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Ágrip 

 

Þessi ritgerð er lögð fram til BA–prófs í almennum málvísindum á Hugvísindasviði 

Háskóla Íslands. Umfjöllunarefni hennar er tilbrigði í fallmörkun tveggja andlaga sagna 

í íslensku en nánast ekkert hefur verið skrifað um efnið hingað til. Tilbrigði í fallmörkun 

eru yfirleitt þannig að reglulegt eða algengt fall er notað í stað sjaldgæfs falls. Tveggja 

andlaga sagnir í íslensku taka langoftast óbeint andlag í þágufalli og beint andlag í 

þolfalli (ÞGF-ÞF), t.d. gefa e-m e-ð, en nokkur önnur mynstur eru einnig til: ÞGF-ÞGF 

(úthluta), ÞGF-EF (óska), ÞF-ÞGF (leyna) og ÞF-EF (krefja). Kannað var hvort sagnir 

sem tilheyra sjaldgæfari mynstrunum hefðu tilhneigingu til að líkja eftir fallmörkun 

sagna sem hafa mynstrið ÞGF-ÞF, þ.e. að þágufall væri notað á óbeina andlaginu eða 

þolfall á því beina (t.d. úthluta e-m e-ð í stað úthluta e-m e-u). Rannsóknin var byggð 

á náttúrulegum gögnum úr Risamálheildinni og dómaprófi sem lagt var fyrir á netinu 

þar sem svör 736 þátttakenda voru notuð.  

 Niðurstöður eru að mörgu leyti sambærilegar við það sem aðrar rannsóknir á 

fallmörkun í íslensku hafa sýnt. Í fyrsta lagi fundust tilbrigði og þau felast í því að 

sjaldgæft fall víkur fyrir algengu falli. Í tilviki tveggja andlaga sagna er algengasta 

mynstrið ÞGF-ÞF og því eru tilbrigðin á þá leið að óbeint andlag fær þágufall í stað 

þolfalls og beint andlag fær þolfall í stað þágufalls eða eignarfalls. Í öðru lagi sýna 

sagnir sem tilheyra sama mynstri og eru því á einhvern hátt sambærilegar ekki alltaf 

jafnmikil tilbrigði. Þann mun er oft hægt að skýra með ólíkri merkingu, ólíkri notkun eða 

tíðni sagnanna og þar með ílagi, en til þess að börn á máltökuskeiði nái að tileinka sér 

undantekningar í máli á borð við óreglu í fallmörkun skiptir máli að þau heyri þær sem 

oftast.  
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1 Inngangur  

 
Tilbrigði í fallmörkun í íslensku eru vel þekkt og hafa lengi verið vinsælt 

rannsóknarefni málfræðinga sem og umkvörtunarefni málvöndunarfólks. Þar ber 

þágufallshneigð sennilega hæst (stundum nefnd þágufallssýki) en hún felst í því að 

nota þágufall á frumlag nokkurra skynjendasagna sem áður tóku alltaf þolfalls- eða 

nefnifallsfrumlag, t.d. vanta og hlakka (Jóhannes Gísli Jónsson og Þórhallur 

Eyþórsson, 2003).  

 Í þessari ritgerð verða fallafrávik á andlögum til umfjöllunar, nánar tiltekið 

tilbrigði í fallmörkun tveggja andlaga sagna, en þau hafa lítið sem ekkert verið 

rannsökuð í íslensku. Algengast er að tveggja andlaga sagnir í íslensku taki óbeint 

andlag í þágufalli og beint andlag í þolfalli (ÞGF-ÞF), t.d. senda e-m e-ð, en fjögur 

önnur mynstur eru einnig til þótt þau séu talsvert sjaldgæfari: ÞGF-ÞGF (t.d. úthluta 

e-m e-u), ÞGF-EF (t.d. óska e-m e-s), ÞF-ÞGF (t.d. leyna e-n e-u) og ÞF-EF (t.d. 

krefja e-n e-s) (Jóhannes Gísli Jónsson, 2000). Fyrri rannsóknir á tilbrigðum í 

fallmörkun í íslensku hafa sýnt að oft eru algeng mynstur alhæfð á kostnað 

sjaldgæfari mynstra og því má búast við því að þágufall sé alhæft á óbeinu andlagi 

tveggja andlaga sagna og þolfall á því beina. 

 Fyrsti hluti rannsóknarinnar snerist um að leita að dæmum um frávik frá 

hefðbundinni fallmörkun 13 tveggja andlaga sagna í Risamálheildinni, en eins og 

nafnið gefur til kynna er það gríðarstór mörkuð málheild sem samanstendur af 

fjölmörgum undirmálheildum, m.a. frétta- og stjórnsýslutextum, og inniheldur rúmlega 

einn og hálfan milljarð lesmálsorða (Risamálheildin, e.d.). Seinni hluti 

rannsóknarinnar var könnun á netinu í formi dómaprófs sem samanstóð af 60 

setningum, þar af 20 prófsetningum og 40 til uppfyllingar. Af þeim 13 sögnum sem 

leitað var að í Risamálheildinni voru tíu notaðar í könnunina, tvær úr hverju 

fallmynstri: borga og lána (ÞGF-ÞF), úthluta og skila (ÞGF-ÞGF), óska og afla (ÞGF-

EF), leyna og svipta (ÞF-ÞGF) og krefja og spyrja (ÞF-EF). Fyrir hverja sögn var ein 

setning sem sýndi hefðbundna fallmörkun og önnur sem innihélt frávik í fallmörkun.  

 Niðurstöður gefa til kynna að tilbrigði séu til staðar í fallmörkun tveggja 

andlaga sagna en að þau séu mismikil eftir sögnum. Það rímar við niðurstöður 

annarra rannsókna á tilbrigðum í fallmörkun í íslensku, t.a.m. þágufallshneigð. Sagnir 

sem tilheyra sama mynstri hegða sér ekki alltaf eins, t.d. samþykktu mun fleiri 

þátttakendur þágufall á óbeinu andlagi leyna en svipta, þ.e. leyna e-m e-u og svipta 
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e-m e-u. Þennan mun má líklega skýra með tíðni, en svipta er nær eingöngu notuð 

sem tveggja andlaga sögn en leyna er miklu oftar notuð eingöngu með beinu andlagi 

(leyna e-u) en með bæði óbeinu og beinu andlagi (leyna e-n e-u). Því fá málhafar 

mun fleiri tækifæri til að tileinka sér fallmörkun svipta en leyna. Merking getur líka 

haft áhrif, t.d. er ekki ósennilegt að merking sagnarinnar úthluta eigi þátt í því að 

rúmlega þriðjungur þátttakenda hafi samþykkt fallmynstrið ÞGF-ÞF (úthluta e-m e-ð) 

í dómaprófinu, en ýmsar sagnir sem eru merkingarlega skyldar úthluta hafa einmitt 

andlagsmynstrið ÞGF-ÞF, t.d. skammta, gefa, veita, útvega o.fl.  

 Ritgerðin skiptist í þrjá meginkafla auk inngangs og lokaorða. Í öðrum kafla er 

fjallað almennt um föll, fallmörkun, andlög, tveggja andlaga sagnir, tilbrigði í 

fallmörkun í íslensku og fyrri rannsóknir á því sviði. Umfjöllunarefni þriðja kafla er 

Risamálheildin, hvernig leitum að dæmum um frávik í fallmörkun tveggja andlaga 

sagna var hagað og niðurstöður þeirra. Í fjórða kafla er fjallað um aðferðafræði í 

málfarskönnunum, gerð for- og aðalkönnunar og niðurstöður dómaprófsins og þær 

túlkaðar.  
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2 Almennt um fall og tveggja andlaga sagnir í íslensku 

 

2.1 Fall og fallmörkun  

 

Íslenska hefur ríkulegt fallakerfi sem hefur varðveist betur gegnum aldirnar en í 

mörgum skyldum málum þar sem föllum hefur fækkað eða notkun sumra falla hefur 

minnkað að verulegu leyti. Nærtækt er að líta til frændmálsins færeysku þar sem 

notkun eignarfalls er orðin afar takmörkuð og er helst að finna í föstum 

orðasamböndum og samsettum orðum (Höskuldur Þráinsson o.fl., 2004, bls. 62). 

Fallakerfi íslensku stendur nokkuð styrkum fótum en eins og á flestum öðrum sviðum 

málsins fyrirfinnast tilbrigði í fallmörkun. Rétt er að fjalla stuttlega um fallmörkun í 

íslensku áður en lengra er haldið. 

 Hugtakið fallmörkun lýsir því hvaða falli lið er úthlutað en það ræðst ekki alltaf 

af sömu þáttum. Fallmörkun í íslensku hefur verið skipt í tvennt, annars vegar 

formgerðarfall og hins vegar orðasafnsfall. Eins og nafnið gefur til kynna ákvarðast 

formgerðarfall af hlutverki liðarins í formgerðinni, t.d. er nefnifall sjálfgefið fall frumlags 

og þolfall sjálfgefið fall beins andlags. Dæmin í (1) sýna andlag í þolfalli í germynd sem 

breytist í nefnifall í þolmynd þar sem um er að ræða formgerðarfall, þ.e. fallið breytist 

vegna þess að formgerð setningarinnar breytist þegar henni er breytt úr germynd í 

þolmynd (andlag í germynd verður að frumlagi í þolmynd). 

 

(1) a. Hún las bókina 

 b. Bókin var lesin 

 

Orðasafnsfall ræðst hins vegar af fallvaldi, t.d. forsetningu eða sögn, en ekki 

setningafræðilegri stöðu liðar. Dæmin í (2) sýna að um er að ræða orðasafnsfall á 

andlaginu þar sem fall þess breytist ekki þótt setningunni sé breytt úr germynd í 

þolmynd. 

 

(2) a. Þau söknuðu hans 

 b. Hans var saknað 
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Eins og áður sagði er nefnifall á frumlagi sjálfgefið og þar með formgerðarfall (t.d. ég 

vil ís), en til eru dæmi þess að frumlög séu í aukafalli og þá er um að ræða orðasafnsfall 

þar sem aðalsögnin stýrir fallinu (t.d. mig langar í ís). Orðasafnsfall skiptist í tvennt: 

reglufall, sem er að einhverju leyti fyrirsegjanlegt, og furðufall, sem er ófyrirsegjanlegt. 

Ef merkingarhlutverk liðar veldur fallmörkuninni er reglufall á ferðinni en ef engin regla 

er til staðar er um að ræða furðufall (Höskuldur Þráinsson, 2005, 7. kafli). Sem dæmi 

um reglufall má nefna þágufall á frumlögum sem tákna skynjendur, t.d. e-m sárnar e-

ð og e-m líkar e-ð, en eignarfall á andlögum sagna telst vera furðufall þar sem engin 

regla er á því hvaða merkingarhlutverki þau gegna, t.d. sakna e-s og gæta e-s 

(Jóhannes Gísli Jónsson og Þórhallur Eyþórsson, 2003).  

 

2.2 Tveggja andlaga sagnir  

 

2.2.1 Almennt 

 

Sagnir í íslensku taka ýmist ekkert (3a), eitt (3b) eða tvö andlög (3c).  

 

(3) a. Guðrún vaknar 

 b. Guðrún bakar köku 

 c. Guðrún sendir afmælisbarninu blóm 

 

Andlag er setningarliður sem er fylliliður sagnar og fall liðarins stjórnast yfirleitt af 

sögninni (3b-c). Andlag fer á eftir aðalsögn í ómarkaðri (sjálfgefinni) orðaröð í íslensku 

og andlag sagnar í germynd samsvarar frumlagi sömu sagnar í þolmynd:  

 

(4) a. Guðrún bakar kökuna 

 b. Kakan er bökuð (af Guðrúnu) 

 

 Tveggja andlaga sagnir eru í aðalhlutverki í þessari ritgerð en þær eru einnig 

kallaðar þrírúmar sagnir þar sem þær samanstanda af þremur rökliðum 

(„þátttakendum“ verknaðarins sem sögnin lýsir): frumlagi og tveimur andlögum 

(Jóhannes Gísli Jónsson, 2005, bls. 350). Andlögin eru gjarnan nefnd annars vegar 

óbeint og hins vegar beint andlag. 
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 Hugtakið beint andlag getur ýmist átt við andlag sagnar sem tekur einungis með 

sér einn fyllilið, andlag sagnar sem tekur með sér andlag og forsetningarlið eða seinna 

andlag sagnar sem tekur með sér tvö andlög (Höskuldur Þráinsson, 2005, bls. 285). 

Hér á síðastnefnda skilgreiningin við, þ.e. beint andlag sem síðara andlag tveggja 

andlaga sagnar miðað við sjálfgefna orðaröð í íslensku. Tveggja andlaga sagnir taka 

yfirleitt með sér beint andlag í þolfalli, t.d. gefa e-m e-ð, en það getur þó líka staðið í 

þágufalli eða eignarfalli, t.d. leyna e-n e-u og óska e-m e-s. Merkingarhlutverk beins 

andlags með tveggja andlaga sögnum er yfirleitt þema (Jóhannes Gísli Jónsson, 2005, 

bls. 359), t.d. með sögninni senda e-m e-ð.  

 Yfirleitt er aðeins talað um óbeint andlag í sambandi við tveggja andlaga sagnir, 

þ.e.a.s. þegar beint andlag er einnig til staðar. Óbeint andlag er oftast í þágufalli en 

stundum í þolfalli. Í langflestum tilvikum fer það á undan beina andlaginu en stundum 

er umröðun möguleg (sjá t.d. Bolli Magnússon 2019). Þá fer beina andlagið fyrst og 

síðan hið óbeina, t.d. ég gaf bókina Jóni í stað ég gaf Jóni bókina. Merkingarhlutverk 

óbeins andlags með tveggja andlaga sögnum er yfirleitt mark eða njótandi (Jóhannes 

Gísli Jónsson, 2005, bls. 359), t.d. gefa e-m e-ð. Færa má rök fyrir því að óbeina 

andlagið sé ekki jafn nátengt sögninni og hið beina, t.d. er oftast mögulegt að sleppa 

óbeina andlaginu með tveggja andlaga sögn en ekki því beina: 

 

(5) a. Þau sendu mér afmæliskveðju 

 b. Þau sendu afmæliskveðju 

 c. *Þau sendu mér 

 

Af þessum setningum að dæma virðist óbeina andlagið ekki eins nauðsynlegt og beina 

andlagið. Föst orðasambönd hafa líka verið sögð styðja þessa kenningu þar sem beina 

andlagið er jafnan fast en hið óbeina opið, þ.e. beina andlagið er alltaf hið sama en 

óbeina andlaginu má skipta út. Nokkur dæmi um slík orðasambönd eru sýnd í (6). 

 

(6) telja e-m hughvarf, standast e-m snúning, árna e-m heilla  

 (Höskuldur Þráinsson, 2005, bls. 293) 

 

Sumar sagnir krefjast þó bæði óbeins og beins andlags, t.d. getur sögnin svipta ekki 

einungis haft beint andlag: *svipta e-u. 
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2.2.2 Fallmynstur 

 

Þar sem fjögur föll eru í íslensku mætti búast við 64 mögulegum samsetningum á 

fallmynstri rökliðanna þriggja í tveggja andlaga sögnum (43=64) en raunin er sú að 

einungis fimm eða sex fallmynstur eru til (Yip, Maling og Jackendoff 1987). Frumlag 

tveggja andlaga sagna er ætíð í nefnifalli en andlögin tvö eru aldrei í nefnifalli heldur 

ýmist í þolfalli, þágufalli eða eignarfalli (Jóhannes Gísli Jónsson, 2000). Í (7) má sjá 

samantekt Jóhannesar Gísla Jónssonar (2000) á fallmynstrum tveggja andlaga sagna 

í íslensku og áætlaðan fjölda sagna í íslensku sem tilheyra hverju mynstri. Bætt hefur 

verið við dæmum um sögn af hverri tegund.  

 

(7)  a. ÞGF-ÞF  gefa  220  

 b. ÞF-ÞGF  leyna  37 

 c. ÞGF-ÞGF  úthluta 29 

 d. ÞGF-EF   óska     28 

 e. ÞF-EF  krefja     21 

 

Eins og sést eru fallmynstrin misalgeng. Langflestar tveggja andlaga sagnir í íslensku 

tilheyra mynstrinu í (7a) og eru stundum nefndar gefa-sagnir þar sem þær, líkt og 

sögnin gefa, taka með sér óbeint andlag í þágufalli og beint andlag í þolfalli. Þar sem 

ÞGF-ÞF mynstrið er langalgengast kæmi ekki á óvart að slangursagnir á borð við 

meila féllu sjálfkrafa inn í það virka mynstur, þ.e. meila e-m e-ð. Í því ljósi eru 

niðurstöður könnunar Rannveigar Þórarinsdóttur (2015) um fallstjórn slangursagna 

áhugaverðar. Í henni var kannað mat þátttakenda á falli beins andlags þriggja nýrra 

slangursagna sem taka tvö andlög: græja, smessa og meila. Í ljós kom að þátttakendur 

samþykktu þolfall og þágufall á beina andlaginu nánast til jafns í öllum sögnunum. 

ÞGF-ÞGF mynstrið er talsvert sjaldgæfara í íslensku en ÞGF-ÞF en þessar 

niðurstöður gætu bent til þess að fyrrnefnda mynstrið sé virkt í málinu fyrst nýjar sagnir 

geta fallið inn í þann flokk.   

 Í samantekt Jóhannesar er mynstrið ÞF-ÞF ekki haft með, en umdeilt er hvort 

sagnir sem tilheyra því séu raunverulega tveggja andlaga sagnir. Zaenen, Maling og 

Höskuldur Þráinsson (1985) benda á að sögnin kalla (e-n e-ð) taki í raun beint andlag 

ásamt fyllilið andlags, stundum sé um að ræða beint andlag ásamt óbeinu andlagi sem 

er samstofna sögninni (kyssa e-n rembingskoss) og einnig geti verið um að ræða 
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sagnir þar sem beint andlag er til staðar auk aukafallsliðar sem hefur 

merkingarhlutverkið leið (keyra bílinn þessa leið). Zaenen, Maling og Höskuldur gefa 

sér að engar raunverulegar tveggja andlaga sagnir með mynstrið ÞF-ÞF séu til í 

íslensku en að það sé einfaldlega tilviljanagat, þ.e. ekkert komi í veg fyrir tilvist 

mynstursins. Ekki verður frekar fjallað um þetta mynstur héðan í frá og það var hvorki 

til skoðunar í leitinni í Risamálheildinni né könnuninni.  

 

2.2.3 Tilbrigði í fallmörkun 

 

Talsvert hefur verið skrifað um frávik frá hefðbundinni fallmörkun í íslensku. Eitt 

vinsælasta rannsóknarefni í íslenskri setningafræði síðastliðna áratugi er 

þágufallshneigð (sjá t.d. Ásta Svavarsdóttir 1982, 2013, Jóhannes Gísli Jónsson og 

Þórhallur Eyþórsson 2003, Finnur Friðriksson 2008, Iris Edda Nowenstein 2012, 2014 

o.fl.). Í henni felst að nota þágufall á frumlagi skynjendasagna á borð við langa, vanta 

og hlakka í stað hins hefðbundna nefnifalls eða þolfalls. Sú tilhneiging skýrist 

væntanlega af því að langflestar skynjendasagnir taka frumlag í þágufalli (t.d. finnast, 

líka og líða), þ.e. að þágufall er reglufall á frumlagi skynjendasagna en nefnifall og 

þolfall á frumlagi slíkra sagna er furðufall. Því felast tilbrigðin í því að nota reglufall í 

stað furðufalls. Rannsóknir hafa sýnt talsverða aukningu á þágufallshneigð meðal 

íslenskra barna síðustu áratugi og svo virðist sem áhrif félagslegra breyta eins og 

kyns, búsetu og menntunar foreldra séu til staðar (Jóhannes Gísli Jónsson og 

Þórhallur Eyþórsson, 2003).  

 Einnig má nefna svokallaðan eignarfallsflótta (sjá t.d. Helgi Skúli Kjartansson 

1979, 1999 og Ásta Svavarsdóttir 1994) sem Helgi Skúli Kjartansson lýsti fyrst árið 

1979 og felur í sér að hefðbundið eignarfall er ekki notað þar sem þess er vænst, 

annaðhvort vegna þess að þolfall eða þágufall er notað í staðinn (fallmörkunin hefur 

breyst) eða vegna þess að ný eignarfallsmynd er notuð (beygingin hefur breyst), t.d. 

vegna fjölgun og til Kristínu.  

 Fallmörkun andlaga var meðal þess sem rannsakað var í verkefninu Tilbrigði í 

íslenskri setningagerð sem stóð yfir frá 2005 til 2007. Meðal þeirra sagna sem voru 

kannaðar voru framlengja og negla og þrátt fyrir að þolfall sé sjálfgefið andlagsfall í 

íslensku bentu niðurstöður til þess að þágufall sæki í sumum tilvikum á, einkum hjá 

yngri kynslóðum (Höskuldur Þráinsson o.fl., 2015). Sumar sagnir taka ýmist 
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þolfallsandlag eða þágufallsandlag og færð hafa verið rök fyrir því að merkingarmunur 

geti verið þar á, að það að skalla e-ð og skalla e-u merki t.d. ekki nákvæmlega það 

sama. Þá sé þágufall notað til þess að tákna einhvers konar hreyfingu  (Jóhannes Gísli 

Jónsson, 2012, Jóhanna Barðdal, 2008). Almenna en ítarlega umfjöllun um sagnir í 

íslensku sem taka þágufallsandlög má lesa í grein Joan Maling frá 2002, Það rignir 

þágufalli á Íslandi: Sagnir sem stjórna þágufalli á andlagi sínu.  

 Lítið hefur verið skrifað um tilbrigði í fallmörkun tveggja andlaga sagna í 

íslensku. Eins og rætt var í kafla 2.2.2 er fallmynstrið ÞGF-ÞF langalgengast en þekkt 

er að það sem er óreglulegt í málinu hefur tilhneigingu til að breytast. Ástæða er til að 

ætla að frávik finnist í ljósi þeirra rannsókna sem hafa sýnt fram á annars konar tilbrigði 

í fallmörkun í íslensku, t.d. þágufallshneigð, en þau eru jafnan þannig að reglulegt eða 

algengt fall sé notað í stað þess sem sjaldgæfara er.  

 Þróun fallmörkunar tveggja andlaga sagna í færeysku virðist einmitt vera 

þannig, en hún er það mál sem líkast er íslensku og því getur verið forvitnilegt að bera 

saman málin tvö. Líkt og í íslensku er algengasta fallmynstur tveggja andlaga sagna í 

nútímafæreysku ÞGF-ÞF þar sem óbeina andlagið er í þágufalli og hið beina í þolfalli. 

Önnur mynstur eru vart finnanleg í nútímafæreysku, ólíkt íslensku (til forna sem og í 

nútímamáli) og færeysku fyrr á öldum. Sem dæmi má nefna að mynstrið ÞF-ÞGF hefur 

vikið fyrir beinu andlagi í þolfalli auk forsetningarliðar (teir rændu allar pengarnar frá 

ferðamanninum) og fall beina andlagsins í mynstrinu ÞGF-ÞGF hefur breyst úr 

þágufalli í þolfall (teir lovaðu honum tað), með öðrum orðum hefur algengasta mynstrið 

náð yfirhöndinni (Höskuldur Þráinsson o.fl., 2004, bls. 432). Athygli vekur að fyrrnefnd 

notkun forsetningarliðar í stað óbeins andlags er möguleg í mörgum öðrum málum en 

hún virðist lúta strangari skilyrðum í íslensku en til dæmis ensku. Á ensku er hvoru 

tveggja hægt að segja she gave him the book og she gave the book to him en 

einungis er hægt að segja hún gaf honum bókina á íslensku en ekki *hún gaf bókina 

til hans. Þó eru ýmsar sagnir sem geta hvort sem er haft tvö andlög eða beint andlag 

og forsetningarlið, t.d. úthluta, skila og krefja.  

 

2.3 Samantekt 
 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um ýmis grunnatriði varðandi tveggja andlaga sagnir 

í íslensku. Þær taka með sér óbeint og beint andlag, oftast í þessari röð, og hið óbeina 

er jafnan í þágufalli en hið beina í þolfalli. Fjögur önnur mynstur eru til ― ÞGF-ÞGF, 
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ÞF-ÞGF, ÞGF-EF og ÞF-EF ― en þau eru mun sjaldgæfari. Tilbrigði í fallmörkun í 

íslensku eru vel þekkt og afar sennilegt er að tilbrigði í fallmörkun tveggja andlaga 

sagna séu til þótt þau hafi nánast ekkert verið könnuð. Næsti kafli fjallar um leit í 

Risamálheildinni að dæmum sem sýna slík frávik í fallmörkun.  
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3 Risamálheildin  

 

3.1 Almennt um Risamálheildina 

 

Íslenska risamálheildin (Steinþór Steingrímsson o.fl., 2018) er mörkuð málheild sem 

gefin er út árlega af Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum 

(malheildir.arnastofnun.is). Mörkuð málheild er safn fjölbreyttra texta á rafrænu formi 

þar sem hvert lesmálsorð hefur svokallað mark sem inniheldur orðflokk þess, 

beygingarleg atriði og nefnimynd (e. lemma), en hún er t.d. gagnleg þegar leitað er að 

dæmum með tiltekinni sögn en ekki skiptir máli í hvaða tíð, persónu eða tölu hún er í 

dæmunum. Þegar nefnimynd er notuð, sem í tilviki sagna er nafnháttur þeirra, fást 

dæmi með öllum beygingarmyndum orðsins. Mörkin gera notendum kleift að 

framkvæma ítarlegri leit, t.d. með því að leita að sögn í ákveðinni tíð, tölu, persónu 

o.s.frv. Risamálheildin er ekki setningafræðileg að því leyti að ekki er hægt að leita að 

setningarliðum á borð við frumlag eða andlag. Því þurfti að beita öðrum aðferðum við 

leit að fallmynstri tveggja andlaga sagna en að því verður nánar vikið í kafla 3.2.  

 Við gerð þessarar rannsóknar var útgáfa Risamálheildarinnar frá 2019 notuð 

en hún inniheldur 1550 milljónir lesmálsorða (Risamálheildin, e.d.). Málheildin 

samanstendur af undirmálheildum (textasöfnum) af ýmsu tagi, m.a. Alþingisræðum 

síðan 1911, dómum, lögum, fréttasíðum, bókum og bloggsíðum. Hægt er að velja 

hvort leitað er í öllum undirmálheildunum eða einungis sumum þeirra en ekki var talin 

ástæða til að takmarka leitina við ákveðna texta þar sem æskilegt þótti að fá fjölbreytt 

gögn úr ýmsum áttum. Þó kom skýrt í ljós að mun færri dæmi um frávik fundust í 

stjórnsýslutextum en annars staðar þar sem málið er formlegra og auk þess má ætla 

að þeir séu betur prófarkalesnir en ýmsar vefsíður og fréttamiðlar á netinu. Sem dæmi 

má nefna sögnina svipta en leit að mynstrinu ÞGF-ÞGF (svipta e-m e-u) leiddi í ljós 

að aðeins 0,9% dæma úr stjórnsýslutextum sýndu tilbrigði en hlutfall tilbrigða í dæmum 

annars staðar frá var rúmlega tíu sinnum meira eða 9,7%. 47,7% dæmanna úr þessari 

leit voru úr stjórnsýslutextum en aðeins 7,5% frávikanna voru þaðan.  
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3.2 Aðferðafræði  

 

Eins og áður sagði er ekki mögulegt að leita eftir setningafræðilegum breytum í 

Risamálheildinni og því þurfti að nota aðrar aðferðir við leit að frávikum í fallmörkun 

tveggja andlaga sagna. Risamálheildin býður upp á svokallaða útvíkkaða leit þar sem 

hægt er að leita að mörgum orðum í einu, annaðhvort í runu eða með möguleika á að 

önnur orð séu á milli þeirra. Kostur síðarnefndu aðferðarinnar er að með henni fást 

ýmis dæmi sem annars hefðu ekki birst en það er um leið galli þar sem niðurstöðurnar 

verða talsvert fleiri og tímafrekara verður að fara yfir þær. Mesta vinnan við leit í 

Risamálheildinni felst í raun í því að fara yfir niðurstöðurnar og sigta út raunveruleg 

dæmi um það sem leitað var að. Því var sú aðferð ekki notuð að þessu sinni.  

 Leitað var að tilbrigðum í fallmörkun 13 tveggja andlaga sagna sem falla undir 

beygingarmynstrin fimm: ÞGF-ÞF, ÞGF-ÞGF, ÞGF-EF, ÞF-ÞGF OG ÞF-EF. Í töflu 1 

má sjá sagnirnar sem leitað var að og hvaða beygingarmynstri þær tilheyra. Valið á 

sögnunum var nokkuð handahófskennt enda var ekki vitað hvort einhverjar ákveðnar 

tveggja andlaga sagnir umfram aðrar sýndu tilbrigði í fallmörkun. Aðalmarkmiðið var 

að velja sagnir sem myndu sennilega skila þónokkrum fjölda dæma við leit í 

Risamálheildinni og þar sem það gekk eftir þótti ekki ástæða til að breyta eða bæta 

við listann.  

 

Tafla 1 

sagnir beygingarmynstur 

borga, lána ÞGF-ÞF 

úthluta, skila, lofa ÞGF-ÞGF 

afla, óska, synja, unna ÞGF-EF 

leyna, svipta ÞF-ÞGF 

krefja, spyrja ÞF-EF 

 

Eins og rætt var í 2. kafla er sennilegt að tilbrigði finnist í fallmörkun tveggja andlaga 

sagna í íslensku og að þau séu í átt að mynstri algengasta flokksins, svokallaðra gefa-

sagna sem tilheyra fallmynstrinu ÞGF-ÞF þar sem óbeina andlagið er í þágufalli og 

hið beina í þolfalli. Því var leitað að þess konar tilbrigðum, hvort sem fall annars eða 
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beggja andlaganna breyttust. Möguleg frávik eru mismörg eftir fallmynstrum og þau 

má sjá í töflu 2. Andlagsfallið sem breytist hverju sinni er feitletrað. 

 

Tafla 2 

sagnir beygingarmynstur möguleg frávik í fallmörkun 

úthluta, skila, lofa ÞGF-ÞGF ÞGF-ÞF 

afla, óska, synja, unna ÞGF-EF ÞGF-ÞF 

leyna, svipta ÞF-ÞGF ÞGF-ÞGF, ÞF-ÞF, ÞGF-ÞF 

krefja, spyrja ÞF-EF ÞGF-EF, ÞF-ÞF, ÞGF-ÞF 

 

Ákveðið var að leita að tilbrigðum í fallmynstri tveggja gefa-sagna með það fyrir augum 

að sannreyna þá tilgátu að engin frávik fyndust í fallmörkun ÞGF-ÞF sagna og fá 

samanburð við hinar sagnirnar. Leitað var að fallmynstrinu ÞGF-ÞGF með sögnunum 

borga og lána, þ.e. hvort fall beina andlagsins sýndi tilbrigði.  

 Reynt var að hafa sem mest samræmi í leitarstrengjunum. Leitað var að þremur 

orðum í röð í hverri leit fyrir rökliðina þrjá í tveggja andlaga sögnum: frumlag, óbeint 

andlag og beint andlag. Miðað var við sjálfgefna orðaröð í íslensku, þ.e. að fyrsta orðið 

væri frumlagið, annað orðið væri óbeina andlagið og þriðja orðið beina andlagið. Í 

flestum tilvikum var lemma hverrar sagnar notuð (nafnháttur sagnarinnar) en þannig 

fást niðurstöður með öllum beygingarmyndum hennar, síðan orð sem átti að standa í 

ákveðnu falli og loks annað orð sem átti að standa í ákveðnu falli. Einstaka sinnum 

komu svo margar niðurstöður með slíkri leit að nauðsynlegt var að takmarka leitina og 

nota ekki lemmu sagnarinnar heldur nokkrar algengar beygingarmyndir hennar.  

 

3.3 Niðurstöður úr leitum 

 

3.3.1 Yfirlit 

 

Í töflu 3 má sjá yfirlit yfir niðurstöður úr hverri leit sem framkvæmd var í 

Risamálheildinni. Andlagsfallið sem breytist hverju sinni er feitletrað. Í töflunni má sjá 

heildarfjölda dæma en það er sá fjöldi dæma sem leitin skilaði óháð því hvort sögnin 

var notuð sem tveggja andlaga sögn eða ekki en næsti dálkur til hægri, TAS dæmi 

(tveggja andlaga sagna dæmi), sýnir aðeins fjölda dæma þar sem sögnin var notuð 
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með tveimur andlögum. Þar sem ekki er hægt að leita að setningafræðilegum breytum 

í Risamálheildinni var viðbúið að sagnirnar væru ekki notaðar sem tveggja andlaga 

sagnir í öllum dæmunum. 

 

Tafla 3 

sögn hefðbundið 

fallmynstur  

óhefðbundið 

fallmynstur  

heildarfjöldi 

dæma 

TAS 

dæmi  

fjöldi frávika  hlutfall 

frávika 

borga ÞGF-ÞF ÞGF-ÞGF 1681 1034 0 0,0% 

lána ÞGF-ÞF ÞGF-ÞGF 1898 1012 0 0,0% 

úthluta ÞGF-ÞGF ÞGF-ÞF 500 350 56 16,0% 

skila ÞGF-ÞGF ÞGF-ÞF 2392 281 43 15,3% 

lofa ÞGF-ÞGF ÞGF-ÞF 447 291 35 12,0% 

afla ÞGF-EF ÞGF-ÞF 2676 2676 60 2,2% 

óska ÞGF-EF ÞGF-ÞF 591 496 90 18,1% 

synja ÞGF-EF ÞGF-ÞF 368 318 22 6,9% 

unna ÞGF-EF ÞGF-ÞF 110 28 2 7,1% 

leyna ÞF-ÞGF ÞGF-ÞGF 2710 292 56 19,2% 

leyna ÞF-ÞGF ÞGF-ÞF 95 7 0 0,0% 

leyna ÞF-ÞGF ÞF-ÞF 137 99 0 0,0% 

svipta ÞF-ÞGF ÞGF-ÞGF 760 727 40 5,5% 

svipta ÞF-ÞGF ÞGF-ÞF 186 182 0 0,0% 

svipta ÞF-ÞGF ÞF-ÞF 3453 3453 3 0,1% 

krefja ÞF-EF ÞGF-EF 2139 80 0 0,0% 

krefja ÞF-EF ÞF-ÞF 2136 242 4 1,7% 

krefja ÞF-EF ÞGF-ÞF 119 4 0 0,0% 

spyrja ÞF-EF ÞGF-EF 544 358 0 0,0% 

spyrja ÞF-EF ÞF-ÞF 6597 284 8 2,8% 

spyrja ÞF-EF ÞGF-ÞF 599 23 0 0,0% 

 

Stundum er nánast enginn munur á þeim fjölda dæma sem fundust í heildina og þeim 

fjölda dæma sem innihalda tveggja andlaga sagnir, t.d. í tilviki svipta en það skýrist af 

því að ekki er hægt að nota sögnina án óbeins andlags. Aðrar sagnir, t.a.m. krefja, 

voru sjaldnast notaðar sem tveggja andlaga sagnir heldur oftast með beinu andlagi og 

forsetningarlið: krefja e-n um e-ð. Dálkurinn fjöldi frávika sýnir fjölda dæma um 

óyggjandi tilbrigði í fallmörkun sagnarinnar og hlutfall frávika er hlutfall af þeim dæmum 
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þar sem sögnin var notuð sem tveggja andlaga sögn. Ekki voru talin með dæmi þar 

sem fall andlagsins var óljóst (og hvorki greinir né ákvæðisorð var til staðar sem skorið 

gat úr um fallið), t.d. í tilviki fallorða sem eru eins í einhverjum föllum, kvenkyns 

nafnorða sem enda á -ing þar sem oft gætir eignarfallsflótta eða nýrra 

eignarfallsmynda (t.d. ef. þekkingu en ekki ef. þekkingar) og karlkyns nafnorða þar 

sem beygingarendingin í þágufalli er ýmist -Ø eða -i (sbr. þgf. bát/báti).  

 

3.3.2 ÞGF-ÞF  

 

Ekkert dæmi fannst um frávik í fallmörkun sagnanna borga og lána. Það kemur ekki á 

óvart enda um að ræða langalgengasta fallmynstur tveggja andlaga sagna í íslensku. 

 

3.3.3 ÞGF-ÞGF 

 

Þó nokkur dæmi fundust um frávik í fallmörkun sagnanna úthluta, skila og lofa. 56 

dæmi fundust um að úthluta e-m e-ð, 43 um að skila e-m e-ð og 35 um að lofa e-m e-

ð (þar sem lofa þýddi ‘gefa loforð’ en ekki ‘leyfa’). Eins og sjá má í töflu 3 var hlutfall 

frávika af dæmum þessara sagna nokkuð svipað. Í (8) má sjá dæmi úr 

Risamálheildinni sem sýna frávik í fallmörkun sagnanna.   

 

(8) a. [...] hvort sveitarfélög eigi að úthluta trúfélögum lóðir endurgjaldslaust 

 undir tilbeiðsluhús [...] (Mbl.is, 30. maí 2014). 

 b. [...] byggja upp atvinnuveg sem innan fárra ára gæti skilað ríkissjóði 

 marga milljarða árlega í skatttekjur beint og óbeint. (Bæjarins besta, 23. maí 

 2017). 

 c. [...] þeir hafi lofað Skotum meiri völd og að þær breytingar yrðu kynntar 

 strax á föstudag. (RÚV, 21. september 2014). 

 

Öll þessi dæmi eru úr fréttamiðlum en langflest frávikin í fallmörkun sagnanna fundust 

einmitt í fréttatextum og fæst í stjórnsýslutextum.  
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3.3.4 ÞGF-EF 

 

Af sögnunum fjórum sem hafa mynstrið ÞGF-EF fundust langflest dæmi um sögnina 

afla og hún var einnig sú sögn sem hafði lægst hlutfall frávika. Nokkuð var um frávik í 

fallmörkun óska, en 90 dæmi fundust að óska e-m e-ð. Sagnirnar synja og unna höfðu 

svipað hlutfall frávika en þó fundust afar fá dæmi um unna sem tveggja andlaga sögn 

og í flestum þeirra var um að ræða orðasambandið unna sér hvíldar. Í (9) má sjá dæmi 

úr Risamálheildinni sem sýna frávik í fallmörkun ÞGF-EF sagnanna.   

 

(9) a. Gert er ráð fyrir að þessi starfsemi afli landinu milljónir dollara í tekjur 

 árlega. (Viðskiptablaðið, 14. desember 2010). 

 b. Þeir sáu Rikjaard biðjast afsökunar fyrir að hafa ekki óskað honum gott 

 kvöld. (Vísir, 25. febrúar 2005). 

 c. [...] í kjölfarið stefndi hún Barnaverndarstofu fyrir að hafa synjað henni 

 leyfið. (DV, 9. júní 2018). 

 d. [...] hvorki Salvini né leiðtogi hinnar frjálslyndu Fimmstjörnu hreyfingar, Luigi 

 Di Maio efnahagsmálaráðherra gátu unnt hinum 

 forsætisráðherraembættið. (Viðskiptablaðið, 20. ágúst 2019). 

 

Þessi dæmi eru öll fengin úr fréttamiðlum, líkt og nánast öll frávikin sem fundust í 

fallmörkun sagnanna fjögurra. 

 

3.3.5 ÞF-ÞGF 

 

Nokkur fjöldi dæma fannst um frávik í fallmörkun sagnanna leyna og svipta. 56 dæmi 

fundust um fallmynstrið leyna e-m e-u og 40 dæmi um að svipta e-m e-u. Engin dæmi 

fundust um fallmynstur gefa-sagna, þ.e. að leyna e-m e-ð eða svipta e-m e-ð. Ekkert 

dæmi fannst um að leyna e-n e-ð en þrjú dæmi fundust um að svipta e-n e-ð. Því eru 

nánast einu tilbrigðin í fallmörkun leyna og svipta á þann veg að fall óbeina andlagsins 

breytist úr þolfalli í þágufall og fallmynstrið verði þannig ÞGF-ÞGF. Í (10) má sjá dæmi 

úr Risamálheildinni sem sýna frávik í fallmörkun sagnanna. 
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(10) a. [...] að Ásmundur Einar hafi einfaldlega leynt ríkisstjórninni upplýsingum 

 um niðurstöðu rannsóknar ráðuneytis síns. (Kjarninn, 1. maí 2018). 

 b. Það er ekki nóg, að þeir svipti fólki öllum mannréttindum, heldur gera 

 þeir beinlínis tilraun til að eyðileggja þingræðið í landinu [...] (Alþingisræða, 

 1942). 

 c. Blizzard svipti hann meistaratitilinn [...] (Vísir, 15. október 2019). 

 

Eins og alltaf eru flest frávikin í fallmörkun sagnanna að finna í fréttatextum og ýmiss 

konar vefmiðlum en forvitnilegt er að sjá eitt þessara dæma er úr þingræðu frá 1942 

sem bendir til þess að frávikið sé sennilega ekki alveg nýtt af nálinni.  

 

3.3.6 ÞF-EF 

 

Fjögur dæmi um frávik í fallmörkun sagnarinnar krefja fundust við leitina í 

Risamálheildinni. Sögnin er ekki óalgeng og lifir ágætu lífi sem tveggja andlaga sögn 

(krefja e-n e-s) en hún er ekki síður notuð með óbeinu andlagi og forsetningarlið (krefja 

e-n um e-ð) ef marka má dæmi úr Risamálheildinni. 11 dæmi fundust um tilbrigði í 

fallmörkun sagnarinnar spyrja og í þeim var beint andlag sagnarinnar alltaf nafnorðið 

spurning. Eins og hefur verið rætt eru stundum notaðar nýjar eignarfallsmyndir 

kvenkyns nafnorða sem enda á -ing (eða annað fall) og því var þess gætt að telja 

aðeins með þau dæmi þar sem fall var alveg greinilegt, þ.e. þar sem ákvæðisorð eða 

greinir var einnig til staðar sem skar úr um fall liðarins (t.d. þessa spurningu eða 

spurninguna). Í (11) má sjá dæmi úr Risamálheildinni sem sýna frávik í fallmörkun 

sagnanna.  

 

(11) a. Páll Óskar kallaði strákana upp á svið og Axel spurði makann 

 spurninguna sem allir vilja fá. (Vísir, 17. apríl 2017). 

 b. [...] komið með krók á móti bragði og krefur þrotamanninn rúma milljón í 

 tryggingu. (DV, 3. október 2009).  

 

Hér eru bæði dæmin úr fréttamiðlum. Fyrra dæmið sýnir með óyggjandi hætti að um 

frávik er að ræða þar sem orðið spurning er með greini. Eins og áður sagði fundust 

aðeins fjögur dæmi um frávik með krefja þar sem beina andlagið er í þolfalli í stað 
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eignarfalls. Þar sem sögnin er oftast notuð með beinu andlagi og forsetningarliðnum 

um sem stýrir þolfalli er ekki loku fyrir það skotið að í þessum fjórum dæmum sé í raun 

ekki um frávik að ræða heldur vanti einfaldlega forsetninguna um.  

 

3.4 Samantekt 

 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um leit að dæmum í Risamálheildinni sem sýna frávik 

í fallmörkun tveggja andlaga sagna. Leitað var að frávikum í fallmörkun 13 tveggja 

andlaga sagna í átt að mynstrinu ÞGF-ÞF en þau eru mismörg eftir sögnum. Þær 

sagnir sem sýndu hæst hlutfall frávika í fallmörkun voru leyna, óska og úthluta. Næsti 

kafli fjallar um hvernig leitin í Risamálheildinni var nýtt við gerð dómaprófs sem lagt 

var fyrir á netinu og niðurstöður þess.  
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4 Könnun 

 

4.1 Aðferðafræði 

 

Af þeim 13 sögnum sem leitað var að í Risamálheildinni var ákveðið að nota tíu í 

könnunina, tvær fyrir hvert fallmynstur. Þær tvær sagnir úr hverju mynstri sem flest 

frávik fundust um voru valdar (auk gefa-sagnanna tveggja sem hafa fallmynstrið ÞGF-

ÞF og sýndu engin tilbrigði í fallmörkun) og þær má sjá í (12). 

 

(12) a. ÞGF-ÞF: borga, lána 

 b. ÞGF-ÞGF: úthluta, skila 

 c. ÞGF-EF: óska, afla 

 d. ÞF-ÞGF: leyna, svipta 

 e. ÞF-EF: krefja, spyrja 

 

Ákveðið var að semja könnun í formi dómaprófs til að athuga að hvaða marki 

þátttakendur samþykktu tilbrigði í fallmörkun tveggja andlaga sagna. Dómapróf eru 

vinsæl til þess að kanna ýmis fyrirbæri í málvísindum, einkum á sviði setningafræði, 

enda eru þau einföld og ódýr í framkvæmd auk þess að gefa upplýsingar um mat 

málhafa á setningum, bæði jákvætt og neikvætt. Slík könnun hentar viðfangsefni 

þessarar ritgerðar vel þar sem ætlunin var að athuga hvort dæmi um tilbrigði fyndust í 

fallmörkun tveggja andlaga sagna og hvort málhafar mætu setningar sem sýndu frávik 

tækar eða ótækar. Dómapróf eru ekki gallalaus frekar en aðrar rannsóknaraðferðir; 

málhöfum er treyst til að meta eigin máltilfinningu og hætta er á að þeir leggi mat á 

annað en það sem verið er að kanna hverju sinni, t.d. orðalag (sjá t.d. Höskuldur 

Þráinsson o.fl., 2013, bls. 53). Auk þess er ávallt hætta á því að fólk líti á kannanir af 

þessu tagi sem eins konar próf og merki við það sem það telur „rétt mál“ í stað þess 

að miða við eigin máltilfinningu. Erfitt er að komast alveg fram hjá þessari tilhneigingu 

fólks en í leiðbeiningum til þátttakenda var lögð áhersla á að þeir mætu setningarnar 

eftir eigin máltilfinningu og ekki væri um próf að ræða.  
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4.2. Forkönnun 

 

Eins og venja er var lögð forkönnun fyrir nokkra málhafa áður en aðalkönnunin var 

send út til þess að sjá hvort einhverjir greinilegir annmarkar kæmu í ljós, þar á meðal 

hvort þátttakendum þætti eitthvað óljóst eða flókið. Þá væri tími til að breyta og bæta 

áður en aðalkönnunin yrði send út og fleiri svörum safnað. Leitað var til tíu vina og 

vandamanna til að taka þátt í forkönnuninni. Svör þeirra voru skoðuð og borin saman, 

þau spurð hvað mætti betur fara, hvort eitthvað hefði verið óljóst og hvort þeim hefði 

þótt könnunin of löng. Svo reyndist ekki vera.     

 Forkönnunin samanstóð af alls 60 setningum, 24 setningum sem sneru að 

fallmörkun tveggja andlaga sagna og 36 setningum til uppfyllingar. Því voru 2,5 

uppfyllingarsetningar á móti hverri prófsetningu. Miðað var við að ekki tæki lengri tíma 

en 10–15 mínútur að taka könnunina til þess að fá sem flest svör og í þeirri von að 

þátttakendur kláruðu könnunina í stað þess að hætta í miðju kafi, eins og stundum vill 

gerast þegar kannanir eru langar. Þótt markmið könnunarinnar væri fyrst og fremst að 

athuga hvort málhafar samþykktu tilbrigði í fallmörkun tveggja andlaga sagna, óháð 

félagslegum breytum, var ákveðið að spyrja um kyn, aldur og menntun þátttakenda.  

 Prófsetningarnar voru samdar með raunveruleg dæmi úr Risamálheildinni til 

hliðsjónar en ekki var hægt að nota dæmi þaðan í óbreyttri mynd þar sem mikilvægt 

er að hafa prófsetningar eins einfaldar að byggingu og hægt er. Prófsetningarnar voru 

með ómarkaðri orðaröð í íslensku en með því er átt við hlutlausa orðaröð setninga 

sem er FSA eða frumlag – sögn – andlag í tilviki íslensku. Setningarnar voru auk þess 

heldur stuttar og án slettna og umdeildra orða til þess að forðast að þátttakendur legðu 

mat á röng atriði eða misskildu setninguna. Aðalsögnin í setningunum kom næst á 

undan andlögunum og samræmi var í lengd andlaga í prófsetningum sem sneru að 

sömu sögn. Sneitt var hjá orðum þar sem fallmörkun getur verið óskýr eða tilbrigði eru 

til staðar, t.a.m. í kvenkyns nafnorðum sem enda á -ing þar sem oft gætir 

eignarfallsflótta eða nýrra eignarfallsmynda sem og sterkum karlkynsorðum þar sem 

beygingarendingin í þágufalli er ýmist -Ø eða -i, eins og rætt var í 3. kafla. Stundum 

var bætt við ákvæðisorðum til að sýna fall liðarins enn betur.  

 Eins og áður sagði voru tíu tveggja andlaga sagnir notaðar í könnuninni og 24 

prófsetningar samdar. Fyrir hverja sögn voru tvær prófsetningar, ein með hefðbundinni 

fallmörkun og önnur með óhefðbundinni. Sagnirnar leyna og svipta voru 
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undantekningar frá því. Þær geta haft þrjú möguleg afbrigði í fallmörkun í átt að gefa-

sögnum: ÞGF-ÞGF, ÞF-ÞF og ÞGF-ÞF. Því komu þær fyrir í fjórum setningum hver 

þar sem hefðbundin fallmörkun var í einni setningu en frávik frá hefðbundnu falli í 

hinum þremur. Sama má reyndar segja um sagnirnar spyrja og krefja en þrátt fyrir það 

höfðu þær aðeins tvær setningar hvor. Þetta ósamræmi var síðar leiðrétt í 

aðalkönnuninni.   

 Uppfyllingarsetningarnar snertu á ýmsum málfræðiatriðum og höfðu þann 

tilgang að dreifa athygli þátttakenda svo þeir áttuðu sig ekki á hvað verið var að kanna. 

Þær voru af þrennu tagi: í fyrsta lagi setningar sem ætla mætti að langflestum eða 

öllum íslenskum málhöfum þyki tækar, í öðru lagi setningar sem ætla mætti að 

langflestum eða öllum íslenskum málhöfum þyki ótækar og í þriðja lagi setningar sem 

sýna tilbrigði í máli og ætla mætti að séu ýmist metnar tækar, vafasamar eða ótækar 

af íslenskum málhöfum. Þetta var gert til þess að sjá hvort svörum þátttakenda væri 

almennt treystandi. Gætt var að því að uppfyllingarsetningarnar innihéldu ekki 

vafaatriði sem snertu fall svo þátttakendur áttuðu sig ekki á hvað verið væri að kanna. 

Dreifing próf- og uppfyllingarsetninganna var að einhverju leyti handahófskennd en 

gætt var sérstaklega að því að hafa langt bil milli prófsetninga sem sneru að sömu 

sögn og að tækar setningar, ótækar og vafasamar kæmu með nokkuð jöfnu millibili.  

 Í könnuninni voru þátttakendur beðnir um að meta setningarnar með því að 

velja milli þriggja valmöguleika: 1) Já: eðlileg setning, svona get ég vel sagt; 2) ?: ég 

myndi varla segja svona; 3) Nei: ótæk setning, svona get ég ekki sagt. Þessi kvarði er 

sá sami og var notaður í rannsóknarverkefninu Tilbrigði í íslenskri setningagerð en út 

frá niðurstöðum forkannana þess verkefnis þar sem gerðar voru tilraunir með tvo, þrjá 

eða fjóra valkosti þótti hann henta best (Höskuldur Þráinsson o.fl., 2013, bls. 30–32). 

Í BA–ritgerð sinni um áhrif fjölgunar svarmöguleika í könnunum á dreifingu svara 

komst Guðlaugur Jón Árnason (2007) að sömu niðurstöðu, en með þriggja kosta skala 

hafa þátttakendur möguleika á að meta setningar vafasamar en niðurstöður bentu ekki 

til þess að þátttakendur ofnotuðu þann svarmöguleika til að komast hjá því að taka 

afstöðu. Tilraunir Guðlaugs sýndu að niðurstöður úr fimm og sjö gilda skala könnunum 

væru torræðar og sveiflukenndar og eftir því sem valmöguleikar eru fleiri verður töluleg 

úrvinnsla sömuleiðis flóknari.  

 Könnunin var sett upp í þjónustunni Google Forms þar sem hún er ókeypis og 

auðveld í notkun. Í upphafi var lagt upp með að hafa sérstakan athugasemdadálk við 

hverja setningu, líkt og í Tilbrigðaverkefninu, en slíkt reyndist ekki vera í boði í Google 
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Forms. Þótt athugasemdir þátttakenda geti verið gagnlegar fyrir rannsakendur kom þó 

í ljós að tiltölulega fáir nýttu sér þann kost í Tilbrigðaverkefninu (Höskuldur Þráinsson 

o.fl., 2013) svo það var ekki talið koma að sök í þessari rannsókn. Alla forkönnunina 

má nálgast í viðauka A. 

 

4.3 Breytingar 

 

Aðspurðir töldu þátttakendurnir í forkönnuninni hana ekki of langa og sögðust flestir 

hafa verið um 5–10 mínútur að svara henni. Því var ekki talin ástæða til að stytta hana. 

Hlutföll prófsetninga og uppfyllingarsetninga breyttust þó þar sem ákveðið var að 

sagnirnar leyna og svipta myndu aðeins hafa tvær setningar hvor eins og hinar 

sagnirnar, en í forkönnuninni voru fjórar prófsetningar fyrir hvora sögn. Eins og bent 

var á í kafla 4.2.1 gætti því ósamræmis í forkönnuninni þar sem sagnirnar svara og 

krefja hafa þrjú möguleg tilbrigði í fallmörkun eins og leyna og svipta en höfðu þó 

aðeins tvær prófsetningar hvor. Því var ákveðið að sleppa því að kanna mat 

þátttakenda á fallmynstrinu ÞGF-ÞF og ÞF-ÞF hvað varðar sagnirnar svipta og leyna 

og kanna eingöngu mynstrið ÞGF-ÞGF. Aðeins fundust fjögur dæmi um tilbrigðið ÞF-

ÞF í fallmörkun svipta og leyna í Risamálheildinni og engin um ÞGF-ÞF. Talsvert mörg 

dæmi fundust hins vegar um ÞGF-ÞGF. Vissulega hefði verið hægt að bæta við fjórum 

prófsetningum um fallmörkun svara og krefja til þess að spyrja um öll tilbrigðin sem 

möguleg eru en þá hefðu prófsetningarnar verið orðnar 28 talsins og 

uppfyllingarsetningarnar a.m.k. 70 miðað við 2,5 uppfyllingarsetningar fyrir hverja 

prófsetningu og 84 ef miðað væri við að prófsetningar væru þriðjungur könnunarinnar. 

Það var talið of langt og því ákveðið að sleppa frekar fjórum setningum og bæta við 

fjórum uppfyllingarsetningum í staðinn þannig að könnunin yrði enn 60 setningar en 

hlutfall prófsetninga og uppfyllingarsetninga 20/40 í stað 24/36. 

 Fáeinar setningar voru einfaldaðar og uppröðun breyttist lítillega vegna 

fækkunar prófsetninganna en að öðru leyti var könnuninni nær ekkert breytt, þar sem 

niðurstöður forkönnunarinnar bentu ekki til þess að nein setning væri gölluð eða hefði 

oft verið misskilin. Alla aðalkönnunina má nálgast í viðauka B.  
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4.4 Aðalkönnun 

 

Aðalkönnuninni var deilt á Facebook, einu sinni á síðu höfundar þar sem hún fékk átta 

áframdeilingar og í hópunum Málspjall, Íslenskt mál og Málvöndunarþættinum þar sem 

áhugafólk um íslensku á í samskiptum. Auk þess var könnuninni deilt á Facebook-

hópnum Beauty tips og Twitter-síðu höfundar í von um að ná til yngri þátttakenda. 

Könnunin var opin í fimm daga en samtals tóku 838 manns þátt í henni. Ekki kláruðu 

allir þátttakendur könnunina en hver spurning var með 828–838 svör. Til að einfalda 

úrvinnslu gagnanna voru einungis nýtt svör þátttakenda sem höfðu metið allar 

setningarnar en við það fækkaði svörunum í 736. Alls voru því notuð svör um 88% 

þátttakenda. Hlutföll kyns, aldurs og menntunar voru borin saman milli þeirra 838 

þátttakenda sem svöruðu og þeirra 736 sem voru eftir að grisjun lokinni til þess að 

athuga hvort samsetning hópsins hefði breyst mikið en hlutföllin voru nær alveg þau 

sömu. Í viðauka C er að finna upplýsingar um kyn, aldur og menntun þátttakenda. 

 Eins og rætt var í kafla 4.2.1 áttu sumar uppfyllingarsetninganna að vera 

fullkomlega tækar í íslensku máli, t.d. Nágranni ömmu minnar er mjög frægur, en aðrar 

algjörlega ótækar, t.d. Grimmi hundurinn sem býr á móti mér bítti mig áðan. Langflestir 

þátttakendur mátu slíkar setningar eins og búist var við en eins og alltaf í svona 

könnunum voru einhverjir sem svöruðu já þar sem von var á nei og öfugt. Svör þeirra 

þátttakenda við könnuninni í heild voru þess vegna skoðuð betur til þess að athuga 

hvort einhverjir þátttakendur hefðu greinilega ekki tekið könnunina samviskusamlega 

eða svarað alltaf já eða alltaf nei. Ekkert benti hins vegar til þess og því var ákveðið 

að grisja ekki frekar og nota svör þeirra 736 þátttakenda sem lögðu mat á allar 

setningarnar.  

 

4.5 Niðurstöður 

 

4.5.1 ÞGF-ÞF 

 

Tafla 4 sýnir mat þátttakenda á setningum sem snerta sagnirnar borga og lána, en 

þær tilheyra langalgengasta fallmynstri tveggja andlaga sagna: ÞGF-ÞF. Óhefðbundið 

fall andlaga er feitletrað.  
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Tafla 4 

sögn mynstur setning já ? nei 

borga ÞGF-ÞF Fyrirtækið borgaði starfsfólkinu 
lágmarkslaun. 
 

96,6% (711) 3,1% (23) 0,3% (2) 

ÞGF-ÞGF Nýi leigjandinn hefur ekki enn 
borgað mér leigunni. 
 

4,2% (31) 2,0% (15) 93,8% 

(690) 

lána ÞGF-ÞF Ríkið lánaði sveitarfélaginu margar 
milljónir. 
 

96,5% (710) 2,2% (16) 1,3% (10) 

ÞGF-ÞGF Felix lánaði mér útilegudótinu sínu. 
 

0,5% (4) 0,4% (3) 99,1% 

(729) 

 

Setningarnar sem sýndu hefðbundna fallmörkun sagnanna fengu báðar afar hátt 

hlutfall jákvæðra dóma hjá þátttakendum eins og við var að búast. Engin dæmi fundust 

um tilbrigði í fallmörkun sagnanna við leit í Risamálheildinni og svör þátttakenda 

könnunarinnar ríma að mestu leyti við það, t.d. mátu um 99% þátttakenda fallmynstrið 

ÞGF-ÞGF með sögninni lána í setningunni Felix lánaði mér útilegudótinu sínu ótæka 

og aðeins 0,5% mátu hana tæka. Mat þátttakenda á sambærilegri setningu með 

sögninni borga, Nýi leigjandinn hefur ekki enn borgað mér leigunni, kemur þó aðeins 

á óvart þar sem nokkuð færri mátu hana ótæka, þótt hlutfallið sé vissulega enn hátt 

eða tæp 94%, og mun fleiri mátu hana tæka, eða 4,2%. Ekki er augljóst hver skýringin 

á þessum mun gæti verið. 

 

4.5.2 ÞGF-ÞGF 

 

Í töflu 5 má sjá mat þátttakenda á setningum sem snúa að sögnunum úthluta og skila. 
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Tafla 5 

sögn mynstur setning já ? nei 

úthluta ÞGF-ÞGF Kennarinn úthlutaði 
nemendunum auðveldum 
verkefnum. 

 

75,4% (555) 10,7% (79) 13,9% 

(102) 

ÞGF-ÞF Sveitarfélög þurfa að úthluta 
trúfélögum ókeypis lóðir. 

 

36,1% (266) 7,9% (58) 56,0% 

(412) 

skila ÞGF-ÞGF Danir skiluðu Íslendingum 
handritunum árið 1971. 

 

91,2% (671) 4,1% (30) 4,7% 

(35) 

ÞGF-ÞF Ég steingleymdi að skila henni 
pennann. 

 

4,2% (31) 2,2% (16) 93,6% 

(689) 

 

Setningarnar tvær sem sýna hefðbundna fallmörkun sagnanna voru báðar metnar 

tækar af flestum þátttakendum þótt athygli veki að önnur er með töluvert lægra hlutfall, 

en „einungis“ 75% þátttakenda mátu setninguna Kennarinn úthlutaði nemendunum 

auðveldum verkefnum tæka. Úthluta er tiltölulega algeng sögn í íslensku og auk þess 

ætti fall beina andlagsins að vera mjög skýrt þar sem beygingarending þágufalls 

fleirtölu í íslensku er ávallt -um og liðurinn samanstendur af tveimur orðum. Því var 

ákveðið að skoða hvort þau sem mátu hefðbundna fallmörkun úthluta vafasama eða 

ótæka og þau sem mátu tilbrigðin tæk væru að einhverju leyti sama fólkið, þ.e. hvort 

einhver samþykktu aðeins frávikin. Í ljós kom að af þeim 181 þátttakanda sem mat 

hefðbundna fallmörkun úthluta ótæka voru 72 sem samþykktu frávikið eða tæp 40%. 

Samtals 109 þátttakendur sögðu hvorki já við hefðbundinni né óhefðbundinni 

fallmörkun sagnarinnar en það gæti þýtt að úthluta sé ekki síður notuð með beinu 

andlagi auk forsetningarliðar en sem tveggja andlaga sögn, þ.e. úthluta e-u til e-s 

frekar en úthluta e-m e-u eða úthluta e-m e-ð. Í viðauka D er að finna nánari 

upplýsingar um dreifingu svara á öllum setningunum, þ.e. hve margir sögðu já við 

setningu A en nei við setningu B, já við bæði A og B, nei við setningu A en já við B 

o.s.frv.  

 Rúmlega þriðjungur þátttakenda samþykkti setninguna Sveitarfélög þurfa að 

úthluta trúfélögum ókeypis lóðir þar sem er frávik í fallmörkun sagnarinnar úthluta og 

beina andlagið er í þolfalli í stað hins hefðbundna þágufalls, en þetta er sú setning 

með óhefðbundnu falli sem hlaut samþykki flestra þátttakenda í allri könnuninni. 

Hlutfall þeirra sem mátu hana tæka er ívið hærra en hefði mátt búast við sé litið til 

dæma úr Risamálheildinni þar sem föll andlaga úthluta voru ÞGF-ÞF í 16% dæma.  
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Ekki er ólíklegt að merking úthluta eigi þátt í því að um þriðjungur þátttakenda hafi 

samþykkt fallmynstrið ÞGF-ÞF með henni í stað ÞGF-ÞGF, en ýmsar sagnir sem eru 

merkingarlega skyldar úthluta hafa einmitt andlagsmynstrið ÞGF-ÞF, t.d. skammta, 

gefa, veita, útvega o.fl.  

 Þótt þetta bendi til þess að þó nokkur tilbrigði séu til staðar í fallmörkun úthluta 

er annað að segja um sögnina skila. Aðeins 4,2% mátu setninguna Ég steingleymdi 

að skila henni pennann tæka og tæp 94% mátu hana ótæka. Þessar niðurstöður koma 

ekki síður á óvart út frá dæmum Risamálheildarinnar þar sem sagnirnar úthluta og 

skila sýndu svipað hlutfall tilbrigða af dæmum, 16% í tilviki úthluta eins og áður sagði 

og 15,3% í tilviki skila. Þegar dæmin úr Risamálheildinni sem sýndu frávik í fallmörkun 

eru skoðuð sést þó að meirihluti þeirra inniheldur sögnina skila í örlítið annarri 

merkingu en í setningunni sem samin var fyrir könnunina. Í setningunni Ég 

steingleymdi að skila henni pennann merkir sögnin skila ‘gefa e-m e-ð til baka’ en í 

mörgum setninganna í Risamálheildinni merkir hún í raun ‘afla; gefa af sér’ og er mikið 

notuð í íþróttamáli, t.d. Það var síðasta korterið sem skilaði Stjörnunni stigin tvö (Vísir, 

25. nóvember 2018). Þessi merkingarmunur gæti skýrt hvers vegna færri þátttakendur 

samþykktu tilbrigði í fallmörkun skila í könnuninni en hefði mátt búast við miðað við 

Risamálheildina. Forvitnilegt hefði verið að kanna mat þátttakenda á setningu þar sem 

merking skila væri áþekkari þeirri sem er í flestum dæmanna úr Risamálheildinni og 

sjá hvort sú setning hefði hlotið fleiri jákvæða dóma. 

 

4.5.3 ÞGF-EF 

 

Tafla 6 sýnir mat þátttakenda á setningum sem með sögnunum óska og afla. 
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Tafla 6 

sögn mynstur setning já ? nei 

óska ÞGF-EF Tommi óskaði sér nýs sleða í 
jólagjöf. 
 

79,6% (586) 11,2% (82) 9,2% (68) 

ÞGF-ÞF Hann óskaði þeim góða ferð. 
 

9,7% (71) 6,1% (45) 84,2% 

(620) 

afla ÞGF-EF Mikilvægt er að afla sér traustra 
upplýsinga á tímum falsfrétta. 
 

93,6% (689) 4,4% (32) 2,0% (15) 

ÞGF-ÞF Áhrifavaldar afla sér miklar tekjur á 
samfélagsmiðlum. 
 

4,8% (35) 6,1% (45) 89,1% 

(656) 

 

Setningarnar sem sýndu hefðbundna fallmörkun voru samþykktar af langflestum 

þátttakendum. Þótt hlutfall þeirra sem samþykktu tilbrigði í fallmörkun sagnanna hafi 

ekki verið hátt er forvitnilegt að sjá tvisvar sinnum fleiri frávik í fallmörkun óska en afla. 

Sambærilegur munur sást einnig í dæmum Risamálheildarinnar en þó var hann 

nokkuð meira afgerandi þar, en þar sýndu rúmlega átta sinnum fleiri dæmi tilbrigði í 

fallmörkun óska en afla. Auk þess var hlutfall dæma með frávikum í fallmörkun óska 

tæplega tvisvar sinnum hærra í Risamálheildinni en samþykkt var í þessari könnun. 

Þó voru mörg dæmanna úr Risamálheildinni áþekk setningunni sem þátttakendur áttu 

að meta, s.s. að óska e-m gott kvöld, óska e-m gleðilegt ár og óska e-m góða ferð. 

Halda mætti fram að orðasambönd á borð við óska e-m góðrar ferðar/gleðilegs árs 

o.s.frv. væru ólíklegri til að sýna tilbrigði þar sem þau eru algeng og á einhvern hátt 

stöðluð í málinu en ef til vill hefði verið betra að láta þátttakendur meta setningu sem 

innihéldi ekki fast orðasamband.  

 Þátttakendur könnunarinnar samþykktu tilbrigði í fallmörkun afla í ögn meira 

mæli en búast hefði mátt við miðað við dæmi Risamálheildarinnar þar sem aðeins 

2,2% dæma sýndu frávik á móti 4,8% jákvæðra svara þátttakenda. Þó eru hlutföllin 

afar lág í báðum tilvikum og því sennilega lítið um tilbrigði í fallmörkun sagnarinnar í 

máli fólks. Tiltölulega fáar sagnir í íslensku taka eignarfallsandlag og þeim hefur 

fækkað mikið síðan í fornmáli (Jóhannes Gísli Jónsson og Þórhallur Eyþórsson, 2011). 

Því hefði jafnvel mátt búast við meiri tilbrigðum í falli beina andlagsins en raun bar 

vitni. 
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4.5.4 ÞF-ÞGF 

 

Í töflu 7 má sjá mat þátttakenda á setningum sem snúa að sögnunum leyna og svipta. 

 

Tafla 7 

sögn mynstur setning já ? nei 

leyna ÞF-ÞGF Konan leyndi eiginmanninn 
sannleikanum. 
 

60,5% (445) 15,6% (115) 23,9% 

(176) 

ÞGF-ÞGF Þingið leyndi þjóðinni 
upplýsingum. 
 

31,8% (234) 17,1% (126) 51,1% 

(376) 

svipta ÞF-ÞGF Ákveðið var að svipta 
sigurvegarann titlinum. 
 

90,3% (665) 4,8% (35) 4,9% (36) 

ÞGF-ÞGF Nefndin svipti hlauparanum 
verðlaunum vegna lyfjanotkunar. 
 

17,7% (130) 9,5% (70) 72,8% 

(536) 

 

Setningin sem sýnir hefðbundna fallmörkun leyna, ÞF-ÞGF, er sú setning með 

hefðbundinni fallmörkun í könnuninni sem fékk langlægsta hlutfall jákvæðra dóma eða 

aðeins um 60%. Hlutfall þeirra sem mátu frávikið tækt var það næsthæsta í könnuninni 

eða tæp 32%. Athygli vekur að mun fleiri samþykktu hefðbundna fallmörkun svipta en 

leyna og mun færri samþykktu frávik í fallmörkun svipta en leyna. Svipta er dæmi um 

sögn sem getur sjaldnast verið án óbeins andlags, a.m.k. ekki ef merkingin er ‘taka e-

ð frá e-m’. Því hafa málhafar næg tækifæri til að tileinka sér „rétt“ fall á óbeina 

andlaginu en annað er að segja um sögnina leyna. Hún getur auðveldlega verið án 

óbeins andlags, hvort sem hún er notuð einungis með beinu andlagi, leyna e-u, eða 

einnig með forsetningarlið, leyna e-u fyrir e-m.  

 Þar sem svo lágt hlutfall þátttakenda mat hefðbundna fallmörkun leyna tæka 

(og þriðjungur mat frávikið tækt) beindist grunur að því að hún væri e.t.v. sjaldnast 

notuð sem tveggja andlaga sögn, ólíkt svipta, og því væru málhafar óvissir hvert fall 

óbeina andlagsins ætti að vera. Til að sannreyna þá tilgátu var borin saman notkun 

leyna og svipta með slembiúrtaki 200 dæma fyrir hvora sögn úr Risamálheildinni og 

niðurstöðurnar voru nokkuð afgerandi. Í 92,5% dæma með sögninni svipta var hún 

notuð sem tveggja andlaga sögn en í aðeins 7,5% dæma með leyna var hún notuð 

sem tveggja andlaga sögn. Langoftast var leyna notuð með einungis einu andlagi, þ.e. 

leyna einhverju. Þetta gæti annars vegar skýrt hvers vegna nokkur óvissa virðist ríkja 
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um fall óbeina andlagsins með leyna og hins vegar hvers vegna engin dæmi fundust í 

Risamálheildinni um frávik í falli beina andlagsins.  

 Frávikið leyna e-m e-u, þ.e. þágufall á óbeinu andlagi leyna í stað þolfalls, er 

einnig forvitnilegt í ljósi þess sem Jóhannes Gísli Jónsson heldur fram í greininni Case 

and Double Objects in Icelandic (2000), en þar segir að óbein andlög sem hafi 

merkingarhlutverkið viðtakandi eða njótandi séu alltaf í þágufalli og að óbein andlög í 

þolfalli séu hvorki viðtakendur né njótendur. Óbeint andlag með leyna verður seint talið 

hefðbundinn viðtakandi eða njótandi en þó samþykkti um þriðjungur þátttakenda í 

könnuninni þágufall á óbeinu andlagi leyna, sem er í hálfgerðri mótsögn við greiningu 

Jóhannesar. Því má velta fyrir sér hvort fall óbeins andlags snúi frekar að 

merkingarhlutverki þess eða málfræðihlutverki, þ.e. hvort þágufallið í leyna e-m e-u 

orsakist af því að raunverulega sé um að ræða e.k. viðtakanda eða njótanda eða 

vegna þess að um er að ræða óbeint andlag.  

  

4.5.5 ÞF-EF 

 

Tafla 8 sýnir mat þátttakenda á setningum með sögnunum krefja og spyrja. 

 

Tafla 8 

sögn mynstur setning já ? nei 

krefja ÞF-EF Þau kröfðu stjórnmálamanninn 
skýringa. 
 

86,6% (637) 8,4% (62) 5,0% (37) 

ÞF-ÞF Almenningur krafði þingið svör. 
 

8,2% (60) 5,8% (43) 86,0% 

(633) 

spyrja ÞF-EF Jóna spurði kennarann margra 
spurninga. 
 

95,1% (700) 2,6% (19) 2,3% (17) 

ÞF-ÞF Hver aðdáandi mátti spyrja 
poppstjörnuna eina spurningu. 
 

9,0% (66) 8,1% (60) 82,9% 

(610) 

 

Hefðbundin fallmörkun, ÞF-EF, var samþykkt af flestum þátttakendum, þó í aðeins 

minna mæli í tilviki krefja. Hlutfall jákvæðra dóma um setningarnar sem sýndu frávik í 

fallmörkun sagnanna var líka svipað og ekki mjög hátt, eða 8,2% og 9%. Eins og oftast 

eru þau hlutföll nokkuð hærri en í Risamálheildinni, en aðeins 1,7% dæma þaðan 

sýndu afbrigðið ÞF-ÞF í fallmörkun krefja og 2,8% í fallmörkun spyrja. Báðar sagnirnar 
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geta tekið beint andlag auk forsetningarliðar í stað tveggja andlaga, þ.e. krefja e-n um 

e-ð og spyrja e-n um e-ð. 92 þátttakendur sögðu hvorki já við hefðbundinni né 

óhefðbundinni fallmörkun krefja og ekki er ólíklegt að margir noti sögnina aðeins með 

einu andlagi og forsetningarlið. Hins vegar voru nokkuð færri, eða 29 manns, sem 

sögðu hvorki já við hefðbundinni né óhefðbundinni fallmörkun spyrja.  

 

4.6 Samantekt 
 

Í þessum kafla hefur verið rætt um gerð forkönnunar, breytingar sem gerðar voru á 

könnuninni og loks niðurstöður aðalkönnunarinnar. Þegar á heildina er litið virðast 

tilbrigði í fallmörkun tveggja andlaga sagna ekki vera að ryðja sér til rúms af miklum 

krafti í íslensku þótt þau fyrirfinnist að einhverju marki. Í töflu 9 gefur að líta þær fimm 

setningar sem innihalda frávik í fallmörkun tveggja andlaga sagna sem fengu hæst 

hlutfall jákvæðra dóma, raðað frá hæsta hlutfalli til þess lægsta.  

 

Tafla 9 

sögn mynstur setning já ? nei 

úthluta ÞGF-ÞF Sveitarfélög þurfa að úthluta 
trúfélögum ókeypis lóðir. 
 

36,1% (266) 7,9% (58) 56,0% 

(412) 

leyna ÞGF-ÞGF Þingið leyndi þjóðinni 

upplýsingum. 

31,8% (234) 17,1% (126) 51,1% 

(376) 

svipta ÞGF-ÞGF Nefndin svipti hlauparanum 
verðlaunum vegna lyfjanotkunar. 
 

17,7% (130) 9,5% (70) 72,8% 

(536) 

óska ÞGF-ÞF Hann óskaði þeim góða ferð. 
 

9,7% (71) 6,1% (45) 84,2% 

(620) 

spyrja ÞF-ÞF Hver aðdáandi mátti spyrja 
poppstjörnuna eina spurningu. 
 

9,0% (66) 8,1% (60) 82,9% 

(610) 

 

Eins og sést mælist hlutfall jákvæðra dóma hæst um þriðjungur og er það í raun aðeins 

í tveimur tilfellum. Sagnirnar í þessum fimm setningum tilheyra alls fjórum mynstrum, 

ÞGF-ÞGF (úthluta), ÞF-ÞGF (leyna og svipta), ÞGF-EF (óska) og ÞF-EF (spyrja) og 

því er ekki augljóst að neitt eitt mynstur kalli fremur á tilbrigði en önnur. Setningarnar 

með óska og spyrja fengu fjórða og fimmta hæsta hlutfall jákvæðra dóma af þeim 

setningum sem sýndu tilbrigði í fallmörkun en fengu þó aðeins innan við 10%.  
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 Þegar þrjár efstu sagnirnar eru skoðaðar sést að tvær þeirra tilheyra sama 

mynstri, leyna og svipta. Nokkur munur var þó á hlutfalli jákvæðra dóma um frávikin 

milli þeirra, leyna fékk tæp 32% en svipta tæp 18%. Slíkur munur á sögnum sem telja 

má sambærilegar hefur sést áður í rannsóknum á tilbrigðum í fallmörkun. Sem dæmi 

má nefna að rannsóknir á þágufallshneigð hafa sýnt að mun meiri tilhneiging er til þess 

að nota sögnina hlakka ópersónulega en kvíða, þ.e. annaðhvort með þolfalls- eða 

þágufallsfrumlagi í stað hins hefðbundna nefnifalls sem þær taka báðar (Ásta 

Svavarsdóttir 1982, 2013, Jóhannes Gísli Jónsson og Þórhallur Eyþórsson 2003). 

Þetta sýnir að ekki er alltaf hægt að leggja að jöfnu sagnir sem tilheyra sama mynstri 

þar sem aðrir þættir geta spilað inn í, t.d. tíðni, merking o.fl.  

 Sú setning sem fékk hæst hlutfall jákvæðra dóma af þeim sem sýndu frávik frá 

venjubundinni fallmörkun, 36,1%, sneri að sögninni úhluta sem tilheyrir mynstrinu 

ÞGF-ÞGF. Því mynstri tilheyrir einnig sögnin skila en hún fékk aðeins 4,2% jákvæðra 

dóma. Þó ber að nefna að dæmi úr Risamálheildinni sýndu að sagnirnar voru nánast 

hnífjafnar hvað varðar tilbrigði í fallmörkun. Hins vegar var merking skila í meirihluta 

dæma sem sýndu tilbrigði aðeins frábrugðin þeirri sem var í könnuninni. Þetta gæti 

skipt máli og er nánar rætt í kafla 4.5.2.  

 Eins og rætt var í kafla 2.2.3 geta sumar sagnir tekið andlag hvort sem er í 

þolfalli eða þágufalli og það haft áhrif á merkinguna, t.d. að skalla e-ð og skalla e-u 

merki ekki það sama. Taka skal fram að í þessari rannsókn var ekki sérstaklega 

kannað hvort tilbrigðin tengdust merkingu en mat höfundar er að sennilega séu þau 

alla jafna formlegs eðlis, þ.e. að enginn merkingarmunur sé á úthluta e-m e-u og 

úthluta e-m e-ð eða leyna e-n e-u og leyna e-m e-u. 
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5 Lokaorð 
 

Hér hefur verið fjallað um tilbrigði í fallmörkun tveggja andlaga sagna. Niðurstöður 

eru að mörgu leyti sambærilegar við það sem aðrar rannsóknir á fallmörkun í 

íslensku hafa sýnt: tilbrigði finnast þar sem óregla er til staðar. Algengasta 

fallmynstur tveggja andlaga sagna er ÞGF-ÞF og því skapast tilbrigðin af því að 

sagnir leita í það mynstur, þ.e. óbeint andlag fær þágufall í stað þolfalls og beint 

andlag fær þolfall í stað þágufalls eða eignarfalls.  

 Það frávik sem fékk hæst hlutfall jákvæðra dóma var úthluta e-m e-ð, þ.e. að 

hafa þolfall á beinu andlagi úthluta í stað þágufalls. Ekki er ólíklegt að merking 

sagnarinnar skipti máli en margar tveggja andlaga sagnir sem eru henni 

merkingarlega skyldar tilheyra algengasta mynstrinu ÞGF-ÞF. Athygli vakti að miðað 

við dæmi úr Risamálheildinni virtust nánast jafnmikil frávik vera í fallmörkun skila og 

úthluta, en þær tilheyra báðar fallmynstrinu ÞGF-ÞGF. Niðurstöður könnunarinnar 

gáfu þó annað til kynna þar sem sárafáir þátttakendur samþykktu frávik í fallmörkun 

skila eða næstum níu sinnum færri en í úthluta. Þann mun er sennilega einnig hægt 

að útskýra m.t.t. merkingar. 

 Annað dæmi um mismikil tilbrigði í fallmörkun sagna sem tilheyra sama 

mynstri eru sagnirnar leyna og svipta sem taka báðar óbeint andlag í þolfalli og beint 

andlag í þágufalli. Þó samþykktu mun fleiri þágufall á óbeinu andlagi leyna en svipta, 

þ.e. leyna e-m e-u. Slíkur munur á sögnum sem eru á einhvern hátt sambærilegar 

kom aðeins á óvart en hefur þó sést áður í rannsóknum á fallmörkun, t.d. 

þágufallshneigð. Einnig má nefna að stundum komu í ljós minni tilbrigði en von var á, 

t.d. í fallmörkun sagna sem hafa beint andlag í eignarfalli þar sem eignarfall er afar 

sjaldgæft andlagsfall í íslensku.  

 Þótt tilbrigði í fallmörkun tveggja andlaga sagna virðist ekki mikil við fyrstu sýn 

er ekki endilega öll sagan sögð. Félagslegar breytur voru ekki í brennidepli í þessari 

rannsókn en þær geta skipt máli þegar tilbrigði eru rannsökuð. Meðalaldur þátttakenda 

í könnuninni var nokkuð hár en það gæti skekkt myndina ef um er að ræða nýleg 

tilbrigði sem eru frekar til staðar meðal yngra fólks. Auk þess er ekki ósennilegt að 

eldra fólk taki kannanir á borð við þessar alvarlegar en yngra fólk sem gæti leitt af sér 

að það ofhugsi mat sitt og reyni jafnvel að svara sem „réttast“ í stað þess að fara eftir 

eigin máltilfinningu. Túlkun niðurstaðna er alltaf álitamál en færð hafa verið rök fyrir 



 36 

 

áhrifum þátta á borð við tíðni og merkingu, einkum þegar um er að ræða sambærilegar 

sagnir sem hafa mismikil frávik í fallmörkun, og forvitnilegt væri að skoða það betur.  
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Viðauki 
 

Viðauki A: Forkönnun 
 
Kæri þátttakandi. 

 

Þessi könnun samanstendur af 60 setningum sem þátttakendur eru beðnir 

um að meta með því að haka við einn eftirfarandi valkosta:  

 

Já = Eðlileg setning. Svona get ég vel sagt. 

? = Vafasöm setning. Svona get ég varla sagt. 

Nei = Ótæk setning. Svona get ég ekki sagt.  

 

Könnunin er nafnlaus. Mikilvægt er að miða við eigin máltilfinningu og hvað þér finnst venjulegt 

mál.  

Ekki er um próf að ræða og þar af leiðandi er ekkert svar réttara en annað.  

 

Þátttakendur verða að hafa íslensku að móðurmáli og þau sem hafa háskólamenntun í 

íslensku og/eða málvísindum eru beðin um að taka ekki þátt. Þessi könnun er hluti af BA–

verkefni mínu í almennum málvísindum við Háskóla Íslands og leiðbeinandi minn er Jóhannes 

Gísli Jónsson, prófessor í íslenskri málfræði.  

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna! 

Ása Bergný Tómasdóttir, abt8@hi.is 

 
 

1. Liðið var að spila vel fyrsta hálftíma leiksins. 

2. Kennarinn úthlutaði nemendunum auðveldum verkefnum.  

3. Forseti Íslands getur vísað lögum í þjóðaratkvæði. 

4. Sölvi kemur ekki í veisluna nema þú bjóðir sér. 

5. Þau eru alltaf farandi í bíó. 

6. Hann óskaði þeim góða ferð. 

7. Þorrablót eru ekki eins gömul hefð og margir halda. 

8. Áhrifavaldar afla sér miklar tekjur á samfélagsmiðlum. 

9. Ef þeir séu ekki mættir fyrir klukkan fjögur missa þeir af fluginu. 

10. Hún sagði þingið leyna þjóðinni upplýsingum. 

11. Nefndin svipti spretthlauparanum verðlaunum vegna lyfjanotkunar. 

12. Frumvarpið var fellt með þremur atkvæðum á Alþingi.  

13. Kennarinn var alltaf blíð og góð við nemendur sína. 

14. Þau kröfðu stjórnmálamanninn skýringa. 

15. Þegar vekjarinn hringdi mér brá ofsalega mikið. 
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16. Ég steingleymdi að skila henni pennann. 

17. Hver aðdáandi mátti spyrja poppstjörnuna eina spurningu. 

18. Grimmi hundurinn sem býr á móti mér bítti mig áðan. 

19. Hjónin fögnuðu silfurbrúðkaupi á Tenerife síðasta sumar. 

20. Felix tímdi ekki að lána mér útilegudótinu sínu. 

21. Sumir telja dýragarða börn síns tíma. 

22. Í hvaða landi langar þig mest til að búa í? 

23. Nýi síminn hjá Palla er strax búinn að bila. 

24. Tommi óskaði sér nýs sleða í jólagjöf. 

25. Borgin ætlar ekki að endurnýja samninginn við verktakana. 

26. Rektor svipti prófessorinn stöðuna eftir að upp komst um ritstuld. 

27. Togarinn var hannaður og smíðaður í Þýskalandi. 

28. Ég veit ekki þetta. 

29. Konan leyndi eiginmanninn sannleikanum. 

30. Þetta er stelpan með sem allir vilja byrja. 

31. Það var loksins rekið starfsmanninn í morgun. 

32. Jóna spurði kennarann erfiðrar spurningar. 

33. Krakkarnir hafa farið aldrei til Bandaríkjanna. 

34. Sveitarfélög þurfa að úthluta trúfélögum ókeypis lóðir. 

35. Mér finnast hasarmyndir ótrúlega leiðinlegar. 

36. Nýi leigjandinn hefur ekki enn borgað mér leigunni. 

37. Þetta er jeppinn pabba míns. 

38. Kettir sofa að meðaltali í 15 klukkustundir á dag.  

39. Danir skiluðu Íslendingum handritunum árið 1971.  

40. Ríkisstjórnin leyndi almenning upplýsingarnar. 

41. Bakarar þurfa að vakna eldsnemma á morgnana. 

42. Hversu er Stjáni orðin gamall? 

43. Gamla konan hafði alltaf búið á Reykjavík. 

44. Læknirinn samþykkti að svipta manninum sjálfræðið. 

45. Lögreglan var fljótlega kveðin á vettvang. 

46. Það sem blasti við þau sáu ekki. 

47. Til að verða ljósmóðir þarftu fyrst að læra hjúkrun. 

48. Fyrirtækið borgaði starfsfólkinu lágmarkslaun. 

49. Ég held að til Eyja hafi Jón aldrei komið. 
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50. Síðan hann fór til útlanda ég er mjög einmana. 

51. Almenningur krafði þingið svör. 

52. Þessir bandarísku sófar eru mjög auðveldir til að þrífa. 

53. Ákveðið var að svipta sigurvegarann titlinum. 

54. Nágranni ömmu minnar er mjög frægur. 

55. Stjórnvöld leyndu þegnunum fjárhagsstöðuna. 

56. Ef þeir séu ekki mættir fyrir klukkan fjögur missa þeir af fluginu. 

57. Gummi alltaf heimsótti afa sinn á sunnudögum. 

58. Ríkið lánaði sveitarfélaginu margar milljónir. 

59. Keflavík hefur alið af sér fjölmarga hæfileikaríka tónlistarmenn. 

60. Mikilvægt er að afla sér traustra upplýsinga á tímum falsfrétta. 

 

Viðauki B: Aðalkönnun 
 

Sömu leiðbeiningar fylgdu aðalkönnuninni og forkönnuninni. 

 
1. Liðið var að spila vel fyrsta hálftíma leiksins. 

2. Kennarinn úthlutaði nemendunum auðveldum verkefnum.  

3. Borgin ætlar ekki að endurnýja samninginn við verktakana. 

4. Sölvi kemur ekki í veisluna nema þú bjóðir sér. 

5. Þau eru alltaf farandi í bíó. 

6. Hann óskaði þeim góða ferð. 

7. Þorrablót eru ekki eins gömul hefð og margir halda. 

8. Áhrifavaldar afla sér miklar tekjur á samfélagsmiðlum. 

9. Ef þeir séu ekki mættir fyrir klukkan fjögur missa þeir af fluginu. 

10. Þingið leyndi þjóðinni upplýsingum. 

11. Nefndin svipti hlauparanum verðlaunum vegna lyfjanotkunar. 

12. Frumvarpið var fellt með þremur atkvæðum á Alþingi.  

13. Kennarinn var alltaf blíð og góð við nemendur sína. 

14. Þau kröfðu stjórnmálamanninn skýringa. 

15. Þegar vekjarinn hringdi mér brá ofsalega mikið. 

16. Ég steingleymdi að skila henni pennann. 

17. Hver aðdáandi mátti spyrja poppstjörnuna eina spurningu. 

18. Grimmi hundurinn sem býr á móti mér bítti mig áðan. 

19. Hjónin fögnuðu silfurbrúðkaupi á Tenerife síðasta sumar. 
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20. Felix lánaði mér útilegudótinu sínu. 

21. Sumir telja dýragarða börn síns tíma. 

22. Í hvaða landi langar þig mest til að búa í? 

23. Nýi síminn hjá Palla er strax búinn að bila. 

24. Tommi óskaði sér nýs sleða í jólagjöf. 

25. Forseti Íslands getur vísað lögum í þjóðaratkvæðagreiðslu. 

26. Breytingarnar voru kynntar á fundi formannsins og mín. 

27. Togarinn var hannaður og smíðaður í Þýskalandi. 

28. Ég veit ekki þetta. 

29. Konan leyndi eiginmanninn sannleikanum. 

30. Þetta er stelpan með sem allir vilja byrja. 

31. Það var loksins rekið starfsmanninn í morgun. 

32. Jóna spurði kennarann margra spurninga. 

33. Krakkarnir hafa farið aldrei til Bandaríkjanna. 

34. Sveitarfélög þurfa að úthluta trúfélögum ókeypis lóðir. 

35. Mér finnast hasarmyndir ótrúlega leiðinlegar. 

36. Nýi leigjandinn hefur ekki enn borgað mér leigunni. 

37. Þetta er jeppinn pabba míns. 

38. Kettir sofa að meðaltali í 15 klukkustundir á dag.  

39. Danir skiluðu Íslendingum handritunum árið 1971.  

40. Börnin fengu að taka upp jólapakkana fyrir matinn. 

41. Bakarar þurfa að vakna eldsnemma á morgnana. 

42. Hversu er Stjáni orðin gamall? 

43. Gamla konan hafði alltaf búið á Reykjavík. 

44. Hún setti perurnar og eplin í sitthvorn pokann. 

45. Lögreglan var fljótlega kveðin á vettvang. 

46. Það sem blasti við þau sáu ekki. 

47. Til að verða ljósmóðir þarftu fyrst að læra hjúkrun. 

48. Fyrirtækið borgaði starfsfólkinu lágmarkslaun. 

49. Ég held að til Eyja hafi Jón aldrei komið. 

50. Síðan hann fór til útlanda ég er mjög einmana. 

51. Almenningur krafði þingið svör. 

52. Þessir bandarísku sófar eru mjög auðveldir til að þrífa. 

53. Ákveðið var að svipta sigurvegarann titlinum. 
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54. Nágranni ömmu minnar er mjög frægur. 

55. Tvö samtök hlutu umhverfisverðlaun á ráðstefnunni. 

56. Ef þeir séu ekki mættir fyrir klukkan fjögur missa þeir af fluginu. 

57. Gummi alltaf heimsótti afa sinn á sunnudögum. 

58. Ríkið lánaði sveitarfélaginu margar milljónir. 

59. Keflavík hefur alið af sér fjölmarga hæfileikaríka tónlistarmenn. 

60. Mikilvægt er að afla sér traustra upplýsinga á tímum falsfrétta. 

 

Viðauki C: Félagslegar breytur 
 

Eftirfarandi töflur sýna kyn, aldur og menntunarstig þátttakenda. 

 

kyn hlutfall (fjöldi) 

kona 73,6% (542) 

karl 25,0% (184) 

kynsegin 0,8% (6) 

annað 0,1% (1) 

vil ekki svara 0,4% (2) 

 

aldur hlutfall (fjöldi) 

19 ára eða yngri 3,7% (27) 

20-29 ára 25,0% (184) 

30-39 ára 9,9% (73) 

40-49 ára 12,6% (93) 

50-59 ára 17,0% (125) 

60 ára eða eldri 31,5% (232) 

 

menntun hlutfall (fjöldi) 

grunnskólapróf 8,7% (64) 

meistarapróf í iðngreinum/sveinspróf 3,7% (27) 

stúdentspróf 19,4% (143) 

diplóma á háskólastigi 3,4% (25) 

grunnnám á háskólastigi 30,4% (224) 

meistaranám á háskólastigi 29,6% (218) 

doktorspróf 3,8% (28) 
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Viðauki D: Dreifing svara 
 

Sögn 

borga 

Setning A Setning B 

Fyrirtækið borgaði 

starfsfólkinu lágmarkslaun. 

Nýi leigjandinn hefur ekki 

enn borgað mér leigunni. 

Svör 

A: já  B:já 30 

A: já  B: ? 15 

A: já  B: nei 666 

A: ?  B: já 1 

A: ? B: ? 0 

A: ?  B: nei 22 

A: nei  B: já 0 

A: nei  B: ? 0 

A: nei  B: nei 2 

 
Sögn 

lána 

Setning A Setning B 

Ríkið lánaði sveitarfélaginu 

margar milljónir. 

Felix lánaði mér 

útilegudótinu sínu. 

Svör 

A: já  B:já 4 

A: já  B: ? 3 

A: já  B: nei 703 

A: ?  B: já 0 

A: ? B: ? 0 

A: ?  B: nei 16 

A: nei  B: já 0 

A: nei  B: ? 0 

A: nei  B: nei 10 
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Sögn 

úthluta 

Setning A Setning B 

Kennarinn úthlutaði 

nemendunum auðveldum 

verkefnum.  

Sveitarfélög þurfa að 

úthluta trúfélögum 

ókeypis lóðir. 

Svör 

A: já  B:já 194 

A: já  B: ? 35 

A: já  B: nei 326 

A: ?  B: já 33 

A: ? B: ? 11 

A: ?  B: nei 35 

A: nei  B: já 39 

A: nei  B: ? 12 

A: nei  B: nei 51 

 

 

Sögn 

skila 

Setning A Setning B 

Danir skiluðu Íslendingum 

handritunum árið 1971.  

Ég steingleymdi að skila 

henni pennann. 

Svör 

A: já  B:já 27 

A: já  B: ? 13 

A: já  B: nei 631 

A: ?  B: já 1 

A: ? B: ? 2 

A: ?  B: nei 27 

A: nei  B: já 3 

A: nei  B: ? 1 

A: nei  B: nei 31 
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Sögn 

óska 

Setning A Setning B 

Tommi óskaði sér nýs 

sleða í jólagjöf. 

Hann óskaði þeim góða 

ferð. 

Svör 

A: já  B:já 39 

A: já  B: ? 34 

A: já  B: nei 513 

A: ?  B: já 13 

A: ? B: ? 7 

A: ?  B: nei 62 

A: nei  B: já 19 

A: nei  B: ? 4 

A: nei  B: nei 45 

 

Sögn 

afla 

Setning A Setning B 

Mikilvægt er að afla sér 

traustra upplýsinga á 

tímum falsfrétta. 

Áhrifavaldar afla sér 

miklar tekjur á 

samfélagsmiðlum. 

Svör 

A: já  B:já 33 

A: já  B: ? 42 

A: já  B: nei 614 

A: ?  B: já 1 

A: ? B: ? 3 

A: ?  B: nei 28 

A: nei  B: já 1 

A: nei  B: ? 0 

A: nei  B: nei 14 
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Sögn 

leyna 

Setning A Setning B 

Konan leyndi eiginmanninn 

sannleikanum. 

Þingið leyndi þjóðinni 

upplýsingum. 

Svör 

A: já  B:já 123 

A: já  B: ? 57 

A: já  B: nei 265 

A: ?  B: já 41 

A: ? B: ? 36 

A: ?  B: nei 38 

A: nei  B: já 70 

A: nei  B: ? 33 

A: nei  B: nei 73 

 

Sögn 

svipta 

Setning A Setning B 

Ákveðið var að svipta 

sigurvegarann titlinum. 

Nefndin svipti hlauparanum 

verðlaunum vegna 

lyfjanotkunar. 

Svör 

A: já  B:já 104 

A: já  B: ? 59 

A: já  B: nei 502 

A: ?  B: já 10 

A: ? B: ? 7 

A: ?  B: nei 18 

A: nei  B: já 16 

A: nei  B: ? 4 

A: nei  B: nei 16 
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Sögn 

krefja 

Setning A Setning B 

Þau kröfðu 

stjórnmálamanninn 

skýringa. 

Almenningur krafði 

þingið svör. 

Svör 

A: já  B:já 53 

A: já  B: ? 31 

A: já  B: nei 553 

A: ?  B: já 4 

A: ? B: ? 9 

A: ?  B: nei 49 

A: nei  B: já 3 

A: nei  B: ? 3 

A: nei  B: nei 31 

 

Sögn 

spyrja 

Setning A Setning B 

Jóna spurði kennarann 

margra spurninga. 

Hver aðdáandi mátti 

spyrja poppstjörnuna 

eina spurningu. 

Svör 

A: já  B:já 59 

A: já  B: ? 53 

A: já  B: nei 588 

A: ?  B: já 3 

A: ? B: ? 4 

A: ?  B: nei 12 

A: nei  B: já 4 

A: nei  B: ? 3 

A: nei  B: nei 10 
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