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Fyrst og fremst vil ég þakka leiðbeinanda mínum, Jóhannesi Gísla Jónssyni, fyrir góða leiðsögn 

við skrif ritgerðarinnar og skemmtilegar kennslustundir í setningafræði. Ég vil einnig þakka 

fjölskyldu minni, vinum og samnemendum fyrir ómetanlegan stuðning og góðan félagsskap á 

námsárunum. Sérstaklega þakka ég foreldrum mínum, Guðrúnu Ingu og Guðmundi Inga, fyrir 

yfirlestur á ritgerðinni og fyrir að styðja alltaf við bakið á mér. Að lokum þakka ég öllum þeim 

sem gáfu sér tíma til þess að taka þátt í og/eða deila rannsókninni minni.  



Ágrip 

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er breytileiki í beygingarsamræmi sagna við 

nefnifallsandlag. Breytileikinn felst í því að sagnir sem hafa nefnifallsandlag geta bæði 

samræmst andlaginu í tölu og ekki. Þannig er bæði hægt að segja Mér líkuðu (ft.) heitir drykkir 

eða Mér líkaði (et.) heitir drykkir. Í ritgerðinni er sagt frá rannsókn á breytileika í samræmi við 

nefnifallsandlag. Markmið rannsóknarinnar var að kanna möguleg áhrif frá merkingarhlutverki 

og tölu þágufallsfrumlagsins á samræmi sagna við nefnifallsandlag. Þátttakendur í 

rannsókninni voru 480 talsins og þar með er þetta næststærsta rannsóknin á samræmi við 

nefnifallsandlag. Þá er hún sú fyrsta sem markvisst hefur rannsakað áhrif merkingarhlutverks 

þágufallsfrumlagsins. Rannsóknin byggði á 12 setningum sem könnuðu samræmi við 

nefnifallsandlag og í hverri setningu var eyða þar sem þátttakendur fylltu inn þá sagnmynd 

þeim þótti eðlilegust en þeim var gefin upp ákveðin sögn hverju sinni. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu sterkar vísbendingar um áhrif frá 

merkingarhlutverki og tölu þágufallsfrumlagsins. Sagnir með markfrumlög, sbr. Mér 

bauðst/buðust heitir drykkir, voru töluvert líklegri til þess að samræmast nefnifallsandlagi í 

fleirtölu en sagnir með skynjandafrumlög, sbr. Mér líkaði/líkuðu heitir drykkir, sem bendir til 

þess að merkingarhlutverk frumlagsins hafi áhrif á samræmið. Þá voru sagnir sem höfðu 

þágufallsfrumlag í fleirtölu líklegri til þess að samræmast nefnifallsandlagi í fleirtölu en þær 

sem höfðu frumlag í eintölu. Fleirtala þágufallsfrumlagsins virðist því geta ýtt undir samræmi 

ef nefnifallsandlagið er einnig í fleirtölu. Auk þess kom fram mikill breytileiki hjá 

einstaklingum en langflestir málhafar völdu bæði samræmi og samræmisleysi. 
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1. Inngangur 

Algengt er að tvö tilbrigði sömu setningagerðar lifi hlið við hlið í tungumálinu. Þekktustu 

dæmin í nútímaíslensku eru líklega þágufallshneigð og nýja setningagerðin sem talsvert hafa 

verið rannsökuð á undanförnum árum. Það sem einkennir þessi málbrigði er að samkvæmt 

hefðbundnum málstaðli er annað tilbrigðið talið „réttara“ en hitt. Í þessari ritgerð verður fjallað 

um tvö tilbrigði í íslensku máli sem talin eru jafnrétthá. Þessi tilbrigði koma fram í sögnum 

sem hafa nefnifallsandlag en þær geta annaðhvort samræmst nefnifallsandlaginu í tölu eða 

staðið í ómarkaðri mynd líkt og aðrar ópersónulegar sagnir.  

Í rannsókninni sem framkvæmd var við gerð þessarar ritgerðar voru kannaðar tólf 

sagnir sem taka nefnifallsandlag, áskotnast, berast, bjóðast, blöskra, fæðast, gefast, leiðast, 

líka, mislíka, ofbjóða, opnast og sárna. Markmið rannsóknarinnar er að komast að því hvort 

merkingarhlutverk og tala frumlagsins hafi áhrif á samræmi þessara sagna við nefnifallsandlag. 

Þátttakendur í rannsókninni voru beðnir um að fylla í eyður með því að nota þá mynd sagnanna 

sem þeim þótti eðlilegust en sú aðferð hefur ekki áður verið notuð til þess að rannsaka samræmi 

við nefnifallsandlag. 

Niðurstöðurnar byggjast á svörum 480 málhafa og sýna að bæði tilbrigðin eru algeng í 

nútímamáli. Þær sýna að málhafar eru talsvert líklegri til þess að samræma sagnirnar 

nefnifallsandlagi ef þær úthluta frumlagi sínu merkingarhlutverkið mark. Kannaðar voru sagnir 

sem höfðu frumlag með merkingarhlutverkið mark annars vegar og skynjandi hins vegar. 

Niðurstöðurnar sýna einnig að tala þágufallsfrumlagsins hefur áhrif á samræmið en málhafar 

voru líklegri til þess að velja samræmi við nefnifallsandlag í fleirtölu ef þágufallsfrumlagið var 

einnig í fleirtölu. Þessi munur var skýrari hjá marksögnum en hjá skynjandasögnum. Í 

niðurstöðunum má því finna töluverð áhrif þágufallsfrumlagsins á samræmi sagna við 

nefnifallsandlag sem ekki hafa komið skýrt fram áður. 

Niðurstöðurnar einkennast þar að auki af miklum breytileika hjá einstökum málhöfum 

þar sem algengast var að sami málhafi notaði bæði tilbrigðin en mjög fáir málhafar notuðu 

aðeins annað tilbrigðið án þess að nota hitt. Niðurstöður skynjandasagnanna líkjast að mörgu 

leyti niðurstöðum úr fyrsta hluta rannsóknarinnar Tilbrigði í íslenskri setningagerð (Höskuldur 

Þráinsson, Ásgrímur Angantýsson og Einar Freyr Sigurðsson 2013, 2015), þ.e. að sjaldgæfara 

sé að málhafar samræmi sagnirnar nefnifallsandlagi.  
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 Ritgerðin skiptist í eftirfarandi kafla. Í öðrum kafla verður fjallað um 

beygingarsamræmi sagna almennt. Einnig verður fjallað um hvers konar sagnir hafa 

nefnifallsandlög, merkingarhlutverk þágufallsfrumlaga og möguleg áhrif frá tölu frumlagsins. 

Í lok kaflans verður fyrri rannsóknum á samræmi sagna við nefnifallsandlag lýst en sérstaklega 

verður fjallað um þær rannsóknir sem sýna fram á áhrif þágufallsfrumlagsins á samræmi. Í 

þriðja kafla verður fjallað um forkönnun sem gerð var til þess að prófa rannsóknaraðferðina og 

niðurstöður hennar. Í fjórða kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar sjálfrar birtar og sýnt er 

hvernig tala og merkingarhlutverk frumlags hefur áhrif á samræmi sagna við nefnifallsandlag. 

Þar að auki verður fjallað um breytileika hjá einstökum málhöfum og niðurstöðurnar verða 

bornar saman við fyrri rannsóknir. Í fimmta kafla verða helstu niðurstöður dregnar saman. 
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2. Almennt um beygingarsamræmi sagna 

Í þessum kafla verður fjallað um fræðilega umræðu um samræmi sagna við nefnifallsandlög 

og hvernig búast má við að þess háttar samræmi birtist í málinu. Fjallað verður um hvernig 

sagnir laga sig að mismunandi frumlögum og færð verða rök fyrir því að frumlög og andlög 

geti bæði verið í nefnifall og aukafalli. Þá verður fjallað um merkingarhlutverk 

þágufallsfrumlagsins og tölu þess. Einnig verður fjallað um fyrri rannsóknir á samræmi við 

nefnifallsandlag áður en fjallað verður um rannsóknina sjálfa í 3. og 4. kafla.  

2.1 Samræmi við frumlög 

Frumlag og andlag eru grundvallarhugtök í setningafræði en algengast er að frumlög séu í 

nefnifalli og andlög í aukafalli, eins og fjallað verður frekar um hér að neðan. Í (1) má sjá dæmi 

um setningar sem hafa sjálfgefna eða beina orðaröð (Höskuldur Þráinsson 2006:34), þ.e. þær 

hefjast á frumlagi en á eftir því kemur sögn og í lok setningarinnar andlag.  

 

(1) a.  Konurnar lásu bókina. 

 b.  Yfirmaðurinn hafnaði tillögunum. 

 c.  Drengurinn saknar stúlkunnar. 

 

Tungumál sem hafa þessa sjálfgefnu orðaröð eru á íslensku oft nefnd FSA-mál, en það stendur 

fyrir frumlag, sögn og andlag. Í (1) er frumlagið í nefnifalli og andlagið í aukafalli, nánar 

tiltekið þolfalli í (1a), þágufalli í (1b) og eignarfalli í (1c). 

Frumlög í nefnifalli eru í ákvæðisliðarsæti beygingarliðarins og fá fall sitt frá 

beygingarhausnum (sjá t.d. Höskuld Þráinsson 2005:558). Þetta samband frumlags og 

beygingarhauss útskýrir skyldubundið samræmi á milli frumlags og persónbeygðra sagna í 

persónu og tölu, sbr. (2). 

 

(2) a.  Þið (2.p.ft.) vöknuðuð (2.p.ft.) snemma um morguninn. 

 b.  Drengirnir (3.p.ft.) geta (3.p.ft.) spjallað á eftir. 

 c.  Ég (1.p.et.) vil (1.p.et.) ekki fara í vinnuna. 

 

Sögnin í (2a) stendur í 2. persónu fleirtölu þar sem nefnifallsfrumlagið sem stendur með henni 

er í 2. persónu fleirtölu en í (2b) stendur sögnin í 3. persónu fleirtölu vegna þess að 
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nefnifallsfrumlagið er í 3. persónu fleirtölu. Í (2c) stendur sögnin í 1. persónu eintölu vegna 

þess að frumlagið er í 1. persónu eintölu. 

Þrátt fyrir að algengast sé í íslensku að frumlög séu í nefnifalli má einnig finna þó nokkrar 

sagnir sem taka með sér frumlag í aukafalli. Í íslensku geta frumlög staðið í öllum fjórum 

föllum en algengast er að aukafallsfrumlög séu í þágufalli (sjá t.d. Höskuld Þráinsson 

2005:319). Þegar frumlag er í aukafalli þiggur sögnin aldrei neina þætti frá því og stendur í 

ómarkaðri mynd, þ.e. 3. persónu eintölu. Þriðja persóna eintala er talin vera ómörkuð gagnvart 

öðrum myndum sagna þar sem hún hefur víðara notkunarsvið sem kemur aðallega fram í því 

að hún er notuð þegar ekkert samræmi sagnar við frumlag er til staðar (sjá Eirík Rögnvaldsson 

2013:145-147). Setningarnar í (3) hafa allar aukafallsfrumlög og þar af leiðandi stendur sögnin 

í ómarkaðri mynd. (3a) hefur þágufallsfrumlag, (3b) hefur eignarfallsfrumlag og (3c) hefur 

þolfallsfrumlag. 

 

(3) a. Ykkur (2.p.ft.) kólnaði (3.p.et.) fljótt. 

 b. Erlendra áhrifa (3.p.ft.) gætir (3.p.et.) í íslensku máli. 

 c. Mig (1.p.et.) vantar (3.p.et.) bókina. 

 

Ef sagnirnar samræmast aukafallsfrumlögum í persónu og tölu, líkt og sagnir sem hafa 

nefnifallsfrumlög gera, verða setningarnar ótækar, sbr. (4). 

 

(4) a. *Ykkur (2.p.ft.) kólnuðuð (2.p.ft.) fljótt. 

 b. *Erlendra áhrifa (3.p.ft.) gæta (3.p.ft.) í íslensku máli. 

 c. *Mig (1.p.et.) vanta (1.p.et.) bókina. 

 

Aukafallsfrumlög fá ekki fall sitt frá beygingarhausnum eins og nefnifallsfrumlög. Í djúpgerð 

eru aukafallsfrumlög í andlagssæti og fá því fall sitt frá aðalsögninni. Aukafallsfrumlagið færist 

svo með nafnliðarfærslu í frumlagssætið (Halldór Ármann Sigurðsson 1990-1991). Eldri 

skilgreiningar á frumlagi fela í sér að aukafallsfrumlög séu í raun og veru ekki frumlög en í 

Handbók um íslenska málfræði (Höskuldur Þráinsson 2006:55-56) er skilgreiningin á frumlagi 

þessi: 
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Frumlag er sá setningaliður (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 setningaliður er færður fremst í setninguna í 

áhersluskyni. (...) 

 

Í (5) má sjá beinar spurningar sem samsvara fullyrðingarsetningunum í (2) en þá færist sögnin 

fram fyrir frumlagið. Frumlagið kemur því á eftir persónubeygðu sögninni sem færist fremst í 

setninguna við myndun beinnar spurningar.  

 

(5) a. Vöknuðuð þið snemma um morguninn? 

 b. Geta drengirnir spjallað á eftir? 

 c. Vil ég ekki fara í vinnuna? 

  

Spurningarnar í (6) samsvara fullyrðingarsetningunum í (3) sem hafa aukafallsfrumlag, þ.e. 

sögnin sem stendur í ómarkaðri mynd er færð fram fyrir frumlagið. Þetta bendir til þess að 

aukfallsliðirnir í frumlagssætinu séu í raun frumlög. 

 

(6) a. Kólnaði ykkur fljótt? 

 b. Gætir erlendra áhrifa í íslensku máli? 

 c. Vantar mig bókina? 

 

Við frumlagspróf sem þetta má styðjast þegar frumlag er greint sem og önnur próf en þau gefa 

öll þá niðurstöðu að aukafallsfrumlög séu raunveruleg frumlög (Höskuldur Þráinsson 

2005:269-270). 

2.2 Samræmi við nefnifallsandlög 

Það eru ekki einungis frumlög sem geta stýrt beygingarsamræmi heldur geta nefnifallsandlög 

gert slíkt hið sama. Andlög eru yfirleitt í aukafalli, sbr. (7a-c), en sumar sagnir taka andlag í 

nefnifalli, sbr. (7d). 

 

(7) a. Drengirnir borðuðu kökuna (þf.). 

 b. Starfsmennirnir höfnuðu tillögunni (þgf.). 

 c. Arna saknaði Sigurðar (ef.). 

 d. Henni leiddust fundirnir (nf.). 
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Nefnifallsandlög eru ekki algeng í íslensku og eru aðallega bundin við setningar með 

þágufallsfrumlögum (Höskuldur Þráinsson 2005:39). Gert er ráð fyrir að nafnliðurinn fundirnir 

í (7d) sé andlag þrátt fyrir að hann sé í nefnifalli þar sem hann situr í andlagssæti í sjálfgefinni 

orðaröð, þ.e. á eftir aðalsögninni. Hann getur einnig færst með andlagsstökki og þar af leiðandi 

bæði staðið á undan og á eftir setningaratviksorði ef engin hjálparsögn er í setningunni, sbr. 

(8a-b) (Höskuldur Þráinsson 2005:186). Þar að auki stendur hann næst á eftir aðalsögninni 

þegar hún er í fallhætti líkt og aukafallsandlög, sbr. (8c) (Höskuldur Þráinsson 2005:290). 

 

(8) a. Henni leiddust ekki fundirnir. 

 b. Henni leiddust fundirnir ekki. 

 c. Henni hafa ekki leiðst fundirnir. 

 

Sögn getur samræmst nefnifallsandlagi en samræmið er aðeins sýnilegt þegar 

nefnifallsandlagið er í fleirtölu eins og í (9a-b). Í (9a) samræmist sögnin nefnifallsandlaginu. Í 

(9b) gerir hún það hins vegar ekki og stendur í ómarkaðri mynd, þ.e. 3. persónu eintölu. Í (9c) 

stendur sögnin í 3. persónu eintölu en þar hefur hún andlag sem er einnig í 3. persónu eintölu 

og því er ekki hægt að sjá hvort sögnin samræmist andlaginu eða standi í ómarkaðri mynd. 

 

(9) a. Henni líkuðu (3.p.ft) dýrir skór (3.p.ft). 

 b. Henni líkaði (3.p.et) dýrir skór (3.p.ft). 

 c. Henni líkaði (3.p.et) kennslubókin (3.p.et). 

 

Í íslensku er valfrjálst hvort sögn samræmist nefnifallsandlagi og þess vegna eru bæði (9a) og 

(9b) tækar setningar. Þessi breytileiki er ekki nýr af nálinni en hann má rekja alla leið til 

forníslensku.1 

 Sagnir með nefnifallsandlagi skiptast í tvo flokka eftir setningarstöðu nefnifallsliðarins. 

Annar flokkurinn inniheldur sagnir sem taka nafnliði sem andlag, sbr. dæmi (10a-b), og hinn 

sagnir sem taka aukasetningu þar sem hæsti rökliðurinn er í nefnifalli, sbr. dæmi (10c-d). Í (10) 

eru nefnifallsliðirnir skáletraðir og aukasetningar eru afmarkaðar með hornklofum þar sem það 

á við. 

 

                                                 
1 Dæmi hafa fundist í Íslendingasögum sem sýna bæði samræmi og samræmisleysi (sjá Jóhannes Gísla Jónsson 

2016:61). 
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(10) a. Henni leiðist erfiðisvinna. 

 b. Sigurði hefði sárnað svona framkoma. 

 c. Mér sýnist [allur maturinn vera búinn]. 

 d. Sumum finnst [þessi hugmynd alveg vonlaus]. 

 

Þessir flokkar eru misstórir en í grein Jóhannesar Gísla Jónssonar (2016) telur hann upp 31 

sögn sem tekur nefnifallsandlag en þær má sjá í (11a). Sagnir sem taka með sér aukasetningu 

sem andlag eru töluvært færri en í sömu grein má finna þær fimm sagnir sem sjá má í (11b). 

Til hægðarauka verða sagnir sem tilheyra hópi (11a) hér eftir kallaðar líka-sagnir og sagnir 

sem tilheyra hópi (11b) kallaðar þykja-sagnir. 

 

(11) a. áskotnast, batna, berast, bjóðast, blöskra, bragðast, falla, fyrirgefast, fæðast, 

gefast, gremjast, græðast, heppnast, hlotnast, hugkvæmast, hugnast, lánast, 

leiðast, leyfast, líða úr minni, líðast, líka, lærast, misheppnast, mislíka, mistakast, 

ofbjóða, opnast, sárna, sjást yfir, svíða 

 b. finnast, heyrast, sýnast, virðast, þykja 

 

Sögnunum má skipta í þrennt eftir merkingarhlutverki frumlagsins. Í (11a) má finna sagnir sem 

hafa frumlag sem er skynjandi, sbr. (12a), eða mark, sbr. (12b), en frumlag sagnarinnar í (12c) 

er hvorki skynjandi né mark. Sagnirnar í (11b) hafa allar skynjandafrumlag. 

 

(12) a. Maríu líkuðu/líkaði allar afmælisgjafirnar. 

 b. Jóhönnu bárust/barst margar fyrirspurnir. 

 c. Ólöfu mistókust/mistókst allar tilraunirnar. 

 

Í (12a) er frumlagið Maríu skynjandi (e. experiencer) vegna þess að það táknar einhvern sem 

upplifir tilteknar tilfinningar. Í (12b) er frumlagið Jóhönnu mark (e. goal) vegna þess að í 

yfirfærðri merkingu táknar það endapunkt ákveðinnar hreyfingar. Frumlagið Ólöfu í (12c) og 

frumlög sambærilegra sagna eru hvorki skynjandi né mark.2 Þessi merkingarhlutverk geta haft 

áhrif á breytileika í notkun sagnanna eins og fjallað verður frekar um síðar. Hér eftir verða því 

                                                 
2 Jóhannes Gísli Jónsson (1997-1998) fellir þessar sagnir í flokk skynjandasagna en gefur því þó ákveðinn 

fyrirvara. 
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sagnir sem hafa skynjandafrumlag kallaðar skynjandasagnir og sagnir sem hafa markfrumlag 

kallaðar marksagnir. 

2.2.1 Tala þágufallsfrumlags 

Eins og komið hefur fram geta sagnir sem taka nefnifallsandlag ýmist samræmst því í tölu eða 

staðið í ómarkaðri mynd. Sagnirnar sækja því enga þætti frá frumlaginu líkt og sagnir sem hafa 

nefnifallsfrumlag. Samkvæmt því sem komið hefur fram hér að framan ættu því (13a-c) að vera 

tækar setningar en ekki (13d). 

 

(13) a. Flestum nemendum líkaði námsbækurnar. 

 b. Flestum nemendum líkuðu námsbækurnar. 

 c. Flestum nemendum líkaði námsbókin. 

 d. *Flestum nemendum líkuðu námsbókin. 

 

Hins vegar hafa ýmsir fræðimenn (Holmberg og Þorbjörg Hróarsdóttir 2003, Ussery 2017) 

haldið því fram að hjá sumum málhöfum geti tala þágufallsfrumlagsins haft áhrif á samræmi 

sagnarinnar við nefnifallsandlag. Þeir telja að þegar nefnifallsandlagið er í fleirtölu séu sumir 

málhafar líklegri til þess að nota fleirtölumynd sagnarinnar ef þágufallsfrumlagið er einnig í 

fleirtölu. Samkvæmt þessu er líklegra að þessir málhafar samþykki setningu (14a) en (14b). 

Þar að auki má finna dæmi þess að málhafar samþykki setningar á borð við (14c) en þar er 

sögnin í fleirtölu líkt og þágufallsfrumlagið þrátt fyrir að nefnifallsandlagið sé í eintölu (sjá 

Ussery 2017). 

 

(14) a. Börnunum líkuðu jólagjafirnar. 

 b. Barninu líkuðu jólagjafirnar. 

 c. Börnunum líkuðu jólagjöfin. 

 

Í dæmum eins og (14a-b) virðist tala þágufallsfrumlagsins því hafa áhrif á samræmi við 

nefnifallsandlag en (14c) sýnir ótvírætt samræmi við frumlagið. Þetta líkist breytingu sem hefur 

þegar orðið í færeysku en þar samþykkja málhafar gjarnan setningar sem sýna ótvírætt 

samræmi við þágufallsfrumlag í fleirtölu, sbr. (15)  (Jóhannes Gísli Jónsson 2009). 
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(15) a. Vit vóna at teimum (ft.þgf.) dáma (ft.) hugskotið (et.). 

 b. Liðunum (ft.þgf.) mangla (ft.) venjara (et). 

 c. Børnunum (ft.þgf.) tørva (ft.) eina góða fyrimynd (et.). 

 

Að öllum líkindum tengist þetta því að þágufallsfrumlög eru smátt og smátt að hverfa úr 

færeysku og þar af leiðandi hverfur tengingin við samræmisleysið. Frekar verður fjallað 

samræmi sagna við þágufallsfrumlög í íslensku í sambandi við rannsóknir Holmbergs og 

Þorbjargar Hróarsdóttur (2003) og Ussery (2017) í kafla 2.3. 

2.2.3 Málstaðall 

Eins og fram hefur komið er valfrjálst í íslensku hvort sagnir sem hafa nefnifallsandlag 

samræmist því í tölu eða standi í ómarkaðri mynd. Málfarsbankinn (e.d.) er vefur á vegum 

Stofnunar Árna Magnússonar en markmið hans er að benda málhöfum á málnotkun sem 

almennt er talin við hæfi í hefðbundnu ritmáli og vönduðu talmáli. Þegar leitað er að 

upplýsingum um sagnir sem taka nefnifallsandlag kemur fram að sagnirnar hafi tilhneigingu 

til að standa í fleirtölu þegar andlagið er í fleirtölu en að frekar sé mælt með að hafa þær í 

eintölu. Þá eru bæði sýnd dæmi þar sem sögnin er í samræmi við nefnifallsandlag í fleirtölu og 

sambærileg dæmi þar sem sögnin er í ómarkaðri mynd, sbr. dæmin í (16) sem finna má á 

vefsíðunni þegar leitað er að dæmum um ópersónulegar sagnir. 

 

(16) a. Mér svíða (3.p.ft.) gróusögur þeirra. 

 b. Mér svíður (3.p.et.) gróusögur þeirra. 

 c. Mér þykja (3.p.ft) ávextir góðir. 

 d. Mér þykir (3.p.et) ávextir góðir. 

 

Þegar leitað var að þeim sögnum sem notaðar voru í rannsókninni, sem fjallað verður um í 3. 

kafla, í Stóru orðabókinni um íslenska málnotkun (Jón Hilmar Jónsson 2005) og í Íslenskri 

orðabók (2007) fundust engin dæmi um það að lesendum væri bent sérstaklega á að nota annað 

tilbrigðið frekar en hitt. Hins vegar voru sagnirnar í samræmi við þágufallsandlag í öllum 

dæmunum sem sýnd voru en engin dæmi voru sýnd þar sem eintölumynd sagnarinnar var notuð 

með andlagi í fleirtölu. Þetta gæti verið vísbending um það að eðlilegra þyki að nota samræmi 

við nefnifallsandlag í formlegu máli. 

Það virðist því vera misjafnt hvort fræðimenn leggi áherslu á samræmi eða 

samræmisleysi þegar málhöfum er leiðbeint um málfar. Bæði samræmi og samræmisleysi 
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virðist vera viðurkennt enda kemur hvergi fram að annað tilbrigðið sé talið viðurkenndara en 

hitt. Yfirleitt er vart minnst á samræmi sagna við nefnifallsandlög í leiðbeiningarritum um 

málfræði en þar sem fjallað er um það er tekið fram að bæði sé viðurkennt að nota sagnirnar í 

samræmi við nefnifallsandlag og í ómarkaðri mynd (Björn Guðfinnsson 1958:60, Höskuldur 

Þráinsson 2005:325). Því má líta svo á að enginn opinber málstaðall sé um það hvort sagnir 

sem taka nefnifallsandlag skuli samræmast nefnifallsandlaginu eða ekki. Óvíst er þó hvað 

málhöfum þykir sjálfum um þetta og hvort þeir hafi einhverja tilfinningu fyrir því að annað 

tilbrigðið þyki viðurkenndara en hitt. 

2.3 Fyrri rannsóknir 

Áður en fjallað verður um rannsóknina verður fyrri rannsóknum um efnið lýst og niðurstöður 

þeirra skoðaðar.3 Sérstaklega verður fjallað um þær niðurstöður sem snerta þau atriði sem lögð 

verður áhersla á í rannsókninni í 3. og 4. kafla, þ.e. áhrif frá merkingarhlutverki og tölu 

þágufallsfrumlagsins. Aðferðirnar sem notaðar voru í rannsóknunum voru mismunandi sem 

gerir okkur kleift að bera aðferðafræðina saman en flækir þó málin þegar bera á niðurstöður 

rannsóknanna saman. 

Niðurstöður neðangreindra rannsókna eiga það allar sameiginlegt að sýna einhvern 

innri og ytri breytileika í samræmi sagna við nefnifallsandlög en það eru hugtök sem gjarnan 

eru notuð þegar tvö tilbrigði lifa hlið við hlið í málinu og eru algeng þegar fjallað er um 

breytileika í samræmi sagna við nefnifallsandlög. Hugtakið ytri breytileiki er notað til þess að 

lýsa mörgum málhöfum og greina þá í sundur eftir því hvort tilbrigðið þeir nota (Iris Edda 

Nowenstein 2014). Þegar talað er um ytri breytileika í sambandi við samræmi sagna við 

nefnifallsandlög eru málhafar yfirleitt skilgreindir eftir því hvort þeir nota sögnina í samræmi 

við andlagið eða ekki. Ef dæmi eru um að stór hluti málhafa noti aðeins annað tilbrigðið og 

annar hluti málhafa noti aðeins hitt má halda því fram að ytri breytileiki sé í málinu hvað 

tilbrigðin varðar. Ólíkt ytri breytileika skilgreinir innri breytileiki málnotkun hvers og eins 

málhafa. Innri breytileiki á því við þegar sami málhafi notar sagnir bæði í samræmi við 

nefnifallsandlag og ekki. Málhafi sýnir því engan innri breytileika ef hann notar annaðhvort 

einungis samræmi eða samræmisleysi en málhafi sem notar bæði tilbrigðin sýnir innri 

breytileika. 

                                                 
3 Hér er aðeins fjallað um þær rannsóknir sem tengjast rannsóknarefninu beint og bjóða upp á samanburð. Ýmsar 

aðrar rannsóknar hafa verið gerðar á samræmi við nefnifallsandlag (sjá t.d. Halldór Ármann Sigurðsson 1990-

1991, 1996, Ussery 2009, Guðbjörgu Elínu Ragnarsdóttur 2011). 
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2.3.1 Anders Holmberg og Þorbjörg Hróarsdóttir (2003) 

Anders Holmberg og Þorbjörg Hróarsdóttir (2003) rannsökuðu áhrif ýmissa setningafræðilegra 

atriða, t.d. spurnarfærslu og kjarnafærslu, á samræmi sagna við nefnifallsandlag. Þau nefna að 

þegar frumlaginu er frestað, þ.e. í setningum sem hefjast á leppnum það, geti 

þágufallsfrumlagið verkað sem hindrun á samræmi sagnarinnar við nefnifallsandlagið, líkt og 

í (17a). Þetta kalla þau þágufallshindrun en þau telja að þessi þágufallshindrun eigi ekki við ef 

þágufallsfrumlagið er í fleirtölu líkt og andlagið, sbr. (17b). 

 

 

Þannig gefa þau til kynna að bæði staðsetning og tala þágufallsfrumlagsins geti haft áhrif á 

samræmið en frekar verður fjallað um áhrif tölu þágufallsfrumlags á samræmi við 

nefnifallsandlag í sambandi við niðurstöður rannsóknarinnar sem lýst verður í 4. kafla. 

2.3.3 Halldór Ármann Sigurðsson og Anders Holmberg (2008) 

Halldór Ármann Sigurðsson og Holmberg (2008) fjölluðu einnig um þágufallshindrun og áhrif 

ýmissa færslna á samræmi við nefnifallsandlag. Þeir töldu að málhafar notuðu samræmi á 

misjafnan hátt eftir því hvort sögnin stæði við hlið andlagsins eða ekki. Þar með þótti þeim rétt 

að skipta íslenskum málhöfum niður í þrjá hópa sem þeir nefndu A, B og C. Hópur A kýs frekar 

að nota samræmi og heldur samræminu þrátt fyrir að þágufallshindrum sé til staðar en hópur 

C kýs frekar að nota sagnirnar í ómarkaðri mynd, bæði þegar þágufallshindrun er til staðar og 

í sjálfgefinni orðaröð. Hópur B notar hins vegar ýmist samræmi eða samræmisleysi eftir því 

hvar þágufallsfrumlagið er staðsett í setningunni. Þágufallshindrunin myndi því hafa áhrif á 

notkun samræmis hjá málhöfum í hópi B. Þessi skipting hentar vel til þess að sýna ytri 

breytileika hjá málhöfum en samkvæmt niðurstöðum seinni ára einkennist samræmi við 

nefnifallsandlag frekar af innri breytileika. 

2.3.4 Tilbrigðaverkefnið 

Rannsóknin Tilbrigði í íslenskri setningagerð, sem einnig er kölluð Tilbrigðaverkefnið, var 

framkvæmd á árunum 2004-2007 og umsjónamaður hennar var Höskuldur Þráinsson 

(Höskuldur Þráinsson, Ásgrímur Angantýsson og Einar Freyr Sigurðsson 2013, 2015). Ásamt 

honum komu ýmsir málfræðingar auk þáverandi háskólanema við Háskóla Íslands að 

(17) a. *Það finnast einhverjum stúdent tölvurnar vera ljótar. 

 b. Það finnast mörgum stúdentum tölvurnar vera ljótar. 
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rannsókninni. Markmið hennar var að lýsa tilbrigðum í íslenskri setningagerð, skoða þróun 

málsins og athuga hvort finna mætti breytileika innan þess. Margs konar tilbrigði voru skoðuð 

í verkefninu, til að mynda þágufallshneigð og nýja setningagerðin svo fátt eitt sé nefnt. Hér 

verður þó aðeins fjallað þann hluta verkefnisins sem varðar samræmi sagna við 

nefnifallsandlag. Rannsókninni var skipt í þrjá hluta en samræmi sagna við nefnifallsandlag 

var skoðað í fyrsta og þriðja hluta. 

 Í fyrsta hluta verkefnisins var samræmi sagna við nefnifallsandlag kannað með því að 

biðja málhafa um að velja á milli tveggja mismunandi mynda tiltekinnar sagnar þar sem önnur 

var ómörkuð mynd sagnarinnar og hin var í samræmi við nefnifallsandlagið. Málhöfum var 

boðið að velja hvoru tveggja ef þeim þóttu báðar myndir sagnarinnar tækar í tilteknu samhengi. 

Í þriðja hluta verkefnisins voru málhafar beðnir um að meta dæmi sem þar sem sögnin 

annaðhvort samræmdist nefnifallsandlagi eða ekki. Málhafar merktu þá setningarnar ýmist 

tækar, vafasamar eða ótækar.  Kannaðar voru ýmsar breytur en setningarnar innihéldu til dæmis 

hjálparsögnina hafa og leppinn það en þessi atriði geta haft áhrif á samræmi við 

nefnifallsandlag. Í þeim setningum sem er sjálfgefin orðaröð innihéldu flestar setningarnar 

atviksorðið samt sem gerir það að verkum að sögnin færist fjær nefnifallsandlagi en það getur 

einnig haft áhrif á samræmi. 

Dæmin í (18) eru tekin úr þriðja hluta rannsóknarinnar og í þeim eru sagnirnar ýmist í 

samræmi við nefnifallsandlagið eða ekki. Hér og í (19) er öllum dæmum með þykja-sögnum 

sleppt. 

 

(18)  Setning Tæk Vafasöm Ótæk 

 a. Þeim leiddust samt kóræfingarnar. 67,3% 13,2% 19,3% 

 b. Honum leiddist samt bókmenntatímarnir. 63,3% 16,0% 20,7% 

 c. Honum leiddust tónleikarnir mjög mikið. 74,6% 15,6% 9,8% 

 d. Henni leiddist samt píanótímarnir alveg ofsalega. 63,4% 18,8% 17,8% 

 e. Henni hafa alltaf leiðst langar bíómyndir. 65,3% 16,1% 18,6% 

 f. Henni hefur alltaf leiðst langir stjórnarfundir. 73,2% 12,5% 14,3% 

 g. Það hafa mörgum blöskrað þessi ummæli. 51,7% 22,1% 26,2% 

 h. Það hefur mörgum blöskrað þessir samningar. 41,5% 22,2% 36,3% 

 

Niðurstöður þriðja hluta Tilbrigðaverkefnisins sýna að margir málhafar samþykkja bæði 

setningar með samræmi og án þess þar sem flestar setningarnar hljóta yfir 63% samþykkis 

málhafa. Í dæmum (18a-d) samþykktu fleiri málhafar setningar þar sem sögnin var í samræmi 
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við nefnifallsandlagið en samræmisleysi. Hvað varðar hátt hlutfall samþykkis í dæmi (18c) 

miðað við hin dæmin þrjú, þ.e. (18a-b) og (18d), nefna Höskuldur Þráinsson, Einar Freyr 

Sigurðsson og Jóhannes Gísli Jónsson (2015:209-210) að ástæðan fyrir því gæti verið að það í 

henni stendur nefnifallsandlagið næst sögninni. Auk þess samþykktu fleiri málhafar setningu 

(18g) þar sem sögnin var í samræmi við nefnifallsandlag en sambærilega setningu án samræmis 

en öfugt var farið með setningu (18e) þar sem fleiri samþykktu (18f) en þar er sögnin ekki í 

samræmi við andlagið. Höskuldur Þráinsson, Einar Freyr Sigurðsson og Jóhannes Gísli 

Jónsson (2015:210) telja þó að ekki sé hægt að lesa úr niðurstöðunum í (18) að miklu máli 

skipti hvort persónubeygða sögnin sé hjálparsögn eða aðalsögn vegna þess að fleiri málhafar 

samþykkja (18g) en (18h) sem bæði innihalda leppinn það og aðalsögnina hafa. Þeir telja 

leppinn það eða sögnina blöskra hafa áhrif á það að dæmi (18g-h) hafi talsvert lægra hlutfall 

samþykkis en allar hinar setningarnar. 

Það er hins vegar grundvallarmunur á dæmum (18e-f) og (18g-h) sem þeir nefna ekki 

sem gæti ýtt undir það að færri málhafar samþykkja ómörkuðu myndina en samræmi í 

leppsetningunum. Setningar (18e-f) gefa til kynna að málhafar samþykki frekar samræmisleysi 

en samræmi í setningum með hjálparsögninni hafa. Hins vegar innihalda setningar (18g-h) 

einnig hjálparsögnina hafa en þar samþykkja fleiri málhafar samræmi en samræmisleysi. 

Samkvæmt hugmyndun Anders Holmbergs og Þorbjargar Hróarsdóttur (2003) um áhrif tölu 

þágufallsfrumlags á samræmi sagnar við nefnifallsandlag má færa rök fyrir því að misræmi sé 

í dómum málhafa vegna þess að frumlag setninga (18g-h) sé fleirtala og að það ýti undir 

samþykki á samræmi við nefnifallsandlagið sem er líka í fleirtölu. Einnig mætti skoða muninn 

á dæmum (18a-b) út frá þessum áhrifum en frumlagið í (18a) er í fleirtölu og frumlagið í (18b) 

er í eintölu. 

Í (19) má sjá þau dæmi sem notuð voru í fyrsta hluta Tilbrigðaverkefnisins þar sem 

málhafar voru beðnir að velja annaðhvort eintölumynd sagnarinnar eða fleirtölumynd hennar 

þar sem fleirtölumyndin er í samræmi við nefnifallsandlagið. 
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(19)  Setning Eintala Fleirtala Hvort tveggja 

 a. 
Honum líkaði/líkuðu myndirnar en var 

fúll yfir bókunum. 
62,4% 29,9% 7,7% 

 b. Leiddist/leiddust henni ekki tónleikarnir? 54,3% 40,5% 5,3% 

 c. 

Honum áskotnaðist/áskotnuðust nýlega 

skautar sem bróðir hans hafði aldrei 

notað. 

48,5% 43,3% 8,2% 

 d. 
Henni hafði/höfðu víst leiðst svo 

fótboltaæfingarnar. 
80,1% 17,7 8,2 

 e. 
Ef þeim líkaði/líkuðu ekki boltaleikirnir 

fóru þær í fýlu. 
58,9% 34,6% 6,5% 

 f. 
Ef henni líkaði/líkuðu ekki jólagjafirnar 

fór hún að grenja. 
63,6% 29,9% 6,5% 

 g. 
Hann hafði gaman að dönsku en honum 

leiddist/leiddust eðlisfræðitímarnir. 
62,0% 31,5% 6,5% 

 h. 
Honum sárnaði/sárnuðu þessar 

athugasemdir. 
67,7% 28,4% 3,9% 

 

Eins og sjá má á dæmunum í (19) velja í öllum tilvikum fleiri málhafar samræmisleysi en 

samræmi. Þar að auki er hlutfallið talsvert hærra í flestum tilvikum. Þetta kemur á óvart þegar 

niðurstöðurnar eru bornar saman við niðurstöðurnar sem sýndar eru í (18) en þar var hlutfall 

samþykkis á samræmi og samræmisleysi tiltölulega jafnt. Hugsanleg skýring gæti verið að 

málhafar sem kjósa frekar nota sagnirnar án samræmis við nefnifallsandlag samþykki einnig 

setningar þar sem notað er samræmi þrátt fyrir að þeir myndu síður nota þær sjálfir og málhafar 

sem kjósa frekar að nota samræmi við nefnifallsandlag samþykki síður setningar án þess. 

Athygli vekur hve lítið hlutfall málhafa velur bæði tilbrigðin í þessum hluta en miðað 

við niðurstöður úr fyrsta hluta verkefnisins mætti gera ráð fyrir að fleiri málhafar samþykktu 

bæði samræmi og samræmisleysi. Höskuldur Þráinsson, Ásgrímur Angantýsson, Einar Freyr 

Sigurðsson, Sigrún Steingrímsdóttir og Þórhallur Eyþórsson (2013:35-36) taka þó fram að 

þegar tveimur valmöguleikum er stillt saman er hætta á að málhafar minnist þess hvor 

valkosturinn teljist æskilegri og velji hann þess vegna. Þá nefna þau að það komi líka fyrir að 

málhafar velji ómarkaðri valkostinn þrátt fyrir að þeir samþykki hvorn tveggja. 

Meginniðurstaða Tilbrigðaverkefnsins er sú að um er að ræða veruleg tilbrigði í 

íslensku máli hvað varðar samræmi sagna við nefnifallsandlög. Augljós niðurstaða var að 
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málhafar samþykktu frekar samræmi með líka-sögnum en þykja-sögnum sem ekki voru 

skoðaðar hér. Ekki kom fram að hjálparsögnin hafa og leppurinn það hefðu sjáanleg áhrif á 

samræmi en eins og rætt hefur verið hér að ofan voru áhrif frá tölu þágufallsfrumlagsins ekki 

tekin til greina við myndun setninganna og úrvinnslu niðurstaðanna og því ekki hægt að draga 

ályktanir um þau. 

2.3.5 Einar Freyr Sigurðsson og Hlíf Árnadóttir (2013) 

Einar Freyr Sigurðsson og Hlíf Árnadóttir (2013) rannsökuðu breytileika í fallmörkun andlags 

sagna sem taka nefnifallsandlag. Eins og fram hefur komið taka þessar sagnir almennt andlag 

í nefnifalli en Einar Freyr Sigurðsson og Hlíf Árnadóttir (2013:97) sýndu í grein sinni 

náttúruleg gögn sem sýna að sumir málhafar nota þessar sagnir með þolfallsandlagi. 

 Markmið rannsóknarinnar var að sýna fram á yfirstandandi breytingu í fallmörkun 

nefnifallsandlaga. Árið 2009 lögðu þau könnun fyrir 36 málhafa á aldrinum 17 til 30 ára. 

Málhöfum voru sýndar setningar þar sem sagnirnar voru notaðar með annaðhvort nefnifalls- 

eða þolfallsandlagi en auk þess voru sagnirnar ýmist í samræmi við andlagið eða ekki. 

Niðurstöður rannsóknarinnar henta því einnig til þess að bera saman notkun samræmis og 

samræmisleysis. Niðurstöðurnar sýndu að yfirstandandi breytingu í fallmörkun 

nefnifallsandlaga væri að finna þar sem margir málhafar merktu setningar þar sem 

þolfallsandlag var notað í stað nefnifallsandlags tækar. Þar að auki sýndu þær að munur væri á 

því hversu margir geta notað sagnirnar með þolfallsandlagi eftir því hvort um er að ræða 

skynjanda- eða marksagnir en málhafar virðast frekar samþykkja þolfallsandlagið með 

marksögnum. 

Þessi sami munur kom fram hvað varðar samræmi við nefnifallsandlag en 

niðurstöðurnar sýndu að talsvert fleiri málhafar samþykkja samræmi með marksögnum en 

skynjandasögnum. Þá samþykkja einnig fleiri málhafar samræmisleysi með skynjandasögnum 

en marksögnum, þótt munurinn sé ekki jafnmikill. Í (20) má sjá dæmi sem voru notuð í 

rannsókninni og fjölda málhafa sem þóttu þau tæk, vafasöm og ótæk. 
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(20)  Setning Tæk Vafasöm Ótæk 

 a. Stefáni líkar ekki súrsaðir hrútspungar. 20 8 7 

 b. Jóhönnu líka ekki gosdrykkir. 3 8 35 

 c. Önnu barst tvö tilboð í húsið. 15 4 17 

 d. Fyrirtækinu bárust þrjár umsóknir. 30 4 2 

 

Augljós munur er á samþykki samræmis skynjandasagnarinnar í (20b) og marksagnarinnar í 

(20d). Einar Freyr Sigurðsson og Hlíf Árnadóttir (2013) telja því að það skipti máli hvers konar 

sögn er skoðuð þegar verið er að skoða breytileika í samræmi við nefnifallsandlög. Ef skipta á 

málhöfum upp í hópa eftir skiptingu Halldórs Ármanns Sigurðssonar og Holmbergs (2008) 

megi ekki því gera ráð fyrir að málhafi sem fellur í hóp C hvað varðar skynjandasagnir sé 

endilega í sama hóp hvað varðar marksagnir þar sem mun algengara virðist vera að málhafar 

noti þær í samræmi við nefnifallsandlag. 

2.3.6 Cherlon Ussery (2017) 

Cherlon Ussery (2017) rannsakaði samræmi við nefnifallsandlög í máli tíu málhafa árið 2014. 

Í rannsókn sinni lagði Ussery áherslu á að kanna áhrif orðaraðar, t.d. í leppsetningum, og tölu 

þágufallsfrumlags. Hún kannaði samræmi við nefnifallsandlag bæði hjá líka-sögnum og hjá 

þykja-sögnum. Í rannsókninni voru lagðar fyrir málhafa skynjandasagnirnar líka og leiðast og 

marksagnirnar áskotnast og berast en niðurstöður mismunandi sagna voru þó ekki bornar 

saman. Hver sögn kom fyrir í mismunandi samhengi eftir tölu frumlagsins og orðaröð. 

Sagnirnar komu fyrir bæði í eintölu og fleirtölu í svipuðu samhengi svo hægt væri að bera 

saman samræmi og samræmisleysi. Málhafar voru beðnir um að gefa setningunum einkunn á 

skalanum 1-5. Líkt og í Tilbrigðaverkefninu sýna niðurstöður rannsóknarinnar mun á sögnum 

eftir því hvernig andlag þær taka en öllum málhöfum þótti samræmi betra með líka-sögnum en 

með þykja-sögnum nema þeim sem ekki sýndu breytileika á samræmi.4 Málhafar samþykktu 

síður setningar þar sem leppurinn það var í frumlagssæti en þá færist sögnin fram fyrir 

frumlagið og þar af leiðandi lengra frá andlaginu sem gæti komið í veg fyrir samræmi. 

Einn málhafi sýndi töluverð áhrif frá tölu þágufallsfrumlagsins í sínum dómum. Auk 

þess sem honum þóttu setningarnar í (21a-b) þar sem sagnirnar voru í ótvíræðu samræmi við 

                                                 
4 Tveir málhafar sýndu engan innri breytileika. Einn málhafi samþykkti einungis ómarkaða mynd sagnanna og 

annar samþykkti einungis setningar þar sem sögnin var í samræmi við nefnifallsandlag. 
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þágufallsfrumlag tækar hafnaði hann setningunum í (21c-d) þar sem tala sagnarinnar var ekki 

sú sama og tala frumlagsins þrátt fyrir að sögnin væri í samræmi við andlagið. 

 

(21) a. Einhverjum stelpum leiddust þessi æfing. 

 b. Mörgum ferðamönnum þóttu kjóllinn í glugganum vera dýr. 

 c. Einhverjum stelpum leiddist þessi æfing. 

 d. Mörgum ferðamönnum þótti kjóllinn í glugganum vera dýr. 

 

Einhverjir málhafar sýndu sambærileg áhrif tölu þágufallsfrumlagsins en ekki það sterk að þeir 

höfnuðu setningum (21c-d). Hjá þessum málhöfum virðist þágufallsfrumlag í fleirtölu ýta undir 

samræmi við fleirtöluandlag. Ussery bendir einnig á að innri breytileiki hjá málhöfum sé mikill 

og misræmi sé í dómum sumra málhafa. Sumir málhafar virðast hafa mikinn breytileika í máli 

sínu á meðan aðrir samþykkja aðeins samræmi í ákveðnu umhverfi. 

  



 18 

3. Rannsókn 

Í þessum kafla verður fjallað um rannsókn sem framkvæmd var til þess að skoða samræmi við 

nefnifallsandlag í málnotkun fólks. Markmið rannsóknarinnar var að kanna breytileika í máli 

fólks en eins og fram hefur komið er valfrjálst hvort sagnir sem taka nefnifallsandlag 

samræmist andlaginu eða standi í ómarkaðri mynd. Þá var sérstök áhersla lögð á að kanna bæði 

mun á samræmi með skynjanda- og marksögnum og áhrif tölu þágufallsfrumlagsins á 

samræmi. Fyrst verður fjallað um forkönnun sem gerð var til að kanna aðferðafræðina sem 

nota átti og niðurstöður hennar. Því næst verður fjallað um breytingar sem gerðar voru á 

aðferðafræði rannsóknarinnar í kjölfar forkönnunarinnar og að lokum um framkvæmd 

aðalkönnunarinnar. 

3.1 Forkönnun 

Áður en rannsóknin var framkvæmd var forkönnun sett af stað en markmið hennar var að kanna 

hvort aðferðafræðin sem lýst verður í kafla 3.1.1 henti rannsókninni. Lagt var upp með að 

leggja hana fyrir tuttugu málhafa og athuga hvort hægt væri að finna innri og/eða ytri 

breytileika í máli þeirra hvað samræmi við nefnifallsandlag varðar. Í kjölfarið yrði svo frekari 

rannsókn framkvæmd sem næði til stærri og fjölbreyttari hóps málhafa. 

3.1.1 Aðferð 

Lögð voru þrjátíu dæmi fyrir þátttakendur þar sem tólf dæmi snerust um samræmi við 

nefnifallsandlag. Af þeim átján dæmum sem voru til uppfyllingar snertu tíu notkun 

viðtengingarháttar og átta sagnir sem hafa breytileika í beygingu. Í þeim tólf dæmum sem 

snertu samræmi sagna við nefnifallsandlag voru þrjár breytur skoðaðar. Í fyrsta lagi var 

markmiðið að kanna hvort munur væri á sögnum eftir því hvaða merkingarhlutverki þær 

úthluta frumlagi sínu, í öðru lagi hvort þágufallsfrumlag í fleirtölu ýti undir samræmi við 

nefnifallsandlag í fleirtölu og í þriðja lagi hvort sögn geti samræmst þágufallsfrumlagi í 

fleirtölu þrátt fyrir að nefnifallsandlagið sé í eintölu. Út frá þessum breytum mátti skipta 

setningunum niður í sex flokka en tvær setningar voru af hverri gerð. Mismunandi 

setningagerðir má sjá í Töflu 1 þar sem greint er frá tölu frumlags og andlags hvers flokks 

sagna. 
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Tafla 1: 

merkingarhlutverk sagna 
tala 

frumlags 

tala 

andlags 

skynjandi 

eintala fleirtala 

fleirtala fleirtala 

fleirtala eintala 

mark 

eintala fleirtala 

fleirtala fleirtala 

fleirtala eintala 

 

Mismunandi tala var höfð á frumlaginu til þess að athuga hvort þágufallsfrumlag í fleirtölu ýtti 

undir samræmi sagnanna við nefnifallsandlag í fleirtölu en ýmsir fræðimenn (Holmberg og 

Þorbjörg Hróarsdóttir 2003, Ussery 2017) telja að tala þágufallsfrumlagsins geti haft áhrif á 

tölu sagnarinnar. Þar að auki var dæmunum sem höfðu andlag í eintölu ætlað að kanna hvort 

málhafar gætu samræmt tölu sagnarinnar frumlaginu og haft sögnina í fleirtölu þrátt fyrir að 

nefnifallsandlagið væri í eintölu. Notaðar voru tólf mismunandi sagnir sem taldar eru upp í (22) 

en hver sögn var aðeins notuð einu sinni. Valdar voru þær sagnir úr hópi sagna sem taka 

nefnifallsandlag sem þótti líklegt að málhafar þekktu. 

 

(22) a. skynjandasagnir: blöskra, leiðast, líka, mislíka, ofbjóða, sárna 

 b. marksagnir: áskotnast, berast, bjóðast, gefast, fæðast, opnast 

 

Þátttakendum voru sýndar tvær málsgreinar í hverju dæmi. Seinni málsgreinin innihélt eyðu 

og þeim var gefin sögn innan sviga sem þeir áttu að nota til að fylla í eyðuna. Þátttakendur voru 

beðnir um að nota þá mynd sagnarinnar sem þeim fannst eðlilegust miðað við samhengi 

málsgreinanna tveggja. Markmiðið með fyrri málsgreininni var að fá málhafa til að setja 

sögnina sem þeim var gefin í seinni setningunni í þátíð. Þátíð var notuð vegna þess að almennt 

er meiri munur á eintölu- og fleirtölumynd sagnanna sem notaðar voru í þátíð en í nútíð og því 

ólíklegra að innsláttarvillur skekktu niðurstöðurnar.5 Í (23) má sjá dæmi um það hvernig 

                                                 
5 Hér er átt við að margar sagnir sem voru notaðar sýndu lítinn eða jafnvel engan mun í nútíð, sbr.: 

a. Mér líkar/líka tónleikarnir. 

b. Mér gefst/gefast engin tækifæri. 

c. Mér áskotnast/áskotnast miðar á sýninguna. 

Í a-dæmi og b-dæmi er aðeins einn bókstafur sem greinir samræmi og samræmisleysi að en í c-dæmi er eintölu- 

og fleirtölumynd sagnarinnar sú sama. Sambærileg dæmi í þátíð sýna meiri mun, sbr.: 

d. Mér líkaði/líkuðu tónleikarnir. 

e. Mér gafst/gáfust engin tækifæri. 

f. Mér áskotnaðist/áskotnuðust miðar á sýninguna. 

Hér munar tveimur bókstöfum á samræmi og samræmisleysi og þar að auki munar einu atkvæði í e-dæmi 
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setningarnar birtust þátttakendum en (23a-b) eru könnunarsetningar og (23c-d) eru 

uppfyllingarsetningar. 

 

(23) a. Ari og Freyr auglýstu eftir starfsmanni í ferðaþjónustufyrirtækið sitt á Facebook. 

Þeim ______ (berast) svo margar umsóknir að þeir réðu varla við að lesa þær yfir. 

 b. Arna fór á hryllingsmynd í gær. Hún skemmti sér vel en henni _____ (ofbjóða) 

samt öll ofbeldisfullu atriðin í lokin. 

 c. Ég hitti skemmtilega stelpu í sundi í morgun. Mig langar að hitta hana aftur en 

ég þorði ekki að spyrja hana hvað hún ______ (heita). 

 d. Elín var að prjóna húfu í skólanum. Hún hafði hins vegar oft misst niður lykkju 

svo kennarinn _____ (rekja) meirihlutann upp aftur. 

 

Þessi aðferðafræði var notuð vegna þess að markmiðið var að skoða hvað málhöfum þætti 

eðlilegast í notkun en ekki endilega hvort þeir samþykktu samræmi við nefnifallsandlag eða 

ekki. Niðurstöðunum var ætlað að sýna hvernig málhafar notuðu sagnirnar í daglegu tali. 

Aðferðin hefur ekki verið notuð til þess að kanna breytileika í samræmi sagna við 

nefnifallsandlag áður og þótti áhugavert að sjá hvaða niðurstöður fengust þegar hún væri notuð. 

Augljóst er að aðferðafræðin skiptir miklu máli þegar samræmi er rannsakað sbr. 

Tilbrigðaverkefnið (Höskuldur Þráinsson, Ásgrímur Angantýsson og Einar Freyr Sigurðsson 

2013, 2015) þar sem ólíkar niðurstöður fengust þegar notuð var mismunandi aðferðafræði. 

Aðferðafræðin líkist þó frekar þeirri sem notuð var í fyrsta hluta Tilbrigðaverkefnisins þar sem 

málhafar eru í báðum könnununum beðnir um að velja þann möguleika sem þeir myndu nota. 

Út frá niðurstöðum fyrri rannsókna var búist við að niðurstöður sýndu bæði innri og 

ytri breytileika í máli þátttakenda. Þar að auki voru merkingarhlutverkin skynjandi og mark 

borin saman en rannsókn Einars Freys Sigurðssonar og Hlífar Árnadóttur (2013) sýndi að 

skynjandasagnir samræmast síður nefnifallsandlagi en marksagnir. Búist var við einhverjum 

breytileika í samræmi við tölu þágufallsfrumlagsins en óvíst þótti hvort einhverjir málhafar 

myndu nota sagnirnar í ótvíræðu samræmi við þágufallsfrumlagið í fleirtölu þar sem sú 

aðferðafræði að fylla inn í eyður var notuð. Rannsóknir hafa sýnt að einhverjir málhafar 

samþykkja þess háttar setningar (Holmberg og Þorbjörg Hróarsdóttir 2003, Ussery 2017) en 

ekki var víst hvort þágufallsfrumlagið hefði það mikil áhrif að þeir myndu fylla þá sagnmynd 

inn í eyðu frekar en aðrar. Þessar setningar voru því hafðar með í forkönnuninni til þess að 

athuga hvort svo væri.  
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Könnunin var sett upp á vefsíðunni www.surveyhero.com og henni var deilt til 

afmarkaðs hóps á samfélagsmiðlum þar sem markmiðið var aðeins að ná til tuttugu manns. 

Þátttakendurnir voru allir á aldrinum 22-26 ára, þar af 15 konur og 5 karlar. Spurt var um hæstu 

prófgráðu sem þátttakendur hefðu lokið en tólf þátttakendur merktu við stúdentspróf, sjö við 

grunnám á háskólastigi og einn við diplóma á háskólastigi. Þátttakendur lásu stuttan texta um 

könnunina áður en þeir fylltu hana út þar sem þeim var greint frá tilgangi könnunarinnar án 

þess að segja þeim frá rannsóknarefninu sjálfu. Setningunum var raðað þannig að það voru 

ýmist ein eða tvær uppfyllingarsetningar á milli könnunarsetninganna til þess að koma í veg 

fyrir að þátttakendur áttuðu sig á því hvað væri verið að rannsaka þar sem markmiðið var að 

prófa máltilfinningu þátttakenda. 

3.1.2 Niðurstöður 

Í Töflu 2 má sjá niðurstöður úr þeim setningum sem höfðu nefnifallsandlag í fleirtölu. Tölurnar 

sem gefnar eru upp tákna fjölda málhafa sem notuðu tiltekna mynd sagnanna. 

 

Tafla 2:6 

 frumlag sögn eintala fleirtala 

marksagnir 

þgf. et. 
áskotnast 8 12 

gefast 12 8 

þgf. ft. 
fæðast 19 1 

berast 19 1 

     

skynjanda-

sagnir 

þgf. et. 
leiðast 6 14 

ofbjóða 0 20 

þgf. ft. 
blöskra 3 17 

mislíka 3 17 

 

Niðurstöður forkönnunarinnar sýna greinilegan mun á sögnum eftir merkingarhlutverki 

frumlagsins. Hjá marksögnum var algengara að málhafar notuðu þær í samræmi við 

nefnifallsandlagið sem var í fleirtölu nema hvað varðar sögnina áskotnast en hana notuðu fleiri 

í ómarkaðri mynd. Þær skynjandasagnir sem kannaðar voru notuðu málhafar oftast í ómarkaðri 

mynd. Þar að auki var ein þeirra sem enginn málhafi notaði í samræmi við nefnifallsandlag en 

                                                 
6 Könnunarsetningar forkönnunarinnar má sjá í Viðauka 1. 
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það var sögnin ofbjóða.7 Áhugavert er að sögnin leiðast, sem er sú skynjandasögn sem flestir 

notuðu í samræmi við nefnifallsandlagið, sýndi sjaldnar samræmi en sögnin áskotnast, sem 

sjaldnast gerði það af marksögnunum. Það er því augljóst að málhafar kjósa frekar að nota 

samræmi með marksögnum en með skynjandasögnum. 

Hjá marksögnum má sjá greinilegan mun á samræmi við nefnifallsandlag eftir því hvort 

þágufallsfrumlagið er í eintölu eða fleirtölu. Nánast allir málhafar notuðu fleirtölumynd 

sagnarinnar þegar þágufallsfrumlagið var einnig í fleirtölu. Þannig voru sagnirnar fæðast og 

berast aðeins einu sinni notaðar án samræmis en það var sami málhafi í báðum tilfellum. Þessi 

málhafi var jafnframt eini málhafinn sem notaði ómarkaða mynd allra sagnanna og sýndi þar 

af leiðandi aldrei samræmi við nefnifallsandlag í fleirtölu og engan innri breytileika. 

Ólíkt niðurstöðum marksagna völdu flestir eintölumynd sagnanna þegar þeir notuðu 

skynjandasagnir. Enginn málhafi notaði fleirtölumynd sagnarinnar ofbjóða en hún hafði 

þágufallsfrumlag í eintölu. Aftur á móti hafði sú skynjandasögn sem flestir notuðu 

fleirtölumyndina af einnig þágufallsfrumlag í eintölu en það var sögnin leiðast. Þrír málhafar 

notuðu sagnirnar blöskra og mislíka í samræmi við nefnifallsandlagið. Það er því ekki jafnskýr 

munur á samræmi með skynjandasögninum eftir því í hvaða tölu þágufallsfrumlagið er og með 

marksögnum. 

Gert hefur verið ráð fyrir að sagnir sem hafa þágufallsfrumlag og nefnifallsandlag 

standi annaðhvort í samræmi við frumlagið eða í ómarkaðri mynd. Ýmsir fræðimenn 

(Holmberg og Þorbjörg Hróarsdóttir 2003, Ussery 2017) telja þó að tala þágufallsfrumlagsins 

geti haft áhrif tölu sagnarinnar. Málhafar voru þess vegna beðnir um að nota fjórar mismunandi 

sagnir í setningum þar sem þágufallsfrumlagið var í fleirtölu og nefnifallsandlagið í eintölu. 

Þessar sagnir og niðurstöður þeirra má sjá í Töflu 3. 

 

Tafla 3: 

sögn eintala fleirtala 

opnast 19 1 

bjóðast 17 3 

sárna 19 1 

líka 20 0 

 

                                                 
7 Einn málhafi notaði sagnmyndina ofbauðst en líklegt er að hann hafi túlkað sögnina með viðskeytinu -st sem 

algengt er með sambærilegum sögnum. Sagnmyndin ofbauðst túlkast þó sem eintölumynd sagnarinnar þar sem 

búist er við að fleirtölumynd sömu sagnar væri ofbuðust. 
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Samkvæmt þeirri hugmynd að sögnin annaðhvort samræmist nefnifallsandlaginu eða standi í 

ómarkaðri mynd ætti eini möguleikinn í þessum setningum að vera að sögnin stæði í eintölu. 

Hins vegar sýna niðurstöður forkönnunarinnar að tala þágufallsfrumlagsins geti haft áhrif á 

tölu sagnarinnar í máli einhverra málhafa. Þrjár af fjórum sögnum sem voru kannaðar sýndu 

einhverja tilhneigingu til þess að sýna ótvírætt samræmi við þágufallsfrumlag. Sú sögn sem 

gerði það helst var sögnin bjóðast en þrír málhafar völdu fleirtölumynd hennar sem er ekki í 

samræmi við nefnifallsandlagið og er jafnframt mörkuð gagnvart eintölumyndinni. Fimm 

dæmi um þetta komu fram í forkönnuninni en ekkert þeirra kom frá sama málhafa. Það sýndu 

því fimm málhafar dæmi um ótvírætt samræmi sagnar við þágufallsfrumlag en enginn þeirra 

oftar en einu sinni. 

Mikinn innri breytileika mátti finna hjá flestum málhöfum. Aðeins einn málhafi sýndi 

engan innri breytileika en hann hafði sagnirnar alltaf í ómarkaðri mynd. Enginn málhafi hafði 

allar sagnirnar í samræmi við nefnifallsandlag. Tafla 4 sýnir innri breytileika í máli þátttakenda.  

  

Tafla 4: 

mark skynjandi  

eintala/fleirtala eintala = 10 málhafar 

fleirtala eintala/fleirtala = 5 málhafar 

fleirtala eintala = 2 málhafar 

eintala/fleirtala eintala/fleirtala = 2 málhafar 

eintala eintala = 1 málhafi 

 

Algengast var að málhafar notuðu eintölumynd allra skynjandasagnanna en það gerðu þrettán 

málhafar. Aftur á móti var aðeins einn málhafi sem notaði eintölumynd allra marksagnanna en 

sá málhafi notaði einnig eintölumynd allra skynjandasagnanna. Þá notuðu sjö málhafar alltaf 

fleirtölumynd marksagna en sömu málhafar notuðu ýmist eintölu- eða fleirtölumynd 

skynjandasagnanna.  

Þeir fimm málhafar sem völdu fleirtölumynd sagna sem höfðu þágufallsfrumlag í 

fleirtölu og nefnifallsandlag í eintölu, eins og sjá má í Töflu 3, sýndu allir innri breytileika hvað 

varðar áhrif tölu þágufallsfrumlagsins á sögnina þar sem þeir notuðu fleirtölumyndina aðeins í 

einu dæmi af fjórum sem voru könnuð. 

3.2 Breytingar 
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Rannsóknaraðferðin virkaði vel þar sem könnunin virtist vera passlega löng og allir 

þátttakendur fylltu samviskusamlega í eyðurnar en engin dæmi voru um það að þeir hafi ekki 

tekið könnuninni alvarlega. Þar að auki virtist enginn þeirra vita hvað væri verið að kanna. 

Augljós munur var á sögnum eftir merkingarhlutverki frumlagsins. Þegar niðurstöður 

eru skoðaðar fyrir hvorn hóp sagna fyrir sig kemur fram einhver munur á samræmi eftir því 

hver tala frumlagsins er. Munurinn er skýrari hjá marksögnum en hjá skynjandasögnum en þó 

þyrfti stærra úrtak málhafa til þess að fullyrða um áhrif þágufallsfrumlagsins. Þar að auki sýndu 

fimm málhafar dæmi um ótvírætt samræmi við þágufallsfrumlag sem gefur til kynna að sumir 

málhafar samþykki ekki aðeins að sögnin samræmist þágufallsfrumlaginu heldur að þeim þyki 

það eðlilegra en annað. Rannsóknaraðferðin dugði því til að kalla fram samræmi við 

þágufallsfrumlag en áhugavert væri að sjá hvaða niðurstöður fengjust úr stærri rannsókn sem 

legði áherslu á þetta. 

Einhverjir þátttakendur nefndu að þeim þætti forkönnunin heldur löng og þess vegna 

var ákveðið að bæta ekki við prófsetningum á milli kannana. Hins vegar voru allar setningar 

styttar og uppfyllingarsetningunum var fjölgað úr 20 í 22. Hlutfall uppfyllingarsetninga var því 

62,5%. Auk þess var ákveðið að fækka breytunum í tvær þannig að setningunum fjórum sem 

ætlað var að kanna ótvírætt samræmi við þágufallsfrumlag var sleppt og einni setningu bætt 

við hina flokkana sem sýndir voru í Töflu 1. Þessi ákvörðun var tekin þrátt fyrir að niðurstöður 

forkönnunarinnar hafi sýnt að sumir málhafar gætu notað sagnirnar í fleirtölu með 

nefnifallsandlagi í eintölu. Æskilegra þótti að vera með fleiri setningar af hverri gerð og þar 

sem ákveðið var að bæta ekki við fleiri setningum urðu setningar sem könnuðu ótvírætt 

samræmi við þágufallsfrumlag að víkja. Samkvæmt þeim niðurstöðum sem fengust úr 

forkönnunni væri þó áhugavert að skoða þessa breytu í stærri könnun þar sem hægt væri að 

gera henni betri skil. 

3.3 Aðalkönnun 

Að lokum voru 32 dæmi lögð fyrir þátttakendur þar sem tólf dæmi snerust um samræmi við 

nefnifallsandlag líkt og í forkönnuninni. Tveimur uppfyllingarsetningum þar sem sögnin hafði 

breytileika í beygingu var bætt við könnunina. Í þetta skipti voru tvær breytur skoðaðar, þ.e. 

áhrif frá merkingarhlutverki og tölu frumlagsins. Sömu prófsetningar voru notaðar og í 

forkönnuninni en setningunum sem höfðu nefnifallsandlag í eintölu í forkönnuninni var breytt 

svo þær þjónuðu markmiðum rannsóknarinnar. Andlagi setninganna var breytt úr eintölu í 

fleirtölu og frumlagi tveggja setninga var breytt í eintölu en þar með pössuðu setningarnar við 

þær breytur sem átti að kanna. Reynt var að stytta bæði könnunarsetningarnar og 
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uppfyllingasetningarnar eins og hægt var. Að öðru leyti var aðferðafræðin sú sama og í 

forkönnuninni. Könnunin var sett upp á Google Forms og henni var deilt á samfélagsmiðlum, 

einkum á Facebook, í apríl 2018. Markmiðið var að ná til talsvert fleiri þátttakenda en í 

forkönnuninni. Þátttakendur lásu sama texta og greint var frá í forkönnununni áður en þeir 

fylltu hana út þar sem þeim var greint frá tilgangi könnunarinnar. Þátttakendur í rannsókninni 

voru 492 en 480 svör voru notuð.8 Þátttakendur voru á öllum aldri og með misjafna menntun. 

Upplýsingar og tölfræði yfir þátttakendur má sjá í Viðauka 3. 

 

  

                                                 
8 Tekin var ákvörðun um að nota ekki svör 12 þátttakenda sem ekki kláruðu að fylla könnunina út.  
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar sem lýst var í 3. kafla en þegar 

þær eru skoðaðar í heild virðast samræmi og samræmisleysi vera tvö tilbrigði sem lifa hlið við 

hlið í málinu án þess að annað sé áberandi sterkara en hitt. Þegar niðurstöður eru teknar saman 

fyrir allar sagnirnar tólf sem kannaðar voru kemur í ljós að málhafar nota sagnirnar í samræmi 

við nefnifallsandlag í að meðaltali 42,5% tilvika en í 50% tilvika nota þeir ómarkaða mynd 

sagnanna.9 Samkvæmt þessum tölum virðist samræmisleysi vera algengari kosturinn. Þessar 

tölur segja okkur hins vegar einungis til um ytri breytileika í málinu en ekki er hægt að draga 

neinar ályktanir um innri breytileika út frá þeim. Breytileikinn er hins vegar ekki eins einfaldur 

og þessar tölu gefa til kynna en þegar niðurstöður hverrar sagnar fyrir sig eru skoðaðar má sjá 

að samræmi og samræmisleysi ræðst að einhverju leyti af tölu og merkingarhlutverki 

þágufallsfrumlagsins. 

 Í kaflanum verða frekari niðurstöður birtar og verða þær greindar út frá áhrifum frá 

merkingarhlutverki og tölu þágufallsfrumlagsins. Einnig verður gerð grein fyrir þeim innri og 

ytri breytileika sem þessar niðurstöður sýna. Að lokum verða niðurstöður bornar saman við 

niðurstöður annarra rannsókna. 

4.1 Merkingarhlutverk frumlags 

Merkingarhlutverk frumlags virðist hafa áhrif á samræmi sagnar við nefnifallsandlag. 

Samkvæmt Einari Frey Sigurðssyni og Hlíf Árnadóttur (2013) eru marksagnir líklegri til að 

vera í samræmi við nefnifallsandlög heldur en skynjandasagnir. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýna einnig skýran mun á þessum sögnum. Eins og sjá má á Töflu 5 og 6 nota að meðaltali 

15% málhafa samræmi með skynjandasögnum en 58% málhafa nota samræmi með 

marksögnum. 

  

                                                 
9 Mismunurinn hér og víðar í þessum kafla stafar af því að ýmist voru notaðar rangar sagnir, skildar eftir eyður 

eða sagnir beygðar á annan hátt en búist var við, þ.e. hvorki í samræmi við andlagið né í ómarkaðri mynd. Vegna 

fjölda málhafa var ákveðið að miða aðeins við þær tvær myndir sagnanna sem algengastar eru og sleppa því að 

túlka aðrar myndir, t.d. þegar viðskeyti hafði verið bætt við sagnirnar, sem annaðhvort eintölu eða fleirtölu eins 

og gert var í forkönnuninni. 
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Tafla 5:10 

skynjanda-

sagnir 
eintala fleirtala 

ofbjóða 92,5% 3,0% 

líka 87,5% 11,5% 

mislíka 81,0% 18,5% 

blöskra 80,0% 19,0% 

leiðast 80,0% 20,0% 

sárna 65,0% 33,0% 

meðaltal: 69,5% 15,0% 

 

Tafla 6: 

marksagnir eintala fleirtala 

áskotnast 55,5% 42,0% 

gefast 50,0% 50,0% 

bjóðast 44,0% 55,0% 

berast 20,5% 78,5% 

opnast 6,5% 88,0% 

fæðast 6,5% 91,0% 

meðaltal: 26,0% 58,0% 

 

Eins og sjá má eru marksagnir talsvert líklegri til að samræmast nefnifallsandlaginu en 

skynjandasagnir. Hærra hlutfall málhafa notar eintölumynd allra skynjandasagnanna en 

fleirtölumynd þeirra. Þessu er öfugt farið með allar marksagnirnar nema með sögninni 

áskotnast en fleiri málhafar nota hana í ómarkaðri mynd og aðeins einum málhafa munaði á 

samræmi og samræmisleysi sagnarinnar gefast. Notkun samræmis og samræmisleysis virðist 

því vera tiltölulega jöfn hjá marksögnunum áskotnast, gefast og bjóðast en bilið breikkar 

töluvert þegar marksagnirnar berast, opnast og fæðast er skoðaðar. Hér er augljóst að tala 

þágufallsfrumlagsins hefur áhrif á samræmið en um það verður sérstaklega fjallað í næsta kafla. 

Þegar flokkarnir tveir eru bornir saman kemur fram augljós munur á sögnum eftir því 

hvaða merkingarhlutverki þær úthluta frumlagi sínu. Engin skynjandasögn samræmist 

nefnifallsandlagi í meiri en 33% tilvika en engin marksögn samræmist nefnifallsandlagi í 

minna en 42% tilvika. Augljóst er því að merkingarhlutverk frumlags hefur mikil áhrif á 

samræmi sagnar við nefnifallsandlag. 

                                                 
10 Könnunarsetningar aðalkönnunarinnar má sjá í viðauka 2. 
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Þessi munur gæti átt sér þá skýringu að að allar marksagnirnar sem kannaðar voru, 

nema áskotnast, geta staðið með nefnifallsfrumlagi og samræmst því í persónu og tölu, sbr. 

(24). 

 

(24) a. Þeir létu vaða þegar tækifærin gáfust. 

 b. Umsóknirnar bárust snemma um morguninn. 

 c. Elsa og Katrín voru mjög hissa þegar störfin buðust. 

 d. Tvíburarnir fæddust í fyrradag. 

 e. Dyrnar opnuðust skyndilega. 

 

Þágufallsfrumlög eru því valfrjáls með þessum marksögnum og málhafar þar að 

leiðandi vanir því að nota fleirtölumynd þeirra. Þetta er ólíkt skynjandasögnunum sem geta 

ekki tekið nefnifallsfrumlag en þágufallsfrumlagið virðist vera skyldubundið með þeim, sbr. 

(25). 

 

(25) a. *Jóhannes var hneysklaður vegna þess að atriðin ofbuðu. 

 b. *Allar gjafirnar líkuðu í afmælisveislunni. 

 c. *Einar hætti í vinnunni vegna þess að aðferðirnar mislíkuðu. 

 d. *Hætt var við sýninguna af því að viðbrögðin blöskruðu. 

 e. *Kvikmyndirnar sem voru sýndar leiddust mjög. 

 f. *Una varð leið af því að ummælin sárnuðu. 

 

Áhugavert er að eina marksögnin sem ekki getur staðið með nefnifallsfrumlagi, þ.e. 

áskotnast, 11 hefur einnig lægsta hlutfall samræmis af öllum marksögnunum en þó hærra 

hlutfall en allar skynjandasagnirnar. Þetta bendir til þess að bæði merkingarhlutverk 

frumlagsins og möguleiki sagnanna til þess að standa með nefnifallsfrumlagi hafi áhrif á 

samræmi við nefnifallsandlag. Þetta var ekki athugað til hlítar í rannsókninni þar sem aðeins 

eitt dæmi innihélt marksögn sem ekki getur staðið með nefnifallsfrumlagi og varasamt er að 

draga ályktanir út frá því. Áhugavert væri að rannsaka þennan möguleika frekar með því að 

bera saman þær sagnir sem geta staðið með nefnifallsfrumlagi og þær sem taka skyldubundið 

þágufallsfrumlag. 

                                                 
11 Sbr. *Þau fóru á leikinn þegar miðarnir áskotnuðust. 
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 Athygli vekur þó að sagnirnar eru mislíklegar til þess að samræmast 

nefnifallsandlaginu. Sögnina ofbjóða nota aðeins 3% málhafa í samræmi á meðan 33% nota 

samræmi með sögninni sárna. Þar sem sagnirnar hafa báðar skynjandafrumlag skýra áhrif frá 

merkingarhlutverki frumlags ekki þennan mun en sama mun má finna hjá marksögnum, sbr. 

sagnirnar áskotnast og fæðast. Fyrir því hlýtur að vera önnur ástæða en mögulegt er að áhrif 

frá tölu þágufallsfrumlags skýri þennan mun að einhverju leyti eins og fjallað verður um í næsta 

kafla. 

4.2 Tala þágufallsfrumlags 

Ýmsar rannsóknir (Holmberg og Þorbjörg Hróarsdóttir 2003, Ussery 2017) hafa sýnt að í máli 

sumra málhafa hefur tala þágufallsfrumlags áhrif á samræmi nefnifallsandlag. Þegar svo er 

raunin nota málhafar frekar samræmi með nefnifallsandlagi í fleirtölu ef þágufallsfrumlagið er 

líka í fleirtölu. Þá virðast sumir málhafar jafnvel samþykkja fleirtölumynd sagnarinnar þrátt 

fyrir að andlagið sé í eintölu ef þágufallsfrumlagið er í fleirtölu (sbr. forkönnunina hér að ofan 

og Ussery 2017). Hér verður þó aðeins skoðað hvort þágufallsfrumlag í fleirtölu ýti undir 

samræmi við nefnifallsandlag í fleirtölu. 

 Eins og nefnt var hér að ofan gæti verið að ekki sé tilviljun að aðeins 3% málhafa noti 

skynjandasögnina ofbjóða í samræmi við nefnifallsandlag en margfalt fleiri noti sögnina sárna 

í samræmi við nefnifallsandlag. Það sama má segja um marksagnirnar áskotnast og fæðast en 

eins og sjá má í Töflu 6 má finna mun á hlutfalli samræmis eftir því hvort þágufallsfrumlagið 

er í eintölu eða fleirtölu. Meðaltal samræmis með þeim sögnum sem hafa frumlag í eintölu er 

36% í heildina en meðaltal samræmis með sögnum sem hafa frumlag í fleirtölu er 54,7%. 

Muninn á mark- og skynjandasögnum má sjá í Töflu 7 og 8.12 

  

                                                 
12 Í Töflu 7 og 8 eru sýndar sömu tölur og í Töflu 5 og 6 en hér hefur sögnunum verið skipt niður eftir því hver 

tala frumlagsins er og meðaltalið reiknað samkvæmt því. 
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Tafla 7:13 

marksagnir 
tala 

frumlags 
eintala fleirtala 

áskotnast 

eintala 

55,5% 42,0% 

gefast 50,0% 50,0% 

bjóðast 44,0% 55,0% 

meðaltal: 50,0% 49,0% 

berast 

fleirtala 

20,5% 78,5% 

opnast 6,5% 88,0% 

fæðast 6,5% 91,0% 

meðaltal: 11,2% 85,8% 

 

Eins og sjá má á Töflu 7 er munurinn talsverður hjá marksögnum en samræmi þeirra við 

þágufallsandlag rúmlega helmingi algengara ef þágufallsfrumlagið er í fleirtölu en eins og fram 

hefur komið er samræmi algengara með marksögnum en skynjandasögnum óháð því hver tala 

frumlagsins er. Mikinn mun má sjá eftir því hver tala frumlags marksagnanna er en þegar 

hlutfall þeirra sagna sem hafa þágufallsfrumlag í eintölu er skoðað er notkun beggja tilbrigða 

alltaf á bilinu 42% til 55,5% en þegar meðaltal er reiknað er notkunin nánast hnífjöfn. Þegar 

hlutfall sagnanna sem hafa frumlag í fleirtölu er skoðað er hins vegar mikill munur á samræmi 

og samræmisleysi en að meðaltali 85,8% málhafa nota þessar sagnir í samræmi við andlagið 

og aðeins 11,2% nota hina ómörkuðu mynd. 

 

Tafla 8:14 

skynjanda-

sagnir 

tala 

frumlags 
eintala fleirtala 

ofbjóða 

eintala 

92,5% 3,0% 

líka 87,5% 11,5% 

leiðast 80,0% 20,0% 

meðaltal: 86,7% 11,5% 

mislíka 

fleirtala 

81,0% 18,5% 

blöskra 80,0% 19,0% 

sárna 65,0% 33,0% 

meðaltal: 75,3% 23,5% 

                                                 
13 Eins og sjá má fá sagnirnar opnast og fæðast miklu lægra hlutfall samræmisleysis en aðrar marksagnir en auk 

áhrifa frá tölu þágufallsfrumlagsins gæti skýringin verið sú að þessar sagnir þykja hátíðlegar en nokkrir 

þátttakendur létu vita að þeir myndu ekki nota þessar sagnir á þennan hátt, þ.e. með þágufallsfrumlagi og 

nefnifallsandlagi. 
14 Hér fær sögnin ofbjóða mjög lágt hlutfall samræmis en hlutfall sagnarinnar sárna er töluvert hærra en hlutfall 

hinna skynjandasagnanna. Hlutfall sagnanna líka, leiðast, mislíka og blöskra er aftur á móti tiltölulega jafnt. Lágt 

hlutfall sagnarinnar ofbjóða gæti skýrst af því hversu ólíkar eintölu- og fleirtölumynd sagnarinnar er (sbr. ofbauð 

og ofbuðu). Ekki er vitað hvers vegna hlutfall sagnarinnar sárna er hærra en hlutfall hinna sagnanna en athygli 

vekur að hún var eina skynjandasögnin sem hafði þágufallsfrumlag sem var nafnorð en ekki fornafn sem vekur 

upp spurningar hvort það hafi áhrif á samræmi. 
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Tafla 8 sýnir að einhver munur er á samræmi við skynjandasagnir eftir tölu frumlagsins en 

hann er þó ekki jafnskýr og hjá marksögnum. Samræmisleysi er algengara hjá öllum 

skynjandasögnum óháð því hver tala frumlagsins er en meðaltal samræmis hækkar þó um 12 

prósentustig þegar þágufallsfrumlagið er í fleirtölu sem sýnir einhver áhrif frá tölu 

þágufallsfrumlagsins. Það virðist því vera að bæði merkingarhlutverk og tala frumlagsins hafi 

áhrif á samræmi sagna við nefnifallsandlag í fleirtölu.  

4.3 Innri og ytri breytileiki 

Töflurnar hér að ofan sýna einhvern innri breytileika hjá málhöfum þar sem misjafnt er eftir 

sögnum hversu algengt er að þær samræmist nefnifallsandlagi. Út frá töflunum mætti ímynda 

sér að hægt væri að skipta málhöfum upp í ákveðna hópa eftir því mynstri sem þeir sýna í 

notkun samræmis líkt og Halldór Ármann Sigurðsson og Holmberg (2008) gerðu. Út frá þessari 

hugmynd er málhöfum skipt í hópa eftir ytri breytileika en þegar á þetta er reynt kemur í ljós 

að afar fáir málhafar sýna reglubundið mynstur í breytileika sínum og því er erfitt að skipta 

þeim í vel skilgreinda hópa þrátt fyrir að tekið sé tillit til áhrifa frá merkingarhlutverki og tölu 

frumlagsins. Aðeins 16 málhafar eða 3,2% þátttakenda sýndu engan innri breytileika og höfðu 

sagnirnar annaðhvort allar í samræmi eða ómarkaðri mynd.15 Ef einnig eru teknir til greina allir 

málhafar sem sýndu aðeins breytileika í einni sagnmynd hækkar hlutfallið aðeins upp í 10,2% 

sem segir okkur að mikill meirihluti sýnir verulegan innri breytileika. Þennan innri breytileika 

er erfitt að skilgreina en þó sýndu 24 málhafar eða 5,0% þátttakenda sama mynstur þar sem 

þeir notuðu alltaf samræmi með marksögnum en aldrei með skynjandasögnum en enginn 

málhafi sýndi andstætt mynstur, þ.e. að nota allar skynjandasagnir í samræmi en engar 

marksagnir. Þar að auki notuðu 3 málhafar eða 0,5% þátttakenda alltaf samræmi þegar 

frumlagið var í fleirtölu en aldrei þegar frumlagið var í eintölu en enginn málhafi sýndi andstætt 

mynstur. Þessi mynstur sýna augljós áhrif þágufallsfrumlagsins en eins og áður hefur komið 

fram virðast áhrif merkingarhlutverksins vera sterkari en áhrif tölunnar. 

Augljóst er einnig út frá dreifingu innri breytileikans að skynjandafrumlög og frumlög 

í eintölu virðast draga úr líkum á samræmi á meðan markfrumlög og frumlög í fleirtölu virðast 

auka þær. Algengast var því að málhafar höfðu samræmisleysi með skynjandasögnum sem 

                                                 
15 Þar af voru 11 málhafar sem höfðu sagnirnar alltaf í samræmi við nefnifallsandlag og 5 málhafar sem notuðu 

alltaf ómarkaða mynd sagnanna. 
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höfðu frumlag í eintölu og samræmi með marksögnum sem höfðu frumlag í fleirtölu vegna 

þess að þá verkuðu tvær breytur sem annaðhvort drógu úr líkum á samræmi eða ýttu undir þær. 

Aðeins einn málhafi notaði einungis samræmi með skynjandasögn. Það er því ljóst að tala og 

merkingarhlutverk frumlags hafa áhrif á samræmi og eru mikilvægar breytur þegar skoða á 

innri og ytri breytileika í notkun samræmis við nefnifallsandlag. Meginniðurstaðan hér er því 

sú að innri breytileiki málhafa einkennir samræmi sagna við nefnifallsandlag frekar en ytri 

breytileiki.  

4.4 Samanburður við niðurstöður fyrri rannsókna 

Niðurstöður rannsóknarinnar styðja niðurstöður seinni rannsókna um efnið, þ.e. að algengast 

sé að málhafar samþykki bæði samræmi og samræmisleysi og noti það í raun á víxl. Þegar 

almennt er litið á niðurstöður samræmis við nefnifallsandlag án þess að sérstaklega sé tekið 

tillit til þeirra breytna sem kannaðar voru líkjast niðurstöður rannsóknarinnar þeim sem fengust 

í fyrsta hluta Tilbrigðaverkefnisins (Höskuldur Þráinsson, Ásgrímur Angantýsson og Einar 

Freyr Sigurðsson 2015) sem fjallað var um í kafla 2.3.4. Líkindi virðast því vera á milli 

aðferðafræðinnar sem var notuð í þessum tveimur rannsóknum en annars vegar voru málhafar 

beðnir um að fylla í eyður og hins vegar voru þeir beðnir um að velja á milli tveggja tilbrigða.16 

Aðferðafræði þessara rannsókna gefa svipaðar niðurstöður en líkindin gætu falist í því að 

málhafar velja frekar þá sagnmynd sem þeim þykir eðlilegust í notkun þrátt fyrir að þeir 

samþykki einnig aðrar myndir.   

Hvað varðar áhrif frá merkingarhlutverki frumlagsins styðja niðurstöður 

rannsóknarinnar niðurstöður Einars Freys Sigurðssonar og Hlífar Árnadóttur (2013) en 

niðurstöður beggja rannsókna sýna að mikill munur er á notkun samræmis eftir því hvort 

frumlag sagnarinnar sé mark eða skynjandi. Málhafar eru talsvert líklegri til þess að nota 

samræmi með marksögnum en með skynjandasögnum.  Þar sem málnotkun mun fleiri málhafa 

var skoðuð í þessari rannsókn en í rannsókn Einars Freys Sigurðssonar og Hlífar Árnadóttur 

(2013) má sjá enn skýrari mun á flokkunum tveimur. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna einnig að tala þágufallsfrumlags hefur áhrif á 

samræmi sagna við nefnifallsandlag en sagnirnar sem kannaðar voru, og þá sérstaklega 

marksagnirnar, voru líklegri til þess að vera í samræmi við andlag í fleirtölu ef 

                                                 
16 Tekið skal fram að í Tilbrigðaverkefninu (Höskuldur Þráinsson, Ásgrímur Angantýsson og Einar Freyr 

Sigurðsson 2015) var málhöfum boðið að velja bæði tilbrigðin en það reyndist ekki algengt. Í rannsókninni sem 

hér er lýst kom ekkert í veg fyrir að málhafar skrifuðu tvær eða fleiri myndir sagnarinnar í eyðuna sem þeim var 

gefin. Í inngangi rannsóknarinnar var þessi möguleiki þó ekki tekinn fram. Það kom aðeins einu sinni fyrir að 

málhafi notaði bæði samræmi og samræmisleysi í sama dæminu en það með sögninni bjóðast. 
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þágufallsfrumlagið var einnig í fleirtölu. Þetta samræmist niðurstöðum rannsókna Holmbergs 

og Þorbjargar Hróarsdóttur (2003) og Ussery (2017) um áhrif frá tölu þágufallsfrumlags. 

4.5 Samantekt 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að mikill munur er á skynjanda- og marksögnum en 

málhafar eru talsvert líklegri til þess að nota marksagnir í samræmi við nefnifallsandlag en 

skynjandasagnir. Þá virðist þágufallsfrumlag í fleirtölu einnig ýta undir samræmi við 

nefnifallsandlag í fleirtölu og þá sérstaklega hjá marksögnum. Marksagnir sem hafa 

þágufallsfrumlag í fleirtölu eru því líklegastar til þess að vera í samræmi við nefnifallsandlag í 

fleirtölu. Einnig má finna mikinn innri breytileika í samræmi sagna við nefnifallsandlag. Þá er 

ekki sterkur grunnur fyrir því að skipta málhöfum í hópa eftir ytri breytileika þar sem notkun 

málhafa á tilbrigðunum er gífurlega fjölbreytt. 
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5. Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um samræmi sagna við nefnifallsandlög en ýmist er hægt 

að samræma sögnina nefnifallsandlaginu eða nota hana í ómarkaðri mynd. Rannsókn var lýst 

sem byggði á svörum 480 málhafa sem fylltu inn í eyður í texta. Niðurstöður hennar sýndu 

fram á að merkingarhlutverk og tala þágufallsfrumlags hafa áhrif á samræmið. Málhafar eru 

mun líklegri til þess að nota marksagnir í samræmi við nefnifallsandlag en skynjandasagnir. 

Þessi munur á mark- og skynjandasögnum er afgerandi og skýrist hugsanlega að einhverju leyti 

af því að hjá marksögnum er þágufallsfrumlagið valfrjálst en það er skyldubundið hjá 

skynjandasögnum. Áhugavert er að sumir málhafar notuðu alltaf samræmi með marksögnum 

og aldrei með skynjandasögnum en enginn málhafi sýndi andstætt mynstur. 

Niðurstöðurnar sýndu einnig að tala þágufallsfrumlags hefur áhrif á samræmi við 

nefnifallsandlag að því leyti að sagnirnar virðast líklegri til þess að samræmast 

nefnifallsandlagi í fleirtölu ef frumlagið er líka í fleirtölu. Þessi munur kom skýrar fram hjá 

marksögnum en hjá skynjandasögnum. Þá gáfu niðurstöður forkönnunarinnar vísbendingar um 

að sumir málhafar leyfðu ótvírætt samræmi sagnanna við þágufallsfrumlag, þ.e. að sögnin væri 

í fleirtölu ef þágufallsfrumlagið var einnig í fleirtölu þrátt fyrir að nefnifallsandlagið væri í 

eintölu. 

Mikinn innri breytileika í samræmi sagna við nefnifallsandlag var að finna í 

niðurstöðunum og því var erfitt var að tilgreina mynstur í notkun málhafa. Í ljós kom að mjög 

fáir málhafar notuðu einungis annað tilbrigðið og sýndu engan innri breytileika. Bæði tilbrigðin 

virðast því lifa góðu lífi í íslensku nútímamáli en meðaltal samræmis og samræmisleysis er 

tiltölulega jafnt þegar á heildina er litið.  

Í framhaldi rannsóknarinnar væri áhugavert að rannsaka samræmi við nefnifallsandlög 

enn frekar en ljóst er að málið er flóknara en svo að málhafar skiptist í tvo hópa sem annaðhvort 

nota samræmi eða ekki. Huga þarf að ýmsum breytum og jafnvel fleirum en þeim sem 

rannsakaðar voru í þessari ritgerð en eins og fram hefur komið gæti verið að það hafi áhrif á 

samræmi að sumar sagnirnar geti einnig haft nefnifallsfrumlag. Áhugavert væri því að bera 

þær sagnir sem hafa skyldubundið þágufallsfrumlag saman við sagnir þar sem 

þágufallsfrumlagið virðist vera valfrjálst.  
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Viðauki 

Viðauki 1: Forkönnun 

Í upphafi könnunarinnar lásu þátttakendur þennan texta:  

 

„Þessi könnun samanstendur af 30 dæmum þar sem þátttakendur eru beðnir um að fylla inn í 

eyður. Hvert dæmi inniheldur eina eyðu en þitt hlutverk er að setja sögnina sem er innan sviga 

í þá mynd sem þér þykir eðlilegust. Ekki er um próf að ræða og þar af leiðindi eru engar réttar 

eða rangar niðurstöður. Athugið að það nægir að skrifa bara sögnina í reitinn en það þarf ekki 

að skrifa setningarnar upp í heild sinni. 

 

Þátttakendur verða að hafa íslensku að móðurmáli og ég bið þá sem hafa háskólamenntun í 

íslensku- og/eða almennum málvísindum að taka ekki þátt. Þessi könnun er hluti af BA 

verkefni mínu við Háskóla Íslands og leiðbeinandi minn er Jóhannes Gísli Jónsson, prófessor 

í íslenskri málfræði. 

 

Kærar þakkir! 

Birgitta Guðmundsdóttir, big30@hi.is“ 

 

Þessar tólf setningar voru notaðar til þess að kanna samræmi sagna við nefnifallsandlag: 

 

Marksagnir með frumlag í þgf. et. og andlag í nf. ft. (2): 

Andra hafði alltaf dreymt um að bjóða dóttur sinni á knattspyrnuleik með íslenska landsliðinu. 

Þessi draumur varð loksins að veruleika í fyrra þegar honum ______ (áskotnast) tveir miðar á 

leikinn gegn Króatíu. 

Skúla hafði lengi langað að bjóða Ingunni á stefnumót. Hann sér eftir því að hafa ekki gert það 

í partýinu síðasta föstudag þegar honum ______ (gefast) mörg tækifæri til þess. 

 

Marksagnir með frumlag í þgf. ft. og andlag í nf. ft. (2): 

Ari og Freyr auglýstu eftir starfsmanni í ferðaþjónustufyrirtækið sitt á Facebook. Þeim ______ 

(berast) svo margar umsóknir að þeir réðu varla við að lesa þær yfir. 

Arnar og Guðnýju hafði lengi dreymt um að stofna fjölskyldu. Þau voru þess vegna virkilega 

hamingjusöm um daginn þegar þeim _____ (fæðast) tvíburar. 
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Marksagnir með frumlag í þgf. ft. og andlag í nf. et. (2): 

Margrét og Lára eru að læra rússnesku við Háskóla Íslands. Þeim _____ (opnast) nýr heimur í 

fyrra þegar þær fóru í skiptinám til Rússlands. 

Sindri og Halldór höfðu sótt um nokkur sumarstörf sem tengdust háskólanámi þeirra. Það kom 

þeim skemmtilega á óvart þegar þeim ______ (bjóðast) starf hjá sama fyrirtæki. 

 

Skynjandasagnir með frumlag í þgf. et. og andlag í nf. ft. (2): 

Ég bauð Ragnari á Lord of the Rings í gær. Hann afþakkaði hins vegar boðið og sagði að honum 

_____ (leiðast) langar kvikmyndir. 

Arna fór á hryllingsmynd í gær. Hún skemmti sér vel en henni _____ (ofbjóða) samt öll 

ofbeldisfullu atriðin í lokin. 

 

Skynjandasagnir með frumlag í þgf. ft. og andlag í nf. ft. (2): 

Sigrún og Lilja skráðu sig í byrjunaráfanga í tölfræði í Háskólanum. Þær skráðu sig hins vegar 

úr honum aftur vegna þess að þeim ________ (mislíka) aðferðirnar sem kennarinn notaði. 

Systkinin ákváðu að borða ekkert kjöt í janúar. Þeim _____ (blöskra) viðbrögð móður sinnar 

sem var ekki ánægð með þessa ákvörðun. 

 

Skynjandasagnir með frumlag í þgf. ft. og nf. et. (2): 

Foreldrar Sigrúnar gáfu henni og manninum hennar gula hrærivél í brúðkaupsgjöf. Brúðhjónin 

voru óánægð með gjöfina því þeim _____ (líka) ekki liturinn. 

Leifur er kennari í unglingadeild. Í morgun var hann kallaður á fund skólastjórans vegna þess 

að nemendum hans ______ (sárna) framkoma hans í síðustu kennslustund. 
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Viðauki 2: Aðalkönnun 

Í upphafi könnunarinnar lásu þátttakendur þennan texta: 

 

„Þessi könnun samanstendur af 32 dæmum þar sem þátttakendur eru beðnir um að fylla inn í 

eyður. Hvert dæmi inniheldur eina eyðu en þitt hlutverk er að setja sögnina sem er innan sviga 

í þá mynd sem þér þykir eðlilegust. Ekki er um próf að ræða og þar af leiðindi eru engar réttar 

eða rangar niðurstöður.  

 

Athugið að það nægir að skrifa bara sögnina í reitinn en það þarf ekki að skrifa setningarnar 

upp í heild sinni.  

 

Þátttakendur verða að hafa íslensku að móðurmáli og ég bið þá sem hafa háskólamenntun í 

íslensku- og/eða almennum málvísindum vinsamlegast að taka ekki þátt. Þessi könnun er hluti 

af BA verkefni mínu við Háskóla Íslands og leiðbeinandi minn er Jóhannes Gísli Jónsson, 

prófessor í íslenskri málfræði. 

 

Kærar þakkir. 

Kveðja, 

Birgitta Guðmundsdóttir, big30@hi.is“ 

 

Könnunin sjálf samanstóð af þessum setningum þar sem þátttakendur fylltu inn í eyðurnar: 

 

Marksagnir með frumlag í þgf. et. og andlag í nf. ft. (3): 

Andri hafði lengi ætlað að bjóða dóttur sinni á leik með íslenska landsliðinu. Þessi draumur 

varð að veruleika í fyrra þegar honum ______ (áskotnast) tveir miðar á leikinn gegn Króatíu. 

Skúla langar að bjóða Ingunni á stefnumót. Hann sér eftir því að hafa ekki gert það í partýinu 

í gær þegar honum ______ (gefast) mörg tækifæri til þess. 

Sindri hafði sótt um nokkur sumarstörf sem tengdust háskólanámi hans. Það kom honum á 

óvart þegar honum ______ (bjóðast) tvö störf sama daginn. 

 

Marksagnir með frumlag í þgf. ft. og andlag í nf. ft. (3): 

Ari og Freyr auglýstu eftir starfsmanni í fyrirtækið sitt. Þeim ______ (berast) svo margar 

umsóknir að þeir réðu varla við að lesa þær yfir. 
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Arnar og Guðnýju hafði lengi dreymt um að stofna fjölskyldu. Þau voru þess vegna mjög 

ánægð þegar þeim _____ (fæðast) tvíburar. 

Margrét og Lára eru að læra rússnesku við HÍ. Þeim _____ (opnast) nýjar dyr í náminu þegar 

þær fóru í skiptinám til Rússlands í fyrra. 

 

Skynjandasagnir með frumlag í þgf. et. og andlag í nf. ft. (3): 

Arna fór á hryllingsmynd í gær. Hún skemmti sér vel en henni _____ (ofbjóða) samt öll 

ofbeldisfullu atriðin í lokin. 

Þórunn fékk margar gjafir á afmælisdaginn. Henni _____ (líka) flestar gjafirnar en hún skilaði 

nokkrum. 

Ég bauð Lárusi á Lord of the Rings í gær. Hann afþakkaði hins vegar boðið og sagði að honum 

_____ (leiðast) langar kvikmyndir. 

 

Skynjandasagnir með frumlag í þgf. ft. og andlag í nf. ft. (3): 

Systkinin ákváðu að borða ekkert kjöt í janúar. Þeim _____ (blöskra) viðbrögð móður sinnar 

sem var ekki ánægð með það. 

Leifur er grunnskólakennari. Í morgun var hann kallaður á fund skólastjórans vegna þess að 

nemendum hans ______ (sárna) ummæli hans um annan kennara. 

Sigrún og Lilja skráðu sig í byrjunaráfanga í tölfræði í Háskólanum. Þær skráðu sig hins vegar 

úr honum aftur vegna þess að þeim ________ (mislíka) aðferðir kennarans. 
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Viðauki 3: Þátttakendur 

Í þessari töflu má sjá hlutfall aldurs, kyns og menntunar þátttakenda: 

 

Aldur Fjöldi % 

19 ára eða yngri 32 6,7 

20-29 ára 203 42,3 

30-39 ára 63 13,1 

40-49 ára 90 18,8 

50-59 ára 58 12 

60 ára eða eldri 34 7,1 

Samtals 480 100 

   

Kyn Fjöldi % 

Kvenkyns 325 67,8 

Karlkyns 154 32,2 

Samtals 479 100 

   

Menntun Fjöldi % 

Grunnskólapróf 93 19,58 

Meistarapróf í iðngreinum/sveinspróf 16 3,37 

Stúdentspróf 149 31,37 

Diplóma á háskólastigi 17 3,58 

Grunnnám á háskólastigi 124 26,1 

Meistaranám á háskólastigi 73 15,37 

Doktorspróf 3 0,63 

Samtals 475 100 
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Viðauki 3: Fylgni við aldur, kyn og menntun 

Fylgni við aldur: 

 

  

Fylgni við kyn: 

 samræmi samræmisleysi 

konur 45,40% 53,50% 

karlar 40,30% 56,40% 

 

Fylgni við menntun: 
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