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Ágrip 

Af persónuháttunum þremur í íslensku máli hefur boðháttur hefur verið minnst rannsakaður. 

Boðháttur er myndaður á tvenna vegu; annars vegar stýfður boðháttur og hins vegar 

viðskeyttur boðháttur. Í íslensku nútímamáli er viðskeyttur boðháttur mun algengari en 

stýfður boðháttur og hér er fjallað um þennan mun með því að framkvæma rannsóknir í 

þremur málheildum: Sögulega íslenska trjábankanum, Textasafni Stofnun Árna Magnússonar 

í íslenskum fræðum og Risamálheildinni. Í Trjábankanum og Textasafninu voru gerðar tvær 

leitir til þess að bera saman tíðni viðskeytts og stýfðs boðháttar í sögulegu samhengi. Sú 

rannsókn leiddi í ljós að stýfður boðháttur var í meirihluta dæma í fornu máli en viðskeyttur 

boðháttur varð algengari frá 17. öld. 

 Leitin í Risamálheild skilaði samtímalegum niðurstöðum á boðháttarsögnum sem 

sýndi að stýfður boðháttur er lítið notaður í íslensku nútímamáli. Þar kom einnig í ljós að 

þegar stýfður boðháttur er notaður er hann oftast með persónufornafninu þú. Hér er svo 

fjallað um boðhátt sem hefur lítið verið rannsakaður og er í þessari ritgerð nefndur hálfstýfður 

boðháttur sem er boðháttur myndaður með u-brottfalli á viðskeyttum boðhætti. Leitin skilaði 

niðurstöðum hjá fimm sögnum og þar voru vera og halda algengastar, meira að segja 

algengari en í hefðbundnum stýfðum boðhætti. 
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1. Inngangur 

Einn af þremur persónuháttum sagna í íslensku er boðháttur. Hann er notaður til þess að láta í 

ljós beiðni eða skipun og hefur það séreinkenni meðal persónuhátta að standa í fyrsta sæti 

setninga í nútímamáli. Boðháttur getur annars vegar verið stýfður, sem er þegar stofn sagnar 

stendur með eða án persónufornafninu þú, sbr. (1a) og (1b). Hins vegar getur boðháttur verið 

viðskeyttur og þá er persónufornafn skeytt aftan við sögnina (1c).  

(1) a. Haf þú samband við afgreiðslu. 

b. Kom með á fundinn. 

c. Sýndu mér hvar leikhúsið er. 

Viðskeyttur boðháttur er mun algengari en stýfður í íslensku nútímamáli. Um það verður 

fjallað í þessari ritgerð með því að framkvæma rannsóknir í þremur málheildum: Sögulega 

íslenska trjábankanum, Textasafni Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum og 

Risamálheildinni.  

Áður en vikið er að rannsóknunum er fjallað almennt um boðhátt í kafla 2. Þá er farið 

yfir setningarlega stöðu hans og hvernig persónufornafnið þú stendur ekki á undan sögninni. 

Einnig verður fjallað um fleirtölu boðháttar sem hefur sömu orðmynd og hinir tveir 

persónuhættirnir og þar af leiðandi er aðeins notast við boðhátt í eintölu í rannsóknunum. Í 

kaflanum er gerð grein fyrir því hvernig viðskeyttur boðháttur myndast og við hvaða 

hljóðumhverfi hann fær -ðu, -tu eða -du endingu. Að lokum er fjallað um nokkrar tvímyndir 

sem koma fyrir í íslenskum boðhætti og þá sérstaklega hjá þeim sem er hér nefndur 

hálfstýfður boðháttur sem er þegar brottfall verður á -u í viðskeyttum boðhætti. 

 Í þriðja kafla er sagt frá sögulegri rannsókn á boðhætti. Markmið hennar var að bera 

saman tíðni sagna í stýfðum og viðskeyttum boðhætti og komast að því hvort hægt sé að sjá 

hvenær notkun minnkaði á stýfðum boðhætti. Fyrst er fjallað um leitina í Sögulega íslenska 

trjábankanum sem leiddi í ljós mikinn mun á stýfðum og viðskeyttum boðhætti í gegnum 

aldirnar. Niðurstöðurnar úr þeirri leit sýndu að stýfður boðháttur var oftast í miklum 

meirihluta fram að 17. öld þar sem notkun hans minnkaði þar til engin dæmi birtust um hann í 

nútímamáli. Rannsóknin í Textasafni Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum var 

gerð með því að leita að þrjátíu sögnum í bæði stýfðri og viðskeyttri mynd. Þær niðurstöður 

sýndu að viðskeyttur og stýfður boðháttur voru í álíka algengir í fornu máli en frá og með 16. 
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öld var stýfður boðháttur á stöðugu undanhaldi þar til á 20. öld þar sem hann kom aðeins 

fram í 4% af niðurstöðunum. 

 Fjórði kafli fjallar um samtímalega rannsókn á boðhætti með því að nota 

Risamálheild. Þar er borin saman tíðni viðskeytts og stýfðs boðháttar í nútímamáli sem sýnir 

minnkandi notkun stýfðs boðháttar og þá einnig tíðni á hvort persónufornafnið þú fylgdi 

stýfðum boðhætti eða ekki. Þar að auki er rannsókn á hálfstýfða boðhættinum og hjá hvaða 

sögnum hann myndast. Í síðasta kafla er samantekt á helstu niðurstöðum úr þessum 

rannsóknum. 
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2. Almennt um boðhátt 

Í þessum kafla verður fjallað um hvernig boðháttur er notaður í íslensku nútímamáli og 

hvernig hann er myndaður. Fjallað verður um tölu boðháttar, setningarlega stöðu og hvernig 

hljóðkerfisleg innlimun leiðir til viðskeytts boðháttar. Þar næst verður fjallað um tvímyndir í 

boðháttarsögnum og birtingarmyndir þeirra; fyrst um tvímyndir í sögnunum kaupa og spyrja 

og svo um stýfingu á viðskeytta boðhættinum. 

2.1 Myndun og einkenni boðháttar 

Sagnorð hafa þrjá persónuhætti í íslensku máli. Þeirra á meðal er boðháttur og eins og nafnið 

bendir til er hann notaður til þess að gefa til kynna boð eða skipanir. Hér í (1) má sjá dæmi 

um sagnir í boðhætti. 

(1) a. Settu töskurnar á gólfið. 

b. Seg þú mér. 

c. Farðu frekar á morgun. 

Þegar boðháttur er í eintölu er honum oftast lýst þannig að hann sé myndaður á tvenna vegu; 

annars vegar getur boðháttur verið stýfður og þá getur persónufornafn í annarri persónu 

eintölu (þú) verið sleppt (2a) eða staðið fyrir aftan stofninn (2b). Stofn sagnorða má finna 

með því að fjarlægja -a eða -ja í bakstöðu sagnar í nafnhætti að undanskildu hjá veikum 

sögnum sem beygjast eftir fjórða flokki því þar er -a hluti stofnsins (t.d. dansa og elda). Hins 

vegar getur boðhátturinn verið viðskeyttur og þá er fornafn annarrar persónu eintölu skeytt 

fyrir aftan sögnina (2c). 

(2) a. Leyf mér að sjá. 

b. Kom þú með okkur. 

c. Taktu með þér myndavélina. 

Í fleirtölu fellur boðháttur saman við orðmyndir sem eru notaðar í hinum tveimur 

persónuháttum sagna; framsöguhætti og viðtengingarhætti. Hér í (3) má sjá sögnina lesa eins 

og hún birtist í 1. persónu fleirtölu, nánar tiltekið er boðháttur í (3a), framsöguháttur í (3b) og 

viðtengingarháttur í (3c). 
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(3) a. Lesum bókina. 

b. Við lesum alltaf á kvöldin. 

c. Ef við lesum alla greinina þá gengur okkur betur. 

Af þessu má sjá er sögnin lesa með sömu orðmynd í öllum þremur persónuháttum sagna í 

fleirtölu. Sömu sögu er að segja þegar sögnin er í 2. persónu fleirtölu eins og í (4). 

(4) a. Lesið í hljóði. 

b. Þið lesið alltaf bestu skáldsögurnar. 

c. Ég vona að þið lesið efnið. 

Viðskeyttur boðháttur í eintölu getur einnig verið í sömu orðmynd og fleirtala framsöguháttar 

og viðtengingarháttar í 3.p.þt., sbr. (5a-c), en oftast hefur eintala boðháttar orðmynd sem er 

frábrugðin framsöguhætti og viðtengingarhætti eins og sést hér í (5d-f). 

(5) a. Leyfðu (2.p.et.bh) mér að sjá dagskránna. 

b. Þær leyfðu (3.p.ft.fh) kórnum að æfa í salnum. 

c. Hún sagðist koma ef foreldrarnir leyfðu (3.p.ft.vh) henni það. 

d. Lestu (2.p.et.bh.) fyrir mig. 

e. Þú lest (2.p.et.fh.) mest af hópnum. 

f. Það er í lagi þó að þú lesir (2.p.et.vh) áfram. 

Því má segja að það sé í eintölu þar sem boðháttur hefur einstaka mynd eða „sjálfstætt form“ 

(Kolbrún Haraldsdóttir 1971, bls. 13-14). Í sumum ritum er jafnvel tekið fram að boðhátt 

megi einungis finna í eintölu og að fleirtala setninga hvað varðar boð og skipanir telst sem 

framsöguháttur, sbr. Guðrún Kvaran (2005, bls. 295). Hér verður boðháttur því einungis 

miðaður við notkun hans í eintölu og þá sérstaklega í annarri persónu, eins og í (6), þar sem 

boðháttur er ekki til í fyrstu og þriðju persónu eintölu. 

(6) a. Tak með þér brauðið. 

b. Skrifa þú niður glósurnar. 

c. Hallaðu hurðinni fyrir mig. 

Hér í dæmum (6a) og (6b) eru boðhátturinn stýfður. Fyrra dæmið er án persónufornafns en í 

því seinna stendur það fyrir aftan sögnina. Þegar persónufornafn er notað með stýfðum 
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boðhætti er það alltaf á eftir sögninni1, en ekki á undan eins og í (7b) þar sem stjarnan (*) 

táknar ótæka setningu. 

(7) a. Kyss þú ömmu þína áður en við förum. 

b. *Þú kyss ömmu þína áður en við förum. 

Setningin í (6c) er dæmi um viðskeyttan boðhátt. Þar er fornafnið búið að aðlagast stofninum 

og þá getur persónufornafn í 2.p.et. ekki lengur staðið með boðhættinum, hvorki á undan né á 

eftir, sbr (8). 

(8) a. Settu diskana á borðið. 

b. *Þú settu diskana á borðið. 

c. *Settu þú diskana á borðið. 

Viðskeytið felur m.ö.o. í sér merkinguna þú og persónufornafnið getur þar af leiðandi ekki 

lengur fylgt boðháttarsögninni. Til þess að mynda viðskeyttan boðhátt verður hljóðkerfisleg 

innlimun þegar persónufornafnið þú aðlagast að stýfðum boðhætti og -ðu, -du, eða -tu er 

skeytt aftan við sögnina. Það sem ræður því hvert af þessum þremur2 myndönum fornafnið þú 

breytist í fer eftir hljóði undanfarandi orðs og myndast samkvæmt vissum reglum. Hér í Töflu 

1 er þessum reglum útlistað (Guðrún Kvaran, 2005, bls. 295). 

                                                             
1 Svona hefur þessu hins vegar ekki alltaf verið háttað í íslensku því í fornu máli gátu boðháttarsetningar hafist á 

frumlaginu (Eiríkur Rögnvaldsson, 2000, bls. 63), eins og má sjá hér: "En fyrir því að þú eggjar svo ákaflega þá 
skal eg til ráða en þú fylg mér drengilega og gakk næst mér ef þú ert eigi með öllu blauður." (Gísla saga 

Súrssonar, 1999, bls. 72) 
2 Guðrún Kvaran (2005, bls. 295) skrifar reyndar um fjórar endingar og þar er -ddu ein af þeim, hér er þó gert 

ráð fyrir að stofnar sem taka slíkum endingum hafa baklægt -ð í rótinni sem breytist í -d og eru þar af leiðandi 

flokkaðir með -du endingunni. 
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Tafla 1: Hljóðkerfisleg myndun viðskeytts boðháttar 

Þú verður: Á eftir: Dæmi: 

-ðu Sérhljóði elda þú > eldaðu 

 -f, -g og -r3 sof þú > sofðu 

-du -b, -l, -m og -n týn þú > týndu 

 -g á eftir samhljóði syng þú > syngdu 

 -ð á eftir sérhljóði bíð þú > bíddu 

-tu -d4, -k, -s, -p og -t les þú > lestu 

 Óraddað -l skell þú > skelltu 

 -ð og -d á eftir samhljóði hirð þú > hirtu 

 

Öll dæmin um boðhátt hér að ofan eru í germynd en hann getur einnig verið til í miðmynd 

sem er mynduð með því að bæta -stu í eintölu og -ist í fleirtölu við stofn sagnarinnar, t.d. 

breystu og breytist af sögninni breyta. 

Það sem einnig einkennir boðháttinn er setningarleg staða hans. Ólíkt hinum tveimur 

persónuháttum sagna er boðháttur ætíð fremstur en framsöguháttur og viðtengingarháttur 

standa aftur á móti í öðru sæti setninga,5 það er að segja, þegar sögn er persónubeygð er hún 

venjulega næstfremsti liður setningarinnar (Höskuldur Þráinsson, 2005, bls. 25). 

(9) a. Eftir tónleikana á morgun fer ég til útlanda. 

b. Í næstu viku færi ég helst í frí. 

c. Farðu með þeim. 

d. Tak með þér fréttablöðin. 

Í (9) eru dæmi um setningar í framsöguhætti (9a) og viðtengingarhætti (9b) þar sem sögnin 

stendur í öðru sæti en eins og má sjá í (9c) og (9d) stendur boðhátturinn í fyrsta sæti 

setningarinnar. 

                                                             
3 Sögnin vera fær þó ekki -ðu viðskeyti þrátt fyrir að enda á -r heldur -tu (ver þú > vertu) ólíkt öðrum svipuðum 

sögnum (sker þú > skerðu, far þú > farðu, ger þú > gerðu). Sögnin verja sem er eins í stýfðum boðhætti eins og 

vera fylgir þó þessari reglu (ver þú > verðu). 
4 Sögnin senda virðist vera undanþága frá þessari reglu þar sem viðskeyti þess er -du (send þú > sendu) en ekki -

tu eins og svipuð sagnorð (bend þú > bentu, hend þú > hentu, lend þú > lentu). 
5 Að undanskildu já-nei spurningum (kallaðar svo af því að svar sem má búast við þeim er já eða nei) og 

setningum með frásagnarumröðun (Höskuldur Þráinsson, 1999, bls. 29). 
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Ekki mynda þó allar sagnir boðhátt. Merkingarlega séð er hæpið að t.d. sagnorðin 

mega og þykja myndi eðlilegan boðhátt því erfitt er að skipa einhverjum að mega eða þykja 

eitthvað, sbr. (10). 

(10) a. *Kunntu lykilorðið fyrir tölvuna. 

b. *Þyktu betra að vera í bláu peysunni. 

c. *Megðu koma með mér á mánudaginn.  

Rökin sem hafa verin gefin fyrir þessu er að boðháttur virkar helst með sögnum sem hafa 

geranda (Höskuldur Þráinsson, 2005, bls. 489), þ.e.a.s., virkir þátttakendur í hverju því sem 

sögnin vísar til. 

2.2 Tvímyndir í boðhætti 

Í íslensku nútímamáli er að finna tvímyndir í boðhætti helst á tveimur stöðum. Annars vegar 

eru tvær boðháttarmyndir af sögnunum kaupa og spyrja sem er þegar boðháttur þeirra verður 

keyptu og spurðu í staðinn fyrir kauptu og spyrðu. Í kafla 2.2.2 er svo fjallað um brottfall á -u 

í viðskeyttum boðhætti og myndar þar af leiðandi annan boðhátt en stýfðan eða viðskeyttan. 

2.2.1 Sérhljóðavíxl 

Í íslensku nútímamáli eru tvær algengar sagnir sem hafa tvímyndir í boðhætti: kaupa og 

spyrja. Í hefðbundnu máli eru þær kauptu og spyrðu en einnig er nokkuð um að orðmyndirnar 

keyptu og spurðu séu notaðar sem eru myndaðar af stofnunum *keyp og *spur, sem eru ekki 

til, í staðinn fyrir kaup og spyr. Í fjöllun sinni um þessa breytingu í boðhætti gefur Janez 

Orešnik (1981, bls. 211) tvær mögulegar útskýringar á þessu. Annars vegar er ástæðan sú að 

boðháttarmyndirnar keyptu og spurðu eru leiddar af þátíð sagnanna og hins vegar að þetta séu 

leifar af eldri sögnum. Fyrri skýringin gerir ráð fyrir því að þar sem margar sagnir hafa sömu 

orðmyndir í boðhætti og í 3. persónu fleirtölu framsöguháttar í þátíð (t.d. sýndu (2.p.et.bh) 

mér og þær sýndu (3.p.ft.frh.þt.) henni) þá verða þessar sagnir sem eru ólíkar í boðhætti og 

þátíð fyrir því að verða fyrir áhrifsbreytingu frá þátíðarmyndinni (þær keyptu/þau spurðu) í 

boðhætti (keyptu meiri mjólk/spurðu á eftir).  

Seinni skýringin byggist á því að þessar orðmyndir séu í raun leifar af sögnunum 

spurðu og keypa en eins og Orešnik bendir á þykir það hæpið þar sem stofn þeirra *spur og 

*keyp koma frá sögnum sem eru horfnar úr málinu og stofnarnir þar af leiðandi ekki lengur til 
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staðar. Hann útilokar þó ekki að mögulega hafa þessar nýju orðmyndir spurðu og keyptu leitt 

til þess að spur og keyp eru í raun og veru orðnar að stofni í máli sumra.  

2.2.2 Hálfstýfður boðháttur 

Önnur beygingarmynd í boðhætti er þegar viðskeytti boðhátturinn er stýfður. Þetta er þegar -u 

brottfall verður í orðum eins og taktu og myndar í staðinn orðmyndina takt, sbr. (11a) og 

(11b). Janez Orešnik (1980a, bls. 8) bendir á að slíkar orðmyndir eiga sér trúlega ekki stað í 

orðum sem enda á sérhljóði á undan -ðu (11c) og (11d). 

(11) a. Komd þú með mér. 

b. Vert þú kyrr. 

c. *Kallað þú á eftir honum. 

d. *Byrjað þú að raða stólunum. 

Einnig segir Orešnik (1980b, bls. 200) að slíkar setningar eru venjulega notaðar þegar sérstök 

áhersla er lögð á fornafnið í annarri persónu eintölu, sbr. (12a) og (12b). Þar að auki bendir 

Eiríkur Rögnvaldsson (1982, bls. 21) á að þessar orðmyndir geta beinlínis ekki verið án 

fornafnsins þú í nútímamáli eins og þær í (12c) og (12d). 

(12) a. Sest þú niður og komd þú með mér. 

  b. Takt þú málverkið og hann bækurnar. 

  c. *Farð með henni. 

  d. *Takt töskurnar með þér. 

Þetta er þó ekki nýjung í íslensku máli. Björn K. Þórólfsson (1925, bls. 110) skrifar að elsta 

dæmið sem hann fann af brottfalli á -u í viðskeyttum boðhætti er vert af sögninni vera frá 15. 

öld: „Þegi þú, vónd vættr, ok vert í burtu“ (Bósa saga ok Herrauðs). Einnig tekur hann fram 

að slíkar orðmyndir eru algengar á 16. öld og nefnir hann orðmyndirnar gyrt, virt og sækt frá 

því tímabili. Í kafla 4 verður gerð rannsókn á hálfstýfðum boðhætti í nútímamáli. 
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3. Söguleg þróun boðháttar 

Í þessum kafla verður fjallað um sögulega tíðni stýfðra og viðskeyttra boðháttarmynda. 

Viðskeyttur boðháttur er algengari í íslensku nútímamáli en þannig hefur því ekki alltaf verið 

háttað. Til þess að rannsaka sögulega þróun viðskeytts boðháttar voru framkvæmdar leitir í 

tveimur gagnasöfnum, annars vegar í Sögulega íslenska trjábankanum og hins vegar í 

Textasafni Stofnunar Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. Trjábankinn hefur þann kost að 

hægt er að leita sérstaklega afmörkuðu efni, t.d. boðhætti, sem er ekki hægt í Textasafninu og 

er Trjábankinn einnig með mikið af dæmum úr fornu máli, allt frá 12. öld. Gagnasafn 

Textasafnsins geymir þó töluvert fleiri lesmálsorð borið saman við Trjábankann, 65 milljónir 

á móti einni milljón. Þar sem tilgangur rannsóknanna var að kanna þróun viðskeytts boðháttar 

þá er hann borinn við stýfðan boðhátt ásamt persónufornafni sínu (þú), en ekki án þess í bæði 

Trjábankanum og Textasafninu.  

3.1 Leit í Sögulega íslenska trjábankanum 

Sögulegi íslenski trjábankinn (e. Icelandic Parsed Historical Corpus eða IcePaHC) er 

gagnasafn setningafræðilegra greindra texta sem hefur að geyma um það bil milljón 

lesmálsorð úr rúmlega 60 textum og textabútum allt frá 12. öld til 21. aldar (Eiríkur 

Rögnvaldsson, 2012, bls. 331). Til þess að framkvæma leit í Trjábankanum er gagnasafnið 

sótt á vefnum (http://www.linguist.is/icelandic_treebank) og í þessari rannsókn var notast við 

útgáfu 0.9. Skipunin í (13) var notuð í Trjábankanum sem leitar að boðhætti í öllum textum 

gagnasafnsins. 

(13) VBI exists 

Þessi leit gaf upp 610 dæmi sem innihalda stýfðan boðhátt ásamt fornafni og viðskeyttan 

boðhátt, bæði í eintölu. Til þess að sýna tíðni þessara tveggja flokka er þessum 610 dæmum 

skipt niður og flokkað eftir aldri textans sem má sjá hér í Töflu 2: 

Tafla 2: Niðurstöður leitar úr Sögulega íslenska trjábankanum 

Boðháttur: 12. öld 13. öld 14. öld 15. öld 16. öld 17. öld 18. öld 19. öld 20. öld 21. öld 

Stýfður 19 7 31 33 144 20 11 48 0 0 

Viðskeyttur 11 15 11 22 43 39 14 101 38 3 
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Frá 12. öld til 16. aldar er stýfði boðhátturinn algengari en sá viðskeytti að frátalinni 13. öld; 

þar eru sjö dæmi um stýfðan boðhátt á móti fimmtán viðskeyttum boðháttarmyndum. En frá 

17. öld og til 21. aldar kemur viðskeytti boðhátturinn alltaf fyrir oftar þar til loks á 20. og 21. 

öld er hann allsráðandi en stýfður boðháttur fer aftur á móti niður í núll. Eins og má sjá er 

mikill munur á tölunum eftir öldum í Töflu 2; textar Trjábankans hafa um það bil hundrað 

þúsund orð frá hverri öld (fyrir utan 12. og 21. öld sem hafa um það bil fjörutíu þúsund orð 

hvor) og er því skipt tiltölulega jafnt þeirra á milli en eðli boðháttar er að hann er misjafnlega 

mikið notaður í textum. Til dæmis er boðháttur algengastur á 16. öld í þessari leit og nær 

helmingur textans úr Trjábankanum frá þeirri öld er úr Nýja Testamenti Odds 

Gottskálkssonar sem hefur að geyma margar setningar eins og þær í (14) þar sem er verið að 

ávarpa fólk.  

(14) a. En þeir sögðu: Trú þú á Drottin Jesúm, svo verður þú hólpinn og þitt hús. (Nýja 

Testamenti Odds Gottskálkssonar). 

  b. En Drottinn sagði til hans: Far þú því að þessi er mér útvalið ker að hann beri mitt 

nafn fyrir heiðinn lýð og konunga og fyrir Íraels sonu. (Nýja Testamenti Odds 

Gottskálkssonar). 

Þar af leiðandi er hér Tafla 3 sem sýnir frekar prósentu af heildartölu niðurstaðnanna til þess 

að sjá betur hvernig hlutfall á tíðni boðháttar í viðskeyttri og stýfðri mynd skiptist eftir 

öldum. 

Tafla 3: Prósentuhlutfall niðurstaðna úr Sögulega íslenska trjábankanum 

 

Strax sést að frá og með 17. öld verður viðskeyttur boðháttur algengari og stýfður fer enn 

meira hrakandi á 19. öld þar til hann kemur ekki upp í leitarniðurstöðum. En einnig má sjá að 

það eru miklar sveiflur í prósentuhlutföllunum, stýfður boðháttur byrjar í 63 prósentum á 

tólftu öld, hrapar í 32 prósent á þeirri þrettándu og fer aftur upp í 74 prósent á fjórtándu öld. 

Þetta mögulega stafar af þeirri ástæðu að meirihluti lesmálsorðanna sem tilheyrir þrettándu 

öld kemur úr Grágás sem skilaði engum niðurstöðum um boðhátt í leitinni. Þar af leiðandi, til 

Boðháttur: 12. öld 13. öld 14. öld 15. öld 16. öld 17. öld 18. öld 19. öld 20. öld 21. öld 

Stýfður 63% 32% 74% 60% 77% 34% 44% 32% 0% 0% 

Viðskeyttur 37% 68% 26% 40% 23% 66% 56% 68% 100% 100% 
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þess að bera saman sögulega tíðni boðháttarsagna, er leitað í stærra safni lesmálsorða hér 

næst. 

3.2 Leit í Textasafni Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum 

Í þessum kafla eru öll dæmin eru fengin úr Textasafni Stofnun Árna Magnússonar í 

íslenskum fræðum sem hefur safnað textum allt frá fornritum til 20. aldar bókmennta og nær 

til í kringum 65 milljóna lesmálsorða. Textasafnið er aðgengilegt á vefnum 

(corpus.arnastofnun.is) þar sem er hægt að leita að sérstakri orðmynd í öllum efnisflokkum 

Textasafnsins eða haka við þann flokk sem leitin skal vera afmörkuð við. Þessi rannsókn er 

ólík Trjábankanum að tvennu leiti; í fyrsta lagi þarf að leita að sérstökum orðum í 

Textasafninu í staðinn fyrir að fá upp öll dæmi um boðhátt eins og var gert hér á undan. Í 

öðru lagi er niðurstöðunum raðað í færri aldursflokka í samræmi við Textasafnið, en leitin 

afmarkast við tvo flokka gagnagrunnsins; fornrit (þar á meðal Íslendingasögur, Heimskringla 

Snorra Sturlusonar, Sturlunga saga og aðrar íslenskar miðaldabókmenntir) og svo 16. til 20. 

öld, eftir því frá hvaða öld ritverkið er.  

Í þessari rannsókn eru leitarorðin fengin úr Íslenskri orðtíðnibók (Pind, 1991) sem má sjá 

í (15) og þar eru í tíðniröð 30 algengustu sagnirnar í íslensku sem mynda boðhátt. 

Orðtíðnibókin miðast reyndar við nútímamál en sagnirnar sem eru notaðar eru allar til staðar 

frá fornu máli til nútímaíslensku. 

(15) vera, hafa, koma, segja, fara, geta, taka, eiga, gera, sjá, halda, finna, fá, vita, standa, 

ganga, láta, leggja, reyna, bera, setja, ætla, líta, gefa, spyrja, hugsa, liggja, búa, sitja 

og tala.  

Með því að leita að þessum sögnum í boðhætti í Textasafninu fæst tíðni þessara orða sem má 

sjá í Töflu 4 hér að neðan.  
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Tafla 4: Niðurstöður leitar úr Textasafni Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum 

Stýfður 

boðháttur 

Viðskeyttur 

boðháttur 

 

Fornrit 

 

16. öld 

 

17. öld 

 

18. öld 

 

19. öld 

 

20. öld 

Ver þú Vertu 26 51 0 30 1 80 1 70 2 300 1 237 

Haf þú Hafðu 48 110 16 89 3 5 2 5 15 87 1 72 

Kom þú Komdu 30 0 3 0 0 8 2 4 33 78 16 146 

Seg þú Segðu 32 110 8 1 0 5 5 8 10 105 6 115 

Far þú Farðu 114 28 18 1 7 7 3 9 40 130 17 219 

Get þú Gettu 5 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6 

Tak þú Taktu 30 17 1 0 1 33 1 23 7 92 3 79 

Eig þú Eigðu 2 1 0 0 0 2 0 0 0 19 1 5 

Ger þú Gerðu 20 3 0 0 0 4 1 4 0 38 2 12 

Sjá þú Sjáðu 12 2 4 15 1 2 2 10 7 54 1 74 

Hald þú Haltu 1 12 0 0 0 4 0 6 1 41 0 71 

Finn þú Finndu 4 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1 13 

Fá þú Fáðu 17 0 0 0 1 1 1 5 9 37 1 57 

Vit þú Vittu 1 11 0 0 0 5 0 3 3 23 0 16 

Statt þú Stattu 4 15 1 3 0 12 0 3 0 28 0 16 

Gakk þú Gakktu 41 12 0 1 0 1 0 2 10 19 5 19 

Lát þú Láttu 13 75 2 4 10 19 1 26 11 326 6 224 

Legg þú Leggðu 5 3 0 0 0 0 0 3 6 15 1 12 

Reyn þú Reyndu 1 0 0 1 0 1 2 2 0 17 0 56 

Ber þú Berðu 13 2 0 0 0 2 1 2 17 63 7 27 

Set þú Settu 1 6 0 7 0 17 0 6 0 27 0 17 

Ætla þú Ætlaðu 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

Lít þú Líttu 3 9 1 1 1 0 0 1 7 42 1 46 

Gef þú Gefðu 20 9 2 0 6 7 4 5 12 66 3 81 

Spyr þú Spyrðu 9 2 1 0 1 0 0 0 3 1 1 0 

Hugsa þú Hugsaðu 4 3 0 0 0 1 0 2 2 22 1 30 

Ligg þú Liggðu 3 2 0 0 0 1 0 0 1 5 0 3 

Bú þú Búðu 5 2 0 0 0 0 0 0 3 6 1 10 

Sit þú Sittu 3 8 5 1 0 9 0 1 18 26 0 11 

Tala þú Talaðu 1 0 0 0 2 2 0 0 2 10 0 8 

 Samtals: 470 496 62 154 35 228 26 201 219 1688 76 1682 
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Tafla 4 sýnir tíðni 30 algengustu sagnanna sem mynda boðhátt (samkvæmt Íslenskri 

orðtíðnibók) í Textasafni Stofnun Árna Magnússonar skipt niður eftir aldri. Í fyrri dálknum í 

hverjum flokki eru sagnirnar í stýfðum boðhætti og í þeim seinni eru boðháttarsagnirnar 

viðskeyttar. Eins og taflan sýnir er stýfður boðháttur mest notaður í fornu máli, og finnast 

dæmi um hann í öllum þrjátíu sögnum. Þrjár af þessum sögnum eru einungis í fornritum 

Textasafnsins því á eftirfarandi öldum finnast engin dæmi um þær í stýfðum boðhætti; geta, 

setja og ætla. Sögnin setja skilaði tiltölulega mörgum dæmum í viðskeyttum boðhætti og 

nokkur fyrir sögnina geta. Sögnin ætla skilar hins vegar fæstum niðurstöðum af öllum á 

töflunni með aðeins fimm dæmi; tvö frá fornu máli í stýfðum boðhætti, annað þeirra hér í 

(16a), og þrjú frá nítjándu öld sem eru í viðskeyttum boðhætti, eins og það sem er í (16b). 

(16) a. "Ná mun eg netunum," sagði Grettir, "en svík þú mig ekki er eg trúi þér." Þórir  

svarar: "Ætla þú mér eigi slíka svívirðing og dáðleysi." (Grettis saga 

Ásmundarsonar). 

b. Fyrirgefðu þetta, og ætlaðu ekki það sé af tuddaskap. (Bréf til Stephans G. 

Stephanssonar I-II). 

Fá dæmi sagnarinnar ætla í boðhætti var kannski við að búast þar sem það er erfitt að skipa 

einhverjum að ætla eitthvað. Mögulega stafar þetta einnig af því að ætla er háttarsögn, sem 

gildir einnig um sagnirnar eiga og geta hér í Töflu 4 sem skiluðu mjög fáum niðurstöðum, 

sérstaklega geta. 

Það eru aftur á móti sex sagnir í stýfðum boðhætti sem skila niðurstöðum frá hverri 

öld; hafa, fara, taka, sjá, láta og gefa, sem hafa það allar sameiginlegt að vera einnig mikið 

notaðar í viðskeyttum boðhætti. Þannig virðist það vera með allar sagnirnar sem skila 

mörgum niðurstöðum í stýfðum boðhætti, þá eru þær einnig mikið notaðar í viðskeyttri 

mynd, þ.e.a.s., ef stýfður boðháttur er algengur þá er viðskeyttur boðháttur í sömu sögn líka 

algengur. Þó eru samt sagnir sem skila mörgum niðurstöðum í stýfðum boðhætti í fornu máli, 

koma með þrjátíu og fá með sautján, en engar í viðskeyttri mynd. Frá og með sautjándu öld 

verða þær samt algengari í viðskeyttum boðhætti. Sagnir geta hins vegar skilað mörgum 

niðurstöðum í viðskeyttri mynd án þess að vera einnig algengar í stýfðum boðhætti, eins og 

halda og setja sýna hér að ofan. Til þess að sjá þessar niðurstöður betur sýnir Tafla 5 sömu 

niðurstöður og 4 nema tölurnar standa fyrir prósentuhlutfall í staðinn fyrir fjölda dæma sem 

leitin skilaði. 
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Tafla 5: Prósentuhlutfall niðurstaðna úr Textasafninu 

Stýfður 

boðháttur 

Viðskeyttur 

boðháttur 

Fornrit 

(í %) 

16. öld 

(í %) 

17. öld 

(í %) 

18. öld 

(í %) 

19. öld 

(í %) 

20. öld 

(í %) 

Ver þú Vertu 34 66 0 100 1 99 1 99 1 99 1 99 

Haf þú Hafðu 30 70 15 85 38 62 29 71 15 85 1 99 

Kom þú Komdu 100 0 100 0 0 100 33 67 30 70 10 90 

Seg þú Segðu 23 77 89 11 0 100 38 62 9 91 5 95 

Far þú Farðu 80 20 95 5 50 50 25 75 24 76 7 93 

Get þú Gettu 62 37 - - - - - - 0 100 0 100 

Tak þú Taktu 64 36 100 0 3 97 4 96 7 93 4 96 

Eig þú Eigðu 67 33 - - 0 100 - - 0 100 17 83 

Ger þú Gerðu 87 13 - - 0 100 20 80 0 100 14 86 

Sjá þú Sjáðu 86 14 21 79 33 67 17 83 11 89 1 99 

Hald þú Haltu 9 91 - - 0 100 0 100 2 98 0 100 

Finn þú Finndu 100 0 - - 100 0 0 100 0 100 7 93 

Fá þú Fáðu 100 0 - - 50 50 17 83 20 80 2 98 

Vit þú Vittu 8 92 - - 0 100 0 100 12 88 0 100 

Statt þú Stattu 21 79 25 75 0 100 0 100 0 100 0 100 

Gakk þú Gakktu 77 23 0 100 0 100 0 100 34 66 21 79 

Lát þú Láttu 15 85 33 67 34 66 4 96 3 97 3 97 

Legg þú Leggðu 62 38 - - - - 0 100 29 71 8 92 

Reyn þú Reyndu 100 0 0 100 0 100 50 50 0 100 0 100 

Ber þú Berðu 87 13 - - 0 100 33 67 21 79 21 79 

Set þú Settu 14 86 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

Ætla þú Ætlaðu 100 0 - - - - - - 0 100 - - 

Lít þú Líttu 25 75 50 50 100 0 0 100 14 86 2 98 

Gef þú Gefðu 69 31 100 0 46 54 44 56 15 85 4 96 

Spyr þú Spyrðu 82 18 100 0 100 0 - - 75 25 100 0 

Hugsa þú Hugsaðu 57 43 - - 0 100 0 100 8 92 3 97 

Ligg þú Liggðu 60 40 - - 0 100 - - 17 83 0 100 

Bú þú Búðu 71 29 - - - - - - 33 67 9 91 

Sit þú Sittu 27 73 83 17 0 100 0 100 41 59 0 100 

Tala þú Talaðu 100 0 - - 50 50 - - 17 83 0 100 
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Stýfði boðhátturinn er algengari hjá tveimur þriðju sagnanna í fornu máli, og meira að segja 

allsráðandi hjá nokkrum þeirra (koma, finna, fá, reyna, ætla, tala). Þegar litið er til sextándu 

aldar eru eyðurnar miklu fleiri en gerist í hinum flokkunum, sem er þegar engin dæmi fundust 

fyrir viðeigandi sögn; mögulega stafar þetta af því að það eru færri textar frá þessari öld í 

Textasafninu en hjá öðrum öldum. Þrátt fyrir það sést að viðskeytti boðhátturinn verður 

algengari sem heldur áfram til nútímamáls. Ef horft er til tuttugustu aldar er aðeins ein eyða 

(sögnin ætla sem var fjallað um hér á undan) og viðskeyttur boðháttur fer aldrei undir 79% 

nema í einu tilviki; hjá sögninni spyrja sem skilaði einu dæmi í stýfðum boðhætti, eins og 

sést í (17), en engum í viðskeyttum boðhætti. 

(17) Spyr þú hann, af hverju olíubrunnur minn er orðinn þurr. (Íslenzkar þjóðsögur og  

sagnir I-XVI). 

Í kafla 2.2.1 var fjallað um tvímyndir í boðhætti og þar er sögnin spyrja sem verður oft 

spurðu í boðhætti. Leit að þessari orðmynd skilaði tíu niðurstöðum frá 20. öld í Textasafninu 

sem er mögulega vísbending um að sú mynd sé algeng. Samantekt á þessum tölum er neðst í 

hverjum dálki fyrir sig í Töflu 4 en til þess að bera saman niðurstöðurnar sýnir næsta tafla 

tölurnar úr bæði Töflu 4 og 5 hlið við hlið. 

Tafla 6: Heildartölur úr leit í Textasafninu 

 Fornrit 16. öld 17. öld 18. öld 19. öld 20. öld 

Stýfður boðháttur 470 62 35 26 219 76 

Viðskeyttur boðháttur 496 154 228 201 1687 1682 

 

Af þessu má sjá að niðurstöðurnar gefa til kynna að stýfður boðháttur hafi verið notaður álíka 

mikið og viðskeyttar boðháttarsagnir í fornritum, þó mögulega minna miðað við heildartölur 

þar sem það eru 496 af viðskeyttum sögnum í boðhætti á móti 470 af stýfðum 

boðháttarsögnum. Það dregur svo úr notkun á stýfðum boðhætti strax á 16. öld og minnkar 

enn fremur á eftirfarandi öldum. Sumir efnisflokkarnir, sem er skipt eftir öldum í töflunni hér 

að ofan, hafa hins vegar að geyma fleiri rit í Textasafninu og þar af leiðandi fleiri lesmálsorð 

en aðrir flokkar. Þetta gerir það að verkum að heildartíðni efnisflokkanna er fengin úr úrtaki 

með mismunandi fjölda orða í hverjum flokki. Til þess að vega á móti þessu sýnir eftirfarandi 

Tafla 7 einungis prósentuhlutfall á milli niðurstaðnanna tveggja í hverjum flokki. Það er að 
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segja, með því að reikna út hversu mörg prósent viðskeyttur og stýfður boðháttur eru af 

heildartölu hvers flokks er hægt að meta hlutfallslegan mun á stöðu boðháttar eftir öldum. 

Tafla 7: Prósentuhlutfall heildartalna úr leit í Textasafninu 

 Fornrit 16. öld 17. öld 18. öld 19. öld 20. öld 

Stýfður boðháttur 49% 29% 13% 11% 11% 4% 

Viðskeyttur boðháttur 51% 71% 87% 89% 89% 96% 

 

Hér má sjá að niðurstöður leitarinnar benda til þess að stýfðar og viðskeyttar sagnir í boðhætti 

hafi verið í svipuðu notkunarhlutfalli í forníslensku, þar sem boðháttarsagnir í sínu stýfða 

formi eru 49% af heildartölu og þær viðskeyttu eru 51%. Á seinni öldum er stýfði 

boðhátturinn svo á undanhaldi en nær þó að halda stöðugu hlutfalli á 17. – 19 öld áður en 

hann lækkar aftur á 20. öld.  

3.1 Niðurstöður 

Í þessum kafla var fjallað um sögulega þróun boðháttar í tengslum við tíðni hans í stýfðri og 

viðskeyttri mynd. Niðurstöðurnar úr rannsókn Trjábankans sýndu fram á að stýfður boðháttur 

var algengari frá 12. öld til 16. aldar, að undanskilinni 13. öld, en fer minnkandi frá og með 

17. öld. Niðurstöður úr Textasafninu frá 12. öld til 15. öld er flokkað í einn dálk og getur því 

ekki sýnt muninn á tíðni frá þeim öldum en athugavert er að sjá hvernig notkun viðskeytts 

boðháttar verður algengari frá og með 16. öld, og minnkar stöðugt hjá stýfðum boðhætti, sem 

er um svipað leiti og niðurstöðurnar úr Trjábankanum bendir til að viðskeyttur boðháttur varð 

algengari. 
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4. Boðháttur í nútímamáli 

Í þessum kafla verður fjallað um hvernig leitað var að boðháttarsögnum í nútímamáli í 

Risamálheild. Markmið rannsóknarinnar var að kanna notkun boðháttar í íslensku nútímamáli 

með því að bera saman tíðni sagna í viðskeyttum og stýfðum boðhætti og hvort þær kæmu 

fyrir í svokallaðri hálfstýfðri mynd. Fyrst verður fjallað almennt um Risamálheild og því næst 

hvernig leitin fyrir rannsóknina fór fram. 

4.1 Risamálheild 

Risamálheild (RMH) er textasafn á vefnum. Rafrænt gagnasafn RMH geymir u.þ.b. 1300 

milljóna lesmálsorða og texti þess skiptist í sex aðalflokka (fréttamiðlar, stjórnsýsla, 

fræðslumiðlar, skoðanir, sérefni og útgefnar bækur) með alls 35 undirflokka. Hægt er að leita 

í öllum þessum flokkum samtímis eða sérstökum flokkum út fyrir sig. Leit að orði í RMH 

skilar niðurstöðum um hversu oft orðmyndin á sér stað í textunum og sýnir hvert dæmi um 

orðið í gagnasafninu ásamt því samhengi sem kemur fyrir (s.s orðið er sýnt í þeim texta sem 

það fannst umkringt 5, 7, 10, 15 eða 20 orðum í setningu eftir því hversu mörg orð eru valin 

af rannsakenda). Greiningarstrengur fylgir svo hverju dæmi og þar er hægt að fá 

málfræðilegar upplýsingar um orðið, þ.á.m. orðflokk og þá einnig kyn, tölu, fall ef það er 

fallorð og persónu, tölu og tíð ef það er sagnorð. 

 Í RMH er einnig hægt að velja útvíkkaða leit sem býður upp á að leita að samliggjandi 

orði í texta. Þar að auki er hægt að bæta við skilyrðum og afmarka leitina enn fremur, t.d. öll 

lýsingarorð í efsta stigi en aðeins í kvenkyni. Einnig er hægt að bæta við hliðrænum 

leitarstreng, eins og fyrir leit að orðasambandi eða til þess að fá niðurstöður samkvæmt 

vissum skilyrðum, t.d. öll dæmi um leyf þú í textunum eða fá niðurstöður um orðmyndina leyf 

án þess að orðið þú sé með. 

4.1.1 Leit í Risamálheild 

Í þessari rannsókn var leitað að öllum boðháttardæmum gagnasafns Risamálheildarinnar. Sú 

leit skilaði yfir hálfri milljón niðurstöðum. Í tölfræðidálk niðurstaðnanna er hægt að sjá lista 

af þeim boðháttardæmum sem leitin skilaði. Í samræmi við leitina í Textasafninu voru efstu 

þrjátíu sagnirnar í eintölu teknar fyrir þessa rannsókn og leitað að þeim í Risamálheildinni í 

stýfðri mynd og viðskeyttri mynd. Hér í (18) má sjá sagnirnar raðað eftir tíðni.  



18 

(18) vera, hafa, fara, láta, koma, taka, sofa, bíða, gefa, fyrirgefa, halda, lesa, hugsa, nota, 

skoða, hlusta, draga, finna, njóta, prófa, byrja, passa, líta, borða, standa, tala, hjálpa, 

skrifa, blanda og ímynda. 

Einnig var sérstök leit gerð að því hvort stýfði boðhátturinn var með eða án persónufornafns í 

annarri persónu eintölu. Að lokum var leitað að sömu sögnum í (18) en í þeirri mynd sem var 

minnst á í kafla 2.2.2, svokallaði hálfstýfði boðhátturinn, til þess að rannsaka hvort hann 

mætti finna í Risamálheildinni og þá hjá hvers konar sögnum. Í þeirri leit var einnig kannað 

hvort persónufornafnið þú fylgdi þessum hálfstýfða boðhætti eða ekki.  

Áður en fjallað er um niðurstöður leitarinnar ber að nefna að þar sem gagnasafn 

Risamálheildarinnar er greint með vélrænum aðferðum (þ.e.a.s. ekki handvirk mörkun) voru 

sagnirnar sem hafa sömu mynd í boðhætti og framsöguhætti eða viðtengingarhætti ekki 

hafðar með. Til dæmis er sögnin muna í viðskeyttum boðhætti í sömu mynd og þriðju 

persónu framsöguháttar fleirtölu sem leiðir til þess að leitarniðurstöðurnar skila sögnum í 

framsöguhætti sem eru markaðar sem boðháttur. Til þess að komast hjá þessu og fá eins 

nákvæmar niðurstöður og mögulegt er voru sagnirnar þar af leiðandi í þessari rannsókn 

einungis þær sem hafa einstaka mynd í viðskeyttum boðhætti. Sumar sagnirnar í leitinni 

höfðu einnig sömu mynd í öðrum orðum, t.d. er hugsa í bæði stýfðum boðhætti og nafnhætti, 

en minni líkur voru á að slíkt væri greint ranglega af RMH, sem kom þó fyrir og því var farið 

yfir allar niðurstöður og dæmin sem voru ekki í boðhætti tekin út. 

4.2 Stýfður og viðskeyttur boðháttur í íslensku nútímamáli 

Hér í Töflu 8 eru þrjátíu sagnir fengnar úr Risamálheild og þeim raðað eftir tíðni. Í vinstra 

dálki tákna tölurnar tíðni sagna í stýfðum boðhætti og í hægri dálki í viðskeyttum boðhætti. 

Dálkurinn fyrir tölur stýfða boðháttarins hefur að geyma bæði niðurstöður sagnanna sem 

standa ásamt persónufornafni og þeirra sem eru án þess. Í kafla 4.3 verður svo fjallað um 

niðurstöður leitarinnar fyrir stýfðan boðhátt með og án persónufornafnsins þú.  
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Tafla 8: Prósentuhlutfall leitar í RMH á stýfðum og viðskeyttum boðhætti 

 

Nr. 

Stýfður boðháttur/ 

Viðskeyttur boðháttur 

Tíðni 

Stýfður bh. 

Tíðni 

Viðskeyttur bh. 

Fjöldi dæma 

Stýfður bh. 

Fjöldi dæma 

Viðskeyttur bh. 

1 Far (þú) / Farðu 47,9% 52,1% 5,230 5,691 

2 Gef (þú) / Gefðu 22,8% 77,2% 556 1,882 

3 Hjálpa (þú) / Hjálpaðu 6,1% 93,9% 38 586 

4 Fyrirgef (þú) / Fyrirgefðu 6,0% 94,0% 123 1,937 

5 Sof (þú) / Sofðu 5,7% 94,3% 200 3,311 

6 Lít (þú) / Líttu 4,1% 99,5% 37 874 

7 Kom (þú) / Komdu 3,7% 99,6% 169 4,438 

8 Tak (þú) / Taktu 2,2% 97,8% 102 4,501 

9 Tala (þú) / Talaðu 2,2% 97,8% 15 652 

10 Finn (þú) / Finndu 1,9% 98,1% 22 1,162 

11 Lát (þú) / Láttu 1,5% 98,5% 109 7,273 

12 Statt (þú) / Stattu 0,9% 99,1% 6 676 

13 Passa (þú) / Passaðu 0,7% 99,3% 6 908 

14 Hugsa (þú) / Hugsaðu 0,7% 99,3% 11 1,553 

15 Skrifa (þú) / Skrifaðu 0,7% 99,3% 4 600 

16 Njót (þú) / Njóttu 0,6% 99,4% 6 1,004 

17 Hlusta (þú) / Hlustaðu 0,6% 99,4% 8 1,337 

18 Byrja (þú) / Byrjaðu 0,5% 95,5% 4 854 

19 Haf (þú) / Hafðu 0,3% 99,6% 37 11,140 

20 Ver (þú) / Vertu 0,2% 99,8% 23 12,954 

21 Drag (þú) / Dragðu 0,2% 99,8% 3 1,209 

22 Prófa (þú) / Prófaðu 0,2% 98,8% 2 908 

23 Hald (þú) / Haltu 0,1% 99,9% 1 1,884 

24 Les (þú) / Lestu 0,1% 99,9% 1 1,854 

25 Skoða (þú) / Skoðaðu 0,1% 99,9% 2 1,486 

26 Borða (þú) / Borðaðu 0% 100% 0 740 

27 Bíð (þú) / Bíddu 0% 100% 0 2,525 

28 Nota (þú) / Notaðu 0% 100% 0 1,518 

29 Blanda (þú) / Blandaðu 0% 100% 0 520 

30 Ímynda (þú) / Ímyndaðu 0% 100% 0 462 
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Eins og niðurstöður rannsóknanna í kafla 3 leiddu í ljós má einnig sjá hér í Töflu 8 að 

viðskeyttur boðháttur er talsvert meira notaður í nútímamáli en stýfður boðháttur. Það sem er 

áhugavert hérna er munurinn á tíðni stýfðra sagna; sumar hverjar skiluðu engum niðurstöðum 

á meðan gefa er með 556 dæmi og sofa 200. Sú sögn sem var algengust í stýfðum boðhætti er 

hins vegar fara með 5,230 dæmi; næstum því eins mikið og hún er með í viðskeyttum 

boðhætti, 5,691. Hér í (19) má sjá dæmi um fimm algengustu sagnirnar í stýfðum boðhætti úr 

leitinni og hvaða undirmálheild þær tilheyra. 

(19) a. Far þú í friði. (Morgunblaðið). 

b. Gef því úr sálarsjóði sakleysi, fegurð og yl. (Morgunblaðið: Ljóð eftir Úlf 

Ragnarsson).  

c. Hjálpa þú mér helg og væn. (Morgunblaðið: Maríukvæði eftir Halldór Laxness). 

d. Ó, fyrirgef oss fall og synd, ó, frelsa, Drottinn, þína mynd. (Morgunblaðið: 

Sálmur eftir Matthías Jochumsson). 

e. Sof þú í blíðri ró. Við höfum vakað nóg. (Morgunblaðið: Ljóð eftir Jóhann 

Jónsson). 

Setningarnar í (19) eru dæmigerðar niðurstöður úr leitinni að stýfðum boðhætti í RMH. Eins 

og sést eru öll dæmin úr Morgunblaðinu en langflestar niðurstöðurnar sem fundust fyrir 

stýfðan boðhátt voru úr minningargreinum gagnasafnsins. Rúmlega 4,800 af niðurstöðum 

fyrir sögnina fara má rekja til orðasambandanna far þú í friði og far vel og sagnirnar gefa og 

fyrirgefa skila einnig mörgum niðurstöðum í leitinni sökum bænarinnar Faðir vor (gef oss í 

dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir), sem er eins og sögnin fara algengt í 

minningargreinum.  

 Áhugavert er að sjá að þær sagnir sem eru í efstu tíu sætum Töflu 8 eru allar sterkar 

nema tvær, hjálpa og tala, og af þeim fimm sögnum sem fundust ekki í stýfðum boðhætti eru 

fjórar þeirra veikar (borða, nota, blanda og ímynda). Mögulega bendir þetta til þess að 

málhafar eru líklegri til þess að nota stýfðan boðhátt hjá sterkum sögnum frekar en veikum, 

en þar sem sterkar sagnir eru algengustu sagnirnar í íslensku getur þetta verið í samræmi við 

almenna notkun á sterkum frekar en veikum sögnum. 

Eins og var minnst á hér á undan eru fimm sagnir sem fundust ekki í stýfðum 

boðhætti, sem eru færri en í niðurstöðum Textasafnsins. Þar voru tíu sagnir sem skiluðu ekki 

niðurstöðum í stýfðum boðhætti úr samtímamáli sem mögulega stafar af því að þar var leitað 
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eftir algengum sögnum samkvæmt Íslenskri Orðtíðnibók en í þessum kafla var fyrst leitað að 

algengum boðháttarsögnum og svo að tíðni þeirra í framhaldi þess. Þrátt fyrir þessar ólíku 

leitaraðferðir var Risamálheild hins vegar með þrettán sagnir sameiginlegar þeim sem voru 

notaðar í Textasafninu: fara, gefa, líta, koma, taka, tala, finna, láta, standa, hugsa, hafa, vera 

og halda. Heildartölur niðurstaðnanna úr Risamálheild má sjá hér í Töflu 9. 

Tafla 9: Heildartölur leitar í Risamálheild 

 Niðurstöður alls úr RMH Niðurstöður úr RMH í prósentu 

Stýfður boðháttur 6,715 8,1% 

Viðskeyttur boðháttur 76,439 91,9% 

 

Niðurstöður úr leitinni í Risamálheild voru alls 91,9% viðskeyttur boðháttur og 8,1% stýfður 

boðháttur. Þetta er hærra hlutfall en niðurstöður Textasafnsins leiddu í ljós, með 4% í 

stýfðum boðhætti og 96% í viðskeyttum boðhætti af sögnunum frá tuttugustu öld. 

4.3 Stýfður boðháttur og persónufornafn í annarri persónu eintölu 

Í þessari rannsókn var leitað sérstaklega eftir því hvort stýfði boðhátturinn birtist með eða án 

persónufornafns í annarri persónu eintölu (þú). Í RMH er hægt að leita eftir orðmynd ásamt 

því að velja hvort það birtist með eða án samliggjandi leitarorði, sem var gert fyrir þessa 

rannsókn með því að leita að sögnunum í (18) ásamt fornafninu þú og svo án þess. Hér í 

Töflu 10 eru niðurstöðurnar úr þeirri leit sem er raðað eftir samanlagðri tíðni þeirra með 

stýfðan boðhátt ásamt fornafni vinstra megin og án þess hægra megin. Sagnirnar bíða, nota, 

blanda og ímynda skiluðu engum niðurstöðum í þessari leit og eru því ekki í töflunni. 
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Tafla 10: Niðurstöður leitar að stýfðum boðhætti með og án persónufornafns í RMH 

 

Nr. 

Með persónufornafni/ 

Án persónufornafns 

Tíðni 

(m/pfn.) 

Tíðni 

(án/pfn.) 

 

Alls: 

1 Far þú / Far 4,752 478 5,230 

2 Gef þú / Gef 207 349 556 

3 Sof / Sof 153 47 200 

4 Kom þú / Kom 163 6 169 

5 Fyrirgef þú / Fyrirgef 7 116 123 

6 Lát þú / Lát 31 78 109 

7 Tak þú / Tak 26 76 102 

8 Hjálpa þú / Hjálpa 30 8 38 

9 Lít þú / Lít 35 2 37 

10 Haf þú / Haf 35 2 37 

11 Ver þú / Ver 23 0 23 

12 Finn þú / Finn 22 0 22 

13 Tala þú / Tala 15 0 15 

14 Hugsa þú / Hugsa 11 0 11 

15 Hlusta þú / Hlusta 7 1 8 

16 Njót þú / Njót 1 5 6 

17 Passa þú / Passa 6 0 6 

18 Statt þú / Statt 5 1 6 

19 Skrifa þú / Skrifa 4 0 4 

20 Byrja þú / Byrja 4 0 4 

21 Drag þú / Drag 2 1 3 

22 Prófa þú / Prófa 1 1 2 

23 Skoða þú / Skoða 1 1 2 

24 Borða þú / Borða 0 0 0 

25 Hald þú / Hald 0 1 1 

26 Les þú / Les 1 0 1 

 

Stýfður boðháttur ásamt fornafni er algengari en án þess samkvæmt Töflu 10. Í nokkrum 

tilvikum eru þó fleiri sagnir í stýfðum boðhætti sem standa án persónufornafns. Þar á meðal 
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eru sagnirnar gefa og fyrirgefa, hér í öðru og fimmta sæti, sem eru algengar vegna bænarinnar 

Faðir vor eins og var minnst á hér á undan. En sögnin njóta skilar einnig fleiri niðurstöðum í 

leitinni án fornafns ásamt halda sem skilaði einni niðurstöðu, á móti engri hjá sömu sögn með 

fornafni. Athyglisvert er hins vegar hversu margar niðurstöður orðin láta og taka skila án 

frumlags í leitinni, bæði með ríflega tvo þriðju af heildartölum. Hér í (20) má líta á nokkur 

dæmi úr Risamálheildinni sem fengust úr leitinni fyrir láta og taka í stýfðum boðhætti án 

fornafns. 

(20) a. Lát aldrei baktal, agg né spott í orðum mínum finnast. (Morgunblaðið: Sálmur 

eftir Valdimar Briem). 

b. Lát ekki hið vonda yfirbuga þig, heldur sigra þú illt með góðu. (Morgunblaðið. 

Biblían). 

c. Þú, bláfjalla geimur með heiðjöklahring, um hásumar flý ég þér að hjarta. Ó, tak 

mig í faðm. (Morgunblaðið: Ljóð eftir Steingrím Thorsteinsson). 

       d. Tak ábyrgð þína og gakk. (Vísir.is). 

Eins og niðurstöðurnar úr síðasta kafla koma flest dæmin um stýfðan boðhátt án fornafns úr 

minningargreinum. Örfáar eru eins og í (20d) og úr öðrum undirmálheildum en 

Morgunblaðið. Þá virðist sem þetta bendi til þess að sagnir eins og þær í (20), ásamt gefa og 

fyrirgefa, vera með hátt hlutfall stýfðs boðháttar án frumlags vegna tilvitnana í texta eldra 

efnis. 

4.4 Hálfstýfður boðháttur í íslensku nútímamáli 

Í kafla 2 hér að ofan var fjallað um tilbrigði í íslenskum boðháttarsögnum sem er hér nefndur 

hálfstýfður boðháttur. Þetta er þegar boðháttur er myndaður með u-brottfalli á viðskeyttum 

boðhætti. Í þessari rannsókn var leitað að sögnunum í (18) í Risamálheildinni í hálfstýfðum 

boðhætti til þess að sjá hvort þær fundust. Hér Töflu 11 má sjá sagnirnar sem skiluðu 

niðurstöðum úr þeirri leit. 
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Tafla 11: Niðurstöður leitar að hálfstýfðum boðhætti í RMH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af þrjátíu sögnum voru fimm sagnir, vera, halda, fara, láta og koma, til staðar í gagnasafni 

Risamálheildar í hálfstýfðum boðhætti. Vera og halda skiluðu 85 og 66 dæmum; ef litið er á 

Töflu 11 sést að sögnin vera í stýfðum boðhætti er með 23 dæmi og halda með eitt.  

Mögulega bendir þetta til þess að þessi hálfstýfði boðháttur verði algengari, að minnsta kosti 

hvað varðar þessar tvær sagnir. Hér í (21) má sjá setningar sem þessar orðmyndir birtust í úr 

Risamálheild og hvaða undirmálheild þær tilheyra. 

(21) a. Vert þú manneskjan sem aðrir vilja leita til. (Mbl.is). 

  b. Halt þú líka partý eins og þú sagðir okkur að gera og skemmtu þér. 

(Morgunblaðið). 

c. Farð þú nú bara að sofa ungi drengur. (DV.is). 

  d. Látt þú ekki hugfallast heldur. (Morgunblaðið). 

e. Komd þú sæl. (Morgunblaðið). 

Tvær af sögnunum sem fundust í hálfstýfðum boðhætti hafa stofnlægt -r í rótinni, vera og 

fara. Við aðra leit í Risamálheild á sögnum sem hafa einnig -r í rótinni, bera, skera, spyrja, 

hræra, gera og heyra, fundust 2 dæmi af gera í hálfstýfðum boðhætti, sbr. (22).  

(22) a. Ég ætla að loka augunum og gerð þú það líka. (Morgunblaðið). 

b. Gerð þú þetta, þú ert yngri. (Morgunblaðið). 

Eins og sést af þessum dæmum ásamt Töflu 11 eru niðurstöðurnar allar ásamt meðfylgjandi 

persónufornafni. Ein af tilgátunum sem fjallað var um í kafla 2.2.2 var sú að þessi hálfstýfði 

boðháttur birtist einungis ef hann stendur með fornafni. Til þess að rannsaka þetta var einnig 

leitað hvort eitthvað af sögnunum þrjátíu skiluðu niðurstöðum í hálfstýfðum boðhætti en án 

frumlags. Sú leit gaf upp niðurstöður fyrir aðeins eina sögn sem var halda með 115 dæmi. 

 Tíðni 

Vert þú 85 

Halt þú 66 

Farð þú 14 

Látt þú 2 

Komd þú 1 
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Mögulega bendir þetta til þess að sögnin halda er halt í stýfðum boðhætti í staðinn fyrir hald 

í máli margra og þar af leiðandi fylgir ekki þeirri reglu að hún verði að standa ásamt fornafni 

eins og aðrar sagnir í hálfstýfðum boðhætti virðast gera. 

 Önnur tilgáta sem var fjallað um í sambandi við hálfstýfðan boðhátt var sú að hann 

myndast ekki með sögnum sem enda á sérhljóði á undan -ðu, t.d. *borðað þú og *talað þú. 

Niðurstöður úr þessari leit virðist styðja þessa tilgátu þar sem þrettán af þrjátíu sögnum 

enduðu á sérhljóða auk -ðu en ekkert þeirra skiluðu niðurstöðum í hálfstýfðum boðhætti. 

Sagnirnar gera og fara hafa báðar -ðu endingu og eins og kom fram hér á undan fundust bæði 

í hálfstýfðum boðhætti; það er því ekki endingin sem hindrar þennan boðhátt fyrir sagnir eins 

og borða og tala, að minnsta kosti ekki eingöngu. Sagnirnar í (21) og (22) hafa það hins 

vegar allar sameiginlegt að vera einkvæðar. Þetta gæti verið vísbending um það að 

hálfstýfður boðháttur sé líklegri til að myndast hjá sögnum sem eru einkvæðar í stofni sínum. 

4.5 Niðurstöður 

Leitarniðurstöður staðfestu það sama og kom fram í þriðja kafla sem er að stýfður boðháttur 

er í miklu undanhaldi í íslensku nútímamáli; samt sem áður getur hann verið algengur í 

vissum orðasamböndum, eins og hjá sögnunum fara og fyrirgefa, og þá er stýfður boðháttur 

líklegri hjá sterkum sögnum frekar en veikum. Flest dæmin sem fengust í niðurstöðunum 

fyrir stýfðan boðhátt voru úr ljóðum eða trúarlegs efnis sem birtust í minningargreinum 

Risamálheildarinnar. Samkvæmt þessari leit er stýfður boðháttur einnig algengari ásamt 

persónufornafninu þú heldur en án þess. Hálfstýfður boðháttur er sérstaklega mikið notaður í 

sögnunum vera og halda; þar að auki skilaði halda mörgum niðurstöðum bæði með og án 

persónufornafns sem virðist benda til þess að hún sé algengari í hálfstýfðri mynd en 

hefðbundnum stýfðum boðhætti. Engin af sögnunum sem enda sérhljóða á undan –ðu fundust 

í hálfstýfðri mynd sem styður þá tilgátu að slíkar sagnir séu ólíklegar til þess að mynda 

hálfstýfðan boðhátt.  
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5. Lokaorð 

Samkvæmt leit í Sögulega íslenska trjábankanum var stýfður boðháttur algengari en 

viðskeyttur boðháttur í fornu máli, að undanskilinni 13. öld, en meirihluti textanna frá þeirri 

öld var úr Grágás sem skilaði engum dæmum um boðhátt. Stýfður boðháttur varð svo 

sjaldgæfari frá og með 17. öld. Leitin í Textasafni Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum 

fræðum leiddi í ljós að stýfður boðháttur var tæplega þriðjungur á 16. öld en minnkaði einnig 

verulega á 17. öld og fór lækkandi á næstu öldum. 

 Rannsókn á samtímalegri notkun boðháttar var framkvæmd á þrjátíu sögnum í 

Risamálheildinni sem sýndi að viðskeyttur boðháttur er mun algengari í nútímamáli en 

stýfður boðháttur. Niðurstöður úr leitinni leiddu í ljós að viðskeyttur boðháttur voru 91,9% 

dæmanna en stýfður boðháttur 8,1%. Þar að auki voru flest dæmin um stýfðan boðhátt í 

gagnasafni Risamálheildarinnar fengin úr minningargreinum sem vitnuðu til annars efnis, 

eins og ljóð eða Biblíuvers, sem bendir til að notkun sé enn minni en prósentan gefur til 

kynna. Einnig var leitað að stýfðum boðhætti með og án persónufornafnsins þú sem sýndi að 

stýfður boðháttur er oftast með fornafni nema hjá sögnunum gefa og fyrirgefa, sem eru 

algengar vegna bænarinnar Faðir vor, og láta og taka sem eru einnig algengar vegna ljóða og 

Biblíuversa í minningargreinum Risamálheildarinnar. 

 Að lokum var gerð leit að svokölluðum hálfstýfðum boðhætti sem er boðháttur 

myndaður með u-brottfalli á viðskeyttum boðhætti. Af þrjátíu sögnum fundust fimm í 

hálfstýfðum boðhætti, vera, halda, fara, láta og koma, og af þeim voru vera og halda 

algengari í hálfstýfðum boðhætti en stýfðum boðhætti. Leitin studdi einnig tilgátuna að 

hálfstýfður boðháttur sé sjaldgæfari hjá sögnum í boðhætti sem enda á -ðu á eftir sérhljóða og 

þá tilgátu að persónufornafn verði að fylgja sögn sem er í hálfstýfðum boðhætti. 
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