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Útdráttur 

Þessi ritgerð er lögð fram til B.A.-prófs í íslensku við Hugvísindasvið Háskóla Íslands. 

Umfjöllunarefni hennar er forsetningarnar að og af í íslensku. Þessi tvö smáorð eru mjög algeng 

í íslensku máli og hlutverk þeirra margvíslegt, sérstaklega að. Í þessari ritgerð verða þau þó 

aðeins skoðuð sem forsetningar. Til að byrja með er almenn skilgreining á forsetningum skoðuð, 

hvert hlutverk þeirra er og ítarlega skoðað hlutverk að og af.   

Aðeins verður skoðað hvað hefur verið skrifað áður um forsetningarnar. Það er í raun ekki 

mjög mikið, mest í málfarsþáttum og -pistlum í dagblöðum og er það mest í málvöndunarstíl. 

Að lokum verður fjallað um könnun sem var lögð fyrir 20 manns til að kanna þeirra tilfinningu 

fyrir notkun að og af. Niðurstöður þeirrar könnunar leiddi í ljós að notkun þeirra er töluvert á 

reiki, sérstaklega í vissum orðasamböndum.   
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1 Inngangur 

Tungumál eru lifandi fyrirbæri sem breytast í tímans rás. Íslenskan er engin undantekning á því 

og hefur tekið ýmsum breytingum. Þær breytingar eiga það sameiginlegt að eldri kynslóðir eiga 

oft erfitt með að samþykkja þær og finnst þær vera illgresi í málinu. Þar sem máltilfinning fólks 

er mismunandi getur verið erfitt að dæma hvað er rétt og hvað rangt. Það á við um 

forsetningarnar að og af en í nútímamáli er notkun þeirra töluvert á reiki. Það er þó ekki í öllum 

tilfellum heldur yfirleitt aðeins þeim þar sem merking forsetningarinnar er ekki ljós. Í þeim 

tilfellum getur verið mjög erfitt fyrir fólk að vita hvaða forsetningu á að nota ef einhver regla 

er fyrir því á annað borð. Gera má þá kröfu á fjölmiðlafólk að það sé vel máli farið og hafi gott 

vald á tungumálinu en sú er ekki alltaf raunin og virðist það fólk ekki hafa betra vald á notkun 

forsetninganna en aðrir. Þessi óvissa um notkun að og af í fjölmiðlum er kveikjan að þessari 

ritgerð.  

Ritgerðin skiptist í fjóra meginkafla. Fyrst eru fyrri skrif um efnið skoðuð til að sjá hvort 

og hvað hafi verið skrifað um það. Aðeins voru skoðaðar heimildir af vefnum timarit.is því 

verið er að rannsaka forsetningarnar í nútímamáli. Næst er fjallað almennt um forsetningar, 

hvað þær eru og hvaða hlutverki þær gegni í málinu. Forsetningarnar að og af eru skoðaðar 

mjög ýtarlega og hvaða ólíku og fjölbreyttu merkingu þær hafa í málinu. Þar næst verður fjallað 

um forkönnun sem var framkvæmd til að fá sem besta könnun til að leggja fyrir fólk. Sú 

forkönnun kom sér vel því breyta þurfti nokkrum atriðum fyrir könnunina sjálfa. Að síðustu 

verður fjallað um könnunina sem lögð var fyrir sem rannsókn til að kanna máltilfinningu fólks 

fyrir að og af og niðurstöðurnar úr henni. Fyrst verður fjallað um hvernig sú könnun var lögð 

fyrir fólk. Þá verða birtar niðurstöðurnar úr könnuninni og þær niðurstöður greindar og túlkaðar. 

Að síðustu verður fjallað aðeins um athugasemdir sem þátttakendur gerðu við setningar í 

könnuninni.   
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2 Fyrri skrif 

Við leit á vefnum timarit.is finnast heimildir um að strax á fimmta áratug síðustu aldar voru 

málræktarsinnar farnir að taka eftir ruglingi á forsetningunum að og af. Leitin var framkvæmd 

þannig að á síðunni timarit.is var orðunum að og af flett upp innan sviga, þ.e. „að og af“. 252 

niðurstöður komu upp en auðvelt var að fækka þeim niður í þær fáu er málið varða beint. Hér 

verða sex elstu heimildirnar skoðaðar aðeins: 

Í tímaritinu Menntamál frá árinu 1946 er grein sem heitir „Athuganir á stafsetningarleikni 

tólf ára barna í Reykjavík í marz 1944“. Þar kemur fram að orðið að hafi oft verið ritað af. Eins 

er sagt að: „Fullvíst má telja, að tilhneiging barna (og fullorðinna) til að rugla saman að og af 

fari ört vaxandi, […]“  (Árni Þórðarson og Ársæll Sigurðsson, 1946, bls. 68).   

Í dagblaðinu Vísi frá 1956 er móðurmálsþáttur þar sem fjallað er um forsetningarnar að og 

af og rugling á þeim. Höfundur þessa þáttar vill kenna hraðmæli um óskýran framburð 

Íslendinga. Hann segir að hraðmælið ásamt máttleysi eða leti í tunguvöðvum valdi því að fólk 

segi aðeins hluta af orðunum og sleppi jafnvel endingum. Ein afleiðing þessa óskýra framburðar 

sé alger ruglingur á smáorðunum að og af. Höfundur athugaði ritgerðir nokkurra 

Reykjavíkurunglinga og í rúmlega helming ritgerðanna var þessi ruglingur mjög mikill. Það 

mikill að „óhætt er að segja, að mjög margir unglingar vita engan greinarmun þessara tveggja 

smáorða, að og af“. Hér verða talin upp dæmi um villur sem komu fram í ritgerðunum og á eftir 

innan sviga orðasamböndin eins og þau eiga að vera á réttu máli: 

• Gera gys af einhverjum (gera gys að einhverjum). 

• Við skiptum okkur ekki að þessu (skipta sér af einhverju). 

• Hann gat ekki gert af því (gert að því). 

• Af því af (af því að). 

• Líður nú af sláttulokum (líður að sláttulokum). 

• Hlæja af einhverjum (hlæja að einhverjum). 

• Leggja eitthvað að mörkum (leggja eitthvað af mörkum). 

• Dást af einhverjum (dást að einhverjum). 

• Leika sér af leikfanginu (leika sér að).  

(Hersteinn Pálsson, 1956a, bls. 4 og Hersteinn Pálsson, 1956b, bls. 6). 

 

Í dagblaðinu Nýja tímanum frá 1959 er einnig móðurmálsþáttur sem Árni Böðvarsson 

ritstýrir og þar fer hann nokkuð ýtarlega í orðasambönd sem styðjast megi við þegar að og af 
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eru annars vegar. Í þættinum fjallar hann m.a. um hvernig stundum er farið ranglega með föst 

orðasambönd og ekki aðeins sambönd sem hafa að og af. Hann segir í grein sinni: 

„Í þessu sambandi kemur mér í hug önnur forsetning sem að ýmsu leyti er erfiðari viðfangs, 
og er hér raunar um að ræða tvær forsetningar. Ruglingar á þeim getur orðið íslenzkri tungu 
afdrifaríkur, ef hann nær að festa rætur. Furðu fáir unglingar í Reykjavík a.m.k. geta gert 
nokkurn greinarmun á forsetningunum að og af. Nú á síðari árum hefur t.d. borið töluvert 
á því að unglingar skrifuðu í stíla sína „hann fór af heiman“ í staðinn fyrir „að heiman“. 
Mér er næst að halda að þessi ruglingur sé fátíður hjá fólki sem var á unglingsaldri um eða 
yfir heimsstyrjöldina síðari, og reyndir kennarar segja mér að hann hafi farið stórlega í vöxt 
á seinustu árum.“ (Árni Böðvarsson, 1959, bls. 2) 

Í tímaritinu Eimreiðin frá 1959 er ritdómur um ljóðabókina Á veðramótum eftir Braga 

Sigurjónsson á Akureyri. Þar kemur fyrir ljóðlínan: „Hverjum stóðu heillir að 

herferðum?“ Óskar Halldórsson ritrýnir og segir hann um þessa ljóðlínu: „Það tíðkast þá víðar 

en í skólum hér syðra, að ruglað sé saman smáorðunum að og af.“ (Óskar Halldórsson, 1959, 

bls. 245-246) 

Í Þjóðviljanum frá 1960 er þáttur sem heitir „Íslenzk tunga“, ritstýrt af Árna Böðvarssyni. 

Þar talar hann um að ekki aðeins reykvískir unglingar heldur einnig fullorðið fólk rugli saman 

smáorðunum á, að og af. Hann fer ekki mikið út í þessa sálma en tekur sem dæmi að í 

samböndunum „við hliðina á mér“, „hann snýr skáhallt að veggnum“ og „draga ályktanir af 

einhverju“ viti fólk ekki hvaða orð eigi að nota því þau falli saman í framburði. Svo segir hann 

að fólk verði að læra í hvaða orðasamböndum hvert þessara orða séu, því ekki séu margar reglur 

til um þetta.  

Í Þjóðviljanum frá 1961 er aftur verið að fjalla um að og af Í „Íslenzkri tungu“ en núna í 

sambandi við lélega blaðamennsku. Greinin hefst á þeim orðum að ýmsir hafi lengi talið að 

íslenskir blaðamenn skrifuðu lélegra mál en flestir aðrir Íslendingar. Síðar í pistlinum kemur 

höfundur að frétt sem segir frá bílslysi þar sem ökumaður missti stjórn á bifreið sinni við það 

að hemla. Vegna hálku á veginum lét bifreiðin ekki af stjórn og rann til. Þetta er röng notkun á 

forsetningu því það „að láta af einhverju“ merkir að hætta einhverju. „Að láta að 

einhverju“ merkir að fara að einhverju eða fylgja. Umfjöllunin um að og af endar svo á þeim 

orðum að það sé staðreynd að fjöldi unglinga í Reykjavík (og væntanlega víðar) hafi ekki 

hugmynd um hvenær nota eigi að og hvenær af í ýmsum orðasamböndum. 

Athygli vekur að þessar greinar fjalla allar um mál Reykvíkinga, bæði talað og ritað. 

Augljóst er að höfundar þeirra telji málfar Reykvíkinga lakara en annarra Íslendinga. Aukinn 

hraði samfélagsins skili sér í að fólk tali hraðar og sé latara við það og þar með óskýrara í máli. 

Á landsbyggðinni séu ýmis tilbrigði í málinu sem færist milli kynslóða því börnin læri málið af 
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fullorðna fólkinu. Í Reykjavík og öðrum kaupstöðum læri börnin málið hins vegar frekar af 

öðrum börnum.  



5 
 

3 Forsetningar 

3.1 Almenn skilgreining á forsetningum 
Samkvæmt Höskuldi Þráinssyni (2005, bls. 107) gæti almenn skilgreining á forsetningum verið 

þessi : 

(1)    Forsetningar eru smáorð (óbeygjanleg orð) sem taka með sér fylliliði. Þessir fylliliðir eru  

oftast nafnliðir og þá stýrir forsetningin falli (aukafalli) á þeim. Í dæmunum að neðan eru 

forsetningarnar feitletraðar: 

(2)    a.Þau töluðu um [þessa bók] 

         b.Þau töluðu um [að Guðbergur hefði gefið út nýja bók] 

         c.Þau töluðu um [að gefa út nýja bók] 

Í dæmi (2a) stendur forsetningin með nafnlið og stýrir fallinu á honum. Í dæmi (2b) stendur hún 

með skýringarsetningu (aukasetningu sem hefst á að) og í dæmi (2c) með nafnháttarsetningu. Í 

öllum þrem dæmunum er um þó alltaf forsetning. Hægt er að færa forsetningarliðina til innan 

setningar en síður að taka eitt orð út úr liðnum. (Það er þó stundum hægt að færa andlög 

forsetninga með kjarnafærslu eða spurnarfærslu en hér verður ekki farið út í það) Dæmi:  

(3)    a.Fjöldi manns fluttist til Akureyrar . 

         b.Til Akureyrar  fluttist fjöldi manns. 

         c.*Fjöldi manns fluttist Akureyrar til  

Hér fer ekki á milli mála að til  er forsetning. Hún fylgir fyllilið sínum sem í þessu tilfelli er 

nafnorð,  til Akureyrar. Í dæmi (3a) er til Akureyrar forsetningarliður á eftir sögn. Í (3b) er búið 

að færa forsetningarliðinn til Akureyrar fremst í setninguna. Setningin verður hins vegar ótæk 

ef forsetningin er færð aftur fyrir fyllilið sinn samanber dæmi (3c). Stundum er sagt að 

forsetning „breytist í“ atviksorð ef fallorðið sem hún stendur með er undanskilið. Lítum á dæmi 

með forsetningunni að:  

 (4)     a.Hann gerði að fiskinum. 

     b.Hann gerði að____. 

        c.Báturinn kom að landi. 

        d.Báturinn kom að____. 

Í dæmum (4a) og (4c) er orðið að forsetning þar sem það stendur með fyllilið. Hins vegar er 

álitamál hvort að er forsetning eða atviksorð í dæmum (4b) og (4d). Í þessum setningum er 

valfrjálst hvort andlag er notað eða ekki, merkingin er sú sama. En munurinn á setningarlegri 

stöðu orðsins að er augljós. Hér er ekki ætlunin að skoða atviksorð nánar fyrir utan sérstakan 

flokk þeirra sem nefnist agnir. Agnir í íslensku eru ólíkar forsetningum að því leyti að þær 
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mynda ekki sérstakan setningarlið með eftirfarandi fallorði. Eins stýra agnir ekki falli á orðinu 

sem þær standa með heldur mynda þær merkingarlega heild með sögninni sem þær standa með. 

Ef við skoðum orðið til  í nýrri setningu má sjá að það hagar sér öðruvísi en í dæmi (3): 

(5)  a.Ólafur færði til  bækurnar.  

 b.*Til  bækurnar færði Ólafur. 

   c. Ólafur færði bækurnar til . 

 d.*Ólafur færði til  þær. 

 e.Ólafur færði þær til. 

Í þessari setningu er til  ögn. Forsetningin til stýrir eignarfalli en bækurnar er þolfall. Því hlýtur 

sögnin færa að stjórna fallinu á bækurnar, en ekki til .  Í dæmi (5a) stendur til  á undan nafnlið 

en stýrir þó ekki fallinu á honum. (5b) er ótæk setning því til bækurnar myndar ekki setningarlið 

og því er ekki hægt að færa hann fram fyrir sögnina.  Í (5c) stendur til  á eftir bækurnar og 

setningin er fullkomlega tæk. Ögn getur sem sagt staðið hvort sem er á undan eða eftir nafnorði. 

Í (5d) stendur til  á undan fornafni og það geta agnir ekki. Forsetningar geta það hins vegar (til  

Guðmundar/til hans).  Í (5e) stendur til  aftast í setningunni á eftir fornafni, það geta forsetningar 

ekki. Af dæmi (5) að ráða er hægt að búa til nafnorð leitt af sögninni og ögninni; tilfærsla. Það 

á við um aðrar agnir (Höskuldur Þráinsson, 2009, bls. 42-47). 

3.2 Fallstjórn forsetninga 
Sumar forsetningar stýra einu falli, aðrar geta stýrt tveimur föllum. Það skal tekið fram að þessi 

listi er ekki tæmandi (Höskuldur Þráinsson 2005:113):  

(6) a.Forsetningar sem stýra þolfalli: gegnum, kringum, um, við, yfir, umfram, umhverfis.  

b.Forsetningar sem stýra þágufalli: að, af, ásamt, frá, handa, hjá, samkvæmt, undan, úr. 

c.Forsetningar sem geta stýrt bæði þolfalli og þágufalli: á, eftir, fyrir, í, með, undir, við , 

yfir. 

d.Forsetningar sem stýra eignarfalli: auk, án, meðal, milli, til. vegna. 

Forsetningar tákna hreyfingu, tilfærslu eða staðsetningu. Þær forsetningar sem geta stýrt 

tveimur föllum, á, eftir,  fyrir, í, með, undir, við, yfir, velja sér fall og er merkingarmunur á  

hvort fallið er notað. Oft er þolfall notað þegar um er að ræða hreyfingu til staðar en þágufall 

þegar um er að ræða dvöl á stað: 

(7)  a. Jóhann fór ungur á sjóinn. (þf) 

b. Jóhann var hálfa öld á sjónum (þgf) 

Í þessum dæmum er merkingarmunur setninganna augljós. Þannig er það þó ekki alltaf og erfitt 

getur verið að átta sig á merkingu forsetninga, sérstaklega þegar um staðsetningu er að ræða. 
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Gott dæmi um það eru staðarnöfn á Íslandi. Stundum er erfitt að átta sig á hvaða forsetningu á 

að nota með þeim. Forsetningarnar á og í eru notaðar með staðarnöfnum á Íslandi. Það fer eftir 

málvenju á hverjum stað hvor forsetningin er notuð. Á Húsavík, á Akureyri, í Bolungarvík, í 

Borgarnesi. Almennt virðist reglan þó vera þessi (Ari Páll Kristinsson, 1998, bls. 77):  

(8) Forsetningar með kauptúna- og kaupstaðanöfnum sem enda á –vík: í er notað frá og með 

Vík í Mýrdal vestur og norður um land til Ísafjarðardjúps ( í Vík-í Súðavík) en á með slíkum 

nöfnum frá og með Hólmavík austur á bóginn og suður með Austfjörðum  

Engin rök virðast liggja að baki þessum mismun, aðeins málvenja heimamanna. Sama 

gildir um sveitabæi á landinu. Ekkert samræmi virðist vera í hvaða forsetning er notuð með 

þeim og fer það eftir hverjum hrepp fyrir sig hvor er notuð. T.d. er sagt á Skarði á Skarðsströnd 

í Dalasýslu en í Skarði í Landsveit í Rangárvallarsýslu (Árni Böðvarsson, 1992, bls. 304-308). 

Í sömu heimild kemur fram að um kaupstaði og þéttbýlisstaði sem enda á -fjörður  gilda þær 

reglur að á er notað um kaupstaðinn en í er notað um bæi í landfræðilegum firðinum. Því býr 

fólk á Ísafirði við Skutulsfjörð en í Ísafirði við Ísafjarðardjúp (Árni Böðvarsson, 1992, bls. 309). 

3.3  Að og af 
Samkvæmt Íslenskri orðabók er skilgreining á forsetningunni að þessi:(Íslensk orðabók. 2002, 

bls. 1-7) 

 (9) 

1. Um stefnu, hreyfingu til e-s staðar, í áttina til e-s og er haft bæði í eiginlegri og 

óeiginlegri merkingu: Hún gekk að steininum. Um hreyfingu, stefnu úr öðrum stað. 

Sunnan að.  

2. Um breytingu (í eitt úr öðru með aðaláherslu á niðurstöðunni en af eða úr miðast fyrst 

og fremst við upphafið). Verða að manni, verða einhverjum að bana. Vatnið verður að 

ís. 

3. Um dvöl á stað. Sitja að búi sínu, standa að baki einhverjum, hann bjó að Hofi, vera að 

veislu, vera að starfi, jörðin á land að ánni.   

4. Um tíma. Að morgni, að ári, að sinni, að lokum, að síðustu, að nýju.  

5. Um ástæðu einhvers, með tilliti til einhvers, samkvæmt einhverju. Hvítur að lit, líkur 

að stærð, að sögn manna, að lögum. 

6. Í ýmsum samböndum (sjá aðalorð sambandanna). Að fullu, að vísu. Ganga að hlutunum 

sem vísum. Ríða einhverjum að fullu. 

7. Í sambandi við ýmsar sagnir. Lúta að einhverjum, sækja að einhverjum, starfa að 

einhverju. 
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Að sama skapi er skilgreining Íslenskrar orðabókar á af  þessi:  

(10)  

1. Um stefnu, hreyfingu frá e-m stað, einnig um e-ð óhlutbundið: Detta af baki, utan af 

sjó. Til tákns um að verki eða ferli sé lokið. Var þá af honum ölvíman. Í sambandi við 

ýmsar sagnir. Beygja af, leysa einhvern af . 

2. Um tilfærslu eða breytingu (úr einu í annað), einnig um óhlutstæð hugtök, efni í hlutum, 

innihald o.fl. Guð skóp heiminn af engu, hringur af gulli, hann er mestur af þeim. Um 

þann eða það sem e-ð er tekið af eða frá. Taka við e-u af e-m, verða af einhverju.  

3. Um tíma. 10 vikur af sumri, af og til.  

4. Um ástæðu eða orsök e-s, með tilliti til e-s. Gera e-ð af skyldurækni, hljótast af einhverju.  

5. Vísar oft til framkvæmanda verknaðar með sögn í þolmynd. Greinin er samin af henni, 

lagið var sungið af honum.  

6. Í ýmsum samböndum. Af þessu leiðir illt eitt, draga nafn af einhverjum, það er af.  

Báðar þessar forsetningar stýra þágufalli. Í dæmi (9/1) stýrir að hreyfingu í átt að hlut og af 

táknar þá hreyfinguna frá hlutnum. Eins og Jón G Friðjónsson (2003b, bls. 33) orðar það eru 

forsetningar notaðar til að finna hlutum, verknaði eða hugsun stað í umhverfi sínu og í því 

samhengi eru hugtökin staður (í tíma og rúmi), hreyfing og stefna mikilvæg. Þannig má segja 

að í sumum tilfellum myndi forsetningarnar að og af  nokkurs konar samstæðu. Að steininum/af 

steininum. Ef setningarnar verða að manni  og vera af barnsaldri eru skoðaðar sést að þær 

mynda samskonar samstæðu. Þær tákna umbreytingu úr einu ástandi í annað og merkingin sú 

sama, að verða fullorðinn. Þar sem megin rannsóknarefni þessarar ritgerðar er að skoða hvort 

og þá hvernig fólk ruglast á notkun þessara forsetninga er best að skoða hvort orð fyrir sig og 

hvernig Íslensk orðabók flokkar þau niður. Rétt er einnig að geta þess að orðabókin fjallar um 

að og af sem forsetningu eða atviksorð (Íslensk orðabók, 2002, bls. 1-7) 

Misræmi er í flokkuninni hér að framan. Í (9/1) er fjallað um grunnmerkingu að, þ.e. 

hreyfingu og stefnu. Í því samhengi ætti merking forsetningarinnar að vera ljós og ekki valda 

neinum ruglingi. Í (10/1) mætti afmörkunin vera skýrari og eingöngu ætti að vera fjallað um 

grunnmerkingu. Sagnasambönd ættu að vera í sér flokki eins og (9/7).  Flokki (10/2) mætti 

skipta í 2 flokka, annan þar sem tilfærsla eða breyting eiga heima og í hinum væru þá óhlutstæð 

hugtök, efni í hlutum, innihald og fleira. Í dæmunum í (10/2) færi stundum betur að nota úr en 

af; Guð skóp heiminn úr engu, hringur úr gulli.  Flokkur (10/5) gæti alveg átt heima með 

uppklofnum flokki (10/2). Þó væri betra að snúa þeim setningum í germynd eða sleppa 

gerandanum, það væri eðlilegra mál: Hún samdi greinina, hann söng lagið.  Flokkur (9/3) á sér 
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eðli málsins samkvæmt ekki beina hliðstæðu við flokk með af, aðeins andstæðu.  Flokkar (9/4) 

og (10/3) sem fjalla um tíma eiga það sameiginlegt að innihalda aðeins föst orðasambönd. T.d. 

er ekki hægt að segja að hádegi. Flokkar (9/5) og (10/4) eru nokkuð svipaðir og vísa í svipuð 

hugtök. Flokkar  (9/6) og (10/6) innihalda föst orðasambönd og eru því hliðstæðir. 

Eftir svolitla tiltekt á skilgreiningum á af gætu flokkarnir litið svona út: 

.(11) 

1. Um stefnu, hreyfingu frá e-m stað, einnig um e-ð óhlutbundið: Detta af baki, utan af sjó. 

Til tákns um að verki eða ferli sé lokið: Var þá af honum ölvíman.  

2. Um tilfærslu eða breytingu (úr einu í annað): Klyfja hest af heyi, vera af barnsaldri.   

3. Um óhlutstæð hugtök, efni í hlutum, innihald, um þann eða það sem e-ð er tekið af eða 

frá: Guð skóp heiminn af engu, hringur af gulli, hann er mestur af þeim, taka við e-u af 

e-m, verða af e-u. Um geranda verknaðar með sögn í þolmynd: Greinin er samin af 

henni, lagið var sungið af honum.  

4. Um tíma: 10 vikur af sumri, af og til.  

5. Um ástæðu eða orsök e-s, með tilliti til e-s: Gera e-ð af skyldurækni, hljótast af e-u. 

6. Í ýmsum samböndum: Af þessu leiðir illt eitt, draga nafn af einhverjum, það er af, af 

hálfu e-s.  

7. Í sambandi við ýmsar sagnir: Leysa e-n af, hroða e-u af, beygja af.  

Hér eftir verður notast við flokka (9) og (11) til hliðsjónar. Teknir voru saman 4 listar með 

setningum sem verða í samhengi við undanfarandi flokkun á að og af. Búinn var til setningalisti 

sem var lagður fyrir fólk og eru eftirfarandi setningar viðmiðunarsetningarnar í honum.  

Fyrsti listinn inniheldur setningar með að og fáir mundu nota annað: 

 (12) 

1. Hann gekk að steininum. 

2. Glugginn snýr út að götunni. 

3. Vatnið verður að ís í frosti. 

4. Unglingurinn er orðinn að manni. 

5. Segjum það að sinni. 

6. Að lokum vil ég þakka fyrir mig. 

 

Annar listinn inniheldur setningar með af og fáir mundu nota annað: 

 (13) 

1. Maðurinn datt af baki. 

2. Ég var að koma af fundi. 
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3. Hann er mestur af þeim. 

4. Fólkið dó af sulti. 

5. Greinin er samin af Jóni. 

6. Lagið var sungið af Garðari. 

 

Þriðji listinn inniheldur orðasambönd sem hafa að en eru stundum notuð með af: 

 (14)  

1. Að fyrra bragði. 

2. Að yfirlögðu ráði. 

3. Það er gagn að e-u. 

4. Að gefnu tilefni. 

5. Leggja e-n að velli. 

6. Að vera sómi að e-u. 

 

Fjórði og síðasti listinn inniheldur orðasambönd sem hafa að en eru stundum notuð með af:  

(15) 

1. Af því tilefni. 

2. Leggja e-ð a-f mörkum. 

3. Hafa gaman af e-u. 

4. Af e-s hálfu. 

5. Eiga heiðurinn af e-u. 

6. Af ásettu ráði. 

 

Eftir því sem neðar er farið í flokkunum verður merking forsetninganna óljósari og í föstum 

orðasamböndum verður fólk oft hreinlega að vita hvað þau þýða til að geta notað rétta 

forsetningu. Stundum ruglar fólk saman orðatiltækjum og það er sennilega raunin í samböndum 

(14/4) og (15/1). En til að fá nokkuð raunhæfan samanburð valdi ég í lista (12) forsetninguna 

að úr flokkum (9/1-4) og í lista (13) forsetninguna af úr flokkum (11/1-3).  Þeir flokkar vísa í 

algjöra grunnmerkingu að og af. Í setningum (12/1-2) merkir að stefnu eða hreyfingu til staðar. 

Í setningum (12/3-4) merkir að breytingu úr einu í annað og í setningum (12/5-6) er að notað 

um tíma.  Í setningum (13/1-2) merkir af stefnu eða hreyfingu frá stað. Í (13/3-4) hefur af 

merkinguna úr. Hér mætti segja í staðinn: Hann er sá besti úr hópnum og fólkið dó úr sulti, það 

væri í raun eðlilegra mál. Í setningum (13/5-6) stendur af fyrir þolmynd með áherslu á 



11 
 

gerandann, e-ð er gert af e-m. Í öllum þessum setningum er útilokað að nota að í staðinn fyrir 

af.  

Í listum (14) og (15) valdi ég setningar og orðasambönd sem ég heyri ýmist notuð með að 

eða af. (14/1) fellur í flokk (9/4), (14/2) fellur í flokk (9/4), (14/3) fellur í flokk (9/5), (14/4) 

fellur í flokk (9/5), (14/5) fellur í flokk (9/6) og (14/6) fellur í flokk (9/5). Þessar setningar eiga 

það sameiginlegt að falla í flokka (9/4-7) sem eru frekar óljósir og hálfgerð ruslakista nema 

helst flokkur (9/4).  

Setning (15/1) fellur í flokk (11/5), (15/2) fellur í flokk (11/6), (15/3) fellur í flokk (11/7), 

(15/4) fellur í flokk (11/6), (15/5) fellur í flokk (11/5) og (15/6) fellur í flokk (11/5). Þessar 

setningar eiga það sameiginlegt með að-setningunum í (14) að vera allar í síðustu flokkunum, 

þ.e. (11/5-7). Þeir flokkar eru einnig fremur óljósir og erfitt að festa fingur á í hvað af vísar.  

Ef forsetningarnar að og af eru skoðaðar nánar sést að þær eru ekki fullkomlega hliðstæðar 

að öllu leyti. Eðli málsins samkvæmt getur aðeins að verið í samböndum um dvöl á stað. Og sú 

notkun er fátíð í nútímamáli. Setningar eins og: „Sitja að búi sínu“, „vera að veislu“ og „vera 

að starfi“ sjást ekki lengur og flokkast í besta falli sem mjög hátíðlegt mál, ef ekki ótækt. Í stað 

að er í meira notuð forsetning. Fólk er í vinnu, í veislu og í dag er fólk bændur, ýmist í eða á 

bænum sem það býr á. Sbr. Jón bóndi  í Haga, Hermann á Hóli. Sama á við um orðasambönd 

varðandi tíma, notkun af og að með þeim er lítið notuð í nútímamáli. Forsetningin á er meira 

notuð. Í stað þess að segja að morgni, að deginum og að jólum er sagt  á morgnanna, á daginn 

og á jólunum. Reyndar er að deginum stundum notað í veðurspám. Í dag mundu fáir ef 

einhverjir segja: „10 vikur af sumri“. Enn eru í fullu gildi nokkur orðasambönd, svo sem af og 

til, (á sama tíma) að ári, að sinni og að lokum. Þetta er hliðstæða við breytinguna á af-úr.  

Þegar forsetningunum að og af er slegið upp í Íslenskri orðabók og öll dæmi þar skoðuð 

sést að notkun þeirra er á margan hátt á undanhaldi. Sérstaklega á af. Eins og áður hefur verið 

tekið fram hefur forsetningin úr leyst af af hólmi í mörgum tilfellum. Sérstaklega í flokki (11/1) 

og (11/3). Fáir mundu í nútímamáli tala um að taka af sér skóna eða drekka af horni. Fyrir utan 

þá staðreynd að enginn notar lengur horn fyrir drykkjarílát þá drekkur fólk úr drykkjarílátum. 

Að er heldur algengari forsetning og notkun á henni er öðruvísi. Grunnmerkingin, stefna eða 

hreyfing, helst óbreytt en merking varðandi tíma og dvöl á stað hefur helst breyst.  

 Þegar kemur að flokkum (9/7) og (11/7) um ýmis sagnasambönd er það sögnin sem velur 

forsetningu. Gallinn við þau sambönd er að að og af  eru stundum agnir en ekki forsetningar. 

Nokkur dæmi um sagnir sem taka með sér forsetninguna að eru lúta, þar að lútandi. Sækja, 

sækja að einhverjum. Leita, leita að einhverju. Brosa, brosa að einhverju. Hlaupa, það er ekki 
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hlaupið að einhverju. Starfa, starfa að einhverju. Hitta, hitta e-n að máli. Hlynna, hlynna að 

sjúklingnum. Kaupa, kaupa matinn að. Kveða, hann lætur að sér kveða.  

Í fljótu bragði virðast færri sagnir taka með sér af  en dæmi um þær eru hafa, hafa eitthvað 

af. Hroða, hroða einhverju af.  Leysa, leysa einhvern af. Taka, taka af skarið. Verða, verða af 

einhverju  

Til að hafa betri yfirsýn yfir sagnirnar og hvaða forsetningu þær taka með sér er gott að 

setja þær í töflu.  

Tafla 1.  

Að Af 

Þykja, finnast, telja, lúta, sækja, leita, brosa, 

hlaupa, starfa, hitta, hlynna, kaupa, kveða. 

Hafa, fá, hljóta, öðlast, hroða, leysa, taka, 

gleðjast. 

 

Sögnin vera tekur oftast með sér forsetninguna að en það er ekki algilt. Eins tekur sögnin verða 

oftast með sér af. Eitt dæmi um frávik frá þeirri reglu er að fólki verður gott/illt af matnum en 

alltaf er sagt verði þér að góðu eða verði þér að því. Föst regla er að að er notuð á undan 

staðaratviksorðum sem enda á -an; að heiman, að austan, að ofan, að neðan og svo framvegis. 

Eins virðist vera nokkuð föst regla að í orðasamböndum sem hafa sagnir á borð við finnast, 

þykja og aðrar sagnir slíkrar merkingar sé notuð að en ekki af (Hersteinn Pálsson, 1956b, bls. 

5). 

 Þegar skoðaður er merkingarmunur forsetninganna sést að að hefur staðarmerkingu en 

af meiri orsakamerkingu. Hér á eftir eru fjögur dæmi um nafnorð sem geta tekið báðar 

forsetningarnar með sér og merkingarmuninn á þeim: 

Tafla 2.  

Hvar-tillitsmerking Hvaðan- orsök 

Gaman er að einhverju Hafa gaman af einhverju 

Sómi er að einhverju Hafa sóma af einhverju 

Ávinningur er að einhverju Hafa ávinning af einhverju 

Einhverjum er skapraun að einhverju Hafa skapraun af einhverju 

  

Þegar þessar setningar eru skoðaðar sést að setningarnar með að hafa einnig sagnorðið vera. Á 

sama hátt innihalda setningarnar með af einnig sögnina hafa. Eins og áður hefur verið nefnt eru 

nokkrar sagnir sem taka með sér af og er hafa ein af þeim. Tvö orðasambönd sem mjög oft er 
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ruglað saman og eru af svipuðum toga og hin ofangreindu eru að gefnu tilefni og í tilefni af 

einhverju.  

Hugtakið staður getur í eðli sínu bæði vísað til rúms og tíma og því getur forsetningin að 

bæði vísað til rúms og tíma. Orðasambandið að gefnu tilefni vísar upprunalega til tíma (þegar) 

en orðasambandið í tilefni af einhverju vísar til orsakar (hvaðan). Þó greinilegur 

merkingarmunur sé á þessum setningum er notkun á þeim mjög á reiki. Orðasambandið að 

gefnu tilefni á sér margar hliðstæður í íslensku, t.d.:  

• Að teknu tilliti til þess/alls (þegar tekið hefur verið tillit til þess/alls). 

• Að öllu athuguðu (þegar alls hefur verið gætt). 

• Að svo mæltu fór hann (þegar hann hafði mælt þetta). 

• Að svo komnu (eins og sakir standa).  

• Að fenginni niðurstöðu (þegar niðurstaða er fengin). 

• Að því tilskildu (að uppfylltu því skilyrði). 

• Að e-m + lh.nt. (að öllum ásjáandi/áheyrandi/fjarstöddum). 

• Að e-m + lh.þt. (að honum viðstöddum/fjarstöddum). 

Í ofangreindum samböndum er að fastbundin forsetning en ekki í að gefnu tilefni (Jón G. 

Friðjónsson, 2003, bls. 30). 

Að lokum má geta þess hér að þó að af sé skrifað með f er það oft borið fram [v]. V og ð 

eru bæði rödduð hljóð og mjög lík. Ætla má að af sé stundum borið fram með f en stundum með 

v. Mögulega er það ástæðan fyrir því að fólk ruglast, það hreinlega heyrir ekki muninn á 

hljóðunum í samfelldu tali (Handbók um íslensku, 2011, bls. 72). 
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4 Forkönnun 

Til að fá góða könnun getur reynst nauðsynlegt að gera forkönnun til að sjá hvort hún virki sem 

skyldi. Þá er hægt að taka burtu setningar og orð sem eru ekki góð. Í þessu tilfelli var mikið 

gagn að forkönuninni því hún sýndi það að tvær marksetninganna voru ekki góðar og þá var 

hægt að bæta úr því og finna nýjar betri.  

Búinn var til listi með 80 setningum til að leggja fyrir fólk. Þar af voru 24 marksetningar 

og 56 uppfyllingarsetningar sem þýðir að hlutfall marksetninganna er 30% . Marksetningarnar 

eru setningarnar í listum (12)-(15). Uppfyllingarsetningarnar voru þrenns konar, setningar sem 

eru málfræðilega tækar, setningar sem eru málfræðilega ótækar og setningar sem eru vafasamar. 

Þar á meðal eru setningar sem innihalda nýju þolmyndina (Það var hrint mér í skólanum í dag), 

nýja dvalarhorfið (Hún er að leika ótrúlega vel á fiðlu) og tvöföldun forsetninga (Með hverju 

borðarðu pylsur með?). Af uppfyllingarsetningunum var reynt að hafa álíka margar setningar 

af hverri gerð, af tækum, ótækum og vafasömum. Svo var  setningunum raðað þannig að þær 

væru nokkuð vel dreifðar, þ.e. reynt að hafa ekki margar sambærilegar setningar í röð og reynt 

að hafa hæfilegt bil á milli marksetninganna.  

Þessar setningar voru lagðar fyrir sjö manns sem forkönnun. Hún fór þannig fram að 

viðmælendurnir lásu setningarnar upphátt af blaði og höfundur skráði svörin hjá sér. 

Viðmælendurnir áttu að segja hvort þeim þættu setningarnar tækar, ótækar eða vafasamar. Eins 

máttu viðmælendurnir gera athugasemdir við setningarnar og þeim tjáð að þær yrðu skráðar 

niður  

Gerðar voru nokkrar athugasemdir við uppfyllingarsetningarnar. Yfirleitt voru 

smávægilegir hnökrar á þeim og lítið mál að breyta þeim til hins betra. T.d. var í einni 

setningunni sett út á orðið „týpan“ og mun því  orðið „gerðin“ verða notað í staðinn. Fjórir 

viðmælendur sögðu að setningin ég fer heim nema þú komir með væri ótæk. Einn 

viðmælendanna taldi að ekki væri hægt að nota orðið „nema“ nema með neitunarorði. Einn 

viðmælandi hafði aldrei heyrt lýsingarorðið sjóðheitt og því var breytt í sjóðandi heitt í staðinn 

vegna þess að sú setning er ein af þeim sem á að vera tæk og best er að forðast allar flækjur í 

þeim setningum. Önnur tæk setning sem gerð var athugasemd við er setningin Læknirinn vildi 

fá blóðprufu úr mér. Viðmælandanum fannst asnalegt að segja blóðprufu úr mér þannig að 

setningunni var breytt í Læknirinn vildi fá blóðprufu. Tveimur viðmælendum fannst 

setningin„bíllinn fór tvær veltur áður en hann stoppaði“ ótæk og að betur færi á að nota orðið 

„stöðvaðist“. Því var breytt.  
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Eins voru nokkrar setningar með nafnháttarmerkinu að og voru þær teknar út og notaðar 

aðrar setningar í staðinn í könnuninni sjálfri. Ástæða þess að þær setningar voru valdar 

upphaflega, flestar þeirra, er að þær innihalda nýja dvalarhorfið. En þar sem nafnháttarmerkið 

í setningunum gæti dregið athygli viðmælenda að forsetningunni að eru þær óheppilegar.  

Þessi forkönnun skilaði þeim niðurstöðum að ein marksetningin, fólkið dó af sulti, var 

ekki nógu góð þannig að henni var skipt út fyrir aðra. Fjórum fannst hún ótæk, tveimur fannst 

hún tæk og einum fannst hún vafasöm. Tveir vildu frekar nota forsetninguna úr. Ástæðan fyrir 

að þessi setning var valin er sú að valdar voru tvær setningar með forsetningunni af þar sem 

merkingin er úr en hún virkar ekki sem skyldi þar sem eðlilegra er að segja: Fólkið dó úr sulti. 

Setningin Fólkið dó af sárum sínum var notuð í staðinn í könnuninni sjálfri.  Önnur marksetning 

sem gerðar voru athugasemdir við er setningin:“Greinin er samin af Jóni“. Sex sögðu 

setninguna tæka og einn sagði hana ótæka og sagði jafnframt að þarna færi betur að nota 

germynd, þ.e. „Jón samdi greinina“. Einum fannst hún tæk en ljót. Þessi setning var áfram notuð 

en í þátíð: Greinin var samin af Jóni.  

Þar sem þetta var aðeins forkönnun verður umræða um marksetningarnar geymd þar til 

eftir könnunina sjálfa. Þó verður lauslega farið yfir niðurstöðurnar hér. Í öllum listunum voru 

hafðar þrjár setningar með hefðbundinni forsetningu og þrjár með óhefðbundinni. Þannig að af 

24 setningum voru 12 hefðbundnar og 12 óhefðbundnar. Hér eftirfarandi eru listarnir eins og 

þeir voru notaðir í forkönnuninni: 

(16) Að 

1. Hann gekk að steininum. 

2. Glugginn snýr út af götunni. 

3. Vatnið verður að ís í frosti. 

4. Unglingurinn er orðinn af manni. 

5. Segjum það að sinni. 

6. Af lokum vil ég þakka fyrir mig. 

(17) Af 

1. Maðurinn datt af hestbaki. 

2. Ég var að koma að fundi. 

3. Hann er mestur að þeim. 

4. Fólkið dó af sulti. 

5. Greinin er samin af Jóni. 

6. Lagið var sungið að Garðari. 

(18) Að-af 
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1. Hann nefndi þetta af fyrra bragði. 

2. Gerðir þú þetta að yfirlögðu ráði? 

3. Það er gagn að forritinu. 

4. Af gefnu tilefni vil ég hætta í dag. 

5. Ég lagði andstæðinginn af velli. 

6. Mér er mikill sómi að tilnefningunni. 

(19) Af-að 

1. Hann sló til mín að engu tilefni. 

2. Í knattspyrnu leggja allir sitt af mörkum. 

3. Ég hef mjög gaman að handbolta. 

4. Af minni hálfu er það í lagi. 

5. Aron á heiðurinn af sigurmarkinu. 

6. Gerðirðu þetta að ásettu ráði? 

Niðurstöðurnar úr öllum listunum komu nokkurn veginn út eins og við var að búast. Í töflu þrjú 

eru setningar sem samkvæmt málhefð ættu að vera metnar tækar eða ótækar af öllum eða 

allflestum því forsetningarnar í þeim tákna beina hreyfingu og ekki hægt að nota aðra án þess 

að merking setningarinnar breytist. Gera verður þann fyrirvara að fólk lesi vitlausa forsetningu.  

Í öllum tilfellum fyrir utan setninguna Fólkið dó af sulti mátu allir eða allir nema einn 

setningarnar eins og við var að búast. Í töflu fjögur eru setningarnar þar sem merking 

forsetninganna eru ekki jafn afgerandi. Allur gangur var á hvernig þær setningar voru metnar. 

Aðeins tvær af þeim setningum sem eru í samræmi við málhefð voru metnar tækar af öllum 

þátttakendum. Í setningunum  sem ættu að vera tækar, að mati höfundar, voru sjö setningar 

metnar  ótækar. Það er frekar hátt hlutfall. Yfirlit yfir setningarnar má sjá í töflum þrjú og fjögur:  

Tafla 3. 

Prófsetning Tæk ? Ótæk 

Hann gekk að steininum 7  0 

Glugginn snýr út af götunni 0  7 

Vatnið verður að ís í frosti 7  0 

Unglingurinn er orðinn af manni 1  6 

Segjum það að sinni 6  1 

Af lokum vil ég þakka fyrir mig 1  6 

Maðurinn datt af baki 7  0 

Ég var að koma að fundi 1  6 
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Prófsetning Tæk ? Ótæk 

Hann er mestur að þeim 1  6 

Fólkið dó af sulti 2 1 4 

Greinin er samin af Jóni 6  1 

Lagið var sungið að Garðari 0  7 

 

Tafla 4. 

Prófsetning Tæk ? Ótæk 

Hann nefndi þetta af fyrra bragði 3  4 

Gerðir þú þetta að yfirlögðu ráði? 6  1 

Það er gagn að forritinu 5  2 

Af gefnu tilefni vil ég hætta í dag 5  2 

Ég lagði andstæðinginn af velli 2  5 

Mér er mikill sómi að tilnefningunni 7  0 

Hann sló til mín að engu tilefni 1  6 

Í knattspyrnu leggja allir sitt af mörkum 5  2 

Ég hef mjög gaman að handbolta 1  6 

Af minni hálfu er það í lagi 7  0 

Aron á heiðurinn af sigurmarkinu 5  2 

Gerðirðu þetta að ásettu ráði? 3  4 

 

Í töflu fimm eru þær setningar sem eru metnar tveir á móti fimm og þrír á móti fjórum Það eru 

þær setningar sem búast má við mestri fjölbreytni svara í: 

Tafla 5 

Prófsetning Tæk ? Ótæk 

Fólkið dó af sulti 2 ? 4 

Hann nefndi þetta af fyrra bragði 3  4 

Það er gagn að forritinu  5  2 

Af gefnu tilefni vil ég hætta í dag 5  2 

Ég lagði andstæðinginn af velli 2  5 

Í knattspyrnu leggja allir sitt af mörkum 5  2 

Aron á heiðurinn af sigurmarkinu 5  2 

Gerðirðu þetta að ásettu ráði? 3  4 
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Til að sjá tíðni marksetninganna úr listum (14) og (15) var farið inn á google.com og timarit.is 

til að fletta þeim upp. Ekki var öll setningin skrifuð heldur sá hluti hennar sem hefur með 

forsetninguna að gera og hann hafður innan gæsalappa. Allir leitarstrengirnir voru skrifaðir með 

að annars vegar og af hins vegar. Tíðni þeirra sést í meðfylgjandi töflum: 

Tafla 6. Leit á google.com 

Að Af 

„að fyrra bragði“ 102 „af fyrra bragði“ 144 

„að yfirlögðu ráði“ 82 „af yfirlögðu ráði“ 58 

„gagn að“ 198 „gagn af“ 263 

„að gefnu tilefni“ 233 „af gefnu tilefni“ 241 

„leggja að velli“ 36 „leggja af velli“ 26 

„sómi að“ 119 „sómi af“ 64 

„að engu tilefni“ 195 „af engu tilefni“ 41 

„leggja að mörkum“ 256 „leggja af mörkum“ 112 

„hafa gaman að“ 230 „hafa gaman af“ 248 

„að minni hálfu“ 55 „af minni hálfu“ 80 

„heiðurinn að“ 202 „heiðurinn af“ 133 

„að ásettu ráði“ 45 „af ásettu ráði“ 161 

 

Tafla 7. Leit á timarit.is 

Að Af 

„að fyrra bragði“ 5992 „af fyrra bragði“ 341 

„að yfirlögðu ráði“ 2157 „af yfirlögðu ráði“ 533 

„gagn að“ 4804 „gagn af“ 16475 

„að gefnu tilefni“ 17857 „af gefnu tilefni“ 2835 

„leggja að velli“ 646 „leggja af velli“ 12 

„sómi að“ 3596 „sómi af“ 306 

„að engu tilefni“ 11 „af engu tilefni“ 202 

„leggja að mörkum“ 99 „leggja af mörkum“ 1556 

„hafa gaman að“  1479 „hafa gaman af“ 22050 

„að minni hálfu“ 44 „af minni hálfu“ 4639 

„heiðurinn að“ 1451 „heiðurinn af“ 9016 

„að ásettu ráði“ 125 „af ásettu ráði“ 7554 
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Þessar tölur í töflum sex og sjö sýna sömu niðurstöður og úr marksetningunum í forkönnuninni. 

Frekar lítill munur er á svarhlutfalli milli að og af af google.com. Mun meiri munur er á 

niðurstöðunum af timarit.is. Ástæða þess er sú að sá vefur er ritstýrður og vandaður. Þrátt fyrir 

það koma bæði tilbrigði fyrir í öllum setningunum. Elstu dæmin á timarit.is ná aftur til 18. aldar 

og mýmörg dæmi eru frá 19. öld. 
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5  Könnun 

Í þessum kafla verður fjallað um könnun sem var framkvæmd fyrir þessa ritgerð. Markmið 

hennar er að kanna tilfinningu fólks fyrir að og af  í vissum orðasamböndum. Fyrst verður farið 

yfir hvernig könnunin var lögð fyrir, svo farið yfir niðurstöðurnar úr henni og að lokum fjallað 

um túlkun á niðurstöðunum.  

5.1 Aðferð 
Búinn var til listi með 80 setningum, sá sami og var notaður við forkönnunina. Þó með nokkrum 

breytingum. Þar af voru 24 marksetningar og 56 uppfyllingarsetningar sem þýðir að hlutfall 

marksetninganna er 30%. Marksetningarnar eru setningarnar í listum (16)-(19). Þó  með þeim 

breytingum að búið er að breyta setningum (17/4) og (17/5). Setning (17/4) Er nú: Fólkið dó af 

sárum sínum og setning (17/5) er nú: Greinin var samin af Jóni. Sjá viðauka 1. Hluti af þeim  

marksetningum sem voru valdar eru setningar sem eru notaðar ýmist með að og af  og virðist 

lítil regla vera á því hvaða forsetning er notuð. Hinn hlutinn samanstendur af setningum sem 

ætla mætti að væru dæmdar nokkuð einhliða af flestum.  

Uppfyllingarsetningarnar voru þrenns konar, setningar sem eru málfræðilega tækar, 

setningar sem eru málfræðilega ótækar og setningar sem eru vafasamar að mati höfundar. Þar 

á meðal voru setningar sem innihalda nýju þolmyndina (Það var hrint mér í skólanum í dag), 

nýja dvalarhorfið (Hún er að leika ótrúlega vel á fiðlu) og tvöföldun forsetninga (Með hverju 

borðarðu pylsur með?). Af uppfyllingarsetningunum var reynt að hafa álíka margar setningar 

af hverri gerð, af tækum, ótækum og vafasömum. Svo var  setningunum raðað þannig að þær 

væru nokkuð vel dreifðar, þ.e. reynt að hafa ekki margar sambærilegar setningar í röð og reynt 

að hafa hæfilegt bil á milli marksetninganna.  

Í könnuninni voru 20 þátttakendur. Þar sem ákveðið var að leggja hana fyrir augliti til 

auglitis en ekki leggja hana fyrir á netinu, þar sem hægt væri að fá miklu fleiri svarendur, var 

ákveðið að hafa ekki of marga þátttakendur því það væri mjög tímafrekt. Eins er kostur við þá 

aðferð að fólk einbeitir sér betur við að svara og hægt er að spyrja fólk út í svörin. Þessir 

þátttakendur voru handvaldir og eru  flestir vinir og vandamenn höfundar en reynt var að hafa 

jafnt kynjahlutfall og breitt aldursbil til að hafa nokkuð gott þversnið. Konurnar eru ellefu en 

karlmennirnir níu. Yngsti þátttakandinn er 15 ára en sá elsti 76. Þeir koma víða að af landinu 

en enginn þó af Vesturlandi né Vestfjörðum. Eins er ólíkt menntunarstig hjá þessu fólki. Í töflu 

átta má sjá kynja- og aldursdreifingu þátttakenda:  
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Tafla 8. 

Aldur KK KVK 

15-19  2 

20-29  3 

30-39 4 2 

40-49 3 1 

50-59   

60-69  1 

70-79 2 2 

Samtals 9 11 

 

Í töflu níu má sjá menntunarstig þáttakenda miðað við hæstu loknu prófgráðu. Rétt er þó að 

geta þess að nokkrir af þeim þátttakendum sem hafa lokið framhaldsskólanámi eru núna í 

háskólanámi. Eins er ekki gerður greinarmunur á hvort fólk lauk námi af stúdents- eða 

iðnbrautum. Einn þáttakandinn er á síðasta ári í grunnskóla en flokkast með þeim sem lokið 

hafa grunnskólaprófi: 

Tafla 9. 

Prófgráða Fjöldi 

Háskólapróf 8 

Framhaldsskólapróf 8 

Grunnskólapróf 4 

Samtals 20 

 

Sama fyrirkomulag var á þessari könnun og forkönnuninni þegar hún var lögð fyrir, þ.e. 

fólkið las setningarnar upphátt af blaði og höfundur skráði niður svörin og athugasemdir ef þær 

voru gerðar. Ef fólk las vitlaust var það beðið um að lesa setninguna aftur. Ef fólk skildi ekki 

alveg setninguna var reynt að útskýra hvað setningin átti að þýða. Til dæmis setningin: Hann 

er búandi á Háaleitisbraut. Sú setning var hugsuð sem ótæk og á að þýða: Hann býr á 

Háaleitisbraut. Fólki var greint frá að það ætti að meta setningarnar tækar, ótækar eða 

vafasamar. Fólki var gerð skýr grein fyrir því að þetta væri ekki próf heldur könnun  sem snérist 

eingöngu um máltilfinningu hvers og eins. Ekki var notað hljóðupptökutæki í þessari könnun 

þar sem hún snýr ekki að hljóðfræði. 

Þegar fólkið var beðið um að taka þátt í könnuninni var því tilkynnt að það tæki um 15-20 

mínútur að svara. Í flestum tilfellum tók það um 20 mínútur en sumir höfðu meira gaman af því 
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en aðrir og eyddu meiri tíma í vangaveltur. Sá þáttakandi sem eyddi mestum tíma í að svara var 

um 45 mínútur að því.  

Þó að fólk hafi haft þann valmöguleika að dæma setningu vafasama var sá möguleiki 

frekar lítið notaður. Allir gerðu þó einhverjar athugasemdir. Nokkrir dæmdu setningu tæka en 

sögðu svo: „Ég mundi samt aldrei segja þetta“. Sumir sögðu: „Þetta er rangt, það á að vera 

„hitt““ og enn aðrir dæmdu setningar 50/50 sem túlka má sem hvort tveggja sé rétt. Frekar 

algengt var að fólk endurtæki setningu nokkrum sinnum og þá með mismundandi forsetningu, 

sem dæmi: „Af gefnu tilefni“, „að gefnu tilefni“ og nokkrir sögðu: „Þetta að og af er svo erfitt“. 

Lista með öllum athugasemdunum við marksetningarnar er að finna í viðauka 2.  

 

5.2 Niðurstöður úr könnun 
Könnunina í heild sinni má sjá í viðauka 1 en hér sjást niðurstöður marksetninganna úr 

könnuninni. Þeim er raðað þannig að þær setningar sem flestir samþykkja eru efstar í töflunum 

og neðstar eru þær sem fæstir samþykkja. Flokkað er eftir setningum með að annars vegar og 

setningum með af hins vegar: 

Tafla 10. 

Að 

Prófsetning Tæk ? Ótæk 

Hann gekk að steininum 20 0 0 

Vatnið verður að ís í frosti 20 0 0 

Segjum það að sinni 19 0 1 

Gerðir þú þetta að yfirlögðu ráði? 16 0 4 

Það er gagn að forritinu 13 1 6 

Gerðir þú þetta að ásettu ráði?  12 0 8 

Ég hef mjög gaman að handbolta  9 0 11 

Mér er mikill sómi að tilnefningunni  8 2 10 

Hann sló til mín að engu tilefni  7 0 13 

Ég var að koma að fundi  0 0 20 

Hann er mestur að þeim 0 0 20 

Lagið var sungið að Garðari  0 0 20 
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Tafla 11. 

Af 

Prófsetning Tæk ? Ótæk 

Maðurinn datt af hestbaki  20 0 0 

Fólkið dó af sárum sínum  20 0 0 

Greinin var samin af Jóni  19 0 1 

Aron á heiðurinn af sigurmarkinu  19 0 1 

Í knattspyrnu leggja allir sitt af mörkum  18 0 2 

Af minni hálfu er það í lagi 16 1 3 

Af gefnu tilefni vil ég hætta í dag  13 0 7 

Ég lagði andstæðinginn af velli  10 0 10 

Hann nefndi þetta af fyrra bragði  9 1 10 

Af lokum vil ég þakka fyrir mig  2 0 18 

Unglingurinn er orðinn af manni  1 0 19 

Glugginn snýr út af götunni  0 0 20 

 

Þessar niðurstöður koma nokkurn veginn út eins og höfundur hafði búist við. Setningarnar með 

þeim forsetningum sem hafa mjög afmarkaða og skýra merkingu eru metnar mjög afgerandi 

miðað við hinar.   

5.3 Greining og túlkun 
Eins og áður hefur komið fram voru tólf setningar valdar með hvorri forsetningu fyrir sig. 

Forsetningarnar voru valdar eftir merkingu og setningarnar upphaflega eins og höfundur telur 

að sé hefðbundin notkun á þeim. Í umfjölluninni hér verður fjallað um samböndin á þann hátt, 

þ.e. í dæmum. Síðan var hin forsetningin notuð í helmingi tilfellanna. Í þeim setningum þar sem 

forsetningin táknaði beina stefnu eða hreyfingu, breytingu úr einu í annað, tilfærslu og þolmynd 

voru niðurstöðurnar mjög afgerandi. Í þeim flokkum voru flest svör þar sem allir eða enginn 

mat setninguna tæka. Á hinn bóginn voru setningar þar sem forsetningin merkti tíma, ástæðu, 

sagnasambönd eða ýmis önnur sambönd ekki metnar jafn afgerandi. Til að greina 

niðurstöðurnar úr könnuninni ætla ég að flokka setningarnar eftir merkingu forsetninganna í 

hverri setningu fyrir sig. Í eftirfarandi töflum verður miðað við skekkjumörkin 2/18 á móti 3/17: 
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Tafla 12. 

Prófsetning              Merking Tæk ? Ótæk 

Hann gekk að steininum  Stefna 20 0 0 

Vatnið verður að ís í frosti   Umbreyting 20 0 0 

Segjum það að sinni   Tími 19  1 

Ég var að koma að fundi Stefna 0 0 20 

Hann er mestur að þeim Úr 0 0 20 

Lagið var sungið að Garðari Þolmynd 0 0 20 

 

Tafla 13 

Prófsetning Merking Tæk ? Ótæk 

Maðurinn datt af hestbaki Stefna 20 0 0 

Fólkið dó af sárum sínum Úr 20 0 0 

Greinin var samin af Jóni Þolmynd 19 0 1 

Aron á heiðurinn af sigurmarkinu Ástæða 19 0 1 

Í knattspyrnu leggja allir sitt af mörkum Samband 18 0 2 

Af lokum vil ég þakka fyrir mig Tími 2 0 18 

Unglingurinn er orðinn af manni Umbreyting 1 0 19 

Glugginn snýr út af götunni Stefna 0 0 20 

 

Setningarnar þar sem forsetningin merkir stefnu eða hreyfingu mátu allir annað hvort tækar eða 

ótækar eftir því hvort hefðbundin forsetning eða óhefðbundin var notuð eins og við var búist.  

Setningar þar sem forsetningin merkir umbreytingu: Allir mátu setninguna Vatnið verður 

að ís í frosti tæka og allir nema einn dæmdu Unglingurinn er orðinn af manni ótæka. Gera 

verður ráð fyrir að viðkomandi hafi lesið vitlausa forsetningu.  

Setningar þar sem forsetningin merkir „úr einhverju“: Hann er mestur að þeim og Fólkið 

dó af sárum sínum. Allir dæmdu Hann er mestur að þeim ótæka en allir dæmdu Fólkið dó af 

sárum sínum tæka.  

Setningar þar sem forsetningin vísar til þolmyndar: Lagið var sungið að Garðari og 

Greinin var samin af Jóni. Allir dæmdu fyrri setninguna ótæka og allir nema einn þá seinni 

tæka. Sá einstaklingur taldi að germynd ætti að vera notuð í þeirri setningu. 

Að leggja e-ð af mörkum merkir að láta e-ð af sínum hlut þannig að það má segja að það 

sé yfirfærð merking á stefnu. Þetta er gamalt orðatiltæki og sennilega vita fáir upphaflega 
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merkingu þess. En vegna þess hve gamalt það er og mikið notað hefur tíðni notkunar á því gert 

það að verkum að langflestir nota af. 

Þessar setningar eru þess eðlis að ekki er hægt að nota nema „viðeigandi“ forsetningu. 

Varðandi stefnu er mjög afgerandi hvort hreyfingin vísar í áttina til einhvers eða í áttina frá því. 

Þegar um umbreytingu er að ræða skiptir máli hvort vísað er í niðurstöðuna (að) eða upphafið 

(af). Í þessum tveimur setningum hér er vísað í niðurstöðuna þannig að útilokað er að nota af. 

Þolmynd er þess eðlis að aðeins er hægt að nota af, e-ð er/var gert af e-m. Hins vegar er þolmynd 

ekki notuð svo mikið og í flestum tilfellum er fallegra  og þjálla að nota germynd.  

Setningar þar sem forsetningin vísar í tíma: Segjum það að sinni og Af lokum vil ég þakka 

fyrir mig. Í þessum flokki er orðin meiri fjölbreytni í svörum. Setninguna Segjum það að sinni 

mátu allir tæka nema einn og vildi viðkomandi frekar segja Segjum það að lokum. Þau 

orðaskipti breyta ekki stöðu að í setningunni. Þegar að táknar tíma er oft um föst orðasambönd 

að ræða og vísar að þá í núið meðan af vísar meira í upphafið í þeim samböndum sem af er í 

sbr. vera af barnsaldri. (Íslensk orðabók, 2003, bls. 1-7)Setninguna Af lokum vil ég þakka fyrir 

mig mátu tveir tæka og átján ótæka. Hér á undan var rætt um þetta og verður sú umfjöllun látin 

duga.  

Þær setningar sem eftir á að fjalla um er erfiðara að flokka nákvæmlega niður og merking 

forsetninganna í þeim er mjög óljós. Það eru þær setningar sem höfðu mesta dreifingu í svörum. 

Þessar setningar eiga það sameiginlegt að vera annað hvort einhvers konar orðasambönd eða 

merkja ástæðu. Til að hafa örlitla yfirsýn yfir þessar setningar er gott að setja þær í töflur:  

Tafla 14. 

Prófsetning Merking Tæk ? Ótæk 

Gerðir þú þetta að yfirlögðu ráði? Ástæða 16 0 4 

Það er gagn að forritinu Ástæða 13 1 6 

Gerðir þú þetta að ásettu ráði? Ástæða 12 0 8 

Ég hef mjög gaman að handbolta Sagnasamband 9 0 11 

Mér er mikill sómi að tilnefningunni Sagnasamband 8 2 10 

Hann sló til mín að engu tilefni Samband 7 0 13 
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Tafla 15. 

Prófsetning Merking Tæk ? Ótæk 

Af minni hálfu er það í lagi Samband 16 1 3 

Af gefnu tilefni vil ég hætta í dag Samband/ástæða 13 0 7 

Ég lagði andstæðinginn af velli Samband 10 0 10 

Hann nefndi þetta af fyrra bragði Tími/ástæða 9 1 10 

 

Þetta eru allt setningar sem heyrast og sjást á ýmsa vegu í fjölmiðlum og víðar. Mikil óvissa 

virðist ríkja um notkun að og af  í þeim og er það í samræmi við svörin í könnuninni. Þegar þær 

eru skoðaðar sést að flest þeirra eru rótgróin orðasambönd þar sem merking forsetningarinnar 

er alls ekki jafn augljós og í töflum 12 og 13. Leggja e-n að velli merkir upphaflega að leggja 

andstæðing sinn í keppni að jörðu. Í íþróttum nútímans mætti yfirfæra það í að „koma/ná honum 

í gólfið“. Vegna þess hve gamalt og rótgróið þetta samband er, er möguleiki að fólk viti ekki 

lengur merkingu þess enda dæmir helmingur svarenda það tækt og hinn helmingurinn ótækt.  

Samböndunum gera e-ð að yfirlögðu ráði og gera e-ð af ásettu ráði er mjög oft ruglað 

saman og eins samböndunum að gefnu tilefni og í tilefni af e-u enda eru þau mjög keimlík. Í 

fljótu bragði er mjög erfitt að sjá merkingarmun á þessum setningum og eins að sjá hvaða 

forsetningu á að nota. Merking þessara forsetninga er einhvers konar ástæða. Af minni hálfu (af 

hálfu e-s) er einhvers konar orsakasamband sem vísar til upphafs og samkvæmt því ætti að nota 

af. Að gera e-ð að fyrra bragði merkir að gera e-ð óumbeðinn en engin augljós ástæða er fyrir 

hendi til að sjá hvora forsetninguna á að nota. 

Sagnasambönd eru heldur auðveldari viðfangs. Í þeim er það sögnin sem velur forsetningu 

en þá þarf fólk að vita hvaða sögn tekur hvaða forsetningu. Í setningunum hér að ofan tekur 

sögnin vera  með sér að en hafa tekur af.  

Að ofantöldu er nokkuð ljóst að alls ekki alltaf er auðvelt að átta sig á hvort nota eigi að 

eða af. Í sumum tilfellum er það býsna augljóst en í öðrum tilfellum nánast útilokað. Leiða má 

líkur að því að þar sem engin augljós ástæða er fyrir hendi mætti nota báðar. Í þeim svörum þar 

sem fólk sagði að setning væri hvorki rétt né röng eða 50/50 er líklegt að það eigi við að nota 

megi báðar.  

Ein skýring enn gæti verið á ruglingi á að og af. Þær eru líkar í framburði og ekki er alltaf 

auðvelt að greina á milli ð og f [v] í framburði. Mögulega heyrir fólk ekki muninn á hljóðunum 

í samfelldu tali. 
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5.4 Athugasemdir úr könnun 
Hér verða skoðaðar nokkrar uppfyllingarsetningar sem gerðar voru athugasemdir við. Í 

kaflanum Forkönnun var farið nokkuð ítarlega í hvernig uppfyllingarsetningarnar voru valdar 

og hvernig illa heppnuðum setningum var skipt út fyrir nýjar eða þeim fyrri breytt. Ekki verður 

farið nánar út í það hér en bent á endanlega setningalistann í heild sinni í viðauka 1 ásamt 

svarhlutföllum. Eftirfarandi eru þær setningar sem flestar athugasemdir voru gerðar við: 

Setning 4, Ég fer heim nema þú komir með: 12 fannst sú setning tæk, 7 ótæk og einum 

fannst hún vafasöm. Tveimur af þeim sem fannst hún ótæk fannst hún skrítin og nokkrum fannst 

hún vera óræð og vissu ekki alveg hvað hún þýddi. Þetta er setning sem á að vera tæk að mati 

höfundar. 

Setning 19, Ég ræddi við forstjórann á skrifstofunni sinni: Sjö fannst hún tæk, ellefu ótæk 

og tveimur fannst hún vafasöm. Tveir svarenda tóku fram að það ætti að vera „skrifstofunni 

hans“ og einum fannst hvort tveggja ganga. Þessi setning féll í flokk með þeim röngu hjá 

höfundi. Athygli vekur að mun fleiri dæmdu setningu 41 tæka, Ég hitti Rúnu heima hjá sér en 

að mati höfundar eru þessar tvær setningar sambærilegar og sú seinni ætti einnig að vera „heima 

hjá henni“. 

Setning 22, Hann er búandi á Háaleitisbraut: Aðeins einum fannst hún tæk, átján fannst 

hún ótæk og einum fannst hún vafasöm.Tveir sögðu að setningin ætti að vera „Hann býr á 

Háaleitisbraut“. Nokkrir einstaklingar sögðu að það færi eftir samhenginu hvort hún væri tæk 

eða ótæk.  

Setning 46, Lögreglan varð var við reykmettaðan bíl. Tíu fannst þessi setning tæk og tíu 

ótæk. Engar athugasemdir voru skráðar við þessa setningu en ekki fór á milli mála að fólk horfði 

frekar á setningahlutann „reykmettaðan bíl“ heldur en „Lögreglan varð var við“. Fólki fannst 

þetta orðalag skrítið og hefur mögulega þar af leiðandi ekki tekið eftir málfræðivillunni 

„ lögreglan varð var við“ sem á að sjálfsögðu að vera „lögreglan varð vör við“.  

Setning 50, Kaffið var sett sjóðandi heitt á brúsann vakti upp töluverðar umræður. Sautján 

fannst hún tæk, einum ótæk og tveimur vafasöm. Þremur fannst hún mjög skrítin og voru í vafa 

hvort hún væri tæk eða ótæk. Einum fannst vera röng orðaröð, þ.e. betra væri að segja: Kaffið 

var sett á brúsann sjóðandi heitt og tveir vildu frekar nota forsetninguna í.    
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6 Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um forsetningarnar að og af og hugsanlegar ástæður fyrir 

því hvers vegna notkunin á þeim sé á reiki. Rannsóknarspurningin í þessari ritgerð er býsna víð: 

Að og af í nútímamáli. Gerð var könnun meðal 20 einstaklinga sem leiddi það í ljós að í vissum 

orðasamböndum virðist vera töluverður breytileiki í notkun þeirra. Það eru orðasambönd þar 

sem merking forsetningarinnar er óljós, svo sem þar sem um er að ræða fast samband, ástæðu 

eða tíma. Þar sem forsetningin merkir beina stefnu, umbreytingu eða þolmynd voru svörin  

nánast 100% eins og í þeim setningum virðist ekki vera ruglingur.  Málvöndunarsinnar fyrri 

tíma lýstu áhyggjum af því að breytingar á að og af gætu fest sig í sessi og verið afdriaríkar 

fyrir málið. Ekki er að sjá annað en að notkunin sé svipuð núna og fyrir 50-60 árum. Þau dæmi 

sem flett hefur verið upp virðast vera af sama toga og heyrast nú til dags.  

Önnur niðurstaða úr þessari ritgerð er sú að forsetningarnar að og af eru almennt á 

undanhaldi fyrir forsetningunum í og úr. Að hefur ekki jafn mikla staðar- og tímamerkingu og 

áður. Á sama hátt  hefur úr leyst af af hólmi. 

Þegar þeim orðasamböndum sem spurt var um í könnuninni var slegið inn á google.com, 

þ.e. þeim hluta sem innihélt óræðari samböndin, voru niðurstöðurnar áþekkar niðurstöðunni úr 

könnuninni. Í nokkrum setningum er mjög lítill munur á hvor forsetningin er notuð og jafnvel 

fleiri dæmi með óhefðbundnari forsetningunni. Í öðrum samböndum er minni dreifing og 

hefðbundna forsetningin mest notuð. Sömu samböndum var slegið inn á vefnum timarit.is og 

þær niðurstöður voru af sama meiði og af google.com. Þar sem timarit.is er ritstýrður vefur voru 

mun fleiri dæmi um hefðbundnar setningar þar en öll tilbrigðin komu fyrir. Elstu heimildir á 

timarit.is ná allt aftur til 18. aldar. Af þeim má sjá að ruglingur á forsetningunum að og af er 

ekki nýr af nálinni og mun sennilega alltaf verða til staðar. 
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Viðauki 1 

Prófsetning Tæk ? Ótæk 
1)    Fjöldi manns fluttist Akureyrar til. 3  17 
2)    Gerðir þú þetta að yfirlögðu ráði? 16  4 
3)    Sokkarnir eru liggjandi undir rúminu. 2  18 
4)    Ég fer heim nema þú komir með. 12 1 7 
5)    Ég tók viðtal við alla starfsmönnunum. 0  20 
6)    Hann er mestur að þeim. 0  20 
7)    Ég spurði hverja í gær hann hefði hitt. 2 1 17 
8)    Þeir spurðu ráðherrann einnar spurningu. 2  18 
9)    Af minni hálfu er það í lagi. 16 1 3 
10)          Nýja gerðin af Samsung símanum er gölluð. 19  1 
11)          Stelpurnar voru á heimleið með amma sín. 0  20 
12)          Maðurinn datt af hestbaki. 20  0 
13)          Guðfinnu finnst kjöt gott. 20  0 
14)          Í þessum kjól hefur hún aldrei áður verið í. 12  8 
15)          Bátarnir eru smíðaðir á Þingeyri.  19  1 
16)          Af gefnu tilefni vil ég hætta í dag! 13  7 
17)          Flugvélin fór í loftið tuttugu mínútum of seint. 20  0 
18)          Mér dreymdi illa í nótt. 1  19 
19)          Ég ræddi við forstjórann á skrifstofunni sinni. 7 2 11 
20)          Hann gekk að steininum. 20  0 
21)          Hann hefur gjörsamlega eyðilagt líf sitt. 20  0 
22)          Hann er búandi á Háaleitisbraut. 1 1 18 
23)          Hann sló til mín vegna ekkert tilefni. 0  20 
24)          Vatnið verður að ís í frosti. 20  0 
25)          Ég hélt hann hefði farið í bíó. 17 1 2 
26)          Hávaðinn var ærandi. 20  0 
27)          Það var farið í verslunarmiðstöð og verslað mikið. 15  5 
28)          María hefur séð margar evrópskar höfuðborgir. 19  1 
29)          Gerðirðu þetta að ásettu ráði? 12  8 
30)          Grafan er skærgul á litinn.  20  0 
31)          Mér langar í bíó. 0  20 
32)          Fólkið dó af sárum sínum.  20  0 
33)          Hún gerir neitt aldrei. 0  20 
34)          Flestir bílarnir í umferðinni eru gráir. 19  1 
35)          Ég lagði andstæðinginn af velli. 10  10 
36)          Fólk fer heilmikið í leikhús þessa dagana. 19  1 
37)          Hann gaf henni hamsturinn vandlega. 2 1 17 
38)          Maturinn var vel góður. 7  13 
39)          Hann nefndi þetta af fyrra bragði. 9 1 10 
40)          Adam er verandi fífl. 2  18 
41)          Ég hitti Rúnu heima hjá sér. 13  7 
42)          Ég hef mjög gaman að handbolta. 9  11 
43)          Glasið datt í gólfið og brotnaðist. 0  20 
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44)          Læknirinn vildi fá blóðprufu. 20  0 
45)          Hann sló til mín að engu tilefni. 7  13 
46)          Lögreglan varð var við reykmettaðan bíl. 10  10 
47)          Það var hrint mér í skólanum í dag.  0  20 
48)          Það er gagn að forritinu. 13 1 6 
49)          Mér finnst Guðmundur gott vinur. 0  20 
50)          Kaffið var sett sjóðandi heitt á brúsann. 17 2 1 
51)          Ég var að koma að fundi. 0  20 
52)          Við spilum þótt það hefur rignt dálítið í nótt. 3 1 16 
53)          Nefið hans er rautt og þrútið. 17 1 2 
54)          Af lokum vil ég þakka fyrir mig. 2  18 
55)          Þá sagði hann mér frá hugmyndum sínum. 20  0 
56)          Næstum þriðji hver fangi vill vinna ekki. 0  20 
57)          Segjum það að sinni. 19  1 
58)          Hugmyndinni um veisluna var vel tekið.  15  5 
59)          Bíllinn Jóns var á sumardekkjum. 1 1 18 
60)          Aron á heiðurinn af sigurmarkinu.  19  1 
61)          Hún spurði hvort þeir væru allir flughræddir. 19 1 0 
62)          Sjómennirnir kláruðu kvótann seint.  20  0 
63)          Glugginn snýr út af götunni. 0  20 
64)          Fyrirlesturinn um hönnun nýtt Listasafn féll niður. 0  20 
65)          Hilmar hitti boltanum ofan í körfuna. 10  10 
66)          Fjöldi nemenda vöknuðu of seint um morguninn. 15  5 
67)          Greinin var samin af Jóni. 19  1 
68)          Sumarið hefur verið með eindæmum gott. 20  0 
69)          Ekki leggjast á fótana mína. 1  19 
70)          Unglingurinn er orðinn af manni. 1  19 
71)          En hvað ef það sé ekki til? 2 1 17 
72)          Jói keypti sér tvær buxur í London.  8  12 
73)          Í knattspyrnu leggja allir sitt af mörkum. 18  2 
74)          Bíllinn fór tvær veltur áður en hann stöðvaðist. 17 2  1 
75)          Það var selt gamli bíllinn eftir það. 0  20 
76)          Henni hlakkar mikið til jólanna.  3  17 
77)          Lagið var sungið að Garðari.  0  20 
78)          Hún er að leika ótrúlega vel á fiðlu.  13 2 5 
79)          Með hverju borðarðu pylsur með? 2 1 17 
80)          Mér er mikill sómi að tilnefningunni. 8 2 10 
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Viðauki 2 

Hér verður greint frá öllum athugasemdum sem gerðar voru við marksetningarnar í könnuninni 

og þeim raðað niður í þeirri röð sem þær eru í könnuninni. Rétt er þó að taka fram að ekki voru 

gerðar margar athugasemdir almennt og ekki verða taldar með þær setningar sem engar 

athugasemdir voru gerðar við:  

Setning 2. Gerðir þú þetta að yfirlögðu ráði?: Tveir tiltóku að það ætti að nota af . 

Setning 6. Hann er mestur að þeim: 5 tiltóku að það ætti að nota af og einum fannst 

setningin skrítin. 

Setning 9. Af minni hálfu er það í lagi: Einn tiltók að nota ætti að. Einn mat setninguna 

hvorki rétta né ranga og sagði að orðaröð væri röng.  

Setning 16. Af gefnu tilefni vil ég hætta í dag: Þrír vildu nota að og einn sagði að hvort 

tveggja væri rétt. 

Setning 24. Vatnið verður að ís í frosti: Einn sagði að setningin væri skrítin og einn sagðist 

frekar mundu segja: Vatn verður að ís í frosti þó hann mæti þetta rétt.  

Setning 29. Gerðirðu þetta að ásettu ráði?: Einn sagði rétt, ekki af og þrír sögðu að það 

ætti að nota af. 

Setning 35. Ég lagði andstæðinginn af velli: Fjórir tiltóku að nota ætti að og einum fannst 

setningin skrítin. 

Setning 39. Hann nefndi þetta af fyrra bragði: Fjórir tiltóku að nota ætti að og einum fannst 

setningin hvorki rétt né röng. 

Setning 42. Ég hef mjög gaman að handbolta: Sex sögðu að nota ætti af og einn sagði: Rétt 

setning, röng forsetning.  

Setning 45. Hann sló til mín að engu tilefni: Níu vildu nota af og einn sagði að ef að væri 

notað  þýddi það ógert. 

Setning 48. Það er gagn að forritinu: Fimm vildu nota af og einn sagði 50/50. 

Setning 51. Ég var að koma að fundi: Sjö vildu nota af. 

Setning 54. Af lokum vil ég þakka fyrir mig: Fimm vildu nota að. 

Setning 57. Segjum það að sinni: Einn dæmdi setninguna ótæka og vildi segja: Segjum það 

að lokum. 

Setning 63. Glugginn snýr út af götunni: Sex vildu nota að. 

Setning 67. Greinin var samin af Jóni: Einn dæmdi setninguna ótæka og vildi hafa hana í 

germynd.  

Setning 70. Unglingurinn er orðinn af manni: Sex vildu hafa að. 
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Setning 73. Í knattspyrnu leggja allir sitt af mörkum: Tveir tiltóku að það ætti að vera að. 

Setning 77. Lagið var sungið að Garðari: Sex vildu nota af.  

Setning 80. Mér er mikill sómi að tilnefningunni. Sex vildu nota af, einn sagði að nota 

mætti hvort tveggja og einn dæmdi setninguna ótæka og vildi bæta  við sögninni „gerður“ 

þannig að setningin væri: Mér er mikill sómi gerður að tilnefningunni. 

 


