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Ágrip 

Þágufallshneigð hefur mikið verið rannsökuð innan íslenskrar setningafræði. Ýmis 

tilbrigði geta komið fram í frumlagsfalli eins og þágufall í stað upprunalegs þolfalls með 

skynjandasögnum. Í þessari ritgerð voru rannsökuð tilbrigði innan þolfallssagnanna 

langa og vanta, til dæmis hvort málhafar segja mig (þf) vantar/langar eða mér (þgf) 

vantar/langar og hann (þf) vantar/langar eða honum (þgf) vantar/langar. Fyrri 

rannsóknir á þágufallshneigð hafa leitt í ljós að tilbrigðin koma ekki aðeins fram á milli 

málhafa heldur innan málnotkunar hjá sama málhafa, svokallaður innri breytileiki. Þá 

getur sami málhafi til dæmis sagt mig vantar með þolfallsfrumlagi í fyrstu persónu en 

breytt yfir í þágufallsfrumlag með þriðju persónu og sagt einhverjum vantar, svokallaður 

skilyrtur innri breytileiki. Annað áhugavert er það að sami málhafi getur einnig verið 

með tilbrigði innan sömu persónu og til að mynda bæði sagt mig langar og mér langar.  

Fyrri rannsóknir eru að miklu leyti byggðar á skriflegum eyðufyllingum og 

dómaprófum en heldur færri rannsóknir byggðar á upptökum á sjálfsprottnu tali. 

Markmið þessarar rannsóknar var að ná fram dæmum um þágufallshneigð í venjulegu 

talmáli með tilliti til innri breytileika með þolfallssögnunum langa og vanta. Rannsóknin 

fólst í því að láta þátttakendur spila borðspil sem snýst um viðskipti og ná með því notkun 

á sögnunum langa og vanta í talmáli. Þessi aðferðafræði skilaði 306 dæmum með 

sögnunum langa og vanta á tæpum 15 klukkustundum sem þýðir að dæmi með 

þolfallssögnunum komu að meðaltali á þriggja mínútna fresti. Þessi aðferðafræði skilaði 

einnig mörgum dæmum í annarri persónu, eða 38,6% af öllum dæmunum en lítið er 

fjallað um aðra persónu í fyrri rannsóknum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á 

tölfræðilega marktækan mun á þágufallshneigð á milli fyrstu og þriðju persónu og 

jafnframt á milli fyrstu og annarrar persónu. Einnig benda niðurstöðurnar til þess að 

mikill breytileiki er í frumlagsfalli með sögnunum langa og vanta og er meirihluti 

þátttakenda með einhvers konar innri breytileika. 
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Formáli 

Í sumarvinnunni síðastliðið sumar tók ég eftir því hvað henni og honum vantaði mikla 

aðstoð við daglegt líf. Upp frá því langaði mig til að rannsaka nánar þágufallshneigð og 

breytileika innan hennar. Eftir skemmtilega og áhugaverða rannsóknarvinnu vil ég þakka 

öllum þeim þátttakendum sem tóku þátt í spilarannsókn minni. Sérstakar þakkir fá þeir 

sem héldu spilakvöld heima hjá sér og buðu vinum sínum með. Án þessara þátttakenda 

hefði  rannsóknin ekki orðið til. Leiðbeinandi minn Jóhannes Gísli Jónsson hefur einnig  

reynst mér gríðarlega vel og kann ég honum bestu þakkir fyrir gott samstarf og góða 

leiðsögn. Einnig vil ég þakka Brynjólfi Ingvarssyni fyrir aðstoð við tölfræðilega úrvinnslu. 

Að lokum vil ég þakka foreldrum mínum fyrir prófarkalestur og mikinn og góðan 

stuðning.  
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0. Inngangur 

Tungumál eru stöðugt að breytast og er þar íslenskan ekkert undanskilin. Ýmis tilbrigði 

eru að finna í málinu á ólíkum sviðum tungumálsins eins og í hljóðfræði, beygingarfræði, 

merkingarfræði og setningafræði. Þágufallshneigð er ein af tilbrigðum innan 

setningafræðinnar og er hún talin óæskileg breyting á tungumálinu enda var hún fyrst 

um sinn kölluð þágufallssýki. Fyrri rannsóknir á þágufallshneigð gefa til kynna að hún sé 

orðin útbreidd um land allt. Niðurstöður hafa einnig sýnt að breytileikinn er bæði á milli 

málhafa, þá ytri breytileiki (e. inter-speaker variation) og jafnframt hjá sama málhafa 

eða svokallaður innri breytileiki (e. intra-speaker variation). Þá getur sami málhafi til að 

mynda sagt mig langar og einnig honum langar, í stað hann langar. Enn fremur getur 

sami málhafi verið með tilbrigði innan sömu persónu og sagt mig vantar og einnig mér 

vantar.  

Þær rannsóknir sem verða ræddar og vitnað í hér eru að miklu leyti byggðar á 

skriflegum eyðufyllingum og dómaprófum enda getur reynst erfitt að ná fram dæmum 

um þágufallshneigð í sjálfsprottnu tali. Tilbrigði í þriðju persónu hafa mikið verið 

rannsökuð (Ásta Svavarsdóttir 1982, Jóhannes Gísli Jónsson og Þórhallur Eyþórsson 

2003, Kristín Edda Búadóttir 2007 og Höskuldur Þráinsson 2013) og hafa niðurstöður 

sýnt töluvert meiri þágufallshneigð þar en í fyrstu persónu. Hins vegar hefur önnur 

persónan lítið verið rannsökuð.  

Niðurstöður þágufallshneigðar í talmáli verða bornar saman við þágufallshneigð 

í ritmáli og rætt hversu mikið er hægt að bera saman milli ólíkra rannsókna. Helstu kostir 

við talmálsupptökur eru meðal annars að þær ættu að koma í veg fyrir óæskileg 

utanaðkomandi áhrif eins og ritmálsáhrif og ofvöndunaráhrif. Fyrri áhrifin gætu komið 

fram í skriflegum könnunum og seinni áhrifin í viðtalsupptökum þegar viðmælandinn vill 

vanda sig frammi fyrir rannsakandanum. Mikilvægt er að þátttakendur átti sig ekki á 

hvað verið er að rannsaka og minnki þannig líkur á að markmið rannsóknarinnar hafi 

áhrif á efniviðinn.  

 Megináherslan í þessari ritgerð er að kanna tilbrigði sem koma fram í 

frumlagsfalli með skynjandasögnunum langa og vanta og mismunandi breytileika innan 

þeirra. Rannsóknin fólst í því að láta þátttakendur spila viðskiptaspil sem heitir Bohnanza 
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og var hvert spil tekið upp. Þessi aðferð skilaði 306 dæmum í öllum persónum með 

sögnunum langa og vanta á aðeins 15 klukkustundum. Með þessari aðferð var leitast 

eftir því að ná fram dæmum í öllum persónum bæði til að athuga hvort marktækur 

munur væri á þágufallshneigð á milli persóna og einnig til að sjá hvort mikill breytileiki 

væri innan hverrar persónu. Aðferðin skilaði rúmlega 38% dæma með langa og vanta í 

annarri persónu sem hægt er að telja nokkuð góðan árangur. Að lokum verða 

málhafarnir ræddir hver fyrir sig og kannað hvort innri breytileiki sé til staðar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á tölfræðilega marktækan mun á 

þágufallshneigð á milli fyrstu og þriðju persónu og jafnframt á milli fyrstu og annarrar 

persónu. Með því er hægt að fullyrða að málnotendur eru að jafnaði líklegri til að nota 

þágufall í þriðju persónu á móti þolfalli í fyrstu persónu og auk þess eru þeir líklegri til að 

nota þágufall í annarri persónu á móti fyrstu persónu. Þar að auki benda niðurstöðurnar 

til þess að mikill breytileiki er í frumlagsfalli með sögnunum langa og vanta og er 

meirihluti þátttakenda með einhvers konar innri breytileika. 

 Í fyrsta kafla verður fjallað almennt um frumlag og aukafallsfrumlög. Þar á eftir 

verður farið yfir breytileika innan skynjandasagna, þ.e. þágufallshneigð og að auki verður 

rýnt í dreifingu á innri breytileika þolfallsfrumlaga með skynjandasögnum. Að lokum 

verður stutt umfjöllun um helstu rannsóknir á þágufallshneigð. Í öðrum kafla er 

rannsóknin kynnt. Fyrst er aðferðafræðin útskýrð og bæði greint frá forkönnuninni og 

spilarannsókninni sjálfri. Niðurstöður úr rannsókninni fyrir sagnirnar langa og vanta eru 

kynntar í þriðja kafla. Fyrst er sögnin langa tekin fyrir, síðan vanta og að lokum eru 

heildarniðurstöður þeirra teknar saman og bornar saman við fyrri rannsóknir. Í fjórða 

kafla verður greint frá niðurstöðum um mismunandi innri breytileika á milli málhafa og 

enn fremur mismunandi breytileika innan sama málhafa. Að lokum eru niðurstöður 

bornar saman við fyrri rannsóknir á innri breytileika. 
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1. Frumlag  

Frumlag (e. subject) er eitt af grundvallarhugtökum setningafræðinnar. Tilbrigði í 

frumlagsfalli geta verið margvísleg en eitt af þeim kallast þágufallshneigð. Hugmyndir 

fræðimanna um frumlag hafa tekið verulegum stakkaskiptum undanfarna áratugi. Fyrr 

á tímum skilgreindu fræðimenn aukafallsfrumlag sem frumlagsígildi (Björn Guðfinnsson, 

1943:7). Í skilgreiningu Björns var frumlag aðeins skilgreint út frá merkingarlegum og 

beygingarlegum þáttum. Frumlaginu var þá lýst á þann veg að; eitthvað sem aðhefst, er 

eitthvað eða verður eitthvað sem umsögnin segir. Þar með er frumlagið skilgreint sem 

gerandi (e. agent), þolandi (e. patient) eða þema (e. theme).  

 Samkvæmt skilgreiningu Björns er frumlag alltaf í nefnifalli. Nefnifallshugmyndin 

byggist á því að nefnifallsfrumlög stýra persónu og tölu persónubeygðu sagnarinnar og 

þess vegna geta nafnliðir sem fylgja ópesónulegum sögnum ekki verið frumlög. Þessi 

skilgreining styrkir einnig merkingarskilgreininguna hér fyrir ofan vegna þess að gerandi 

er alltaf í nefnifalli. Setningin Sumum börnum (þgf.) leiðist (3p.et.) hérna gæti þess vegna 

ekki innihaldið frumlag þar sem Sumum börnum er í aukafalli, samkvæmt skilgreiningu 

Björns. Skortur er á setningafræðilegum atiðum í skilgreiningu Björns en frumlag er 

einmitt setningafræðilegt fyrirbæri. Skilgreining Höskuldar Þráinssonar (2005:268) á 

þess vegna betur við þegar frumlag er skilgreint (1). 

(1) Frumlag er sá setningarliður (yfirleitt nafnliður) sem stendur fremst í 

setningu í sjálfgefinni orðaröð í íslensku en næst á eftir sögn í 

persónuhætti í beinum spurningum (já/nei-spurningum) eða ef einhver 

annar setningarliður er færður fremst.  

Það sem er einkennandi fyrir þessa skilgreiningu er að hér kemur aðeins fram staða 

liðsins í setningu, þ.e. að nafnliður sem stendur í tiltekinni stöðu í formgerð setningar er 

frumlag hennar. Höskuldur minnist hvorki á fall frumlagsins, stýringu frumlagsins á 

persónubeygðu sögninni, né merkingarhlutverk frumlagsins.  

Sagnir sem taka með sér aukafallsfrumlög eru jafnan kallaðar ópersónulegar 

sagnir. Þær eru ólíkar persónulegum sögnum að því leyti að þær laga sig ekki að persónu 

og tölu frumlagsins sem þær standa með. Ópersónulegar sagnir eru yfirleitt í 3.persónu 
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eintölu nema þær sem laga sig að tölu nefnifallsandlags í fleirtölu, sbr. Mér (1.p.et.þgf.) 

sárnuðu (3.p.ft.) orð (nf.ft.) hennar (Jóhannes Gísli Jónsson 2005:352).  

 Ýmis próf má nota til að sýna fram á að sumir nafnliðir hegði sér 

setningafræðilega eins og  frumlög í nefnifalli. Halldór Ármann Sigurðsson (1992) nefnir 

í grein sinni um aukafallsfrumlög heil 17 frumlagspróf. Það ætti þess vegna að vera 

tiltölulega auðvelt að sannreyna frumlag í íslensku. Eitt þekktasta frumlagsprófið er 

staða frumlaga í já/nei-spurningum. Þær eru myndaðar með færslu persónubeygðu 

sagnarinnar fram fyrir frumlagið til að mynda spurningu. Í já/nei-spurningum á frumlagið 

alltaf að koma strax á eftir persónubeygðu sögninni en andlagið á aldrei að geta gert 

eins. Til að útiloka frumlögin frá andlögum eru þessar já/nei-spurningar þess vegna 

settar upp (Höskuldur Þráinsson 2005:307-308). Þessi prófun virkar á öll frumlög, þar 

með talin aukafallsfrumlög, eins og verður sýnt fram á í kafla 1.1 hér á eftir. Dæmi um 

já/nei-spurningapróf eru sýnd í (2). 

 (2) a. Sveinn öfundar Siggu    (Frumlag – Sögn – Andlag) 

b. Öfundar Sveinn Siggu?  (Sögn – Frumlag – Andlag) 

c. *Öfundar Siggu Sveinn? (Sögn – Andlag – Frumlag) 

Eins og sést í (2c) verða setningarnar ótækar þegar andlagið fer fyrir framan frumlagið í 

já/nei-spurningunum. Þetta próf gefur þess vegna skýrt til greina að skynjanda (e. 

experiencer) frumlagið Sveinn er frumlag ólíkt skilgreiningu Björns.  

Svonefnd tengieyðing (e. ellipsis) er mikið notuð þegar tvær setningar sem hafa 

sama frumlag eru tengdar saman með aðaltengingunum og, en og eða. Í tengieyðingu 

er frumlag fellt brott úr seinni setningunni ef það er samvísandi við fyrri setninguna sem 

hún tengist, sbr. (3) (Höskuldur Þráinsson 2005:140). 

(3) Jón er smiður og hann stundar íþróttir. 

 Jón er smiður og __ stundar íþróttir. 

Tengieyðing getur einnig verið tvöfalt frumlagspróf. Þá er hún notuð til að útiloka 

frumlag frá andlagi í tveimur setningum tengdum saman. Þannig prófar hún bæði liðinn 
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sem vísað er til í fyrri setningunni og einnig liðinn sem er sleppt í seinni setningunni, sbr. 

dæmin í (4).  

 (4)  a. Sveinn (nf.) öfundar Siggu en __ (nf.) reynir þó að samgleðjast henni. 

  b. Siggu (þgf.) misbauð framkoma strákanna og __ (nf.) fór því heim. 

  c. Tinna (nf.) var ein heima og __ (þgf.) leiddist óskaplega. 

Með tengieyðingu er hægt að sleppa nefnifallsfrumlagi sem vísar til nefnifallsfrumlags 

(4a), nefnifallsfrumlagi sem vísar til þágufallsfrumlags (4b) eða þágufallsfrumlagi sem 

vísar til nefnifallsfrumlags (4c). Tengieyðing getur hins vegar ekki virkað á andlag (5a) 

eða frumlag sem vísar til andlags í undanfarandi setningu (5b). 

 (5) a. *Sigga var í garðinum og strákarnir sáu __ 

  b. *Tinna sá til strákanna og __ hlupu burtu 

Þessar setningar eru samt sem áður tækar án tengieyðingar; Sigga var í garðinum og 

strákarnir sáu hana; Tinna sá til strákanna og þeir hlupu burtu. Tengieyðing er þess 

vegna einnig gilt frumlagspróf sem hægt er að nota með tveimur setningum tengdum 

saman með aðaltengingu. 

1.1 Aukafallsfrumlag  

Nefnifall er algengasta fall frumlaga í íslensku en þrátt fyrir það er íslenska eitt af fáum 

tungumálum þar sem frumlag er ekki einvörðungu í nefnifalli. Auk frumlaga í nefnifalli 

(6a) geta frumlög einnig verið í þolfalli (6b), þágufalli (6c) og eignarfalli (6d). Ýmsir hafa 

fært rök fyrir aukafallsfrumlögum og er til dæmis hægt að finna ítarlegri umfjöllun um 

aukafallsfrumlög hjá Zaenen, Maling og Höskuldi Þráinssyni (1985), Halldóri Ármanni 

Sigurðssyni (1989) og Jóhannesi Gísla Jónssyni (1996, 1997-1998). 

(6) a. Hann (nf.) eldar (1.p.et) matinn. 

  b. Strákinn (þf.) langar (3.p.et.) heim. 

  c. Kettinum (þgf.) þykir (3.p.et.) fiskur góður. 

  d. Nýju ríkisstjórnarinnar (ef.) bíða (3.p.ft.) mörg verkefni. 



9 
 

Þessi frumlög voru í ýmsum eldri máfræðibókum kölluð frumlagsígildi eða aukafallsliður 

vegna þess að þau hafa öll einkenni venjulegra nefnifallsfrumlaga önnur en að þau 

standa í nefnifalli og ráða persónu og tölu sagnarinnar (Björn Guðfinnsson 1990:26 og 

Höskuldur Þráinsson 2006:268). Eins og sést í dæmum (7) gegna aukafallsfrumlög sömu 

setningarhlutverkum og nefnifallsfrumlag. 

(7) a. Hana vantar nýja skó. 

b. Þykir kettinum fiskur góður? 

  c. Stráknum leiddist í Færeyjum í fyrra og __ ætla ekki þangað aftur. 

Íslenska er svokallað FSA-mál. Það merkir að frumlag stendur fremst í sjálfgefinni 

orðaröð, þessu næst kemur sögn og loks andlag á eftir sögninni. Nafnliðurinn í (7a) hefur 

það frumlagseinkenni að standa fremst í sjálfgefinni orðaröð, í (7b) kemur fram 

frumlagseinkennið að standa næst á eftir persónubeygðu sögninni í beinni spurningu 

(já/nei-spurningu) og í (7c) kemur fram frumlagseinkennið tengieyðing. Þegar hægt er 

að sleppa frumlaginu í seinni setningunni og látið frumlag fyrri setningarinnar duga. Fleiri 

rök fyrir aukafallsfrumlögum má sjá hjá Halldóri Ármanni Sigurðssyni (1989:204-209). 

Algengasta fall aukafallsfrumlaga er þágufall, þar á eftir koma frumlög í þolfalli 

og sjaldgæfust eru frumlög í eignarfalli.1 Vert er að taka fram að þágufallsfrumlög og 

eignarfallsfrumlög koma einnig fyrir í þolmynd þeirra sagna sem taka með sér 

þágufallsandlög og eignarfallsandlög í germynd, sbr. (8) (Sjá Höskuld Þráinsson 

2005:319).  

(8) a. Manninum (þgf.) var hjálpað. 

b. Einhver hjálpaði manninum (þgf.). 

c. Mannsins (ef.) var saknað. 

d. Einhver saknaði mannsins (ef.). 

                                                      
1 Jóhannes Gísli Jónsson (1997-1998) nefnir þau frumlög í eignarfalli sem honum er kunnugt um 
í grein sinni og eru það bíða, geta, gæta, kenna, missa við, njóta (við) og þurfa. Þessi frumlög 
virðast eiga undir högg að sækja í íslenskri málnotkun í dag. Ragnhildur Gunnarsdóttir (2015) 
skrifaði um eignarfallsflótta í BA-ritgerð sinni og kom þar í ljós að þessar sagnir eru ekki mikið 
notaðar í dag. 
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Frumlag er setningafræðilegt hugtak, eins og Höskuldur bendir á hér að ofan. Það þýðir 

að fall þess og merking á ekki að skipta máli þegar kemur að því að greina frumlag. Engu 

að síður hefur Jóhannes Gísli Jónsson (1997-1998) fært rök fyrir því að skýr tengsl eru á 

milli málfræðihlutverka og merkingarhlutverka (e. thematic roles, e. theta-roles). 

Merkingarhlutverk frumlags og andlags ræðst af aðalsögn setningarinnar. Hjálparsagnir 

hafa hins vegar engin áhrif á merkingarhlutverkin. Sem dæmi er frumlag áhrifssagnar 

oftast nær gerandi (e. agent) en andlagið er oftast þolandi (e. patient). Helstu 

merkingarhlutverk sem verða hér til umræðu eru talin upp í (9) (Höskuldur Þráinsson 

2005:374-375). 

 (9) Gerandi (e. agent) er sá sem gerir eitthvað sem hann hefur stjórn á. 

Þolandi (e. patient) er það eða sá sem verður fyrir áhrifum af einhverjum 

verknaði eða atburði. 

Þema (e. theme) er eitthvað sem færist úr stað eða er staðsett 

einhverstaðar. 

Skynjandi (e. experiencer) er sá sem skynjar andlegt eða líkamlegt ástand 

eða breytingu á því en hefur jafnframt ekki stjórn á því. 

Mark (e. goal) er endapunktur hreyfingar.   

Merkingarhlutverkið skynjandi verður í forgrunni hér á eftir þó hin hlutverkin komi 

einnig við sögu. Skilgreiningarnar hér að ofan eru þó ekki endanlegar fyrir 

merkingarhlutverk og til eru fleiri og ítarlegri lýsingar á merkingarhlutverkum. Meðal 

annars hjá Jóhannesi Gísla Jónssyni (1997-1998:15-19) og Höskuldi Þráinssyni 

(2005:374-375). Einblínt verður á merkingarhlutverkin tengd frumlögum og föllum 

þeirra en gerandi getur til dæmis aðeins verið frumlag í nefnifalli. Dæmi um sagnir sem 

hafa aukafallsfrumlag sem skynjanda eru kitla, leiðast, gruna, dreyma, ganga (vel), líka 

(við), langa og vanta. Eins og kom fram í inngangi eru skynjandasagnirnar langa og vanta 

teknar fyrir hér á eftir og notkun þeirra rannsakaðar í talmáli.  

1.1.1 Sagnir með aukafallsfrumlagi 

Aukafallsfrumlög hafa iðulega merkingarhlutverkið skynjanda en einnig geta þau verið  

þema, þolandi eða mark. Skynjandasagnir með þágufalls- og þolfallsfrumlagi verða í 
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forgrunni hér enda er rannsóknin byggð á skynjandasögnunum langa og vanta. 

Þágufallsfrumlög eru algengustu aukafallsfrumlögin með skynjandasögnum. 2 Dæmi um 

skynjandasagnir með þolfallsfrumlagi eru gruna, dreyma, langa, minna, vanta, kitla, 

svíða og svima (Jóhannes Gísli Jónsson og Þórhallur Eiríksson (2003). Í rannsókn 

Jóhannesar Gísla Jónssonar og Þórhalls Eiríkssonar (2003) kom í ljós að málnotendur (í 

þessu tilviki 12 ára börn) hafa meiri tilhneigingu til nota þágufall frekar en nefnifall með 

þolfallssögnum. Einnig gefa niðurstöður skynjandasagna með þágufallsfrumlög svipað til 

kynna en í öllum tilvikum er algengara að þolfall komi í stað þágufalls en nefnifall í stað 

þágufalls. Þó er töluvert minna um tilbrigði í þágufallsfrumlögum heldur en 

þolfallsfrumlögum. Jóhannes Gísli Jónsson (1997-1998 og 2003) færði rök fyrir því að 

aukafallsfrumlög með skynjandasögnum verða ekki fyrir áhrifum frá nefnifalli vegna þess 

að skynjandasagnir með aukafallsfrumlögum mynda heildstæðan merkingarflokk. Til að 

mynda eru sagnirnar langa og vanta innan flokks sem Jóhannes kallar tilfinningasagnir 

vegna þess að þær tákna tilfinningu. Hann er ólíkur hópi skynjunarsagna með nefnifalli 

vegna þess að fyrri hópurinn táknar ekki sterkar jákvæðar tilfinningar eða tilfinningar 

sem eiga við um aðrar lifandi verur, eins og elska (Jóhannes Gísli Jónsson 2003). 

1.2. Fallmörkun nafnliða 

Færð hafa verið rök fyrir því að frumlagsfall í íslensku sé að mestu leyti fyrirsegjanlegt út 

frá merkingarhlutverki þess sem aðalsögnin úthlutar (sjá til dæmis Zaenen, Maling og 

Höskuld Þráinsson 1985). Þá er falli frumlaga yfirleitt skipt í tvo flokka; annars vegar 

formgerðarfall (e. structural case) og orðasafnsfall (e. lexical case eða e. non-structural 

case) hins vegar. Formgerðarfall ræðst af setningafræðilegum reglum um fallmörkun 

nafnliða út frá stöðu þeirra í setningum, óháð merkingarhlutverkum en orðasafnsfall 

fellur ekki til formgerðarinnar. Dæmi um formgerðarfall frumlags er nefnifall (10a). 

Þróun á þessum fallmörkum má meðal annars finna í nýrri nálgunum (Jóhannes Gísli 

Jónsson 1997-1998 og 2003). Orðasafnsfall greinist í reglufall (e. inherent/thematic case) 

og furðufall (e. quirky case). Reglufall ræðst af tilteknum sögnum eða lýsingarorðum og 

byggist á almennum reglum um samband falls og merkingar. Jóhannes Gísli Jónsson 

                                                      
2 Dæmi um skynjandasagnir með þágufallsfrumlagi eru meðal annars finnast, takast, leiðast, 
batna, þykja, detta í hug, liggja á, létta og blæða . 
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(1997-1998) hefur fært rök fyrir því að þágufallsfrumlög skynjanda- eða viðtakandasagna 

ættu að vera flokkuð sem reglufall (10b). Furðufall er skilgreint þannig að það eru 

ákveðnar umsagnir sem úthluta því. Þá kemur fallið hvorki af formgerðinni né almennum 

reglum um samband falls og merkingar og eru bæði ófyrirsegjanlegt og óreglulegt fall. 

Þolfallsfrumlög skynjandasagna eru þess vegna furðufall, sjá (10c) (Jóhannes Gísli 

Jónsson 1997-1998). 

(10) a. Stelpurnar (nf.) dansa á borðinu.  

 b. Strákunum (þgf.) leiðast hryllingsmyndir. 

 c. Manninn (þf.) vantar fleiri verkfæri. 

Eins og kom fram hér að ofan virðast tilbrigði innan skynjandasagna með 

aukafallsfrumlögum haldast innan aukafalla, þ.e. þolfallssagnir eru töluvert líklegri til að 

fá þágufallsfrumlög en nefnifallsfrumlög (11a) (Jóhannes Gísli Jónsson og Þórhallur 

Eiríksson 2003). Iris Edda Nowenstein (2012) setur tilbrigði í falli frumlaga í þrjá flokka 

en hér verður aðeins rætt um fyrsta flokkinn.3 Hann inniheldur þágufallshneigð með 

skynjandasögnum sem upprunalega hafa þolfallsfrumlag sbr. (11) 

(11) Þig (þf.) langar í nýja skó.  Þér (þgf.) langar í nýja skó.  

Í (11a) breytist orðasafnsfallið yfir í reglufall. Jóhannes Gísli Jónsson (1997-1998) segir 

frá í grein sinni að aukafallsfrumlag sem er skynjandi er oftar í þágufalli heldur en í 

þolfalli. Breytingin í (11a) má þess vegna líta á sem einföldun í setningafræðinni. Í stað 

þess að nota sjaldgæfara fall eins og furðufall, í þessu tilfelli þolfall, mætti ætla að áhrif 

frá algengara fallinu, þ.e. reglufalli komi fram. Eins og fram kom hér að ofan er þágufall 

algengasta aukafall skynjandasagna og því alls ekki ólíklegt að áhrifin komi vegna þess. 

                                                      
3 Annar flokkurinn inniheldur nefnifallshneigð með þema- og þolandasögnum sem upprunalega 
hafa aukafallsfrumlag og þriðji flokkurinn inniheldur tilbrigði í frumlagsfalli skynjandasagnanna 
hlakka til og kvíða, sem upprunalega hafa nefnifallsfrumlag, nánari umfjöllun í meistararitgerð 
Irisar Eddu bls. 6-7. 
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1.3. Breytileiki skynjandasagna  

Eins og kemur fram í kafla 1.1.1 eru tilbrigði innan skynjandasagna misjöfn eftir sögnum. 

Til að mynda geta tilbrigðin komið fram í skynjandasögnum með nefnifalli og eru þá 

ýmist þolfall eða þágufall sem koma í stað upprunalegs falls. Þágufallshneigð innan 

þolfallsfrumlaga er misjafnlega mikil á meðal skynjandasagna eins og  kom fram meðal 

annars hjá Jóhannesi Gísla Jónssyni og Þórhalli Eiríkssyni (2003:19) og Irisi Eddu 

Nowenstein (2012). Árið 2001 könnuðu Jóhannes Gísli Jónsson og Þórhallur Eiríksson 

þágufallshneigð á 12 ára börnum. Þar voru kannaðar átta skynjandasagnir með 

þolfallsfrumlagi og voru tilbrigðin innan þessara sagna misjafnlega mikil. Algengi 

þágufalls í stað þolfalls á milli skynjandasagnanna var frá 25,4% og upp í 60,4%. Eins og 

áður hefur komið fram eru sagnirnar langa og vanta teknar fyrir í rannsókninni hér að 

neðan og er því við hæfi að draga fram niðurstöður þágufallshneigðar hjá Jóhannesi Gísla 

Jónssyni og Þórhalli Eiríkssyni með sögninni langa; 39,8% og vanta; 45,4%. Annað sem 

vekur athygli í grein þeirra (2003:22) er að allflestir þátttakendanna voru að jafnaði með 

einhverja þágufallshneigð, eða 90,8%. Samt sem áður virðist fátítt að upprunalegt fall 

komi alltaf fram, eða hjá 8% þátttakenda. Að sama skapi virðist vera sjaldgæfast að vera 

með algjöra þágufallshneigð, eða 2,7% þátttakenda. 

1.3.1. Dreifing breytileikans 

Munurinn á ytri breytileika (e. inter-speaker variation) og innri breytileika (e. intra-

speaker variation) er sá að ytri breytileiki snýst um mun milli einstaklinga sem nota 

sitthvort formið en innri breytileiki segir til um hvort sami einstaklingur noti mismunandi 

form til skiptis. Í rannsóknum Ástu Svavarsdóttur (1982), Jóhannesar Gísla Jónssonar og 

Þórhalls Eyþórssonar (2003) og í stóra Tilbrigðaverkefninu (Höskuldur Þráinsson 2013) 

var kannaður munur á milli þeirra sem eru með þágufallshneigð og þeirra sem nota 

upprunalega fallið með sögnunum langa og vanta. Á hinn bóginn lagði Iris Edda 

Nowenstein (2012) áherslu á innri breytileika. Hún rannsakaði hversu margir væru með 

innri breytileika. Einnig er hægt að sjá innri breytileika í niðurstöðum Kristínar Eddu 

Búadóttur þó hún hafi ekki beint verið að kanna hann sérstaklega (2007:21).  
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1.3.2. Innri breytileiki 

Innri breytileiki er frábrugðinn ytri breytileika að því leyti að tilbrigðin einskorðast við 

sama málhafa. Iris Edda Nowenstein (2012:19) kom með góð dæmi um muninn á 

breytileikum á milli einstaklinga (12a, b og c). Í þessari rannsókn verður einnig skoðaður 

innri breytileiki innan sömu persónu (12d). 

(12) a. Málhafi A notar þolfallsfrumlag með sögninni vanta: Mig (þf.) vantar 

þetta og hann (þf.) vantar það líka. 

 b. Málhafi B notar þágufallsfrumlag með sögninni vanta: Mér (þgf.) 

vantar þetta og honum (þgf.) vantar það líka. 

 c. Málhafi C notar bæði tilbrigðin með sögninni vanta: Mig (þf.) vantar 

þetta og honum (þgf.) vantar það líka. 

 d. Málhafi D notar bæði tilbrigðin innan sömu persónu með sögninni 

vanta: Hana (þf.) vantar þetta en vantar henni (þgf.) líka hitt? 

Hugtakinu ytri breytileiki væri beitt með því að lýsa mismuninum á málhafa A (12a) og B 

(12b). Þeim mismuni að málhafi A notar upprunalegt fall frumlagsins með sögninni vanta 

en málhafi B notar þágufallið með hvorri persónu. Málhafa C (12c) væri hægt að lýsa 

með hugtakinu skilyrtur innri breytileiki af þeirri ástæðu að þágufallshneigðin 

einskorðast einungis við þriðju persónu. Málhafi D (12d) væri lýst með innri breytileika 

vegna þess að hann getur notað bæði upprunalegt fall og þágufall innan sömu persónu. 

Eftir að niðurstöður rannsóknarinnar lágu fyrir var ákveðið að skipta málhöfunum niður 

í þrjá flokka; málhafa með engan breytileika (kafli 4.1), málhafa með breytileika milli 

persóna (kafli 4.2) og málhafa með breytileika innan sömu persónu (kafli 4.3). 

1.4. Fyrri rannsóknir 

Þágufallshneigð í íslensku hefur vakið mikla athygli undanfarin ár og er meðal mest 

rannsökuðu setningafræðilega atriða í íslensku. Ásta Svavarsdóttir (1982) var fyrst til að 

gera umfangsmikla rannsókn á breytingum á frumlagsfalli í íslensku. Jóhannes Gísli 

Jónsson og Þórhallur Eyþórsson (2003) gerðu síðar svipaða rannsókn á enn stærri hóp 

en Ásta Svavarsdóttir. Kristín Edda Búadóttir (2007) gerði rannsókn á talmáli með 

þremur mismunandi viðtalsaðferðum. Finnur Friðriksson (2008) byggði rannsókn sína á 
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talmáli Íslendinga og var þágufallshneigð innan hennar. Höskuldur Þráinsson stýrði 

verkefninu Tilbrigði í setningagerð (2013 og Ásta Svavarsdóttir 2013) en hluti úr því 

verkefni sem tengist þágufallshneigð verður aðeins ræddur hér. Loks verður fjallað um 

rannsókn Irisar Eddu Nowenstein (2012) sem rannsakaði innri breytileika á gögnum af 

Netinu og í gegnum netkönnun. 

 Ásta Svavarsdóttir rannsakaði um 200 grunnskólanemendur á aldrinum 11-12 

ára árið 1982. Rannsókn hennar fólst í því að leggja fyrir nemendur samfelldan texta sem 

fjallaði um stelpuna Sif. Þátttakendur áttu síðan að nota fornafnið hún til að fylla inn í 

eyður í stað sérnafnsins. Því næst fengu þeir eins eyðufyllingarblað en í seinna skiptið 

áttu þeir að fylla inn í eyðurnar með fyrstu persónufornafninu ég. Textinn innihélt meðal 

annars sagnirnar langa og vanta ásamt fleiri þolfallssögnum. Könnun Ástu gaf til kynna 

um 30% þágufallshneigð en eftirtektarverður þótti munurinn á þágufallshneigð milli 

fyrstu og þriðju persónu. Að meðaltali notuðu um 30% þágufall í stað þolfalls með þriðju 

persónu en í fyrstu persónu voru aðeins að meðaltali um 14,4% sem notuðu þágufall í 

stað þolfalls. 

Árið 2001 gerðu Jóhannes Gísli Jónsson og Þórhallur Eyþórsson sambærilega 

rannsókn á yfir 900 nemendum á tólfta ári í grunnskólum landsins (2003). Markmið 

rannsóknarinnar var að ná sem bestum samanburði við rannsókn Ástu Svavarsdóttur. 

Aðferðafræðin var þess vegna svipuð á milli rannsókna en hjá Jóhannesi Gísla Jónssyni 

og Þórhalli Eiríkssyni voru einvörðungu notaðar eyðufyllingar í þriðju persónu. 

Niðurstöður þeirra sýndu að þágufallshneigð hafði aukist nokkuð á milli rannsókna 

þeirra og Ástu. Meðaltal þeirra sem notuðu þágufall á skynjandasögnum með 

þolfallsfrumlagi var 35,9%.  

Finnur Friðriksson (2008 og 2009) byggði rannsókn sína á talmáli og 

ritmálstextum. Hann kannaði mörg atriði í talmáli og var þágufallshneigð eitt af því og 

verður aðeins rætt um hana hér. Finnur fékk að skilja eftir upptökutæki heima hjá 

þátttakendum hluta úr degi og voru þeir beðnir um að taka sjálfa sig upp við 

hversdagslegar samræður. Fjöldi þátttakenda við hverja upptöku voru frá tveimur og 

upp í fjóra. Hver upptaka var um 30-75 mínútur og voru þetta samtals 30 klukkustundir. 

Í rannsókn Finns voru 108 þátttakendur og var þeim skipt upp í þrjá aldurshópa; unglinga 
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(17-20 ára), fullorðna (21-64 ára) og eldri borgara (65 ára og eldri). Aðeins 52 málhafar 

úr rannsókn hans komu með dæmi um þolfallssagnir, samtals 99 dæmi. Þágufallshneigð 

var að meðaltali 13,5% en vert er að hafa í huga að í u.þ.b. tveimur þriðju hlutum dæma 

með þolfallssögnunum var í fyrstu persónu. Fyrsta persóna er talin vera með minna af 

tilbrigðum í frumlagsfalli á þolfallssögnum sbr. rannsókn Ástu Svavarsdóttur (1982). 

Kristín Edda Búadóttir (2007) kannaði þágufallshneigð á meðal 30 kvenna á 

aldrinum 25-30 ára. Hún beitti þremur viðtalsaðferðum til að ná fram niðurstöðum á 

talmáli. Fyrsti liðurinn gekk út á dómasetningar. Þá áttu konurnar að svara hvort 

mismunandi setningar væru eðlilegar, vafasamar eða ótækar. Í öðrum lið var lesin upp 

saga um Sif og áttu þær að endursegja söguna eftir minni og svara spurningum sem reynt 

var að stýra þannig að skynjandasagnirnar kæmu fram í svörunum. Þriðji liðurinn gekk 

út á að meta tvær til þrjár setningar í einu og segja til um hvor þeirra væri betri en hinar. 

Niðurstöður úr dæmaprófinu gáfu til kynna að um 77% þátttakenda samþykktu þágufall 

með þolfallsögninni vanta en um 73% með langa. 

Í stóra Tilbrigðaverkefninu sem Höskuldur Þráinsson stýrði voru sambærilegar 

eyðufyllingar notaðar og í ofangreindum rannsóknum (2013 og Ásta Svavarsdóttir 2013). 

Það var gert með það í huga að gera samanburð á milli þeirra mögulegan. Auk þess 

bættust við dómasetningar þar sem þátttakendur áttu að leggja mat á ólíkar setningar 

og einnig talmálsefni. Talmálsefnið var samtals um 54 klukkustundir og söfnuðust um 

240 dæmi með skynjandasögnum og þar af 207 dæmi með sögnunum langa og vanta 

(Ásta Svavarsdóttir 2013:95). Ólíkt ofangreindum rannsóknum var þátttakendum skipt í 

fjóra aldurshópa; 14-15 ára, 20-25 ára, 40-45 ára og 65-70 ára. Um 800 þátttakendur 

tóku þátt í þessari könnun þar sem frumlagsfall var skoðað. Niðurstöður úr 

eyðufyllingunum voru þær að hlutfall þágufallshneigðar var að jafnaði um 23% en 

meðaltalið á meðal yngsta hópsins var að jafnaði 34% (Höskuldur Þráinsson 2013:98). 

Niðurstöður úr dómasetningunum voru þær að meirihluti þátttakenda taldi setningar 

með þágufallsfrumlagi í stað þolfallsfrumlags eðlilegar, eða tæplega 77%. 

Niðurstöðurnar sýndu einnig tölfræðilega marktækan mun á þágufallshneigð á milli 

aldurshópa (Höskuldur Þráinsson 2013:43-44). Það skýrist af því að færri dæmi um 

þágufallshneigð eru hjá eldri aldurshópum. 
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Iris Edda Nowenstein (2012) rannsakaði innri breytileika út frá ýmsum 

sjónarmiðum. Fyrst leitaði hún að náttúrulegum gögnum í gegnum Netið og kannaði 

innri breytileika út frá persónufornöfnum með sögnunum langa og vanta. Hún kannaði 

bæði mun á milli persóna og innan hverrar persónu. Næst setti hún af stað netkönnun 

sem fólst í eyðufyllingum en þó með einum eða tveimur valmöguleikum. Þannig gátu 

þátttakendur valið bæði föllin ef þeim fannst það passa. Innan netkönnunarinnar 

kannaði Iris einnig hvort þyngd nafnliðar skipti máli og mun á ólíkum formgerðum til 

dæmis með tveimur nafnliðum eins og mig langar sjálfa. Alls tóku 280 manns þátt í 

netkönnuninni. Niðurstöður úr netleitinni leiddu í ljós að innri breytileiki á milli persóna 

er algengastur út frá mynstrinu; þolfallsfrumlag í fyrstu og/eða annarri persónu á móti 

þágufallsfrumlagi í þriðju persónu. Niðurstöður úr netkönnuninni gáfu til kynna að 

meðalhlutfall þágufalls var 22,2%. 

Vert er að taka fram að rannsóknirnar hér að ofan eru ekki alveg sambærilegar 

vegna þess að aðferðafræðin var ólík á milli rannsókna. Jafnframt voru misjafnir 

aldurshópar og misjafnt hvort um væri að ræða einn aldurshóp eða nokkra. Allar 

rannsóknirnar, að rannsókn Irisar Eddu undanskilinni, tóku mið af félagslegum þáttum. 

Þá var athugað hvort einhver munur væri á þágufallshneigð eftir búsetu, kyni og 

menntun fólks eða foreldra barnanna sem tóku þátt. Í þessari rannsókn verða þessi atriði 

ekki til umfjöllunar og var þess vegna reynt að velja einsleitan hóp við þátttöku 

rannsóknar. 
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2. Rannsókn 

Eins og fram hefur komið var megináhersla rannsóknarinnar að afla náttúrulegra gagna 

um breytileika í fallmörkun aukafallsfrumlaga. Rannsóknaraðferðin sem var notuð var til 

þess fallin að kalla fram dæmi með langa og vanta í öllum persónum.  

2.1. Aðferðafræðin 

Aðalmarkmið rannsóknarinnar var að safna saman náttúrulegum gögnum til að kanna 

stöðu ópersónulegu sagnanna langa og vanta og breytileika innan frumlagsfalla þeirra. 

Fjallað verður um val á þátttakendum, tegund prófunar og hjálpargagna sem notuð voru 

og þau rök sem styðja við valið á henni. Að lokum verður skýrt greinilega frá 

framkvæmdinni. Prófunin fólst í viðskiptaspili sem kallar fram notkun sagnanna langa og 

vanta í öllum persónum.  

2.1.1. Forkönnun 

Fyrst var gerð forprófun og var fjölskyldunni boðið á spilakvöld til að spila spilin 

Bohnanza og Catan. Forprófunin gekk út á það að athuga tíðni sagnanna langa og vanta 

í þessum spilum, þ.e. hvort nægilega mörg dæmi af þessum sögnum kæmu fyrir í hverju 

spili. Spilin voru spiluð án upptöku en rannsakandinn sat við borðið með stílabók og 

penna sem og passaði upp á að halda stílabókinni vel að sér svo enginn sæi inn í hana. Í 

hvert sinn sem sagnirnar langa og vanta komu fyrir var beðið í örlitla stund til að koma í 

veg fyrir vísbendingar um rannsóknina sjálfa. Þessi forprófun sannfærði rannsakanda um 

að nota þessa aðferð þar sem hún skilaði bæði dæmum úr fyrstu og annarri persónu eins 

og vonast var eftir. Einnig skilaði hún dæmum í þriðju persónu en fæst þeirra voru í 

persónufornafni. Rannsakandi komst þó að þeirri niðurstöðu að mögulega gæti það 

truflað suma þátttakendur þegar rannsakandinn væri virkur, þ.e.a.s. að hann hefði 

stílabókina hjá sér til að punkta niður í tíma og ótíma. Því var ákveðið að öll spilin yrðu 

tekin upp á upptöku til að halda hlutverki rannsakandans í lágmarki.  

Spilið Catan tekur að jafnaði um 75 mínútur en Bohnanza tekur að jafnaði um 45 

mínútur. Í þeim spilum sem Catan var notað komu fyrir allar þrjár persónur sagnarinnar 

vanta en heldur færri dæmi með sögninni langa. Þegar Bohnanza var spilað, komu allar 

persónur fram bæði með langa og vanta. Jafnvel þótt Bohnanza tæki styttri tíma virtist 
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það ekki hafa áhrif á fjölda dæma með sögnunum langa og vanta. Af þeim sökum var 

ákveðið að halda sig við spilið Bohnanza vegna þess að það tekur skemmri tíma og skilaði 

svipuðum niðurstöðum. Þar að auki kunni enginn af þátttakendunum Bohnanza en 

þónokkrir kunnu spilið Catan. Það að hafa spil sem enginn kann ýtir enn frekar undir það 

að fólk gleymi upptökunni vegna þess að það þarf að halda einbeitingunni við það að 

læra spilið sjálft.  Rannsakandinn notaði iphone-síma sinn til að taka upp spilakvöldin 

með snjallforriti sem heitir Voice Memos og fylgir með nýjustu iphone símunum. Forritið 

vistar allar hljóðupptökurnar í símanum og býr til nýja skrá fyrir hvert spilakvöld og er 

upptökunum raðað í tímaröð. 

 Alls tóku 37 þátttakendur þátt í rannsókninni á aldursbilinu 21-34 ára, þar af 25 

konur og 12 karlar. Þátttakendur voru valdir út frá aldri en miðað var við aldursbilið 20-

35 ára. Þátttakendur voru ekki spurðir út í menntun vegna þess að rannsóknin snérist 

ekki um breytileika á þágufallshneigð á milli menntunarstiga. Allir voru þó með 

stúdentspróf eða annað sambærilegt. Haft var samband við vini og vandamenn sem voru 

tilbúnir að hjálpa til og taka þátt í spilakvöldum. Einnig voru sumir tilbúnir til að halda 

spilakvöld sjálfir og bjóða vinum sínum. Haldin voru 9 spilakvöld en í þremur þeirra var 

spilað tvisvar. Spilakvöldin voru ýmist haldin heima hjá rannsakanda eða vinum sem 

buðu síðan vinum sínum. Þátttakendur voru frá þremur og upp í sex á hverju spilakvöldi. 

Hvert spil tók að meðaltali eina klukkustund og átta mínútur. Upptökurnar voru samtals 

14 klukkustundir og rúmlega 56 mínútur sem þýðir að þolfallssagnirnar langa og vanta 

komu fyrir að meðaltali á þriggja mínútna fresti. Allir þátttakendur höfðu vitneskju um 

upptökutækið sem var komið fyrir á borðinu sem setið var við, til þess að það heyrðist 

vel í öllum. Þátttakendur voru ekki látnir fylla út eyðublöð með spurningarlista um sjálfa 

sig. Það var gert til þess að ýta ekki undir tilfinninguna um að þetta væri formleg 

rannsókn, sem þyrfti að vanda sig í. Meirihluti þátttakenda vissi að rannsóknin snérist 

um íslenskt mál en enginn vissi hvað var verið að rannsaka, þó ýmsar hugmyndir hefðu 

verið um það í miðju spili eins og hugmyndir um enskuslettur.  

 Notuð voru spilin Catan og Bohnanza (sjá https://www.spilavinir.is/spilareglur/ ) 

sem eru hvort tveggja viðskiptaspil. Spilin snúast mikið um vöruskipti milli þátttakenda 

https://www.spilavinir.is/spilareglur/
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og því eru sagnirnar langa og vanta mikið notaðar. Dæmi um dæmigerðar setningar í 

spilunum tveimur má sjá í (13) 

(13) a. Hvað vantar þig? 

b. Langar þig í kaffibaun í staðinn fyrir græna baun? 

c. Mig vantar timbur, hvað langar þig í í staðinn? 

d. Langar ekki einhvern í kakóbaun? 

  e. Hvern vantar grjót? 

2.1.2. Spilarannsókn 

Í upphafi hvers spilakvölds var þeim þátttakendum, sem ekki vissu það fyrir, greint frá 

því að þetta væri rannsókn fyrir BA-ritgerð. Þátttakendum var sagt að þeir fengju nánari 

upplýsingar um námið og rannsóknina sjálfa eftir spilið. Áður en spilið hófst var fengið 

leyfi frá þátttakendum fyrir upptöku og þeim jafnframt greint frá því að rannsakandi 

myndi einn hlusta á upptökurnar og yrðu þær ekki notaðar á annan hátt nema til að 

reikna út niðurstöður. Yrði þeim síðan eytt eftir rannsóknarvinnuna. Einnig voru 

þátttakendur beðnir um að velta lítið fyrir sér upptökunni og tala einungis venjulegt mál. 

Eftir að leyfi fékkst fyrir upptöku á spilinu höfðu allir vitneskju um upptökuna en það 

gæti leitt til vöndunar á máli þeirra. Dæmi úr upptökunum styðja við þá tilgátu en það 

virðist ekki koma að sök að því er varðar sagnirnar langa og vanta. Þeir þátttakendur 

sem höfðu orð á upptökunni í miðju spili voru annars vegar að hafa áhyggjur af 

blótsyrðum sem þeir misstu út úr sér. Hins vegar virtust margir halda að það væri verið 

að kanna enskuslettur. Bæði spilin eru heldur flókin til að læra sem ætti að ýta undir 

einbeitingu þátttakenda við spilið en ekki upptökuna.  
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3. Niðurstöður  

Alls söfnuðust samtals 306 dæmi með sögnunum langa og vanta, þar af 128 með langa 

og 178 með vanta. Niðurstöður fyrir hvern þátttakanda eru í viðauka en í köflunum hér 

fyrir neðan koma heildarniðurstöður fyrir sagnirnar langa og vanta í töflu 1 og 3. 

Sýnidæmin úr töflum 1 og 3 eru setningabútar innan stærri setninga. Til einföldunar voru 

þeir flokkar sem innihéldu sama frumlagsfall og persónu sameinaðir til að minnka 

umfang taflanna beggja, sjá töflu 2 og 4. Það var gert til að fækka flokkum og þá 

sérstaklega þeim flokkum sem höfðu lágan fjölda. Flokkarnir voru sameinaðir í sex 

flokka; 1. persónu þolfall, 1. persónu þágufall, 2. persónu þolfall, 2. persónu þágufall, 3. 

persónu þolfall og 3. persónu þágufall.  

3.1. Langar 

Eins og hefur komið fram söfnuðust alls 128 dæmi með sögninni langa, sjá töflu 1. 

Kannað var hvort orðaröð skipti einhverju máli þegar við kemur þágufallshneigð. Tafla 1 

sýnir þess vegna rétta orðaröð innan dæmanna í hverri persónu. Misjafnt var hvort 

sögnin var á undan frumlagi sínu eða öfugt. Í ljós kom að ákveðið mynstur í orðaröð 

sagnarinnar með frumlögunum var á milli persóna. Þar má nefna að í fyrstu persónu er 

algengara að frumlagið komi á undan sögninni hvort sem um ræðir þolfall eða þágufall. 

Í annarri og þriðju persónu er aftur á móti algengara að frumlagið komi á eftir sögninni 

bæði með þolfalli og þágufalli. Það stafar að því að við notkun annarrar og þriðju persónu 

er yfirleitt um spurnarsetningu að ræða en það er sjaldgæfara að fólk sé að spyrja sjálft 

sig. Uppröðun í töflu 1 er skipt upp í fyrstu, aðra og þriðju persónu og innan hverrar 

persónu er upprunalegt fall efst en þágufallið kemur fyrir neðan. 
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Tafla 1. Heildarniðurstöður fyrir langa. 

Dæmi Fjöldi 

Mig langar 46 

Langar mig 3 

Mér langar 10 

Langar þig 23 

Þig langar 7 

Langar þér 10 

Þér langar 4 

Langar einhverjum 14 

Hverjum langar 2 

Langar engan 1 

Engan langar 1 

Langar engum 5 

Mann langar 1 

Henni langar 1 

Samtals 128 

 

Litlu máli virðist skipta hvort frumlagið sé á undan eða á eftir þegar kemur að því hvort 

frumlagsfallið sé notað með sögnunum. Af þeim sökum var tafla 1 einfölduð (sjá töflu 

2). Í töflu 1 má sjá að það koma aðeins fram dæmi í eintölu í öllum persónum. Fæst eru 

dæmin í þriðju persónu en flest í fyrstu persónu. Vert er að benda á að í samanburðinum 

á milli persóna er verið að bera saman persónufornöfn í fyrstu og annarri persónu saman 

við annars konar fornöfn í þriðju persónu. Aðeins eitt persónufornafn kemur fyrir í þriðju 

persónu en spurnarfornafnið hver kemur tvisvar fyrir og óákveðnu fornöfnin enginn og 

einhver koma samtals 16 sinnum fyrir með sögninni langa. Af þeirri ástæðu gæti 

mismunur á milli fornafna haft áhrif á samanburð á milli persónanna þriggja.  

Tafla 2. Heildarniðurstöður fyrir langa. 

 Frumlagsfall 

Langa Þolfall Þágufall Samtals 

1. persóna 83% (49) 17% (10) 59 

2. persóna 68% (30) 32% (14) 44 

3. persóna 12% (3) 88% (22) 25 

Samtals 64% (82) 36% (46) 128 
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Töluverður munur virðist vera á þolfallsnotkun milli persóna með sögninni langa, sbr. 

töflu 2. Í um 83% dæma er upprunalega fallið notað í fyrstu persónu en í þriðju persónu 

er þolfallsfrumlagið ekki notað nema í 12% dæma og því er algjör viðsnúningur á milli 

þessara tveggja persóna. Önnur persóna helst ágætlega í hendur við fyrstu persónu eins 

og búist var við. Samt sem áður er þolfallsfrumlagið með annarri persónu 15 

prósentustigum lægra en fyrsta persónan, eða 68%. Það gefur vísbendingu um að önnur 

persónan sé ekki alveg jafn sterk og fyrsta persónan varðandi upprunalegt fall. 

3.2. Vantar 

Töluvert fleiri dæmi fengust með sögninni vanta og einnig meira af mismunandi dæmum 

með henni eins og þátíð og viðtengingarháttur (sjá töflu 3). Eins og með sögninni langa 

er misjafnt á milli persóna hvort algengara sé að frumlagið sé á undan sögninni eða eftir. 

Báðar sagnirnar eru með sama mynstur, þ.e.a.s. að frumlag er algengast á undan sögn í 

fyrstu persónu og í annarri og þriðju persónu er frumlag algengast á eftir sögn. Töflunni 

er raðað eftir persónum og innan þeirra er raðað eftir falli og kemur þolfall fyrst og 

þágufall fyrir neðan.  
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Tafla 3. Heildarniðurstöður fyrir vanta. 

Dæmi Fjöldi 

Mig vantar 64 

Mig vantaði 1 

Vantar mig 2 

Mér vantar 6 

Vantar mér 1 

Vantar þig 46 

Vantaði þig  2 

Þig vantar 9 

Þig vantaði 1 

Þig vanti 1 

Vantar þér 11 

Þér vantar 4 

Vantar einhvern 1 

Vantar einhverjum  19 

Hverjum vantar 4 

Vantar engan 1 

Vantar engum 2 

Vantar fleiri 1 

Hana vantar 1 

Vantar hann 1 

Samtals 178 

 

Tafla 3 var sett upp af sömu ástæðu og tafla 1, til að kanna hvort ólík orðaröð eða nútíð 

og þátíð skipti máli varðandi tíðni þágufallshneigðar. Í ljós kom að hvorugt skipti máli 

varðandi tíðni þágufallshneigðar eða of fá dæmi til að meta þessar forsendur. Athygli er 

vakin á því að í samanburði á milli persóna er verið að bera saman persónufornöfn innan 

fyrstu og annarrar persónu saman við spurnarfornafn og óákveðin fornöfn í þriðju 

persónu. Það hefði verið áhugavert að skoða þriðju persónu nánar með tilliti til þessara 

fornafna en vegna lítillar tíðni innan þriðju persónu verður það að bíða betri tíma. 
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Tafla 4. Heildarniðurstöður fyrir vanta. 

 
Frumlagsfall 

Vanta Þolfall Þágufall Samtals 

1. persóna 91% (67) 9% (7) 74 

2. persóna 80% (59) 20% (15) 74 

3. persóna 17% (5) 83% (25) 30 

Samtals 74% (131) 26% (47) 178 

 

Þegar öll fyrsta persónan er skoðuð saman með sögninni vanta sést þá að upprunalega 

fallið virðist vera aðeins sterkara með vanta en með langa. Sömu sögu má segja með 

aðra og þriðju persónu en þó virðist ekki vera neinn gífurlegur munur á milli sagnanna. 

Þessar niðurstöður stangast á við fyrri rannsóknir en þar hefur tíðni þágufallshneigðar 

verið meiri með sögninni vanta heldur en langa (Ásta Svavarsdóttir 1982 og 2013, 

Jóhannes Gísli Jónsson og Þórhallur Eiríksson 2003 og Finnur Friðriksson 2008). Nánar 

verður farið út í samanburð á milli fyrri rannsókna í kafla 3.4.  

Báðar sagnirnar eru með svipað mynstur á upprunalega fallinu með sitthvorri 

persónunni, þ.e.a.s. fyrsta persónan er sterkust (91%), síðan kemur önnur rétt á eftir 

(80%) en í þriðju persónunnni snúast hlutföllin við (17%), sbr. töflu 4. Athyglisvert er að 

í töflum 1 og 3 kemur fram að með hvorugum sögnunum kemur fram þolfallsfrumlag 

með spurnarfornafninu hver en þágufallsfrumlagið kemur samtals sex sinnum fyrir. 

Óákveðna fornafnið einhver kemur samtals 24 sinnum fyrir en aðeins einu sinni með 

upprunalegu frumlagsfallinu. Innan óákveðna fornafnsins einhver má því ætla að 

þágufallshneigð sé tæplega 96%. 

3.3. Heildarniðurstöður 

Heildarniðurstöður úr báðum sögnum voru settar saman í eina töflu (tafla 5). Í heildina 

voru samtals 93 dæmi með þágufallsfrumlagi í stað hins viðurkennda þolfallsfrumlags. 

Hlutfallsleg tíðni þágufallshneigðar reiknast því um 30,4%. Í töflu 5 er dæmunum skipt 

niður á milli persóna og má þar sjá að af 133 dæmum í fyrstu persónu eru í 13% tilvika 

sem notað er þágufall í stað upprunalegs falls. Í annarri persónu hækkar þágufallið í 24% 

af 118 dæmum og í þriðju persónu er notkun þágufalls komin í 85% af 55 dæmum. Því 

hefur verið haldið fram að tíðni fornafna skipti máli þegar kemur að þágufallshneigð og 
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sé þriðja persónan í töluvert meiri forystu en fyrsta persónan (Ásta Svavarsdóttir 1982, 

Jóhannes Gísli Jónsson og Þórhallur Eiríksson 2003 og Höskuldur Þráinsson 2013). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar styðja við þá kenningu að þágufallshneigð virðist vera 

að miklu leyti háð því hvaða persóna er notuð. Tafla 5 sýnir þann töluverða mun á milli 

persónu frumlaga, þá sérstaklega á milli fyrstu og þriðju persónu. 

Eins og kom fram hér að ofan er verið að bera saman persónufornöfn í fyrstu og 

annarri persónu saman við spurnar- og óákveðin fornöfn í þriðju persónu. Samkvæmt 

Íslenskri orðtíðnibók (Jörgen Pind 1991) er tíðni persónufornafna miklu meiri en tíðni 

spurnarfornafna og óákveðinna fornafna. Fyrir þær sakir er ekki ólíklegt að 

þágufallshneigð sé meiri innan annarra fornafna en persónufornafna. Ef 

persónufornöfnin eru tekin út úr niðurstöðunum hækkar þágufallshneigð í þriðju 

persónu um 11 prósentustig og verður þá tæplega 96%. Þetta ætti að geta gefið okkur 

vísbendingar um að þágufallshneigð sé háð tíðni frumlaganna að einhverju leyti. 

Tafla 5. Heildarniðurstöður fyrir sagnirnar langa og vanta.  

Sagnir 1. persóna 2. persóna 3. persóna Samtals 

Þágufall 13% (17) 25% (29) 85% (47) 30% (93) 

Þolfall 87% (116) 75% (89) 15% (8) 70% (213) 

Samtals 100% (133) 100% 118 100% (55) 100% (306) 

 

Kannað var hvort tölfræðilega marktækur munur væri á þágufallshneigð á milli fyrstu og 

annarrar persónu og á milli fyrstu og þriðju persónu. Notað var marktektarpróf á 

hlutföllum og forsendur þess kannaðar. Forsendur marktektarprófa á hlutföllum eru þær 

að í minnsta undirhópnum þurfa að vera fleiri en fimm stök og að hlutföllin mega ekki 

vera nálægt 0,0 eða 1,0. Minnsti hópurinn í þessari rannsókn telur 17 stök og hlutföllin 

sem unnið var með voru 0,13, 0,25 og 0,85. Stóðust því forsendur marktektarprófsins og 

var hægt að gera ráð fyrir normaldreifingu.  Í ljós kom að marktækur munur var á milli 

fyrstu og annarrar persónu miðað við α = 0,05, z = -2,41, p < 0,008. Því er hægt að áætla 

með 95% öryggi að þágufallshneigð í annarri persónu er að jafnaði 2,2 til 21,4 

prósentustigum hærri en í fyrstu persónu. Mismunurinn á þágufallshneigð á milli fyrstu 

og þriðju persónu var töluvert meiri eins og við var búist og marktæktin sömuleiðis 

miðað við α = 0,05, z = -9,57, p < 0,001. Með 95% öryggi er því hægt að áætla að 
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þágufallshneigð í þriðju persónu er að jafnaði 61,8 til 83,6 prósentustigum hærri en í 

fyrstu persónu. Samkvæmt þessum útreikningum er því hægt með góðu móti að segja 

að niðurstöðurnar sýna tölfræðilega marktækan mun á milli fyrstu og annarrar persónu 

annars vegar og fyrstu og þriðju persónu hins vegar. 

3.4. Samanburður við eldri kannanir 

Eins og að framan greinir fjallar ein af rannsóknarspurningunum um það hvort 

rannsóknaraðferð mín skili góðum árangri í að afla dæma með sögnunum langa og 

vanta. Ef við lítum á rannsóknir Finns Friðrikssonar (2008 og 2009) og Tilbrigðaverkefni 

Höskuldar Þráinssonar (2013 og Ásta Svavarsdóttir 2013) er Finnur Friðriksson með 

tæplega 30 klukkustunda upptökur af talmáli en í Tilbrigðaverkefninu söfnuðust saman 

um 54 klukkustundir af talmáli á upptökum. Finnur Friðriksson náði 99 þolfallssögnum 

sem segir að ein þollfallssögn kom að meðaltali á u.þ.b. 18 mínútna fresti. Af þessum 99 

dæmum voru 52 með sögninni langa og 18 með vanta (2008:194). Í Tilbrigðaverkefninu 

náðust heldur fleiri þolfallssagnir eða 240 talsins en það gefur til kynna að hver 

þolfallssögn kom að jafnaði á tæplega 14 mínútna fresti. Í talmálssafninu í 

Tilbrigðaverkefninu söfnuðust 182 dæmi með sögninni langa en aðeins 25 dæmi með 

vanta (Ásta Svavarsdóttir 2013:95). Einnig kemur fram í niðurstöðum rannsóknanna 

beggja að fyrsta persóna var í tölvuerðum meirihluta, eða rúmlega 64% hjá Finni 

Friðrikssyni (2008:195) og um 80% í Tilbrigðaverkefninu (Ásta Svavarsdóttir 2013:101).  

Á þeim 15 klukkustundum sem spilarannsókn rannsakanda tók söfnuðust 306 

dæmi með þolfallssögnunum langa og vanta en það segir að ein þolfallssögn kom að 

jafnaði á þriggja mínútna fresti. Dæmi úr fyrstu persónu voru rúmlega 43% af heildinni, 

dæmi úr annarri persónu voru tæplega 39% en dæmin úr þriðju persónu tæplega 18%. 

Hlutföll fyrstu og annarrar persónu skiptast því nokkuð jafnt á kostnað þriðju persónu. 

Eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að ná sem flestum dæmum í annarri persónu til 

að hægt væri að bera hana saman við hinar tvær. Nýja aðferðafræðin má því teljast 

nokkuð góð og að markmiðum varðandi  fjölda dæma í annarri persónu náðust. 

Samanburður við fyrri rannsóknir takmarkast að mörgu leyti við ólíkar 

rannsóknaraðferðir og ólíka aldurshópa. Sem dæmi má nefna eru rannsóknir Ástu 

Svavarsdóttur (1982), Jóhannesar Gísla Jónssonar og Þórhalls Eiríkssonar (2003) og 
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Höskuldar Þráinssonar (2013) byggðar á skriflegum eyðufyllingum. Tilbrigðaverkefni 

Höskuldar Þráinssonar innihélt þó einnig skriflegar dómasetningar og rannsókn í 

upptökum sem til voru fyrir. Finnur Friðriksson (2008) rannsakaði sjálfsprottið tal í 

íslensku en Kristín Edda Búadóttir (2007) lagði fyrir dómasetningar í samtalsviðtölum 

sem hún tók upp. Að lokum notaði Iris Edda Nowenstein (2012) Netið til að afla sér 

náttúrulegra gagna. Kristín Edda Búadóttir komst að því í sinni rannsókn að 

samtalsaðferðir skila ítarlegri niðurstöðum vegna þess að þar fær viðmælandinn svigrúm 

til þess að velja bæði frumlagsföllin en ekki velja á milli þeirra. Til dæmis samþykktu 60% 

þátttakenda hennar báðar dæmasetningarnar með sögninni vanta en önnur setningin 

innihélt þolfallsfrumlag og hin þágufallsfrumlag. 

Varðandi misjafna aldurshópa má nefna að Ásta Svavarsdóttir (1982) og 

Jóhannes Gísli Jónsson og Þórhallur Eiríksson (2003) voru með sama aldurshóp, eða 11-

12 ára en í Tilbrigðaverkefninu (2013) eru fjórir aldurshópar og var yngsti 14-15 ára. Í 

rannsókn Finns Friðrikssonar (2008) voru þrír aldurshópar og var yngsti hópurinn 17-20 

ára. Að lokum voru konur á aldrinum 25-30 ára í rannsókn Kristínar Eddu Búadóttur 

(2007). Hér er því erfitt að bera saman ólíka aldurshópa og kemur fram töluverð skekkja 

þegar reiknað er meðaltal þágufallshneigðar í heild í þeim rannsóknum sem höfðu 

nokkra aldurshópa, sjá mynd 1. 

 

 
Mynd 1. Meðalhlutfall þágufalls yfir alla þátttakendur í prósentum.  
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Á mynd 1 sést að þágufallshneigð í rannsókn Ástu Svavarsdóttur (1982) var 30%. Í 

rannsókn Jóhannesar Gísla Jónssonar og Þórhalls Eiríkssonar (2003) var hún 35,9%, hjá 

Finni Friðrikssyni (2008) aðeins 13% og hjá Irisi Eddu Nowenstein (2012) var 22,2% 

þágufallshneigð. Í yngsta aldurshópnum í Tilbrigðaverkefninu (2013) var 

þágufallshneigðin 34% og samræmist því betur við fyrri rannsóknir. Hann er þó eldri en 

þátttakendur Ástu Svavarsdóttir (1982), Jóhannesar Gísla Jónssonar og Þórhalls 

Eiríkssonar(2003). Niðurstöður Finns Friðrikssonar (2008) benda til minnkunar á 

þágufallshneigð en taka verður það inn í myndina hjá honum að hann er með töluvert 

færri dæmi á hvern þátttakanda og með eldri aldurshóp miðað við fyrri rannsóknir. Í 

yngsta aldurshóp Finns Friðrikssonar (17-20 ára) voru 29% þeirra með þágufallshneigð 

(2009:30) en það færir niðurstöður hans nær eldri niðurstöðum. Ef litið er á niðurstöður 

spilarannsóknarinnar í samræmi við fyrri rannsóknir verður að hafa í huga að 

aldurshópurinn er 10-23 árum eldri en þátttakendur elstu tveggja rannsóknanna sem 

hér eru nefndar. Samkvæmt mynd 1 helst þágufallshneigðin ágætlega í stað á milli 

kannanna Ástu Svavarsdóttur (1982) og rannsakanda en niðurstöður úr þessari rannsókn 

eru um 5,4 prósentustigum færri á milli kannana Jóhannesar Gísla Jónssonar og Þórhalls 

Eiríkssonar (2003) og rannsakanda.  

 Þegar Tilbrigðaverkefnið var framkvæmt var þriðji aldurshópurinn sérstakur að 

því leyti að innan hans var sami árgangur og hópur Ástu Svavarsdóttur úr rannsókn 

hennar frá 1982. Þrátt fyrir að það hafi ekki verið sömu einstaklingar er samt sem áður 

litið svo á að úrtak Ástu Svavarsdóttur endurspegli öll 11-12 ára börn á Íslandi árið 1982. 

Ef gert er ráð fyrir því að niðurstöður þessara tveggja rannsókna endurspegli einhvers 

konar þróun er hægt að áætla að þágufallshneigð minnki tölvuvert eftir því sem fólk 

eldist. Í rannsókn Jóhannesar Gísla Jónssonar og Þórhalls Eiríkssonar (2003:22) voru 

90,8% þátttakenda með einhverja þágufallshneigð. Af þeim 22 þátttakendum í þessari 

rannsókn sem voru með dæmi í að minnsta kosti þriðju persónu og fyrstu og/eða annarri 

persónu sýndu 20 af þeim einhverja þágufallshneigð, eða 90,9%.  

Niðurstöður úr rannsókn Finns Friðrikssonar (2008) leiddu í ljós að 

meðalþágufallshneigð væri í heildina um 13%. Þá voru fyrsta og önnur persóna með um 

5% þágufallshneigð í eintölu en þriðja persónan var með 39%. Finnur Friðriksson (2008) 
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náði 99 dæmum af 57 málhöfum með þolfallssögnum en vert er að hafa í huga að 

meirihluti dæmanna voru í fyrstu persónu, eða 64 dæmi. 13 frumlög voru í þágufalli en 

frá 13 mismunandi einstaklingum. Þessar niðurstöður gáfu töluvert minni 

þágufallshneigð heldur en niðurstöður þessarar rannsóknar. Eins og kemur fram á mynd 

1 var þágufallshneigð að jafnaði 30,4% hjá rannsakanda. Mismunurinn á milli rannsókna 

var því rúmum 17 prósentustigum meiri á heildarþágufallshneigð. Munurinn gæti að 

einhverju leyti verið háður tíðni dæma þar sem dæmi rannsakanda voru þrefalt fleiri en 

dæmi Finns Friðrikssonar. Báðar rannsóknir sýndu þó töluverða hækkun á 

þágufallshneigð milli fyrstu og þriðju persónu eins og sést á mynd 2. 

 

Mynd 2. Hlutfall þágufallsfrumlaga með þolfallssögnum á milli persóna í %. 

Í fyrstu persónu munar átta prósentustigum á milli þessarar rannsóknar og rannsóknar 

Finns Friðrikssonar (2008) en í annarri persónu breikkar bilið upp um 20 prósentustig. Í 

þessari rannsókn náðust 118 dæmi í annarri persónu en í rannsókn Finns Friðrikssonar 

komu aðeins 9 fyrir. Í rannsókn Finns kom fram að innan þriðju persónu væri um 39% 

þágufallshneigð en í þessari rannsókn var hún töluvert hærri eða um 85%. Í 

spilarannsókninni var einnig sérstök áhersla lögð á sagnirnar vanta og langa en Finnur 

Friðriksson var með fleiri sagnir en þær, sem gæti einnig skýrt muninn á milli rannsókna. 

Dæmi með sögnunum langa og vanta hjá Finni Friðrikssyni voru í  70 af 99 dæmum og 

má sjá niðurstöður fyrir þessar tvær sagnir á mynd 3 (2008:195).  
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Mynd 3. Hlutfall þágufalls í ólíkum könnunum í prósentum.4 

Mynd 3 sýnir mun á þágufallshneigð á milli rannsókna með sögnunum langa og vanta. 

Vert er þó að hafa það í huga að aðferðafræði rannsóknanna voru misjafnar og geta því 

gefið ólíkar niðurstöður. Rannsókn Ástu Svavarsdóttur (1982) og Jóhannesar Gísla 

Jónssonar og Þórhalls Eiríkssonar (2003) voru þó með svipaða aðferð og virtist 

þágufallshneigð með langa og vanta aukast á 20 ára millibili. Munurinn gæti þó að 

einhverju leyti skýrst með því að Ásta Svavarsdóttir kannaði bæði fyrstu og þriðju 

persónu en Jóhannes Gísli Jónsson og Þórhallur Eiríksson aðeins þriðju persónu. En eins 

og fyrri rannsóknir benda til (og einnig niðurstöður rannsakanda) þá er þágufallshneigð 

meiri í þriðju persónu en fyrstu persónu. Niðurstöður Tilbrigðaverkefnisins eru úr öllum 

aldurshópum sem skekkir niðurstöður af sömu ástæðum og hér fyrir ofan, þ.e. að munur 

er á þágufallshneigð á milli aldurshópa.  

 Finnur Friðriksson (2009) fær lægstu niðurstöður fyrir þágufallshneigð með 

þolfallssögnunum tveimur en hann er jafnframt með fæstu dæmin. Niðurstöður Irisar 

Eddu Nowensein (2012) gefa til kynna lítinn mun á þágufallshneigð á milli langa og 

vanta. Þessar niðurstöður hennar styðja jafnframt að einhverju leyti við niðurstöður 

                                                      
4 Niðurstöður úr tilbrigðaverkefninu eru úr eyðufyllingarverkefninu en niðurstöður úr rannsókn 
Kristínar Eddu eru úr dómasetningunum sem hún lagði fyrir. 
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Finns Friðrikssonar, þ.e. að þágufallshneigð sé ekki eins áberandi og hún var í fyrri 

rannsóknum. Í dæmaprófum Kristínar Eddu Búadóttur (2007) höfðu þátttakendur val 

um að velja bæði þolfall eða þágufall eða bæði föll. Af þeim sökum var hlutfall 

þágufallshneigðar þess vegna hátt á mynd 3. Það þýðir einnig að hlutföll fyrir þolfall og 

þágufall með hvorri sögn voru samanlagt meira en 100%. Niðurstöður Kristínar Eddu 

Búadóttur er því ekki hægt að bera saman við fyrri rannsóknir en þær verða ræddar 

nánar í kafla 4.4.  

 Athyglisvert er að niðurstöður rannsakanda gefa til kynna að þágufallshneigð er 

9,5 prósentustigum minni með sögninni vanta en langa. Því er öfugt farið miðað við elstu 

rannsóknir. Í töflum 2 og 4 kemur fram að sögnin langa er með hærra hlutfall 

þágufallshneigðar í öllum persónum en sögnin vanta. Úr niðurstöðum Kristínar Eddu 

Búadóttur er sögnin langa með örlítið hærri þágufall heldur en vanta og munar litlu á 

milli sagnanna í rannsókn Irisar Eddu Nowenstein. Þessar þrjár rannsóknir gætu því gefið 

vísbendingar um að málhafar séu að fá meiri tilhneigingu til að nota þágufall með 

sögninni langa en vanta.  
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4. Innri breytileiki 

Ef einstaklingarnir eru skoðaðir hver fyrir sig má sjá að meirihluti þátttakenda eru með 

einhvers konar innri breytileika, eða 75,7% (28 af 37). Af þeim 22 málhöfum sem voru 

með dæmi bæði í þriðju persónu og fyrstu og/eða annarri persónu voru 21 málhafa með 

innri breytileika, eða 95,5%. Eins og komið hefur fram er breytileiki frumlaga á 

skynjandasögnunum langa og vanta mestur í þriðju persónu og því raunhæft að miða 

aðeins við þessa 22 málhafa sem gáfu dæmi í þriðju persónu. Samt sem áður verða allir 

málhafarnir ræddir í þeim köflum sem þeir tilheyra. 

Í kafla 1.4.3. var rætt hvort hægt væri að skipta málhöfum með innri breytileika 

niður í mismunandi hópa eftir því hvernig breytileikinn kæmi fram hjá þeim. Áður en 

niðurstöður voru kynntar var sett fram sú kenning að málhöfum væri hægt að skipta 

niður í fjóra flokka. Þegar niðurstöður lágu fyrir kom þó í ljós að málhafar skiptust í þrjá 

flokka; engan breytileika (kafli 4.1), breytileika milli persóna (kafli 4.2) og breytileika 

innan sömu persónu (kafli 4.3). Fyrsti flokkurinn inniheldur engan breytileika og verður 

þeirri spurningu varpað fram hvort það séu raunverulega einhverjir sem hafa engan innri 

breytileika. Í öðrum flokki verður tekinn fyrir skilyrtur innri breytileiki, þ.e. breytileiki sem 

einskorðast á milli persóna. Þess ber að geta að hver þátttakandi var aðeins rannsakaður 

í rúman klukkutíma og var það aðeins til að gefa vísbendingar um almenna notkun á 

sögnunum. Það náðust ekki nægilega mörg dæmi til að hægt væri að fullyrða út frá 

niðurstöðum spilarannsóknarinnar en hægt er að styðjast við mynstur úr fyrri 

rannsóknum samhliða niðurstöðum rannsakanda. Til dæmis er þágufallshneigð töluvert 

meiri innan þriðju persónu heldur en fyrstu persónu (Ásta Svarsdóttir 1982 og 2013 og 

Iris Edda Nowenstein 2012). 

4.1. Enginn breytileiki 

Einn þátttakandi (málhafi 35) sýndi algjöra þágufallshneigð en þó er vert að taka tillit til 

þess að aðeins fjögur dæmi voru með þessum einstakling, tvisvar sinnum mér langar og 

tvisvar sinnum vantar þér. Niðurstöður fyrri rannsókna benda til þess að gera megi ráð 

fyrir því að ef einstaklingur notar þágufall í fyrstu og annarri persónu gefur það sterklega 

til greina að þágufallið er einnig notað með þriðju persónu (Jóhannes Gísli Jónsson og 

Þórhallur Eiríksson 2003, Iris Edda Nowenstein 2012 og Höskuldur Þráinsson 2013). Það 
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fer einnig saman við niðurstöður rannsakanda. Í töflu 6 má sjá þá níu málhafa sem sýndu 

engan innri breytileika. 

        Tafla 6. Dæmi um málhafa með engan innri breytileika í frumlagsfalli. 

 

 

Átta einstaklingar notuðu alltaf upprunalegt fall í spilunum. Málhafar 2, 8, 14, 20 og 33 

sýndu allir undir 5 dæmum og því treglega hægt að áætla til um þá. Af þessum þremur 

sem eftir eru er aðeins hægt að reikna með að einn af þessum þátttakendum noti alltaf 

upprunalegt fall (málhafi 12). Ástæðan fyrir því er sú að hann er eini þátttakandinn sem 

kemur með dæmi í öllum persónum og eru þau öll í þolfalli. Samt sem áður er hann með 

of fá dæmi til að hægt sé að fullyrða um hann. Málhafi 13 notar einvörðungu 

þolfallsfrumlag í fyrstu og þriðju persónu en hann er aðeins með þrjú dæmi með þessum 

sögnum, þar af eitt í þriðju persónu. Það eru of fá dæmi til að hægt sé að áætla til um 

innri breytileika hans. Niðurstöður úr kafla 4.3. styðja það vegna þess að þar koma fram 

málhafar með innri breytileika innan þriðju persónu (sjá töflu 8). Málhafi 11 er með 

samtals sex dæmi, öll í þolfalli en aðeins í fyrstu og annarri persónu. Það er því aðeins 

hægt að áætla að þessi málhafi noti að jafnaði upprunalegt fall í fyrstu og annarri 

persónu.  

4.2. Breytileiki milli persóna 

Í þessum flokki eru þeir sem voru alltaf með sama fallið innan sömu persónu en 

breytileika á milli persóna. Breytileikinn gæti því lýst sér þannig að sami málhafi væri 

 Þolfall Þágufall  

Þátttakendur 1.p 2.p 3.p 1.p 2.p 3.p Samtals 

Málhafi 2 2 1     3 

Málhafi 8 1 1     2 

Málhafi 11 3 3     6 

Málhafi 12 3 4 2    9 

Málhafi 13 2  1    3 

Málhafi 14 2 2     4 

Málhafi 20  3     3 

Málhafi 33 2 1     3 

Málhafi 35    2 2  4 

Samtals 15 15 3 2 2  37 
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með dæmi um frumlagsfall fyrstu og annarrar persónu einvörðungu í þolfalli en 

frumlagsfall þriðju persónu væri þágufall. Eins og við var búist miðað við fyrri rannsóknir 

voru nokkrir málhafar sem voru með skilyrtan innri breytileika, þ.e.a.s. breytileika í 

frumlagsfalli á skynjandasögnunum langa og vanta á milli persóna. Í töflu 8 kemur fram 

að aðeins sjö málhafar af 22 í heildina hafa skilyrtan innri breytileika. Áttundi málhafinn 

(málhafi 21) sýndi þó öðruvísi tilbrigði á milli persóna en hjá honum var fyrsta persóna 

aðeins í þolfalli en önnur og þriðja persóna í þágufalli. Samt sem áður er ekki hægt að 

áætla það að málhafi 21 fallist undir þennan flokk vegna þess að hann er aðeins með eitt 

dæmi innan annarrar persónu. Því er ekki hægt að áætla nægilega mikið um aðra 

persónu hjá honum en samkvæmt töflunni er hann einvörðungu með þolfall í fyrstu 

persónu. Niðurstöður innan þessa hóps komu á óvart vegna þess að búist var við fleiri 

málhöfum sé miðað er við fyrri rannsóknir (Ásta Svavarsdóttir 1982, Iris Edda 

Nowenstein 2012, Höskuldur Þráinsson 2013).  

Tafla 7. Breytileiki í frumlagsfalli á milli persóna. 

 Þolfall Þágufall  

Þátttakendur 1.p 2.p 3.p 1.p 2.p 3.p Samtals 

Málhafi 1 4     2 6 

Málhafi 6 7     1 8 

Málhafi 15 3 6    2 11 

Málhafi 22 2     2 4 

Málhafi 26 5 3    4 12 

Málhafi 27 1 2    9 12 

Málhafi 21 9    1 1 11 

Samtals 31 11   1 21 64 

 

Tafla 7 sýnir að aðeins þrír málhafar voru með dæmi í öllum persónum, málhafi 15, 26 

og 27. Þeir eru allir með nokkur dæmi sem sýna að frumlagsfallið er með upprunalegt 

fall í fyrstu og annarri persónu og þágufall í þriðju persónu. Með þessu er hægt að sjá að 

líklega komi fram breytileiki sem er háður persónum. Vegna fjölda dæma hjá málhöfum 

1 og 6 er hægt að gera ráð fyrir innri breytileika á vali á frumlagsfalli á milli fyrstu og 

þriðju persónu. Ekki er hægt að áætla neitt með aðra persónu hjá þessum málhöfum 

vegna þess að engin dæmi fengust í annarri persónu. 
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4.3. Breytileiki innan sömu persónu 

Niðurstöður allra þátttakenda voru teknar fyrir og voru 22 málhafar sem sýndu innri 

breytileika innan sömu persónu, eða 59,5% (sjá töflu 8). Breytileikinn getur komið fyrir í 

öllum persónum en hann er mest áberandi í fyrstu og annarri persónu. Það gæti þó 

skýrst að einhverjum hluta vegna þess að dæmin með þriðju persónu eru um helmingi 

færri en dæmin með fyrstu og annarri persónu. Aðeins eru tvö dæmi um innri breytileika 

innan þriðju persónu. Eins og kom fram í heildarniðurstöðum fyrir þágufallshneigð í 

þriðju persónu er þágufallið í 85% dæma og ætti þess vegna ekki að koma á óvart að 

aðeins þágufallið kemur fram hjá 16 málhöfum, eða 72,7% af þeim þátttakendum sem 

sýndu dæmi með þriðju persónu. 

Tafla 8. Breytileiki í frumlagsfalli  innan sömu persónu. 

 1. persóna 2. persóna 3. persóna  

Þátttakendur Þf. Þgf. Þf. Þgf. Þf. Þgf. Samtals 

Málhafi 3   1  1 1 3 

Málhafi 4 7 1    1 9 

Málhafi 5 4  2 1  1 8 

Málhafi 7 7 1 7   8 23 

Málhafi 9 1 1 1    3 

Málhafi 10 4  5 1 1 2 13 

Málhafi 16 4 2  1  3 10 

Málhafi 17 3  1 1  1 6 

Málhafi 18 5 1 1 1   8 

Málhafi 19 3  8 2  2 15 

Málhafi 21 9   1  1 11 

Málhafi 23 6  1 4   11 

Málhafi 24 2  11 1  2 16 

Málhafi 25 2  9 1 1  13 

Málhafi 28 2 2     4 

Málhafi 29 2  3 1  2 8 

Málhafi 30 3 2 6 2  3 16 

Málhafi 31 6  4 5   14 

Málhafi 32 4 2    1 7 

Málhafi 34 4 1 1 2   8 

Málhafi 36   3 2   5 

Málhafi 37 2 2 1    5 

Samtals 80 15 64 26 3 28 216 
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Breytileiki innan fyrstu persónu var meiri en búist var við miðað við að 

heildarniðurstöður þágufalls með þolfallssögnunum var aðeins 13%. Tæplega helmingur 

þeirra í töflu 8 voru með innri breytileika innan fyrstu persónu, eða 45,5%. Í annarri 

persónu má sjá að 59% málhafa voru með innri breytileika innan hennar. Tveir málhafar 

(16 og 21) voru aðeins með þágufall í annarri persónu, þó aðeins eitt dæmi hvor.  

Niðurstöður úr kafla 3.3 voru tölfræðilega marktækar og því hægt að áætla 

tölfræði út frá þeim. Í töflu 8 eru niðurstöður á þágufalli á milli persóna úr rannsókninni. 

Þágufall í fyrstu persónu var 13%, í annarri persónu 25% og í þriðju persónu 85%. Út frá 

þessum upplýsingum er hægt að gera ráð fyrir því að til að dæmi um þágufallsfrumlag 

með þolfallssögn í fyrstu persónu komi fyrir hjá málhafa, þarf hann að vera með átta 

dæmi um þolfallssögn í fyrstu persónu. Í annarri persónu fækkar dæmunum niður í 

fjögur en ef miðað er við 25% þágufallshneigð í annarri persónu kemur þágufallsfrumlag 

í einu af hverjum fjórum dæmum. Þessar tölur ættu að gefa vísbendingar um það að 

málhafar 7 og 15 nota aðeins þolfall í annarri persónu. Sömuleiðis gefur þetta 

vísbendingar um að málhafi 21 er aðeins með þolfall í fyrstu persónu. Allir aðrir málhafar 

voru ekki með nógu mörg dæmi og þess vegna ekki hægt að áætla neitt um þá nema 

umræður um það sem telst líklegra en annað miðað þegar stuðst við dæmin sem þeir 

gefa og niðurstöður fyrri rannsókna.  

4.4. Samanburður við fyrri rannsóknir 

Eins og að framan greinir rannsakaði Iris Edda Nowenstein (2012) innri breytileika með 

þolfallsögnunum langa og vanta ásamt klæja og svima. Í netleitinni hennar komst hún 

að þeirri niðurstöðu að þágufallshneigð með sögnunum langa og vanta var rúmlega 

22%. Það var heldur minna en í þessari rannsókn en heildarniðurstöður með sögnunum 

voru rúmlega 30%. Niðurstöður gáfu einnig til kynna að innri breytileiki var algengastur 

á milli fyrstu persónu eintölu og þriðju persónu fleirtölu. Þar á eftir fylgdi innri breytileiki 

á milli annarrar persónu eintölu og þriðju persónu fleirtölu. Í netkönnuninni sem hún 

lagði fyrir tók hún tillit til þess að mögulegt væri að þolfallsfrumlög í fyrstu og annarri 

persónu með sögnunum langa og vanta væru lærð félagsmálvísindaleg hegðun. Hún 

komst að þeirri niðurstöðu að svo virðist vera að þágufall gæti verið undirliggjandi í 

málkerfinu með þessum þolfallssögnum jafnvel þótt þolfallsmyndin kæmi oftar fram í 
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yfirborðsgerð. Hún fann það út með könnun á setningum á borð við mig langar 

sjálfa/sjálfri til þess og okkur vantar bæði/báðum. Í fyrri setningunni var frumlagið (mig) 

í þolfalli í yfirgnæfandi meirihluta en í aftari nafnliðnum (sjálfa/sjálfri) var þágufallið í 

meirihluta. Í seinni setningunni var aftari nafnliðurinn (báðum) töluvert hærra í þágufalli 

en þolfalli. 

 Iris Edda Nowenstein tók fyrir 20 manna úrtak af þeim 280 þátttakendum sem 

tóku þátt í netkönnun hennar. Af þeim voru 15 sem sýndu innri breytileika, eða 75%. Af 

þessum 15 þátttakendum voru 13 sem notuðu þágufall með öllum fjórum sögnunum. 

Hjá þessum 15 þátttakendum voru 245 dæmi um þágufallsnotkun. Það sem er áhugavert 

í þessari rannsókn er að öll þágufallsdæmin með langa og vanta voru í þriðju persónu 

eintölu eða fleirtölu. Þar með voru engin þágufallsfrumlög í fyrstu og annarri persónu 

(Iris Edda Nowenstein, 2012:53). Hér er því um að ræða innri breytileika á milli persóna. 

Þessir 15 þátttakendur sem Iris Edda Nowenstein greindi með innri breytileika ættu því 

flestir heima í kafla 4.2, eða innri breytileika milli persóna. Þessar niðurstöður stangast 

á við niðurstöður rannsakanda því þar var meirihluti málhafa með breytileika í öllum 

persónum og af þeim málhöfum í kafla 4.3. voru flestir með breytileika innan fyrstu eða 

annarrar persónu. 

 Kristín Edda Búadóttir (2007) lagði ekki sérstaka áherslu á innri breytileika í 

rannsókn sinni en hægt er að lesa úr niðurstöðum hennar einhvers konar innri 

breytileika. Í dæmaprófinu sem hún lagði fyrir kom innri breytileiki í ljós. Þar kom fram 

að 60% þátttakenda samþykktu dæmi bæði með þolfalli og þágufalli með sögninni vanta 

en 46% með langa. Þá voru aðeins 10% sem neituðu þágufallinu en samþykktu 

upprunalega fallið með vanta en 16% með langa. Athyglisvert þótti að 16% þátttakenda 

samþykktu þágufallið en höfnuðu upprunalega fallinu með sögninni vanta en 26% með 

sögninni langa. Samtals samþykktu um 77% þátttakendanna þágufallið með vanta og 

73% með langa. Þessar niðurstöður gefa til kynna að bæði föllin virðast ætla að lifa 

saman með sögnunum langa og vanta. Þær eru auk þess sambærilegar niðurstöðum 

rannsakanda en þar sýndu um 78% þátttakenda dæmi með þágufalli. Þar sem Kristín 

Edda Búadóttir lagði ekki áherslu á innri breytileika er ekki hægt að bera saman hvort 
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innri breytileikinn hafi verið á milli persóna eða innan sömu persóna og bera þær saman 

við niðurstöður rannsakanda. 
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5. Lokaorð 

Hér var fjallað almennt um þágufallshneigð í íslensku og innri breytileika í fallmörkun 

frumlaga. Rætt var um breytileika í frumlagsfalli og sett fram drög að mynstri um innri 

breytileika sem gæti komið fram í þágufallshneigð. Í þessari rannsókn var sérstök áhersla 

lögð á náttúrulegt talmál. Ný rannsóknaraðferð var kynnt til sögunnar sem var vel til þess 

fallin að kalla fram dæmi með langa og vanta í annarri persónu ásamt fyrstu og þriðju 

persónu. Markmið rannsóknaraðferðarinnar var að ná sem flestum dæmum í öllum 

persónum til að kanna hvort marktækur munur væri á þágufallshneigð á milli fyrstu og 

annarrar persónu annars vegar og fyrstu og þriðju persónu hinsvegar.  

 Rannsóknaraðferðin skilaði margfalt fleiri dæmum í náttúrulegu tali, á styttri 

tíma miðað við fyrri rannsóknir og þá sérstaklega með sögnunum langa og vanta. 

Rúmlega þriðjungur dæmanna voru í annarri persónu. Í þriðju persónu komu aðallega 

fyrir óákveðin fornöfn og spurnarfornöfn ólíkt fyrri rannsóknum sem voru að jafnaði með 

persónufornöfn. Einnig kom í ljós að tölfræðilega marktækur munur var á milli 

þágufallshneigðar í fyrstu og þriðju persónu og jafnframt á milli fyrstu og annarrar 

persónu. Með því er hægt að fullyrða að málnotendur eru að jafnaði líklegri til að nota 

þágufall í þriðju persónu og þolfall í fyrstu og annarri persónu. Það er einnig í samræmi 

við fyrri rannsóknir (Ásta Svavarsdóttir 1982, Finnur Friðriksson 2008, Höskuldur 

Þráinsson 2013 og Iris Edda Nowenstein 2012). Jafnframt eru málhafar að jafnaði líklegri 

til að nota þolfall í fyrstu persónu en annarri persónu en það hefur ekki verið hægt að 

fullyrða það áður.  

Niðurstöður rannsóknarinnar um innri breytileika voru þær að til staðar er mikill 

innri breytileiki í öllum persónum en ekkert mynstur virðist vera í honum. Breytileiki sem 

eingöngu er skilyrtur af persónu frumlagsins er lítill en algengast er að breytileikinn sé 

innan sömu persónu. Ekki komu fram nægilega mörg dæmi með hverjum og einum 

málhafa fyrir sig til að hægt væri að draga miklar ályktanir um innri breytileikann. Ef til 

vill hefði verið gott að láta þátttakendur spila bæði Bohnanza og Catan og fá þannig fleiri 

dæmi með hverjum og einum þátttakanda en það krefst lengri tíma. 
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Viðauki  

Spil 1 
1 . KVK, 24 ára 
Mig vantar    3 
Vantar mig   1 
Langar einhverjum  2 
 
2. KK, 23 ára 
Mig vantar   2 
Vantaði þig   1 
 
3. KVK, 25 ára 
Vantar þig   1 
Vantar einhverjum eitthvað 1 
Vantar einhvern  1 
 
     

Spil 2 
4. KK, 26 ára 
Vantar einhverjum  1 
Mig vantaði   1 
Mig vantar   6 
Mér vantar   1 
 
5. KVK, 22 ára  
Þig vantaði   1 
Mig vantar    4 
Vantar þig   1 
Vantar þér   1 
Vantar einhverjum  1 
 
6. KK, 26 ára 
Mig vantar    7 
Vantar einhverjum  1 
 
7. KK, 26 ára  
Vantar þig   7 
Vantar einhverjum  5 
Langar einhverjum   1 
Hverjum vantar   2 
Mig vantar   7 
Mér vantar    1 
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Spil 3       
8. KVK, 25 ára 
Þig hlýtur að langa  1 
Mig vantar   1 
 
9. KK, 28 ára 
Mig langar   1 
Þig vantar   1 
Mér langar   1 
 
10. KVK, 25 ára 
Langar engum    2 
Langar þér   1 
Mig langar   4 
Langar engan   1 
Þig langar    2 
Langar þig   3 
     

Spil 4       
11. KVK, 27 ára 
Mig vantar   2 
Langar þig   1 
Þig langar    1 
Vantar þig   1 
Mig langar   1 
Ég hlakka svo til   

 
12. KK, 25 ára 
Mig vantar    2 
Þig vanti   1 
Vantar þig   2 
Vantar engan   1 
Langar þig   1 
Mig langar   1 
Engan langar   1 
 
13. KVK, 26 ára 
Mann langar í   1 
Mig langar    2 
 
14. KK, 28 ára 
Mig vantar   1 
Þig vantar   1 
Langar þig   1 
Mig langar   1 
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15. KVK, 25 ára 
Mig langar   1 
Langar þig   6 
Langar mig   1 
Langar einhverjum  2 
     

Spil 5        
16. KVK, 25 ára 
Mig vantar    3 
Vantar þér    1 
Vantar einhverjum  2 
Mig langar   1 
Mér langar   2 
Langar einhverjum  1 
 
17. KVK, 25 ára 
Mig vantar   3 
Þér langar   1 
Langar þig   1 
Vantar hana   1 
 
18. KK, 28 ára 
Mig vantar    1 
Mér vantar   1 
Þér vantar   1 
Vantar þig   1 
Mig langar    4 
 
19. KVK, 25 ára 
Mig vantar   1 
Vantar þig   5 
Vantar einhverjum  2 
Mig langar   2 
Langar þig    3 
Langar þér   2 
     

Spil 6        
20. KK, 34 ára 
Þig vantar   1 
Vantar þig   1 
 
21. KVK, 25 ára 
Mig vantar   2 
Mig langar   6 
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Langar mig   1 
Langar þér   1 
Henni langar   1 
 
22. KVK, 28 ára 
Mig vantar   2 
Langar einhverjum  2 
 
23. KK, 28 ára  
Mig vantar   1 
Vantar þig   1 
Vantar þér   3 
Mig langar   4 
Langar mig   1 
Þér langar   1 
 
24. KVK, 25 ára 
Vantar mig   1 
Vantar þig   6 
Þig vantar   2 
Mig langar   1 
Langar þig    3 
Langar þér    1 
Langar einhverjum  2 
     

Spil 7        
25. KVK, 25 ára 
Vantar þig   6 
Þig vantar    3 
Vantar þér    1 
Vantar hann    1 
Mig langar   2 
 
26. KVK, 25 ára 
Mig vantar   4 
Vantar þig   2 
Vantar einhverjum  1 
Hverjum vantar  1 
Mig langar   1 
Þig langar   1 
Hverjum langar  2 
 
27. KVK, 25 ára 
Mig vantar   1 
Vantar þig   2 
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Vantar einhverjum  4 
Hverjum vantar  1 
Langar einhverjum  3 
Langar engum   1 
 
28. KVK, 25 ára 
Mig vantar   2 
Mér vantar   1 
Vantar mér   1 
 
29. KK, 23 ára 
Mig vantar   2 
Vantar þig   2 
Vantaði þig   1 
Þér vantar   1 
Vantar engum   2 
Vantar fleiri   1 
 
30. KVK, 24 ára 
Mig vantar   3 
Mér vantar   1 
Vantar þig   5 
Vantar þér   2 
Vantar einhverjum  1 
Mér langar   1 
Langar þig   1 
Langar engum   2 
     

Spil 8        
31. KVK, 23 ára 
Mig vantar   1 
Mig langar   5 
Þig langar   2 
Langar þig   1 
Langar þér    5 
 
32. KVK, 21 árs 
Mig vantar   1 
Mig langar   3 
Mér langar   2 
Einhverjum langar  1 
Hlakkar þig til 
 
33. KVK, 24 ára 
Þig vantar   1 
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Mig langar   2 
 
34. KK, 25 ára 
Mig vantar   2 
Mér vantar   1 
Vantar þér   1 
Mig langar   2 
Langar þig   1 
Þér langar   1 
     

Spil 9 
35. KVK, 31 árs 
Mér langar   2 
Vantar þér   2 
 
36. KVK, 31 árs 
Vantar þig   3 
Þér vantar   2 
 
37. KVK, 31 árs 
Mig langar   2 
Mér langar   2 
Langar þig   1 
 


