins óæskilega, auk þess sem þau eru ekki fræðilegs eðlis að því leyti að 

þau eru lítið sem ekkert rökstudd.  

  Árið  1940 birtist í blaðinu Andvara grein sem ber heitið „Tilræði við íslenzkt mál“. 

Þar má finna umræðu um svokallaðan „dönskuhroða“ og fellur sambandið geta + hafa 

þar undir (Björn Guðfinnsson, 1940, bls. 77): 

  (18) Hún getur hafa (kan have) borið grímu  

         Leturbreyting er mín. 

Lengra er það ekki en þetta er elsta umfjöllunin sem fannst um sambandið. Höfundur er 

Björn Guðfinnsson, málfræðingur. 

  Næst víkur sögunni til ársins 1983 en þá má sjá eftirfarandi klausu í dálknum 

„Gætum tungunnar“:  

 (19) Sagt var:     Hann getur hafa komið í gær. 

         Rétt væri:   Hann hefur getað komið í gær. 

         Eða:            Hann kann að hafa komið í gær. 

         Morgunblaðið 1983, 297. tölublað, bls. 41. (Leturbreyting er mín). 

Höfundur3 þessarar klausu telur sambandið geta + hafa sem sagt rangt mál en það er ekki 

rökstutt frekar. Auk þess sést berlega að talið er að samböndin tvö merki það sama. 

                                                           
3 Kverið Gætum tungunnar inniheldur margar ábendingar sem birtust í samnefndum dálki í  

Morgunblaðinu, tiltekin ábending er þó ekki í kverinu. Áhugasamtök um íslenskt mál stóðu fyrir dálknum 

og ritari þeirra var Helgi Hálfdánarson (Gætum tungunnar, 1984, bls. 5). 
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 Þremur árum seinna, eða 1986, birtist pistill eftir Sverri Pálsson (1986, bls. 20) í 

Morgunblaðinu sem ber heitið „Íslensk tunga“. Þar talar hann meðal annars um þær 

hættur sem hann telur steðja að íslensku. Hann álítur ensk áhrif varhugaverð og segir að 

ekki beri einungis að varast slettur heldur einnig orðlags- og orðskipanaráhrif. Þar nefnir 

hann að gæti hafa sé stundum notað í stað hefði getað og telur það vera í samræmi við 

ensku orðaröðina. Fyrst og fremst kennir hann óvönduðum vinnubrögðum þýðenda um 

þetta. 

  Hér hafa verið talin upp þau skrif sem fólu í sér fordæmingu á sambandinu geta + 

hafa. Líklegast er þetta ekki tæmandi listi en af skrifunum að dæma er ljóst að sumir fettu 

fingur út í sambandið og töldu það óæskilegt eða rangt mál.  

 

2.2 Fræðileg skrif um sambandið  

Hér verður talið upp það fáa sem skrifað hefur verið um sambandið geta + hafa á 

fræðilegum grundvelli. Það er ekki af mörgu að taka en hins vegar er stórmerkilegt hversu 

lítið hefur verið fjallað um sambandið í málfræðiritum og mögulegar ástæður þess verða 

ræddar hér. En víkjum fyrst að þeirri fræðilegu umfjöllun sem hefur verið birt um 

sambandið geta + hafa. 

 

2.2.1 Umfjöllun Jóns Friðjónssonar 

Árið 1989 kom út bókin Samsettar myndir sagna eftir Jón Friðjónsson þar sem hann 

fjallar í stuttu máli um sambandið geta + hafa. Þar segir að sögnin geta taki sem 

hjálparsögn með sér lýsingarhátt þátíðar og merki þá: „að vera fær um eitthvað“ (Jón 

Friðjónsson, 1989, bls. 135). Hún geti einnig tekið með sér nafnhátt og tákni þá 

möguleika. Hann bendir auk þess á að kerfisbundinn munur sé á samböndunum geta + 

hafa og hafa + getað en það er á öndverðum meiði við það sem haldið var fram í dálknum 

Gætum tungunnar (19) Hann sýnir fram á röksemdir sínar með fjölda dæma (Jón 

Friðjónsson, 1989, bls. 135-136), þeirra á meðal má nefna þessi: 

(20) a. Hann gæti hafa lesið þetta (það er hugsanlegt) 

          b. Hann hefði getað lesið þetta (ef) 

         Morgunblaðið 1983, 297. tölublað, bls. 41. (Leturbreyting er mín). 
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Jón Friðjónsson (2006, bls 38) vekur aftur athygli á þessi árið 2006, þá í Morgunblaðinu 

í þættinum „Íslenskt mál“. Þar leggur hann áherslu á að skýr merkingarmunur sé á 

sambandinu geta + hafa og hafa + getað. Auk þessi bætir hann við að það sé ekkert 

athugavert við það að ný orðasambönd komi upp en þau verði að: „...samræmast 

málkerfinu og vera rökleg, þau verða að falla að málkennd manna.“ (Jón Friðjónsson, 

2006, bls. 38) Hann segir að sambandið geta + hafa hafi fyrir löngu öðlast fastan sess í 

íslenskri tungu, og má því hugsa sér að þetta sé svar hans til þeirra sem amast hafa við 

sambandinu. 

 

2.2.2 Þögn málfræðirita 

Það sem ritað hefur verið um sambandið geta + hafa er fróðlegt og sýnir meðal annars að 

viðhorf sumra til sambandsins var, í það minnsta á vissu tímabili, neikvætt. En sú 

yfirþyrmandi þögn sem ríkir í málfræðiritum 19. og 20. aldar um sambandið segir einnig 

sína sögu. Farið var yfir helstu málfræðibækur þessa tíma og ekkert fannst þar um 

sambandið, að frátöldum skrifum Jóns Friðjónssonar sem fjallað var um hér að framan. 

Hér verður greint frá þessu en skoðaðar voru bækur sem komu út upp úr miðri 19. öld, en 

það er þá sem fyrstu dæmin um sambandið virðast koma fram, og alveg fram að þeim 

tíma sem Jón fjallaði um sambandið (1989). Þá verður velt upp hugsanlegum ástæðum 

þess hversu lítið er fjallað um sambandið geta + hafa í bókunum. 

  Málfræðirit eru af ýmsum toga en hér verða einungis tekin með þau sem eru líkleg 

til að fjalla um sambandið geta + hafa, þ.e. innihald þeirra býður vel upp á þá umfjöllun. 

Þessar bækur spanna um 120 ára tímabil: 

  (21) a. 1861: Íslenzk málmyndalýsing eftir Halldór Kr. Friðriksson 

         b. 1893: Íslenzk málsgreinafræði eftir Bjarna Jónsson 

                  c. 1920: Íslenzk setningafræði eftir Jakob Jóh. Smára 

                  d. 1938: Íslenzk setningafræði eftir Björn Guðfinnsson 

          e. 1958: Íslensk málfræði eftir Björn Guðfinnsson 

          f. 1984: Íslensk setningafræði eftir Höskuld Þráinsson  

Allar eiga þær það sameiginlegt að innihalda nokkuð ítarlega kafla um sagnorð, þar sem 

meðal annars er fjallað um nafnhátt og aðal- og hjálparsagnir. Margar þeirra fjalla auk 

þess sérstaklega um orðaröð í sagnasamböndum og hjálparsagnir sem taka með sér 

nafnhátt án að (líkt og geta + hafa). Bækur (21e) og (21f) fjalla svo sérstaklega um geta 



10 
 

sem hjálparsögn. Í (21f) er geta talin með hjálparsögnum sem taka með sér lýsingarhátt 

þátíðar en hún er ekki talið með sögnum sem taka með sér nafnhátt.4 Þessar bækur eru 

því allar þess eðlis að búast hefði mátt við að þær fjölluðu um sambandið geta + hafa. 

Bók Halldórs Kr. Friðrikssonar (21a) kom reyndar út á tíma þar sem dæmi um sambandið 

voru sárafá5 og því kannski viðbúið að almenn vitneskja um það hafi verið lítil. En þegar 

hinar bækurnar eru gefnar út er mun lengri tími liðinn frá fyrstu dæmum, auk þess sem 

dæmum fer ört fjölgandi upp úr 1940, og því ekki ólíklegt að sambandið hefði getað vakið 

athygli málfræðinga. Þrátt fyrir það er ekkert fjallað um sambandið í þessum bókum. 

  Ástæður þess geta verið ýmsar og eflaust ekkert einhlítt svar við því. Ef 

málfræðingar hafa áttað sig á því að sambandið er tiltölulega nýtt í málinu hefur þeim 

ekki þótt brýn ástæða til að ræða það frekar, hugsanlega því þeir höfðu ekkert út á það að 

setja. Það er þó ekki fullnægjandi útskýring í ljósi þess hversu sérstakt er að sögnin geta 

taki sem hjálparsögn aðeins með sér nafnhátt sagnarinnar hafa en taki annars með sér 

lýsingarhátt þátíðar. En eins er hugsanlegt að málfræðingar hafi einfaldlega ekki leitt 

hugann að sambandinu og þar tel ég tvennt helst koma til greina. Í fyrsta lagi getur verið 

að þeir hafi ekki vitað af tilvist sambandsins en þetta á sérstaklega við málfræðinga 19. 

aldar, á þeim tíma sem sambandið virðist fyrst koma upp. Í öðru lagi má vera að þeim 

hafi þótt sambandið svo sjálfsagður hluti af íslenskri tungu að þeir hafi ekki áttað sig á 

því að um nýjung væri að ræða.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Höfundar bókarinnar, Höskuldur Þráinsson, telur geta aftur á móti upp sem hjálparsögn sem tekur með 

sér nafnhátt í bókinni Setningar sem kom út tuttugu og einu ári síðar (Höskuldur Þráinsson, 2005, bls. 418). 
5 Um þetta verður fjallað nánar í 3. kafla (Uppruni sambandsins). 
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3. Uppruni sambandsins geta + hafa 

 

Íslensk tunga hefur frá upphafi tekið ýmsum breytingum. Ný orð og orðasambönd hafa 

bæst við málið á öllum tímum, og orð sem fyrir voru fá oft nýja merkingu (Guðrún 

Kvaran, 2008). Ýmsar breytingar hafa orðið á sagnkerfinu og ný sagnasambönd hafa bæst 

við málið (Eiríkur Rögnvaldsson, 2005, bls. 614). 

 Sambandið geta + hafa er nýjung í málinu í þeim skilningi að það er tiltölulega nýtt 

að sögnin geta taki með sér nafnhátt sagnarinnar hafa. Hér er, að sjálfsögðu, ekki um ný 

orð að ræða en nýlundan felst í því að þetta samband hefur ekki verið til á öllum tímum 

íslensku. Þetta hefur Jón Friðjónsson (2006, bls. 38) meðal annars bent á en hann telur 

líklegt að um áhrif frá dönsku sé að ræða, þ.e. kunne have. Björn Guðfinnsson (1940, bls. 

77) er sama sinnis. 

  Hér verður leitast við að tímasetja uppruna sambandsins geta + hafa og stuðst 

verður við dæmi úr rafrænum textasöfnum. Eftirfarandi söfn eru notuð á einn eða annan 

hátt í þessum kafla: 

 (22) a. Tímarit.is (http://timarit.is/)  

          b. Íslenskt textasafn (http://corpus.arnastofnun.is/) 

         c. Mörkuð íslensk málheild (http://mim.arnastofnun.is/) 

         d. Safn íslenskra sendibréfa frá 19.öld (http://brefasafn.arnastofnun.is/) 

Tímarit.is verður notað til að athuga hvort rekja megi sambandið til einhverra ákveðinna 

blaða. Þá verður tæpt á því hvort um dönsk áhrif sé að ræða en danska hafði töluverð áhrif 

á íslensku á 19. öld (Sjá t.d. Kjartan G. Ottósson, 1990). 

 

3.1 Blöð, bréf og tímarit 

Ritað mál er annars eðlis en talmál og er það til að mynda oftar formlegt, staðlað og 

íhaldssamt. Gæta verður þess að gera greinarmun á þessu tvennu í rannsóknum á 

málnýjungum. Oft er talið að málbreytingar og málnýjungar komi fyrr fram í talmáli en í 

sögulegum rannsóknum á tungumálum verður að láta ritaðar heimildir duga (Eiríkur 

Rögnvaldsson, 1998, bls. 320-321). 

  Hér verður í stuttu máli fjallað um tímasetningu fyrstu dæma um sambandið geta + 

hafa. Þá verður skoðað hvort hægt er að rekja upphaf nýjungarinnar geta + hafa til 
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einhverra ákveðinna ritaðra heimilda. Rafræna safnið á Tímarit.is verður mest notað, fyrst 

og fremst af þeim sökum að þar er langflest dæmi um sambandið að finna; alls 13.651 

talsins. Hin söfnin sem talin voru upp í (22) renna styrkari stoðum undir tímasetningu 

fyrstu dæma. Þar að auki verður fjallað um hugsanlegar ástæður þess að engin dæmi um 

sambandið má finna í sendibréfunum frá 19. öld (22d). 

 

3.1.1 Árin 1846-1879: Allra fyrstu dæmin 

Elsta dæmið í rafrænu söfnunum er frá 1846 og er svohljóðandi: 

(23) ...bókin getur hafa verið góð og hentug fyrir þann tíma, sem hún kom fyrst í   

        ljós á, þó hún  þyki ekki eiga við þann tímann sem nú stendur yfir. 

        Ársrit presta í Þórsnesþingi, 1846, 1. árgangur, bls. 18. (Leturbreyting er mín). 

Sex ár líða þar til næsta dæmi kemur fram á sjónarsviðið á Tímarit.is og fram til ársins 

1879 er fjöldi dæma um sambandið um það bil eitt á hverju ári. Alls eru 14 blöð sem 

sambandið birtist í á þessu tímabili, það er frá 1846-1879, og ekkert eitt blað sem stendur 

áberandi upp úr. Dæmin eru sem sagt strjál, þau eru aðeins 26 talsins, og birtast í 

mismunandi ritum þessi ár.6 

  Upphaf sambandsins má því rekja til miðrar 19. aldar7 en fram til 1880 er aðeins 

um eitt og eitt dæmi á stangli að ræða. Vel má þó vera að sambandið hafi komið eitthvað 

fyrr upp í talmáli eða þá í ritum sem ekki er hægt að nálgast rafrænt. Athyglisvert er að 

ekkert dæmi um sambandið finnst í safni (22d) sem inniheldur íslensk sendibréf frá 19. 

öld og fyrri hluta 20. aldar. Þetta eru um 1600 persónuleg einkabréf frá um 350 

bréfriturum en ætla mætti að bréfin endurspegli frekar óformlegra mál en gengur og gerist 

í textunum á Tímarit.is, og sé því líkara talmáli. Hér verður þó að hafa í huga að textamagn 

bréfasafnsins er mun minna en rafræna safnið á Tímarit.is. 

  Rafrænu söfnin leiða sem sagt í ljós að sambandið geta + hafa virðist koma upp á 

miðri 19. öld. Fyrstu áratugina eftir það er ekki hægt að eigna einstökum blöðum 

                                                           
6 Engin dæmi fundust um sambandið í fornritum en leitað var í Markaðri íslenskri málheild (22c) sem 

inniheldur 1.659.384 orð úr fornum textum og einnig í Textasafni Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum 

fræðum (22b) en þar má fletta upp í margvíslegum forníslenskum textum. 

 
7 Jón Friðjónsson (2006, bls. 38) segir elstu dæmi um sambandið vera frá 18. öld. Í samtali benti hann mér 

á 18. aldar dæmið en þar er um að ræða texta sem unnin er upp úr þremur handritum en frumritið er týnt 

(Vigfús Jónsson, 1947, bls. IX – X) og því ákveðinn hætta að ritarar hafi breytt einhverju. Af þeim sökum 

ákvað ég að taka það dæmi ekki með. 
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meginþorra dæma um sambandið. Einungis er um eitt og eitt dæmi á stangli að ræða í 

hinum ýmsu blöðum. Upp úr 1880 fer dæmum hins vegar verulega fjölgandi og er því 

forvitnilegt að sjá hvort einstök blöð standi upp úr hvað fjölda dæma varðar. 

 

3.1.2. Árin 1880-1899 

Hér verða skoðuð dæmi úr rafrænu safni Tímarits.is og þau notuð til að kanna hvort rekja 

megi sambandið geta + hafa til einstakra rita. Safnið er þeim vandkvæðum bundið að 

ekki fást upplýsingar um orðafjölda hvers árs eða áratugar, hvað þá um fjölda orða í 

hverju tímariti fyrir sig. Tímaritin eru misstór og misjafnlega oft gefin út. Því verður 

gripið til þess ráðs að reikna fyrst út meðaltal orðanna og og að í hverju blaði fyrir sig á 

því tímabili sem um ræðir, en það eru tvær algengustu orðmyndir íslenskrar tungu (Jörgen 

Pind, 1991, bls. 581). Því næst er hlutfall dæma um sambandið geta + hafa reiknað út frá 

þessum tveimur orðum, til dæmis: 

(24)  

  

        Tímaritið Ísafold á árunum 1880-1889 

  2063 dæmi um orðið og 

  2060 dæmi um orðið að 

           14 dæmi um sambandið geta + hafa 

 

Útreikningur 

14 / ( 
2063 + 2060

2
) 

 

   ≈ 6,79 x 10-3 = 0,679 % 

    

 

Hlutfall sambandsins geta + hafa í Ísafold er þá 0,679% af fjölda dæma tveggja af 

algengustu orðum íslenskrar tungu Með þessu móti má fá vísbendingu um hvort 

sambandið sé algengara í sumum blöðum en öðrum. Hér er þó ágætt að hafa í huga að í 

mörgum blöðum er aðeins um eitt dæmi að ræða og því niðurstöðurnar mismarktækar. Af 

þeim sökum verður fjöldi dæma einnig sýndur. 

  Á árunum 1880-1889 eru 17 blöð sem innihalda alls 57 dæmi um sambandið geta 

+ hafa. Hér má sjá upplýsingar um fjölda dæma í hverju blaði fyrir sig, sem og hlutfall 

sambandsins í textunum: 
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F % Tímarit og blöð F % Tímarit og blöð 

9 1,181 Árbók hins íslenska fornleifa... 2 0,231 Fróði 

4 0,98 Lögberg 6 0,221 Tímarit hins íslenzka bók... 

3 0,979 Íslenzki good-templar 1 0,160 Leifur 

14 0,679 Ísafold 3 0,155 Andvari 

5 0,674 Norðanafari 1 0,097 Landsyfirréttardómarar... 

3 0,664 Austri 1 0,078 Iðunn 

1 0,474 Norðlingur 1 0,069 Skírnir 

1 0.364 Norðurljósið 1 0,053 Þjóðólfur 

1 0,361 Skuld    

Tafla 1 sýnir fjölda (F) og hlutfall dæma (%) um sambandið geta + hafa af tveimur algengustu orðunum í 

íslensku á Tímarit.is 1880-1889. 

Af þessum tölum að dæma er sambandið vissulega mun algengri í sumum blöðum en 

öðrum. Efst á lista er Árbók hins íslenska fornleifafélags en hlutfall dæma þaðan eru 22 

sinnum hærra en hlutfall dæma úr Þjóðólfi sem lendir neðst á listanum. Vestur-íslenska 

tímaritið Lögberg er svo annað algengasta ritið og Íslenzki good-templar fylgir fast á hæla 

þess. Ísafold er fjórða blaðið á listanum en áhugavert er að ritstjóri blaðsins á þessum 

tíma, Björn Jónsson, var mikill málhreinsunarmaður (Kjartan G. Ottósson 1990, bls. 78). 

Í hugtakinu málhreinsun felst meðal annars það að sporna við hvers konar breytingum á 

íslensku sem teljast einhverra hluta vegna óæskilegar, þá sérstaklega erlend málfarsatriði 

og málvillur (Kjartan G. Ottósson, bls 1990, bls. 9), en Björn virðist ekki hafa séð ástæðu 

til að ritskoða sambandið geta + hafa. 

  Á árunum 1890-1899 eru 25 blöð sem innihalda alls 119 dæmi sambandið geta + 

hafa. Hér má sjá upplýsingar um fjölda dæma í hverju blaði fyrir sig, sem og hlutfall 

sambandsins í textunum: 
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F % Tímarit og blöð F % Tímarit og blöð 

5 1,39 Árbók hins íslenska forn... 2 0,255 Verði ljós 

4 1,307 Haukur 1 0,231 Reykvíkingur 

37 0,87 Lögberg 1 0,216 Ísland 

7 0,578 Austri 4 0,192 Fjallkonan 

13 0,575 Heimskringla 2 0,185 Dagskrá 

2 0534 Öldin 2 0,175 Eimreiðin 

18 0,489 Ísafold 1 0,165 Nýja öldin 

1 0,469 Freyja 3 0,125 Þjóðólfur 

3 0,418 Sunnanfari 3 0,119 Tímarit hins íslenzka bók... 

2 0,414 Kvennablaðið 1 0,072 Aldamót 

1 0,316 Heimilisblaðið 1 0,065 Þjóðviljinn... 

2 0,292 Bjarki 1 0,059 Andvari 

2 0,268 Stefnir    

Tafla 2 sýnir fjölda og hlutfall dæma um sambandið geta + hafa af tveimur algengustu orðunum í íslensku 

á Tímarit.is 1890-1899. 

Aftur er Árbók hins íslenska bókmenntafélags með hæsta hlutfallið, nú 24 sinnum 

algengara en Andvari sem hefur lægsta hlutfallið. Tímaritið Haukur er svo annað 

algengasta ritið og þar á eftir kemur Lögberg sem aftur er ofarlega á lista. 

  Nú eru þessar tölur einungis ætlaðar til viðmiðunar en þær gefa í það minnsta 

vísbendingar um að sambandið hafi verið meira notað í sumum blöðum en öðrum, þar fer 

Árbók hins íslenzka fornleifafélags fremst í flokki. Hér er þó vert að benda á að í mörgum 

blöðum má aðeins finna fáein dæmi og því verður að skoða tölurnar með það í huga. Í 

Lögbergi á árunum 1890-1899 eru til dæmis 37 dæmi um sambandið en þó munar ekki 

miklu á hlutfalli Lögbergs og Aldarinnar, en þar eru einungis um 2 dæmi að ræða. 

  Margt getur hafa haft áhrif á niðurstöðurnar en það þarf ekki meira en einn 

prófarkalesara eða ritstjóra sem strokar út sambandið geta + hafa til að það hverfi alveg 

úr vissum blöðum. En eins og vænta má liggja engar upplýsingar fyrir um það. 

 

3.2 Dönsk áhrif 

Frá upphafi hefur íslensk tunga orðið fyrir áhrifum frá öðrum málum. Síðustu aldirnar 

fyrir siðaskipti (um 1550) voru þau einna helst lágþýsk og norsk (Kjartan G. Ottósson, 

1990, bls. 14-15). En frá siðaskiptum og fram eftir 19. öldinni voru samskipti Íslendinga 
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við Dani mikil og um tíma voru erlend samskipti einskorðuð við þá. Því gætti allnokkurra 

danskra áhrifa á íslenska tungu. Um miðja 19. öld voru ítök dönsku frekar mikil, 

sérstaklega hvað varðar verslun, skóla og embættisstörf (Kjartan G. Ottósson, 1990, bls. 

57-61). Því hefur verið haldið fram að sambandið geta + hafa sé tilkomið vegna áhrifa 

frá dönsku, það er kunne have (Björn Guðfinnsson, 1940, bls. 77 ; Jón Friðjónsson, 2006, 

bls. 38). Hér verður í fáeinum orðum rætt um þetta. 

  Áður hefur verið fjallað um að sögnin geta taki sem hjálparsögn með sér nafnhátt 

sagnarinnar hafa en annars lýsingarhátt þátíðar allra sagna. Það er mjög sérstakt að sögn 

taki einungis með sér nafnhátt einnar sagnar og því vaknar óneitanlega sú spurning 

hvaðan þessi notkun er upprunnin. 

  Þar sem Íslendingar áttu í miklum samskiptum við Dani á 19. öld og fram á fyrri 

hluta 20. aldar er ekki ólíklegt að sambandið geta + hafa sé tilkomið vegna danskra áhrifa, 

samanber: 

(25) a. Hun kunne have glemt sin taske  

             Hún gæti hafa týnt veskinu sínu. 

         b. Jeg kan have brækket et ribben. 

     Ég gæti hafa brákað rifbein. 

Þessi dæmi benda til þess að merking sambandsins sé hin sama í íslensku og dönsku. Hér 

er gengið út frá því að um einhvers konar beina þýðingu úr dönsku sé að ræða.  

        Líklegast er þó fleira að verki, enda eru nú þegar til sagnir í íslensku sem taka með 

sér nafnhátt án að og eru þannig sambærilegar notkuninni geta + hafa, samanber: 

        (26) a. Ég mun hafa tekið bókina. 

                b. Ég sagðist hafa tekið bókina 

                c. Ég gæti hafa tekið bókina. 

Því má segja að íslenska bjóði upp á þessa notkun. Þó er vissulega sérstakt að sögnin geta 

taki aðeins með sér nafnhátt sagnarinnar hafa. En það er greinilega umhverfi fyrir 

sambandið í íslensku sem átti eflaust sinn þátt í því hversu greiða leið það átti inn í málið.  
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4. Merking og merkingarmunur 

Í dálknum „Gætum tungunnar“ í Morgunblaðinu 1983 (bls. 41) segir: 

 (27) Sagt var: Hann getur hafa komið í gær. 

         Rétt væri: Hann hefði getað komið í gær. 

Þetta er ekki rökstutt frekar en það er varla hægt að draga aðra ályktun en þá að höfundur 

gangi út frá því að samböndin geta + hafa og hafa + getað beri nákvæmlega sömu 

merkingu, og þar af leiðandi sé ekki þörf fyrir fyrra sambandið. 

  Hér má hins vegar benda á tvennt. Í fyrsta lagi hefur sambandið geta + hafa fyrir 

löngu öðlast fastan sess í íslenskri tungu. Í öðru lagi er langt því frá að geta + hafa hafi 

alltaf sömu merkingu og hafa + getað. Kerfisbundinn munur virðist vera á samböndum 

tveimur (Jón Friðjónsson, 1989, bls. 136), í það minnsta oftast, sem sýna má á einfaldan 

máta: 

 (28) a. Ég gæti hafa gleymt veskinu út í búð. 

     Merking: Það er mögulegt að ég hafi gleymt veskinu út í búð. 

          b. Ég hefði getað gleymt veskinu út í búð. 

      Merking: Ég hefði getað gleymt veskinu - ef afgreiðslustelpan hefði   

      ekki hlaupið á eftir mér. 

Hér táknar (28a) sem sagt eitthvað sem er hugsanlegt að hafi gerst. (28b) merkir hins 

vegar eitthvað hefði vel getað gerst, en gerðist samt ekki. Nú er ekki hægt að útiloka að 

samböndin merki stundum það sama en oftast er langur vegur frá því að þau hafi 

nákvæmlega sömu merkingu. Því er fráleitt að halda því fram að hafa + getað gangi alltaf 

í stað geta + hafa.  

  Þessi munur virðist að einhverju leyti skýrast af eðli háttarsagna. Þær eru vanalega 

flokkaðar með hjálparsögnum og geta ýmist haft grunnmerkingu eða möguleikamerkingu 

en sögnin geta telst þar með. Stungið hefur verið upp á að hún hafi möguleikamerkingu í 

sambandinu geta + hafa en geti haft báðar merkingarnar í sambandinu hafa + getað 

(Höskuldur Þráinsson, 2005, bls. 419). Um þetta verður nánar rætt hér auk þess sem skýrt 

verður frá rafrænni könnun sem styrkir þessa hugmynd að vissu leyti en gefur einnig 

vísbendingar um að þetta sé ekki alveg jafn klippt og skorið og ætla mætti. 
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4.1 Nokkur orð um framsögu- og viðtengingarhátt 

Sagnorð í íslensku er hægt að flokka eftir háttum en þeirra algengastur er framsöguháttur 

sem er til að mynda notaðar í staðhæfingum. Viðtengingarháttur er svo annar háttur en 

hann er notaður við sérstakar aðstæður, til dæmis oft í aukasetningum (Höskuldur 

Þráinsson, 2008, bls. 232). 

   Þegar mismunandi beygingarmyndir sagnarinnar geta eru skoðaðar má sjá að 

sambandið geta + hafa hefur mismunandi merkingu (eða merkingarblæbrigði) eftir því 

hvort um er að ræða framsöguhátt eða viðtengingarhátt. Framsöguháttur táknar vanalega 

staðreyndir en viðtengingarháttur meðal annars ósk, von eða eitthvað óraunverulegt 

(Höskuldur Þráinsson, 2008, bls. 232), samanber: 

  (29) a. Ég gat hafa barið hann.  (Framsöguháttur þátíðar)  

         b. Ég gæti hafa barið hann. (Viðtengingarháttur þátíðar) 

Hér er gert ráð fyrir að munurinn á dæmunum í (29) sé fólgin í þeim mismunandi 

merkingum sem fylgir háttunum og endurspeglast einnig hjá öðrum sögnum. Þessi 

merkingarmunur verður því ekki til frekari umræðu. 

 

4.2 Háttarsagnir: Um möguleika- og grunnmerkingu 

Áður hafa verið færð rök fyrir því að sögnin geta sé hjálparsögn í sambandinu geta + 

hafa8, það byggist meðal annars á því að sögnin skiptir sér ekki af frumlagi setninga 

(Höskuldur Þráinsson, 2005, bls. 188). Stundum er gerður greinarmunur á hefðbundnum 

hjálparsögnum og svokölluðum háttarsögnum (Höskuldur Þráinsson, 2005, bls. 29). 

Sögnin geta fellur undir skilgreiningu háttarsagna en það eru sagnir sem geta ýmist haft 

grunnmerkingu (e. root meaning) eða möguleikamerkingu (e. epistemic meaning) en í 

bókinni Setningar (Höskuldur Þráinsson, 2005, bls. 418) má finna helstu tegundir 

merkinga: 

 (30) Grunnmerking: skylda vilji, leyfi, geta 

         Möguleikamerking: möguleiki, líkindi, nauðsyn, sögusögn 

Þetta er auk þess útskýrt í fyrrnefndri bók með eftirfarandi dæmum: 

                                                           
8 Sjá betur í 2. kafla (Almennt um sambandið). 
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 (31) a. Jón kann að tefla.  

         b. Jón kann að tefla á morgun. 

         c. Það kann að rigna á morgun. 

Í fyrsta dæminu getur háttarsögnin kunna borið tvenns konar merkingu. Í fyrsta lagi getur 

hún borið grunnmerkingu og táknar þá að Jón viti hvernig á að tefla, felur sem sagt í sér 

í kunnáttu. Í öðru lagi getur verið um möguleikamerkingu að ræða og merkir þá að 

mögulegt sé að Jón muni tefla. Möguleikamerkingin er svo nánast allsráðandi í (31b) og 

er alveg einráð í (31c), enda getur ekki verið um kunnáttu eða getu þar að ræða (Höskuldur 

Þráinsson, 2005, bls. 418). 

  Það sem greinir auk þess milli grunnmerkingar og möguleikamerkingar er afstaða 

mælanda. Möguleikamerking felur í sér að mælandi segir að eitthvað sé hugsanlegt, 

líklegt eða jafnvel nauðsynlegt. Grunnmerking felur hins vegar í sér ábyrgð, skyldu, leyfi 

eða getu frumlags háttarsagnarinnar (þetta er í anda þess sem talið var upp í (30)). Af 

þessum sökum er hægt að ná fram möguleikamerkingu með því að láta háttarsögnina taka 

með sér aðalsögn sem úthlutar ekki merkingarhlutverki til frumlagsins. Svokallaðar 

veðursagnir henta vel til þess: 

(32) a. 1. Haraldur á að bursta tennurnar.  (Grunnmerking; skylda) 

              2. Það á að snjóa í fyrramálið.           (Möguleikamerking; sögusögn) 

     b. 1. Anna getur burstað tennurnar.     (Grunnmerking; geta) 

                2. Það getur snjóað á morgun.             (Möguleikamerking; möguleiki) 

Það má sem sagt knýja fram möguleikamerkingu háttarsagna með veðurleppnum það, 

ásamt veðursögn (samanber dæmin í (32a-1) og (32b-1). Háttarsagnir í 

möguleikamerkingu gera engar kröfur til frumlagsins, rétt eins og hjálparsagnir almennt 

(Höskuldur Þráinsson, 2005, bls. 473-476). 

  Háttarsagnir eru lokaður flokkur, þ.e. nýjar sagnir bætast ekki við hópinn og því má 

hæglega telja þær upp (Höskuldur Þráinsson, 2005, bls. 418): 

(33) a. Háttarsagnir sem taka nafnhátt án að: 

               geta, mega, munu, skilja, vilja 

            b. Háttarsagnir sem taka nafnhátt með að: 

      eiga, hljóta, kunna, verða, þurfa, ætla 

            c. Háttarsögn sem tekur lýsingarhátt þátíðar: 

      geta 



20 
 

Háttarsagnir eru þar af leiðandi í það minnsta 11 talsins í íslensku en sögnin geta er talin 

tvisvar upp (Höskuldur Þráinsson, 2005, bls. 418). Þetta hefur áður verið fjallað um í 2. 

kafla en það er mjög sérstakt að geta sem hjálparsögn taki einungis með sér nafnhátt 

sagnarinnar hafa en annars alltaf lýsingarhátt þátíðar. Þegar geta tekur með sér nafnhátt 

virðist hún fyrst og fremst hafa möguleikamerkingu en grunnmerkingu þegar hún tekur 

með sér lýsingarháttinn, þetta má sjá í eftirfarandi dæmum: 

  (34) a. Ég get hafa lesið bókina.  (Möguleikamerking; möguleiki) 

         b. Ég get lesið bókina.           (Grunnmerking; kunnátta, geta) 

Sambærileg dæmi má finna í handbókinni Setningar (Höskuldur Þráinsson, 2005, bls. 

419) en þar er að auki bent á dæmi á borð við þessi: 

 (35) a. Ég get hafa lesið bókina.  (Möguleikamerking)  

             b. Ég hef getað lesið bókina.  (Grunnmerking, möguleikamerking) 

Merkingarflokkun er tekin beint upp úr áðurnefndri bók. Hér er dæmi (35b) talið tvírætt 

en (35a) ekki. Með öðrum orðum er talið víst að sambandið geta + hafa feli einungis í sér 

möguleikamerkingu en sambandið hafa + getað geti haft báðar merkingarnar. Ekki er 

fjallað meira um það í bókinni Setningar. Þetta var hins vegar kannað nánar í rafrænni 

könnun sem verður fjallað um í kafla 4.3. 

    

4.3 Rafræn könnun 

Hér hefur verið fjallað nokkuð ítarlega um háttarsagnir og þá hugmynd að sambandið 

geta + hafa feli í sér möguleikamerkingu en sambandið hafa + getað geti bæði falið í sér 

möguleika- og grunnmerkingu. Stutt rafræn könnun var lögð fyrir íslenska málnotendur 

til að athuga hvort þeir séu sammála þessari aðgreiningu á merkingu sambandanna 

tveggja.  

 

4.3.1 Aðferð 

Könnunin var búin til í Google Docs og henni dreift á netinu, aðallega á Facebook. Alls 

tóku 113 manns þátt í henni. Þátttakendur voru á öllum aldri, fæddir á bilinu 1939-2001, 

en meðalaldur þeirra var 36 ár. Annað var ekki vitað um þátttakendur. 

  Í könnuninni voru alls 18 spurningar, þar af 7 sem varða samböndin geta + hafa og 
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hafa  + getað en aðrar spurningar þjónuðu einungis þeim tilgangi að koma í veg fyrir að 

þátttakendur áttaðu sig á viðfangsefni könnunarinnar. Hugmyndir að þessum 

fyllispurningum eru flestar fengnar úr bókinni Tilbrigði í íslenskri setningagerð 

(Höskuldur Þráinsson o.fl., 2013, bls. 19-57) en þó var þeim öllum mikið breytt. 

  Rafræn könnun varð fyrir valinu af þeirri einföldu ástæðu að auðvelt er að ná til 

margra á skömmum tíma. Eftirfarandi var tekið fram í upphafi könnunarinnar: 

Spurningarnar varða málnotkun og vil ég biðja þig að lesa þær, og 

leiðbeiningarnar sem þeim fylgja, vel yfir. Hér eru engin rétt eða röng svör og því 

er mikilvægt að þú fylgir eigin máltilfinningu (en t.d. ekki því sem þér hefur verið 

kennt að eigi að segja). 

Netkannanir eru hins vegar alltaf háðar þeim annmörkum að ekki er hægt að fullvissa sig 

um að þátttakendur kynni sér leiðbeiningar. Lítið er við því að gera en hér var farin sú 

leið að hafa eina spurningu með tveimur svarmöguleikum þar sem ljóst þætti að aðeins 

annar þeirra teldist tækur í íslensku, samanber: 

 (36) a. Ari lærir aldrei heima. 

                 b. *Ari lærir heima aldrei. 

Þetta er svipuð aðferð og notuð var í Tilbrigðaverkefninu (Höskuldur Þráinsson o.fl., 

2013, bls. 38). Tveir þátttakendur völdu möguleika (36b) og svör þeirra voru ekki notuð 

við úrvinnslu gagnanna. Alls völdu 98,2% þann möguleika sem gengið var út frá að kæmi 

aðeins til greina.  

  Tvenns konar gerðir af spurningum voru notaðar í könnuninni. Í fyrsta lagi var 

þátttakendum gert að velja merkingu málsgreina sem innihéldu annað hvort sambandið 

geta + hafa eða hafa + geta. Tveir valmöguleikar stóðu til boða og máttu þátttakendur 

velja einn möguleika, tvo eða engan. Hægt var að skrá í athugasemdadálk merkingu sem 

hugnaðist þátttakendum betur ef þeim þótti hvorugur möguleikinn eiga við. Þessar 

spurningar voru fjórar talsins en í raun er um að ræða tvö spurningapör, þar sem önnur 

spurningin inniheldur geta + hafa en hin hafa + getað. Spurningarnar voru sama eðlis en 

einstökum orðum var skipt út til að koma í veg fyrir að þátttakendur samræmdu svör sín. 

Hér má sjá dæmi um þetta úr könnuninni en athygli er vakin á að þessar spurningar birtust 

ekki saman heldur sín á hvorri síðunni: 
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       Mynd 1 sýnir dæmi um spurningar úr könnuninni. 

Valmöguleikarnir eru þannig úr garði gerðir að annar þeirra felur í sér 

möguleikamerkingu en hinn ekki. Í könnuninni var fyrst og fremst leitast við að kanna 

möguleikamerkingu og því var reynt að hafa annan valmöguleikann í takt við það en hinn 

fól í sér einhvers konar fullvissu og þá allt aðra merkingu. 

  Í öðru lagi voru svo gefnar upp ákveðnar aðstæður og fólk beðið um að velja milli 

setninga sem innihéldu annaðhvort sambandið, auk þess sem hægt var að velja báða 

valmöguleika: 

     Mynd 2 sýnir dæmi um spurningar úr könnuninni. 

Þessar tvær gerðir spurninga sem sjá má á myndum 1 og 2 voru valdar með það í huga að 

þátttakendur yrðu síður meðvitaðar um það sem verið var að fiska eftir. Fyrri gerðin snýr 

að merkingu setninga sem innihalda samböndin tvö en seinni gerðin krefur þátttakendur 

um að velja annað hvort sambandið eftir ákveðnu samhengi. 
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4.3.2 Niðurstöður 

Hér verður farið yfir tölfræðilegar niðurstöður hverrar spurningar fyrir sig og þær ræddar 

út frá hugmyndinni um möguleikamerkingu og grunnmerkingu háttarsagna. Fyrst má sjá 

niðurstöður fyrri spurningargerðarinnar, en þarna áttu þátttakendur að velja merkingu 

setninganna:  

 

Mynd 3 sýnir niðurstöður úr spurningum 1-4 í könnuninni. Fyrir ofan skífuritin má sjá setninguna sem spurt 

var um. Það svar sem búist var við að yrði fyrir valinu er feitletrað. 

53%

21%

26%

1. Þetta gæti hafa verið 
auglýsing fyrir tryggingafélag

Þetta var mögulega auglýsing fyrir
tryggingafélag

Þetta var ekki auglýsing fyrir tryggingafélag en
leit samt út fyrir að vera það.

Báðir möguleikar valdir

35%

53%

12%

2. Þetta hefði getað verið þáttur 
um dýralíf

Þetta var hugsanlega þáttur um dýralíf

Þetta var ekki þáttur um dýralíf en leit samt
þannig út.

Báðir möguleikar valdir

78%

9%

11%

2%

3. Tölvan gæti hafa eyðilagst 
þegar vatnið sullaðist á hana.

Það er mögulegt að tölvan hafi eyðilagst þegar
vatnið sullaðist á hana

Ég veit að tölvan eyðilagðist ekki þegar vatnið
sullaðist á hana

Báðir möguleikar valdir

Ekkert valið

29%

59%

9%

3%

4. Síminn hefði getað skemmst 
þegar hann datt á gólfið

Það er mögulegt að síminn hafi skemmst þegar
hann datt á gólfið

Síminn eyðilagðist ekki þegar hann datt á gólfið

Báðir valmöguleikar valdir

Ekkert valið
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96%

2% 2%

5. Þú finnur ekki húfuna 
þína en það er mögulegt að 

þú hafir gleymt henni í 
skólanum

Ég finn ekki húfuna mína, ég gæti
hafa gleymt henni í skólanum

Ég finn ekki húfuna mína, ég hefði
getað gleymt henni í skólanum

Báðir möguleikar valdir

6%

89%

5%

6. Þú ætlaðir að taka 
bensín en gleymdir 

kortinu heima

Ég gæti hafa tekið bensín en
ég gleymdi kortinu heima

Ég hefði getað tekið bensín
en ég gleymdi kortinu heima

Báðir möguleikar valdir

6%

89%

5%

7. Mörgum var sagt upp í 
vinnunni þinni en þú 

slappst við það

Það gæti hafa verið ég sem
missti vinnuna í dag.

Það hefði getað verið ég sem
missti vinnuna í dag

Báðir möguleikar valdir

Spurningar 1 og 3 varða sambandið geta + hafa. Ef gengið er út frá því að sambandið feli 

einungis í sér möguleikamerkingu má búast við að flestallir velji efsta valmöguleikann. Í 

spurningu 1 velur rúmlega helmingur þann möguleika en ríflega fjórðungur telur bæði 

svörin koma til greina. Loks eru það 21% sem haka við þá merkingu sem gert var ráð 

fyrir að yrði ekki valin. Svörin eru mun meira afgerandi hvað möguleikamerkingu varðar 

í spurningu 3 þar sem 78% velja hana, 11% velja báða valmöguleika en 9% hökuðu við 

síðasta valmöguleikann.  

  Spurningar 2 og 4 innihalda svo sambandið hafa + getað en út frá samhenginu var 

gert ráð fyrir að flestir veldu það svar sem felur ekki í sér möguleikamerkingu enda 

setningarnar þannig að þær fela í sér vissu um það sem gerðist. Þetta gekk að nokkru leyti 

eftir þar sem meirihluti valdi það svar í báðum tilvikum, 53% í spurningu 2 en 59% í 

spurningu 4. Í báðum spurningunum var svo um það bil þriðjungur sem taldi bæði svör 

koma til greina. Hér er þó ágætt að hafa í huga þá hugmynd að sambandið hafa + getað 

geti ýmist haft grunnmerkingu eða möguleikamerkingu, þótt það hljóti að sjálfsögðu að 

fara eftir samhengi.  Fáir völdu einungis möguleikamerkingu, eða 12% í 2. spurningu og 

9% í 4. spurningu. 3% töldu hvorugan valmöguleikann eiga við.  

  Seinni spurningagerðin krafðist þess að þátttakendur veldu annaðhvort sambandið 

geta + hafa eða hafa + getað, eða þá bæði. Hér má sjá niðurstöðurnar: 

  

 

   

  

  

  

 

 

 

   

Mynd 4 sýnir niðurstöður úr spurningum 5-7 í könnuninni. Fyrir ofan kökuritin má sjá setninguna sem spurt 

var um. Það svar sem búist var við að yrði fyrir valinu er feitletrað. 
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Hér eru svörin í takt við það að geta + hafa feli einungis í sér möguleikamerkingu. 96% 

þátttakenda velja sambandið geta + hafa þar sem spurt er út í aðstæður sem fela í sér 

möguleika, sem helst í hendur við það sem áður hefur verið rætt, þ.e.a.s. að 

möguleikamerking komi aðeins til greina í sambandinu geta + hafa. 89% þátttakenda 

velja svo sambandið hafa + getað þar sem ólíklegt þótti að sambandið geta + hafa kæmi 

til greina. 

      Fyrri spurningarnar (1-4) benda til þess að möguleikamerking sambandsins geta + 

hafa sé ekki jafn allsráðandi og látið hefur verið uppi. Þær eru kannski ekki jafn 

tvímælalausar og hinar spurningarnar þar sem þær fela í sér að velja merkingu en hún 

getur oft verið ansi huglæg. Hér má benda á að þeir fáu sem notfærðu sér 

athugasemdadálkinn skráðu næstum alltaf merkingu sem var sú sama og stóð til boða að 

haka við, en notuðu aðeins öðruvísi orðalag. Seinni spurningarnar gefa hins vegar 

vísbendingu um að sú hugmynd að möguleikamerking sé einráð í sambandinu geta + hafa 

eigi sér stoð í málinu. 

      Svörin mæla því bæði með og á móti því að sambandið geta + hafa hafi alltaf 

möguleikamerkingu. Það virðist fara eftir samhengi hvaða merkingu það felur í sér og 

miðað við svörin við spurningum 1-4 er erfitt að draga ótvírætt fram möguleikamerkingu 

sambandsins. Því virðist það stundum geta falið í sér aðrar merkingar. Auk þess sem það 

getur fallið saman við merkingu sambandsins hafa + getað en hluti þátttakenda taldi bæði 

sambönd koma til greina við sömu aðstæður. 
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5. Tíðniþróun 

Ritmál geymir aðgengilegustu, og oftast einu heimildirnar, sem við höfum um mál liðinna 

tíma. Ritheimildir nýtast vel þegar kanna á uppruna og þróun málnýjunga. Þar með er þó 

ekki öll sagan sögð enda er ritað mál oft formlegt, staðlað og íhaldssamt. Nýjungar og 

breytingar lifa oft í lengri eða skemmri tíma í talmáli áður en þeirra fer að gæta í ritmálinu. 

Af þessum sökum ber að taka þeim upplýsingum sem fást úr textum með fyrirvara. Þó 

geta þær gefið mjög sterkar vísbendingar í allskyns málrannsóknum. 

  Á netinu er hægt að nálgast ýmis gagnasöfn sem geyma reiðinnar býsn af íslenskum 

textum, allt frá fornu máli til dagsins í dag. Þessi rafrænu söfn gagnast meðal annars við 

að finna dæmi um notkun ákveðinna orða eða orðasambanda. Þau eru ekki síður hagnýt 

til að nálgast tíðniupplýsingar um þróun málatriða í tíma. Hér verður rafræna safnið á 

Tímarit.is notað til að skoða tíðni sambandanna geta + hafa og hafa + getað á árunum 

1840-2009.  

  Upplýsingar um tíðniþróun sambandsins geta + hafa verða hér í brennidepli. 

Sambandið hafa + getað kemur einnig við sögu til samanburðar við hið fyrrnefnda 

samband. Fram til 1880 eru dæmi um sambandið geta + hafa örfá og það er ekki fyrr en 

um 1940 sem dæmum fer ört fjölgandi. Tímabilið frá 1880-1940 samræmist að vissu leyti 

hinni svokölluðu S-kúrfu sem lýsir framgangi málbreytinga. Hún á vanalega við um tvö 

tilbrigði sem eiga í samkeppni. Málbreyting hefst hægt og rólega en svo er eins og stífla 

bresti og á skömmum tímum fjölgar dæmum mikið, loks hægir aftur á breytingunni. Að 

lokum sigrar nýja tilbrigðið hið gamla (Kroch, 1989, bls. 199-244). Ekki er um það að 

ræða að sambandið geta + hafa taki algjörlega yfir sambandið hafa + getað. Hlutfallsleg 

tíðni sambandsins hafa + getað fækkar þó upp úr 1940, á sama tíma og hlutfallsleg tíðni 

sambandsins geta + hafa vex ásmegin, og vekur það grun um það hafi tekið yfir hluta af 

merkingarsviði hafa + getað. 

 

5.1 Aðferð 

Hér verður lýst í grófum dráttum þeirri aðferð sem notuð var til að skoða tíðniþróun 

sambandsins geta + hafa og einnig hafa + getað. Dæmi er öll tekinn af Tímarit.is. 

Meginástæða þess er fyrst og fremst sú að þar er að finna tæplega 5 milljónir blaðsíðna 

af efni sem birst hefur á prenti í tímaritum og blöðum og þar er hægt að leita að ákveðnu 

orði eða orðarunu. Þar er hins vegar ekki hægt að leita að öllum beygingarmyndum orða 
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ef leitað er að tveimur orðum í einu, og því fletti ég hverri beygingarmynd fyrir sig upp. 

Þær orðarunur sem mynda tíðniuppplýsingar þessa kafla eru eftirfarandi: 

 

geta + hafa 

get gat gátuð getir gætum 

getur gast gátu gæti gætuð 

getum gátum geti gætir gætu 

 

hafa + getað 

hef hafði höfðuð hafir hefðum 

hefur hafðir höfðu hefði hefðuð 

höfum höfðum hafi hefðir hefðu 

Tafla 3: Beygingarmyndir sem leitað var eftir á Tímarit.is 1840-2009. 

Hér eru beygingarmyndirnar getið og geta ekki teknar með. Ástæða þess er sú að oftar en 

ekki eru dæmin á Tímarit.is á borð við þessi hér: 

(37) a. Eins og áður er getið hafa meðaltalsafurðir fjárræktarfélaganna aldrei orðið...      

           Búnaðarrit 1966, 1. tölublað, bls. 307. 

     b. Eins og nærri má geta hafa nokkrir séð ástæðu til að slá á þráðinn... 

        Dagblaðið Vísir, 182. tölublaði, bls. 8 

Augljóst er að hér er ekki um sambandið geta + hafa að ræða. Af þeim sökum ákvað ég 

að sleppa einnig sambærilegum beygingarmyndum sagnarinnar hafa, þ.e. hafið og hafa, 

með það fyrir augum að koma í veg fyrir hugsanlega skekkju í niðurstöðum. Hér eru ekki 

tekin með í reikninginn dæmi um sambandið þar sem eitt eða fleiri orð standa milli 

sagnanna geta og hafa. 

  Tíðniþróunin er flokkuð eftir áratugum og nær frá 1840 til 2009. Fyrsta dæmið er 

frá 1846 en textarnir á Tímarit.is ná aftur til ársins 1607. Árin eftir 2009 eru ekki tekin 

með þar sem þau ná ekki heilum áratug. Efniviður er misstór milli áratuga, til að mynda 

er safnið fyrir aldamótin 1900 mun minna en það sem á eftir kemur. Þetta er nauðsynlegt 

að taka með í reikninginn en ekki er hægt að nálgast nákvæmar upplýsingar um orðafjölda 

hvers árs eða áratugar á Tímarit.is. Hér er því farin sama leið og Eiríkur Rögnvaldsson 

fer í greininni Setningarugl? (2014, bls. 63). Notað er reiknilíkan sem byggist á 

samanlagðri tíðni 25 algengustu orðanna í íslensku9, miðað við upplýsingar Íslenskrar 

orðtíðnibókar (Jörgen Pind o.fl., 1991, bls. 581) og tíðnin skoðuð á hverjum áratug fyrir 

                                                           
9 Í tíðnikönnunum er oft miðað við fjölda af hverjum þúsund orðum, eða 10 þúsund orðum, en þar sem 

heildarorðafjöldi hvers áratugar liggur ekki fyrir er þessi leið valin. 
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sig. Fjöldi dæma á hverjum áratug er misjafn og því er nauðsynlegt að reikna út 

hlutfallstíðni. Áratuginn 1870-1879 eru til að mynda 180 dæmi um sambandið geta + 

hafa en út frá 25 algengustu orðunum hefur verið reiknað út að viðbúið hlutfall er 232 

orð. Hlutfallsleg tíðnin er reiknuð með því að deila 180 í 232 og er hún því tæp 78% 

áratuginn sem um ræðir. En þegar hlutfallstíðni er skoðuð er þó mikilvægt að átta sig á 

því að fjöldi dæma sem liggur að baki er verulega misjafn og stundum er einungis um 

örfá dæmi að ræða. 

 

5.2. Nokkur orð um fjölda dæma 

5. kafli fjallar aðallega um hlutfallslega tíðni sambandsins geta + hafa. Hér verður þó að 

gæta að því að fjöldi dæma um hafa + getað er alltaf mun hærri en fjöldi dæma um geta 

+ hafa: 

 

Mynd 5: Heildarfjöldi dæma um geta + hafa og hafa + getað á Tímarit.is 1840-2009. 

Mynd 5 sýnir fjölda dæma um samböndin tvö á hverjum áratug fyrir sig. Hún segir lítið 

um þróun þeirra í tíma enda er textamagnið misjafnt milli ára. Alls eru 13.165 dæmi um 

geta + hafa en dæmi um hafa + getað eru 7 sinnum fleiri, samtals 81.885. Dæmi um hafa 

+ getað eru mun fleiri allt tímabilið sem um ræðir og það ber að hafa í huga þegar 

hlutfallstíðnin er skoðuð. 
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5.3 Hlutfallsleg tíðni 

Líkt og áður segir er hægt að nálgast fjölda dæma um samböndin geta + hafa og hafa + 

getað á Tímarit.is. En efniviðurinn þar er misstór milli ára og áratuga, og því er fjöldi 

dæma ekki áreiðanlegur þegar skoða á þróun sambandanna í tíma. Þar kemur hlutfallsleg 

tíðni til sögunnar.  

  Hlutfallstíðni hvers áratugar verður skoðuð hér og upplýsingarnar notaðar til að 

draga ályktun um þróun sambandsins geta + hafa annars vegar og samanburð á þróun 

geta + hafa og hafa + getað hins vegar. Hlutfallstíðnin sýnir að dæmum um geta + hafa 

fer fjölgandi um 1880 og í kringum 1940 og svo 1960 verður aftur töluverð aukning. Þessi 

þróun virðist fylgja áðurnefndri S-kúrfu. Ef hlutfallstíðni hafa + getað er borin saman við 

geta + hafa má sjá að hún er hærri allt fram til 1970 en þá lækkar hún tiltölulega mikið. 

Á sama tíma hækkar hlutfallstíðni geta + hafa. Hér er ekki um það að ræða að geta + hafa 

ýti hafa + getað út af sjónarsviðinu, enda sýnir fjöldi dæma að hafa + getað lifir góðu lífi. 

En hins vegar mætti hugsa sér að sambandið geta + hafa hafi tekið yfir hluta af 

merkingarsviði sambandsins hafa + getað.  

 

5.3.1 Hlutfallstíðni geta + hafa  

Fyrstu dæmin um sambandið geta + hafa koma fram á Tímarit.is á áratugnum 1840-1849. 

Þá eru dæmin örfá og hlutfallsleg tíðni mun lægri en búast mætti við miðað við að 

dreifingin væri jöfn allt tímabilið. Í kringum 1880 hækkar hlutfallstíðnin þó mikið og 

leiðin liggur upp á við eftir það. Þetta má hæglega sjá á eftirfarandi stöplariti: 

 

Mynd 6: Hlutfallsleg tíðni geta + hafa á Tímarit.is 1840-2009. 
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Á mynd 6 má sjá að hlutfallsleg tíðni sambandsins geta + hafa fer jafnt og þétt vaxandi 

frá upphafi. Dreifingin er jöfn þegar súlurnar nema við 100% línuna, miðað við 

heildartextamagn (Eiríkur Rögnvaldsson, 2014, bls 63). Hér ber að hafa í huga að dæmin 

sem liggja að baki eru sárafá og nákvæmnin því ekki jafn mikil og áratugina sem á eftir 

koma, en þá skiptir fjöldi dæma hundruðum eða þúsundum. 

  Í kringum 1880 fer hlutfallstíðnin frá því að vera um 40% og upp í 73%. Hún helst 

svo nokkuð jöfn fram til 1940 en þá nálgast hún óðfluga 100% línuna. Það jafngildir því 

að um þetta leyti hefur tíðnin nokkurn veginn verið sú sem búast mætti við, miðað við 

heildartextamagn. Því er líklegt að á þessum tíma hafi nýjungin geta + hafa verið almennt 

útbreidd, ekki síst í ljósi þess að notkunin er jafnalgeng og raun ber vitni í tímaritum og 

blöðum en það er þekkt að málnýjungar komi seinna fram í formlegu ritmáli en talmáli. 

Um 1950 og alveg til 2009 er hlutfallstíðnin um og yfir 100% eða um 5 sinnum hærri en 

hún var fyrsta áratuginn, 1840-1849. 

   Því er ljóst að hlutfallsleg tíðni sambandsins hefur hækkað verulega á þeim tíma 

sem um ræðir. Það liggur í augum uppi að hér er um breytingu að ræða sem felur í sér 

nýjungina geta + hafa og útbreiðslu hennar. 

 

5.3.2 Samanburður á hlutfallstíðni geta + hafa og hafa + getað. 

Við höfum áður séð hvernig sumir hafa haldið því að það eigi að nota sambandið hafa + 

getað í stað geta + hafa en það er langt því frá að þau merki alltaf það sama10. Merkingar 

þeirra virðist þó oft skarast og því er áhugavert að bera hlutfallslega tíðni þeirra saman: 

                                                           
10 Sjá 4. kafla (Merking og merkingarmunur). 
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Mynd 7: Hlutfallsleg tíðni geta + hafa annars vegar og hafa + getað hins vegar á Tímarit.is 1840-2009 

Mynd 7 sýnir að fyrstu þrjá áratugina, það er fram til ársins 1869, er hlutfallstíðni 

sambandanna mun lægri en búast mætti sem útskýrist væntanlega að einhverju leyti af 

því að heildartextamagn þessara ára er lítið og dæmin aðeins örfá. 

  Frá 1870 og til 1909 er afgerandi munur á hlutfallslegri tíðni sambandanna þar sem 

hafa + geta er að meðaltali helmingi algengari en geta + hafa. Þessi munur minnkar á 

árunum 1910-1959 en þó hefur hafa + getað enn greinilega forystu. Það dregur til tíðinda 

1960-1969 þegar hlutfallstíðni sambandanna er nánast sú sama. En frá 1970 og allt til 

2009 hefur sambandið geta + hafa betur en á sama tíma lækkar hlutfallstíðni hafa + getað 

umtalsvert. 

  Ein þekktasta leið til að lýsa framgangi málbreytinga er áðurnefnd S-kúrfa. Sé 

hlutfallsleg tíðni sambandsins geta + hafa skoðuð frá 1890-2009 líkist þróunin 

óneitanlega S-kúrfu: 
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Mynd 7: S-kúrfa. Hlutfallsleg tíðni geta + hafa á Tímarit.is 1880-2009 

Hér eru árin 1840-1879 ekki tekin með en líkt og komið hefur fram eru dæmin frá þessum 

árum sárafá og strjál. S-kúrfa sýnir breytingu sem fer hægt af stað og fjöldi dæma helst 

því sem næst í stað í nokkurn tímann. Svo eins og hendi sé veifað tekur breytingin kipp 

og dæmunum fjölgar órahratt. Að lokum hægist á og má þá segja að breytingin sé að 

mestu um garð gengin. Reyndar er vanalega talað um S-kúrfu þegar tvö tilbrigði í máli 

takast á og nýja gerðin sigrar að lokum (Kroch, 1989, bls. 199-244).  Hér er ekki um það 

að ræða að sambandið geta + hafa taki yfir hafa + getað sen falli svo í valinn. En það er 

hugsanlegt að geta + hafa hafi tekið yfir hluta af merkingarsviði samanbandsins hafa + 

getað enda fer hlutfallstíðni þess lækkandi á sama tími og geta + hafa nær verulegri 

útbreiðslu. 

  Hlutfallstíðni sambandsins hafa + getað er hærri en geta + hafa allt fram til ársins 

1960 en eftir þann tíma eykst tíðni síðarnefnda sambandsins, að því er virðist á kostnað 

þess fyrrnefnda. Sú hugmynd endurspeglast meðal annars í því að sambandið geta + hafa 

myndar S-kúrfu, sem lýsir því þegar nýtt tilbrigði í máli kemur fram og ýtir að lokum því 

gamla af sjónarsviðinu. Það á ekki við hér en geta + hafa virðist þó hafa tekið yfir hluta 

af merkingarsviði hafa + getað, sem er rökrétt í ljósi niðurstaðanna úr 4. kafla en þar kom 

í ljós að ekki eru alltaf skörp skil á merkingum þessara tveggja sambanda. Því má vera að 

geta + hafa hafi tekið yfir í það minnsta hluta af merkingu sambandsins hafa + getað. 
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5.4 Niðurstöður 

Hlutfallsleg tíðni sambandsins geta + hafa hefur aukist mikið síðastliðin 170 ár ef miðað 

er við gögnin á Tímarit.is. Síðasta áratuginn, 2000-2009, er hlutfallstíðni þess 15 sinnum 

hærri en fyrsta áratuginn, 1840-1849. Fyrstu fjóra áratugina er fjöldi dæma lítill og því 

hefur verið farin sú leið hér að fjalla aðallega um árin eftir 1879. Ef fyrstu fjórum 

áratugunum er alveg sleppt er niðurstaðan samt enn sú að hlutfallstíðnin hefur hækkað 

mikið eða um helming. 

  Árin frá 1840 til 1879 eru tíðindalítil en eins og áður segir ber að taka með í 

reikninginn að dæmi frá þeim tíma eru örfá. Hlutfallstíðnin tvöfaldast svo þegar komið er 

að árunum 1880-1889 og helst hún nokkuð jöfn fram til 1940. Þá tekur hún mikið stökk 

og hækkar jafnt og þétt fram til ársins 1960 og er um og yfir 100% þar eftir. Hér er staða 

geta + hafa greinilega orðin sterk og hefur nýjungin náð mikilli útbreiðslu.  

  Athyglisvert er að hlutfallsleg tíðni geta + hafa virðist samræmast hugmyndinni um 

S-kúrfu (ef fyrstu fjórum áratugunum er sleppt). Það er alveg ljóst að geta + hafa hefur 

ekki tekið yfir hafa + getað á þann hátt að það sigri að lokum, líkt og S-kúrfan spáir fyrir. 

En þó bendir þróun beggja sambandanna til þess að geta + hafa hafi tekið yfir hluta af 

merkingarsviði hafa + geta. Þetta samræmist einnig niðurstöðum 4. kafla en þar bendir 

allt til þess að merking sambandanna tveggja skarist stundum. Því á S-kúrfan að vissu 

leyti við hér. Ef tíðniþróun sambandsins hafa + getað er skoðuð rennir það styrkari 

stoðum undir þessa hugmynd. Frá 1880 hefur það sterka stöðu og er mun algengari en 

geta + hafa. En um 1970 fer hlutfallstíðni þess lækkandi og verður þá fyrst lægri en 

hlutfallstíðni sambandsins geta + hafa. 
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6. Lokaorð 

Hér hefur verið fjallað um sambandið geta + hafa frá ýmsum sjónarhornum, fyrst og 

fremst með það að markmiði að kanna merkingu sambandsins. 

  Í fyrsta kafla var rætt almennt um sambandið geta + hafa. Færð voru rök fyrir því 

að sögnin geta sé í hlutverki hjálparsagnar, meðal annars vegna þess að hún skiptir sér 

ekki af frumlagi setninga. Hjálparsögnin geta hefur þá sérstöðu að taka aðeins með sér 

nafnhátt sagnarinnar hafa en annars tekur hún alltaf með sér lýsingarhátt þátíðar, 

samanber: 

  (38) a. Hann gæti hafa verið veikur. (geta + hafa) 

         b. *Hún gæti vera veik.             (geta + nh. annarrar sagnar) 

          c. Barnið gæti verið veikt.         (geta + lh.þt.) 

Vanalega geta hjálparsagnir sem taka á annað borð með sér nafnhátt tekið með sér 

nafnhátt allra sagna, hið sama gildir um lýsingarhátt þátíðar. 

  Í öðrum kafla var svo farið yfir það sem áður hefur verið skrifað um sambandið geta 

+ hafa. Jón Friðjónsson virðist vera fyrstur manna til að fjalla um sambandið á fræðilegum 

nótum en hann leggur ríka áherslu á að greinilegur munur sé á merkingu sambandsins 

geta + hafa og hafa + getað. Að öðru leyti er ekki um auðugan garð að gresja í fræðilegri 

umfjöllun um sambandið. Greint var frá hugsanlegum ástæðum þess en vera má að 

málfræðingar hafi ekki vitað af tilvist sambandsins, eða einfaldlega þótt það svo 

sjálfsagður hluti af íslenskri tungu að þeir hafi ekki áttað sig á því að um nýjung væri að 

ræða.  

  Það leiðir okkur að þriðja kafla þar sem fjallað var um uppruna sambandsins en fyrstu 

dæmi koma fram á miðri 19. öld. Dæmi úr rafrænum söfnum voru skoðuð og því má vel 

vera að eldri dæmi leynist í ritum sem ekki má nálgast rafrænt, auk þess sem sambandið 

hefur líklega komið upp í talmáli áður en það birtist á prenti. Dæmin gefa til kynna að 

sambandið hafi verið algengri í sumum blöðum en öðrum en allra fyrstu dæmin er þó ekki 

hægt að eigna einu blaði fremur en öðru. Líklegt þykir að rekja megi sambandið til dönsku 

en samböndin geta + hafa og kan + have virðast vera notuð við sömu kringumstæður; 

merkingin er svipuð eða sú sama.  

  Í fjórða kafla var svo fjallað um merkingu sambandsins geta + hafa og hún borin 

saman við sambandið hafa + getað. Þar voru háttarsagnir kynntar til sögunnar en sögnin 

geta telst til þeirra. Þetta eru sagnir í hlutverki hjálparsagna sem geta ýmist borið 
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grunnmerkingu eða möguleikamerkingu. Grunnmerking felur í sér einhvers konar skyldu, 

vilja, leyfi eða getu en möguleikamerking felur í sér möguleika, líkt og nafnið gefur til 

kynna, auk líkinda, sögusagna og nauðsynjar. Stungið hefur verið upp á að sambandið 

geta + hafa hafi möguleikamerkingu en sambandið hafa + getað geti haft þá merkingu 

eða grunnmerkingu (Höskuldur Þráinsson, 2005, bls. 419). Niðurstöður rafrænnar 

könnunar benda hins vegar til að þetta sé ekki alveg svona einfalt, heldur geti sambandið 

geta + hafa borið merkingu sem er önnur en möguleikamerking. Hér má sjá eina setningu 

úr könnuninni ásamt þeim tveimur valmöguleikum sem þátttakendum stóð til boða en 

haka átti við merkingu setningarinnar: 

 (39) Þetta gæti hafa verið auglýsing fyrir tryggingafélag. 

    1. Þetta var mögulega auglýsing fyrir tryggingafélag 

    2. Þetta var ekki auglýsing fyrir tryggingafélag en leit samt út fyrir það. 

Hér völdu 53% möguleikamerkingu (1), 21% völdu merkingu sem felur í sér fullvissu (2) 

og 26% töldu báða möguleika koma til greina. Þegar þátttakendur voru hins vegar beðnir 

um að velja annað hvort sambandið geta + hafa eða hafa + getað út frá ákveðnum 

aðstæðum völdu 96% geta + hafa þegar um möguleikamerkingu var að ræða. Um 90% 

völdu svo sambandið hafa + getað þegar aðstæðurnar földu í sér fullvissu. Hér er þó gott 

að hafa í huga að einungis var um stutta könnun að ræða og þörf er á að kanna þetta betur. 

  Í 5. kafla var farið yfir niðurstöður rannsóknar um tíðniþróun sambandsins geta + 

hafa á Tímarit.is á árunum 1840-2009, auk þess sem hún var borin saman við þróun 

sambandsins hafa + getað. Fyrstu fjóra áratugina eru dæmi sárafá og að meðaltali birtist 

innan við eitt dæmi á ári hverju. Upp úr 1880 dregur þó til tíðinda þegar hlutfallsleg tíðni 

dæma tvöfaldast. Hún helst nokkuð jöfn til ársins 1940 þegar hún hækkar aftur. Á árunum 

1880-2009 samræmist hlutfallstíðni sambandsins hugmyndinni um S-kúrfu en hún sýnir 

breytingar sem fara hægt af stað, taka skyndilegan kipp og að lokum hægist aftur á þeim. 

S-kúrfa lýsir því vanalega þegar nýtt tilbrigði í máli kemur upp og sigrar að lokum hið 

gamla (Kroch, 1989, bls. 199-244). Augljóslega hefur sambandið geta + hafa ekki tekið 

yfir sambandið hafa + getað en í ljósi þess að hlutfallstíðni síðarnefnda sambandsins 

lækkar jafnt og þétt frá 1940, en á sama tíma fer hlutfallstíðni geta + hafa hækkandi, má 

leiða líkur að því að sambandið geta + hafa hafi yfirtekið hluta af merkingarsviði hafa + 

getað. Niðurstöður rafrænu könnunarinnar úr 4. kafla styrkja þetta svo enn frekar þar sem 

munurinn á merkingu geta + hafa og hafa getað virðist ekki alltaf vera ótvíræður þótt oft 

sé kerfisbundinn munur á samböndunum tveimur. 
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  Sambandið geta + hafa skipar fastan sess í íslenskri tungu og það er fráleitt að halda 

því fram að ávallt sé hægt að nota sambandið hafa + getað í staðinn. Merkingarmunur er 

á þessum tveimur samböndum en hann virðist vera mismikill milli setninga. Stundum er 

erfitt að festa hendur rækilega á hvað sambandið geta + hafa merkir og menn virðast ekki 

vera allskostar sammála um það. Þó má segja að það feli, í það minnsta oftast, í sér 

möguleikamerkingu en frekari rannsókna er þörf.  

  Svo virðist vera sem sambandið geta + hafa falli almennt vel að málkennd manna 

enda er það rótgróið í tungumálinu. Ný sagnasambönd hafa komið upp í íslensku frá fornu 

(Eiríkur Rögnvaldsson, 2005, bls. 614) og svo lengi sem þau samræmast málkerfinu 

auðga þau íslenska tungu. Ekki er annað að sjá en sambandið geta + hafa uppfylli þau 

skilyrði.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Heimildaskrá 

 

Bjarni Jónsson. 1893. Íslenzk málsgreinafræði. Prentsmiðja Ísafoldar, Reykjavík. 

Björn Guðfinnsson. 1938. Íslenzk setningafræði. Ríkisprentsmiðjan Gutenberg,  

  Reykjavík. 

Björn Guðfinnsson. 1940. Tilræði við íslenzkt mál. Andvari 1:73-81. 

Björn Guðfinnsson. 1958. Íslensk málfræði. Eiríkur Hreinn Finnbogason annaðist  

  útgáfuna. Námsgagnastofnun, Reykjavík. 

Eiríkur Rögnvaldsson. 1998. Heimildatúlkun í sögulegri setningafræði. Baldur  

  Sigurðsson, Sigurður Konráðsson og Örnólfur Thorsson (ritstj.): Greinar af sama  

  meiði, bls. 317-334. Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands, Reykjavík. 

Eiríkur Rögnvaldsson. 2005. Setningafræðilegar breytingar í íslensku. Höskuldur  

  Þráinsson (ritstj.): Setningar. Handbók um setningafræði, bls. 602-635 (Íslensk  

  tunga III). Almenna bókafélagið, Reykjavík. 

Eiríkur Rögnvaldsson. 2014. Setningarugl? Tengdar nafnháttarsetningar með frumlagi.  

  Íslenskt mál 36:55-91 [væntanlegt]. 

Guðrún Kvaran. 2008. Á hvaða sviði málfræðinnar hafa mestar breytingar orðið frá  

  forníslensku til dagsins í dag? Vísindavefurinn. Sótt 2. apríl 2015 af http://www 

  visindavefur.is/svar.php?id=6986 

Gætum tungunnar. 1984. Áhugasamtök um íslenskt mál. Hið íslenska bókmenntafélag,  

  Reykjavík. 

Halldór Kr. Friðriksson. 1861. Íslenzk málmyndalýsing. Prentmsiðja S. L. Möllers,  

  Reykjavík. 

Höskuldur Þráinsson. 1984. Setningafræði. [Útgáfu vantar], Reykjavík. 

Höskuldur Þráinsson. 2005. Setningar. Handbók um setningafræði (Íslensk tunga III).  

  Almenna bókafélag. Reykjavík. 

Höskuldur Þráinsson. 2008. Handbók um málfræði. 2. útgáfa. Námsgagnastofnun,     

  Reykjavík. 

Höskuldur Þráinsson. 2009. Íslensk setningafræði. 7. útgáfa. Málvísindastofnun Háskóla  

  Íslands, Reykjavík. 

Höskuldur Þráinsson, Ásgrímur Angantýsson, Einar Freyr Sigurðsson, Sigrún  

  Steingrímsdóttir og Þórhallur Eyþórsson. 2013. Efnissöfnun og aðferðafræði.  

  Höskuldur Þráinsson, Ásgrímur Angantýsson og Einar Freyr Sigurðsson (ritstj.):  

  Tilbrigði í íslenskri setningagerð I, bls. 19-68. Málvísindastofnun Háskóla Íslands,  

  Reykjavík. 

Jakob Jóh. Smári. 1920. Íslenzk setningafræði. Bókaverzlun Ársæls Árnasonar,  

  Reykjavík. [Endurpr. 1987 hjá Málvísindastofnun Háskóla Íslands, Reykjavík] 

Jón Friðjónsson. 1989. Samsettar myndir sagna. Málvísindastofnun Háskóla Íslands,  

  Reykjavík. 



38 
 

Jón Friðjónsson. 2006, 22. september. Íslenskt mál, 86. þáttur. Morgunblaðið, bls.  

  38. 

Jörgen Pind (ristj.), Friðrik Magnússon og Stefán Briem. 1991. Íslensk orðtíðnibók.  

  Orðabók háskólans, Reykjavík. 

Kjartan G. Ottósson. 1990. Íslensk málhreinsun. Sögulegt yfirlit. Íslensk málnefnd,  

  Reykjavík. 

Kroch, Anthony S. 1989. Reflexes of Grammar in Patterns of Language Change.  

  Language Variation and Change 1:199-244. 

Sverrir Pálsson. 1986, 6. ágúst. Íslensk tunga. Morgunblaðið, bls. 20. 

Vigfús Jónsson. 1947. Hallgrímur Pétursson. Merkir Íslendingar. Ævisögur og  

  minningar II. Þorkell Jóhannesson bjó til prentunar. Bókfellsútgáfan, Reykjavík. 

 


