
	

Háskóli	Íslands	

Hugvísindasvið	

Íslenska	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

Af	hverju	förum	við	upp	í	skóla?	
Um	tengsl	agna	og	forsetningarliða	

	

	

	

	

	

	

	

	

Ritgerð	til	BA-prófs	í	íslensku	

Atli	Jasonarson	

Kt.:	060593-2999	

	

Leiðbeinandi:	Jóhannes	Gísli	Jónsson	

Janúar	2017	

	



	 1	

Ágrip	

	

Eptir	fundinn	gengu	piltar	suður	fyrir	bæinn,	fóru	síðan	upp	í	skóla	og	

þaðan	aptur	ofanað	húsi	rektors,	og	kölluðu	þar:	Burt	með	rektor	

Sveinbjörn	Egilsson[...]	

	

Þetta	textabrot	er	úr	umfjöllun	um	pereatið	í	Lanztíðindum	frá	20.	mars	1850.	Margt	er	

auðvitað	merkilegt	við	þennan	texta	en	það	sem	helst	vekur	athygli	höfundar	er	að	hann	

inniheldur	 elsta	 dæmið	 á	 Tímarit.is	 um	 orðastrenginn	 upp	 í	 skóla.	 Það	 sem	 er	

sérkennilegt	 við	 hann,	 og	 raunar	 fleiri	 svipaða,	 er	 að	 hann	 merkir	 ekki,	 þrátt	 fyrir	

orðalagið,	að	umræddur	 skóli	 sé	á	einhvern	hátt	 „uppi“.	Orðastrengir	af	þessum	toga,	

þ.e.	þeir	 sem	geta	 innihaldið	orðin	upp/uppi	 eða	niður/niðri	 án	þess	að	vísa	 í	eitthvað	

sem	 er	 bókstaflega	 „uppi“	 eða	 „niðri“,	 eru	 umfjöllunarefni	 þessarar	 ritgerðar.	 Hún	 er	

lögð	fram	til	BA-prófs	í	íslensku	við	Háskóla	Íslands.	

Fyrsti	 kafli	 ritgerðarinnar	 fjallar	 um	þær	málfræðilegu	 einingar	 sem	 skipta	máli	

fyrir	umfjöllun	hennar,	þar	á	meðal	sagnir,	forsetningar,	atviksorð	og	agnir,	og	það	sem	

valdir	fræðimenn	hafa	um	þær	sagt.	Þar	á	eftir	er	umfjöllun	um	rannsóknina,	sem	þessi	

ritgerð	er	að	hluta	til	byggð	á,	en	í	henni	fólst	til	dæmis	leit	að	nothæfum	máldæmum,	

fyrst	og	fremst	á	Tímarit.is,	auk	óformlegs	spjalls	við	nokkra	málhafa	um	skilning	þeirra	á	

umræddum	dæmum.	Í	síðasta	kafla	ritgerðarinnar	eru	þau	skoðuð	nánar	og	greind	með	

nokkrar	setningafræðilegar	kenningar	til	hliðsjónar.	

	 Markmiðið	með	þessari	ritgerð	er	að	skoða	í	hvaða	samhengi	orðin	upp/uppi	og	

niður/niðri	eru	notuð	þegar	þau	vísa	ekki	í	eiginlegar	áttir.	Hlutverk	orðanna,	hvort	sem	

þau	eru	málfræði-	eða	merkingarleg,	verða	skoðuð	og	leitast	verður	við	að	svara	því	

hvort	einhver	setningafræðilegur	munur	er	á	orðunum,	annars	vegar	þegar	þau	vísa	í	

umræddar	áttir	og	hins	vegar	þegar	þau	gera	það	ekki.	
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Þakkarorð	

Ég	vil	þakka	leiðbeinanda	mínum,	Jóhannesi	Gísla	Jónssyni,	fyrir	góða	leiðsögn,	bæði	við	

vinnslu	þessarar	ritgerðar	og	í	þeim	námskeiðum	sem	ég	hef	setið	hjá	honum.	Fyrst	og	

fremst	 vil	 ég	 þó	 þakka	 honum	 fyrir	 að	 hafa	 vakið	 áhuga	 minn	 á	 setningafræði.	 Þeir	

málhafar,	sem	ég	ræddi	við	um	máldæmin	í	ritgerðinni,	eiga	þakkir	mínar	einnig	skildar.	

Þolinmæði	þeirra	gagnvart	mér	og	mínum	spurningum,	um	hvort	tiltekin	máldæmi	gætu	

átt	við	 í	hinum	undarlegustu	aðstæðum,	var	engu	lík.	Foreldrum	mínum	og	systrum	vil	

ég	svo	þakka	fyrir	þessa	sömu	þolinmæði	síðustu	fjögur	árin.	

	

Takk,	þið.	
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Inngangur	

Sérhvert	orð,	í	hverri	einustu	setningu,	hefur	hlutverk,	hvort	sem	það	er	merkingar-	eða	

málfræðilegt,	og	málnotendur	nota	þessi	orð	til	jafns.	Málhöfum	ætti	að	reynast	hægur	

leikur	 að	 útskýra	merkingu	 flestra	 þeirra	 orða	 sem	 gegna	merkingarlegu	 hlutverki.	 Til	

dæmis	myndi	varla	vefjast	 fyrir	nokkrum	manni	að	 segja	hvað	 feitletraða	orðið	þýðir	 í	

setningunni	Hann	 á	 hund	 en	 hún	 á	 kött	 en	 erfiðara	 gæti	 reynst	 fólki	 að	 segja	 til	 um	

merkingu	undirstrikaða	orðsins,	jafnvel	þó	setningin	í	heild	sé	flestum	auðskiljanleg.	

Ástæða	þess	hve	erfitt	getur	verið	að	ná	utan	um	merkingu	orða	er	sú	að	sum	

þeirra	 hafa	 í	 raun	 ekki	merkingarlegt	 hlutverk	 heldur	málfræðilegt.	 Slík	 orð,	 til	 dæmis	

samtengingar,	er	hægt	að	segja	að	eigi	sér	enga	hliðstæðu	í	raunheiminum,	þ.e.	þau	vísa	

ekki	út	fyrir	tungumálið	sjálft,	og	því	getur	skilgreining	þeirra	einungis	verið	málfræðilegs	

eðlis.	Sum	orð	geta	gegnt	hvoru	þessara	hlutverka.	Feitletraða	orðið	í	setningunni	Hann	

er	uppi	í	herbergi	merkir	til	dæmis	‘ofar	en	[viðmið	mælanda]’	en	merking	orðsins	er	öllu	

óræðari	í	setningunni	Hún	hljóp	hann	uppi,	sem	er	sennilega	vegna	þess	að	síðarnefnda	

orðið	gegnir	málfræðilegu	hlutverki	en	hefur	enga	merkingu	eitt	og	sér.	

Umfjöllunarefni	 þessarar	 ritgerðar	 eru	 orð	 sem	 virðast	 gegna	 merkingarlegu	

hlutverki	 í	 vissu	 setningarlegu	 samhengi	 en	málfræðilegu	 í	 öðru.	Nánar	 tiltekið	 verður	

fjallað	um	orðin	upp/uppi	og	niður/niðri	og	þá	staðreynd	að	vissir	forsetningarliðir	gera	

kröfu	um	að	standa	með	þeim,	sbr.	(1).	

	

(1)				 a.	Ég	er	uppi	[í	skóla].	

								 b.	Ég	ætla	upp	[í	skóla].	

								 c.	Ég	er	niðri	[í	vinnu].	

								 d.	Ég	ætla	niður	[í	vinnu].	

	

Kannað	verður	hvernig	hlutverk	orðanna	er	ýmist	málfræði-	eða	merkingarlegt,	 jafnvel	

þó	 yfirborðsgerðir	 setninganna,	 sem	 þau	 standa	 í,	 séu	 sambærilegar.	 Markmið	

ritgerðarinnar	 er	 að	 sýna	 hvað	 felst	 í	 þessum	 mun,	 hvar	 hann	 kemur	 fram	 og	 hvers	

vegna.	 Svo	 umfjöllunin	 verði	 sem	 markvissust	 verður	 fjallað	 um	 forsetningarliði	 af	
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gerðinni	 [X	 í	 skóla/vinnu],	 þar	 sem	X	 stendur	 fyrir	 eitt	 umræddra	orða,	 og	 þeir	 bornir	

saman	við	liði	sem	virðast	eins	á	yfirborðinu	en	eru	það	sennilega	ekki	þegar	nánar	er	að	

gáð.	 Ástæða	 þess	 að	 afmörkuðu	 liðirnir	 í	 (1)	 urðu	 fyrir	 valinu,	 sem	 umfjöllunarefni	

þessarar	ritgerðar,	er	sú	að	feitletruðu	orðin	virðast	hvorki	merkja	stefnu	né	stöðu	þegar	

þau	standa	með	þeim,	sem	þau	virðast	þó	gera	með	afmörkuðu	liðunum	í	(2).	

	

(2)				 a.	Ég	er	uppi	[í	risi].	

								 b.	Ég	ætla	upp	[í	ris].	

								 c.	Ég	er	niðri	[í	kjallara].	

								 d.	Ég	ætla	niður	[í	kjallara].	

	

Auk	 þess	 er	 kostur	 við	 setningarnar	 í	 (1)	 að	 mörg	 dæmi	 er	 að	 finna	 á	 Tímarit.is	 um	

afmörkuðu	liðina,	hvort	sem	þeir	standa	með	eða	án	feitletruðu	orðanna.	

Í	öðrum	kafla	ritgerðarinnar	verður	rætt	um	fræðilegan	grunn	hennar,	þ.e.	hvað	

hefur	verið	skrifað	áður	um	efnið	og	hvaða	kenningar	hafa	verið	settar	fram.	Þar	kemur	

fram	greining	nokkurra	fræðimanna	á	umræddum	orðum,	til	dæmis	hvaða	orðflokkum	

þau	 geta	 tilheyrt	 og	 hvernig	 samspili	 þeirra	 við	 mismunandi	 setningaliði	 er	 háttað.	

Fjallað	 verður	 um	 kenningu	 Peters	 Svenonius	 um	 notkun	 atviksorða,	 nánar	 tiltekið	

stöðu-,	stefnu-	og	upprunaagna,	og	hvernig	þau	veita	mismiklar	upplýsingar	um	viðmið	

mælanda.	

Umfjöllunarefni	 þriðja	 kafla	 ritgerðarinnar	 er	 rannsókn	höfundar.	Nánar	 verður	

fjallað	um	orðin	upp/uppi	og	niður/niðri	og	fyrst	og	fremst	verða	mismunandi	hlutverk	

þeirra	skoðuð	en	einnig	tíðni	og	dreifing.	Tilraun	verður	gerð	til	að	útskýra	ástæðu	þess	

að	orðin	geta	haft	mismunandi	hlutverk,	þ.e.	málfræði-	og	merkingarleg,	og	verður	þar	

kenning	Svenonius	höfð	til	hliðsjónar.	

Í	 fjórða	 kafla	 verða	 niðurstöður	 þriðja	 kafla	 greindar	 nánar	 og	 athugað	 verður	

hversu	vel	þær	ríma	við	það	sem	áður	hefur	verið	sagt	um	atviksorð.	Við	upphaf	kaflans	

verður	 liðgerðakenningin	 (e.	 X-Bar	 Theory)	 kynnt	 og	 hún	 notuð	 til	 að	 sýna	mögulega	
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uppbyggingu	 áðurnefndra	 setningaliða.	 Auk	 þess	 verður	 þar	 komið	 inn	 á	 hvaða	 áhrif	

setningareiningarnar	í	umræddum	liðum	geta	haft	hvor	á	aðra.	

	 Tilgátan	sem	lagt	var	upp	með	var	sú	að	orðin	upp/uppi	og	niður/niðri,	þ.e.	þegar	

þau	gegna	málfræðilegu	hlutverki,	komi	inn	í	forsetningarliði	af	gerðinni	[í	skóla/vinnu]	

og	afmarki	þar	með	merkingu	þeirra	í	heild.	Hugmyndin	var	sú	að	andlög	forsetninganna	

fengju	með	einhverjum	hætti	ákveðnari	merkingu	þegar	forsetningarliðurinn	stæði	með	

umræddum	orðum,	sem	er	sýnt	fram	á	í	þriðja	og	fjórða	kafla.	Höfundur	bjóst	við	því	að	

þegar	umrædd	orð	vísuðu	í	eiginlegar	áttir,	upp	og	niður,	væri	setningarleg	staða	þeirra	

önnur	 en	 þegar	 þau	 gerðu	 það	 ekki.	 Í	 fjórða	 kafla	 eru	 því	 færð	 rök	 fyrir	 því	 að	 þegar	

orðin	vísa	í	átt,	sbr.	[uppi	í	tré],	standi	þau	sem	höfuð	atviksliðar	en	þegar	hlutverk	þeirra	

er	 málfræðilegt,	 sbr.	 [uppi	 í	 skóla],	 séu	 þau	 ákvæðisliður	 forsetningarliðar.	 Höfundur	

athugaði	einnig	hvort	einhver	munur	væri	á	notkun	upp/niður	annars	vegar	og	uppi/niðri	

hins	vegar	en	engin	dæmi	fundust	sem	gátu	skorið	úr	um	það.	
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2.	Fræðilegur	grunnur	ritgerðarinnar	

Snúið	getur	verið	að	ákvarða	hvaða	orðflokki	upp/uppi	og	niður/niðri	tilheyra	enda	eru	

þeir	líklega	nokkrir;	orðin	er	sennilega	hægt	að	greina	sem	forsetningar	og	ýmiss	konar	

atviksorð.	 Björn	 Guðfinnsson	 (1937)	 leit	 svo	 á	 að	 þetta	 væru	 ávallt	 atviksorð,	 nánar	

tiltekið	 staðaratviksorð,	 sem	 Höskuldur	 Þráinsson	 skilgreinir	 í	 Handbók	 um	 íslenska	

málfræði	 (1995)	sem	orð	sem	lýsa	því	„hvar	eitthvað	á	sér	stað“.	Auðvelt	er	að	tína	til	

dæmi	 þar	 sem	þessi	 skilgreining	 á	 við.	Orðin	uppi	 og	niðri	 geta	 til	 dæmis,	 ein	 og	 sér,	

verið	svar	við	spurningu	 (3a)	og	eins	geta	orðin	upp	og	niður,	án	 frekara	setningarlegs	

samhengis,	verið	svar	við	(3b).	

	

(3)				 a.	Hvar	eru	börnin?	

								 b.	Hvert	fóru	börnin?	

	

Eiginleikum	 þessara	 orða	 verða	 þó	 ekki	 gerð	 greinargóð	 skil	 einungis	 með	 þessum	

dæmum,	 því	 hlutverk	 orðanna,	 hvort	 sem	 það	 er	 merkingar-	 eða	 málfræðilegt,	 er	

töluvert	 margslungnara	 en	 dæmin	 tvö	 gefa	 til	 kynna.	 Í	 Íslenskri	 setningafræði	 (2009)	

setur	Höskuldur	Þráinsson	 fram	öllu	 ítarlegri	 skilgreiningu.	Þar	 segir	hann	að	 vissulega	

geti	 upp/uppi	 og	 niður/niðri	 verið	 staðaratviksorð	 en	 einnig	 geti	 þau	 staðið	 sem	

forsetningar,	 sbr.	 (4),	 og	 agnir,	 sbr.	 (6).	 Hafi	 umrædd	 orð	 setningarlega	 stöðu	

forsetningar	stýra	þau	þó	ekki,	samkvæmt	Höskuldi,	falli	andlaga	sinna.	

	

(4)				 a.	Mikill	fjöldi	fólks	hljóp	upp	stigann.	

b.	Mikill	fjöldi	fólks	hljóp	stigann.	

		

Líklega	myndi	Björn	Guðfinnsson	flokka	undirstrikaða	orðið	í	(4a)	sem	staðaratviksorð	en	

Höskuldur	 (2009)	 bendir	 á	 að	 til	 eru	 „áhrifslausar	 forsetningar“,	 þ.e.	 forsetningar	 sem	

virðast	ekki	hafa	áhrif	á	fall	andlags	síns.	Í	(5)	má	til	dæmis	sjá	að	ekki	er	alls	kostar	víst	

að	forsetningin	 í	stjórni	þolfallinu	á	nafnliðnum	ein	vika	þar	sem	þolfallið	kemur	einnig	
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fram	 án	 hennar,	 svo	 ef	 til	 vill	 er	 ekki	 úr	 vegi	 að	 flokka	 undirstrikaða	 orðið	 í	 (4a)	 sem	

forsetningu.	Auk	þess	eru	til	forsetningar	sem	geta	staðið	án	andlags,	sbr.	(5c).	

	

(5)				 a.	Hann	hefur	verið	þar	í	eina	viku.	

b.	Hann	hefur	verið	þar	eina	viku.	

c.	Hann	kjaftaði	frá	(leyndarmálinu).	

	

Í	bókinni	Isländische	Grammatik	(1982)	skilgreinir	Bruno	Kress	þetta	fyrirbrigði	sem	svo	

að	þegar	atviksorð	sem	tákna	stefnu,	til	dæmis	upp	í	(4a),	og	sagnir	sem	tákna	hreyfingu,	

hlaupa	í	(4a),	standa	saman	hafi	þau	fallstjórn	á	við	forsetningu.	Lýsing	Höskuldar	annars	

vegar	og	Kress	hins	vegar	á	fyrirbrigðinu	er	nánast	hin	sama	en	hinn	síðarnefndi	virðist	

hallari	 undir	 fastmótaða	 orðflokkagreiningu,	 þ.e.	 hann	 flokkar	 orð,	 sem	 tákna	 stefnu	 í	

sumu	 samhengi,	 ávallt	 sem	 atviksorð,	 þó	 þau	 hegði	 sér	 eins	 og	 hefðbundnar	

forsetningar.	

	

2.1	Sagnaragnir	

Höskuldur	 (2009)	nefnir	einnig	að	upp/uppi	 og	niður/niðri	 geti	 verið	agnir,	 sbr.	 (6),	 en	

hvorki	Björn	(1937)	né	Bruno	Kress	(1982)		gera	ráð	fyrir	því.	

	

(6)				 a.	Pilturinn	kastaði	upp	matnum.	

b.	Konan	hljóp	uppi	manninn.	

c.	Stúlkan	skrifaði	niður	allt	sem	maðurinn	sagði.	

d.	Pilturinn	hélt	niðri	andanum.	

	

Feitletruðu	 orðin	 í	 (6)	 eru	 iðulega	 kölluð	 sagnaragnir,	 sem	 Höskuldur	 skilgreinir	 sem	

atviksorð	 sem	 eru	 bundin	 sögnum	 og	 mynda	 með	 þeim	 merkingarlega	 heild.	 Í	 (3a)	

merkir	 kasta	 upp	 til	 dæmis	 það	 sama	 og	æla	 og	gubba	 en	 án	 agnarinnar	upp	merkir	

sögnin	það	sama	og	að	henda	og	 fleygja.	Því	má	sjá	að	þó	agnirnar,	einar	og	 sér,	hafi	

enga	merkingu	 geta	 þær	 haft	 veruleg	 áhrif	 á	merkingu	 þeirra	 sagna	 sem	 þær	 standa	

með.	
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Fleiri	dæmi	eru	til	í	íslensku	um	orð	sem	eru	flokkuð	til	sagnaragna,	til	dæmis	til	og	frá,	

sem	 eru	 yfirleitt	 talin	 til	 forsetninga	 þegar	 þau	 stýra	 falli	 andlags	 síns	 en	 í	 vissu	

setningarlegu	samhengi,	til	dæmis	í	(7),	standa	þau	í	stöðu	agna.	

	

(7)				 a.	Ég	færði	til	bækurnar.	

b.	Ég	bægði	frá	hættunni.	

	

Nokkrar	 ástæður	 eru	 fyrir	 því	 að	 feitletruðu	 orðin	 í	 (6)	 og	 (7)	 geta	 ekki	 talist	 til	

forsetninga.	 Sem	 dæmi	 má	 nefna	 að	 ekkert	 orðanna	 myndar	 lið	 með	 viðkomandi	

nafnliðum,	 sem	sýna	má	 fram	á	með	kjarnafærslu	 sem	veldur	því	 að	öll	 dæmin	verða	

ótæk,	sbr.	(8),	en	hún	verkar	jafnan	á	forsetningarliði.	

	

(8)				 a.	*Til	bækurnar	ég	færði.	

								 b.	*Frá	hættunni	ég	bægði.	

	

Auk	þessa	 stýrir	 ekkert	 orðanna	 falli	 þeirra	nafnliða	 sem	þau	 standa	með,	 sem	er	 eitt	

megineinkenni	forsetninga,	en	það	sést	til	dæmis	ef	agnirnar	eru	felldar	brott,	sbr.	(9a),	

eða	annað	sambærilegt	orð	sett	í	staðinn,	sbr.	(9b).	

	

(9)				 a.	Ég	færði	bækurnar.	

								 b.	Ég	bægði	burt	hættunni.	

	

Í	(9a)	er	ljóst	að	sögnin	færa	stýrir	þolfalli	andlags	síns	og	í	(9b)	stýrir	bægja	þágufalli	svo	

það	 er	 ljóst	 að	 agnir	 hafa	 enga	 fallstjórn.	 Annað	 einkenni	 sagnaragna	 er	 að	 þær	 geta	

jafnan	staðið	hvoru	megin	sem	er	við	fyllilið	sagnarinnar.	Feitletruðu	orðin	í	(7)	geta	til	

dæmis	hæglega	staðið	aftan	við	nafnliðina	sem	þau	standa	með.	

	

(10)					a.	Ég	færði	bækurnar	til.	

								 b.	Ég	bægði	hættunni	frá.	
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Í	 Íslenskri	 tungu	 (2009)	 nefnir	 Höskuldur	 eitt	 einkenni	 agna	 til	 viðbótar	 við	 þessi.	 Þar	

segir	 hann	 að	 þær	 geti	 alls	 ekki	 staðið	 á	 undan	 áherslulausum	 fornöfnum	 og	 nefnir	

nokkur	dæmi	því	til	stuðnings.	

	

(11)		 a.	*Ég	tók	upp	þær.	

								 b.	*Ég	lagði	til	þær.	

								 c.	*Þau	settu	fram	þær.	

								 d.	*Hún	tók	frá	hann.	(2009:35)	

	

Ljóst	er	að	öll	dæmin	í	(11)	eru	ótæk	og	því	mætti	ef	til	vill	ætla	að	agnir	gætu	ekki	staðið	

á	undan	áherslulausum	fornöfnum.	Líklega	er	það	þó	ekki	alveg	rétt	þar	sem	að	minnsta	

kosti	þrjú	dæmi	í	(12)	eru	tæk.	

	

(12)		 a.			Ég	tók	upp	þær	bækur	sem	drengurinn	missti.	

								 b.			Ég	lagði	til	þær	betrumbætur	sem	ræddar	voru.	

								 c.			Þau	settu	fram	þær	hugmyndir	sem	fjallað	var	um.	

								 d.	?Hún	tók	frá	hann	sem	allt	kunni.	

	

Ljóst	 er,	 samkvæmt	 dæmunum	 í	 (12),	 að	 agnir	 geta	 staðið	 á	 undan	 áherslulausum	

fornöfnum	en	þau	virðast	hins	vegar	verða	að	vera	hluti	af	stærri	nafnlið.	Ástæður	þess	

að	 málhafar	 gætu	 talið	 dæmi	 (12d)	 ótækt	 eru	 sennilega	 tvær:	 annars	 vegar	 sú	 að	

sennilega	er	fólk	sjaldnast	tekið	frá	og	hins	vegar	sú	að	flestum	þætti	líklega	eðlilegra	að	

hafa	þolfallsmyndina	af	ábendingarfornafninu	sá,	þ.e.	þann,	þar	sem	hann	stendur.	

	

2.2	Forsetningaragnir	

Sagnaragnir,	 þ.e.	 þær	 sem	 standa	 með	 sögnum	 og	 mynda	 með	 þeim	 merkingarlega	

heild,	eru	þó	ekki	einu	agnir	málsins	heldur	virðast	einnig	vera	til	agnir	sem	standa	með	

forsetningum.	Höskuldur	Þráinsson	 fjallar	 stuttlega	um	þær	 í	 Íslenskri	 tungu	 (2005)	en	

nefnir	 þær	 engu	 nafni.	 Í	 þessari	 ritgerð	 verður	 gert	 ráð	 fyrir	 því	 að	 þessar	 agnir	 séu	

annars	 eðlis	 en	 sagnaragnir	 og	 þær	 verða	 því	 hér	 eftir	 kallar	 forsetningaragnir.	 Þegar	
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agnir	 standa	 með	 sögnum	 geta	 þær	 haft	 veruleg	 áhrif	 á	 merkingu	 þeirra,	 jafnvel	

gerbreytt	henni,	en	með	forsetningunum	í	(13),	sem	vísa	allar	í	stefnu	eða	stöðu,	virðist	

hlutverk	þeirra	frekar	vera	að	þrengja	merkinguna.	

	

(13)					a.	Hann	setti	sykur	[út	á	grautinn].	

								 b.	Bílstóllinn	er	[aftur	í	skottinu].	

								 c.	Bóndinn	rölti	[fram	með	ánni].	

	

Í	öllum	dæmunum	 í	 (13)	væri	hægt	að	 fella	ögnina	brott	án	þess	að	setningarnar	glati	

merkingu	sinni	en	eins	og	áður	hefur	komið	fram	veltur	merking	sagnliða,	sem	innihalda	

sögn	og	ögn,	jafnan	á	hvoru	tveggja.	Orðið	upp	getur	því	staðið	sem	forsetning,	sbr.	(4),	

og	 sagnarögn,	 sbr.	 (6),	 og	 eins	 og	 sjá	má	 í	 (14)	 getur	 það,	 ásamt	uppi,	niður	 og	niðri,	

staðið	sem	forsetningarögn.	

	

(14)	 a.	Hann	fór	upp	í	skóla.	

								 b.	Hann	er	uppi	í	skóla.	

								 c.	Hún	fór	niður	í	vinnu.	

								 d.	Hún	er	niðri	í	vinnu.	

	

Forsetningarnar	 í	 (14)	 vísa	 allar	 í	 stefnu	 eða	 stöðu,	 eins	 og	 í	 (13)	 og	 virðist	 hlutverk	

agnanna	 vera	 að	 þrengja	 merkingu	 eftirfarandi	 forsetningarliða.	 Þetta	 verður	 skoðað	

nánar	í	fjórða	kafla.	

	

2.3	Kenning	Peters	Svenonius	

Í	 grein	 Peters	 Svenonius,	 P:	 The	 Category	 and	 the	 Extended	 Projection	 (2013),	 fjallar	

hann	um	þrjár	 tegundir	 íslenskra	 agna:	 stefnu-,	 stöðu	og	upprunaagnir	 (e.	directional,	

locative,	source	particles).	Stefnuagnir	vísa,	eins	og	nafnið	gefur	til	kynna,	til	einhverrar	

stefnu.	Dæmi	um	þær	eru	til	dæmis	upp,	niður,	út	og	fram.	
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(15)		 a.	Ég	fór	upp.	

								 b.	Hann	hoppaði	niður.	

								 c.	Börnin	ætla	út.	

								 d.	Fólkið	hljóp	fram.	

	

Stefnuagnir	 standa	oft	með	 sögnum	 sem	 tákna	hreyfingu	 (15a,b,d)	 eða	 tilætlun	 (15c).	

Þær	standa	mjög	oft	með	forsetningum	sem	stýra	þolfalli	en	geta	þó	einnig	staðið	með	

forsetningum	 sem	 stýra	 öðru	 falli,	 til	 dæmis	að,	 sem	 stýrir	 þágufalli,	 og	 til,	 sem	 stýrir	

eignarfalli.	

	

(16)		 a.	Ég	fór	upp	á	húsið	(þf.).	

								 b.	Hann	hoppaði	niður	í	garðinn	(þf.).	

								 c.	Börnin	ætla	út	á	tún	(þf.).	

								 d.	Fólkið	hljóp	fram	í	anddyri	(þf.).	

	

Stefnuagnir	 eiga	 sér	 jafnan	 hliðstæðu	 sem	 vísar	 til	 stöðu	 og	 þær	 kallar	 Svenonius	

stöðuagnir.	Dæmi	um	þær	eru	til	dæmis	uppi,	niðri,	úti,	frammi.	

	

(17)		 a.	Ég	er	uppi.	

								 b.	Hann	situr	niðri.	

								 c.	Börnin	hlaupa	úti.	

								 d.	Fólkið	syngur	frammi.	

	

Stöðuagnir	 standa	 oft	með	 sögnum	 sem	 vísa	 til	 kyrrstöðu	 (17a,b),	 athafna	 sem	 tákna	

ekki	 hreyfingu	 (17d)	 eða	 hreyfingar	 innan	 tiltekinna	 marka	 (17c).	 Standi	 þær	 með	

forsetningum	er	andlag	forsetninganna	iðulega	í	þágufalli.	

	

(17)		 a.	Ég	er	uppi	á	húsinu	(þgf.).	

								 b.	Hann	situr	niðri	í	garði	(þgf.).	
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								 c.	Börnin	hlaupa	úti	í	túni	(þgf.).	

								 d.	Fólkið	syngur	frammi	í	anddyri	(þgf.).	

	

Þriðji	 flokkur	 agnanna,	 sem	 Svenonius	 fjallar	 um,	 nefnir	 hann	 upprunaagnir,	 sem	 vísa	

oftast	til	þess	hvaðan	einhver	hreyfing	er	(18a)	en	þær	geta	þó	einnig	vísað	til	kyrrstöðu,	

sbr.	(18b).	

	

(18)		 a.	Jesús	kom	ofan	af	fjallinu.	

								 b.	Málverkið	hangir	ofan	við	gítarinn.	

	

Munurinn	á	þessum	þremur	gerðum	agna	er	vitanlega	að	miklu	leyti	merkingarlegur	en	

mismiklar	 upplýsingar	 um	 viðmið	 mælanda	 aðgreina	 þær	 einnig.	 Hugtakið	 viðmið	

mælanda	 er	 notað	um	þann	 stað,	 sem	mælandi	miðar	 við	 hvort	 eitthvað	 sé	uppi	 eða	

niðri.	Oft	er	viðmið	mælanda	einfaldlega	sami	staður	og	hann	er	á	en	þegar	það	á	ekki	

við,	til	dæmis	ef	hann	er	að	lýsa	ljósmynd	og	segir	að	eitthvað	sé	uppi	á	henni,	þ.e.	því	

sem	 ljósmyndin	 sýnir,	 er	 viðmiðið	 annars	 konar.	 Það	 getur	 til	 dæmis	 verið	 neðsti	

flöturinn	á	því,	sem	ljósmyndin	sýnir,	eða	eitthvað	annað	sem	mælanda	er	tamt	að	miða	

við.	

	

(19)		 a.	Siggi	fór	upp	í	svefnherbergið	á	annarri	hæð.	

	 b.	Siggi	er	uppi	í	svefnherberginu	á	annarri	hæð.	

	

Setning	(19a)	sýnir	að	stefnuagnir	láta	einungis	í	ljós	stefnu	viðkomandi	og	segja	ekkert	

til	um	viðmið	mælanda,	þ.e.	óháð	við	hvað	mælandi	miðar	 færir	Siggi	sig	ofar	 (í	þessu	

tilfelli	 upp	á	aðra	hæð).	Aftur	 á	móti	má	 sjá	 í	 (11b)	 að	viðmið	mælanda	kemur	 fram	 í	

stöðuögninni	 uppi;	 ef	 mælandi	 miðaði	 við	 eitthvað	 sem	 er	 ofar	 í	 húsinu,	 til	 dæmis	 á	

þriðju	eða	fjórðu	hæð,	væri	Siggi	niðri	í	svefnherberginu	á	annarri	hæð	en	þar	sem	Siggi	

er	uppi	 er	 ljóst	 að	mælandi	miðar	 við	 eitthvað	 sem	er	 neðar.	Ögnin	uppi	merkir	 því	 í	

rauninni	‘ofar	en	[viðmið	mælanda]’.	
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	 Eins	og	Svenonius	bendir	á	geta	upprunaagnir	bæði	táknað	stefnu	(18a)	og	stöðu	

(18b).	 Viðmið	mælanda	 kemur	 ekki	 fram	 við	 notkun	 þeirra	 heldur	 vísa	 þær	 einungis	 í	

stöðulegt	samhengi	þess	sem	um	ræðir,	til	dæmis	Jesú	og	fjallsins	í	(18a)	og	málverksins	

og	gítarsins	í	(18b).	
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3.	Rannsóknin	

Eins	og	fram	hefur	komið	var	markmiðið	með	þessari	rannsókn	að	svara	því	hvers	vegna	

sumir	forsetningarliðir,	nánar	tiltekið	af	gerðinni	[X	í	skóla/vinnu]	þar	sem	X	stendur	fyrir	

upp/uppi	 eða	 niður/niðri,	 virðast	 gera	 kröfu	 um	 að	 taka	 með	 sér	 eitt	 þessara	 orða	 í	

ákveðinni	merkingu	og	að	kanna	hvort	munur	væri	á	notkun	stefnuagnanna	upp	og	niður	

annars	 vegar	 og	 stöðuagnanna	 uppi	 og	 niðri	 hins	 vegar.	 Auk	 þess	 var	 markmiðið	 að	

athuga	hvort	einhver	setningarlegur	munur	væri	á	uppbyggingu	liðanna	[X	í	skóla/vinnu]	

og	[X	í	herbergi/kjallara/risi/tré].	Tilgátan	var	sú	að	umrædd	orð	kæmu	inn	í	ákvæðislið	

forsetningar,	sem	áðurnefndar	forsetningaragnir,	og	hefðu	afmarkandi	áhrif	á	merkingu	

forsetningarliða	 af	 gerðinni	 [í	 skóla(num)/vinnu(nni)]	 en	 einnig	 að	 enginn	 sjáanlegur	

munur	væri	á	notkun	þeirra	sem	annars	vegar	vísa	í	stefnu	og	hins	vegar	stöðu.	

	

3.1	Náttúruleg	gögn		

Við	 söfnun	 náttúrulegra	 gagna	 ræddi	 höfundur	 óformlega	 við	 nokkra	 málhafa	 í	 þeim	

tilgangi	 að	 fá	 tilfinningu	 fyrir	 því	 hvernig	 fólk	 notaði	 umrædd	 orð	með	 áðurnefndum	

forsetningarliðum.	Þeir	sögðust	allir	geta	notað	upp	og	uppi	með	[í	skóla/vinnu]		en	voru	

ekki	jafnsamhljóða	varðandi	niður	og	niðri.	Sumir	töldu	sig	geta	notað	niður	og	niðri	með	

vinnu	 en	 ekki	með	 skóla	 og	 aðrir	 kváðust	 hvorki	 geta	 notað	 þau	með	 skóla	 né	 vinnu.	

Nokkrir	málhafar	töldu	það	hafa	eitthvað	með	sjónarhorn	að	gera,	þ.e.	hvort	skólinn	eða	

vinnustaðurinn	væri	upp	eða	niður	í	móti,	en	við	athugun	á	máldæmum	var	ekki	hægt	að	

sýna	fram	á	með	óyggjandi	hætti	að	svo	væri.	Átta	mögulegum	setningaliðum	var	flett	

upp	á	 Tímarit.is:	 [upp/uppi	 í	 skóla/vinnu]	 og	 [niður/niðri	 í	 skóla/vinnu]	 og	má	 sjá	 tíðni	

liðanna	í	töflunni	hér	að	neðan.	

								 Þeir	 málhafar	 sem	 höfundur	 ræddi	 við	 voru	 sammála	 um	 að	 líklega	 vísuðu	

umræddir	 liðir	 til	 einhvers	 ákveðins	 skóla	 eða	 vinnustaðar.	 Þannig	 væru	 liðirnir	 með	

einhverjum	 hætti	 ákveðnari	 en	 þeir	 sem	 innihalda	 enga	 umræddra	 forsetningaragna.	

Málhafarnir	voru	fyrst	um	sinn	einróma	um	að	bæði	mælandi	og	viðmælandi	vissu	hver	

umræddur	 skóli	 eða	 vinnustaður	 væru	 ef	 einhver	 segðist	 vera	uppi	 í	 skóla	 eða	niðri	 í	

vinnu	en	voru	ekki	jafnvissir	í	sinni	sök	þegar	því	var	bætt	við	aðstæðurnar	að	mælandi	
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væri	í	tveimur	skólum	eða	ynni	á	tveimur	vinnustöðum.	Þó	voru	þeir	nokkuð	vissir	að	í	

slíkum	aðstæðum	segðust	þeir	ekki	vera	uppi	í	skóla	nema	viðmælandi	vissi	í	hvaða	skóla	

mælandi	væri	að	vísa	en	annars	myndu	þeir	vísa	í	skólann	með	öðrum	hætti,	til	dæmis	

nafni	hans.		

	

3.1.1	Tíðni	liðanna		

Í	 þessari	 töflu	 má	 sjá	 niðurstöður	 þeirra	 átta	 setningaliða	 sem	 höfundur	 fletti	 upp.	

Nafnorðin	skóli	og	vinna	urðu	fyrir	valinu	sem	í	þessari	könnun	þar	sem	höfundur	taldi	

þau	 vera	 vel	 til	 þess	 fallin	 að	 sýna	 fram	á	merkingar-	 og	hlutverkslegan	mun	agnanna	

upp/uppi	og	niður/niðri	eftir	því	hvert	andlag	eftirfarandi	forsetningar	er.	

	

(Tafla	1)	
	

upp	í	 uppi	í	 niður	í	 niðri	í	 samtals	

skóla	 447	 119	 103	 28	 697	

vinnu	 130	 7	 32	 4	 173	

samtals	 677	 126	 135	 32	 970	

	

	

Í	 töflu	1	má	sjá	að	allar	agnirnar	eru	algengari	með	 í	skóla	en	 í	vinnu.	Forsetningarliðir	

sem	 taka	 með	 sér	 stefnuögn	 (upp	 og	 niður)	 sem	 ákvæðislið	 eru	 einnig	 algengari	 en	

samsvarandi	liðir,	sem	taka	með	sér	stöðuögn,	og	að	lokum	eru	upp/uppi	töluvert	meira	

notaðir	en	niður/niðri	sem	ákvæðisliðir.		

	 Það	 virðist	 gefa	 ákveðnar	 vísbendingar	 um	 að	 upp/uppi	 séu	 ómörkuð,	 þ.e.	

hlutlausari,		gagnvart	niður/niðri	en	engin	dæmi	fundust	sem	gátu	staðfest	það.	Kannað	

var	 hvort	 persóna	 eða	 tala	 frumlags	 skipti	 einhverju	 máli	 um	 hvort	 upp/uppi	 eða	

niður/niðri	 væru	notuð	en	 svo	 var	 ekki.	Munurinn	 virðist	 heldur	 ekki	 liggja	 í	 því	 hvort	

sögn	 setningarinnar	 tákni	 viðvarandi	 ástand	eða	ekki,	 sem	er	 sennilega	 vegna	þess	 að	

[uppi/niðri	í	vinnu/skóla]	virðist	frekar	vísa	til	tímabundins	ástand,	sem	kemur	fram	síðar	
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í	ritgerðinni,	og	þá	gildir	raunar	einu	hvor	ögnin	er	notuð.	Svo	virðist	því	vera	sem	þessi	

orð,	sem	yfirleitt	eru	flokkuð	sem	andheiti,	geti	gegnt	nákvæmlega	sama	málfræðilega	

hlutverki.	

	

3.2	Notkun	liðanna	

Athygli	 vekur	 að	 flest	 dæmin	 á	 Tímarit.is	 um	 upp	 í	 skóla	 (20)	 vísa	 einungis	 til	

staðsetningar	 en	 dæmin	 um	 í	 skólann	 (21)	 virðast	 einnig	 gefa	 til	 kynna	 þátttöku	 í	

skólastarfi.	

	

(20)	 a.	[...]	krakkarnir	yrðu	tregir	til	að	fara	upp	í	skóla	til	að	sækja	afþreyingu	[...]	

b.	[...]	var	Sigríður	komin	[...]		upp	í	skóla	til	að	drekka	morgunkaffið[...]	

c.	[...]	þú	komst	á	hjólinu	hennar	mömmu	upp	í	skóla	til	að	fylgja	mér	heim	[...]	

	

Ekkert	dæmanna	þriggja	í	(20)	gefur	til	kynna	þátttöku	í	skólastarfi	þrátt	fyrir	að	vísa	öll	í	

hreyfingu	frumlagsins	til	skólasvæðis	en	því	er	öfugt	farið	í	(21)	þar	sem	öll	dæmin	þrjú	

gefa	til	kynna	að	viðkomandi	muni	taka	þátt	í	skólastarfi.	

	

(21)	 a.	Ég	hlakka	til	að	fara	í	skólann	eftir	sumarfrí.	

b.	Sigga	vaknaði	einn	morguninn	klukkan	rúmlega	sjö	til	að	fara	í	skólann.	

c.	Hún	ætlaði	ekki	að	fást	til	að	fara	í	skólann	um	morguninn	[...]	

	

Sambærilegar	 niðurstöður	 fást	 ef	 leitað	 er	 að	 liðum	 með	 uppi	 (22)	 í	 stað	 upp,	 þ.e.	

setningarnar	 vísa	 þá	 til	 dvalar	 í	 skólabyggingu,	 en	 í	 skólanum	 (23)	 virðist	 frekar	 gefa	 í	

skyn	að	viðkomandi	taki	þátt	í	skipulögðu	skólastarfi.	

	

(22)	 a.	Eitt	skipti	vorum	við	í	starfsviku	uppi	í	skóla	[...]	

b.	Gamlar	myndir	af	okkur	eru	einnig	til	uppi	í	skóla.	

c.	Um	kvöldið	komu	nemendur	saman	uppi	í	skóla	og	skemmtu	sér	við	dans[...]	
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(23)	 a.	[...]þau	lærðu	að	lesa,	skrifa	og	reikna	í	skólanum	[...]	

b.	Ég	held	að	það	sé	réttast	að	þú	hættir	í	skólanum	[...]	

c.	Við	höfum	svo	mikið	að	gera	í	skólanum	[...]	

	

Þetta	 gæti	 útskýrt	 hvers	 vegna	 öllum	 þeim	málhöfum	 sem	 höfundur	 ræddi	 við	 þóttu	

setningar	 (24c-d)	 vera	 eðlilegri	 en	 (24a-b).	 Undantekningarlaust	 samþykktu	 þeir	 neðri	

setningarnar	 tvær	en	settu	spurningarmerki	við	hinar	efri,	 sem	rímar	við	máldæmin	af	

Tímarit.is	þar	sem	í	skólann	vísar	iðulega	til	skipulags	skólastarfs	en	uppi	í	skóla	einungis	

til	staðsetningar.	

	

(24)		 a.	?Ég	er	að	fara	í	skólann	að	drekka	bjór.	

								 b.	?Ég	er	í	vinnunni	að	drekka	bjór.	

								 c.			Ég	er	að	fara	upp	í	skóla	að	drekka	bjór.	

								 d.			Ég	er	að	fara	niður	í	vinnu	að	drekka	bjór.	

	

Miðað	 við	 það	 sem	 fram	 hefur	 komið	 er	 ljóst	 að	 forsetningarliðurinn	 [í	

skólann/skólanum)]	vísar	í	staðsetningu	og	þátttöku	í	skólastarfi	en	þegar	upp	eða	uppi	

er	 skotið	 framan	 við	 er	 einungis	 kveðið	 á	 um	 staðsetningu,	 sem	 rímar	 vel	 við	 þá	

tilfinningu	málhafa	að	(24a-b)	séu	óeðlilegri	en	(24c-d).	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 19		

4.	Greining	

Í	þriðja	kafla	var	talað	um	orðin	upp/uppi	og	niður/niðri	sem	stöðu-	og	stefnuagnir.	Þessi	

heiti	eiga	þó	ekki	ávallt	við	og	í	þessum	fjórða	kafla	ritgerðarinnar	verður	tilraun	gerð	til	

að	sýna	fram	á	hvers	vegna	það	er.	

								 Í	áðurnefndri	grein	eftir	Svenonius	(2013)	nefnir	hann	þrjár	gerðir	íslenskra	agna,	

sem	hér	hafa	verið	kallaðar	stefnu-,	stöðu-	og	upprunaagnir.	 Í	samhengi	greinarinnar	á	

sundurliðun	 Svenonius	 vel	 við	 en	 umfjöllunarefni	 þessarar	 ritgerðar	 kallar	 á	 annars	

konar	 greiningu	 umræddra	 orða.	 Ástæðan	 er	 sú,	 eins	 og	 fram	 kom	 í	 þriðja	 kafla,	 að	 í	

liðunum	[upp/uppi/niður/niðri	í	skóla/vinnu]	er	hlutverk	þeirra	af	öðrum	toga	en	í	þeim	

sem	 Svenonius	 talar	 um	 í	 sinni	 grein.	 Agnirnar	 sem	 Svenonius	 talar	 um	 eru	 þó	

mikilvægar	 fyrir	 þessa	 umræðu	 því	 samanburður	 á	 þeim	 og	 ögnunum,	 sem	 eru	

aðalumfjöllunarefni	þessarar	ritgerðar,	hjálpar	til	við	að	varpa	ljósi	á	hvers	eðlis	hlutverk	

hinna	síðarnefndu	er.	

								 Í	kafla	3.1.2	var	sýnt	fram	á	merkingarmun	setningaliða	af	gerðinni	[uppi	í	skóla],	

[í	 skóla]	 og	 [í	 skólanum],	 nánar	 tiltekið	 þann	 að	 fyrsti	 liðurinn	 vísar	 einungis	 í	

staðsetningu,	 til	 dæmis	 skólabyggingu,	 annar	 liðurinn	 einungis	 í	 þátttöku	 nemanda	 í	

skólastarfi	og	hinn	þriðji	í	kveður	á	um	hvort	tveggja.	Í	þessum	kafla	verða	umræddir	liðir	

greindir	nánar.	Þeir	verða	bornir	saman	og	leitast	verður	við	að	útskýra	þennan	mun	á	

þeim	með	liðgerðakenninguna	til	hliðsjónar.	

	

4.1	Liðgerðakenningin	

Liðgerðakenningin,	 sem	 jafnan	er	kennd	við	Noam	Chomsky,	byggist	á	þeirri	hugmynd	

að	 finna	 megi	 sameiginleg	 einkenni	 í	 öllum	 setningaliðum,	 sem	 felast	 í	 uppbyggingu	

þeirra.	 Samkvæmt	 henni	 á	 því	 að	 vera	 hægt	 að	 finna	 sambærilega	 uppbyggingu	

sagnliðar	og	nafnliðar,	jafnvel	þó	liðirnir	séu	vitaskuld	töluvert	frábrugðnir	hvor	öðrum	á	

yfirborðinu.	

								 Mikilvægasti	 þáttur	 liðgerðakenningarinnar	er	 að	 sýna	að	 sérhver	 setningaliður	

sé	 myndaður	 utan	 um	 höfuð	 og	 að	 hærri	 liðirnir	 séu	 varpanir	 af	 honum.	 (Höskuldur	

Þráinsson,	2005)	Hugtakið	vörpun	er	notað	til	að	lýsa	setningafræðilegum	tengslum	allra	
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þeirra	eininga	sem	undir	henni	eru,	hvort	sem	þær	eru	einstök	orð	eða	heilir	liðir.	Þetta	

er	nánar	útskýrt	með	vísun	í	ákveðinn	nafnlið	á	næstu	blaðsíðu.	

	

(Mynd	1)	

	

	

Þessi	uppbygging	er	með	þeim	hætti	að	sérhver	vörpun	í	setningu	greinist	einungis	í	tvo	

hluta.	Mynd	1	er	sniðmát	fyrir	þessa	uppbyggingu	og	stendur	ekki	fyrir	neinn	ákveðinn	

setningalið	heldur	alla	mögulega.	XL	stendur	fyrir	allar	hugsanlegar	hámarksvarpanir	og	

X’	 fyrir	 allar	 hugsanlegar	 millivarpanir.	 Allar	 setningar	 innihalda	 þetta	 tvennt,	 ásamt	

hausnum	(X).		

Mynd	 1	 á	 að	 sýna	 að	 tengsl	 höfuðs	 annars	 vegar	 við	 ákvæðislið	 og	 hins	 vegar	

fyllilið	séu	ekki	hin	sömu.	Það	sést	á	því	að	fylliliðurinn	(ZL)	er	systurliður	höfuðsins	en	

ákvæðisliðurinn	 (YL)	 er	 systurliður	millivörpunarinnar.	Mismunandi	 er	milli	 tungumála	

hvort	haus	fer	á	undan	eða	eftir	fyllilið	en	íslenska	gerir	þó	sterka	kröfu	um	að	haus	verði	

að	standa	næst	á	undan	honum,	þ.e.a.s.	ef	hann	er	til	staðar,	sbr.	mynd	2,	þar	sem	FL	er	

fylliliður	höfuðsins	N.	
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(Mynd	2)	

	

	

Á	mynd	2	má	sjá	nafnliðinn	 [Litla	 stúlkan	með	eldspýturnar].	Höfuð	hans	er	nafnorðið	

stúlkan,	 sem	 er	 táknað	 með	 N.	 Í	 ákvæðisliðarsæti	 er	 lýsingarorðsliðurinn	 litla	 og	

forsetningarliðurinn	með	eldspýturnar	er	hér	 fylliliður.	Feitletraði	hluti	myndar	2	hefur	

sömu	 uppbyggingu	 og	 sniðmátið	 á	 mynd	 1	 en	 táknar	 hér	 raunverulegan	 nafnlið.	 Hér	

hefur	 hausnum	 X	 því	 verið	 skipt	 út	 fyrir	 N,	 millivörpuninni	 X'	 fyrir	 N'	 og	

hámarksvörpuninni	NL	fyrir	XL.	

	

4.2	Gerðir	liðanna	

Eins	og	fram	kom	í	2.2	hafa	orð	í	stöðu	agna,	til	dæmis	sem	fylliliðir	sagna,	jafnan	annað	

hlutverk	 en	 þegar	 þau	 standa	 sem	 forsetningar,	 sbr.	 (7-8).	 Breytileiki	 milli	

setningarlegrar	stöðu	og	hlutverks	virðist	því,	að	minnsta	kosti	að	einhverju	leyti,	haldast	

í	hendur	og	því	er	vert	að	kanna	hvort	einhver	munur	er	á	setningarlegri	stöðu	orðanna	

sem	 hér	 er	 fjallað	 um.	 Tilgátan	 sem	 verður	 sett	 fram	 er	 sú	 að	 þegar	 upp/uppi	 eða	

niður/niðri	standa	með	forsetningunni	í	og	andlag	hennar	vísar	í	stað	þar	sem	afmarkað	

starf	 fer	 fram,	 t.d.	 skóla,	 eru	 umrædd	 orð	 ákvæðisliður	 forsetningarliðarins	 en	 þegar	
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andlagið	vísar	ekki	í	slíkan	stað,	t.d.	ris,	er	forsetningarliðurinn	fylliliður	atviksliðar.	Með	

hríslumyndum	(3)	og	(4)	eru	þessar	tvær	setningagerðir	táknaðar.	

	

(Mynd	3)	

	

	

Hér	 er	 liðurinn	 [uppi	 í	 skóla]	 greindur	 sem	 forsetningarliður,	 þ.e.	 hámarksvörpunin	 af	

forsetningunni	[í].	Atviksliðurinn	[uppi]	er	í	stöðu	ákvæðisliðar	og	nafnliðurinn	[skóla]	er	

fylliliður.	

	

(Mynd	4)	
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Hér	hefur	liðurinn	[uppi	í	risi]	verið	greindur	sem	forsetningarliður.	Forsetningarliðurinn	

[uppi	 í	 risi]	 er	 fylliliður	 hámarksvörpunarinnar,	 þ.e.	 atviksliðarins.	 Það	 sem	 greinir	

myndirnar	að	er	að	í	(3)	er	hausinn	[í]	en	í	(4)	er	það	[uppi].	Sú	greining	rímar	vel	við	þá	

hugmynd	að	höfuð	hvers	 liðar	eigi	að	bera	uppi	mestan	hluta	merkingar	hans	en	til	að	

sannreyna	hana	verður	hún	einnig	könnuð	út	frá	setningarfræðilegum	atriðum.	

Eitt	þeirra	er	 liðfallspróf	 (e.	ellipsis	 test)	 sem	er	nokkurs	konar	regnhlífarhugtak	

yfir	 þau	 próf	 sem	 byggjast	 á	 því	 að	 fella	 heila	 liði	 út	 úr	 setningum,	 til	 dæmis	

tengieyðingu.	Með	liðfallsprófi	má	sýna	að	sennilega	er	uppbygging	liðanna	[uppi	 í	risi]	

og	 [uppi	 í	 skóla]	ekki	hin	sama	þar	sem	hægt	er	að	sleppa	 forsetningarliðnum	[í	 risi]	á	

mynd	(4)	 	en	ekki	 [í	 skóla]	á	mynd	(3).	Það	sést	á	því	að	setning	 (25a)	er	 tæk	en	(25b)	

ekki.	

	 	

(25)				 a.			Þau	eru	uppi	[í	risi].	

								 b.	*Þau	eru	uppi	[í	skóla].	

	

Hér	er	ljóst	að	liðurinn	[í	risi]	hefur	einungis	afmarkandi	áhrif	á	merkingu	setningarinnar	í	

heild	en	er	ekki	nauðsynlegur	svo	hún	verði	tæk.	Það	sést	á	því	að	hún	merkir	að	frumlag	

hennar	er	'ofar	en	[viðmið	mælanda]'	hvort	sem	liðurinn	[í	risi]	stendur	með	henni	eða	

ekki.	 Hann	 er	 því	 valkvæður	með	 ögninni	 uppi.	 Þessu	 er	 þó	 öfugt	 farið	með	 liðinn	 [í	

skóla]	því	án	hans	verður	setningin	ótæk.	Ef	gert	er	ráð	fyrir	því	að	greiningin	á	mynd	(3)	

sé	 rétt	má	 skýra	 þá	 staðreynd	 að	 setningin	 verður	 ótæk	 við	 brottfall	 [FL	 í	 skóla]	með	

vísun	í	liðgerðakenninguna,	þ.e.	að	hver	einasti	liður	verður	að	innihalda	haus,	sem	hér	

er	 forsetningin	 í.	Ákvæðisliðir,	 í	þessu	tilfelli	 [uppi],	geta	ekki	staðið	einir	og	sér	og	því	

verður	setningin	ótæk	þegar	höfuð	eins	liðar	hennar	fellur	brott	og	skilur	ákvæðislið	sinn	

eftir.	

	 Í	(26a)	er	feitletraða	orðið	höfuð	nafnliðarins	[kalda	mjólk].	Ef	það	er	fellt	brott,	

sbr.	 (26b),	 er	 ljóst	 að	 setningin	 verður	 ótæk.	 Hið	 sama	 er	 að	 segja	 um	 höfuð	

forsetningarliðarins	[í	sundi]	í	(26c)	því	eins	og	sést	er	(26d)	einnig	ótæk.	
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(26)		 a.			Páll	er	að	drekka	kalda	mjólk.	

	 b.	*Páll	er	að	drekka	kalda	_____.	

	 c.			Óla	finnst	gaman	í	sundi.	

	 d.	*Óla	finnst	gaman	___	sundi.	

	

Í	 (26b)	hefur	höfuð	nafnliðarins	 [kalda	mjólk],	þ.e.	nafnorðið	mjólk,	verið	 fellt	brott	og	

eftir	stendur	einungis	ákvæðisliður	þess,	sem	er	 lýsingarorðið	[kalda].	Setningin	verður	

augljóslega	ótæk	við	brottfall	höfuðs	liðar	og	ákvæðisliðurinn	getur	ekki	staðið	einn	eftir.	

Í	 (26d)	 hefur	 höfði	 forsetningarliðarins	 [í	 sundi]	 verið	 sleppt	 og	 eftir	 stendur	 fylliliður	

þess,	sem	veldur	því	að	setningin	verður	ótæk.	

	 Muninn	á	 liðunum	á	myndum	(3-4)	og	 í	dæmi	(25)	má	einnig	skýra	með	vísun	 í	

grein	Svenonius	(2013).	Í	henni	fjallar	hann	um	að	stöðuögnin	uppi	merkir	yfirleitt	'ofar	

en	[viðmið	mælanda]'.	Í	slíkum	tilfellum	getur	hún	staðið	ein	og	sér,	án	fylliliðar,	enda	er	

hlutverk	hennar	merkingarlegt,	en	þegar	það	er	málfræðilegt	getur	hún	ekki	 staðið	án	

setningaliðarins	sem	kallar	á	hana,	 til	dæmis	 [í	skóla]	á	mynd	(3).	Þetta	verður	skoðað	

nánar	í	næsta	kafla.	

	

4.3	Setningarleg	staða	agnanna	

Eins	 og	 áður	 hefur	 komið	 fram	 virðist	 hlutverk	 orðanna	 upp/uppi	 og	 niður/niðri	 geta	

ráðist	 af	því	hvert	 andlag	eftirfarandi	 forsetningar	er,	 sbr.	myndir	 (3)	og	 (4).	 Þetta	má	

sýna	 með	 enn	 skýrari	 hætti	 þegar	 agnirnar	 eru	 hafðar	 sem	 lágmarkspör,	 sbr.	 (27).	

Samkvæmt	því	sem	Svenonius	(2013)	segir	um	stöðu-,	stefnu-	og	upprunaagnir	er	hægt	

að	nota	hverja	þeirra	og	hliðstæður	hennar1	til	að	lýsa	því	að	(a)	einhver	fari	á	einhvern	

stað,	(b)	einhver	sé	þar	og	(c)	einhver	fari	þaðan.	Í	þessu	samhengi	má	nefna	orðið	upp	

og	sýna	fram	á	að	í	vissu	setningarlegu	samhengi	er	þessi	skilgreining	rétt.	

	

	

																																																								
1	Með	þessu	er	til	dæmis	átt	við	að	hliðstæður	orðsins	upp	séu	uppi	og	ofan	og	að	hliðstæður	orðsins	
niður	séu	niðri	og	neðan,	þ.e.	agnir	sem	vísa	í	sömu	átt.	
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(27)				 a.	Tarzan	fór	upp	í	tré.	

								 b.	Tarzan	er	uppi	í	tré.	

								 c.	Tarzan	fór	ofan	úr	tré(nu).	

	

Hér	eru	þrjár	 agnir	notaðar	 yfir	 atburði	 (a)	og	 (c)	og	ástandið	 í	 (b)	og	engir	 vankantar	

virðast	á	þessari	greiningu	Svenonius	hvað	þetta	varðar.	Hins	vegar	vandast	málið	þegar	

sömu	 orðmyndir	 eru	 notaðar,	 að	 því	 er	 virðist	 í	 sambærilegu	 samhengi,	 en	 andlag	

forsetningarinnar	í	er	skóla	en	ekki	tré.	

	

(28)				 a.			Siggi	fór	upp	í	skóla.	

b.			Siggi	er	uppi	í	skóla.	

c.	*Siggi	fór	ofan	úr	skóla.	

	

Í	(27)	eru	allar	setningarnar	tækar	en	í	(28)	eru	þær	einungis	tvær,	sem	stingur	í	stúf	við	

greiningu	Svenonius	þar	sem	setning	(28c)	virðist	alls	ekki	ganga	upp	sem	lýsing	á	því	að	

Siggi	 fari	 úr	 skólanum.	 Þennan	 mun	 má	 sennilega	 skýra	 með	 formvæðingu	 (e.	

grammaticalization),	 sem	 er	 hugtak	 sem	 er	 notað	 til	 að	 lýsa	 því	 að	 orð,	 sem	 hefur	

merkingarlegt	hlutverk,	fær	málfræðilegt	hlutverk.	Sem	dæmi	má	nefna	ýmis	atviksorð	í	

íslensku	 sem	 hafa	 mörg	 hver	 sameiginlegt	 að	 hafa	 upphaflega	 merkt	 ‘með	

andstyggilegum	hætti’	en	hafa	nú	einnig	merkinguna	‘mjög,	afar’.	

	

(29)		 a.	Einar	sagði	að	sér	þætti	viðbjóðslega	gaman	í	keilu.	

	 b.	Þetta	er	ógeðslega	góður	matur.	

	

Feitletruðu	orðin	 hafa	 því	 formvæðst	 og	 í	 (29)	 gegna	þau	málfræðilegu	hlutverki.	 Þau	

eru	þó	einnig	notuð	í	eldri	merkingunni,	að	gera	eitthvað	ógeðslega/viðbjóðslega.		

	 Rétt	eins	og	feitletruðu	orðin	í	(29)	hafa	forsetningaragnirnar	upp	og	uppi,	að	því	

er	virðist,	formvæðst	í	ákveðnu	setningarlegu	samhengi,	nánar	tiltekið	þegar	þær	standa	

með	 forsetningarliðum	 af	 gerðinni	 [í	 Z],	 þar	 sem	 Z	 merkir	 stað	 þar	 sem	 afmörkuð	
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starfsemi	 fer	 fram,	 t.d.	 skóla.	 Í	 slíku	 samhengi	 gegna	 þær	 því	 ekki	 merkingarlegu	

hlutverki	heldur	málfræðilegu.	Þessi	hlutverk	verða	nánar	skýrð	í	næsta	kafla.	

								 Munurinn	á	hlutverki	umræddra	agna	kemur	einnig	fram	ef	tvær	setningar,	sem	

innihalda	agnir	sem	tákna	andstæða	hreyfingu,	eru	látnar	standa	saman,	sbr.	(30).	

	

(30)				 a.			Hann	er	uppi	í	risi	en	fer	niður	eftir	smá.	

			 	b.			Hann	er	niðri	í	kjallara	en	fer	upp	eftir	smá.	

			 	c.	*Hann	er	uppi	í	skóla	en	fer	niður	eftir	smá.	

			 	d.	*Hann	er	niðri	í	vinnu	en	fer	upp	eftir	smá.	

	

Munurinn	á	setningum	(30a-b)	og	(30c-d)	styrkir	þá	hugmynd	enn	frekar	að	með	vissum	

forsetningarandlögum,	 til	 dæmis	 skóla	 og	 vinnu,	 geti	 agnirnar	upp/uppi	 og	niður/niðri	

hvorki	 vísað	 í	 stefnu	né	 stöðu	 frumlags.	 Feitletruðu	orðin	 í	 (30)	 veita	einnig	mismiklar	

upplýsingar	um	viðmið	mælanda	eftir	því	hvort	þau	vísa	til	annaðhvort	stöðu	eða	stefnu,	

sbr.	(9a-b),	eða	ekki,	sbr.	(9c-d).	Í	tæku	dæmunum	láta	þau	sjónarhornið	í	ljós,	til	dæmis	

er	 ljóst	 að	 viðmið	mælanda	er	neðar	 en	 frumlagið	 í	 (30a)	og	ofar	 í	 (30b),	 en	 í	 (30c-d)	

kemur	við	mælanda	ekki	fram.	Jafnan	er	hægt	að	tala	um	að	einhver	fari	niður	eða	upp	

úr	því	sem	hann	er	uppi	eða	niðri	í,	sbr.	(31a-b),	en	með	áðurnefndum	andlögum	verða	

slíkir	liðir	ótækir,	sbr.	(31-d).	

	

(31)		 	 a.			Hann	kom	upp	úr	holu.	

				 	 b.			Hann	kom	niður	úr	tré.	

				 	 c.	*Hann	kom	upp	úr	vinnu.	

				 	 d.	*Hann	kom	niður	úr	skóla.	

	

Svo	 virðist	 því	 vera	 sem	 forsetningaragnirnar	 upp	 og	 niður	 geti	 staðið	 með	

forsetningarliðum	sem	tákna	hreyfingu	 í	eitthvað	en	ekki	úr	einhverju	en	agnirnar	sem	

Svenonius	fjallar	um	geta	staðið	með	hvoru	tveggja.	
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4.4	Áhrif	andlaga	

Í	 dæmum	 (32-33)	 eru	 þrjú	 setningapör	 sem	 hafa	 lágmarkspör	 í	 stöðu	 andlags	

forsetninga.		

	

Tilbúið	samhengi:	Frumlagið	þau	eru	í	svefnherbergi	á	efri	hæð	í	sama	húsi	og	mælandi.		

(32)		 a.	?Þau	eru	í	svefnherbergi.	

								 b.			Þau	eru	í	svefnherberginu.	

								 c.			Þau	eru	uppi	í	svefnherbergi.	

	

Tilbúið	samhengi:	Frumlagið	þau	eru	í	byggingu	þess	skóla	sem	þau	stunda	nám	við.	

(33)		 a.	*Þau	eru	í	skóla.	

								 b.			Þau	eru	í	skólanum	

c.			Þau	eru	uppi	í	skóla.	

	

Munurinn	á	(32a-b)	er	sá	að	ótækt	virðist	að	vísa	í	svefnherbergi	þess	húss	sem	mælandi	

talar	 um	 ef	 [NL	 svefnherbergi]	 er	 óákveðinn,	 þar	 sem	 það	 virðist	 einungis	 vísa	 í	

fyrirbærið	 svefnherbergi	 en	 ekki	 eitthvert	 tiltekið,	 sem	 skýrir	 hvers	 vegna	 (32a)	 er	

vafasöm	en	(32b)	tæk.	

Áhugaverðari	er	þó	munurinn	á	(32c)	og	(33c)	því	uppi	eitt	og	sér,	vísar	einungis	

til	stöðu	í	(32),	þ.e.	ekkert	kemur	fram	um	hvað	frumlagið	aðhefst	í	svefnherberginu,	og	

gefur	 auk	þess	 upp	 viðmið	mælanda	því	 ljóst	 er	 að	það	er	 neðar	 en	 frumlagið.	Dæmi	

(33c)	veitir	þó	engar	upplýsingar	um	viðmið	mælanda	og	uppi,	 í	þessu	samhengi,	getur	

því	 ekki	 merkt	 ‘ofar	 en	 [viðmið	 mælanda]’.	 Þess	 í	 stað	 virðist	 sem	 merking	

forsetningarliðarins	 [í	 skóla]	 afmarkist.	 Lágmarkspörin	 dæmanna	 á	 milli	 eru	 andlög	

forsetninganna	og	því	 liggur	beinast	við	að	kanna	hvort	þau	hafi	áhrif	á	hlutverk	uppi	 í	

(32-33).	

	

(34)		 a.	Ég	er	í	skóla.	

				 b.	Ég	er	í	skólanum.	
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Dæmin	 tvö	 í	 (34)	 vísa	 bæði	 til	 þátttöku	 í	 skólastarfi,	 sbr.	 3.1.2.	 Fyrra	 dæmið	 vísar	 til	

viðvarandi	ástands,	þ.e.	 frumlagið	stundar	nám	við	skóla	á	þeim	tíma	sem	setningin	er	

sögð,	 en	 ekki	 til	 staðsetningar.	 Seinna	 dæmið	 vísar	 bæði	 til	 þátttöku	 í	 skólastarfi	 og	

staðsetningar	á	þeim	tíma	sem	setningin	er	sögð.	Hið	sama	er	að	segja	sé	orðið	vinna	

haft	sem	andlag	forsetningarinnar	í.	Sé	orðinu	uppi	(eða	niðri)	skeytt	á	milli	sagnarinnar	

vera	og	 forsetningarinnar	 í	 virðist	vera	 sem	merking	 setningarinnar	breytist	með	þeim	

hætti	 að	 ekki	 er	 lengur	 kveðið	 á	 um	 þátttöku	 í	 starfi,	 auk	 þess	 sem	 andlag	

forsetningarinnar,	skóli,	getur	ekki	haft	viðskeyttan	greini.	

	

(35)		 a.			Ég	er	uppi	í	skóla.	

b.	*Ég	er	uppi	í	skólanum.	

	

Ef	miðað	er	við	dæmin	í	(34)	má	sjá	að	forsetningarliðirnir	(að	minnsta	kosti)	tvo	þætti,	

þátttöku	og	staðsetningu.	Fyrri	þátturinn	verður	hér	eftir	kallaður	starf2	enda	er	ekki	víst	

að	í	honum	felist	nein	þátttaka,	þ.e.	viðkomandi	getur	staðið	einn	að	verkinu	sem	fram	

fer.	 Þessa	þætti	má	 sýna	 fram	á	með	 fleiri	 dæmum	af	 gerðinni	 [fs.	 Z]	þar	 sem	Z,	 sem	

andlag	forsetningar,	er	táknar	‘stað	þar	sem	afmörkuð	starfsemi	fer	fram’.	

	

(36)		 a.	Siggi	er	í	rútu.	

				 b.	Stína	er	á	spítala.	

				 c.	Bjarni	er	í	Þjóðleikhúsinu.	

				 d.	Guðrún	er	á	elliheimilinu	Grund.	

	

Í	öllum	dæmunum	í	(36)	eru	forsetningarliðirnir	þess	eðlis	að	þeir	vísa	til	staðsetningar	

og	 starfs.	 Ljóst	 er	 að	 í	 (36a)	 er	 Siggi	 í	 rútu	 og	 hann	 er	 að	 ferðast	með	 henni,	 sem	 er	

afmarkað	starf	þeirra	sem	eru	í	rútu.	Í	(36b)	liggur	Stína	inni	á	spítala,	í	(36c)	er	Siggi	að	

fylgjast	 með	 leiksýningu	 og	 í	 (36d)	 er	 Guðrún	 vistmaður	 á	 Grund.	 Merking	 þessara	

																																																								
2	Með	starfi	er	átt	við	einhver	afmörkuð	hlutverk	sem	ætlast	er	til	að	fólk	á	viðkomandi	stað	gegni,	t.d.	að	
læra	í	skóla.	
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setninga	 breytist	 þó	 ef	 uppi	 kemur	 inn	 framan	 við	 forsetningarliðinn	 og	 veldur	 því,	 í	

öllum	dæmunum,	að	einungis	er	vísað	til	staðsetningar.	

	

(37)		 a.	Siggi	er	uppi	í	rútu.	

								 b.	Stína	er	uppi	á	spítala.	

				 c.	Bjarni	er	uppi	í	Þjóðleikhús(inu).	

								 d.	Guðrún	er	uppi	á	elliheimili(nu	Grund).	

	

Ljóst	er	að	merking	setninganna	er	ekki	hin	sama	og	í	(36)	því	í	(37)	vísa	þær	einungis	til	

staðsetningar	en	ekki	starfs.	Í	(37a)	er	Siggi	í	rútu	en	ekki	endilega	að	ferðast	með	henni	

og	í	(37b)	er	Stína	á	spítalanum	en	ekki	er	víst	að	hún	liggi	þar	inni	sem	sjúklingur;	hún	

gæti	 til	 dæmis	 verið	 að	heimsækja	ættingja.	Hið	 sama	er	 svo	að	 segja	um	 (37c-d)	þar	

sem	einungis	er	vísað	í	staðsetningu	Bjarna	og	Guðrúnar	en	ekkert	kemur	fram	um	hvað	

þau	aðhafast	þar.	

Umræddur	munur	 kemur	 þó	 ekki	 fram	þegar	 liðirnir	 eru	 af	 gerðinni	 [fs.	 Y]	 þar	

sem	 Y,	 andlag	 forsetningarinnar,	 táknar	 ‘stað	 þar	 sem	 engin	 afmörkuð	 starfsemi	 fer	

fram’.	Þar	af	leiðandi	hafa	annar	vegar	(38a-b)	sömu	merkingu	og	hins	vegar	(38c-d)	og	

ekkert	þeirra	virðist	tækara	en	annað.	

	

(38)		 a.	Siggi	er	í	Kaplakrika.	

				 b.	Siggi	er	uppi	í	Kaplakrika.	

				 c.	Edda	er	á	Hlíðarenda.	

								 d.	Edda	er	niðri	á	Hlíðarenda.	

	

Miðað	við	þennan	samanburð	er	hægt	að	gera	ráð	fyrir	því	að	þegar	andlag	forsetningar	

táknar	 ‘stað	 þar	 sem	 afmörkuð	 starfsemi	 fer	 fram’	 og	 agnir	 á	 borð	 við	 upp/uppi	 og	

niður/niðri	standa	framan	við	forsetninguna	breytist	merking	hennar	þannig	að	hún	vísar	

einungis	 í	staðsetningu	en	ekki	 í	starf,	sem	hún	gerir	þó	ef	umræddar	agnir	eru	ekki	til	

staðar.	
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								 Einnig	má	velta	þeirri	hugmynd	upp	að	þegar	uppi	eða	niðri	er	skotið	framan	við	

lið	 af	 gerðinni	 [fs.	 Y]	 virðist	 sem	 hann	 vísi	 til	 tímabundins	 ástands	 en	 án	

forsetningaragnanna	 merkir	 hann	 sennilega	 varanlegra	 ástand.	 Þannig	 vísar	 setning	

(39a)	 til	 þess	 að	 Laugardalshöllin	 sé	 í	 Laugardal	 og	 þar	muni	 hún	 vera.	 Setning	 (39b)	

virðist	þó	ekki	með	öllu	ótæk	í	þessari	sömu	merkingu	þó	ef	til	vill	væri	hún	betri	með	

frumlagi	sem	gæti	farið	úr	Laugardal,	sbr.	(39c).	

	

(39)		 a.	Laugardalshöllin	er	í	Laugardal.	

	 b.	Laugardalshöllin	er	niðri	í	Laugardal.	

	 c.	Eiríkur	er	niðri	í	Laugardal.	

	

Setningarnar	í	(39)	virðast	þó	allar	tækar	og	því	verður	þessi	greining	látin	liggja	milli	

hluta	í	þessari	ritgerð.	
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Lokaorð	

Við	upphaf	þessarar	ritgerðar	var	fjallað	um	nokkrar	setningafræðilegar	einingar	sem	eru	

umfjölluninni	mikilvægar.	Fyrst	og	 fremst	var	 rætt	um	forsetningar	og	agnir,	hvað	þær	

eiga	 sameiginlegt	 og	 hvað	 greinir	 þær	 að.	 Einnig	 var	 gerður	 greinarmunur	 á	 nokkrum	

flokkum	agna,	þ.e.	sagnar-	og	forsetningaragna,	auk	þeirra	agna	sem	Svenonius	talar	um	

í	 grein	 sinni.	 Þær	 agnir	 sem	 voru	 til	 umfjöllunar	 í	 þessari	 ritgerð	 voru	 upp/uppi	 og	

niður/niðri	 og	 sýnt	 var	 fram	 á	 að	 þessum	 tilteknu	 orðmyndum,	 miðað	 við	 samhengi	

hverju	sinni,	má	koma	fyrir	innan	allra	þessara	orðflokka.		

	 Umfjöllunarefni	 þriðja	 kafla	 var	 rannsókn	 höfundar	 á	 raunverulegum	 dæmum	

um	setningaliði	af	gerðinni	 [X	 í	 skóla/vinnu],	þar	sem	X	táknar	eitt	orðanna,	upp,	uppi,	

niður	eða	niðri.	 Flest	máldæmanna	voru	 fengin	af	Tímarit.is	en	auk	þess	átti	höfundur	

óformlegt	 spjall	 við	 nokkra	málhafa.	 Þar	 kom	 í	 ljós	 áhugaverður	munur	milli	 dæma	af	

gerðinni	[X	í	skóla/vinnunni]	og	[í	skóla(num)/vinnu(nni)].	Svo	virðist	sem	X	hafi	þau	áhrif	

á	 liðina	að	 (i)	þeir	 verða	ákveðnari,	þ.e.	þeir	 virðast	 vísa	 í	 einhvern	 tiltekinn	 skóla	eða	

vinnustað,	og	 (ii)	 að	þeir	 vísa	einungis	 í	 staðsetningu	en	gefa	ekkert	upp	um	hvort	 sá,	

sem	um	ræðir,	taki	þátt	í	því	starfi,	sem	fram	fer	þar	sem	hann	er	staddur.	Því	er	öfugt	

farið	 með	 liði	 af	 gerðinni	 [í	 skóla/vinnu]	 en	 þeir	 veita	 einungis	 upplýsingar	 um	 að	

viðkomandi	taki	þátt	í	starfinu	en	segja	ekkert	til	um	staðsetningu	hans.	Sé	viðskeyttum	

greini	 bætt	 við	 nafnorðin	 í	 þessum	 liðum,	 svo	 þeir	 verði	 af	 gerðinni	 [í	

skólanum/vinnunni],	 koma	 bæði	 fram	 upplýsingar	 um	 staðsetningu	 viðkomandi	 og	 að	

hann	taki	þátt	í	því	starfi	sem	þar	fer	fram.	Þessu	var	nánar	lýst	í	fjórða	kafla.	Einnig	var	

leitast	eftir	því	að	svara	hvort	einhver	munur	væri	á	notkun	upp/niður	annars	vegar	og	

uppi/niðri	 hins	 vegar,	 þ.e.	 hvort	 einhver	 munur	 væri	 á	 liðum	 af	 gerðinni	 [upp/uppi	 í	

skóla/vinnu]	og	[niður/niðri	í	skóla/vinnu]	Engin	dæmi	fundust	þó	sem	gátu	sýnt	fram	á	

með	óyggjandi	hætti	að	svo	væri.	

	 Í	fjórða	kafla	voru	niðurstöður	rannsóknarinnar	skoðaðar	nánar	og	greindar	með	

liðgerðakenninguna	 til	 hliðsjónar.	 Lögð	 var	 fram	 sú	 tillaga	 að	 liðir	 á	 borð	 við	 [uppi	 í	

skóla],	 þar	 sem	 andlag	 forsetningarinnar	 táknar	 ‘stað	 þar	 sem	 afmörkuð	 starfsemi	 fer	

fram’,	 hefðu	 ekki	 sömu	 uppbyggingu	 og	 liðir	 eins	 og	 [uppi	 í	 risi],	 þar	 sem	 andlag	
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forsetningarinnar	táknar	‘stað	þar	sem	engin	afmörkuð	starfsemi	fer	fram’.	Fyrri	gerðin	

var	 greind	 sem	 forsetningarliður	 með	 hausinn	 [í],	 fylliliðinn	 [skóla]	 og	 ákvæðisliðinn	

[uppi]	og	 sú	 seinni	 sem	atviksliður	með	hausinn	 [uppi]	og	 fylliliðinn	 [í	 skóla].	Það	gæti	

útskýrt	hvers	vegna	[uppi]	getur	vísað	í	sömu	aðstæður	og	[uppi	í	risi],	því	höfuðið	er	til	

staðar	 í	báðum	liðum.	 Í	 liðnum	[uppi	 í	skóla]	er	þó	gert	ráð	fyrir	því	að	forsetningin	sé	

höfuð	 liðarins	og	því	getur	 [uppi]	ekki	vísað	 í	 sömu	aðstæður,	þar	sem	höfðuðið	hefur	

verið	fellt	brott.	

	 Þær	niðurstöður	sem	komu	skýrast	fram	í	fjórða	kafla	voru	þær	sem	komu	fram	

við	samanburð	 liða	af	gerðinni	 [í	 skóla],	 [í	 skólanum]	og	 [uppi	 í	 skóla]	við	 liði,	þar	sem	

andlag	 forsetningarinnar	 táknar	 einnig	 ‘stað	 þar	 sem	afmörkuð	 starfsemi	 fer	 fram’,	 til	

dæmis	 rútu	 og	 spítala.	 Þar	 staðfestist	 tilfinning	 málnotenda	 að	 [í	 skóla]	 merkir	 ‘að	

stunda	 nám’,	 þ.e.	 vísar	 ekki	 í	 neitt	 nema	 starfið,	 [uppi	 í	 skóla]	 vísar	 einungis	 til	

staðsetningar	og	[í	skólanum]	vísar	til	hvors	tveggja.	Auk	þess	var	lítillega	fjallað	um	þá	

hugmynd	 að	 uppi	 og	 niðri	 ganga	 líklega	 betur	 sem	 forsetningaragnir	 ef	 frumlagið	 er	

einungis	 tímbabundið	 á	 þeim	 stað,	 sem	 forsetningarliðurinn	 kveður	 á	 um,	 en	 ítarlegri	

rannsókn	á	því	verður	að	bíða	betri	tíma.	
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