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Ágrip  
 

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

Háskóla Íslands. Rannsóknarefni ritgerðarinnar er tölusamræmi á milli sagna og 

nefnifallsandlaga. Rannsóknarspurning þessarar ritgerðar er eftirfarandi: er hægt að 

finna einhverjar vísbendingar um það að reglan um tölusamræmi á milli sagnar og 

nefnifallsandlags sé hluti af málkunnáttu íslenskra málhafa? Notast er við sjálfstýrðar 

lestrarrannsóknir og dómapróf til að svara þessari spurningu. Í kafla 1 er fræðileg 

umfjöllun um nefnifallsandlög. Útskýrt er hvernig þau birtast í íslensku ásamt því að 

segja frá niðurstöðum Tilbrigðaverkefnisins þar sem tölusamræmi við nefnifallsandlög 

var rannsakað. Í kafla 2 er umfjöllun um rannsóknaraðferðina sem notuð í rannsókninni 

sem fjallað er um í þessari ritgerð (þ.e. sjálfstýrð lestrarrannsókn). Útskýrt er út á hvað 

það gengur að framkvæma sjálfstýrða lestrarrannsókn ásamt því að fara yfir atriði sem 

gott er að hafa í huga við hönnun á sjálfstýrðri lestrarrannsókn og atriði sem gott er að 

hafa í huga við úrvinnslu á gögnum úr sjálfstýrðri lestrarrannsókn. Í kafla 3 er sagt frá 

forkönnun sem framkvæmd var til að athuga hvort hægt væri að fá marktækar 

niðurstöður úr því að rannsaka tölusamræmi við nefnifallsandlög með sjálfstýrðri 

lestrarrannsókn. Þá er einnig farið yfir gallana við forkönnunina svo hægt sé að hanna 

betri aðalkönnun. Fjallað er um aðalkönnunina í kafla 4. Aðalkönnunin er uppfærð 

útgáfa af forkönnuninni. Þar er sagt frá sjálfstýrðri lestrarkönnun og dómaprófi sem 

framkvæmd voru til að svara rannsóknarspurningunni. Í lokin er gerð samantekt á helstu 

atriðunum sem farið var yfir í ritgerðinni ásamt því að setja fram lokaniðurstöðu 

ritgerðarinnar. Svarið við rannsóknarspurningunni er já.  
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Inngangur  
 

Algengasta orðaröðin í íslensku er frumlag-sögn-andlag. Í flestum tilvikum er frumlagið 

í nefnifalli og andlagið í aukafalli og sögnin úthlutar fallinu til andlagsins, en þetta er 

ekki alltaf svona. Í ákveðnum tilvikum, eins og Höskuldur Þráinsson o.fl. benda á 

(2005: 307), getur andlagið staðið í nefnifalli og frumlagið í aukafalli. Algengast er að 

frumlagið standi þá í þágufalli. Sem dæmi um sagnir í íslensku sem úthluta nefnifalli til 

andlagsins má nefna: leiða og finna. Þegar þessar sagnir eru notaðar þá eru þær 

ópersónulegar og þess vegna fara þær í sína sjálfgefnu mynd sem er 3. persóna eintala. 

Allar ópersónulegar sagnir gera þetta vegna þess að þær sambeygjast ekki nefnifallinu, 

en til er undantekning á þessu. Sú undantekning birtist þegar nefnifallsandlag er í 

fleirtölu, en þá getur sögnin sambeygst andlaginu í tölu.  

 

Það er samt ekki algengt að íslenskir málhafar fylgi þessari reglu. Eins og 

Tilbrigðaverkefnið (sjá umfjöllun í kafla 1 í þessari ritgerð) sýnir fram á velja íslenskir 

málhafar í flestum tilvikum töluósamræmi milli sagnarinnar og andlagsins frekar heldur 

en tölusamræmi. Það þýðir samt ekki að þessi regla sé ekki til í málkunnáttu þeirra, 

enda fylgja íslenskir málhafar henni stundum.  

 

Úthlutun á nefnifalli sagna til andlaga sinna er sem sagt til í nútímaíslensku. Þá er 

einnig áhugavert að minnast á að þetta fyrirbæri sé ekki einungis í nútímamáli heldur 

var það einnig til í forníslensku (Jóhannes Gísli Jónsson, ekki búið að gefa út: 2):  

 

(0.1) (a)  „Honum líkaði stórilla aðgerðir þeirra (Svarfdæla saga, 1794)“  

 (b)  „Gretti þóttu [ illar spár hans ] (Grettis saga, 1003)“  

 

Eins og sést af þessum dæmum þá fylgir annað þeirra reglunni um tölusamræmi (0.1b) 

en hitt ekki (0.1a), sem getur þýtt að það sama á við um málhafa í forníslensku og í 

nútímaíslensku þegar kemur að notkun á þessari reglu. Í forníslensku er reglan a.m.k. 

kosti ekki notuð í öllum tilvikum en frekari athugun þyrfti að gera til að komast að því 

hvort tölusamræmi eða töluósamræmi sé notað meira.  

 

Í þessari ritgerð verður kannað hvort reglan um tölusamræmi sagna við nefnifallsandlög 

sé hluti af málkunnáttu íslenskra málhafa. Það er hentugt að taka fyrir þetta 
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rannsóknarefni vegna þess að það hefur verið rannsakað áður þannig að ég mun geta 

borið rannsóknina mína saman við aðrar rannsóknir. Í þessari rannsókn verður þó beitt 

nýjum rannsóknaraðferðum (þ.e. sjálfstýrðri lestrarrannsókn) til þess að sjá hvort það 

geti sýnt okkur eitthvað nýtt í tengslum við þetta viðfangsefni.  

 

Framkvæmd verður svokölluð sjálfstýrð lestrarrannsókn þar sem mælt er hvað það tekur 

þátttakendurna langan tíma að lesa orð í setningum þar sem annars vegar tölusamræmi 

og hins vegar töluósamræmi er notað. Í rannsókninni munu málhafarnir lesa eitt og eitt 

orð í setningum og mælt verður með tölvuforriti hversu langan tíma það tekur 

þáttakendurna að lesa hvert orð (sjá nánari umfjöllun í kafla 2). Skoðað verður hvort 

málhafar séu lengur að lesa ákveðin markmiðsorð (e. target words) í setningunum með 

tölusamræmi í samanburði við setningar með  töluósamræmi. Í öðrum rannsóknum eins 

og Tilbrigðaverkefninu hefur verið kannað hvort málhöfum finnst tölusamræmi eða 

töluósamræmi tækt eða ótækt með því að framkvæma dómapróf til þess að komast að 

því hvort þeir fylgi reglunni um tölusamræmi sagnar við nefnifallsandlög eða ekki. Í 

ljós kom að íslenskir málhafar velja ósamræmi frekar en samræmi. Þetta gerðist samt 

ekki í öllum tilvikum sem þýðir að reglan er til í málkunnáttu þeirra en er bara ekki 

alltaf notuð.  

 

Þátttakendurnir í rannsókninni munu lesa annars vegar ákveðnar setningar sem 

innihalda samræmi og hins vegar aðrar sem innihalda ósamræmi. Þeir munu lesa 

frumlagið, sögnina og svo andlagið og svo orðin sem á eftir því kemur. Ef það gerist að 

lestrartími þátttakendanna sé lengri þegar þeir lesa fleirtöluandlag eftir að hafa lesið 

sögn í eintölu (í samanburði við þegar þeir lesa fleirtöluandlag sem kemur á eftir sögn í 

fleirtölu) þá gæti það þýtt að þeir séu að endurgreina setninguna og hafa tekið eftir því 

að villa sé í setningunni. Ef lestrartíminn lengist ekki þá hafa þeir ekki tekið eftir 

villunni. Mögulegt væri að skilgreina þær niðurstöður þannig að ólíklegra sé að reglan 

sé hluti af málkunnáttu þeirra.  

 

Þá verður dómapróf einnig notað. Eftir að hafa lesið setningarnar þá munu 

þátttakendurnir svara dómaprófi þar sem þeir dæma sömu setningar og þeir lásu annars 

vegar ótækar, vafasamar eða tækar (forkönnun, sjá kafla 3) og hins vegar á skala frá 

einum upp í fimm (aðalkönnun, sjá kafla 4). Niðurstöðurnar úr dómaprófinu verða svo 
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bornar saman við niðurstöðurnar úr lestrarkönnuninni. Athugað verður hvort þær eru 

e.t.v. sambærilegar.  

 

Rannsóknarspurning þessarar ritgerðar er eftirfarandi: er hægt að finna einhverjar 

vísbendingar um það að reglan um tölusamræmi á milli sagnar og nefnifallsandlags sé 

hluti af málkunnáttu íslenskra málhafa? Reynt verður að fá svar við þessari spurningu 

með lestrarkönnuninni og dómaprófinu. Ef málhafar lesa markmiðsorð í setningum sem 

fylgja reglunni ekki ekkert hægar heldur en markmiðsorð í setningum sem fylgja 

reglunni þá gæti það bent til þess að málhafarnir nota regluna ekki vegna þess að þeir 

taka ekki eftir „villunni“ í setningunni. En, hins vegar, ef þeir taka lengri tíma í að lesa 

orðin þá er hægt að draga þá ályktun að málhafarnir noti regluna hugsanlega.  

 

Miðað við niðurstöðurnar úr Tilbrigðaverkefninu, sem sýna að íslenskir málhafar leyfa 

töluósamræmi mun oftar heldur en tölusamræmi, tel ég að meirihlutinn af 

þátttakendunum í sjálfstýrðu lestrarrannsókninni muni ekki eiga erfitt með að lesa 

setningar þar sem töluósamræmi kemur fyrir.  

 

Lokaniðurstöður ritgerðarinnar eru að það sé líklegast hluti af málkunnáttu íslenskra 

málhafa að nota bæði tölusamræmi og töluósamræmi á milli sagna og nefnifallsandlaga. 

Svarið við rannsóknarspurningunni væri þá að það eru til vísbendingar um að reglan um 

tölusamræmi sé hluti af málkunnáttu íslenskra málhafa. Aftur á móti er líka mikilvægt 

að hafa í huga að það eru einnig til vísbendingar um að það sé hluti af málkunnáttu 

íslenskra málhafa að nota töluósamræmi á milli sagna og nefnifallsandlaga.  

 

Ritgerðin skiptist í fjóra stóra kafla. Til að byrja með verður fyrst veitt umfjöllun um 

nefnifallsandlögin og tölusamræmið (kafli 1). Þar verður fjallað um það hvenær 

nefnifallsandlögin og tölusamræmi við þau birtast (kafli 1.1), samantekt á niðurstöðum 

úr Tilbrigðaverkefninu (kafli 1.2).  

 

Í kafla 2 verður svo fjallað um sjálfstýrðu lestrarrannsóknartæknina. Þetta er 

rannsóknaraðferð sem notuð verður í rannsókninni. Fyrst verður fjallað hvernig þessi 

rannsóknaraðferð er notuð til að rannsaka máltilbrigði ásamt því að fara yfir nokkur 

atriði um kosti og galla þessarar rannsóknar aðferðar (kafli 2.1). Svo verður farið yfir 

nokkur atriði sem gott er að hafa í huga við hönnun sjálfstýrðrar lestrarrannsóknar (kafli 
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2.2.1) ásamt því að fara yfir atriði sem þarf að huga að þegar unnið er úr gögnum 

sjálfstýrðrar lestrarkönnunar (kafli 2.2.2).  

 

Í kafla 3 verður fjallað um forkönnunina sem framkvæmd var. Vegna þess að þessi 

rannsóknaraðferð hefur verið lítið notuð í rannsóknum á íslensku þá var það ákveðið að 

framkvæma forkönnun til að kanna hvort einhverjar marktækar niðurstöður væri hægt 

að fá með því að rannsaka þetta máltilbrigði með sjálfstýrðri lestrarkönnun. Fjallað 

verður um setningarnar sem notaðar voru í forkönnuninni (kafli 3.1) og 

þátttakendahópinn og framkvæmd könnunarinnar (kafli 3.2). Þar á eftir verður farið yfir 

niðurstöður forkönnunarinnar (kafli 3.3). Sýnd verða línurit yfir heildarlestrartíma sem 

og tölfræðiútreikninga um lestrartímana. Þá verður einnig fjallað um niðurstöðurnar úr 

dómaprófinu sem framkvæmt var með lestrarkönnuninni (kafli 3.4). Í lokin verður farið 

yfir þau atriði sem lagfæra þurfti við forkönnunina og þannig komist að því hvernig best 

væri að framkvæma aðalkönnunina (kafli 3.5).  

 

Í kafla 4 verður fjallað um aðalkönnun ritgerðarinnar. Aðalkönnunin var hönnuð á 

svipaðan hátt og forkönnunin, nema tekið var tillit til þess að lagfæra gallana við 

forkönnunina sem taldir voru upp í kafla 3.5. Fjallað verður um hönnun 

lestrarkönnunarinnar (kafli 4.1.1) og setningalistann sem saminn var fyrir 

aðalkönnunina (kafli 4.1.2). Þar á eftir verður framkvæmd könnunarinnar útskýrð ásamt 

því að veita almennt yfirlit yfir þátttakendahópinn. Svo er sagt frá og rætt um 

niðurstöður lestrarkönnunarinnar (kafli 4.3.1) og dómaprófsins (kafli 4.3.2). Í lokin er 

rannsóknarspurningu ritgerðarinnar svarað (kafli 4.4).  
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Kafli 1 - Nefnifallsandlög  
 

1.0 
 

Í þessum kafla verður fjallað um nefnifallsandlög og tölusamræmi á milli sagna og 

nefnifallsandlaga. Hugtakið nefnifallsandlag verður útskýrt (kafli 1.1) ásamt því að 

útskýra hvenær sagnir sem taka nefnifallsandlag samræmræmast í tölu við 

nefnifallsandlögin (kafli 1.1). Þá verður einnig fjallað um rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á þessu fyrirbæri (kafli 1.2), en í Tilbrigðaverkefninu voru framkvæmdar tvær 

kannanir þar sem kannað var hvort reglan um tölusamræmi milli sagnar og 

nefnifallsandlags væri hluti af málkunnáttu íslenskra málhafa.  

 

1.1: Nefnifallsandlög og tölusamræmi við nefnifallsandlög  
 

Í íslensku er til ákveðinn hópur sagna sem taka með sér nefnifallsandlög. Jóhannes Gísli 

Jónsson (ekki búið að gefa út: 1) bendir á að hægt sé að skipta nefnifallsandlögunum í 

tvo flokka: ótvírætt nefnifallsandlag annars vegar og andlag sem er hluti af 

nafnháttarsetningu hins vegar. Munurinn á þessum tveimur flokkum felst í því að 

ótvíræða nefnifallsandlagið er andlag frumlagsins í upphafi setningarinnar (þ.e. 

móðursetningarinnar), en í hinu tilvikinu er nefnifallsandlagið frumlag í aukasetningu 

sem er hluti af móðursetningunni. Sem dæmi um þetta mætti nefna eftirfarandi 

setningar:  

 

(1.1) (a)  [Mér leiðast tónleikarnir.]  

(b)  [Mér virðast [tónleikarnir vera leiðinlegir.]]  

 

Í dæmunum hér fyrir ofan eru hornklofarnir notaðari til að sýna hvar móðursetningin og 

aukasetningin er. Í dæmi (1.1a) er ein móðursetning sem inniheldur þágufallsfrumlagið 

mér, aðalsögnina leiðast, og nefnifallsandlagið tónleikarnir. Í dæmi (1.1b) er 

aukasetningin tónleikarnir vera leiðinlegir inni í móðursetningunni Mér virðast … . 

Nafnorðið tónleikarnir er frumlagið í aukasetningunni.  

 

Eins og sést af dæmum (1.1a) og (1.1b) þá taka sagnirnar leiðast og virðast með sér 

nefnifallsandlag. Til eru fleiri sagnir í íslensku sem taka með sér nefnifallsandlög og 

eins og sagnirnar hérna á undan þá skiptast þær í flokka eftir því hvernig 
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nefnifallsandlög þau taka með sér. Eftirfarandi sagnir taka ótvírætt nefnifallsandlag: 

leiðast, líka, áskotnast, gremjast, sárna, berast, blöskra, hlotnast, batna, gefast og 

mistakast. Eftirfarandi sagnir taka með sér nefnifallsandlag sem hluta af aukasetningu: 

finnast, sýnast, virðast, þykja og heyrast. Í dæmi (1.2) eru dæmi um setningar með 

sumum af þessum sögnum.  

 

(1.2) (a) Helgu þóttu sögurnar vera spennandi.  

(b) Fjólu fundust bækurnar vera heillandi.  

(c) Sölku heyrðust samtölin vera leiðinleg.  

(d) Vigni virtust konurnar vera þakklátar.  

(e) Gísla leiddust fundirnir í vinnunni.  

(f) Siggu líkuðu málverkin á veggjunum.  

(g) Bjarna bárust kassarnir um helgina.  

(h) Mörtu sárnuðu ummælin í fréttinni.  

 

Dæmin sem talin eru upp hér fyrir ofan eru setningar sem notaðar voru í forkönnuninni 

sem fjallað verður um í kafla 3. Sömu sagnir, en í öðruvísi setningum, voru notaðar í 

aðalkönnuninni sem fjallað verður um í kafla 4. Flestar af þessum sögnum voru notaðar 

í Tilbrigðaverkefninu. Markmiðið var að nota eins margar sagnir af þeim sem notaðar 

voru í Tilbrigðaverkefninu til þess að mögulega væri hægt að bera saman 

niðurstöðurnar úr Tilbrigðaverkefninu og rannsókninni sem fjallað er um í þessari 

ritgerð. En nokkrar sagnir var ekki hægt að nota vegna þess að það gekk ekki upp að að 

skrifa setningar sem hægt væri að nota í lestrarkönnuninni. Þetta voru sagnir eins og 

blöskra og áskotnast.  

 

Þegar sagnirnar sem taka með sér nefnifallsandlög eru notaðar þá virðist frumlagið í 

flestum tilvikum vera í þágufalli (Höskuldur Þráinsson o.fl., 2005: 383). Talin verða 

upp nokkur dæmi um notkun á þessum sögnum þar sem frumlagið fer í þágufall og 

andlagið í nefnifall, en eins og sést á dæmunum þá fylgja þau alltaf ákveðnu mynstri:  
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(1.3) (a) Konunni hefur líkað þessi maður.  

(b) Konunni líkaði alltaf þessi maður.  

(c) Konunni líkaði þessi maður alltaf.  

(d) Konunni líkaði hann alltaf.  

(e)  *Konunni líkaði alltaf hann.  

 

Eins og Höskuldur Þráinsson o.fl. (2005: 290) hafa bent á, og eins og kemur fram í 

þessum dæmum hér fyrir ofan þá getur uppsetningin á sagnliðnum í setningunni verið 

eftirfarrandi:  

 

(1.4) (a)  sögn í fallhætti - nefnifallsandlag  

 (b)  persónubeygð sögn - atviksorð - ákveðið nefnifallsandlag  

 (c)  persónubeygð sögn - ákveðið nefnifallsandlag - atviksorð  

 (d)  persónubeygð sögn - áherslulaust fornafn - atviksorð  

 

Einnig skal minnast á það að frumlagið er ekki alltaf í þágufalli vegna þess að það getur 

staðið í þolfalli með ákveðnum sögnum, eins og eftirfarandi dæmi sýnir (Höskuldur 

Þráinsson o.fl., 2005: 355). Þetta dæmi fylgir mynstrinu í lið (1.4a) hér fyrir ofan:  

 

(1.5)  „Þig (2p.þf.) hefur (3p.et.) hent einhver ógæfa (nf.)“ (Höskuldur Þráinsson o.fl., 

2005: 355)  

 

Þegar sagnirnar sem taka með sér nefnifallsandlag eru notaðar geta þær ekki samræmst 

nefnifallsandlaginu í persónu ef andlagið er í fyrstu eða annarri persónu (Höskuldur 

Þráinsson o.fl., 2005: 325; Jóhannes Gísli Jónsson, ekki búið að gefa út: 3, Halldór 

Ármann Sigurðsson, 1990-1991: 58-59) eins og sjá má í dæmum (1.6a-c).  

 

(1.6) (a)  „*Honum leiðumst (1p.flt) við öll (1p.flt.)“  

 (b)  „? Honum leiðist (3p.et.) við öll (1p.flt.)“  

 (c)  „? Honum leiðast (3p.flt.) við öll (1p.flt.)“  

 

(Jóhannes Gísli Jónsson, ekki búið að gefa út: 3) 

 



12 
 

Í dæmi (a) er persónusamræmi á milli sagnarinnar við nefnifallsandlag í fyrstu persónu 

ótækt. Í dæmum (b) og (c) er sögnin í sinni ómörkuðu mynd og þá er setningin ekki eins 

slæm.  

 

Halldór Ármann Sigurðsson (1990-1991: 59 og 62) útskýrir að persónusamræmi milli 

sagnar og nefnifallsandlags í 1. eða 2. persónu geti ekki átt sér stað vegna þess að þau 

geta ekki stjórnað beygingarsamræmi. Þá minnist hann einnig á að nefnifallsandlög í 3. 

persónu geta stjórnað beygingarsamræmi. Ástæðan sem Halldór (1990-1991: 66) gefur 

fyrir því að nefnifallsandlag í 3. persónu getur kallað fram persónusamræmi er sú að í 

þessum tilfellum er ekki um alvöru persónusamræmi að ræða. Höskuldur Þráinsson o.fl. 

(2005: 326) stingur upp á því að „þriðja persóna[n] sé í raun „engin persóna“ heldur 

sjálfgefið form sem er hvorki fyrsta persóna né önnur persóna“. Þá segir hann 

ennfremur að þegar sögnin er í þriðju persónu að þá sé í raun og veru ekki um 

persónusamræmi milli sagnarinnar og nefnifallsandlagsins að ræða vegna þess að 

sögnin er í sinni ómörkuðu mynd. 

 

Þegar allar sagnirnar (nema sárna) sem taldar voru upp fyrr í þessum kafla taka með sér 

nefnifallsandlag þá eru þær ópersónulegar. Þessar ópersónulegu sagnir hafa ekki 

frumlag í nefnifalli til að sambeygjast og standa þess vegna alltaf í þriðju persónu 

eintölu (Höskuldur Þráinsson o.fl., 2005: 30). Til er þó undantekning á þessari reglu, en 

það er þegar þessar sagnir samræmast nefnifallsandlögum í tölu (Höskuldur Þráinsson 

o.fl., 2005: 352). Til að útskýra þetta betur er dæmi (1.1a) endurtekið hérna og bætt 

hefur verið inn upplýsingum um persónu, tölu og fall orðanna til að sýna samræmið á 

milli sagnarinnar og andlagsins:  

 

(1.7) Mér (1p.et.) leiðast (3p.flt) tónleikarnir (nf.flt.).  

 

Mikilvægt er að taka fram að þetta getur gerst, en þetta gerist ekki alltaf. Miðað við 

niðurstöðurnar úr Tilbrigðaverkefninu þá fylgja ekki allir málhafar þessari reglu (þ.e. 

tölusamræmi á milli sagnar og nefnifallsandlags). Samt sem áður þá virðist 

tölusamræmi vera nauðsynlegt í ákveðnum föstum orðasamböndum (Jóhannes Gísli 

Jónsson, ekki búið að gefa út: 2):  
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(1.8) (a)  „Mér duttu/*datt allar dauðar lýs úr höfði“  

 (b)  „Honum stóðu/*stóð ýmsar leiðir til boða“  

 (c)  „Þess vegna féllust/*féllst þeim hreinlegar hendur“ 

 

(Jóhannes Gísli Jónsson, ekki búið að gefa út: 2) 

 

Þegar tölusamræmi á milli sagna og nefnifallsandlaga er rannsakað þá er fleirtalan 

skoðuð. Vegna þess að hin ómarkaða mynd fyrir ópersónulegar sagnir er 3p.et. og ef 

nefnifallsandlagið er í eintölu þá er ekki hægt að sjá hvort verið sé að fylgja reglunni 

eða ekki (Jóhannes Gísli Jónsson, ekki búið að gefa út: 2). Ef nefnifallið er í fleirtölu en 

sögnin ekki þá sést að ekki er verið að fylgja reglunni um tölusamræmi.  

 

1.2: Upplýsingar úr Tilbrigðaverkefninu  
 

Áður en farið verður yfir í umfjöllun um rannsókn þessarar ritgerðar er mikilvægt að 

útskýra regluna um tölusamræmi á milli sagna og nefnifallsandlaga aðeins betur. Gerð 

var könnun á þessu í stórri rannsókn á íslensku. Í Tilbrigðaverkefninu svokallaða voru 

lögð tvö mismunandi dómapróf fyrir hóp íslenskra málhafa til að kanna hvort reglan 

væri hluti af málkunnáttu þeirra.  

 

Tilbrigðaverkefnið var framkvæmt til að rannsaka hin mismunandi tilbrigði í íslensku 

og notkun málhafa á þeim (Höskuldur Þráinsson, Ásgrímur Angangtýsson, Einar Freyr 

Sigurðsson, 2013: 11). Þá átti einnig að veita fræðilega útskýringu á þessum tilbrigðum 

og kortleggingu á notkun þeirra. Rannsóknin var framkvæmd með þremur stórum 

könnunum sem kallaðar voru Tilbriðakönnun 1, 2 og 3 (Höskuldur Þráinsson, Ásgrímur 

Angangtýsson, Einar Freyr Sigurðsson, 2013: 7). Meðal þess sem rannsakað var var 

tölusamræmi við nefnifallsandlög, en sú rannsókn var hluti af Tilbrigðakönnunum 1 og 

3.  

 

Tvær mismunandi kannanir voru framkvæmdar í tengslum við tölusamræmi við 

nefnifallsandlögin, en báðar voru dómapróf (Jóhannes Gísli Jónsson, ekki búið að gefa 

út: 3 og 6). Önnur könnunin gekk út að láta þátttakendurna bera saman tvær setningar. 

Önnur þeirra var með tölusamræmi en hin ekki. Þá áttu þátttakendurnir að meta 

setningarnar og segja til um hvort þeim fannst þær tækar eða ekki. Þeir gátu dæmt aðra 
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setninguna sem betri eða sagt að báðar væru jafngóðar. Þessi könnun var hluti af 

Tilbrigðakönnun 1. Hin könnunin gekk út á að dæma stakar setningar sem höfðu 

annhvort tölusamræmi eða ekki í staðinn fyrir að bera tvær setningar saman. Þessi 

könnun var hluti af Tilbrigðakönnun 3. Í setningunum sem notaðar voru í könnununum 

var nefnifallsandlagið í fleirtölu og sögnin annaðhvort í eintölu eða fleirtölu. Þegar 

sögnin var í eintölu þá var töluósamræmi í setningunni og þegar hún var í fleirtölu þá 

var tölusamræmi í setningunni.  

 

Eins og Jóhannes Gísli Jónsson (ekki búið að gefa út: 7-8) bendir á þá hefur það 

ákveðna kosti og galla að framkvæma kannanirnar á þennan hátt. Hann bendir á að í 

seinni könnuninni væri líklegra að það gerist að þátttakendurnir lesi orðin vitlaust 

heldur en í fyrri könnuninni þar sem þeir eiga að bera tvær setningar saman. Ólíklegra er 

að slíkt myndi gerast í fyrri könnuninni vegna þess að þar vita þátttakendurnir að 

munurinn á setningunum eru sagnirnar og þess vegna líklegra að þeir lesi sagnirnar rétt.  

 

Þá hefur seinni könnunin þann kost fram yfir fyrri könnunina að hún veitir betri 

upplýsingar um það hvort reglan um tölusamræmið sé hluti af málkunnáttu 

þátttakendanna eða ekki (Jóhannes Gísli Jónsson, ekki búið að gefa út: 8). Með því að 

dæma stakar setningar sést betur hvort þátttakendurnir geta leyft bæði tölusamræmi og 

töluósamræmi, eða bara annaðhvort. Í fyrri könnuninni væru þeir hins vegar að bera 

saman samræmi og ósamræmi og segja til um hvort þeir myndu frekar nota. Það gæti 

alveg verið að þeim finnst annað eðlilegra þó þeir séu ekki að hafna hinu.  

 

Einn annar galli á fyrri könnuninni sem huga mætti að er hvort það gæti hafa skekkt 

niðurstöðurnar að draga athygli þátttakendanna nákvæmlega að því hvað það var í 

setningunum sem verið var að rannsaka (þ.e. sagnirnar). Þeir myndu að sjálfsögðu sjá 

að eini munurinn á setningunum séu sagnirnar. Gæti þetta ekki skekkt niðurstöðurnar 

vegna þess að þátttakendurnir gætu farið að meta setningarnar út frá því sem þeim finnst 

að væri rétt eða rangt í staðinn fyrir að meta setningarnar eftir eigin máltilfinningu?  

 

Þegar á heildina er litið þá leyfðu þátttakendurnir í könnununum tveimur bæði 

töluósamræmið og tölusamræmið. Ósamræmið var samt valið í fleiri tilvikum heldur en 

samræmið (Jóhannes Gísli Jónsson, ekki búið að gefa út: 9). Þá má einnig minnast á það 

að í seinni könnuninni var tölusamræmi dæmt tækt oftar í setningum með ótvíræðum 
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nefnifallsandlögum heldur en í setningum með nefnifallsandlag í aukasetningu. Slíkur 

munur birtist ekki í fyrri könnuninni, nema í einu undantekningartilviki í setningum 

með sögninni finnast (Jóhannes Gísli Jónsson, ekki búið að gefa út: 9).  

 

Í Tilbrigðakönnun 1 var ósamræmi valið mun oftar heldur en samræmi, en ástæðuna 

fyrir þessu má klárlega rekja til þess að þátttakendurnir áttu að bera saman setningar og 

segja til um hvort þeim finndist samræmið eða ósamræmið eðlilegra (Jóhannes Gísli 

Jónsson, ekki búið að gefa út: 5 og 9). Munurinn á því hvort samræmi eða ósamræmi 

var valið var ekki eins skýr í Tilbrigðakönnun 3 (Jóhannes Gísli Jónsson, ekki búið að 

gefa út: 6). Hægt er að sjá þetta einfaldlega á því að tölusamræmi er dæmt tækt af fleiri 

þátttakendum í Tilbriðakönnun 3 í samanburði við Tilbrigðakönnun 1. Í sumum 

tilvikum (eins og í einni setningunni þar sem sögnin leiðast var notuð (dæmi L3.7) og 

annarri þar sem sögnin blöskra var notuð (setning T3019)) var samræmið dæmt tækt í 

fleiri tilvikum heldur en ósamræmið (Jóhannes Gísli Jónsson, ekki búið að gefa út: 6-7). 

Þá voru setningarnar með samræmi yfirhöfuð með betri dóma í Tilbrigðakönnun 3 

heldur en í Tilbrigaðkönnun 1. Samræmið er aldrei valið oftar en í 43,3% tilvika í 

Tilbrigðakönnun 1 en í Tilbrigðakönnun 3 nær prósentutalan upp í 74,6% (Jóhannes 

Gísli Jónsson, ekki búið að gefa út: 4 og 6-7).  

 

Miðað við það að í flestum tilvikum dæma þátttakendurnir í Tilbrigðakönnun 3 bæði 

samræmið og ósamræmið tækt mætti ætla að íslenskir málhafar geta bæði notað regluna 

og sleppt því. Þannig er það ekkert sérstaklega sterklega hluti af málkunnáttu þeirra að 

fylgja reglunni eða ekki. En ef þeir ættu að velja á milli þess að nota samræmi eða 

ósamræmi þá myndu þeir sennilega hallast frekar að því að nota ósamræmi. 

Niðurstöðurnar úr Tilbrigðakönnun 1 sýna fram á þetta (Jóhannes Gísli Jónsson, ekki 

búið að gefa út: 8)). En eins og Jóhannes Gísli Jónsson (ekki búið að gefa út: 9) bendir á 

þá er „innri breytileiki meðal málhafa […] talsverður og mjög fáir samþykkja aðeins 

annan möguleikann, þ.e. bara fleirtölusamræmi eða bara eintöluna.“ 

 

Athugavert er að minnast á eina sögn sem notuð var í Tilbrigðakönnun 1 þar sem 

málhafar væru frekar líklegri til að nota samræmi frekar en ósamræmi: áskotnast. 

Setningin með samræmi þar sem sögnin áskotnast var notuð voru dæmdar tækar í 

43,3% tilvika en ósamræmissetningin var valin tæk í 48,5% tilvika (Jóhannes Gísli 

Jónsson, ekki búið að gefa út: 4). Jóhannes Gísli Jónsson (ekki búið að gefa út: 5) 
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stingur upp á því að ástæðan fyrir því að samræmi hafi verið notað oftast með sögninni 

áskotnast gæti verið að þessi sögn sé mjög ritmálsleg og að málhöfum finnist sennilega 

formlegra að nota samræmi með henni frekar heldur en ósamræmi.  

 

Svo er einnig áhugavert að minnast á það að í Tilbriðakönnun 3 fær sögnin blöskra mun 

lægri dóma heldur en aðrar setningar í sömu könnun. Setningarnar með samræmi þar 

sem sögnin með blöskra var notuð voru dæmdar tækar í 51,7% tilvika en 

ósamræmissetningin var valin tæk í 41,5% tilvika (Höskuldur Þráinsson o.fl. 2015: 209; 

Jóhannes Gísli Jónsson, ekki búið að gefa út: 6-7). Höskuldur Þráinsson o.fl. (2015: 

210) stinga m.a. upp á því að sögnin blöskra þyki ekki mjög talmálsleg. Eins og með 

sögnina áskotnast væri þá líklegra að málhafar myndu nota hana á formlegri hátt.  

 

Ennfremur stingur Jóhannes Gísli Jónsson (ekki búið að gefa út: 5) upp á því að vegna 

þess að sögnin áskotnast sé minna notuð (í máli íslenskra málhafa) er líklegra að 

samræmi sé notað frekar heldur en ósamræmi. Það sama gæti átt við um sögnina 

blöskra. Hugsanlega gætu tíðniupplýsingar um sagnirnar sagt eitthvað til um það hvort 

málhafar velji að nota samræmi eða ósamræmi í setningum þar sem nefnifallsandlög 

koma fyrir. Er líklegra að málhafar noti samræmi ef tíðni sagnar í málinu er lág? Er 

líklegra að málhafar noti ósamræmi ef tíðni sagnar er há í íslensku?  
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Kafli 2 - Sjálfstýrðar lestrarrannsóknir  
 

2.0  
 

Í þessari ritgerð verður notkun tölusamræmis á milli sagna sem taka nefnifallsandlög og 

nefnifallsandlaga þeirra rannsökuð. Markmiðið er að komast að því hvort málhafar vilji 

hafa tölusamræmi á milli sagnanna og andlagsins eða ekki. Til að rannsaka þetta þá 

verður sjálfstýrður lestur (e. self-paced reading) notaður. Í þessum kafla verður fjallað 

um rannsóknaraðferðina sem notuð verður í rannsókninni fyrir þessa ritgerð (kafli 2.1). 

Og svo verður farið yfir þau atriði sem þarf að hafa í huga þegar verið er að hanna 

sjálfstýrða lestrarrannsókn og þegar verið er að vinna úr gögnum sjálfstýrðrar 

lestrarrannsóknar (kafli 2.2).  

 

2.1 Sjálfstýrður lestur  
 

Þessi rannsóknaraðferð varð til á áttunda áratugnum þegar hægt var að nota tölvur meira 

og meira í rannsóknum, en markmiðið með þessari rannsóknaraðferð var að rannsaka 

málskilning málhafa í rauntíma. (Jegerski, 2014: 20). Sjálfstýrður lestur gengur út á það 

á þátttakendur lesa setningar, hluta af setningum, eða eitt og eitt orð í setningu eftir 

eigin lestrarhraða og láta tölvuforrit mæla lestrartímann þátttakendanna þegar þeir lesa 

setningarnar, setningahlutana eða orðin. Þetta er gert með því að setja saman forrit sem 

sýnir þátttakendur setningarnar sem nota á í rannsókninni. Til eru sérhönnuð forrit fyrir 

þetta núna eins og Psychopy (Peirce, 2007) sem notað er í rannsókninni sem fjallað er 

um í þessari ritgerð. Í Psychopy er hægt að setja saman skjal sem sækir upplýsingar úr 

Excel skjali og sýnir t.d. eitt og eitt orð úr setningum á tölvuskjá. Þátttakendurnir fletta 

svo á milli orðanna með takka á lyklaborði.  

 

Hugmyndin er að lestrartíminn eigi að veita upplýsingar um málskilning þátttakendanna 

(sjá Jegerski, 2014: 23). Hægt er að sýna fram á þetta með mjög einfaldri tilraun með 

eftirfarandi setningum:  

 

(2.1)  (a)  Maðurinn skifaði bókina  

 (b)  Maðurinn skrifuðu bókina  
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Í þessari tilraun myndi þátttakandinn lesa eitt orð í einu. Þegar (a) setningin kemur fyrir 

þá les hann fyrst „Maðurinn“, svo „skrifaði“ og svo „bókina“ og það sama ætti við um 

(b) setninguna. Eini munurinn á setningunum er að í (b) setningunni er villa, en sögnin 

er í vitlausri tölu. Þegar gögnin fyrir þessa tilraun væru skoðuð mætti búast við því að 

lestrartíminn fyrir sögnina í (b) setningunni væri aðeins lengri heldur en lestrartíminn 

fyrir sögnina í (a) setningunni. Þetta væri vegna þess að þátttakandinn tók eftir því að 

sögnin var í vitlausri tölu  vegna þess að það sambeygist ekki frumlaginu í tölu eins og 

sagnir gera vanalega í íslensku (undantekningin frá þessu væri tölusamræmi sagna við 

nefnifallsandlög). og það hefði tekið þátttakandann aðeins lengri tíma að vinna úr 

þessum  upplýsingum þegar hann las orðið í samanburði við orðið sem er ekki í vitlausri 

tölu. Hafa skal samt í huga að munurinn myndi sjást í millisekúndum, en það er samt 

hægt að sjá hann. Sýnt verður fram á þetta í forkönnuninni (sjá kafla 3) og 

aðalkönnuninni (sjá kafla 4) sem framkvæmdar voru fyrir þessa rannsókn.  

 

Jill Jegerski (2014: 43-44) bendir á að þessi rannsóknaraðferð hafi samt sína kosti og 

galla. Sjálfstýrðar lestrarrannsóknir eru ódýrar og auðveldar í framkvæmd. Ekki er 

nauðsynlegt að nota sérhannaðan búnað eins og tæki sem notuð eru í heilarafritun, en 

þar eru notuð sérhönnuð hetta með rafskautum sem mælir rafvirkni á höfðinu. Svo þarf 

aukabúnað til að tengja við hettuna svo hægt sé að skrá öll nauðsynleg gögn í tölvu. 

Svona búnaður getur einnig verið mjög dýr. Til að framkvæma sjálfstýrða 

lestrarrannsókn þá er einungis nauðsynlegt að hafa tölvu (borðtölvu eða fartölvu) og 

mjög algengt er að fólk eigi slíkan búnað nú til dags. Þá er einnig hægt stundum að hala 

niður nauðsynlegum forritum til að framkvæma svona rannsókn ókeypis af netinu. Sem 

dæmi um þetta má nefna tölvuforritið Psychopy sem notað er í þessari rannsókn.  

 

Þessi rannsóknaraðferð er samt ekki án sinna galla. Eins og sagt var frá í byrjun þessa 

kafla þá eru þátttakendur e.t.v. að lesa setningar eitt orð í einu. Þetta er mjög óeðlileg 

leið til að lesa setningar. Þá er einnig mikilvægt að þátttakendur séu mjög vakandi þegar 

þeir fara í gegnum lestrarrannsóknina og þeir þurfa að hafa augun límd við skjáinn 

þegar þeir lesa orðin. Þetta er t.d. þveröfugt við dómapróf þar sem þátttakendur geta 

tekið sinn tíma þegar þeir svara prófinu. Þeir geta lesið setningarnar aftur og aftur og 

þeir geta stoppað af og til þegar þeim sýnist.  
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Það er svo sannarlega galli við þessa rannsóknaraðferð að þátttakendur þurfa að vera 

með augun stöðugt á skjánum þegar þeir fara í gegnum rannsóknina, en hægt er að 

koma í veg fyrir að þetta þreyti þátttakendur of mikið. Hægt er að setja inn hlé á 

nokkrum stöðum í tilrauninni. Þegar forritið fyrir rannsóknina er sett saman er hægt að 

koma fyrir hluta þar sem forritið stoppar að sýna setningar og sýnir í stað tilkynningu 

um að þátttakendurnir geta tekið sér hlé á lestrinum. Þá geta þátttakendur stoppað eins 

lengi og þeir vilja til að hvíla sig og haldið svo áfram þegar þeir vilja. Þetta er eitt af 

þeim atriðum sem hafa þarf í huga þegar sjálfstýrðar lestrarrannsóknir eru hannaðar. 

Farið verður yfir fleiri atriði í næsta kafla.  

 

2.2 Hönnun og úrvinnsla  
 

Með sjálfstýrðri lestrarrannsókn er verið að reyna að komast að því hvort það tekur 

þátttakendur lengri tíma að lesa einhver ákveðin orð í setningum í samanburði við orð í 

öðrum setningum. Sem dæmi um þetta mætti nefna setningar eins og í dæmi (2.1). Í 

slíkri rannsókn væri verið að athuga hvort það tekur þátttakendur lengir tíma að lesa orð 

í setningum sem innihalda villur samanborið við orð í setningum sem innihalda engar 

villur. Í þessum kafla verður fjallað um þau atriði sem hafa þarf í huga þegar verið er að 

hanna sjálfstýrða lestrarrannsókn (kafli 2.2.1) og þau atriði sem hafa þarf í huga þegar 

verið er að vinna úr gögnum sem safnað var saman með sjálfstýrðri lestrarrannsókn 

(kafli 2.2.2).  

 

2.2.1 Hönnun  

 

Í rannsókninni sem fjallað er um í þessari ritgerð er verið að athuga hvort til séu 

vísbendingar um að íslenskir málhafar nota regluna um tölusamræmi á milli sagnar og 

nefnifallsandlags eða ekki. Þetta verður rannsakað með því að fá þátttakendur til að lesa 

setningar annars vegar með tölusamræmi og hins vegar án tölusamræmis. Sem dæmi um 

þetta má nefna eftirfarandi setningar sem notaðar verða í aðalkönnuninni (sjá kafla 4):  

 

(2.2) (a)  Starfsmanninum barst (et) kassarnir (ft) í dag  

 (b)  Starfsmanninum bárust (ft) kassarnir (ft) í dag  

 

Í (b) setningunni er tölusamræmi vegna þess að sögnin og andlagið eru bæði í fleirtölu, 

en í (a) setningunni er töluósamræmi vegna þess að sögnin er í eintölu og andlagið er í 
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fleirtölu. Ef þátttakendurnir fylgja reglunni þá mætti búast við því að lestrartíminn fyrir 

andlagið í (a) setningunni lengist í samanburði við lestrartímann fyrir andlagið í (b) 

setningunni vegna þess að í (a) setningunni myndi þátttakendurnir taka eftir því að 

sögnin samræmist ekki andlaginu í tölu þegar þeir lesa andlagið. Svipað gerðist í 

tilraunardæminu sem sagt var frá fyrr í þessum kafla (sjá umfjöllunina um setningarnar í 

dæmi (2.1)).  

 

Þegar sjálfstýrð lestrarkönnun er hönnuð þá er mikilvægt að skrifa setningar sem eru 

allar eins uppbyggðar. Í þessari rannsókn hafa allar setningarnar með nefnifallsandlagi 

fimm orð: frumlag-sögn-andlag-orð1-orð2. Orð1 er annað hvort forsetning (ef um 

ótvírætt nefnifallsandlag er að ræða) eða sögn (ef um nefnifallsandlag sem er hluti af 

nafnháttarsetningu er að ræða). Orð2 er annað hvort nafnorð (ef um ótvírætt 

nefnifallsandlag er að ræða) eða lýsingarorð (ef um nefnifallsandlag sem er hluti af 

nafnháttarsetningu er að ræða).  

 

Setningarnar verða að vera eins uppbyggðar vegna þess að það verður að vera hægt að 

reikna meðaltal af öllum orðunum í öllum setningunum. Reikna þarf meðaltal af öllum 

frumlögum í setningum sem hafa tölusamræmi og reikna þarf meðaltal af öllum sögnum 

í setningum sem hafa töluósamræmi; o.s.frv. Betur er hægt að útskýra þetta með 

eftirfarandi dæmi sem er uppskáldað.  

 

(2.3)  frumlag sögn andlag orð1 orð2 

(a)Ferðamanninum leiddist (et) tónleikarnir (ft) í gær  1sek 1sek 2sek 1sek 1sek 

(b)Karlinum þótti (et) bækurnar (ft) vera áhugaverðar  1sek 1sek 2sek 1sek 1sek 

Meðaltal lestrartíma hvers setningarhluta: 1sek 1sek 2sek 1sek 1sek 

(d)Ferðamanninum leiddust (ft) tónleikarnir (ft) í gær  1sek 1sek 1sek 1sek 1sek 

(c)Karlinum þóttu (ft) bækurnar (ft) vera áhugaverðar 1sek 1sek 1sek 1sek 1sek 

Meðaltal lestrartíma hvers setningarhluta:  1sek 1sek 1sek 1sek 1sek 

 

Tölurnar í kössunum í dæmi (2.3) eru lestrartímarnir fyrir setningahlutana. Þá er 

meðaltal reiknað fyrir setningarhluta í eins setningum. (a) og (b) setningarnar eru eins 

vegna þess að þær hafa sagnir í eintölu og andlög í fleirtölu. (c) og (d) setningarnar eru 

eins vegna þess að þær hafa sagnir í fleirtölu og andlög í fleirtölu. Þetta dæmi myndi 

sýna að þátttakandinn fylgir  reglunni um tölusamræmi á milli sagnar og 
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nefnifallsandlags vegna þess að lestrartíminn er lengri fyrir andlagið í setningum (a) og 

(b) í samanburði við setningar (d) og (c).  

 

Orðin sem skipta mestu máli hér væru andlögin í setningunum vegna þess að verið er að 

skoða muninn á lestrartímunum fyrir þessi orð eftir því hvernig setningin er skrifuð. 

Hægt væri að kalla þessi orð markmiðsorð (e. target words) vegna þess að verið er að 

einblína á að skoða lestrartímana sérstaklega fyrir þessi orð.  

 

Þegar búið er að skrifa setningarnar þá þarf að setja saman skjal með forritinu sem 

þátttakendurnir nota til að lesa setningarnar. Þegar rannsóknin er framkvæmd þá er þetta 

skjal opnað og þátttakendurnir fletta í gegnum það með tökkum á lyklaborði. Hér verður 

farið yfir hönnunina á sjálfstýrðu lestrarrannsóknunum sem framkæmdar fyrir 

rannsóknina sem fjallað er um í þessari ritgerð, en hægt væri að hanna fleiri 

lestrarkannanir þar sem verið er að rannsaka eitthvað annað máltilbrigði á svipaðan hátt.  

 

Í rannsókninni var skjalið hannað þannig að þátttakendurnir myndu fyrst sjá 

leiðbeiningar með upplýsingum um rannsóknina. Þessar leiðbeiningar útskýrðu 

einfaldlega að þátttakandinn væri að fara lesa setningar eitt orð í einu og að hann myndi 

fletta á milli orðanna með bilstöng á lyklaborðinu. Þegar þátttakandinn var búinn að lesa 

þessar leiðbeiningar þá las hann 5-10 æfingasetningar til að venjast því að lesa 

setningarnar eitt orð í einu.  

 

Í aðalkönnuninni voru þátttakendurnir látnir svara já/nei-spurningum um sumar 

setningarnar. Þetta var gert til þess að sjá til þess að þátttakendurnir væru að fylgjast 

með því sem þeir voru að lesa. Til þess að geta svarað spurningunum rétt þá þyrftu þeir 

að fylgjast með því sem þeir væru að lesa í staðinn fyrir að fletta bara strax í gegnum öll 

orðin. Með því að skoða hversu oft þátttakendurnir svöruðu þessum spurningum rétt er 

hægt að sjá hvort þeir voru með hugann við það sem þeir voru að gera eða ekki. Þá var 

einnig settur sá eiginleiki í aðalkönnuninni að eftir að hafa lesið ákveðinn fjölda 

setninga væri gert hlé á könnuninni. Þá gátu þátttakendurnir stoppað eins lengi og þeir 

vildu. Í forkönnuninni var hins vegar ekki notast við svona já/nei-spurningar og þá var 

heldur gert hlé á rannsókninni með ákveðnu millibili.  
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Þá var forkönnunin og aðalkönnunin hönnuð þannig að áður en ný setning birtist (annað 

hvort eftir að hafa lesið öll orðin í einni setningu eða eftir að hafa svarað já/nei-

spurningu) þá birtist eftirfarandi merki: #. Þetta var til þess að sýna þátttakendum að ný 

setning væri að fara að hefjast. Þetta var gert til þess að aðskilja setningarnar betur 

þannig að það væri þægilegra fyrir þátttakendurna að fara í gegnum 

lestrarrannsóknirnar.  

 

Þegar þátttakendurnir lásu orðin á tölvuskjánum þá birtust þau alltaf í miðju skjásins. 

Hægt er að kalla þetta miðjugluggi (e. centered). Eins og Jill Jegerski (2014: 22) bendir 

á þá eru til nokkrar aðrar leiðir til að sýna orðin á tölvuskjánum. Hægt er að láta orðin 

birtast eitt á eftir öðru við hliðina á hvor öðru. Þetta myndi kallast hreyfigluggi (e. 

moving window). Þetta virkar þannig að eitt orð birtist, og svo birtist annað orð við 

hliðina á fyrsta orðinu og svo koll af kolli. Þá er einnig hægt að hanna rannsóknina 

þannig að orðin sem búið er að lesa eru ennþá á skjánum (ísl. uppsafnað, e. cumulative) 

eða þá að þau hverfa í hvert skipti sem nýtt orð birtist (ísl. óuppsafnað, e. non-

cumulative).  

 

2.2.2 Úrvinnsla  

 

Þegar þátttakandi var búinn að fara í gegnum Psychopy forritið sem notað var til að 

sýna setningarnar þá setti forritið niðurstöðurar í Excel skjal. Þar koma fram 

upplýsingar um það hversu lengi hvert orð birtist á skjánum, en þetta væri þá lestrartími 

þátttakandans fyrir hvert orð. Í skjalinu eru einnig upplýsingar um það hvernig 

þátttakandinn svaraði já/nei-spurningunum þegar þær voru til staðar í rannsókninni.  

 

Eins og útskýrt var fyrr í þessum kafla þá eru meðaltöl lestrartímanna reiknuð. Þetta er 

gert með því að taka saman allar setningar sem eru eins (e.t.v. allar setningar sem hafa 

sögn í eintölu og andlag í fleirtölu annars vegar og hins vegar allar setningar sem hafa 

sögn og andlag í fleirtölu) og reikna meðaltöl fyrir lestrartímanna fyrir hvern 

setningahluta í setningunum.  

 

Mikilvægt er samt að gera eitt áður en meðaltölin eru reiknuð. Eins og fram kom í 

upphafi þessa kafla þá virka sjálfstýrðar lestrarrannsóknir þannig að þátttakendur lesa 

orðin eftir eigin lestrarhraða, en eins og allir vita þá hefur fólk mismunandi lestrarhraða. 
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Sumir geta lesið rosalega hratt á meðan aðrir taka lengri tíma. Þá skal einnig minnast á 

það að öll orðin sem notuð voru í rannsókninni eru ekki endilega jafnlöng. Búast má við 

því að almennt taki lengri tíma að lesa lengri orð í samanburði við styttri orð.  

 

Til að komast hjá því að einstaklingsbundinn lestrarhraði og mismunandi lengd orða í 

rannsókninni hafi áhrif á lokaniðurstöðurnar er hægt að reikna út það sem kallast 

afgangslestrartími (e. residual reading times) (Squires, 2014: 9). Þetta er gert með því að 

búa til línulegt aðhvarf (e. linear regression) út frá lestrartímum hvers setningahluta hjá 

hverjum þátttakanda. Þá eru orðin í prófsetningunum og uppfyllisetningunum notuð í 

þessum útreikningum. Með þessu er hægt að reikna út forspáða lestrartíma (e. predicted 

reading times). Út frá þessum útreikningum er hægt að fá jöfnu og með þessari jöfnu er 

hægt að reikna út hvað það myndi taka ákveðinn þátttakanda að lesa orð sem væri 

ákveðið langt (þ.e. hefur ákveðið marga stafi).  

 

Hægt er að gera þessa útreikninga í Excel (Daniel McCarron, 2011); og hér verður tekið 

fyrir uppskáldað dæmi til að útskýra þetta betur. Í dæmi (2.4) hefur verið búinn til listi 

yfir lestrartíma fyrir andlag í setningu. Andlögin voru valin af handahófi og öll skrifuð í 

þolfalli (eins og þau kæmu fyrir á eftir sögn sem tekur andlag í þolfalli). Lestrartímarnir 

voru búnir til með „=rand()“ jöfnunni í Excel.  

 

(2.4)  

 

Tegund 

setningar Andlag 

Lengd 

orðs Lestrartími 

Línulegt 

aðhvarf Afgangslestrartími 

prófsetning bókina 6 0,688869964 0,602 0,086869964  

prófsetning skápinn 7 0,239538777 0,5837 -0,344161223  

prófsetning hurðina 7 0,371978495 0,5837 -0,211721505  

prófsetning borðið 6 0,883459689 0,602 0,281459689  

prófsetning diskinn 7 0,778875874 0,5837 0,195175874  

uppfyllisetn pennann 7 0,736272218 0,5837 0,152572218  

uppfyllisetn lyklaborðið 11 0,459342564 0,5105 -0,051157436  

uppfyllisetn tölvuskjáinn 12 0,316561617 0,4922 -0,175638383  

uppfyllisetn rúðuna 6 0,226323377 0,602 -0,375676623  

uppfyllisetn snúruna 7 0,796229042 0,5837 0,212529042  
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uppfyllisetn viftuna 7 0,753905677 0,5837 0,170205677  

uppfyllisetn boltann 7 0,63610492 0,5837 0,052404920  

uppfyllisetn miðann 6 0,834802873 0,602 0,232802873  

uppfyllisetn kvikmyndina 11 0,727588881 0,5105 0,217088881  

uppfyllisetn blaðið 6 0,160671765 0,602 -0,441328235  

 

Með því að velja allar tölurnar yfir lengd orðanna annars vegar og allar tölurnar yfir 

lestrartímana hins vegar og velja „Scatter with only Markers“ undir „Insert“ og svo þar 

undir „Scatter“ í Excel er hægt að búa til eftirfarandi rit:  

 

 
 

 

 

 

Jafnan á myndinni er sett inn með því að fara undir „Layout“ og „Trendline“ og „More 

Trendline Options…“ og haka þar við „Display Equation on chart.“ Á myndinni er 

orðalengdin á lóðréttu línunni (eða X-línunni) og lestrartímarnir á láréttu línunni (eða 

Y-línunni). Forspáður lestrartími (e. predicted reading time) fyrir hvert orð er reiknaður 

út með því að setja lestrartímann inn í jöfnuna þar sem stendur „x“. Fyrir andlagið 

„bókina“ væri þetta gert með eftirfarandi jöfnu í Excel: „=-0,0183*(6)+0,7118.“ 

Niðurstaðan úr þessari jöfnu er svo dregin frá upphaflegum (eða hráum) lestrartíma 

(sem fenginn var með lestrarrannsókninni). Talan sem stendur eftir er 

afgangslestrartíminn. Ef talan er í mínus þá tók styttri tíma en búist var við að lesa orðið 

en ef orðið er í plús þá tók það þátttakandann lengri tíma að lesa orðið. Ef talan væri 

y = -0,0183x + 0,7118 
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Mynd 2.1: Þetta er línulegt aðhvarf fyrir lengd og 

lestrartíma andlagana í dæmi (2.4).  
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núll þá tók lesturinn hvorki lengri né styttri tíma. Forspáði lestrartíminn væri þá 

nákvæmlega sá sami og hrái lestrartíminn.  

 

Þegar búið er að reikna út afgangslestrartímana er hægt að reikna meðaltölin fyrir orðin 

í prófsetningunum. Þessi meðaltöl eru lokaniðurstöðurnar sem notaðar eru og dregnar 

eru ályktanir til að svara rannsóknarspurningum út frá þessum upplýsingum. Ef það sést 

munur á lestrartímum markmiðsorðanna og það tók þátttakendurna að meðaltali lengri 

tíma að lesa annað markmiðsorðið í samanburði við hitt þá má draga þá ályktun að 

þátttakendurnir hafi þurft meiri tíma til að vinna úr upplýsingunum fyrir það 

markmiðsorð. Þetta gæti komið ef þátttakendur eru lesa setningar eins og í dæmi (2.1).  

 

Eins og Squires (2014: 11; sjá líka Just, Carpenter & Woolley (1982) og Pearlmutter, 

Garnsey, and Bock (1999)) fjallar um þá getur það gerst að marktækur munur á 

lestrartímum orðanna birtist ekki fyrr en á orðunum eftir markmiðsorðanna (jafnvel þótt 

að búist sé við að marktækur munur muni birtast á lestrartímum markmiðsorðanna). 

Þetta er það sem kallast yfirhellisáhrif (e. spillover effect). Þetta gerist þegar 

þátttakendurnir eru búnir að lesa markmiðsorðin og hafa tekið eftir einhverju skrítnu, en 

þeir eru ennþá að vinna úr upplýsingunum fyrir markmiðsorðin þegar þeir halda áfram 

að lesa restina af orðunum í setningunni. Dæmi um yfirhellisáhrif munu birtast í 

forkönnuninni og aðalkönnuninni. Þau dæmi verða útskýrð nánar í viðeigandi köflum.  

 

Það sem fjallað var um í þessum kafla verður notað til að framkvæma sjálfstýrðu 

lestrarkannanirnar sem fjallað verður um í köflum 3 og 4.  
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Kafli 3 - Forkönnun  
 

3.0 
 

Þegar verið var að skipuleggja þessa rannsókn á notkun tölusamræmis á milli sagna og 

nefnifallsandlaga í íslensku með sjálfstýrðri lestrarrannsókn var ákveðið að framkvæma 

fyrst forkönnun. Í fyrsta lagi var þetta gert til að sjá hvort hægt væri að beita þessari 

rannsóknaraðferð í málvísindarannsóknum á íslensku. Í öðru lagi var þetta gert til að sjá 

hvort marktækar niðurstöður fengjust þegar þessi rannsóknaraðferð og til þess að 

rannsaka tölusamræmi á milli sagna og nefnifallsandlaga í íslensku. Forkönnuninni var 

sem sagt ætlað að kanna hvort hægt sé að fá einhverjar marktækar niðurstöður með því 

að nota þessa rannsóknaraðferð. Þá var einnig markmiðið með þessari forkönnun að 

prófa hvernig best væri að framkvæma svona lestrarkönnun, ásamt því hvernig best væri 

að rannsaka tölusamræmi sagna og nefnifallsandlaga í íslensku með þessari 

rannsóknaraðferð.  

 

Forkönnunin var tvíþætt: (1) sjálfstýrð lestrarkönnun þar sem þátttakendur lásu lista af 

setningum; og (2) dómapróf þar sem þátttakendurnir dæmdu setningarnar sem þeir lásu 

í lestrarkönnuninni sem tækar, vafasamar eða ótækar.  

 

Í þessum kafla verður forkönnuninni lýst og niðurstöður hennar útskýrðar. Í kafla 3.1 

verður gögnunum lýst sem notuð voru í könnuninni (þ.e. setning sem þátttakendurnir 

lásu og dæmdu). Í kafla 3.2 verður gefið yfirlit yfir þátttakendahópinn sem fenginn var 

til að taka þátt í forkönnuninni og rætt um tæknilegum atriðum um framkvæmd 

könnunarinnar. Í kafla 3.3 verða tölulegar niðurstöður forkönnunarinnar, bæði úr 

lestrarkönnuninni og dómaprófinu, sýndar í töflum og línuritum ásamt tölfræðilegum 

upplýsingum um þessar niðurstöður. Þessar niðurstöður og þýðing þeirra verða einnig 

ræddar. Í kafla 3.4 verða niðurstöðurnar úr lestrarkönnuninni og dómaprófinu bornar 

saman og rætt verður um það hvort hægt sé að draga einhverjar marktækar ályktanir af 

þessum samanburði. Að lokum í kafla 3.5 verða dregnar saman ályktanir um það sem 

hægt var að læra af forkönnuninni um það hvernig best sé að hanna aðalrannsóknina 

sem fjallað verður um í kafla 4.  
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3.1 Setningar fyrir könnunina  
 

Til að byrja með voru settir saman tveir listar sem samanstóðu af 16 setningum hvor. 

Annar listinn var prófsetningalistinn sem innihélt sagnir sem taka nefnifallsandlög (t.d. 

þykja, finnast, líka), en hinn listinn innihélt uppfyllisetningar sem höfðu almennar 

íslenskar áhrifssagnir sem taka frumlag í nefnifalli og andlag í aukafalli (t.d.: skrifa, 

elda, hjálpa). Í báðum listum var hver sögn endurtekin tvisvar þótt hver setning væri að 

öðru leyti mismunandi. Listarnir með prófsetningunum eru sýndir í (3.1) og (3.2) og 

listarnir með uppfyllisetningunum eru í (3.4) og (3.5).  

 

Setningarnar eru allar eins uppbyggðar. Þær eru allar fimm orð að lengd og hafa allar 

þessa uppbyggingu: frumlag - sögn - andlag - sögn/forsetning - nafnorð/lýsingarorð. 

Þeir setningahlutar sem skipta aðallega máli fyrir þessa könnun eru sögnin og andlagið 

(einnig verður vísað til þeirra sem markmiðsorðin (e. target words)) þannig að vísað 

verður í síðustu tvö orð setninganna einfaldlega sem orð1 og orð2. Lestrartímar þeirra 

setningahluta sem skipta aðallega máli fyrir þessa lestrarkönnun eru lestrartímarnir fyrir 

sagnirnar (nefnifallssagnirnar í prófsetningunum og áhrifssagnirnar í 

uppfyllisetningunum) og andlögin (en það á meira við í prófsetningunum). Þess vegna 

verður aðallega rætt um niðurstöðurnar fyrir þá setningahluta seinna í þessum kafla.  

 

Aðallistinn innihélt prófsetningarnar með sögnum sem taka nefnifallsandlög. Hver sögn 

var notuð tvisvar, en hver setning var samt mismunandi. Listinn er sýndur í (3.1) og 

(3.2):  

 

(3.1) (a) Helgu þóttu sögurnar vera spennandi.   (samræmissetningar) 

(b) Fjólu fundust bækurnar vera heillandi.  

(c) Sölku heyrðust samtölin vera leiðinleg.  

(d) Vigni virtust konurnar vera þakklátar.  

(e) Gísla leiddust fundirnir í vinnunni.  

(f) Siggu líkuðu málverkin á veggjunum.  

(g) Bjarna bárust kassarnir um helgina.  

(h) Mörtu sárnuðu ummælin í fréttinni.  
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(3.2) (a) Rósu þótti drykkirnir vera hressandi.  (ósamræmissetningar) 

(b) Fúsa fannst karlarnir vera þreytandi.  

(c) Klöru heyrðist þættirnir vera lélegir.  

(d) Baldri virtist drengirnir vera ánægðir.  

(e) Láru leiddist tímarnir í skólanum.  

(f) Nínu líkaði bækurnar á safninu.  

(g) Jóni barst pakkarnir í vikunni.  

(h) Birni sárnaði ummælin í blaðinu.  

 

Í lista (3.1) eru sagnirnar í fleirtölu og samræmast nefnifallsandlaginu í tölu. Þessi listi 

verður nefndur samræmissetningar. Í lista (3.2) hins vegar eru sagnirnar í eintölu og 

samræmast ekki nefnifallsandlaginu í tölu. Í staðinn samræmast þær frumlaginu í tölu. 

Þessi listi verður nefndur ósamræmissetningar.  

 

Markmiðið með þessum listum var að bera saman meðaltal lestrartíma þátttakendanna 

fyrir hverja sögn (ásamt heildarmeðaltali allra sagna) og hvert andlag til að sjá hvort 

marktækur munur á lestrartíma kæmi fram. Tilgátan er að ef þátttakendur fylgja þessu 

máltilbrigði (þ.e. tölusamræmi á milli sagnar og nefnifallsandlags) þá verði 

lestrartíminn marktækt lengri þegar þátttakendur lesa andlögin í 

ósamræmissetningunum (listi (3.2)) samanborið við það þegar þeir lesa andlögin í 

samræmissetningunum (listi (3.1)). Ástæðan fyrir þessu væri sú að þátttakendurnir lesa 

frumlagið og sögnina og svo andlagið í ósamræmissetningunum (o.s.frv.) og þegar þeir 

lenda á andlaginu þá taka þeir eftir því að andlagið er ekki í sömu tölu og sögnin. Þ.e. 

sögnin er í eintölu en andlagið í fleirtölu. Hugsanlega lengist lestrartíminn í 

setningunum þar sem andlagið samræmist ekki sögninni í tölu vegna þess að 

þátttakendurnir taka eftir ósamræminu og það tekur þátttakendurna þess vegna lengri 

tíma að vinna úr upplýsingunum sem þeir voru að lesa.  

 

Sjálfstýrða lestrarrannsókaraðferðin hefur verið notuð erlendis til að rannsaka 

máltilbrigði. Í grein eftir Squires (2014) er fjallað um rannsókn á málfyribrigði í ensku 

og sjálfstýrð lestrarrannsókn var meðal annars notuð í þeirri rannsókn. Málfyrirbrigðið 

sem rannsakað var fólst í breytileikanum á því í hvaða tölu enska hjálparsögnin do getur 

staðið á eftir frumlagi. Samkvæmt málfræðireglum ætti hún að sambeygjast frumlaginu 

(dæmi 3.3a og 3.3b), en það er til málbrigði í ensku í Bandaríkjunum (Squires, 2014: 6) 
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þar sem hjálparsögnin stendur í fleirtölu með frumlagi í eintölu (dæmi 3c). Þá var einnig 

notað til samanburðar setning með frumlagi í fleirtölu en hjálparsögnina í eintölu (dæmi 

3d), sem er ekki þekkt sem máltilbrigði í ensku eins og óhefðbundna dæmið (Squires, 

2014: 7)
1
:  

 

(3.3) (a) „[…] the turtles don‘t walk very fast.“    hefðbundið - fleirtala  

(b) „[…] the turtle doesn‘t walk very fast.“    hefðbundið - eintala  

(c) ?„[…] the turtle don‘t walk very fast.“    óhefðbundið  

(d) *„[…] the turtles doesn‘t walk very fast.“   óvenjulegt  

 

(Squires, 2014: 8)
 
 

 

Niðurstöður lestrarkönnunarinnar (Squires, 2014: 10-11) sýndu að lestrartíminn var 

alltaf lengri fyrir markmiðsorðin í óhefðbundnu og óvenjulegu setningunum (3.3c,d) og 

stystur fyrir markmiðsorðin í hefðbundnu setningunum (3.3a,b). Markmiðsorðin voru 

öll orðin á eftir nafnorðinu „the turtle“/„the turtles“ (ísl. skjaldbakan/skjaldbökurnar). 

Þegar lestrartími hjálparsagnanna var borinn saman þá var lestrartíminn lengstur í 

óhefðbundu dæmunum og næst lengstur í óvenjulegu dæmunum. Aftur á móti, þegar 

lestrartíminn fyrir sögnina á eftir hjálparsögninni (þ.e. „walk“ (ísl. gengur)) var borinn 

saman þá kom í ljós að óvenjulegu dæmin höfðu lengsta lestrartímann og óhefðbundnu 

dæmin næst lengsta lestrartímann. Það sama átti svo við um orðin á eftir sögninni. Það 

tók þátttakendurna því lengri tíma að vinna úr upplýsingunum í óhefðbundu og 

óvenjulegu dæmunum vegna þess að þar birtist eitthvað sem þátttakendurnir bjuggust 

ekki við og þurftu lengri tíma til að vinna úr.  

 

Þessi rannsókn sýndi sem sagt að lestrartími orða getur lengst ef málhafar lesa eitthvað 

sem þeir búast ekki við (eins og t.d. sögn sem sambeygist ekki frumlaginu). Alveg eins 

og gerðist í rannsókninni sem sagt er frá í greininni eftir Squires (2014), þá má búast við 

                                                           
1
 Þýðing á setningunum í dæmi (3):  

 (3a) „[…] skjaldbökurnar ganga ekki mjög hratt.“  

 (3b) „[…] skjaldbakan gengur ekki mjög hratt.“  

 (3c) „[…] skjaldbakan gengur ekki mjög hratt.“  

 (3d) *„[…] skjaldbökurnar gengur ekki mjög hratt.“  



30 
 

því að lestrartíminn á andlögunum í íslensku lengist ef það samræmist ekki sögninni í 

tölu (þ.e.a.s. ef málhafarnir fylgja þessu máltilbrigði).  

 

Listarnir með uppfyllisetningunum innihéldu sagnir sem taka frumlag í nefnifalli og 

andlag í aukafalli. Listana má sjá í (3.4) og (3.5):  

 

(3.4) (a) Heimir hjálpaði manninum með verkefnið.  (uppfyllisetningar án villna) 

(b) Auðunn skrifaði greinina með pennanum.  

(c) Eydís eldaði súpuna í pottinum.  

(d) Sigrún kastaði steininum í rúðuna.  

(e) Linda borðaði búðinginn með skeiðinni.  

(f) Ásta bjargaði kettinum úr holunni.  

(g) Fannar rotaði boxarann með högginu.  

(h) Ragnar pantaði pítsuna með símanum.  

 

(3.5) (a) Jórunn hjálpuðum stelpunni með lærdóminn.      (uppfyllisetn. m/villum) 

(b) Selma skrifuðum handritið í tölvunni.  

(c) Tómas elduðuð kjúklinginn á pönnunni.  

(d) Óttar köstuðuð bókinni í tunnuna.  

(e) Snorri borðuðuð grænmetið með gafflinum.  

(f) Emil björguðum hundinum úr búrinu.  

(g) Tryggvi rotuðuð hænuna með grjótinu.  

(h) Breki pöntuðum flugfarið á netinu.  

 

Eins og sést á listanum þá hafa a-setningarnar í (3.4) og (3.5) sömu sögn, það sama á 

við um b-setningarnar, o.s.frv. Munurinn á setningalistnunum er að í (3.4) eru 

setningarnar tækar þar sem sagnirnar sambeygjast frumlaginu í 3.pers.et., en í lista (3.5) 

er sögnin í 1.pers.ft. eða 2.pers.ft. þótt frumlagið sé í 3.pers.et. Hér eftir verður vísað til 

lista (3.4) einnig sem „uppfyllisetningar án villna“ og lista (3.5) sem „uppfyllisetningar 

með villum.“  

 

Hlutverk uppfyllisetninganna er tvíþætt. Annars vegar að þjóna sem uppfyllisetningar 

þannig að það myndu ekki bara vera notaðar nefnifallsandlagssagnir í könnuninni og 

hins vegar til að athuga hvort rannsóknaraðferðin sem notuð var virkar. Búist var við 
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því að í heildina þegar meðaltal lestrartíma allra þátttakenda og allra sagnanna í hvorum 

listanum væri reiknað út þá myndi koma fram marktækur munur á lestrartímanum á 

sögnunum þegar lestrartímar þessara tveggja lista yrðu bornir saman. Búist var við því 

að lestrartíminn fyrir sagnirnar í lista (3.5) yrði marktækt lengri heldur en lestrartíminn 

á sögnunum í lista (3.4) vegna þess að þátttakendur myndu taka eftir því að sagnirnar 

sambeygjast ekki frumlaginu í lista (3.5). Þannig er reiknað með að það muni taka 

þátttakendur lengri tíma að lesa og vinna úr orðunum sem þeir búast ekki við alveg eins 

og talað er um í greininni eftir Squires (2014).  

 

Eins og sést þegar listar (3.1) og (3.2) eru bornir saman við lista (3.4) og (3.5) eru þeir 

settir saman á svipaðan hátt. Sem dæmi mætti nefna að (a) setningarnar í (3.1) og (3.2) 

hafa sömu sögn og það sama á við í listum (3.4) og (3.5).  

 

Markmiði með því að mæla lestrartíma þátttakenda á markmiðsorðunum í þessum 

setningum er annars vegar að athuga hvort það taki þátttakendurna að meðaltali lengri 

tíma að lesa sagnirnar ef þær sambeygjast ekki frumlaginu í uppfyllisetningunum og 

hins vegar að athuga hvort það sé munur á lestrartíma þátttakenda á nefnifallssögnum 

og andlögum eftir því hvort það er tölusamræmi á milli sagnarinnar og frumlagsins eða 

á milli sagnarinnar og andlagsins.  

 

3.2 Þátttakendur og framkvæmd könnunarinnar  
 

Samtals tóku átta einstaklingar þátt í þessari forkönnun. Allir voru kvenkyns á 

aldursbilunum 20-40 ára og 55-65 ára. Fimm þátttakendanna voru búnir að ljúka 

stúdentsprófi og hinir þrír voru með háskólagráðu (annað hvort búnir að ljúka grunnámi 

eða framhaldsnámi í háskóla). Forkönnuninn gekk eins fyrir sig fyrir hvern þátttakanda. 

Þeir voru prófaðir á hljóðlátu svæði eða inni í hljóðlátu herbergi fyrir framan tölvu. 

Fyrstu þrír þátttakendurnir voru prófaðir saman í skólastofu á háskólasvæðinu (HÍ) en 

hinir fimm voru allir prófaðir sér.  

 

Forkönnunin var framkvæmd með forriti sem kallast PsychoPy (Peirce, 2007). 

Þátttakendurnir sátu fyrir framan tölvuskjá og lásu setningar orð fyrir orð af 

tölvuskjánum með því að fletta á milli þeirra með bilstönginni á lyklaborðinu. Orðin 

birtust á miðjum skjánum en þau voru skrifuð með svörtum stöfum á gráan bakgrunn. 
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Áður en þátttakendurnir byrjuðu voru þeir beðnir um að skrá inn í PsychoPy forritið 

upplýsingar um kyn, aldur og menntun sína. Að lestrarkönnuninni lokinni kom 

dómaprófið. Fyrir fyrstu fjóra þátttakendurna leið vika á milli lestrarkönnunarinnar og 

dómaprófsins. Hugmyndin á bak við þetta var að reyna að sjá til þess að þátttakendurnir 

myndu ekki eftir setningunum sem þeir lásu í lestrarprófinu og hvað þeim fannst um 

setningarnar þegar þeir svöruðu dómaprófinu. Síðar var samt ákveðið að hætta þessu 

vegna þess að það var erfitt að fá þátttakendur til að taka þátt þar sem þeir þurftu að 

mæta tvisvar með viku á milli til að taka prófið. Þess í stað var ákveðið að láta hina 

þáttakendurna svara dómaprófinu strax eftir að hafa tekið lestrarkönnunina. Dómaprófið 

var á útprentuðu blaði og þátttakendurnir voru beðnir um að skrá upplýsingar um aldur, 

kyn og menntun sína líka á það blað. Þátttakendurnir svöruðu  dómaprófinu með því að 

krossa við svar fyrir hverja setningu eftir því hvort þeir töldu setningarnar tækar (já), 

vafasamar (?) eða ótækar (nei). Dómaprófið er í viðauka B.  

 

3.3 Niðurstöðurnar úr könnuninni  
 

PsychoPy forritið skráði upplýsingar um lestrartíma þátttakendanna í Excel skjal og 

unnið var úr niðurstöðunum í Excel. Reiknaðir voru út afgangslestrartímar (e. residual 

reading times), eins og útskýrt var í kafla 2, og þær upplýsingar voru notaðar til að setja 

saman línurit yfir lestrartíma.  

 

Fyrst verður heildarlestrartími þátttakendanna skoðaður. Hér verður sýnt 

heildarmeðaltal lestrartímanna fyrir hvern setningaflokk (þ.e. samræmissetningar, 

ósamræmissetningar, uppfyllisetningar með engum villum og uppfyllisetningar með 

villum) frá öllum þátttakendum. Hugmyndin á bak við þetta er að skoða allar 

nefnifallssagnirnar sem einn hóp í stað þess að líta á hverja sögn eina og sér. Það sama á 

við um sagnirnar í hinum setningaflokkunum. Síðar í þessum kafla verður svo farið yfir 

niðurstöðurnar fyrir hverja og eina nefnifallsandlagssögn í lestrarprófinu.  

 

Línuritið í mynd 3.1 sýnir heildarmeðaltal lestrartíma allra þátttakenda fyrir hvern 

setningahluta í uppfyllisetningunum.
2
 
3
  

                                                           
2
 Orðin í kössunum vinstra megin í neðri hlutanum á línuritunum hafa eftirfarandi þýðingar: engarvillur = 

uppfyllisetningar með engum villum; villur = uppfyllisetningar með villum; samræmi = 

samræmissetningar; ósamræmi = ósamræmissetningar;.  
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Línuritið í mynd (3.2) sýnir heildarmeðaltal lestrartíma allra þátttakenda fyrir hvern 

setningahluta í prófsetningunum:  

 

 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
3
 Farið var yfir lestrartímana frá hverjum og einum þátttakanda til að sjá hvort það fylgdi heildaryfirlitinu. 

Í ljós kom að að meðaltali í aðeins fleiri en helmingi skipta þá fylgdi lestrartími hvers þátttakanda 

heildaryfirlitinu í línuritunum tveimur.  

Mynd 3.1: Þetta línurit sýnir niðurstöðurnar úr lestrarkönnuninni 

fyrir uppfyllisetningarnar í listum (3.4) og (3.5).  

Mynd 3.2: Þetta línurit sýnir niðurstöðurnar úr lestrarkönnuninni fyrir 

prófsetningarnar í listum (3.1) og (3.2).  
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Mikilvægt er að fara yfir upplýsingarnar í þessum línuritum og útskýra hvernig lesa skal 

úr þeim. Talan 42 í töflunni á mynd (3.2) fyrir samræmi vs. ósamræmi er 

heildarmeðaltal afgangaslestrartíma allra þátttakendanna á öllum frumlögunum í 

samræmissetningunum. Það tók þátttakendurna sem sagt 42 millísekúndur lengur en 

búist var við (vegna þess að talan er plústala) að lesa frumlögin í samræmissetningunum 

(sbr. Keating og Jegerski, 2015: 41). Ef litið er á lestrartímann fyrir sagnirnar í 

ósamræmissetningunum þá voru þátttakendurnir 97 millísekúndum fljótari en búist var 

við að lesa þessar sagnir (vegna þess að talan er í mínus). Þá er hægt að lesa úr öllum 

hinum lestrartímunum í línuritunum á sama hátt.  

 

Taka skal fram að þegar unnið var úr lestrartímunum og þessi heildarmeðaltöl reiknuð 

út þá var lestrartíma eins þátttakanda á frumlaginu í einni samræmissetningunni sleppt. 

Það var lestrartíminn á frumlaginu í setningu 1c (Sölku heyrðust samtölin vera 

leiðinleg). Það var gert vegna þess að lestrartíminn á því skar sig óeðlilega úr miðað við 

hina lestrartímana. Eins og farið var yfir í kafla 2 þá eru til ákveðnar aðferðir við að 

snyrta gögnin og laga til það sem gæti valdið of mikilli skekkju. Þessi lestrartími var 

yfir 2000 millísekúndur, en lestrartími allra þátttakendanna fyrir öll hin orðin í öllum 

setningunum var lægra en 2000 millísekúndur. Vegna þess að þessi lestrartími var 

óeðlilega langur miðað við alla hina lestrartímana var því sleppt gögnunum frá þessum 

þátttakanda fyrir þetta orð í þessari setningu (3.1c). Það á þá við um útreikninga fyrir 

heildarmeðaltölin sem og meðaltölin fyrir hverja sögn, sem farið verður yfir síðar í 

þessum kafla.  

 

Það er algengt í sjálfstýrðum lestrarrannsóknum að snyrta gögnin. Þetta er gert til þess 

að koma í veg fyrir það að gögn sem hafa orðið fyrir áhrifum utan að komandi þátta eins 

og truflunar við framkvæmd lestrarkönnunarinnar hafi áhrif á lokaniðurstöður 

rannsóknarinnar. Þetta gæti þá átt við lestrartímana fyrir einstök eða nokkur orð hjá 

þátttakendum. Gögn eru snyrt með því að annað hvort fjarlæga þau eða skipta þeim út 

fyrir gögn sem passa betur við restina af gögnunum (Jegerski, 2014: 38).  

 

Fyrst er best að fara yfir línuritið fyrir uppfyllisetningarnar. Eins og sjá má á mynd 3.1 

þá tekur það þátttakendurna að meðaltali lengri tíma að lesa sagnirnar ef þær 

sambeygjast ekki frumlaginu. Við þessu mátti alveg búast eins og kom fram í 

tilgátunum í kafla 3.1. Kannað var hvort það væri marktækur munur á lestrartímunum 
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fyrir setningahlutana í uppfyllisetningunum. Þetta var reiknað með því að taka saman 

meðtal lestrartíma allra þátttakendanna fyrir hvern setningahluta og bera þá saman með 

ANOVA í Excel. Eftirfarandi niðurstöður komu í ljós (sjá töflu 3.1):  

 

UPPFYLLIS. M/VILLUM VS. ÁN VILLNA F P-gildið F viðmiðið 

frumlag 2,72 0,12 4,60 

sögn 6,65 0,02 4,60 

andlag 21,82 0,00036 4,60 

orð1 13,21 0,0027 4,60 

orð2 2,21 0,16 4,60 

 

 

 

 

Eins og sjá má í töflu (3.1) þá er marktækur munur á lestrartímunum fyrir sagnirnar, 

andlögin og orð1, en þar er p-gildið fyrir neðan 0,05.
4
 Það er líklegast vegna 

yfirhellisáhrifanna (e. spill-over effect) sem útskýrð voru í kafla 2, að það er marktækur 

munur líka á lestrartímunum fyrir andlögin og orð1. Þátttakendurnir voru ennþá að 

vinna úr upplýsingunum frá sögnunum þegar þeir lásu andlögin og orð1 þannig að 

lestrartíminn fyrir þá setningahluta lengdist líka.  

 

Þá er best að líta á heildarmeðaltalið úr samræmis- og ósamræmissetningunum, en eins 

og sést á línuritinu á mynd (3.2) þá er lestrartíminn alltaf hærri í samræmissetningunum, 

nema þegar kemur að setningahlutanum orð2. Þetta bendir til þess að það hefði tekið 

þátttakendurna lengri tíma að vinna úr upplýsingunum fyrir samræmissetningarnar (þ.e. 

þegar sögnin samræmdist nefnifallsandlaginu en ekki frumlaginu í tölu). Þessi 

niðurstaða er ekki í samræmi við þá tilgátu sem sett var fram í kafla (3.1) en þar var gert 

ráð fyrir að fólk fylgdi máltilbrigðinu (þ.e. að sögn sem tekur nefnifallsandlag 

samræmist nefnifallsandlagi í tölu ef nefnifallsandlagið er í fleirtölu). Þessar niðurstöður 

benda því til þess að þátttakendum hafi fundist skrítið að sjá sögn sem samræmdist ekki 

frumlaginu (eða a.m.k. skrítið að sjá fleirtölumynd af ópersónulegri sögn) og að þeir 

                                                           
4
 Lesa skal úr upplýsingunum í töflunni svona: ef p-gildið er 0,05 eða lægra og talan í F dálknum er hærri 

en F-viðmiðið þá er marktækur munur á tölunum, en ef talan í F dálknum er hins vegar lægri en F-

viðmiðið (og augljóslega ef p-gildið er hærra en 0,05) þá er ekki marktækur munur á tölunum (J. Fox, 

2010).  

Tafla 3.1: Þessi tafla sýnir tölfræðiupplýsingarnar sem reiknaðar voru út 

frá niðurstöðunum fyrir uppfyllisetningarnar í listum (3.4) og (3.5). 
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fylgi líklegast ekki þessu máltilbrigði. Það er a.m.k. það sem þessar niðurstöður benda 

til.  

 

Alveg eins og með uppfyllisetningarnar þá var kannað hvort það væri í raun og veru 

marktækur munur á lestrartímum setningahlutanna og niðurstöðurnar eru sýndar í töflu 

(3.2):  

 

SAMRÆMI VS. ÓSAMRÆMI F P-gildið F viðmiðið 

frumlag 4,07 0,06 4,60 

sögn 5,15 0,04 4,60 

andlag 0,71 0,41 4,60 

orð1 1,63 0,22 4,60 

orð2 0,60 0,45 4,60 

 

 

 

 

Eins og sjá má í töflu (3.2) þá er marktækur munur á lestrartímunum fyrir sagnirnar en 

ekki andlögin. Þetta gæti annars vegar stafað af því að þátttakendunum hafi fundist 

skrítið að sjá sögn sem samræmdist ekki frumlaginu í tölu eða hins vegar vegna þess að 

þátttakendunum fannst skrítið að sjá ópersónulega sögn í fleirtölumynd. Þessar 

niðurstöður eru skiljanlegar ef gert er ráð fyrir því að þátttakendurnir fylgi ekki 

máltilbrigðinu og vilji að sagnirnar sambeygist frumlaginu og/eða að þeir vilji að 

ópersónulegar sagnir séu alltaf í eintölu.  

 

Þá er komið að því að fara yfir niðurstöðurnar úr dómaprófinu, en þær niðurstöður eru 

mikilvægar því þær ættu að sýna hvoru máltilbrigði hver málhafi fylgir. Þar dæmdu 

þátttakendurnir setningarnar sem þeir höfðu lesið í lestrarkönnuninni eftir því hvort þeir 

töldu setningarnar málfræðilega tækar, vafasamar eða ótækar. Teknar voru saman 

heildarniðurstöður fyrir allar setningarnar í hverjum setningaflokki (þ.e. 

samræmissetningar vs. ósamræmissetningar og uppfyllisetningar með eða án villna), 

ásamt niðurstöðum fyrir hverja setningu í samræmis- og ósamræmissetningahópnum. 

Markmiðið með dómaprófinu var að sjá hvort niðurstöður yrðu svipaðar úr 

lestrarkönnuninni og dómaprófinu og hvort dómaprófið myndi geta veitt einhverja 

innsýn inn í það hvernig hægt væri að meta niðurstöðurnar úr lestrarkönnuninni. Búist 

var við því að ef það tæki lengri tíma að lesa sagnirnar í uppfyllisetningunum sem 

Tafla 3.2: Þessi tafla sýnir tölfræðiupplýsingarnar sem reiknaðar voru út frá 

niðurstöðunum fyrir prófsetningarnar í listum (3.1) og (3.2). 
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samræmast ekki frumlaginu þá myndu þeir dæma þær setningar ótækar (eða a.m.k. 

vafasamar). Ef það tæki þátttakendurna lengri tíma að lesa andlögin í 

ósamræmissetningunum þá mætti búast við því að þeir myndu dæma þær setningar 

ótækar eða vafasamar, frekar en tækar. Í töflu (3.2) eru heildarniðurstöðurnar ásamt 

tölfræðiupplýsingum sem sýna hvort það sé marktækur munur á svörunum eftir 

setningahópum
5
:  

 

 

tækt vafasamt ótækt F P-gildið F viðmiðið 

samræmi  39% 22% 39% 1,30  0,29  3,47  

ósamræmi 67% 16% 17% 33,94  2,63525E-07 3,47  

uppf.engarvillur  98% 2% 0% 1953,50  1,39477E-24 3,47  

uppf.villur 0% 0% 100% á ekki við á ekki við á ekki við 

 

 

 

 

Eins og fram kemur í töflu (3.3) þá dæmdu þátttakendurnir uppfyllisetningarnar næstum 

því eins og búist var við. Uppfyllisetningarnar með villum voru alltaf dæmdar ótækar, 

enda var lestrartíminn á sögnunum mun lengri þar heldur en í uppfyllingasetningunum 

án villna. Það gerðist einu sinni hjá einum þátttakanda að hann dæmdi uppfyllisetningu 

án villu vafasama, en annars voru allar hinar setningarnar hjá öllum þátttakendunum 

alltaf dæmdar tækar. Að undanskilinni þessari einu undantekningu þá mátti alveg búist 

við þessum niðurstöðum.  

 

Hvað samræmis- og ósamræmissetningarnar varðar þá má sjá einhver líkindi í 

niðurstöðunum samanborið við niðurstöður lestrarkönnunarinnar. Lestrarkönnunin 

sýndi að það tóku þátttakendurna lengri tíma að lesa sagnirnar í samræmissetningunum. 

Þetta bendir til þess að líklegast hafi þeim fundist eitthvað bogið við að það hafi ekki 

verið samræmi við frumlagið í samræmissetningunum og að þeim hafi þess vegna 

fundist ósamræmissetningarnar eðlilegri. Eins og sést í töflu (3.3) þá gerist það mun 

oftar að ósamræmissetningarnar séu dæmdar tækar en samræmissetningarnar sem 

bendir til þess að þátttakendunum lítist almennt betur á þær en samræmissetningarnar. Í 

                                                           
5
 Slíkt er óþarfi fyrir uppfyllisetningarnar með villum vegna þess að þátttakendurnir dæma þær alltaf 

ótækar.  

Tafla 3.3: Þessi tafla sýnir hvort það sé marktækur munur á því hvort þátttakendurnir 

dæmdu setningarnar í hverjum flokki tækar, vafasamar eða ótækar.  
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samræmissetningunum eru jafnmargar setningar dæmdar tækar og ótækar þegar á 

heildina er litið að undanskildum nokkrum sem voru dæmdar vafasamar.  

 

3.4 Niðurstöður úr lestrarkönnun og dómaprófi bornar saman  
 

Til að reyna að skilja niðurstöðurnar úr lestrarkönnuninni verður reynt að bera þær 

saman við niðurstöðurnar úr dómaprófinu og sjá hvort hægt sé að draga einhverjar 

marktækar ályktanir um notkun á tölusamræmi á milli sagna sem taka nefnifallsandlög 

og nefnifallsandlaga þeirra.  

 

Tekið var saman yfirlit yfir niðurstöður fyrir hverja sögn sem tekur nefnifallsandlag.
6
 Í 

mynd (3.3a-h) eru línurit yfir meðaltal lestrartíma allra þátttakenda fyrir hverja sögn. 

Samræmis- og ósamræmisútgáfur hverrar sagnar eru bornar saman í einu línuriti. 

Lestrartímarnir birtast einnig í töflum fyrir neðan línuritin
7
:  

 

 
 

 

 

 

                                                           
6
 Hér verða ekki sýndar niðurstöður fyrir hverja sögn í uppfyllisetningunum vegna þess að þær 

niðurstöður skipta ekki máli fyrir þær spurningar sem verið er að reyna að svara í þessari ritgerð.  

7
 Farið var yfir lestrartímana frá hverjum og einum þátttakanda á hverri sögn til að sjá hvort þeir fylgdu 

heildaryfirlitinu fyrir hverja sögn. Í ljós kom að að meðaltali í aðeins fleiri en helmingi skipta þá fylgdi 

lestrartími hvers þátttakanda heildaryfirlitinu í línuritunum.  

 

Mynd 3.3a: Þetta línurit sýnir niðurstöðurnar fyrir setningarnar 

í listum 1 og 2 með sögnina þykja (þóttu/þótti).  
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Mynd 3.3b: Þetta línurit sýnir niðurstöðurnar fyrir setningarnar 

í listum 1 og 2 með sögnina finna (fundust/fannst).  

Mynd 3.3c: Þetta línurit sýnir niðurstöðurnar fyrir setningarnar 

í listum 1 og 2 með sögnina leiða (leiddust/leiddist).  
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Mynd 3.3d: Þetta línurit sýnir niðurstöðurnar fyrir setningarnar 

í listum 1 og 2 með sögnina heyrast (heyrðust/heyrðist).  

Mynd 3.3e: Þetta línurit sýnir niðurstöðurnar fyrir setningarnar 

í listum 1 og 2 með sögnina virðast (virtust/virtist).  
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Mynd 3.3f: Þetta línurit sýnir niðurstöðurnar fyrir setningarnar 

í listum 1 og 2 með sögnina líka (líkuðu/líkaði).  

Mynd 3.3g: Þetta línurit sýnir niðurstöðurnar fyrir setningarnar 

í listum 1 og 2 með sögnina berast (bárust/barst).  
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Eins og sést á línuritunum á mynd (3.3) fyrir prófsetningarnar með sögnunum þykja 

(þóttu/þótti), finna (fundust/fannst), leiða (leiddust/leiddist), heyrast (heyrðust/heyrðist) 

og virðast (virtust/virtist) þá er lestrartíminn fyrir sögnina og andlagið alltaf hærri í 

samræmissetningunum. Í setningunum með sögnunum líka (líkuðu/líkaði), berast 

(bárust/barst) og sárna (sárnuðu/sárnaði) á það sama við um sögnina í 

samræmissetningunum en ekki um andlagið. Lestrartíminn er lengri fyrir andlögin í 

ósamræmissetningunum. Það er samt bara örlítill munur á andlögunum í setningunum 

með sögninni sárna. Það er hvorki marktækur munur á lestrartímunum fyrir 

sagnmyndirnar (sárnuðu/sárnaði) (F: 3,80; p-gildið: 0,07; F-viðmiðið: 4,60) né 

andlögin (F: 0,05; p-gildið: 0,82; F-viðmiðið: 4,60).  

 

Einnig voru teknar saman upplýsingar um svör þátttakendanna við dómaprófinu fyrir 

hverja sögn (sjá myndir (3.4) og (3.5)):  

 

 

Mynd 3.3h: Þetta línurit sýnir niðurstöðurnar fyrir setningarnar 

í listum 1 og 2 með sögnina sárna (sárnuðu/sárnaði).  
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Eins og sést í súluritunum á myndum (3.4) og (3.5) þá svipar þessum niðurstöðum mjög 

til heildarniðurstaðnanna úr dómaprófinu (sbr. töflu (3.3)). Ósamræmissetningarnar eru 

yfirleitt dæmdar tækar í flestum tilvikum og dómarnir á samræmissetningunum eru mun 

dreifðari og nokkuð jafnir á milli tækt og ótækt. Ein undantekning frá þessu er sögnin 

berast (bárust/barst). Að undanskildum nokkrum tilvikum þar sem þessar setningar eru 

dæmdar vafasamar, þá er samræmissetningin dæmd tæk þegar þessi sögn er notuð (sbr. 

mynd (3.4)) og ósamræmissetningin dæmd ótæk (sbr. mynd (3.5)). Þetta eru þveröfugar 

Mynd 3.4: Þetta súlurit sýnir niðurstöðurnar úr dómaprófinu 

fyrir samræmissetningarnar.  

Mynd 3.5: Þetta súlurit sýnir niðurstöðurnar úr dómaprófinu 

fyrir ósamræmissetningarnar.  
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niðurstöður miðað við í niðurstöðurnar fyrir hinar ósamræmissetningarnar og mjög ólíkt 

því sem gerist í samræmissetningunum (en það gerist aldrei í hinum setningunum að 

þær séu aldrei dæmdar ótækar).  

 

Það er áhugavert að bera þessar niðurstöður saman við niðurstöðurnar úr 

lestrarkönnuninni. Eins og sést í línuritinu á mynd (3.3g) fyrir sögnina berast 

(bárust/barst) þá er lestrartíminn styttri í ósamræmissetningunum miðað við 

samræmissetningarnar, en það er alveg eins og í hinum setningunum. Hins vegar, þegar 

þátttakendurnir lesa andlögin þá lengist lestrartíminn í ósamræmissetningunum mikið. 

Draga má þá ályktun af þessu að þátttakendurnir hafi ekki tekið eftir neinu skrýtnu 

þegar þeir lásu sögnina í ósamræmissetningunum, enda samræmist sögnin frumlaginu, 

en þegar þátttakendurnir lesa andlagið þá taka þeir eftir einhverju skrítnu og því lengist 

lestrartíminn mjög mikið. Niðurstöðurnar úr dómaprófinu styðja þessa útskýringu vegna 

þess að ósamræmissetningarnar eru aldrei dæmdar tækar. Samt skal tekið fram að það er 

hvorki marktækur munur á lestrartímunum fyrir sagnirnar (F: 1,85; p-gildið: 0,20; F-

viðmiðið: 4,60) né fyrir andlögin (F: 0,63; p-gildið: 0,44; F-viðmiðið: 4,60) í þessum 

setningum með berast.  

 

Þessar niðurstöður fyrir setningar með sögninni berast eru svo sannarlega áhugaverðar, 

en einnig skal benda á niðurstöðurnar fyrir setningar með sögninni líka (líkuðu/líkaði). 

Þar birtist svipað mynstur á línuritinu á mynd (3.3f) og hjá sögninni berast 

(bárust/barst), en niðurstöðurnar fyrir sögnina líka úr dómaprófinu eru hins vegar 

þveröfugar við niðurstöðurnar fyrir sögnina berast. Einnig kemur fram að það var 

heldur ekki marktækur munur á lestrartímum fyrir þessar sagnir (F: 3,89; p-gildið: 0,07; 

F-viðmiðið: 4,60) eða fyrir andlögin (F: 1,04; p-gildið: 0,26; F-viðmiðið: 4,60).  

 

Sagnirnar líka og berast höfðu sem sagt svipaðar niðurstöður í lestrarkönnuninni en 

alveg andstæðar niðurstöður í dómaprófinu. Þessar niðurstöður forprófsins geta 

auðvitað þýtt að það sé ekki hægt að draga neinar marktækar ályktanir út frá því að bera 

saman niðurstöður úr lestrarkönnuninni og dómaprófinu en þær geta einnig sýnt að 

könnunin var ekki nógu vel hönnuð. Í kafla (3.4) verður farið yfir atriði við 

forkönnunina sem þyrfti að bæta fyrir aðalkönnunina.  
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Þegar á heildina er litið, miðað við það sem niðurstöðurnar úr forkönnuninni hafa sýnt, 

þá mætti draga þá ályktun að almennt líki málhöfum betur að nota ekki tölusamræmi á 

milli sagna og nefnifallsandlaga (aðhyllist ósamræmi) og vilji frekar hafa samræmi á 

milli frumlags og sagnar (eða að það sé alltaf best að hafa ópersónulega sögn í eintölu). 

Undantekning frá þessari megin reglu birtist samt fyrir sögnina berast, en þar virðast 

niðurstöðurnar sýna hið andstæða. Þá er einnig hægt að fullyrða að það er svo 

sannarlega hægt að fá einhverjar marktækar niðurstöður sem hægt er að vinna með 

þegar þessi rannsóknaraðferð er notuð til að rannsaka tölusamræmi á milli sagna og 

nefnifallsandlaga.  

 

3.5 Hvernig er best að hanna aðalkönnunina?  
 

Forkönnunin sýndi margt áhugavert, en á henni voru samt margir gallar. Í (3.6) verða 

talin upp þau atriði sem hefði þurft að laga við forkönnunina og það sem verður að bæta 

fyrir aðalkönnunina:  

 

(3.6)    (a)  Frumlögin í forkönnuninni voru sérnöfn sem litu út eins í þolfalli og 

þágufalli. Þátttakendurnir gætu haldið að frumlagið væri í þolfalli og það 

hefur getað haft áhrif á niðurstöðurnar. Til að sjá til þess að slíkt gerist 

ekki aftur þarf að nota nafnorð sem hafa mismunandi orðmyndir í öllum 

föllum. 

(b)  Ein setning fyrir hverja útgáfu af samræmis- og ósamræmsetningum er of 

lítið. Tvöfalda eða þrefalda ætti fjölda setninganna.  

(c)  Í forkönnuninni voru prófsetningar með tölusamræmi og töluósamræmi 

við nefnifallsandlagið bornar saman. Það væri betra að hafa einhverja 

grunnsetningu (e. control condition). Í aðalkönnuninni verður notuð 

setning þar sem frumlagið, sögnin og andlagið eru öll í eintölu (et.et.et.). 

Svo verða samræmis og ósamræmissetningarnar (eða prófsetningarnar) 

bornar saman við þessa grunnsetningu. Þá verður betur hægt að sjá hvaða 

áhrif það hefur þegar einu ákveðnu atriði við setninguna er breytt (þ.e. 

t.d. ef sögnin eða andlagið er sett í fleirtölu). Önnur prófsetningin mun 

hafa frumlag og sögn í eintölu og nefnifallsandlagið í fleirtölu (et.et.ft.). 

Hin prófsetningin mun hafa frumlag í eintölu og sögn og nefnifallsandlag 

í fleirtölu (et.ft.ft.).  
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(d) Í aðalkönnuninni verða einnig notaðir tveir listar af setningum með 

venjulegum sögnum (þ.e. sögnum sem taka ekki nefnifallsandlag). Í 

þessum setningum verður frumlagið í fleirtölu. Annar setningalistinn 

inniheldur tækar setningar þar sem engar villur eru, en hinn listinn 

inniheldur ótækar setningar þar sem sögnin verður í eintölu. Þessir listar 

gegna sama hlutverki og uppfyllisetningarnar í forkönnuninni.  

(e)  Í forkönnuninni var ekki notuð latnesk fernings hönnun (e. latin square 

design), eins og gert er vanalega í sjálfstýrðum lestrarkönnunum og 

taugamálvísindarannsóknum. Betra væri að nota hana í aðalkönnuninni. 

(Finna má útskýringu á þessu hugtaki í kafla 4.)  

(f)  Þegar setningarnar fyrir forkönnunina voru samdar var passað upp á það 

að orðin sem voru borin saman væru jafnlöng og þá var miðað við 

atkvæðafjölda orðanna. Síðar kom í ljós að markmiðsorðin (e. target 

words; þ.e. sagnirnar og andlögin) voru nokkuð mismunandi hvað tíðni 

þeirra varðar (sjá viðauka A). Í aðalkönnuninni þyrfti að huga að því að 

nota orð sem hafa svipaða tíðni í málinu.  

(g)  Það þarf að sjá til þess að þátttakendurnir lesi örugglega orðin í 

setningunum og fletti ekki bara yfir þau eins hratt og þeir geta til þess að 

geta klárað könnunina sem fyrst. Hægt er að láta þátttakendurna svara 

já/nei-spurningum um setninguna sem þeir lásu og sjá þannig til þess að 

þeir fylgist með því sem þeir eru að lesa. Þá er einnig hægt að nota þetta 

til þess að fylgjast með því hvort þátttakendur séu yfirhöfuð að taka 

könnunina alvarlega. Ef þeir svara spurningunum mjög oft rangt þá má 

draga þá ályktun að þeir séu ekki að fylgjast með því sem þeir eru að 

lesa.  

(h)  Gott væri að bæta við hléum í aðalkönnunina svo ekki sé of mikið álag á 

þátttakendurna þegar þeir svara könnuninni. Þetta þyrfti sérstaklega að 

gera ef könnunin verður eitthvað lengri en forkönnunin. Hægt væri að 

byggja inn í forritið að þátttakendur taki hlé eftir að hafa lesið ákveðið 

margar setningar.  

(i)  Aftur verður notað dómapróf í aðalkönnuninni til þess að bera saman við 

lestrarkönnunina. Betra væri samt að nota öðruvísi skala en tækt-
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vafasamt-ótækt í aðalkönnuninni. Betra væri að láta þátttakendurna 

dæma setningarnar á skala frá 1-5 þar sem talan 1 þýddi „ótækt“, talan 5 

þýddi „ótækt“ og „vafasamt“ væri þar mitt á milli.  

 

Aðalkönnunin verður sem sagt hönnuð á svipaðan hátt og forkönnunin með þeirri 

undantekningu að tekið verður tillit til atriðana sem talin voru upp í dæmi (3.6).  
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Kafli 4 - Aðalkönnun  
 

4.0  
 

Aðalkönnunin var hönnuð á svipaðan hátt og forkönnuninn. Undantekningin er að 

aðalkönnunin var hönnuð með atriðin sem farið var yfir í kafla 3.5 í kaflanum hér á 

undan í huga. Markmiðið var að lagfæra gallana við forkönnunina og athuga hvort 

marktækar niðurstöður myndu koma fram í niðurstöðum aðalkönnunarinnar. 

Tilgangurinn með þessu var að sjá til þess að gallarnir við forkönnunina kæmu ekki í 

veg fyrir að marktækar niðurstöður myndu birtast í þessari rannsókn.  

 

Í þessum kafla verður fjallað um aðalkönnunina. Í kafla 4.1 verður fjallað um hönnun 

könnunarinnar. Útskýrt verður hvernig tekið var tillit til atriðanna í kafla 3.5 þegar 

könnunin var hönnuð. Þá verður setningalistinn sem notaður var í aðalkönnuninni 

einnig útskýrður. Í kafla 4.2 verður talað um framkvæmd könnunarinnar. Þá verður 

einnig veitt almennt yfirlit yfir þátttakendahópinn sem tók þátt. Í kafla 4.3 verður greint 

frá niðurstöðum könnunarinnar. Niðurstöðurnar úr lestrarkönnuninni verða settar fram á 

línuriti (kafli 4.3.1) og niðurstöðurnar úr dómaprófi verða settar upp í töflum (kafli 

4.3.2). Tölfræðiútreikningar verða einnig sýndir fyrir niðurstöðurnar úr 

lestrarkönnuninni til að sjá hvort það birtist marktækur munur á lestrartímunum. Í kafla 

4.4 verða niðurstöðurnar úr lestrarkönnuninni og dómaprófinu notaðar til að svara 

rannsóknarspurningunni.  

 

4.1 Hönnun og setningar  
 

Aðalkönnunin var alveg eins uppbyggð og forkönnunin. Hún var í tveimur hlutum. 

Annars vegar fóru þátttakendurnir í gegnum sjálfstýrða lestrarkönnun og hins vegar 

svöruðu þeir dómaprófi þar sem þeir dæmdu sömu setningar og þeir lásu í 

lestrarkönnuninni á skala frá einum upp í fimm eftir því hvort þeim fannst setningarnar 

málfræðilega mögulegar eða ómögulegar.  

 

4.1.1 Hönnun  

 

Sjálfstýrða lestrarkönnin var sett upp í tölvuforritinu Psychopy. Áður en þátttakendurnir 

hófu lestrarkönnunina voru þeir beðnir um að skrá niður aldur sinn, kyn og hæsta 

menntunarstig sem þeir höfðu lokið. Könnunin gekk þannig fyrir sig að fyrst sáu 
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þátttakendur nokkrar síður með leiðbeiningum. Þessar leiðbeiningar útskýrðu að 

þátttakendurnir væru að fara að lesa setningar eitt orð í einu og að þeir myndu af og til 

svara já/nei-spurningum um þessar setningar. Þá var einnig útskýrt að af og til myndi 

vera gert hlé á könnuninni þá gátu þeir stoppað eins lengi og þeir vildu áður en þeir 

héldu áfram. Þá birtist alltaf merkið # áður en ný setning byrjaði. Þátttakendurnir lásu 

fyrst nokkrar æfingasetningar til þess að venjast því að lesa setningarnar á þennan hátt 

(þ.e. eitt orð í einu á tölvuskjá). Eftir æfingasetningarnar birtust skilaboð sem tilkynntu 

að æfingasetningarnar væru búnar og aðalkönnunin væri að fara að hefjast, en allt 

myndi ganga eins fyrir sig.  

 

Spurningar birtust einungis fyrir einn þriðja af setningunum sem þátttakendurnir lásu. 

Svarað var já með A takkanum og nei með L takkanum á lyklaborðinu, en skilaboð 

birtust alltaf með spurningunum með upplýsingar um svartakkana. Tilgangurinn með 

þessum spurningum var að sjá til þess að þátttakendurnir fylgdust með því sem þeir 

væru að lesa. Þeir þyrftu að vita um hvað setningin var til að geta svarað rétt.  

 

Orðin í setningunum birtust á miðjum skjánum. Þau voru skrifuð með hvítum stöfum 

fyrir framan gráann bakgrunn. Flett var á milli orðanna með bilstöng á lyklaborði.  

 

4.1.2 Setningar  

 

Notast var við sömu nefnifallsandlagssagnir og notaðar voru í forkönnuninni, en í 

aðalkönnuninni var hver sögn endurtekin þrisvar. Þetta var gert vegna þess að sagnirnar 

voru einungis átta talsins, en til þess að geta safnað meiri upplýsingum þá eru sagnirnar 

notaðar oftar en einu sinni. Þetta hefur verið gert í fleiri sjálfstýrðum lestrarrannsóknum 

(sjá setningalistann í Traxler o.fl. (2002: 544-546)).  

 

Fyrir hverja sögn voru skrifaðir þrír setningahópar svokallaðir. Í þessu felst í hverjum 

setningahóp eru allar prófsetningarnar eins fyrir utan einn eða tvo liði. Sem dæmi um 

þetta má sjá setningarnar í (4.1) sem notaðar voru í aðalkönnuninni (ítarlegan lista af 

setningum sem notaðar voru í lestrarkönnuninni má finna í viðauka C).  
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(4.1)  (a) Kennaranum þótti (et) ritgerðin (et) vera áhugaverð  

 (b) Kennaranum þótti (et) ritgerðirnar (ft) vera áhugaverðar  

 (c) Kennaranum þóttu (ft) ritgerðirnar (ft) vera áhugaverðar  

 

Þetta var gert fyrir hverja sögn. (a) setningin er grunnsetningin sem notuð er til 

samanburðar við (b) og (c) setningarnar (þ.e. (a) og (b) setningar verða bornar saman 

annars vegar og (a) og (c) setningar verða bornar saman hins vegar). Fyrsta setningin 

hefur sögn og andlag í eintölu. Næsta setning hefur sögn í eintölu og andlag í fleirtölu. 

Þriðja setninigin hefur sögn og andlag í fleirtölu. Allar setningar í öllum öðrum 

setningahópum fylgja þessu sniðmáti.  

 

Þegar (a) og (b) setningar eru bornar saman er verið að athuga hvort það sé munur á 

lestrartímanum fyrir andlögin. Ef þátttakendurnir fylgja reglunni um tölusamræmi þá 

mætti búast við því að lestrartíminn myndi lengjast á andlaginu í (b) setningunni. Það 

væri vegna þess að þátttakendurnir taka eftir ósamræminu á milli tölu sagnarinnar og 

andlagsins í (b) setningunni.  

 

Þegar (a) og (c) setningar eru bornar saman er verið að athuga hvort það sé munur á 

lestrartímanum fyrir sagnirnar. Ef lestrartíminn er lengri í (c) setningunni þá gæti það 

þýtt að þátttakendunum finnst skrítið að lesa sögn (sem tekur nefnifallsandlag) í 

fleirtölu á eftir frumlagi í eintölu jafnvel þótt það gæti verið að andlagið beint á eftir 

væri mögulega í fleirtölu.  

 

Þá voru einnig skrifaðir sex setningahópar með venjulegum sögnum. Þetta voru sagnir 

sem taka ekki nefnifallsandlög heldur andlög í þolfalli. Sem dæmi um svona 

setningahóp má sjá dæmi (4.2) (ítarlegri lista má finna í viðauka C).  

 

(4.2)  (a) Harðstjórarnir (ft) lamdi (et) þrælana í húsinu  

 (b) Harðstjórarnir (ft) lömdu (ft) þrælana í húsinu  

 

Þessar prófsetningar voru notaðar til þess að sjá hvort hægt væri að fá marktækar 

niðurstöður með sjálfstýrðri lestrarrannsóknartækninni yfirhöfuð ef engar marktækar 

niðurstöður skildu birtast út frá prófsetningunum með nefnifallsandlagssagnirnar. Það 

sama var gert í forkönnuninni.  
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Þá voru prófsetningarnar skrifaðar með það í huga að hafa tíðni frumlaganna og 

andlaganna svipaða fyrir allar prófsetningarnar fyrir hverja sögn. Með þessu er átt við 

að t.d. öll frumlögin í setningunum með sögninni þykja voru með svipaða tíðni annars 

vegar og öll andlögin í prófsetningunum með sögninni þykja voru með svipaða tíðni. 

Það sama átti við allar hinar prófsetningarnar. (Í viðauka D má finna ítarlegan lista með 

upplýsingum um tíðni orðanna í prófsetningunum.)  

 

Þegar prófsetningarnar eru skrifaðar í svona setningahópum er auðvelt að átta sig á því 

að þátttakendurnir gætu áttað sig á því að margar prófsetningar líta eins út. Slíkt gæti 

haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. Það er vegna þess að ef þátttakendurnir sjá að 

sumar eða margar prófsetningar eru eins þá gætu þeir farið að fletta hraðar í gegnum 

þær prófsetningar ef þeir halda að þeir hafi lesið þær áður. Þá væru þeir að fletta yfir 

orðin í prófsetningunum án þess að lesa þau. Upplýsingarnar fyrir þau orð væru 

ónothæf.  

 

Til að koma í veg fyrir að þetta hafi áhrif þá var prófsetningunum skipt í þrjá hópa (x, y 

og z) og hver þátttakandi myndi sjá a.m.k. eina prófsetningu úr hverjum setningahóp. 

Þetta er það sem kallast latnesk fernings hönnun (e. latin square design). Í þessu felst að 

fyrstu þrjár prófsetningarnar í fyrsta setningahópnum eru merktar með merkjunum x, y 

og z í þessari röð. Í næsta setningahópi er röðinni á þessari merkingu breytt og 

prófsetningarnar eru merktar í röðinni y, z og x. Í þriðja setningahópnum eru 

prófsetningarnar svo merktar með röðinni z, x og y. Í dæmi (4.3) er hægt að sjá þetta 

betur fyrir sér.  

 

(4.3)  Hópar Prófsetningar 

(a) x Manninum fannst drykkurinn vera bragðgóður 

(b) y Manninum fannst drykkirnir vera bragðgóðir 

(c) z Manninum fundust drykkirnir vera bragðgóðir 

(d) y Tónlistarmanninum fannst hljóðfærið vera hljómfagurt 

(e) z Tónlistarmanninum fannst hljóðfærin vera hljómfögur 

(f) x Tónlistarmanninum fundust hljóðfærin vera hljómfögur 

(g) z Listamanninum fannst listaverkið vera fallegt 
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(h) x Listamanninum fannst listaverkin vera falleg 

(i) y Listamanninum fundust listaverkin vera falleg 

 

Með því að flokka prófsetningarnar svona er séð til þess að allir þátttakendur lesi a.m.k. 

eina prófsetningu í hverjum setningahóp og að þeir sjái mismunandi prófsetningar með 

mismunandi sniðmáti. (Í viðhengi C má sjá ítarlegri flokkun á setningunum.)  

 

Nefnifallsandlagssagnirnar voru átta talsins og þrír setningahópar með þremur 

prófsetningum hver voru búnir til fyrir hverja sögn. Þetta voru samtals 72 prófsetningar. 

Þá voru skrifaðir sex setningahópar með venjulegum sögnum. Þetta voru samtals 12 

prófsetningar. Allt í allt voru þetta 84 prófsetningar og hver þátttakandi las einungis 30 

setningar af þeim. Þá voru einnig skrifaðar uppfyllisetningar. Þetta var gert til þess að 

þátttakendurnir myndu ekki átta sig á því sem verið var að rannsaka. 

Uppfyllisetningarnar voru 60 talsins eða tvöfallt miðað við prófsetningarnar. Þá svöruðu 

þátttakendurnir einnig já/nei-spurningum fyrir einn þriðja af þessum upplýsingum. (Í 

viðauka C má finna lista með uppfyllisetningunum sem notaðar voru í aðalkönnuninni.)  

 

4.2 Þátttakendur og framkvæmd  
 

Áætlunin fyrir þessa rannsókn var að finna þátttakendur til að taka þátt í sjálfstýrðri 

lestrarkönnun og svo biðja sömu þátttakendur um að svara dómaprófi einni til tveimur 

vikum síðar. Í dómaprófinu mundu þátttakendurnir dæma sömu setningar og þeir lásu í 

lestrarkönnuninni. Markmiðið með þessu var að geta borið saman niðurstöðurnar úr 

lestrarkönnuninni og dómaprófinu. Til þess að geta gert þetta þá væri best ef unnið væri 

með gögn úr lestrarkönnuninni og dómaprófinu frá sömu þátttakendum. (Fyrir að taka 

þátt í rannsókninni var þátttakendum boðið að skrá sig í vinningalottó eftir að hafa 

klárað dómaprófið. Þegar rannsókninni yrði lokið myndu fjórir þátttakendur vera 

dregnir úr pottinum og þeir myndu fá bíómiða í Sambíóin. Í viðauka F má finna 

auglýsinguna sem send var út til að auglýsa eftir þátttakendum fyrir aðalkönnunina.)  

 

Lestrarkönnunin var framkvæmd í hljóðlátu herbergi í Háskóla Íslands og dómaprófið 

var sent til þátttakendanna í tölvupósti. Dómaprófið var sett upp í Google Forms á 

netinu og tengill sendur í tölvupósti til þátttakenda. (Sjá má leiðbeiningarnar sem 

þátttakendurnir fylgdu í dómaprófinu í viðauka E.)  
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Samtals tóku 15 einstaklingar þátt í lestrarkönnuninni. Fyrsti þátttakandinn las 

setningarnar í lista x, annar þátttakandinn las lista y, og sá þriðji lista z. Svo las fjórði 

þátttakandinn lista x og þannig gekk þetta fyrir sig koll af kolli. Nokkrum dögum eftir 

að hafa lokið lestrarprófinu var tengill að dómaprófinu sendur til þátttakenda í 

tölvupósti. Þeir sem lásu lista x í lestrarkönnuninni svöruðu dómaprófi með 

prófsetningum úr lista x. Það sama gerðist fyrir hina þátttakendurna í hinum hópunum. 

Þátttakendurnir svöruðu samt ekki dómaprófinu alveg strax þannig að það leið líklegast 

u.þ.b. ein vika á milli þess að þátttakendur tóku þátt í lestrarkönnuninni og að þeir 

svöruðu dómaprófinu. Þetta var gert svo að minni líkur væru á því að þátttakendurnir 

myndu muna eftir setningunum sem þeir lásu í lestrarkönnuninni þegar þeir dæmdu þær 

í dómaprófinu. Ef þeir myndu muna vel eftir setningunum þá gæti það haft áhrif á 

niðurstöðurnar.  

 

Hins vegar gerðist það að það svöruðu ekki allir þátttakendur dómaprófinu. Beðið var í 

nokkrar vikur en sumir þátttakendurnir svöruðu ekki. Það gæti einfaldlega hafa gerst að 

þeir hafi gleymt dómaprófinu og/eða að þeir hafi ekki tekið eftir tölvupóstinum með 

tenglinum í pósthólfinu sínu. Út af þessu þá var ákveðið að sleppa því að nota gögnin úr 

lestrarprófinu frá þessum þátttakendum. Þetta var gert til þess að uppfylla markmiðið 

um að geta borið saman niðurstöðurnar úr lestrarkönnuninni og dómaprófinu.  

 

Gögnin sem unnið var úr á endanum voru frá 12 þátttakendum, en það voru þrír 

þátttakendur sem svöruðu ekki dómaprófinu. Meðalaldur þátttakendanna var 29 ára, en 

þátttakendurnir voru á aldursbilinu 22 ára til 45 ára. Hópurinn samanstóð af sex konum 

og sex körlum. Einn þátttakendanna hafði lokið grunnskólaprófi; sjö þeirra höfðu lokið 

stúdentsprófi; og fjórir höfðu útskrifast úr háskólanámi. Hvað já/nei-spurningarnar í 

lestrarkönnuninni varðar þá svöruðu átta þátttakendur öllum spurningunum rétt. Þrír 

þeirra svöruðu 90%-100% af spurningunum rétt en einn svaraði 80%-85% af 

spurningunum rétt. Þetta er nokkuð góðar niðurstöður og bendir til þess að allir 

þátttakendurnir hafi verið að fylgjast nokkuð vel með þegar þeir lásu setningarnar.  
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4.3 Niðurstöður  
 

4.3.1 Lestrarkönnunin  

 

Þegar hver þátttakandi var búinn að fara í gegnum lestrarkönnunina setti Psychopy 

forritið gögnin í Excel skjal. Reiknaðir voru afgangslestrartímar út frá lestrartímanum 

fyrir prófsetningarnar fyrir hvern þátttakanda og svo voru reiknuð meðaltöl fyrir 

lestrartímana. Reiknuð voru meðaltöl fyrir öll orðin sér fyrir hvert sniðmát (sem útskýrð 

voru framarlega í kafla 4.1.2).  

 

Reiknuð voru heildarmeðaltöl fyrir setningarnar fyrir hverja sögn en ekki allar sagnirnar 

saman eins og gert var í forkönnuninni. Þessi ákvörðun var tekin með niðurstöðurnar úr 

Tilbrigðaverkefninu í huga. Þar kom í ljós að það var nokkuð mikill munur á sögnunum. 

Í niðurstöðunum úr Tilbrigðakönnun 1 í Tilbrigðaverkefninu kom t.d. í ljós að setningar 

með sögninni finna var töluósamræmi miklu oftar valið (í 86,4%-95,5% tilvika) heldur 

en töluósamræmi samanborið við eina setningu með sögn eins og virðast sem þar sem 

töluósamræmi var valið í 59,7% tilvika (Jóhannes Gísli Jónsson, ekki búið að gefa út: 

4). Þetta bendir til þess að það sé mismunandi eftir sögnum hvort málhafar noti 

tölusamræmi við nefnifallsandlög. Út af þessu var ákveðið að sýna bara niðurstöður 

fyrir hverja sögn.  

 

Hér fyrir neðan má sjá niðurstöðurnar úr lestrarkönnuninni fyrir 

nefnifallsandlagssagnirnar. Eins og útskýrt var í kafla 4.1.2 verða tvö sniðmát borin 

saman. Annars vegar verða setningar með sögn og andlag í eintölu bornar saman við 

setningar með sögn í eintölu og andlag í fleirtölu (myndir 4.1a-h); og hins vegar verða 

setningar með sögn og andlag í eintölu bornar saman við setningar með sögn og andlag í 

fleirtölu (myndir 4.2a-h). Farið verður yfir þetta í þessari röð.  

 

Niðurstöðurnar verða sýndar á myndum af línuritum og fyrir neðan línuritin á þessum 

myndum er tafla með nákvæmum lestrartímum. Lestrartímarnir eru í millísekúndum. 

Neðst í vinstra horninu á hverri mynd kemur fram um hvaða sögn er að ræða og hvaða 

sniðmát er verið að bera saman: „eee“ stendur fyrir setningar með sögn og andlag í 

eintölu; „eef“ stendur fyrir setningar með sögn í eintölu og andlag í fleirtölu; og „eff“ 

stendur fyrir setningar með sögn og andlag í fleirtölu. „e“ þýðir eintala og „f“ þýðir 
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fleirtala. En taka skal fram að það er alltaf eitt „e“ til viðbótar fremst, en það stendur 

fyrir að frumlagið sé í eintölu. Frumlagið var samt alltaf í eintölu í prófsetningunum 

með nefnifallsandlög.  

 

Hér eru línuritin fyrir allar sagnirnar með sniðmátin „eee“ og eef.“  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

frumlag sogn andlag orð1 orð2 

berast_eee -79  -30  -30  -52  -31  

berast_eef -137  1  33  134  110  
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frumlag sogn andlag orð1 orð2 

líka_eee -14  -29  -97  -63  -40  

líka_eef 202  7  -58  -29  -97  
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Mynd 4.1a: Þetta línurit sýnir niðurstöðurnar fyrir setningarnar með 

sögninni berast og sniðmátin „eee“ og „eef.“  

Mynd 4.1b: Þetta línurit sýnir niðurstöðurnar fyrir setningarnar með 

sögninni líka og sniðmátin „eee“ og „eef.“  
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frumlag sogn andlag orð1 orð2 

finna_eee -33  -19  -37  31  82  

finna_eef -39  -19  -12  -26  -19  
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frumlag sogn andlag orð1 orð2 

sárna_eee 22  -21  17  -24  -43  

sárna_eef 165  -33  -25  -10  183  
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Mynd 4.1c: Þetta línurit sýnir niðurstöðurnar fyrir setningarnar með 

sögninni finna og sniðmátin „eee“ og „eef.“  

Mynd 4.1d: Þetta línurit sýnir niðurstöðurnar fyrir setningarnar með 

sögninni sárna og sniðmátin „eee“ og „eef.“  
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frumlag sogn andlag orð1 orð2 

heyrast_eee -67  16  56  -2  -17  

heyrast_eef 28  -27  154  -32  5  
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frumlag sogn andlag orð1 orð2 

virðast_eee 33  -46  14  4  -13  

virðast_eef 30  59  -65  53  10  
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Mynd 4.1e: Þetta línurit sýnir niðurstöðurnar fyrir setningarnar með 

sögninni heyrast og sniðmátin „eee“ og „eef.“  

Mynd 4.1f: Þetta línurit sýnir niðurstöðurnar fyrir setningarnar 

með sögninni virðast og sniðmátin „eee“ og „eef.“  
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Markmiðsorðið sem skiptir máli fyrir línuritin í myndum (4.1a-g) er andlagið í 

setningunum með sniðmát „eef.“. Hér er verið að athuga hvort lestrartíminn sé lengri 

fyrir nefnifallsandlagið í fleirtölu (samanborið við andlagið í eintölu). Ef það gerist þá 

gæti það þýtt að þátttakendurnir hafi áttað sig á því að sögnin sambeygist ekki 

andlaginu í tölu og þurfi meiri tíma til að vinna úr þessum upplýsingum. Alveg eins og 

frumlag sogn andlag orð1 orð2 

leiða_eee 82  -39  1  -38  -25  

leiða_eef 93  198  121  -9  -53  
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frumlag sogn andlag orð1 orð2 

þykja_eee -32  -41  -27  -16  -31  

þykja_eef 76  76  -65  -11  -82  
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Mynd 4.1g: Þetta línurit sýnir niðurstöðurnar fyrir setningarnar með 

sögninni leiða og sniðmátin „eee“ og „eef.“  

Mynd 4.1g: Þetta línurit sýnir niðurstöðurnar fyrir setningarnar með 

sögninni þykja og sniðmátin „eee“ og „eef.“  
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myndi gerast ef þeir væru að lesa setningar þar sem sögnin sambeygist ekki frumlagi í 

tölu (sjá umfjöllun um dæmi 2.1 í kafla 2.1).  

 

Sjá má á línuritunum að það virðist einungis gerast í setningunum með sögnunum leiða 

og heyrast að lestrartíminn fyrir andlagið sé aðeins lengri í „eef“ sniðmátinu. Alls staðar 

annars staðar er lestrartíminn annað hvort mjög svipaður fyrir bæði andlögin eða að 

lestrartíminn sé lengri fyrir eintöluandlagið í staðinn fyrir ekki fleirtöluandlagið.  

 

Með ANOVA í Excel er hægt að reikna út hvort það sé marktækur munur á 

lestrartímum orðanna í setningunum. Þannig er hægt að sjá hvort það sé einhver 

raunverulegur munur á lestrartímunum fyrir andlögin í setningunum með sagnirnar 

leiða og heyrast. ANOVA-útreikninga fyrir samanburðin á sniðmátum „eee“ og „eef“ 

má finna í töflu (4.1).  

 

 

BERAST F 

P-

gildið F viðmiðið   LÍKA F P-gildið F viðmiðið 

frumlag_eee vs. eef 0,36  0,58  7,71    frumlag_eee vs. eef 5,58  0,08  7,71  

sögn_eee vs. eef 0,06  0,81  7,71    sögn_eee vs. eef 0,15  0,72  7,71  

andlag_eee vs. eef 0,44  0,54  7,71    andlag_eee vs. eef 0,71  0,45  7,71  

orð1_eee vs. eef 4,42  0,10  7,71    orð1_eee vs. eef 0,38  0,57  7,71  

orð2_eee vs. eef 1,00  0,37  7,71    orð2_eee vs. eef 1,08  0,36  7,71  

                  

FINNA F 

P-

gildið F viðmiðið   SÁRNA F P-gildið F viðmiðið 

frumlag_eee vs. eef 0,01  0,93  7,71    frumlag_eee vs. eef 0,56  0,49  7,71  

sögn_eee vs. eef 0,0002  0,99  7,71    sögn_eee vs. eef 0,04  0,85  7,71  

andlag_eee vs. eef 0,09  0,78  7,71    andlag_eee vs. eef 1,67  0,27  7,71  

orð1_eee vs. eef 3,47  0,14  7,71    orð1_eee vs. eef 0,03  0,86  7,71  

orð2_eee vs. eef 2,00  0,23  7,71    orð2_eee vs. eef 1,33  0,31  7,71  

                  

HEYRAST F 

P-

gildið F viðmiðið   VIRÐAST F P-gildið F viðmiðið 

frumlag_eee vs. eef 0,82  0,42  7,71    frumlag_eee vs. eef 0,0003  0,99  7,71  

sögn_eee vs. eef 0,96  0,38  7,71    sögn_eee vs. eef 0,31  0,60  7,71  

andlag_eee vs. eef 0,25  0,64  7,71    andlag_eee vs. eef 0,33  0,60  7,71  

orð1_eee vs. eef 0,16  0,71  7,71    orð1_eee vs. eef 3,09  0,15  7,71  

orð2_eee vs. eef 0,05  0,84  7,71    orð2_eee vs. eef 0,19  0,68  7,71  
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LEIÐA F 

P-

gildið F viðmiðið   ÞYKJA F P-gildið F viðmiðið 

frumlag_eee vs. eef 0,0036  0,96  7,71    frumlag_eee vs. eef 0,64  0,47  7,71  

sögn_eee vs. eef 4,29  0,11  7,71    sögn_eee vs. eef 2,56  0,18  7,71  

andlag_eee vs. eef 2,45  0,19  7,71    andlag_eee vs. eef 0,32  0,60  7,71  

orð1_eee vs. eef 0,61  0,48  7,71    orð1_eee vs. eef 0,01  0,94  7,71  

orð2_eee vs. eef 0,04  0,85  7,71    orð2_eee vs. eef 0,23  0,66  7,71  

 

 

 

 

Eins og sjá má á tölunum í töflu (4.1) þá er engan marktækann mun á lestrartímum 

andlaganna að finna. Það er meira að segja ekki neinn marktækann mun að finna fyrir 

nein önnur orð. Þetta sést á því að P-gildið í töflunum er aldrei 0.05 eða lægra.  

 

Næst verður farið yfir línuritin fyrir „eee“ og „eff“ sniðmátin. Þau birtast í myndum 

(4.2a-h). Þessi línurit verða notuð til að athuga hvort einhver munur sé á lestrartímunum 

fyrir sagnirnar.  

 

 
 

 

 

 

 

frumlag sogn andlag orð1 orð2 

berast_eee -79  -30  -30  -52  -31  

berast_eff 88  -20  -86  -4  -22  
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Mynd 4.2a: Þetta línurit sýnir niðurstöðurnar fyrir setningarnar með 

sögninni berast og sniðmátin „eee“ og „eff.“  

Tafla 4.1: Í þessari töflu koma fram niðurstöður úr ANOVA-

útreikningum fyrir „eee“ og „eef“ sniðmátin.  
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frumlag sogn andlag orð1 orð2 

líka_eee -14  -29  -97  -63  -40  

líka_eff 99  56  64  -1  29  
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frumlag sogn andlag orð1 orð2 

finna_eee -33  -19  -37  31  82  

finna_eff 8  -11  -25  -28  -14  
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Mynd 4.2b: Þetta línurit sýnir niðurstöðurnar fyrir setningarnar með 

sögninni líka og sniðmátin „eee“ og „eff.“  

Mynd 4.2c: Þetta línurit sýnir niðurstöðurnar fyrir setningarnar með 

sögninni finna og sniðmátin „eee“ og „eff.“  
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frumlag sogn andlag orð1 orð2 

sárna_eee 22  -21  17  -24  -43  

sárna_eff 53  3  -25  82  -61  
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frumlag sogn andlag orð1 orð2 

heyrast_eee -67  16  56  -2  -17  

heyrast_eff -94  -69  34  -31  -50  
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Mynd 4.2d: Þetta línurit sýnir niðurstöðurnar fyrir setningarnar með 

sögninni sárna og sniðmátin „eee“ og „eff.“  

Mynd 4.2e: Þetta línurit sýnir niðurstöðurnar fyrir setningarnar með 

sögninni heyrast og sniðmátin „eee“ og „eff.“  
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frumlag sogn andlag orð1 orð2 

virðast_eee 33  -46  14  4  -13  

virðast_eff 101  14  -11  342  31  
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frumlag sogn andlag orð1 orð2 

leiða_eee 82  -39  1  -38  -25  

leiða_eff 280  28  -23  -78  -176  
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Mynd 4.2f: Þetta línurit sýnir niðurstöðurnar fyrir setningarnar með 

sögninni virðast og sniðmátin „eee“ og „eff.“  

Mynd 4.2g: Þetta línurit sýnir niðurstöðurnar fyrir setningarnar með 

sögninni leiða og sniðmátin „eee“ og „eff.“  
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Eins og sést á línuritunum þá er nánast hvergi hægt að finna dæmi um lengri lestrartíma 

fyrir sögnina í „eff“ sniðmátin í samanburði við „eee“ sniðmátið. Eini munurinn sem 

mögulegt væri að benda á væru lestrartímarnir fyrir sögnina líka. En þar lestrarímarnir 

eru fyrir öll orðin lengri í „eff“ sniðmátinu samanborið við „eee“ sniðmátið. Þess vegna 

gæti verið að munurinn á lestrartímunum fyrir sögnina þýði ekki neitt ef það er allstaðar 

munur á lestrartímunum.  

 

Til að sjá hvort einhvern marktækann mun sé að finna á lestrartímum sagnanna er hægt 

að skoða niðurstöður úr ANOVA-útreikningum fyrir lestrartímana. Þær upplýsingar 

koma fram í töflu (4.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frumlag sogn andlag orð1 orð2 

þykja_eee -32  -41  -27  -16  -31  

þykja_eff 142  -30  -42  -61  -37  
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Mynd 4.2h: Þetta línurit sýnir niðurstöðurnar fyrir setningarnar með 

sögninni þykja og sniðmátin „eee“ og „eff.“  
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BERAST F P-gildið F viðmiðið   LÍKA F P-gildið 

F 

viðmiðið 

frumlag_eee vs. eff 1,47  0,29  7,71    frumlag_eee vs. eff 1,18  0,34  7,71  

sögn_eee vs. eff 0,01  0,93  7,71    sögn_eee vs. eff 1,30  0,32  7,71  

andlag_eee vs. eff 0,37  0,58  7,71    andlag_eee vs. eff 3,39  0,14  7,71  

orð1_eee vs. eff 0,48  0,52  7,71    orð1_eee vs. eff 1,93  0,24  7,71  

orð2_eee vs. eff 0,03  0,87  7,71    orð2_eee vs. eff 1,15  0,34  7,71  

                  

FINNA F P-gildið F viðmiðið   SÁRNA F P-gildið 

F 

viðmiðið 

frumlag_eee vs. eff 0,38  0,57  7,71    frumlag_eee vs. eff 0,03  0,87  7,71  

sögn_eee vs. eff 0,01  0,91  7,71    sögn_eee vs. eff 0,14  0,72  7,71  

andlag_eee vs. eff 0,01  0,92  7,71    andlag_eee vs. eff 1,34  0,31  7,71  

orð1_eee vs. eff 0,51  0,52  7,71    orð1_eee vs. eff 0,76  0,43  7,71  

orð2_eee vs. eff 0,53  0,51  7,71    orð2_eee vs. eff 0,12  0,75  7,71  

                  

HEYRAST F P-gildið F viðmiðið   VIRÐAST F P-gildið 

F 

viðmiðið 

frumlag_eee vs. eff 0,08  0,80  7,71    frumlag_eee vs. eff 0,14  0,73  7,71  

sögn_eee vs. eff 2,16  0,22  7,71    sögn_eee vs. eff 4,55  0,10  7,71  

andlag_eee vs. eff 0,05  0,83  7,71    andlag_eee vs. eff 0,04  0,86  7,71  

orð1_eee vs. eff 0,21  0,67  7,71    orð1_eee vs. eff 0,98  0,38  7,71  

orð2_eee vs. eff 1,39  0,30  7,71    orð2_eee vs. eff 0,48  0,53  7,71  

                  

LEIÐA F P-gildið F viðmiðið   ÞYKJA F P-gildið 

F 

viðmiðið 

frumlag_eee vs. eff 0,99  0,38  7,71    frumlag_eee vs. eff 2,78  0,17  7,71  

sögn_eee vs. eff 0,78  0,43  7,71    sögn_eee vs. eff 0,04  0,86  7,71  

andlag_eee vs. eff 0,37  0,58  7,71    andlag_eee vs. eff 0,06  0,82  7,71  

orð1_eee vs. eff 1,91  0,24  7,71    orð1_eee vs. eff 0,40  0,56  7,71  

orð2_eee vs. eff 1,67  0,27  7,71    orð2_eee vs. eff 0,003  0,96  7,71  

 

 

 

 

Niðurstöðurnar í töflu (4.2) sýna að engan marktækann mun er að finna fyrir 

lestrartíman sagnorðanna (né annarra orða). Þetta er vegna þess að P-gildið er aldrei 

0.05 eða lægra.  

 

Miðað við niðurstöðurnar sem farið var yfir hér fyrir framan mætti e.t.v. halda að gallar 

hafi verið á hönnun könnunarinnar eða eitthvað hafi farið úrskeiðis í úrvinnslu 

gagnanna. En ef niðurstöðurnar fyrir setningarnar með venjulegum sögnum eru 

Tafla 4.2: Í þessari töflu koma fram niðurstöður úr ANOVA-

útreikningum fyrir „eee“ og „eff“ sniðmátin.  
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skoðaðar þá má sjá að könnunin hafi virkað til að rannsaka þær setningar. Á mynd 4.3 

má sjá línurit og lestrartíma fyrir þessar setningar („venjulegso“ stendur fyrir „venjuleg 

sögn“). (Í viðauka C má finna lista yfir allar setningarnar sem notaðar voru í 

aðalkönnuninni.)  

 

 
 

 

 

 

 

Eins og sést á línuritinu þá er lestrartíminn aðeins lengri þegar þátttakendurnir lesa 

sögnina sem er í vitlausri tölu og þegar þeir lesa andlagið eru þátttakendurnir ennþá að 

vinna úr upplýsingunum frá því að lesa sögnina. Þetta er dæmi um yfirhellisáhrifin (sem 

útskýrð voru í kafla 2). Þá sýna niðurstöður úr ANOVA-útreikningum fram á það að 

það sé marktækur munur á lestrartímanum fyrir andlagið. Þessar upplýsingar má sjá í 

töflu (4.3).  

 

venjulegso F P-gildið F viðmiðið 

frumlag_rétt vs. villa 0,54  0,50  7,71  

sögn_rétt vs. villa 1,00  0,37  7,71  

andlag_rétt vs. villa 15,51  0,02  7,71  

orð1_rétt vs. villa 0,01  0,92  7,71  

orð2_rétt vs. villa 0,01  0,92  7,71  

 

 

 

 

frumlag sogn andlag orð1 orð2 

venjulegso_rétt: 11  -9  -31  -12  57  

venjulegso_villa: -30  113  234  -19  46  
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Mynd 4.3: Í þessu línuriti birtast niðurstöðurnar fyrir lestrartíma 

setninganna sem hafa venjulegar sagnir.  

Tafla 4.3: Í þessari töflu koma fram niðurstöðurnar úr ANOVA-

útreikningunum fyrir prófsetningarnar með venjulegar sagnir (þ.e. sagnir 

sem taka ekki nefnifallsandlag).  



67 
 

 

Þessar niðurstöður benda til þess að þátttakendunum hafi fundist eitthvað bogið við 

setningarnar sem innihéldu villu. Þá sýndu niðurstöðurnar úr dómaprófinu fyrir þessar 

setningar það sama. Setningarnar með villurnar voru alltaf dæmdar ótækar og 

setningarnar sem voru ekki með villu alltaf dæmdar tækar. Í lok næst kafla verða 

niðurstðurnar úr lestrarkönnuninni og dómaprófinu bornar saman eins og gert var hér 

fyrir setningarnar með venjulegu sögnunum. Sjá má niðurstöðurnar í töflu 4.4.  

 

Sniðmát Setningar Niðurstöður 

venjulegso_rétt Harðstjórarnir lömdu þrælana í húsinu 5 

venjulegso_villa Harðstjórarnir lamdi þrælana í húsinu 1 

      

venjulegso_rétt Leikstjórarnir leikstýrðu kvikmyndinni í fyrra 5 

venjulegso_villa Leikstjórarnir leikstýrði kvikmyndinni í fyrra 1 

      

venjulegso_rétt Smábörnin lituðu myndina með trélitunum 5 

venjulegso_villa Smábörnin litaði myndina með trélitunum 1 

      

venjulegso_rétt Bakararnir bökuðu kökurnar í ofninum 4,5 

venjulegso_villa Bakararnir bakaði kökurnar í ofninum 1 

      

venjulegso_rétt Nemendurnir lagfærðu villurnar í ritgerðinni 4,5 

venjulegso_villa Nemendurnir lagfærði villurnar í ritgerðinni 1 

      

venjulegso_rétt Dömurnar bókuðu tíma hjá snyrtifræðingnum 5 

venjulegso_villa Dömurnar bókaði tíma hjá snyrtifræðingnum 1 

 

 

 

 

Þessar niðurstöður benda til þess að könnunin var líklegast hönnuð almennilega og að 

rétt hafi verið unnið úr gögnunum. Þá þýðir þetta að engar marktækar niðurstöður var að 

finna fyrir prófsetningarnar með nefnifallsandlögin.  

 

Tafla 4.4: Í þessari töflu koma fram niðurstöðurnar úr dómaprófinu 

fyrir prófsetningarnar þar sem venjuleg sögn var notuð.  
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Miðað við niðurstöðurnar úr því að bera saman sniðmátin „eee“ og „eef“ má gera ráð 

fyrir því að þátttakendurnir þurfi ekki meiri tíma til að vinna úr þeim upplýsingum að 

nefnifallsandlag í fleirtölu sambeygist ekki sögninni. Þeir eru sem sagt ekkert að kippa 

sér upp við það að sögnin sambeygist ekki nefnifallsandlaginu. Þetta bendir til þess að 

þátttakendurnir fylgi ekki reglunni um tölusamræmi á milli sagnar og nefnifallsandlags.  

 

Aftur á móti sýna niðurstöðurnar úr samanburðinum á sniðmátunum „eee“ og „eff“ að 

þátttakendurnir kipptu sér heldur ekkert upp við það að nefnifallsandlagssögnin 

sambeygðist ekki frumlaginu. Frá þessu mætti draga þá ályktun að þátttakendurnir leyfi 

að sögn sem tekur nefnifallsandlag sé í fleirtölu jafnvel þótt frumlagið sé í eintölu. 

Mögulegt skilyrði fyrir þessu væri þá að andlagið væri í fleirtölu. Þetta bendir til þess að 

þátttakendurnir fylgi reglunni um tölusamræmi á milli sagnar og nefnifallsandlags.  

 

Þessar niðurstöður virðast ganga þvert á hvor aðra. En ef haft er í huga niðurstöðurnar 

úr Tilbrigðaverkefninu þá kom þar í ljós að þátttakendur gátu leyft bæði tölusamræmi 

og töluósamræmi, eins og fjallað var um í kafla 1. Það er þá ekki þannig að málhafar 

samþykki bara annað hvort tölusamræmi eða töluósamræmi. Í staðinn geta þeir notað 

bæði. Frekari stuðning fyrir þessu má sjá í niðurstöðunum úr dómaprófinu.  

 

4.3.2 Dómapróf  

 

Dómaprófið gekk út á það að þátttakendurnir dæmdu sömu setningar og þeir lásu í 

lestrarkönnuninni annað hvort málfræðilega mögulegar eða ómögulegar. 

Þátttakendurnir dæmdu setningarnar á skala frá einum upp í fimm. Google Forms 

netforritið sem notað var til að framkvæma dómaprófið setti niðurstöðurnar í Excel skjal 

og þegar unnið var úr gögnunum úr dómaprófinu var meðaltal reiknað fyrir hverja 

setningu. Meðaltalið var reiknað út frá tölunni sem þátttakendurnir völdu af skalanum. Í 

töflum (4.5a-h).  

 

Sniðmát (a) berast Niðurstöður 

eff Starfsmanninum bárust kassarnir í dag 4,75 

eff Yfirmanninum bárust pakkarnir um helgina 5 

eff Stúlkunni bárust bæklingarnir í vikunni 5 

eef Starfsmanninum barst kassarnir í dag 1,75 

eef Yfirmanninum barst pakkarnir um helgina 3 

eef Stúlkunni barst bæklingarnir í vikunni 1,25 
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eee Starfsmanninum barst kassinn í dag 5 

eee Yfirmanninum barst pakkinn um helgina 4,75 

eee Stúlkunni barst bæklingurinn í vikunni 4,75 

      

Sniðmát (b) líka Niðurstöður 

eff Listmálaranum líkuðu málverkin á sýningunni 2,75 

eff Forritaranum líkuðu forritin í tölvunni 4 

eff Teiknaranum líkuðu teikningarnar á safninu 4 

eef Listmálaranum líkaði málverkin á sýningunni 4,75 

eef Forritaranum líkaði forritin í tölvunni 3,75 

eef Teiknaranum líkaði teikningarnar á safninu 4,75 

eee Listmálaranum líkaði málverkið á sýningunni 5 

eee Forritaranum líkaði forritið í tölvunni 5 

eee Teiknaranum líkaði teikningin á safninu 3,75 

      

Sniðmát (c) finna  Niðurstöður 

eff Manninum fundust drykkirnir vera bragðgóðir 2,75 

eff Tónlistarmanninum fundust hljóðfærin vera hljómfögur 3 

eff Listamanninum fundust listaverkin vera falleg 5 

eef Manninum fannst drykkirnir vera bragðgóðir 4,75 

eef Tónlistarmanninum fannst hljóðfærin vera hljómfögur 4 

eef Listamanninum fannst listaverkin vera falleg 4 

eee Manninum fannst drykkurinn vera bragðgóður 4,75 

eee Tónlistarmanninum fannst hljóðfærið vera hljómfagurt 4,75 

eee Listamanninum fannst listaverkið vera fallegt 4,5 

      

Sniðmát (d) sárna Niðurstöður 

eff Stjórnmálamanninum sárnuðu ummælin í tímaritinu 2,5 

eff Leikaranum sárnuðu ummælin í fréttinni 4 

eff Þingmanninum sárnuðu ummælin í blaðinu 3,25 

eef Stjórnmálamanninum sárnaði ummælin í tímaritinu 4 

eef Leikaranum sárnaði ummælin í fréttinni 3,25 

eef Þingmanninum sárnaði ummælin í blaðinu 4,5 

eee Stjórnmálamanninum sárnaði gagnrýnin í tímaritinu 4,25 

eee Leikaranum sárnaði gagnrýnin í fréttinni 4,5 

eee Þingmanninum sárnaði gagnrýnin í blaðinu 4,25 

      

Sniðmát (e) heyrast Niðurstöður 

eff Stráknum heyrðust pokarnir hafa rifnað 4,75 

eff Stelpunni heyrðust skálarnar hafa splundrast 4 

eff Konunni heyrðust bollarnir hafa brotnað 3 

eef Stráknum heyrðist pokarnir hafa rifnað 5 

eef Stelpunni heyrðist skálarnar hafa splundrast 4 
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eef Konunni heyrðist bollarnir hafa brotnað 3,75 

eee Stráknum heyrðist pokinn hafa rifnað 4,75 

eee Stelpunni heyrðist skálin hafa splundrast 5 

eee Konunni heyrðist bollinn hafa brotnað 4,25 

      

Sniðmát (f) virðast  Niðurstöður 

eff Barninu virtust leikföngin vera ónýt 3,75 

eff Piltinum virtust tölvuleikirnir vera bilaðir 5 

eff Verktakanum virtust rúðurnar vera rispaðar 4,5 

eef Barninu virtist leikföngin vera ónýt 3 

eef Piltinum virtist tölvuleikirnir vera bilaðir 3,25 

eef Verktakanum virtist rúðurnar vera rispaðar 4,25 

eee Barninu virtist leikfangið vera ónýtt 4,5 

eee Piltinum virtist tölvuleikurinn vera bilaður 4,25 

eee Verktakanum virtist rúðan vera rispuð 4,75 

      

Sniðmát (g) leiða Niðurstöður 

eff Fræðimanninum leiddust ræðurnar á ráðstefnunni 4,75 

eff Ritaranum leiddust samtölin við viðskiptavinina 3,25 

eff Föðurnum leiddust ferðalögin með fjölskyldunni 3,5 

eef Fræðimanninum leiddist ræðurnar á ráðstefnunni 3 

eef Ritaranum leiddist samtölin við viðskiptavinina 4,75 

eef Föðurnum leiddist ferðalögin með fjölskyldunni 2,75 

eee Fræðimanninum leiddist ræðan á ráðstefnunni 4,75 

eee Ritaranum leiddist samtalið við viðskiptavinina 4,75 

eee Föðurnum leiddist ferðalagið með fjölskyldunni 4,25 

      

Sniðmát (h) þykja Niðurstöður 

eff Kennaranum þóttu ritgerðirnar vera áhugaverðar 4 

eff Drengnum þóttu spilin vera skemmtileg 5 

eff Prófessornum þóttu fyrirlestrarnir vera leiðinlegir 3,25 

eef Kennaranum þótti ritgerðirnar vera áhugaverðar 4 

eef Drengnum þótti spilin vera skemmtileg 4 

eef Prófessornum þótti fyrirlestrarnir vera leiðinlegir 4,5 

eee Kennaranum þótti ritgerðin vera áhugaverð 5 

eee Drengnum þótti spilið vera skemmtileg 2 

eee Prófessornum þótti fyrirlesturinn vera leiðinlegur 3,5 

 

 

 

 

Til að geta unnið úr gögnunum úr dómaprófinu væri gott að flokka niðurstöðurnar. Hér 

verður litið á allar niðurstöður sem eru lægri en þrír sem ótækar setningar. Litið verður á 

Tafla 4.5: Í þessari töflu koma fram niðurstöðurnar úr 

dómaprófinu fyrir prófsetningarnar með nefnifallsandlag.  



71 
 

setningar sem vafasamar ef þær eru dæmdar á milli þrjú og fjögur. Ef setningar eru með 

niðurstöður sem eru fjögur eða hærra þá verður litið á þær sem tækar.  

 

Flestar setningarnar (eða 49 setningar af 72) voru dæmdar tækar í dómaprófinu. Þar á 

eftir voru 16 setningar dæmdar vafasamar og 7 ótækar. Það er líka nokkuð dreift 

hvernig setningarnar eru dæmdar miðað við hvaða nefnifallsandlagssögn er notuð. Sem 

dæmi um þetta mætti nefna setningar með sögnina leiða í „eef“ sniðmátinu. Ein þeirra 

er dæmd ótæk með 2,75 (Föðurnum leiddist ferðalögin með fjölskyldunni); önnur er 

dæmd vafasöm með 3 (Fræðimanninum leiddist ræðurnar á ráðstefnunni); og sú þriðja 

er dæmd tæk með 4,75 (Ritaranum leiddist samtölin við viðskiptavinina).  

 

Svipað gerist í setningunum með „eff“ sniðmátið. Þar eru setningar með sagnirnar 

sárna, líka  og finnadæmdar ótækar (Stjórnmálamanninum sárnuðu ummælin í 

tímaritinu (2,5); Listmálaranum líkuðu málverkin á sýningunni (2.75); Manninum 

fundust drykkirnir vera bragðgóðir (2.75)). Á sama tíma eru setningar með sögnunum 

sárna og finna dæmdar vafasamar (Tónlistarmanninum fundust hljóðfærin vera 

hljómfögur (3); Þingmanninum sárnuðu ummælin í blaðinu (3.25)). Þá eru einnig til 

setningar með þessum sögnum sem eru dæmdar tækar: Leikaranum sárnuðu ummælin í 

fréttinni (4); Forritaranum líkuðu forritin í tölvunni (4); Teiknaranum líkuðu 

teikningarnar á safninu (4); Listamanninum fundust listaverkin vera falleg (5).  

 

Þessar niðurstöður benda til þess að það er ekki svart og hvítt hvort málhafar noti bara 

tölusamræmi eða bara töluósamræmi með ákveðnum sögnum. Þetta getur verið mjög 

breytilegt.  

 

Draga má svipaðar ályktanir frá niðurstöðum dómaprófsins og niðurstöðum 

lestrarprófsins (sjá lokin á kafla 4.3.1). Fyrir meirihlutann af setningunum dæma 

þátttakendur bæði setningar með tölusamræmi („eff“ sniðmátið) og setningar með 

töluósamræmi („eef“ sniðmátið) tækar. Miðað við niðurstöður lestrarprófsins má gera 

ráð fyrir að þátttakendurnir samþykki bæði tölusamræmi og töluósamræmi. 

Niðurstöðurnar benda til þess að þátttakendur samþykkja tölusamræmi vegna þess að 

lestrartíminn er ekki marktækt lengri fyrir fleirtölusagnirnar samanborið við 

eintölusagnirnar þegar „eee“ og „eff“ sniðmátin eru borin saman. Þetta bendir til þess að 

þátttakendurnir taki ekki eftir neinu sérstöku skrítnu við að sjá sögn sem tekur 
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nefnifallsandlag sambeygjast ekki frumlaginu í tölu (ólíkt því sem gerðist þegar þeir 

lásu setningarnar með venjulegu sögnunum). Þá benda niðurstöðurnar einnig til þess að 

þátttakendurnir samþykkja töluósamræmi. Þetta sést á því að lestrartíminn fyrir 

fleirtöluandlagið í „eef“ sniðmátinu er ekki marktækt lengri þegar hann er borinn saman 

við andlagið í „eee“ sniðmátinu. Hér lítur út fyrir að þátttakendurnir taki ekki eftir neinu 

skrítnu þegar þeir sjá nefnifallsandlag í fleirtölu eftir að hafa lesið sögn sem var í eintölu 

á undan.  

 

4.4 Svar við rannsóknarspurningunni  
 

Rannsóknarspurning sem sett var fram í inngangi þessarar ritgerðar var: er hægt að 

finna einhverjar vísbendingar um það að reglan um tölusamræmi á milli sagnar og 

nefnifallsandlags sé hluti af málkunnáttu íslenskra málhafa? Það má færa rök fyrir því 

að það niðurstöðurnar úr lestrarkönnuninni og dómaprófinu í aðalkönnuninni gætu verið 

einhverjar vísbendingar um það að íslenskir málhafar samþykki hugsanlega 

tölusamræmi við nefnifallsandlög þegar nefnifallsandlagið er í fleirtölu.  

 

Niðurstöðurnar úr lestarkönnuninni sýndu að þegar þátttakendur lásu sögnina í 

setningum með sniðmátinu „eff“ (í samanburði við sögnina setningum með sniðmátinu 

„eee“) þá lengdist lestrartíminn ekki marktækt fyrir neina sögn í „eff“ sniðmátinu. Þetta 

bendir til þess að þátttakendurnir væru ekkert að kippa sér upp við það að lesa sögn sem 

tekur nefnifallsandlag í fleirtölu á eftir frumlagi í eintölu (eins og gerðist þegar þeir lásu 

setningar með venjulegum sögnum). Þetta gæti þýtt að þátttakendurnir leyfa sögn í 

fleirtölu í þessu samhengi og að þeir búist hugsanlega við nefnifallsandlagi í fleirtölu. 

Til að kanna hvort þetta sé rétt væri hægt að framkvæma aðra lestrarkönnun þar sem 

sniðmátin „eee“ og „efe“ væru borin saman. Ef lestratíminn væri marktækt lengri fyrir 

andlagið í „efe“ sniðmátinu í samanburði við „eee“ sniðmátið gæti það þýtt að 

þátttakendurnir væru að taka eftir ósamræminu á milli andlagsins og sagnarinnar.  

 

Niðurstöðurnar úr dómaprófinu sýndu að í meirihluta tilvika voru setningar með „eff“ 

sniðmátið dæmdar tækar. Þetta bendir til þess að þátttakendurnir hallist að því að 

samþykkja tölusamræmi á milli sagnar og nefnifallsandlags í fleirtölu.  
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Aftur á móti er mikilvægt að hafa í huga að niðurstöðurnar úr lestrarkönnuninni og 

dómaprófinu bentu einnig til þess að þátttakendur samþykki líka töluósamræmi á milli 

sagnar og nefnifallsandlags (þ.e. þegar sögnin er í eintölu og nefnifallsandlagið er í 

fleirtölu). Rök fyrir þessu væru að lestrartíminn var aldrei marktækt lengri fyrir 

fleirtöluandlagið þegar þátttakendurnir lásu setningar með „eef“ sniðmátið (í 

samanburði við setningar með „eee“ sniðmátið). Þetta gæti þýtt að þátttakendurnir hafi 

ekki kippt sér upp við töluósamræmið þegar þeir lásu andlagið. Í dómaprófinu var 

meirihlutinn af setningunum með „eef“ sniðið dæmdar tækar.  

 

Þannig að ef svara ætti rannsóknarspurningunni í stuttu máli væri hægt að segja að það 

eru til vísbendingar um að reglan um tölusamræmi á milli sagnar og nefnifallsandlags sé 

hluti af málkunnáttu íslenskra málhafa. En aftur á móti eru líka til vísbendingar um að 

íslenskir málhafar fylgi þessari reglu ekki. Það lítur allt út fyrir að það sé hluti af 

málkunnáttu íslenskra málhafa að nota bæði tölusamræmi og töluósamræmi á milli 

sagna og nefnifallsandlaga.  
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Lokaorð  
 

Samantekt  
 

Í íslensku eru til ópersónulegar sagnir sem standa í þriðju persónu eintölu. Sumar 

þessara sagna geta tekið með sér frumlag í þágufalli og andlag í nefnifalli. Þessum 

sögnum er hægt að skipta í tvo hópa eftir því hvar nefnifallið er staðsett í setningunni. 

Hóparnir eru: ótvírætt nefnifallsandlag; og nefnifallsandlag sem er hluti af 

nafnháttarsetningu. Um ótvírætt nefnifallsandlag er að ræða þegar nefnifallsandlagið er 

andlag frumlagsins í móðursetningunni. Um nefnifallsandlag sem er hluti af 

nafnháttarsetningu er að ræða þegar nefnifallsandlagið er frumlag í aukasetningu sem er 

hluti af móðursetningunni.  

 

Þessar sagnir eru vanalega í þriðju persónu eintölu, en það getur samt gerst að þessar 

sagnir standi í fleirtölu þegar nefnifallsandlögin eru í fleirtölu. Notkun á þessu 

máltilbrigði var rannsakað í Tilbrigðaverkefninu. Í einum hluta verkefnisins voru 

þátttakendur beðnir um að velja á milli tölusamræmis og töluósamræmis eftir því hvort 

þeim fannst eðlilegra. Í þessum hluta sáu þátttakendurnir tvær setningar sem voru eins 

fyrir utan það að í annarri var tölusamræmi á milli sagnar og nefnifalls í fleirtölu, en í 

hinni setningunni var sögnin í eintölu og andlagið í fleirtölu. Í öðrum hluta verkefnisins 

voru þátttakendur beðnir um að dæma setningar tækar eða ótækar. Í þessum hluta sáu 

þátttakendurnir setningarnar einar og sér í staðinn fyrir að sjá tvær setningar saman.  

 

Í báðum könnunum leyfðu þáttakendur bæði tölusamræmi og töluósamræmi. Í fyrri 

könnuninni var tölusamræmi samþykkt í meirihluta tilfella og í seinni könnuninni var 

ekki eins skír munur á því hvort tölusamræmi eða töluósamræmi væri samþykkt frekar. 

Þessar niðurstöður benda til þess að málhafar hallist hugsanlega frekar að því að nota 

töluósamræmi þó þeir geti notað bæði tölusamræmi og töluósamræmi.  

 

Í þessari ritgerð var fjallað um sjálfstýrða lestrarrannsókn og dómapróf sem framkvæmd 

voru til að rannsaka notkun tölusamræmis á milli sagna og nefnifallsandlaga. 

Rannsóknarspurning þessarar ritgerðar var eftirfarandi: er hægt að finna einhverjar 

vísbendingar um það að reglan um tölusamræmi á milli sagnar og nefnifallsandlags sé 

hluti af málkunnáttu íslenskra málhafa? Sjálfstýrðar lestrarrannsóknir voru fyrst notaðar 

á áttunda áratugnu, en þær ganga út á það að þátttakendur lesi orð í setningum eitt orð í 
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einu og á meðan mælir tölvuforrit lestrartímann fyrir hvert orð. Með þessu er hægt að 

komast að því hvort það tekur þátttakendur lengri tíma að lesa eitt orð í samanburði við 

annað. E.t.v. gætu þátttakendur lesið tvær setningar sem eru eins fyrir utan það að í 

annarri þeirra er villa. Þá væri búist við því að það tæki þátttakendurna lengri tíma að 

lesa orðið með villunni í samanburði við sama orð í hinni setningunni sem hefur ekki 

villu. Þetta væri vegna þess að þátttakendurnir taka eftir villunni og þurfa lengri tíma til 

að vinna úr upplýsingunum. Þetta myndi þá ekki gerast þegar þeir lesa orðið sem hefur 

enga villu.  

 

Framkvæmdar voru tvær lestrarkannanir. Dómapróf var framkvæmt líka með hvorri 

könnuninni, en tilgangurinn var að bera saman niðurstöðurnar úr lestrarkönnuninni og 

dómaprófinu til að sjá hvort niðurstöðurnar yrðu sambærilegar og draga svo ályktanir út 

frá þessum niðurstöðum.  

 

Forkönnunin var framkvæmd til að athuga hvort hægt væri að fá einhverjar marktækar 

niðurstöður með því að framkvæma svona sjálstýrða lestrarrannsókn og til að hafa það á 

hreinu hvernig best væri að hanna sjálfstýrða lestrarrannsóknina. Niðurstöðurnar sýndu 

að það var hægt að fá marktækar niðurstöður, en heildaryfirlit yfir lestrartíma 

setninganna sýndi marktækann mun á lestrartímum sagnanna í setningum með 

tölusamræmi annars vegar og töluósamræmi hins vegar. Farið var svo yfir gallana við 

forkönnunina og hvernig væri hægt að lagfæra þá í aðalkönnuninni.  

 

Í aðalkönnuninni voru setningar með með töluósamræmi annars vegar og tölusamræmi 

hins vegar bornar saman við setningar þar sem sögn og andlag voru bæði í eintölu. 

Hvergi var marktækur munur á lestrartímum orða fundinn. Þessar niðurstöður voru 

túlkaðar þannig að þátttakendurnir samþykki bæði töluósamræmi og tölusamræmi. 

Þátttakendurnir sáu e.t.v. ekkert athugavert við það að sögnin samræmdist ekki 

nefnifallsandlaginu þegar þeir lásu sögn í eintölu og andlag í fleirtölu. Þá sáu 

þáttakendurnir e.t.v. ekkert athugavert við það að lesa sögn í fleirtölu á eftir frumlagi í 

eintölu. Í þessu tilfelli er mögulegt að þátttakendurnir hafi búist við nefnifallsandlagi í 

fleirtölu beint á eftir og þess vegna leyft ósamræmið á milli frumlagsins og sagnarinnar. 

Dómaprófið sýndi svipaðar niðurstöður, en setningar með tölusamræmi og setningar 

með töluósamræmi voru samþykktar í meirihluta tilfella. Þetta bendir til þess að 

þátttakendurnir leyfa bæði tölusamræmi og töluósamræmi.  



76 
 

 

Niðurstaða  
 

Svarið við rannsóknarspurningunni var í stuttu máli: já, það er hægt að finna 

vísbendingar um að reglan um tölusamræmi á milli sagnar og nefnifallsandlags sé hluti 

af málkunnáttu íslenskra málhafa. Þessi vísbending væri það að lestrartíminn fyrir sögn 

í fleirtölu (sem tekur nefnifallsandlag og frumlag í þágufalli) var ekki marktækt lengri 

en sama sögn í eintölu þegar þær stóðu á eftir frumlagi í eintölu. Í þessu tilfelli gætu 

þátttakendurnir hafa búist við því að á eftir fleirtölusögninni myndi birtast 

nefnifallsandlag í fleirtölu. Til að rannsaka hvort þetta væri rétt væri hægt að 

framkvæma lestrarkönnun þar sem þátttakendur lesa setningar með annars vegar 

frumlag, sögn og andlag öll í eintölu og hins vegar setningar með frumlag og andlag í 

eintölu og sögn í fleirtölu. Ef lestrartíminn væri marktækt lengir á nefnifallsandlaginu á 

eftir fleirtölusögninni þá gæti það þýtt að þátttakendurnir hafi búist við því að andlagið 

yrði í fleirtölu en ekki eintölu.  

 

Niðurstöðurnar sýndu samt líka að málhafar virðast samþykkja töluósamræmi á milli 

sagnar og nefnifallsandlags. Alveg eins og í Tilbrigðaverkefninu þá lítur út fyrir að 

íslenskir málhafar geti notað bæði töluósamræmi og tölusamræmi.  
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Viðauki A:  
 

Hér fyrir neðan er tafla með tíðniupplýsingar um orðin sem notuð voru í forkönnuninni:  

 

Þessar tíðniupplýsingar voru sóttar í Markaða íslenska málheild (mim.hi.is). Notuð voru 

mismunandi leitarskilyrði fyrir hina mismunandi setningahluta: sérnöfnin (allar 

orðmyndir og sérnafn); sagnirnar (allar orðmyndir og sagnorð); forsetningarnar (allar 

orðmyndir og forsetning); lýsingarorðin (allar orðmyndir og lýsingarorð).  

 

Logtíðnin var reiknuð í Excel með jöfnunni „=log().“ Með því að nota þetta þá er hægt 

að sjá betur muninn á tíðninni á skala. Ef við værum t.d. með eftirfarandi 

tíðniupplýsingar um fjögur orð (logtíðnin er í svigunum): 5 (0,69897) og 8 (0,90309), 

1005 (3,002166) og 1008 (3,003461). Eins og sést á upphaflegu tíðnitölunum þá er 

einungis 3 stiga munur á báðum pörunum en með logtíðninni sést að það er meiri munur 

á 5 og 8 samanborið við 1005 og 1008.   

 

númer 

setninga  setningahluti samræmi tíðni logtíðni 

1 frumlag Helgu 1965 3,293362555 

2 frumlag Fjólu 288 2,459392488 

3 frumlag Sölku 41 1,612783857 

4 frumlag Vigni 133 2,123851641 

5 frumlag Gísla 1812 3,258158193 

6 frumlag Siggu 426 2,629409599 

7 frumlag Bjarna 2629 3,419790586 

8 frumlag Mörtu 147 2,167317335 

1 sögn þóttu 368 2,565847819 

2 sögn fundust 173 2,238046103 

3 sögn heyrðust 93 1,968482949 

4 sögn virtust 618 2,790988475 

5 sögn leiddust 32 1,505149978 

6 sögn líkuðu 3 0,477121255 

7 sögn bárust 604 2,781036939 

8 sögn sárnuðu 1 0 

1 andlag sögurnar 17565 4,244648154 

2 andlag bækurnar 10519 4,021974455 

3 andlag samtölin 1859 3,26927939 

4 andlag konurnar 22041 4,343231295 

5 andlag fundirnir 9799 3,991181758 

6 andlag málverkin 644 2,808885867 
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7 andlag kassarnir 770 2,886490725 

8 andlag ummælin 859 2,933993164 

1 orð1 vera 43052 4,633993332 

2 orð1 vera 43052 4,633993332 

3 orð1 vera 43052 4,633993332 

4 orð1 vera 43052 4,633993332 

5 orð1 í 784259 5,894459511 

6 orð1 á 576157 5,760540843 

7 orð1 um 254752 5,406117602 

8 orð1 í 784259 5,894459511 

1 orð2 spennandi. 1565 3,19451434188247 

2 orð2 heillandi. 290 2,46239799789896 

3 orð2 leiðinleg.  863 2,936010796 

4 orð2 þakklátar. 666 2,823474229 

5 orð2 vinnunni. 8005 3,903361336 

6 orð2 veggjunum. 2170 3,336459734 

7 orð2 helgina. 5987 3,777209258 

8 orð2 fréttinni. 3436 3,536053155 

 

númer 

setninga setningahluti ósamræmi tíðni logtíðni 

1 frumlag Rósu 592 2,772321707 

2 frumlag Fúsa 5 0,698970004 

3 frumlag Klöru 95 1,977723605 

4 frumlag Baldri 567 2,753583059 

5 frumlag Láru 431 2,63447727 

6 frumlag Nínu 279 2,445604203 

7 frumlag Jóni 11198 4,049140463 

8 frumlag Birni 3032 3,481729197 

1 sögn þótti 3034 3,482015576 

2 sögn fannst 4439 3,647285145 

3 sögn heyrðist 427 2,630427875 

4 sögn virtist 2193 3,341038632 

5 sögn leiddist 89 1,949390007 

6 sögn líkaði 199 2,298853076 

7 sögn barst 805 2,90579588 

8 sögn sárnaði 23 1,361727836 

1 andlag drykkirnir 483 2,683947131 

2 andlag karlarnir 6756 3,829689641 

3 andlag þættirnir 15775 4,197969368 

4 andlag drengirnir 2544 3,405517107 

5 andlag tímarnir 30972 4,490969251 

6 andlag bækurnar 10519 4,021974455 

7 andlag pakkarnir 696 2,84260924 
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8 andlag ummælin 859 2,933993164 

1 orð1 vera 43052 4,633993332 

2 orð1 vera 43052 4,633993332 

3 orð1 vera 43052 4,633993332 

4 orð1 vera 43052 4,633993332 

5 orð1 í 784259 5,894459511 

6 orð1 á 576157 5,760540843 

7 orð1 í 784259 5,894459511 

8 orð1 í 784259 5,894459511 

1 orð2 hressandi. 121 2,08278537031645 

2 orð2 þreytandi. 88 1,94448267215017 

3 orð2 lélegir. 897 2,952792443 

4 orð2 ánægðir. 1954 3,290924559 

5 orð2 skólanum. 8654 3,937216891 

6 orð2 safninu. 2187 3,339848783 

7 orð2 vikunni. 8741 3,94156112 

8 orð2 blaðinu. 5028 3,701395269 

 

númer 

setninga setningahluti fillerrétt tíðni logtíðni 

3.1a frumlag Heimir 224 2,350248018 

3.1b frumlag Auðunn 160 2,204119983 

3.1c frumlag Eydís 51 1,707570176 

3.1d frumlag Sigrún 1122 3,049992857 

3.1e frumlag Linda 116 2,064457989 

3.1f frumlag Ásta 395 2,596597096 

3.1g frumlag Fannar 98 1,991226076 

3.1h frumlag Ragnar 1600 3,204119983 

3.1a sögn hjálpaði 281 2,44870632 

3.1b sögn skrifaði 2018 3,304921162 

3.1c sögn eldaði 95 1,977723605 

3.1d sögn kastaði 238 2,376576957 

3.1e sögn borðaði 186 2,269512944 

3.1f sögn bjargaði 174 2,240549248 

3.1g sögn rotaði 2 0,301029996 

3.1h sögn pantaði 126 2,100370545 

3.1a andlag manninum 64836 4,811816214 

3.1b andlag greinina 28344 4,452461139 

3.1c andlag súpuna 318 2,50242712 

3.1d andlag steininum 2617 3,417803723 

3.1e andlag búðinginn 10 1 

3.1f andlag kettinum 1160 3,064457989 

3.1g andlag boxarann 7 0,84509804 

3.1h andlag pítsuna 76 1,880813592 
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3.1a orð1 með 179676 5,254490071 

3.1b orð1 með 179676 5,254490071 

3.1c orð1 í 784259 5,894459511 

3.1d orð1 í 784259 5,894459511 

3.1e orð1 með 179676 5,254490071 

3.1f orð1 úr 53188 4,72581366 

3.1g orð1 með 179676 5,254490071 

3.1h orð1 með 179676 5,254490071 

3.1a orð2 verkefnið. 12115 4,083323418 

3.1b orð2 pennanum. 318 2,50242712 

3.1c orð2 pottinum.  1253 3,097951071 

3.1d orð2 rúðuna. 298 2,474216264 

3.1e orð2 skeiðinni. 1762 3,246005904 

3.1f orð2 holunni. 1093 3,038620162 

3.1g orð2 högginu. 1130 3,053078443 

3.1h orð2 símanum. 6085 3,784260583 

 

númer 

setninga setningahluti fillervilla tíðni logtíðni 

1 frumlag Jórunn 163 2,212187604 

2 frumlag Selma 126 2,100370545 

3 frumlag Tómas 814 2,910624405 

4 frumlag Óttar 156 2,193124598 

5 frumlag Snorri 1322 3,121231455 

6 frumlag Emil 310 2,491361694 

7 frumlag Tryggvi 717 2,855519156 

8 frumlag Breki 19 1,278753601 

1 sögn hjálpuðum 3 0,477121255 

2 sögn skrifuðum 0 0 

3 sögn elduðuð 0 0 

4 sögn köstuðuð 0 0 

5 sögn borðuðuð 138 2,139879086 

6 sögn björguðum 0 0 

7 sögn rotuðuð 0 0 

8 sögn pöntuðum 0 0 

1 andlag stelpunni 2661 3,425044875 

2 andlag handritið 2096 3,321391278 

3 andlag kjúklinginn 333 2,522444234 

4 andlag bókinni 10519 4,021974455 

5 andlag grænmetið 879 2,943988875 

6 andlag hundinum 2074 3,316808752 

7 andlag hænuna 207 2,315970345 

8 andlag flugfarið 16 1,204119983 

1 orð1 með 179676 5,254490071 
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2 orð1 í 784259 5,894459511 

3 orð1 á 576157 5,760540843 

4 orð1 í 784259 5,894459511 

5 orð1 með 179676 5,254490071 

6 orð1 úr 53188 4,72581366 

7 orð1 með 179676 5,254490071 

8 orð1 á 576157 5,760540843 

1 orð2 lærdóminn. 372 2,57054294 

2 orð2 tölvunni.  2162 3,33485569 

3 orð2 pönnunni.  426 2,629409599 

4 orð2 tunnuna. 232 2,365487985 

5 orð2 gafflinum. 81 1,908485019 

6 orð2 búrinu. 346 2,539076099 

7 orð2 grjótinu.  416 2,619093331 

8 orð2 netinu.  2984 3,474798819 
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Viðauki B: Hér eru dómaprófin sem notuð voru í forkönnuninni.  

 

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

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

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

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

 

 Já: málfræðilega rétt.  

 ?: málfræðilega vafasamt.  

 Nei: málfræðilega rangt.  

 

Aldur þátttakanda: _________  

 

Kyn þátttakanda:  

 

 kk  □ 

 kvk:   □ 

 

Hæsta menntunarstig (krossaðu við hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið):  

 

 Grunnskólapróf  □ 

 Stúdentspróf   □ 

 Grunnnám í háskóla   □ 

 Framhaldsnám í háskóla  □  

 

       Já   ?   Nei 

 

Gísla leiddust fundirnir í vinnunni.    □  □  □ 

Baldri virtist drengirnir vera ánægðir.   □  □  □ 

Ragnar pantaði pítsuna með símanum.   □  □  □ 

Heimir hjálpaði manninum með verkefnið.   □  □  □ 

Tómas elduðuð kjúklinginn á pönnunni.   □  □  □ 

Óttar köstuðuð bókinni í tunnuna.    □  □  □ 

Fannar rotaði boxarann með högginu.   □  □  □ 

Sigrún kastaði steininum í rúðuna.    □  □  □ 

Nínu líkaði bækurnar á safninu.    □  □  □ 

Siggu líkuðu málverkin á veggjunum.   □  □  □ 

Jórunn hjálpuðum stelpunni með lærdóminn.  □  □  □ 

Birni sárnaði ummælin í blaðinu.    □  □  □ 
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Helgu þóttu sögurnar vera spennandi.   □  □  □ 

Bjarna bárust kassarnir um helgina.    □  □  □ 

Ásta bjargaði kettinum úr holunni.    □  □  □ 

Emil björguðum hundinum úr búrinu.   □  □  □ 

Sölku heyrðust samtölin vera leiðinleg.  □  □  □ 

Eydís eldaði súpuna í pottinum.   □  □  □ 

Vigni virtust konurnar vera þakklátar.   □  □  □ 

Rósu þótti drykkirnir vera hressandi.   □  □  □ 

Fjólu fundust bækurnar vera heillandi.   □  □  □ 

Fúsa fannst karlarnir vera þreytandi.   □  □  □ 

Breki pöntuðum flugfarið á netinu.    □  □  □ 

Tryggvi rotuðuð hænuna með grjótinu.   □  □  □ 

Jóni barst pakkarnir í vikunni.    □  □  □ 

Auðunn skrifaði greinina með pennanum.   □  □  □ 

Selma skrifuðum handritið í tölvunni.   □  □  □ 

Láru leiddist tímarnir í skólanum.    □  □  □ 

Linda borðaði búðinginn með skeiðinni.   □  □  □ 

Klöru heyrðist þættirnir vera lélegir.   □  □  □ 

Snorri borðuðuð grænmetið með gafflinum.  □  □  □ 

Mörtu sárnuðu ummælin í fréttinni.    □  □  □ 
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Þessi könnun gengur út að að þú dæmir hvort þér finnst setningarnar málfræðilega (ekki 

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

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

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

 

 Já: málfræðilega rétt.  

 ?: málfræðilega vafasamt.  

 Nei: málfræðilega rangt.  

 

Aldur þátttakanda: _________  

 

Kyn þátttakanda:  

 

 kk  □ 

 kvk:   □ 

 

Hæsta menntunarstig (krossaðu við hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið):  

 

 Grunnskólapróf  □ 

 Stúdentspróf   □ 

 Grunnnám í háskóla   □ 

 Framhaldsnám í háskóla  □  

 

       Já   ?   Nei 

 

Mörtu sárnuðu ummælin í fréttinni.  □ 

 

□ 

 

□ 

Snorri borðuðuð grænmetið með gafflinum.  □ 

 

□ 

 

□ 

Klöru heyrðist þættirnir vera lélegir.  □ 

 

□ 

 

□ 

Linda borðaði búðinginn með skeiðinni.  □ 

 

□ 

 

□ 

Láru leiddist tímarnir í skólanum.  □ 

 

□ 

 

□ 

Selma skrifuðum handritið í tölvunni.  □ 

 

□ 

 

□ 

Auðunn skrifaði greinina með pennanum.  □ 

 

□ 

 

□ 

Jóni barst pakkarnir í vikunni.  □ 

 

□ 

 

□ 

Tryggvi rotuðuð hænuna með grjótinu.  □ 

 

□ 

 

□ 

Breki pöntuðum flugfarið á netinu.  □ 

 

□ 

 

□ 

Fúsa fannst karlarnir vera þreytandi.  □ 

 

□ 

 

□ 

Fjólu fundust bækurnar vera heillandi.  □ 

 

□ 

 

□ 

Rósu þótti drykkirnir vera hressandi.  □ 

 

□ 

 

□ 
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Vigni virtust konurnar vera þakklátar.  □ 

 

□ 

 

□ 

Eydís eldaði súpuna í pottinum. □ 

 

□ 

 

□ 

Sölku heyrðust samtölin vera leiðinleg. □ 

 

□ 

 

□ 

Emil björguðum hundinum úr búrinu.  □ 

 

□ 

 

□ 

Ásta bjargaði kettinum úr holunni.  □ 

 

□ 

 

□ 

Bjarna bárust kassarnir um helgina.  □ 

 

□ 

 

□ 

Helgu þóttu sögurnar vera spennandi.  □ 

 

□ 

 

□ 

Birni sárnaði ummælin í blaðinu.  □ 

 

□ 

 

□ 

Jórunn hjálpuðum stelpunni með lærdóminn.  □ 

 

□ 

 

□ 

Siggu líkuðu málverkin á veggjunum.  □ 

 

□ 

 

□ 

Nínu líkaði bækurnar á safninu.  □ 

 

□ 

 

□ 

Sigrún kastaði steininum í rúðuna.  □ 

 

□ 

 

□ 

Fannar rotaði boxarann með högginu.  □ 

 

□ 

 

□ 

Óttar köstuðuð bókinni í tunnuna.  □ 

 

□ 

 

□ 

Tómas elduðuð kjúklinginn á pönnunni.  □ 

 

□ 

 

□ 

Heimir hjálpaði manninum með verkefnið.  □ 

 

□ 

 

□ 

Ragnar pantaði pítsuna með símanum.  □ 

 

□ 

 

□ 

Baldri virtist drengirnir vera ánægðir.  □ 

 

□ 

 

□ 

Gísla leiddust fundirnir í vinnunni.  □ 

 

□ 

 

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

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

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

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

 

 Já: málfræðilega rétt.  

 ?: málfræðilega vafasamt.  

 Nei: málfræðilega rangt.  

 

Aldur þátttakanda: _________  

 

Kyn þátttakanda:  

 

 kk  □ 

 kvk:   □ 

 

Hæsta menntunarstig (krossaðu við hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið):  

 

 Grunnskólapróf  □ 

 Stúdentspróf   □ 

 Grunnnám í háskóla   □ 

 Framhaldsnám í háskóla  □  

 

       Já   ?   Nei 

 

Snorri borðuðuð grænmetið með gafflinum.  □ 

 

□ 

 

□ 

Fjólu fundust bækurnar vera heillandi.  □ 

 

□ 

 

□ 

Gísla leiddust fundirnir í vinnunni.  □ 

 

□ 

 

□ 

Baldri virtist drengirnir vera ánægðir.  □ 

 

□ 

 

□ 

Ragnar pantaði pítsuna með símanum.  □ 

 

□ 

 

□ 

Heimir hjálpaði manninum með verkefnið.  □ 

 

□ 

 

□ 

Tómas elduðuð kjúklinginn á pönnunni.  □ 

 

□ 

 

□ 

Fannar rotaði boxarann með högginu.  □ 

 

□ 

 

□ 

Sigrún kastaði steininum í rúðuna.  □ 

 

□ 

 

□ 

Nínu líkaði bækurnar á safninu.  □ 

 

□ 

 

□ 

Jórunn hjálpuðum stelpunni með lærdóminn.  □ 

 

□ 

 

□ 

Birni sárnaði ummælin í blaðinu.  □ 

 

□ 

 

□ 

Helgu þóttu sögurnar vera spennandi.  □ 

 

□ 

 

□ 
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Bjarna bárust kassarnir um helgina.  □ 

 

□ 

 

□ 

Ásta bjargaði kettinum úr holunni.  □ 

 

□ 

 

□ 

Auðunn skrifaði greinina með pennanum.  □ 

 

□ 

 

□ 

Sölku heyrðust samtölin vera leiðinleg. □ 

 

□ 

 

□ 

Eydís eldaði súpuna í pottinum. □ 

 

□ 

 

□ 

Vigni virtust konurnar vera þakklátar.  □ 

 

□ 

 

□ 

Rósu þótti drykkirnir vera hressandi.  □ 

 

□ 

 

□ 

Breki pöntuðum flugfarið á netinu.  □ 

 

□ 

 

□ 

Tryggvi rotuðuð hænuna með grjótinu.  □ 

 

□ 

 

□ 

Jóni barst pakkarnir í vikunni.  □ 

 

□ 

 

□ 

Emil björguðum hundinum úr búrinu.  □ 

 

□ 

 

□ 

Selma skrifuðum handritið í tölvunni.  □ 

 

□ 

 

□ 

Láru leiddist tímarnir í skólanum.  □ 

 

□ 

 

□ 

Linda borðaði búðinginn með skeiðinni.  □ 

 

□ 

 

□ 

Klöru heyrðist þættirnir vera lélegir.  □ 

 

□ 

 

□ 

Fúsa fannst karlarnir vera þreytandi.  □ 

 

□ 

 

□ 

Mörtu sárnuðu ummælin í fréttinni.  □ 

 

□ 

 

□ 

Siggu líkuðu málverkin á veggjunum.  □ 

 

□ 

 

□ 

Óttar köstuðuð bókinni í tunnuna.  □ 

 

□ 

 

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

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

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

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

 

 Já: málfræðilega rétt.  

 ?: málfræðilega vafasamt.  

 Nei: málfræðilega rangt.  

 

Aldur þátttakanda: _________  

 

Kyn þátttakanda:  

 

 kk  □ 

 kvk:   □ 

 

Hæsta menntunarstig (krossaðu við hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið):  

 

 Grunnskólapróf  □ 

 Stúdentspróf   □ 

 Grunnnám í háskóla   □ 

 Framhaldsnám í háskóla  □  

 

       Já   ?   Nei 

 

Óttar köstuðuð bókinni í tunnuna.  □ 

 

□ 

 

□ 

Siggu líkuðu málverkin á veggjunum.  □ 

 

□ 

 

□ 

Mörtu sárnuðu ummælin í fréttinni.  □ 

 

□ 

 

□ 

Fúsa fannst karlarnir vera þreytandi.  □ 

 

□ 

 

□ 

Klöru heyrðist þættirnir vera lélegir.  □ 

 

□ 

 

□ 

Linda borðaði búðinginn með skeiðinni.  □ 

 

□ 

 

□ 

Láru leiddist tímarnir í skólanum.  □ 

 

□ 

 

□ 

Selma skrifuðum handritið í tölvunni.  □ 

 

□ 

 

□ 

Emil björguðum hundinum úr búrinu.  □ 

 

□ 

 

□ 

Jóni barst pakkarnir í vikunni.  □ 

 

□ 

 

□ 

Tryggvi rotuðuð hænuna með grjótinu.  □ 

 

□ 

 

□ 

Breki pöntuðum flugfarið á netinu.  □ 

 

□ 

 

□ 

Rósu þótti drykkirnir vera hressandi.  □ 

 

□ 

 

□ 
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Vigni virtust konurnar vera þakklátar.  □ 

 

□ 

 

□ 

Eydís eldaði súpuna í pottinum. □ 

 

□ 

 

□ 

Sölku heyrðust samtölin vera leiðinleg. □ 

 

□ 

 

□ 

Auðunn skrifaði greinina með pennanum.  □ 

 

□ 

 

□ 

Ásta bjargaði kettinum úr holunni.  □ 

 

□ 

 

□ 

Bjarna bárust kassarnir um helgina.  □ 

 

□ 

 

□ 

Helgu þóttu sögurnar vera spennandi.  □ 

 

□ 

 

□ 

Birni sárnaði ummælin í blaðinu.  □ 

 

□ 

 

□ 

Jórunn hjálpuðum stelpunni með lærdóminn.  □ 

 

□ 

 

□ 

Nínu líkaði bækurnar á safninu.  □ 

 

□ 

 

□ 

Sigrún kastaði steininum í rúðuna.  □ 

 

□ 

 

□ 

Fannar rotaði boxarann með högginu.  □ 

 

□ 

 

□ 

Tómas elduðuð kjúklinginn á pönnunni.  □ 

 

□ 

 

□ 

Heimir hjálpaði manninum með verkefnið.  □ 

 

□ 

 

□ 

Ragnar pantaði pítsuna með símanum.  □ 

 

□ 

 

□ 

Baldri virtist drengirnir vera ánægðir.  □ 

 

□ 

 

□ 

Gísla leiddust fundirnir í vinnunni.  □ 

 

□ 

 

□ 

Fjólu fundust bækurnar vera heillandi.  □ 

 

□ 

 

□ 

Snorri borðuðuð grænmetið með gafflinum.  □ 

 

□ 

 

□ 
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Viðauki C:  
 

Í þessum viðauka eru prófsetningarnar og uppfyllisetningarnar sem notaðar voru í 

aðalkönnuninni. Þá eru einnig upplýsingar um flokkunina á setningunum eftir hópunum 

x, y og z. Einnig birtast já/nei-spurningarnar sem þátttakendurnir svöruðu.  

 

Hér eru prófsetningarnar:  

 

Hópur Prófsetningar Spurningar 

x Kennaranum þótti ritgerðin vera áhugaverð 

Þótti kennaranum ritgerðin vera 

áhugaverð? 

y Kennaranum þótti ritgerðirnar vera áhugaverðar 

Þótti kennaranum ritgerðirnar 

vera áhugaverðar? 

z Kennaranum þóttu ritgerðirnar vera áhugaverðar 

Þóttu kennaranum ritgerðirnar 

vera áhugaverðar? 

y Drengnum þótti spilið vera skemmtileg 

 z Drengnum þótti spilin vera skemmtileg 

 x Drengnum þóttu spilin vera skemmtileg 

 z Prófessornum þótti fyrirlesturinn vera leiðinlegur 

 x Prófessornum þótti fyrirlestrarnir vera leiðinlegir 

 y Prófessornum þóttu fyrirlestrarnir vera leiðinlegir 

 x Manninum fannst drykkurinn vera bragðgóður 

 y Manninum fannst drykkirnir vera bragðgóðir 

 z Manninum fundust drykkirnir vera bragðgóðir 

 

y 

Tónlistarmanninum fannst hljóðfærið vera 

hljómfagurt 

Fannst tónlistarmanninum 

hljóðfærið hljóma illa? 

z Tónlistarmanninum fannst hljóðfærin vera hljómfögur 

Fannst tónlistarmanninum 

hljóðfærin hljóma illa? 

x 

Tónlistarmanninum fundust hljóðfærin vera 

hljómfögur 

Fundust tónlistarmanninum 

hljóðfærin hjóma illa? 

z Listamanninum fannst listaverkið vera fallegt 

 x Listamanninum fannst listaverkin vera falleg 

 y Listamanninum fundust listaverkin vera falleg 

 x Stráknum heyrðist pokinn hafa rifnað 

 y Stráknum heyrðist pokarnir hafa rifnað 

 z Stráknum heyrðust pokarnir hafa rifnað 

 y Stelpunni heyrðist skálin hafa splundrast 

 z Stelpunni heyrðist skálarnar hafa splundrast 

 x Stelpunni heyrðust skálarnar hafa splundrast 

 

z Konunni heyrðist bollinn hafa brotnað 

Heyrðist konunni bollinn hafa 

brotnað? 

x Konunni heyrðist bollarnir hafa brotnað 

Heyrðist konunni bollarnir hafa 

brotnað? 

y Konunni heyrðust bollarnir hafa brotnað 

Heyrðust konunni bollarnir hafa 

brotnað? 
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x Barninu virtist leikfangið vera ónýtt 

Virtist konunni leikfangið vera 

ónýtt? 

y Barninu virtist leikföngin vera ónýt 

Virtist konunni leikföngin vera 

ónýt? 

z Barninu virtust leikföngin vera ónýt 

Virtust konunni leikföngin vera 

ónýt? 

y Piltinum virtist tölvuleikurinn vera bilaður 

 z Piltinum virtist tölvuleikirnir vera bilaðir 

 x Piltinum virtust tölvuleikirnir vera bilaðir 

 z Verktakanum virtist rúðan vera rispuð 

 x Verktakanum virtist rúðurnar vera rispaðar 

 y Verktakanum virtust rúðurnar vera rispaðar 

 x Fræðimanninum leiddist ræðan á ráðstefnunni 

 y Fræðimanninum leiddist ræðurnar á ráðstefnunni 

 z Fræðimanninum leiddust ræðurnar á ráðstefnunni 

 y Ritaranum leiddist samtalið við viðskiptavinina Leiddist ritaranum samtalið? 

z Ritaranum leiddist samtölin við viðskiptavinina Leiddist ritaranum samtölin? 

x Ritaranum leiddust samtölin við viðskiptavinina Leiddust ritaranum samtölin? 

z Föðurnum leiddist ferðalagið með fjölskyldunni 

 x Föðurnum leiddist ferðalögin með fjölskyldunni 

 y Föðurnum leiddust ferðalögin með fjölskyldunni 

 x Listmálaranum líkaði málverkið á sýningunni  

 y Listmálaranum líkaði málverkin á sýningunni 

 z Listmálaranum líkuðu málverkin á sýningunni 

 y Forritaranum líkaði forritið í tölvunni 

 z Forritaranum líkaði forritin í tölvunni 

 x Forritaranum líkuðu forritin í tölvunni 

 

z Teiknaranum líkaði teikningin á safninu 

Líkaði teiknaranum illa við 

teikninguna? 

x Teiknaranum líkaði teikningarnar á safninu 

Líkaði teiknaranum illa við 

teikningarnar? 

y Teiknaranum líkuðu teikningarnar á safninu 

Líkuðu teiknaranum illa við 

teikningarnar? 

x Starfsmanninum barst kassinn í dag 

Barst starfsmanninum kassinn í 

dag? 

y Starfsmanninum barst kassarnir í dag 

Barst starfsmanninum kassarnir 

í dag? 

z Starfsmanninum bárust kassarnir í dag 

Bárust starfsmanninum 

kassarnir í dag? 

y Yfirmanninum barst pakkinn um helgina 

 z Yfirmanninum barst pakkarnir um helgina 

 x Yfirmanninum bárust pakkarnir um helgina 

 z Stúlkunni barst bæklingurinn í vikunni 

 x Stúlkunni barst bæklingarnir í vikunni 

 y Stúlkunni bárust bæklingarnir í vikunni 

 x Stjórnmálamanninum sárnaði gagnrýnin í tímaritinu 
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y Stjórnmálamanninum sárnaði ummælin í tímaritinu 

 z Stjórnmálamanninum sárnuðu ummælin í tímaritinu 

 

y Leikaranum sárnaði gagnrýnin í fréttinni 

Sárnaði forsetanum gagnrýnin í 

fréttinni? 

z Leikaranum sárnaði ummælin í fréttinni 

Sárnaði forsetanum ummælin í 

fréttinni? 

x Leikaranum sárnuðu ummælin í fréttinni 

Sárnuðu forsetanum ummælin í 

fréttinni? 

z Þingmanninum sárnaði gagnrýnin í blaðinu 

 x Þingmanninum sárnaði ummælin í blaðinu 

 y Þingmanninum sárnuðu ummælin í blaðinu 

 x Harðstjórarnir lamdi þrælana í húsinu Lömdu harðstjórarnir þrælana? 

y Harðstjórarnir lömdu þrælana í húsinu Lömdu harðstjórarnir þrælana? 

z Leikstjórarnir leikstýrði kvikmyndinni í fyrra 

Leikstýrðu leikstjórarnir 

kvikmyndinni í fyrra? 

y Leikstjórarnir leikstýrðu kvikmyndinni í fyrra 

 z Nemendurnir lagfærði villurnar í ritgerðinni 

 z Nemendurnir lagfærðu villurnar í ritgerðinni 

 x Dömurnar bókaði tíma hjá snyrtifræðingnum 

 x Dömurnar bókuðu tíma hjá snyrtifræðingnum 

 y Smábörnin litaði myndina með trélitunum 

 

x Smábörnin lituðu myndina með trélitunum 

Lituðu smábörnin myndina með 

pennanum? 

y Bakararnir bakaði kökurnar í ofninum Bökuðu víkingarnir kökurnar? 

z Bakararnir bökuðu kökurnar í ofninum 

Bökuðu flugfreyjurnar 

kökurnar? 

 

Hér eru uppfyllisetningarnar:  

 

Uppfyllisetningar Spurningar 

Markmaðurinn varði skotið frá 

andstæðingnum Varði markmaðurinn skotið? 

Fréttamaðurinn skrifaði fréttagreinina um 

atvikið Skrifaði fréttamaðurinn fréttagreinina? 

Skólastrákurinn skilaði heimaverkefninu í 

tölvupósti 

Skilaði skólastrákurinn heimaverkefninu í 

tölvupósti? 

Amman prjónaði trefillinn fyrir barnabarnið Prjónaði amman trefilinn fyrir barnabarnið? 

Afinn lagði bílnum í stæðið Lagði afinn bílnum í stæðið? 

Lögmaðurinn varði skjólstæðinginn í 

dómsalnum Varði lögmaðurinn skjólstæðinginn? 

Kokkurinn eldaði steikina á eldavélinni Eldaði kokkurinn steikina? 

Sjóræninginn faldi fjarsjóðinn á eyðieyjunni Faldi sjórænginn fjarsjóðinn í stórborginni? 

Dómarinn dæmdi blaðamanninn í fangelsi Dæmdi glæpamaðurinn blaðamanninn í fangelsi? 

Flugmaðurinn lenti flugvélinni á 

flugvellinum Lendi flugmaðurinn geimskipinu á flugvellinum? 

Róninn þambaði vínið úr flöskunni Þambaði róninn mjólk? 
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Hjúkrunarfræðingurinn setti gifs á fótinn Setti hjúkrunarfræðingurinn gifs á höndina? 

Klifurgarpurinn kleif fjallið í fyrra Kleif klifurgarpurinn fjallið í gær? 

Gesturinn borðaði tertusneiðina með 

gafflinum Borðaði gesturinn tertusneiðina með skeiðinni? 

Ræstitæknirinn skúraði gólfið á ganginum 

 Grænmetisætan ræktaði tómata í garðinum 

 Barþjónarnir framreiddu kokteilana fyrir 

gestina 

 Karlinn drakk bjórinn úr glasinu 

 Lögreglukonan handtók glæpamanninn 

fyrir glæpinn 

 Framkvæmdastjórinn rak starfsmanninn í 

gær 

 Næringarfræðingurinn smakkaði 

heilsudrykkinn í gær 

 Sölumaðurinn seldi bílinn í gær 

 Bóndinn klappaði hestinum í hesthúsinu 

 Leikkonan vann Óskarinn fyrir hlutverkið 

 Brúðguminn skar brúðkaupstertuna með 

hnífnum 

 Hermaðurinn drap óvininn með hnífnum 

 Arkitektarnir teiknuðu myndirnar af húsinu 

 Ræningjarnir rændu peningunum úr 

hvelfinguninni 

 Aðstoðamennirnir aðstoðuðu forsetann í 

kosningabaráttunni 

 Kraftakarlarnir lyftu lóðunum í 

líkamsræktarstöðinni 

 Húsvörðurinn læsti hurðinni með lyklinum 

 Skemmtikrafturinn skemmti áhorfendunum 

í næturklúbbnum 

 Sendillinn skilaði sendingunni til píparans 

 Galdrakarlarnir brugguðu galdradrykkinn í 

pottinum 

 Mannætan steikti kjötið á pönnunni 

 Njósnararnir stálu gögnunum í tölvunni 

 Kjötætan henti grænmetinu í ruslið 

 Geimfarinn brotlenti geimskipinu í sjónum 

 Sjómanninum veiddi ýsuna úr sjónum 

 Sálfræðingurinn skrifaði skýrsluna um 

sjúklinginn 

 Gjaldkerinn hjálpaði lögfræðingnum með 

skattskilin 

 Einkaspæjarinn leysti ráðgátuna fyrir 

skjólstæðinginn 

 Morðingjarnir myrtu fórnarlömbin með 

sleggjunni 
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Dansarinn samdi dansverkið fyrir 

sýninguna 

 Smiðurinn sagaði spýturnar með söginni 

 Fatahönnuðurinn hannaði jakkann fyrir 

tískusýninguna 

 Rokkarinn spilaði lagið á tónleikunum 

 Efnafræðingurinn skrifaði efnajöfnuna á 

töfluna 

 Fornleifafræðingnum langaði að grafa upp 

minjarnar   

 Íþróttakappanum langaði að keppa á 

Ólympíuleikunum   

 Grínistann langaði að láta alla gestina hlæja  

 Grænmetisætuna langaði að prófa að 

smakka kjöt  

 Lækninum vantaði beitta skurðhnífinn fyrir 

skurðaðgerðina   

 Málaranum vantaði græna málning fyrir 

málverkið   

 Munkinn vantaði messuvín fyrir messuna    Vantaði munkinn messuvín? 

Námsráðgjafann vantaði fartölvuna fyrir 

mikilvæga fundinn   Vantaði námsráðgjafann farsíma? 

Skólastjóranum hlakkaði til að skólaárinu 

lyki   Hlakkaði skólastjórann til að skólaárinu lyki? 

Norninni hlakkaði mikið til 

hrekkjavökuhátíðarinnar    Hlakkaði stelpunni til hrekkjavökuhátíðarinnar? 

Söngvarinn hlakkaði mikið til 

söngkeppninnar    Hlakkaði söngvarinn til söngkeppninnar? 

Vísindamaðurinn hlakkaði til að fá 

niðurstöður úr rannsókninni 

Hlakkaði biskupinn til að fá niðurstöður úr 

rannsókninni? 
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Viðauki D:  
 

Í þessum viðauka koma fram tíðniupplýsingar um orðin í prófsetningunum. Þessar 

tíðniupplýsingar voru sóttar í Markaða íslenska málheild (mim.hi.is). Notuð voru 

mismunandi leitarskilyrði fyrir hina mismunandi setningahluta: frumlögin (allar 

orðmyndir og nafnorð); sagnirnar (allar orðmyndir og sagnorð); forsetningarnar (allar 

orðmyndir og forsetning); lýsingarorðin (allar orðmyndir og lýsingarorð).  

 

Tíðniupplýsingarnar sem hér eru sýndar eru logtíðnir. Logtíðnin var reiknuð í Excel 

með jöfnunni „=log().“ Tíðniupplýsingarnar úr Markaðri íslenskri málheild er settar inn 

í þessa jöfnu. Með því að nota þetta þá er hægt að sjá betur muninn á tíðninni á skala. Ef 

við værum t.d. með eftirfarandi tíðniupplýsingar um fjögur orð (logtíðnin er í 

svigunum): 5 (0,69897) og 8 (0,90309), 1005 (3,002166) og 1008 (3,003461). Eins og 

sést á upphaflegu tíðnitölunum þá er einungis 3 stiga munur á báðum pörunum en með 

logtíðninni sést að það er meiri munur á 5 og 8 samanborið við 1005 og 1008.  

 

Prófsetningar Frumlag Sögn Andlag Orð1 Orð2 

Kennaranum þótti ritgerðin vera áhugaverð 3,60  3,48  3,04  4,63  3,22  

Kennaranum þótti ritgerðirnar vera áhugaverðar 3,60  3,48  3,04  4,63  3,22  

Kennaranum þóttu ritgerðirnar vera áhugaverðar 3,60  2,57  3,04  4,63  3,22  

Drengnum þótti spilið vera skemmtileg 3,41  3,48  3,01  4,63  3,70  

Drengnum þótti spilin vera skemmtileg 3,41  3,48  3,01  4,63  3,70  

Drengnum þóttu spilin vera skemmtileg 3,41  2,57  3,01  4,63  3,70  

Prófessornum þótti fyrirlesturinn vera leiðinlegur 3,10  3,48  3,09  4,63  2,94  

Prófessornum þótti fyrirlestrarnir vera leiðinlegir 3,10  3,48  3,09  4,63  2,94  

Prófessornum þóttu fyrirlestrarnir vera leiðinlegir 3,10  2,57  3,09  4,63  2,94  

Manninum fannst drykkurinn vera bragðgóður 4,81  3,65  2,68  4,63  1,94  

Manninum fannst drykkirnir vera bragðgóðir 4,81  3,65  2,68  4,63  1,94  

Manninum fundust drykkirnir vera bragðgóðir 4,81  2,24  2,68  4,63  1,94  

Tónlistarmanninum fannst hljóðfærið vera 

hljómfagurt 2,81  3,65  2,70  4,63  1,15  

Tónlistarmanninum fannst hljóðfærin vera 

hljómfögur 2,81  3,65  2,70  4,63  1,15  

Tónlistarmanninum fundust hljóðfærin vera 

hljómfögur 2,81  2,24  2,70  4,63  1,15  

Listamanninum fannst listaverkið vera fallegt 3,23  3,65  2,64  4,63  3,65  

Listamanninum fannst listaverkin vera falleg 3,23  3,65  2,64  4,63  3,65  

Listamanninum fundust listaverkin vera falleg 3,23  2,24  2,64  4,63  3,65  

Stráknum heyrðist pokinn hafa rifnað 3,51  2,63  2,77  5,52  2,09  

Stráknum heyrðist pokarnir hafa rifnað 3,51  2,63  2,77  5,52  2,09  
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Stráknum heyrðust pokarnir hafa rifnað 3,51  1,97  2,77  5,52  2,09  

Stelpunni heyrðist skálin hafa splundrast 3,43  2,63  2,71  5,52  1,72  

Stelpunni heyrðist skálarnar hafa splundrast 3,43  2,63  2,71  5,52  1,72  

Stelpunni heyrðust skálarnar hafa splundrast 3,43  1,97  2,71  5,52  1,72  

Konunni heyrðist bollinn hafa brotnað 4,34  2,63  2,74  5,52  2,62  

Konunni heyrðist bollarnir hafa brotnað 4,34  2,63  2,74  5,52  2,62  

Konunni heyrðust bollarnir hafa brotnað 4,34  1,97  2,74  5,52  2,62  

Barninu virtist leikfangið vera ónýtt 4,50  3,34  2,42  4,63  2,53  

Barninu virtist leikföngin vera ónýt 4,50  3,34  2,42  4,63  2,53  

Barninu virtust leikföngin vera ónýt 4,50  2,79  2,42  4,63  2,53  

Piltinum virtist tölvuleikurinn vera bilaður 2,81  3,34  2,42  4,63  2,13  

Piltinum virtist tölvuleikirnir vera bilaðir 2,81  3,34  2,42  4,63  2,13  

Piltinum virtust tölvuleikirnir vera bilaðir 2,81  2,79  2,42  4,63  2,13  

Verktakanum virtist rúðan vera rispuð 2,70  3,34  2,47  4,63  1,23  

Verktakanum virtist rúðurnar vera rispaðar 2,70  3,34  2,47  4,63  1,23  

Verktakanum virtust rúðurnar vera rispaðar 2,70  2,79  2,47  4,63  1,23  

Fræðimanninum leiddist ræðan á ráðstefnunni 3,29  1,95  3,28  5,76  3,41  

Fræðimanninum leiddist ræðurnar á ráðstefnunni 3,29  1,95  3,28  5,76  3,41  

Fræðimanninum leiddust ræðurnar á ráðstefnunni 3,29  1,51  3,28  5,76  3,41  

Ritaranum leiddist samtalið við viðskiptavinina 2,58  1,95  3,27  5,28  3,24  

Ritaranum leiddist samtölin við viðskiptavinina 2,58  1,95  3,27  5,28  3,24  

Ritaranum leiddust samtölin við viðskiptavinina 2,58  1,51  3,27  5,28  3,24  

Föðurnum leiddist ferðalagið með fjölskyldunni 3,63  1,95  3,22  5,25  3,89  

Föðurnum leiddist ferðalögin með fjölskyldunni 3,63  1,95  3,22  5,25  3,89  

Föðurnum leiddust ferðalögin með fjölskyldunni 3,63  1,51  3,22  5,25  3,89  

Listmálaranum líkaði málverkið á sýningunni  2,05  2,30  2,81  5,76  3,61  

Listmálaranum líkaði málverkin á sýningunni 2,05  2,30  2,81  5,76  3,61  

Listmálaranum líkuðu málverkin á sýningunni 2,05  0,48  2,81  5,76  3,61  

Forritaranum líkaði forritið í tölvunni 1,49  2,30  2,82  5,89  3,33  

Forritaranum líkaði forritin í tölvunni 1,49  2,30  2,82  5,89  3,33  

Forritaranum líkuðu forritin í tölvunni 1,49  0,48  2,82  5,89  3,33  

Teiknaranum líkaði teikningin á safninu 1,59  2,30  2,81  5,76  3,34  

Teiknaranum líkaði teikningarnar á safninu 1,59  2,30  2,81  5,76  3,34  

Teiknaranum líkuðu teikningarnar á safninu 1,59  0,48  2,81  5,76  3,34  

Starfsmanninum barst kassinn í dag 4,00  2,91  2,89  5,89  4,60  

Starfsmanninum barst kassarnir í dag 4,00  2,91  2,89  5,89  4,60  

Starfsmanninum bárust kassarnir í dag 4,00  2,78  2,89  5,89  4,60  

Yfirmanninum barst pakkinn um helgina 3,13  2,91  2,84  5,41  3,78  

Yfirmanninum barst pakkarnir um helgina 3,13  2,91  2,84  5,41  3,78  

Yfirmanninum bárust pakkarnir um helgina 3,13  2,78  2,84  5,41  3,78  

Stúlkunni barst bæklingurinn í vikunni 3,51  2,91  2,87  5,89  3,94  

Stúlkunni barst bæklingarnir í vikunni 3,51  2,91  2,87  5,89  3,94  

Stúlkunni bárust bæklingarnir í vikunni 3,51  2,78  2,87  5,89  3,94  
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Stjórnmálamanninum sárnaði gagnrýnin í tímaritinu 3,02  1,36  3,08  5,89  3,08  

Stjórnmálamanninum sárnaði ummælin í tímaritinu 3,02  1,36  2,93  5,89  3,08  

Stjórnmálamanninum sárnuðu ummælin í tímaritinu 3,02  0,00  2,93  5,89  3,08  

Leikaranum sárnaði gagnrýnin í fréttinni 3,02  1,36  3,08  5,89  3,54  

Leikaranum sárnaði ummælin í fréttinni 3,02  1,36  2,93  5,89  3,54  

Leikaranum sárnuðu ummælin í fréttinni 3,02  0,00  2,93  5,89  3,54  

Þingmanninum sárnaði gagnrýnin í blaðinu 3,68  1,36  3,08  5,89  3,70  

Þingmanninum sárnaði ummælin í blaðinu 3,68  1,36  2,93  5,89  3,70  

Þingmanninum sárnuðu ummælin í blaðinu 3,68  0,00  2,93  5,89  3,70  

Harðstjórarnir lamdi þrælana í húsinu 1,82  1,76  2,42  5,89  4,06  

Harðstjórarnir lömdu þrælana í húsinu 1,82  0,95  2,42  5,89  4,06  

Leikstjórarnir leikstýrði kvikmyndinni í fyrra 3,02  1,84  3,42  5,89  3,60  

Leikstjórarnir leikstýrðu kvikmyndinni í fyrra 3,02  0,30  3,42  5,89  3,60  

Nemendurnir lagfærði villurnar í ritgerðinni 3,78  1,00  2,71  5,89  3,04  

Nemendurnir lagfærðu villurnar í ritgerðinni 3,78  0,60  2,71  5,89  3,04  

Dömurnar bókaði tíma hjá snyrtifræðingnum 2,09  1,15  4,49  4,54  1,04  

Dömurnar bókuðu tíma hjá snyrtifræðingnum 2,09  0,85  4,49  4,54  1,04  

Smábörnin litaði myndina með trélitunum 1,98  1,15  4,35  5,25  0,70  

Smábörnin lituðu myndina með trélitunum 1,98  1,11  4,35  5,25  0,70  

Bakararnir bakaði kökurnar í ofninum 2,01  1,81  2,73  5,89  2,74  

Bakararnir bökuðu kökurnar í ofninum 2,01  0,95  2,73  5,89  2,74  
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Viðauki E:  
 

Hér eru leiðbeiningarnar sem fylgdu með dómaprófinu:  

 

Lestu eftirfarandi setningar vandlega og merktu við hvort þér finnst þær málfræðilega 

(ekki merkingarlega) mögulegar eða ómögulegar. Mikilvægt er að þú dæmir 

setningarnar eftir eigin máltilfinningu. Það er ekkert rétt eða rangt svar, heldur einungis 

hvað þér finnst.  

 

(1) þýðir að setningin er málfræðilega óeðlileg og skrítin; (5) þýðir að setningin er 

málfræðilega eðlileg. Til dæmis: 

 

Starfsmaðurinn skrifaði skýrsluna um atvikið. 

1             2          3         4             5 

alveg ómöguleg                              alveg möguleg 

 

Ef þér finnst setningin vera út í hött og þú gætir ekki notað slíka setningu, skaltu merkja 

við (1); ef þér finnst setningin vera eðlileg og þú gætir alveg notað slíka setningu, skaltu 

merkja við (5). Ef þú ert ekki alveg viss, skaltu velja 2/3/4 eftir því hvað þér finnst. 

 

Eitt dæmi í viðbót: 

 

Starfsmaðurinn skrifuðu skýrsluna um atvikið. 

1             2          3         4             5 

alveg ómöguleg                              alveg möguleg 

 

Ef þér finnst setningin vera út í hött og þú gætir ekki notað slíka setningu, skaltu merkja 

við (1); ef þér finnst setningin vera eðlileg og þú gætir alveg notað slíka setningu, skaltu 

merkja við (5). Ef þú ert ekki alveg viss, skaltu velja 2/3/4 eftir því hvað þér finnst. 

 

Byrjum svo! 
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Viðauki F:  
 

Hér er auglýsingin sem send var út til að auglýsa eftir þátttakendum fyrir 

aðalkönnunina. Hér er auglýsingin og leiðbeiningar fyrir þátttakendurna til að finna 

staðinn þar sem lestrarkönnunin var framkvæmd. Lestrarkönnunin var framkvæmd í 

kjallaranum í Odda í rannsóknarstofu Sálfræðideildar Háskóla Íslands.  

 

Auglýsi eftir þátttakendum fyrir könnun 
(bíómiðaleikur)  

 

Kæri lesandi, 

 

Bjarni Barkarson heiti ég. Ég er meistaranemi í almennum málvísindum við Háskóla 

Íslands og mig vantar þátttakendur fyrir rannsókn sem ég þarf að framkvæma fyrir 

meistararitgerð mína. 

 

Rannsóknin er í tveimur hlutum. Fyrri hluti rannsóknarinnar felst í svokallaðri 

lestrarkönnun. Í þessu felst að þátttakendur lesa setningar, orð fyrir orð, af tölvuskjá og 

fletta á milli orðanna með bilslá á lyklaborði. Markmiðið er að mæla hversu lengi 

þátttakendurnir eru að lesa hvert orð í setningunum. Seinni hlutinn felst í því að 

þátttakendur fá sendan tengil að könnun á netinu í tölvupósti. Í þessari könnun munu 

þátttakendurnir dæma setningar málfræðilega mögulegar eða ómögulegar. Þessi hluti 

rannsóknarinnar mun fara fram einni til tveimur vikum eftir að þátttakendur hafa tekið 

þátt í lestrarkönnuninni.  

 

Eftir að hafa lokið rannsókninni geta þátttakendur skráð sig í vinningalottó en þegar 

rannsókninni lýkur mun ég draga fjóra heppna þátttakendur úr pottinum og þeir munu 

vinna bíómiða í Sambíóin.  

 

Hvor hluti rannsóknarinnar tekur u.þ.b. 20-30 mínútur. 

 

Lestrarkönnunin verður framkvæmd á rannsóknarstofu Sálfræðideildar Háskóla Íslands 

í Odda (nákvæm tímasetning verður ákveðin í samráði við þátttakendur). Finna má 

leiðbeiningar til að finna rannsóknarstofuna í pdf skjalinu sem fylgir með þessum 

tölvupósti.  

 

Þátttakendurnir verða að eiga íslensku að móðurmáli. Þátttakendur mega hvorki hafa 

talgalla né lestrarörðugleika og þeir mega heldur ekki vera heyrnarskertir.  

 

Einu bakgrunnsupplýsingarnar sem beðið verður um eru aldur, kyn og menntun 

þátttakenda. Nöfn þátttakenda verða ekki notuð í úrvinnslu rannsóknarinnar. Ekki 

verður hægt að tengja niðurstöður rannsóknarinnar við ákveðna þátttakendur. 

 

Ef þú hefur áhuga á að taka þátt í þessari rannsókn þá getur þú sent mér tölvupóst á 

netfang mitt: bjb36@hi.is. Leiðbeinendur mínir eru Jóhannes Gísli Jónsson prófessor 

við HÍ (jj@hi.is) og Sigríður Sigurjónsdóttir prófessor við HÍ (siggasig@hi.is). 

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar.  

mailto:bjb36@hi.is
mailto:jj@hi.is
mailto:siggasig@hi.is
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Ástæðan fyrir því að þú færð þennan tölvupóst er að netfangið þitt er á lista sem 

Rannsóknarstofan í taugamálvísindum við HÍ hefur safnað saman. Ef þú vilt að 

netfangið þitt verði fjarlægt af þessum lista þá getur þú svarað þessum tölvupósti og 

látið vita að þú viljir að netfangið þitt verði fjarlægt af listanum. Netfanginu verður svo 

eytt af listanum strax.  

 

Virðingarfyllst, 

Bjarni Barkarson, 

meistaranemi við Háskóla Íslands. 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

Hér fyrir neðan eru leiðbeiningar fyrir þátttakendurna til að vita hvert þeir áttu að mæta 

til að taka þátt í sjálfstýrðu lestrarrannsókninni. Þetta var í sér PDF skjali sem sent var 

með auglýsingunni til þátttakendanna í tölvupósti.  

 

Hvar á ég að mæta: Ef staðið er á fyrstu hæð í Odda þá er gengið inn gang fram hjá 

lyftunni. Við lyftuna er skilti sem á stendur “Tilraunasálfræði”. Gengið er til hægri fram 

hjá skiltinu og í gegnum tré- og glerhurð á ganginum og svo strax til vinstri í gegnum 

aðra hurð niður í kjallarann á vinstri hönd. Þegar komið er niður tröppurnar þá er gengið 

til hægri inn á lítinn gang. Við innganginn inn á þennan litla gang er skilti með 

merkingunni “Tilraunasálfræði”. Þegar þangað er komið þá er hurðin að 

rannsóknarstofunni strax á vinstri hönd. Hér fyrir neðan eru myndir af svæðinu með 

leiðbeiningum. Hægt er að fylgja grænu línunni sem hefur verið teiknuð inn á 

myndirnar. Rannsóknarstofan er merkt með rauðum kassa á neðri myndinni.  
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