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Ágrip 

Í ritgerðinni er sjónum beint að nýjungum í fallmynstri aukafallssagna. Algengast er að 

aukafallssagnir í íslensku hafi frumlög í þágufalli og sumar þágufallssagna taka með sér 

andlag í nefnifalli. Nýlega hafa þó fundist dæmi um að þágufallssagnir séu notaðar með 

þolfallsandlagi. Í ritgerðinni kynni ég niðurstöður rannsóknar minnar þar sem ég kannaði 

m.a. útbreiðslu þgf.-þf.-mynsturs (ia) og samræmis við þágufallsfrumlag (ib): 

 

(i)  a. Páli leiðist handbolta mjög mikið 

 b. Börnunum líða illa í þessum hita. 

 

Niðurstaðan er sú að þessar nýjungar eru vissulega samþykktar af ákveðnum hluta 

þátttakenda en útbreiðslan virðist ekki vera mikil. Þetta bendir til þess að hjá sumum 

málhöfum sé hulið nefnifall á þágufallsfrumlögum rétt eins og haldið hefur verið fram 

fyrir færeysku. Ég færi rök fyrir því að rökliðafjöldi aukafallssagna skipti máli varðandi 

breytingar á fallmörkun þeirra, eða með öðrum orðum að nefnifallsandlag haldi aftur af 

breytingum á falli frumlagsins, þar sem frumlag og andlag ættu ekki bæði að geta verið í 

nefnifalli. Áhrifin birtast meðal annars í því að þær sagnir sem verða fyrir nefnifallshneigð 

eru þágufallssagnir sem eru einrúmar, þ.e. þolanda- og þemasagnir, sem og þf.-þf.-sagnir. 
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Abstract 

This thesis focuses on recent changes in the case assignment of oblique subject verbs in 

Icelandic. Most verbs that assign oblique case have dative case subjects and some of them 

have an object in the nominative case. Recently, examples have been found with an 

innovative pattern, i.e. accusative object with a dative subject verb. I present the results 

from a questionnaire I conducted to find out whether speakers accepted the dat.-acc. 

pattern (ia) or agreement with a dative subject (ib): 

 

(i)  a. Páli          leiðist handbolta        mjög mikið. 

     Páll(dat.) bores  handball(acc.) very  much 

     ‘Páll finds handball very ‘boring’ 

 b. Börnunum                   líða           illa í   þessum hita. 

     the.children(3.pl.dat.) feel(3.pl.)  bad in this       heat 

    ‘The children feel bad in this heat’ 

 

The results suggest that some speakers do in fact accept these innovations although the 

diffusion of the change is not widespread. This indicates that some speakers of Icelandic 

have a covert nominative case on dative subjects, as has been suggested for Faroese. I 

argue that the argument structure of a verb plays an important role regarding changes to 

oblique subjects, i.e. that the existence of a nominative object makes the subject case more 

reluctant to change. This is manifested by the fact that nominative substitution seems to 

occur only with verbs that belong to a semantic group of verbs that are intransitive or 

have the acc.-acc. pattern.  
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Þakkir 

Skrif þessarar ritgerðar voru ekki einföld eða fljótleg. Ég féll í flesta pytti sem geta orðið 

á vegi MA-nemanda – ég skipti um ritgerðarefni, frestaði skilum og gaf ritgerðina margoft 

upp á bátinn. Auk þess eignaðist ég börn og flutti til og frá útlöndum meðan á ferlinu 

stóð. Á þessari löngu ferð á ég því mörgum að þakka sem studdu mig, efldu skilning minn 

á íslensku máli og málvísindum og hjálpuðu mér við að ná á endanum að koma ritgerðinni 

í höfn.  

Fyrstan ber auðvitað að nefna Jóhannes Gísla Jónsson sem má segja að hafi verið 

leiðbeinandi minn í gegnum allt háskólanám mitt. Hann var leiðbeinandi minn við BA-

ritgerðina og réð mig í fyrstu rannsóknartengdu vinnuna. Hann var einnig leiðbeinandi 

minn í MA-ritgerðinni, bæði þeirri sem ég hætti við að klára og þeirri sem hér er á blaði. 

Jóhannes er mjög gjöfull á tíma sem leiðbeinandi, fundirnir sem ég hef setið með honum 

eru óteljandi og allt það sem ég hef lært af honum sömuleiðis. Takk kærlega fyrir að hafa 

ekki gefist upp á mér.   

Jóhannes Gísli hefur ekki verið einn um að sinna fræðilegu uppeldi mínu. Auk 

hans hafa Höskuldur Þráinsson, Eiríkur Rögnvaldsson, Sigríður Sigurðardóttir, Þórhallur 

Eyþórsson og Matthew Whelpton kennt mér í námskeiðum í háskólanum, verið 

stjórnendur í rannsóknum sem ég hef unnið við og verið kennarar í námskeiðum þar sem 

ég hef verið aðstoðarkennari. Tolli og Matthew voru auk þess meðleiðbeinendur í 

ritgerðinni sem ég hætti við. Af þeim öllum hef ég lært ótrúlega margt og verð þeim 

ævinlega þakklát fyrir hjálp við ýmis verkefni, tækifæri til að vinna við rannsóknir, 

samstarf og samveru t.d. í ráðstefnuferðum. Þá eru ótaldir aðrir kennarar og 

samstarfsmenn sem hafa sett mark sitt á nám mitt og aukið skilning minn á fræðunum. 

Hið sama má segja um samnemendur og ýmsa aðra sem ég kynntist við nám mitt við 

íslenskuskor.  

Einna mestu þakkirnar á þó eiginmaðurinn minn, Einar Freyr Sigurðsson, skilið. 

Eins og sést t.d. á heimildaskránni hefur hann verið minn helsti samstarfsmaður í 

fræðunum og hefur hann því haft mjög mikil áhrif á mig í þeim efnum. Það hefur verið 

ómetanlegt í öllu þessu ferli að hafa fræðimann á heimilinu sem getur skilið allar 

vangavelturnar og bent mér á leiðir til að leysa úr úrlausnarefnum. Ekki síður hefur hann 

hjálpað mér við að klára ritgerðina með því að taka nær alfarið á sínar herðar að sjá um 
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börnin og heimilið, fyrir utan að hvetja mig áfram þegar mig langaði til að gefast upp. 

Elsku Einar, ég gæti aldrei þakkað þér nóg.  

Foreldrar okkar Einars, þ.e. Árni Kjartansson, Marta Svavarsdóttir og Sigurður 

Júlíus Sigurðsson, eiga sérstakar þakkir skilið fyrir kærkomna hjálp við að gæta barnanna 

og ýmsan annan stuðning. Öðrum fjölskyldumeðlimum og vinum vil ég einnig þakka fyrir 

stuðninginn og hvatninguna í gegnum árin. Mig langar að þakka sérstaklega Þórdísi 

Steinarsdóttur og Sigríði Önnu Ólafsdóttur, vinkonum og samstarfskonum, fyrir aðstoð 

og pepp á lokametrunum. Einnig þakka ég öllum sem tóku þátt í könnuninni og einkum 

og sér í lagi þeim vinum og ættingjum sem deildu henni en það varð til þess að fjöldi 

þátttakenda fór fram úr björtustu vonum.  

Loks vil ég þakka börnunum okkar Einars, Árna Gunnari, Vigdísi Önnu og 

Valgerði Brynju, sem hafa sýnt mömmu sinni mikla þolinmæði og skilning síðustu vikur 

og mánuði.  

Á ensku er stundum sagt að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn. Ég held að það 

megi líka segja að það þurfi heilt þorp til að gera MA-ritgerð. Takk – ég hefði ekki getað 

þetta án ykkar.   
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1 Inngangur  

Vel þekkt er að í íslensku eru til sagnir sem taka með sér frumlög í aukafalli (sjá til dæmis 

Andrews 1976, Höskuld Þráinsson 1979 og Zaenen, Maling og Höskuld Þráinsson 1985):  

 

(1) a. Jóni (þgf.) líkar þessi bók 

 b. Mér (þgf.) leiðist 

  

Fallmörkun þessara sagna hefur talsvert verið rannsökuð, einkum með tilliti til 

þágufallshneigðar, þegar notað er þágufall í stað þolfalls á frumlagi skynjandasagna, og 

nefnifallshneigðar, þegar nefnifall er notað í stað þolfalls á frumlagi þemasagna (sjá t.d. 

Jóhannes Gísla Jónsson 1997–1998).1 Í þessari ritgerð er athyglinni aftur á móti beint að 

annars konar tilbrigðum í fallmörkun aukafallssagna sem hafa hlotið minni athygli, þ.e. 

fallmörkun sagna sem hafa venjulega þágufallsfrumlag og nefnifallsandlag (2a). Nýverið 

hefur orðið vart breytinga á fallmörkun þessara sagna, þ.e. að þolfall sé notað í stað 

nefnifalls á andlaginu (2b): 

 

(2)  a. Lögreglunni (þgf.) barst tilkynning (nf.) um slagsmál 

 b. Lögreglunni (þgf.) barst tilkynningu (nf.) um slagsmál [...] 

    http://www.dv.is/frettir/2012/4/22/slagsmal-og-likamsarasir-i-midborginni/  

 

Gera má ráð fyrir að setning (2b) sé ótæk í máli flestra Íslendinga en ýmis sambærileg 

dæmi finnast þó á netinu. Fleiri raunveruleg dæmi af sama toga eru sýnd í (3): 

 

(3) a. Prjónaklubbi hússins áskotnaðist þessa rausnarlegu gjöf um helgina 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=170769386422342&story_fbid

=1435547563277845 

b. […] og mér líkar ekki þessa átt sem leikstjórar eru að taka. 

https://www.hugi.is/kvikmyndir/greinar/289156/ett-hal-i-mitt-hjarta-

kvikmyndahatid-kanski-spoiler/ 

 
1 Þágufallshneigð fellur utan við svið rannsóknarspurningarinnar þar sem ég fjalla aðallega um 
þágufallssagnir. Þó er rétt að nefna að ekki er ólíklegt að þágufallshneigð, rétt eins og allar aðrar breytingar 
á fallmörkun aukafallssagna, sé hluti af heildarbreytingu á aukafallssögnum og þar með tengd umfjöllunar-
efninu.  
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c. „Lögreglumönnunum sem voru í eftirliti blöskraði þessa sjón og stöðvuðu 
 bílinn snarlega,“ 

https://www.dv.is/frettir/2019/01/31/logreglan-kom-ad-thessum-okumanni-

logreglumonnum-bloskradi-thessi-sjon/ 

 d. Mér datt þessa sögu bara í hug þegar mér leiddist í tíma […] 

 https://www.hugi.is/smasogur/greinar/459935/leikur-vid-skugga/ 

 

Dæmi eins og þessi gefa tilefni til þess að skoða hvort hafnar séu breytingar á fallmörkun 

aukafallssagna í íslensku, frá þgf.-nf.-mynstri í þgf.-þf. 2 Í þolmynd tveggja andlaga sagna 

er hafin sambærileg breyting, að því er virðist, þar sem þgf.-þf.-mynstrið birtist, sjá (4). 

Um hana hefur nokkuð verið rætt og hún tengd við setningagerð í íslensku sem gjarnan 

er nefnd nýja þolmyndin (sjá einkum Jóhannes Gísla Jónsson 2009b).3,4  

 

(4) a. Var þeim ekki einu sinni sýnt íbúðina fyrst? 

 b. Mér var gefið þessa tölvu 

 http://emilia-minus.blogcentral.is/blog/2005/6/23/collision-of-your-kiss/ 

 

Líklegt er að breytingarnar í þolmynd og germynd séu á einhvern hátt tengdar (Hlíf 

Árnadóttir og Einar Freyr Sigurðsson 2008) og væri því áhugavert að rannsaka það nánar. 

 
2 Hér kalla ég sagnir sem hafa frumlag í aukafalli aukafallssagnir. Slíkar sagnir hafa einnig verið kallaðar 
ópersónulegar sagnir.  
3 Einar Freyr Sigurðsson (2012) og Hlíf Árnadóttir og Einar Freyr Sigurðsson (2012) hafa aftur á móti fært 
rök fyrir því að þgf.-þf.-þolmynd sé önnur gerð nýrrar þolmyndar í íslensku. Sé það rétt er mögulegt að 
greina beri þolmynd eins og í (4) og dæmi eins og Mér líkar þennan hund á svipaðan hátt (sjá Einar Frey 
Sigurðsson 2017). Í þessari ritgerð er rætt um þann möguleika að aukafallsfrumlög í germynd geti haft hulið 
nefnifall sem valdi því að andlagið er í þolfalli í máli sumra; hið sama á hugsanlega við um þgf.-þf.-þolmynd 
eins og í (4). 
4 Margt hefur verið skrifað um nýju þolmyndina í íslensku, eða nýju ópersónulegu setningagerðina eins og 
Sigríður Sigurjónsdóttir og Maling (2001) kalla hana enda ekki ljóst hvort um er að ræða þolmynd þótt svo 
líti út á yfirborðinu eða nýja tegund germyndar.  
 
(i) a. Það var beðið mig að vaska upp. (Sigríður Sigurjónsdóttir og Maling 2001:140)  
 b. Það var sýnt þeim bæklinga áður en þau fóru. (Jóhannes Gísli Jónsson 2009b:303) 
 
Þegar hér er rætt um þgf.-þf.-mynstur í þolmynd er ekki átt við nýju þolmyndina með tveimur andlögum í 
(ib) þar sem þágufallsliðurinn færist ekki í frumlagssæti. Hér verður ekki frekar rætt um setningagerðina í 
(i). Frekari umræðu um hana má finna hjá Helga Skúla Kjartanssyni (1991), Sigríði Sigurjónsdóttur og 
Maling (2001), Maling og Sigríði Sigurjónsdóttur (2002, 2012, 2013), Jóhönnu Barðdal og Molnár (2003), 
Þórhalli Eyþórssyni (2008), Ásbjörgu Benediktsdóttur (2008), Jóhannesi Gísla Jónssyni (2009b), Hlíf 
Árnadóttur og Einari Frey Sigurðssyni (2012), Einari Frey Sigurðssyni (2012, 2017), Antoni Karli Ingasyni, 
Legate og Yang (2013), Legate (2014) og Höskuldi Þráinssyni, Sigríði Sigurjónsdóttur, Hlíf Árnadóttur og 
Þórhalli Eyþórssyni (2015).  
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Ég ákvað þó að rannsaka þau tengsl ekki að sinni heldur hafa það í forgangi að rannsaka 

hið (að mestu) ókannaða þgf.-þf.-mynstur í germynd og athuga útbreiðslu nýjungarinnar.  

Ekki er ólíklegt að þessi breyting á fallmynstri aukafallssagna í íslensku hjá 

sumum málhöfum sé fyrsta skrefið í stærri breytingu á fallmörkun aukafallssagna. Sú 

breyting er þekkt meðal skyldra tungumála, svo sem ensku, dönsku, norsku og sænsku, 

þar sem þgf.-nf.-mynstrið féll að lokum saman við hið ómarkaða nf.-þf.-mynstur (sjá 

kafla 3.2).5 Í færeysku hafa á hinn bóginn orðið breytingar á fallmörkun aukafallssagna 

en þær hafa ekki gengið eins langt og í ensku og skandinavísku málunum (sjá kafla 3.1). 

Í færeysku hefur þgf.-þf.-mynstrið að mestu leyti leyst af hólmi þgf.-nf.-mynstrið í 

germynd og geta sumir málhafar einnig notað nefnifallsfrumlag með þessum sögnum 

(Jóhannes Gísli Jónsson 2009a). Þar sem sambærileg breyting virðist vera að hefjast í 

íslensku er mjög áhugavert að rannsaka hana á þessu stigi máls. Jóhannes Gísli Jónsson 

(2009a) heldur því fram að þágufallsfrumlög í færeysku, a.m.k. með sumum sögnum, svo 

sem dáma ʻlíka’, hafi hulið nefnifall. Rökin fyrir því eru þrenns konar. Í fyrsta lagi geti 

óákveðna fornafnið sjálvur ʻsjálfur’6 oft staðið í nefnifalli þrátt fyrir að frumlagið sem 

það vísi til sé í þágufalli. 

 

(5) Sjálvur/Sjálvum dámar honum ikki at lurta eftir tónleiki. 

 

Í öðru lagi geta þágufallsfrumlög stundum stýrt tölusamræmi á persónubeygðri sögn en 

venjulega geta eingöngu nafnliðir í nefnifalli gert það. Þetta bendir því til hulins 

nefnifallsþáttar á þágufallsliðnum í (6). 

 

(6) Vit vóna at teimum dáma hugskotið. 

 

Í þriðja lagi bendir Jóhannes Gísli á að andlag í þolfalli geti bent til þess að nefnifall sé í 

setningunni. Sumar fræðilegar hugmyndir um fall ganga út frá því að nefnifall sé forsenda 

þolfalls (t.d. Yip, Maling og Jackendoff 1987, Halldór Ármann Sigurðsson 2003, 2006; 

sbr. einnig hugmyndir um að þolfall sé háð (e. dependent case) öðrum röklið sem fær 

 
5 Fræðimenn eru ekki á einu máli um það hvort aukafallsfrumlög hafi verið til í þessum tungumálum, eins 
og má til dæmis lesa um hjá Jóhönnu Barðdal (2000). Líkt og hún geri ég ráð fyrir að aukafallsliðir hafi 
getað verið frumlög í þessum málum. Sjá einnig Gunnar Hrafn Hrafnbjargarson (2004). 
6 Jóhannes kallar sjálvur í færeysku e. anaphoric element en hér er þetta kallað óákveðið fornafn enda 
skiptir flokkunin sem slík ekki máli hér. 
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formgerðarfall, sjá Marantz 1991, Wood 2011, Preminger 2014). Sé það rétt bendir þolfall 

á andlagi til þess að einhvers konar nefnifall hljóti einnig að vera til staðar í setningunni. 

Í setningum þar sem andlag er í þolfalli og frumlag í þágufalli mætti því gera ráð fyrir 

huldum nefnifallsþætti á frumlaginu:  

 

(7) Teimum dámar væl føroyskan mat. 

 

Jóhannes Gísli telur að ekkert þessara atriða, sem sýnd eru í dæmum (5)–(7), eigi við í 

íslensku. Við Einar Freyr Sigurðsson höfum hins vegar haldið því fram að gera megi ráð 

fyrir huldu nefnifalli á aukafallsfrumlögum í íslensku hjá sumum málhöfum (Hlíf 

Árnadóttir og Einar Freyr Sigurðsson 2008, 2013). Í þessari ritgerð verða þessi atriði 

skoðuð nánar fyrir íslensku með það fyrir augum að svara því hvort finna megi 

vísbendingar um að hulið nefnifall sé til staðar í máli sumra þeirra sem hafa íslensku að 

móðurmáli. Einn þáttur í því er að kanna þgf.-þf.-nýjungina nánar (sbr. dæmi (2b)) og 

hversu útbreidd hún er.  

 Þegar hvers konar breytingar á fallmörkun aukafallssagna eru skoðaðar liggur 

beint við að spyrja hvort mismunandi merkingarhlutverk skipti máli þar sem þekktar 

breytingar á frumlagsfalli virðast fylgja merkingarhlutverkum: Þágufallshneigð (þar sem 

þágufall í stað hins hefðbundna þolfalls er notað) verkar einkum á skynjandasagnir og 

nefnifallshneigð (þar sem nefnifall er notað í stað þolfalls) verður einkum hjá 

þemasögnum (sjá t.d. Jóhannes Gísla Jónsson 1997–1998, 2003, Jóhannes Gísla Jónsson 

og Þórhall Eyþórsson 2005).  

Fjöldi rökliða sagna gæti einnig skipt máli. Gunnar Hrafn Hrafnbjargarson (2004) 

hélt því fram að fallmynstur þgf.-nf.-sagna hefði fyrst breyst í þgf.-þf. áður en nf.-þf.-

mynstrið hefði tekið við í ensku og skandinavísku tungumálunum. Við Einar Freyr 

héldum því fram að þetta gerði það að verkum að frumlagsfall einrúmra sagna gæti fyrr 

breyst í nefnifall af því að hjá einrúmum sögnum væri ekki þetta millistig til staðar (Hlíf 

Árnadóttir og Einar Freyr Sigurðsson 2013).7 Þetta rímar við þróun aukafallssagna í 

sænsku en þar urðu einrúmar aukafallssagnir fyrr að nefnifallssögnum en tvírúmar sagnir 

 
7 Einrúm og tvírúm vísar til þess hvort sögn hefur einn eða tvo rökliði. Í ritgerðinni lít ég að mestu fram hjá 
forsetningarliðum sem rökliðum og því nota ég í raun hugtakið einrúm sögn yfir þær sagnir sem hafa bara 
frumlag og tvírúm sögn yfir þær sagnir sem hafa frumlag og nafnlið eða setningu sem andlag. Því nota ég 
stundum einrúm sögn yfir sögn sem tekur þó með sér forsetningarlið.  
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(Falk 1995). Við fundum einnig vísbendingar um að þetta gæti átt við um þróunina í ensku 

(Allen 1995:72). Því þarf að kanna hvort fleiri merki megi sjá um hulið nefnifall á 

þágufallsfrumlögum einrúmra sagna en tvírúmra í íslensku.  

Hér að ofan hefur viðfangsefni ritgerðarinnar verið lýst í stuttu máli. 

Rannsóknarspurningunum má skipta í fernt: 

 

 a) Hafa sumir málhafar hulið nefnifall á aukafallsfrumlögum? 

 b) Hversu útbreidd er þgf.-þf.-nýjungin? 

 c) Skiptir merkingarhlutverk frumlagsins máli? 

 d) Er hulið nefnifall algengara á einrúmum sögnum en tvírúmum? 

  

Til þess að varpa ljósi á þetta lagði ég fyrir könnun á netinu árið 2012 og svöruðu henni 

rúmlega 1100 manns (sjá kafla 4). Þar voru þátttakendur beðnir um að dæma setningar en 

einnig var þar ein eyðufylling. Í könnuninni var meðal annars þgf.-þf.-mynstrið kannað 

(sbr. dæmi (2b) og (3)) en einnig tölusamræmi á persónubeygðri sögn við 

þágufallsfrumlag (sbr. dæmi (9) hér fyrir neðan) sem er leið til að kanna hvort hulið 

nefnifall er til staðar. Eftirfarandi eru dæmi um setningar sem voru bornar undir dóm 

þátttakenda: 

 

(8) Magnúsi hlotnaðist þann heiður að vera valinn efnilegasti leikmaðurinn. 

(9) Þeim leiddust í sumarbústaðnum. 

(10) Bjarni: Þarf landsliðið ekki þrjá sigra til að komast í átta liða úrslitin? Gunna: nei, 

ég held að liðinu nægi 2. 

 

Flestar setningar í könnuninni voru svokallaðar dómasetningar (sjá (8) og (9)), þar sem 

þátttakendur voru beðnir um að merkja við hvort þeir gætu sagt setningarnar eða ekki. 

Setning (10) var hins vegar eina setningin í könnuninni sem var eyðufylling en þar voru 

þátttakendur beðnir um að skrifa með bókstöfum í stað tölustafsins 2. Könnuninni er 

nánar lýst í kafla 4.  

Niðurstöðurnar benda til þess að vissulega megi sjá þess merki að sumir málhafar 

hafi hulið nefnifall á aukafallsfrumlögum. Þetta sést á því að sumir málhafar samþykkja 

þgf-þf.-mynstrið og einnig samþykkja sumir tölusamræmi við aukafallsfrumlag. 
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Rannsóknarspurningu b) má hins vegar svara á þann veg að þgf.-þf.-mynstrið er alls ekki 

útbreitt miðað við svörin í könnuninni. Þessi niðurstaða var viðbúin, þar sem breytingin 

er nýleg og sams konar breyting tók langan tíma í t.d. ensku og sænsku. Þó samþykkja 

nógu margir þátttakendur slíkar setningar til þess að hægt sé að fullyrða að breytingin sé 

raunveruleg. Það hversu fáir samþykkja þgf.-þf.-mynstrið (sjá kafla 5.2) gerir það 

jafnframt að verkum að það er svolítið erfitt að draga ályktanir út frá gögnunum og sjá 

skýrar línur. Svörin við spurningum c) og d) eru því svolítið óljós út frá könnuninni. Ég 

tel þó að sjá megi merki um að það skipti vissulega máli hvort sögnin geti haft 

nefnifallsandlag eða ekki (sjá umræðu í köflum 5.6 og 6). Óljóst er, út frá könnuninni, 

hvort breytingarnar fylgja ákveðnum merkingarhlutverkum en ein niðurstaða er að þessi 

breyting virðist verka á einstakar sagnir en ekki á allt kerfið í heild sinni í einu. Málhafar 

virðast geta samþykkt þgf.-þf. með sumum sögnum (sjá niðurstöður fyrir hlotnast og 

nægja í kafla 5.2) en ekki endilega öllum sögnum.  

Í verkefninu hef ég kosið að takmarka mig nokkuð. Umfjöllunin tekur nær 

eingöngu til þgf.-sagna, en aðrar aukafallssagnir eru að mestu látnar óskiptar. 

Meginrannsóknarefnið eru þgf.-nf.-sagnir sem eru bornar saman við einrúmar 

þágufallssagnir. Til enn frekari einföldunar hef ég einskorðað rannsókn mína við dæmi 

um þgf.-nf.-sagnir þar sem andlagið er nafnliður (sjá t.d. (1a)), en litið fram hjá dæmum 

þar sem andlagið er nafnháttur (11a) eða smásetning (e. small clause) (11b): 

 

(11) a. Jóni þóknaðist loks að koma  

 b. Jóni finnst Pétur leiðinlegur 

 

Ástæðan er sú að þegar andlagið er nafnháttur (11a) er ekki ljóst hvort sögnin hegðar sér 

eins og áhrifssögn eða áhrifslaus sögn, þ.e. ekki er augljóst hvort sögnin úthlutar 

nafnhættinum falli, a.m.k. sést það ekki á yfirborðinu. Í setningum eins og (11b) er hins 

vegar ekki ljóst hvort nefnifallið á Pétur kemur frá finnast eða úr smásetningunni (Pétur 

[vera] leiðinlegur). Það er vissulega áhugavert að vita hvernig þessar sagnir hegða sér 

með tilliti til breytinga á fallmörkun aukafallssagna en það bíður frekar rannsókna.  

Uppbygging ritgerðarinnar er sem hér segir. Í 2. kafla kynni ég þágufallssagnir nánar 

sem og rökformgerð þeirra og merkingarhlutverk og kynni auk þess nokkrar fræðilegar 

hugmyndir um fallmörkun. Í 3. kafla er aukafallssögnum lýst í færeysku og á eldri 
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málstigum sænsku og ensku. Í 4. kafla lýsi ég könnun minni og segi frá helstu 

niðurstöðum eins konar forkönnunar. Niðurstöður könnunarinnar eru svo birtar og ræddar 

í 5. kafla. Í 6. kafla eru lokaorð ritgerðarinnar.   
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2 Sagnir með aukafallsfrumlögum  

Í þessum kafla eru ýmis mikilvæg hugtök kynnt sem eru til umfjöllunar í ritgerðinni. Í 

kafla 2.1 fjalla ég almennt um aukafallssagnir og sýni dæmi um frumlagspróf sem 

aukafallsfrumlög standast. Í kafla 2.2. fjalla ég um helstu merkingarhlutverk 

aukafallssagna. Kafli 2.3 fjallar um rökformgerð aukafallssagna og tengsl við 

merkingarhlutverk og í kafla 2.4 er hugað að því í hvaða skilningi ég fjalla um þgf.-þf.-

mynstrið sem málbreytingu. Í kafla 2.5 fjalla ég um nokkrar hugmyndir um föll sem 

tengjast rannsóknarefninu. 

 

2.1 Aukafallsfrumlög í íslensku 

Sýnt hefur verið fram á með sannfærandi hætti að til séu aukafallsfrumlög í íslensku (sjá 

t.d. Andrews 1976, Höskuld Þráinsson 1979, Zaenen, Maling og Þráinsson 1985, Halldór 

Ármann Sigurðsson 1989 og Jóhannes Gísla Jónsson 1996). Aukafallsfrumlög hegða sér 

á flestan hátt eins og nefnifallsfrumlög: þau eru fremst í setningu í hlutlausri orðaröð 

(12a), koma á eftir persónubeygðri sögn í já/nei-spurningum (12b) og hægt er að sleppa 

þeim með tengieyðingu (12c): 

 

(12)  a. Jóni líkar grænmeti 

b. Líkar Jóni grænmeti? 

c. Jón er mikill mathákur og hefur alltaf líkað grænmeti 

 

Í (12a) eru tveir rökliðir, Jóni og grænmeti. Orðaröðin sem þar er sýnd er „eðlilegri“ þegar 

ekkert samhengi er gefið en setningin Grænmeti líkar Jóni. Þegar tveir rökliðir eru í 

setningu (þar sem annar er frumlag og hinn andlag) fer frumlagið á eftir persónubeygðri 

sögn eins og í (12b). Þar hefði ekki komið til greina að segja *Líkar grænmeti Jóni? og 

út frá því ályktum við að Jóni en ekki grænmeti sé frumlagið, rétt eins og Jón er frumlagið 

í Borðar Jón grænmeti?, þar er ekki hægt að segja *Borðar grænmeti Jón? Að lokum er 

tengieyðingu beitt í (12c) en þegar tvær heilar setningar með persónubeygðri sögn eru 

tengdar saman með aðaltengingu, hér og, er hægt að fella niður frumlag síðari 

setningarinnar. Nefnifallsliðurinn Jón er frumlag fyrri setningarinnar í (12c); í þeirri síðari 

er Jóni fellt niður. Þetta gengur aðeins ef Jón(i) er frumlag beggja setninga.  
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Þrátt fyrir að rökliðir í aukafalli geti staðist frumlagspróf eru aukafallsfrumlög þó 

frábrugðin nefnifallsfrumlögum að því leyti að sögnin samræmist þeim ekki í persónu og 

tölu: persónubeygð sögn birtist í 3.p.et. (13a), og lýsingarorð í hk.et. (13b), óháð því í 

hvaða tölu eða persónu frumlagið er.  

 

(13) a. Mönnunum hlýnaði 

  b. Mönnunum er kalt 

 

Þær þágufallssagnir sem eru tvírúmar hafa andlag sem er í nefnifalli (14) og getur sögnin 

samræmst nefnifallsandlaginu í tölu (14b). Tölusamræmi við nefnifallsandlag er þó 

valfrjálst, þó að nefnifallsandlagið sé í fleirtölu þarf sögnin ekki að samræmast því (14c): 

 

(14)  a. Jóni blöskraði athugasemdin 

b. Jóni blöskruðu athugasemdirnar 

c. Jóni blöskraði athugasemdirnar 

 

Nokkur tilbrigði finnast milli málhafa varðandi samræmi við nefnifallsandlagið og einnig 

er það mismunandi eftir sögnum (um tilbrigði í samræmi við nefnifallsandlag má lesa hjá 

Höskuldi Þráinssyni, Einari Frey Sigurðssyni og Jóhannesi Gísla Jónssyni 2015). Þrátt 

fyrir að nafnliðurinn sé í nefnifalli (sbr. athugasemdin/athugasemdirnar í dæmi (14)) er 

hann þó ekki frumlag setningarinnar, enda stenst hann ekki frumlagspróf, t.d. já/nei-

spurningu (15a) og tengieyðingu (15b):8 

 

(15) a. *Hefur athugasemdin blöskrað Jóni? 

b. *Athugasemdirnar voru margar og höfðu blöskrað Jóni.  

 

Með sumum tvírúmum sögnum geta þó bæði þágufallsliðurinn og nefnifallsliðurinn verið 

í frumlagssæti. Þessar sagnir eru kallaðar skiptisagnir (sjá umfjöllun um skiptisagnir í 

kafla 2.2.2 og 2.3): 

 

 
8 Sjá t.d. Zaenen, Maling og Höskuld Þráinsson (1985) og Jóhannes Gísla Jónsson (1996) um að 
nefnifallsliðurinn með þgf.-nf.-sögnum sé andlag en ekki frumlag.  
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(16)  a. Nægði þér eitt epli? 

b. Nægði eitt epli þér? 

 

Sagnir sem taka frumlög í aukafalli eru allmargar í íslensku, eins og má sjá á listum 

Jóhannesar Gísla Jónssonar (1997–1998). Nokkuð stór hluti þessara sagna er þó 

tiltölulega sjaldan notaður í nútímamáli. Flestar aukafallssagnir hafa frumlag í þágufalli, 

t.d. líka, blöskra, fjölga, bregða, finnast, þykja o.fl. Margar þágufallssagnanna eru hluti 

af föstum orðasamböndum. Má þar nefna detta e-ð í hug, vaxa í augum, skrika fótur, 

renna reiðin o.fl. Þágufallsfrumlög birtast einnig oft með orðasamböndum með vera eða 

verða, t.d. verða mikið um, vera mál o.fl. Einnig taka þó nokkrar sagnir þolfallsfrumlög, 

t.d. langa, vanta, dreyma, kitla, lengja o.fl. Minnsti flokkurinn eru sagnir sem taka 

eignarfallsfrumlag, bíða, njóta, gæta, geta, kenna, missa, þurfa en þær eru sjaldgæfar í 

nútímamáli nema með nefnifallsfrumlagi. Hið sama má segja um sumar þolfalls- og 

þágufallssagnanna, sumar þeirra eru sjaldan notaðar en það á alls ekki við um allar því að 

sumar þeirra eru enn mjög algengar, t.d. finnast, langa og vanta.  

   

2.2 Merkingarhlutverk aukafallsfrumlaga 
Tengsl eru á milli málfræðihlutverka og merkingarhlutverka (sjá Gruber 1965, Fillmore 

1968 og Jackendoff 1972). Þessi tengsl sjást meðal annars á því að aukafallsfrumlög eru 

aldrei gerandi og sýnt hefur verið fram á að tengsl eru milli merkingarhlutverka og 

breytinga á aukafallsfrumlögum. Þágufallshneigð – þegar einkum þolfallsfrumlögum er 

skipt út fyrir þágufallsfrumlög – verkar til dæmis á skynjendur (17) en ekki t.d. þolendur 

(18) (sjá t.d. Ástu Svavarsdóttur 1982, Halldór Halldórsson 1982, Helga Bernódusson 

1982, Eirík Rögnvaldsson 1983, Jóhannes Gísla Jónsson og Þórhall Eyþórsson 2003): 

 

(17) Mig/Mér langar heim 

(18) Vindinn/*Vindinum lægði 

 

Einnig komst Birgitta Guðmundsdóttir (2018) að þeirri niðurstöðu að merkingarhlutverk 

frumlaganna hefðu áhrif á það hvort tölusamræmi væri samþykkt með nefnifallsandlagi, 

þ.e. andlög sagna sem hafa frumlag sem er mark eru líklegust til að kalla á samræmi. Það 

er því ljóst að merkingarhlutverk geta skipt máli og mikilvægt að hafa þau í huga þegar 
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hvers kyns breytingar á frumlagsföllum eru rannsakaðar. Í könnun minni gætti ég þess að 

prófa sagnir með mismunandi merkingarhlutverk eins og nánar verður lýst í 4. kafla. Hér 

verða helstu merkingarhlutverkum frumlagsfalla gerð skil.  

2.2.1 Helstu merkingarhlutverk 
Í umfjöllun minni um merkingarhlutverk styðst ég við skilgreiningar Jóhannesar Gísla 

Jónssonar (1997–1998) um helstu merkingarflokka aukafallssagna. Listinn er alls ekki 

tæmandi og aðeins nefndir þeir flokkar sem skipta máli fyrir aukafallssagnir. Sagnir sem 

taka aukafallsfrumlög eiga það sameiginlegt að frumlagið er ekki gerandi (e. agent). 

Algengasta merkingarhlutverk nefnifallsfrumlaga er hins vegar gerandi, en 

nefnifallsfrumlög geta þó haft ýmis önnur merkingarhlutverk. Það sem greinir gerendur 

frá öðrum merkingarhlutverkum er að gerandi hefur stjórn á því sem sögnin segir og því 

er t.d. hægt að bæta „viljandi“ við setningu með gerandafrumlagi: 

 

(19)  Stelpan braut glasið viljandi 

 

Ef reynt er að bæta „viljandi“ við sagnir sem hafa frumlag sem er ekki gerandi verður 

merkingin undarleg: 

 

(20)  a. María slasaðist ?viljandi 

 b. Maríu langar ?viljandi heim. 

 

Merkingarhlutverk aukafallsfrumlaga er langoftast skynjandi (e. experiencer). Skynjandi 

er sá sem skynjar eitthvað eða upplifir einhverja tilfinningu án þess að hafa stjórn á því 

sem er að gerast. Skynjandasögnum má skipta í nokkra undirflokka, eins og 

tilfinningasagnir (t.d. langa, líka, sárna), líkamssagnir (t.d. hungra, kitla, batna, blæða), 

hugsunar- og skynjunarsagnir (t.d. gruna, finnast, sýnast). Einnig eru happasagnir eins og 

heppnast, mistakast og vegna venjulega taldar til skynjandasagna sem og skiptisagnir eins 

og henta, hæfa og nægja en eins og ég lýsi í kafla 2.2.2 tel ég skiptisagnir geta átt heima 

í mismunandi merkingarflokkum en að margar þeirra séu njótendur fremur en skynjendur.  

 Þolandi (e. patient) verður fyrir áhrifum af því sem gerist. Segja má að þolandi sé 

hið dæmigerða merkingarhlutverk andlaga gerandasagna en aukafallsfrumlög geta líka 

verið þolendur, eins og með sögnunum lægja (þf.), fjölga, fækka og hnigna (þgf.). 
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 Þema (e. theme) er náskylt þolanda og raunar gera ekki allir greinarmun á þessu 

tvennu. Þema er það sem hreyfist úr stað með hreyfingarsögnum eða það sem er staðsett 

einhvers staðar. Sagnir sem hafa aukafallsfrumlag sem er þema eru t.d. reka (þf.), hvolfa, 

skjóta upp og skola (þgf.). Í ritgerðinni flokka ég gjarna þolendur og þemu saman. 

 Mark (e. goal) er í bókstaflegri merkingu endapunktur hreyfingar. Í yfirfærðri 

merkingu er mark viðtakandi (e. recepient), t.d. óbeint andlag tveggja andlaga sagnar 

eins og gefa. Aukafallssagnir sem hafa frumlag sem er mark eru t.d. þágufallssagnirnar 

áskotnast, berast, bjóðast og standa til boða.  

 Merkingarhlutverk náskylt marki og einkum viðtakanda er njótandi (e. 

benefactive) en það er sá sem nýtur góðs af því sem gert er. Njótandi er oft sagður vera 

væntanlegur viðtakandi með sögnum eins og í (21) og birtist oft í forsetningarlið 

(Jóhannes Gísli Jónsson 2005:376):  

 

(21) Magga bakaði köku handa mér 

 

Njótendur eru oft ekki taldir upp í umfjöllun um merkingarhlutverk aukafallsfrumlaga. 

Ég færi hins vegar rök fyrir því í næsta undirkafla (2.2.2) að þgf.-liður sumra skiptisagna 

sé njótandi fremur en skynjandi. Þetta getur skipt máli fyrir greiningu á gögnunum þar 

sem skiptisögnin nægja kom óvenjulega út í könnun minni (óvenjuhátt hlutfall 

þolfallsandlags með þágufallsfrumlagi) eins og nánar verður fjallað um í kafla 5.  

Hvað varðar aukafallsfrumlög má segja að skiptingin milli geranda og annarra 

merkingarhlutverka sé sú mikilvægasta og augljósasta, þar sem aukafallsfrumlög eru 

aldrei gerendur. Önnur mikilvæg skipting er á milli þolanda og þema annars vegar og 

skynjanda og marks hins vegar. Rökstutt hefur verið að þágufall á frumlagi sem er 

skynjandi eða mark sé reglufall en aukafall á frumlagi sem er þolandi eða þema sé 

furðufall (Yip, Maling og Jackendoff 1987), sjá nánar kafla 2.5.  

2.2.2 Um merkingarhlutverk skiptisagna 

Skiptisagnir eru þær sagnir kallaðar sem hafa tvo rökliði, annan í nefnifalli og hinn í 

þágufalli, og þeir geta báðir verið frumlag setningarinnar, eins og sést t.d. á því að báðir 

liðirnir geta komið beint á eftir persónubeygðu sögninni í já/nei-spurningum (sjá frekari 

rökstuðning fyrir því að sagnir eins og nægja séu skiptisagnir hjá Jóhönnu Barðdal 2001): 
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(22)  a. Nægir þessi upphæð þér? 

b. Nægir þér þessi upphæð? 

 

Merkingarhlutverk nf.-liðarins er þolandi eða þema, en ekki er eins ljóst hvert 

merkingarhlutverk þgf.-liðarins er. Merkingarhlutverk skiptisagna skiptir nokkru máli 

varðandi það hvernig lesið er í niðurstöðurnar úr könnun minni frá 2012. Skiptisögnin 

nægja var könnuð með eyðufyllingu en í henni fylltu 12,5% þátttakenda upp í með 

þolfalli. Í forkönnun minni skar þessi sama sögn sig einnig úr (sjá kafla 4.1). Eins og fyrr 

sagði liggur beint við að skoða samband merkingarhlutverka við nýjungina þar sem aðrar 

breytingar á frumlagsföllum tengjast merkingarhlutverkum. Niðurstöður könnunarinnar 

voru ekki afgerandi varðandi tengsl við merkingarhlutverk en sögnin sem var oftast 

samþykkt með þolfallsandlagi í könnun minni var hlotnast (34% samþykktu setninguna). 

Í forkönnun minni samþykktu næstflestir þátttakendur þgf.-þf.-mynstrið með sögninni 

áskotnast. Bæði áskotnast og hlotnast eru viðtakandasagnir og því er áhugavert að athuga 

hvort merkingarhlutverk sagnarinnar nægja eigi ef til vill eitthvað skylt við viðtakanda. 

Þegar nánar er að gáð virðist passa vel að greina merkingarhlutverk (a.m.k.) sumra 

skiptisagna sem njótanda, eins og nánar verður lýst hér fyrir neðan, en bæði viðtakandi 

og njótandi eru undirflokkar marks.  

Í grein Jóhannesar Gísla Jónssonar (1997–1998) eru skiptisagnir settar í 

undirflokk skynjandasagna. Helstu rök þess að greina skiptisagnir sem skynjendur eru að 

þágufallsliðir þeirra eru alltaf vitsmunaverur (Höskuldur Þráinsson 2005:333, Jóhannes 

Gísli Jónsson 1997–1998:20). Það eitt og sér er ekki nægjanlegt til þess að greina liði sem 

skynjendur enda eiga njótendur það sameiginlegt með skynjendum að þeir eru yfirleitt 

lifandi verur. Flestar sagnanna sem Jóhannes (1997–1998) tilgreinir sem skiptisagnir falla 

raunar ágætlega að skilgreiningu njótenda, þ.e. sá sem nýtur góðs af því sem sögnin felur 

í sér.9 Þessa greiningu styður það að unnt er að skipta þágufallsliðnum út fyrir 

forsetningarlið með fyrir (í merkingunni ‘í þágu einhvers’ eða ‘handa’) en fyrir tekur í 

þessari merkingu með sér njótanda.10 Dæmi um þetta má auðveldlega finna á netinu: 

  

 
9 Skiptisagnir í lista Jóhannesar eru: duga, endast, fara vel, gagnast, gefast vel, gera til, henta, hæfa, nýtast, 
nægja, passa, reynast, sæma, veitast (auðvelt, erfitt) (Jóhannes Gísli Jónsson 1997–1998:39). Með flestum 
þessum sögnum ætti að vera hægt að skipta þgf.-liðnum út fyrir forsetningarlið með fyrir, en það hljómar 
þó ekki vel með endast, fara vel, gefast vel, veitast (auðvelt/erfitt).  
10 Ég þakka Jóhannesi Gísla Jónssyni fyrir að benda mér á þetta. 
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(23)  a. [...] þetta hentaði mér ekki en ég veit að þetta hentar fyrir marga. 

http://www.femin.is/lnthreads_read.asp?group_id=333&post_id=236446&threa

d_id=36213&theme_id=1 

 b. Þetta nægði fyrir okkur, við skemmtum okkur konunglega. 

http://220.blogcentral.is/blog/2006/3/29/vinir-ad-eilifu/ 

 

Í ljósi þessa kýs ég að greina þgf.-lið skiptisagna eins og nægja og henta sem njótanda. 

Heimir Freyr Viðarsson (2009:23) telur einnig að þgf.-liður skiptisagna sé njótandi og  

Jóhanna Barðdal (2001) gerir einnig ráð fyrir því að sumar skiptisagnir séu njótendur, en 

hún tilgreinir talsvert fleiri sagnir en Jóhannes Gísli Jónsson (1997–1998) sem 

skiptisagnir.11  

 Skiptisagnir eiga, eðli málsins samkvæmt, það einnig sameiginlegt með 

aukafallssögnum sem hafa frumlag sem er mark að þær hafa alltaf tvo nafnliði, en það er 

auðvitað forsenda þess að sögn geti verið skiptisögn. Það útilokar þó alls ekki skynjendur, 

því að margar skynjandasagnir hafa tvo nafnliði (sjá kafla 2.3). Skiptisagnir virðast einnig 

geta tilheyrt skynjandasögnum: við lauslega leit á netinu fann ég eftirtaldar sagnir eða 

orðasambönd með nf.-lið í frumlagsstöðu og þgf.-lið í andlagsstöðu sem Jóhannes Gísli 

Jónsson (1997–1998) flokkar sem skynjendur: falla í geð, liggja á hjarta, líða úr minni, 

renna blóðið til skyldunnar, vera efst í huga, vera ráðgáta, verða að falli. Séu þessar 

sagnir allar skynjendur má því ætla að skiptisagnir séu ekki merkingarflokkur. Skilin milli 

njótenda og skynjenda eru þó ekki mjög skýr og þetta mætti án efa skoða nánar.  

2.3 Rökformgerð aukafallssagna 
Ein af rannsóknarspurningunum er hvort rökliðafjöldi aukafallssagna hafi áhrif á 

breytingar á fallmörkun sagnanna og því er hér rökformgerð aukafallssagna gefinn meiri 

gaumur en oft hefur verið gert í íslensku. Samkvæmt Falk (1995) varð breyting á 

frumlagsfalli einrúmra aukafallssagna fyrr en hjá tvírúmum aukafallssögnum í sænsku og 

því áhugavert að skoða hvort sjá megi merki um að það eigi einnig við í íslensku.  

 
11 Sagnirnar sem Jóhanna telur upp sem skiptisagnir eru þessar, en auk þeirra nefnir hún fjölmörg orðasam-
bönd: berast, birtast, bragðast, duga, dyljast, endast, falla vel, fara vel, fylgja, gagnast, glatast, greypast, 
henta, hverfa, hæfa, nýtast, nægja, passa, reynast, sárna, smakkast, sóa, sækjast vel, sæma, vitrast, þóknast 
(Jóhanna Barðdal 2001:54). 
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Hugtökin einrúm sögn og tvírúm sögn vísa í það hvort sögnin hefur einn eða tvo 

rökliði. Í germynd hefur einrúm sögn bara frumlag, tvírúm sögn hefur frumlag og andlag 

(eða forsetningarlið) og þrírúmar sagnir hafa tvö andlög. Aukafallssagnir taka aldrei með 

sér tvö andlög og eru sumar þeirra því einrúmar (24) en aðrar tvírúmar (25). Sumar 

aukafallssagnir geta ýmist verið einrúmar eða tvírúmar (26).  

 

(24) Þátttakendum fækkaði 

(25) Mér barst sending 

(26) a. Siggu leiðist 

 b. Siggu leiðist þetta verkefni 

 

Auk þess hafa sumar aukafallssagnir skyldubundinn forsetningarlið sem röklið (27). Í 

ritgerðinni nota ég hugtökin einrúm og tvírúm fyrst og fremst til þess að vísa í það hvort 

sögnin hefur einn eða tvo nafnliði (þ.e. bara frumlag eða frumlag og andlag), vegna þess 

að ég kýs að láta sagnir með forsetningarlið sem röklið liggja milli hluta. Margar tvírúmar 

sagnir geta ýmist haft nafnlið sem andlag (28a) eða fallsetningu (28b).  

 

(27) Manninum bauð við lyktinni 

(28) a. Mér blöskraði hegðun ráðherranna 

 b. Mér blöskrar [að þú skulir segja þetta] 

 

Aðrar sagnir geta ýmist haft nafnlið eða nafnhátt (29): 

 

(29) a. Okkur tókst ætlunarverkið. 

 b. Okkur tókst að klára.  

 

Með sögninni takast er þó mjög takmarkað hvaða nafnliðir geta verið andlag með 

sögninni og það sama má líklega segja um margar af sögnunum sem geta tekið með sér 

setningu eða nafnhátt sem andlag.  

Mér vitanlega hefur lítið verið fjallað um rökformgerð sagna í sambandi við 

breytingar á frumlagsfalli, t.d. þágufallshneigð og nefnifallshneigð í íslensku. Það er þó 

áhugavert út frá samanburði við til dæmis sænsku en eins og fyrr hefur verið nefnt 
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breyttist þágufallsfrumlag fyrr í nefnifallsfrumlag hjá einrúmum sögnum en tvírúmum 

(Falk 1995). Til þess að auðveldara væri að skoða þennan mun flokkaði ég þgf.-sagnir út 

frá merkingarhlutverki og rökliðafjölda (viðauki 1). Ég notaði lista Jóhannesar Gísla 

Jónssonar (1997–1998) og fylgi merkingarflokkun hans að langmestu leyti, með þeim 

undantekningum að orðasambandið vaxa fylgi greini ég sem mark en ekki þolanda og ég 

greini nokkrar sagnir sem hann greindi ekki.12 

Ég flokkaði sagnirnar eftir því hvort þær væru einrúmar (t.d. bregða, í þeim flokki 

eru einnig sagnir sem taka með sér ögn, t.d. kyngja niður), tækju með sér forsetningarlið 

(t.d. lítast á) eða væru tvírúmar (t.d. berast). Ég byggði flokkunina að mestu á eigin 

máltilfinningu, svo að gott er að hafa þann fyrirvara að einhverjar sagnir gætu t.d. verið 

tvírúmar þó að það samræmist ekki minni máltilfinningu. Í töflunni í viðauka 1 flokka ég 

í sérstakan dálk sagnir sem taka með sér skyldubundinn forsetningarlið en læt þær sagnir 

annars liggja á milli hluta í umfjölluninni. Þær eru með tvo rökliði en stýra ekki falli á 

andlagi. Mér finnst líklegast að það hvort sögnin taki með sér andlag sé það sem skipti 

máli varðandi breytingar á frumlagsfalli og samkvæmt því ættu sagnir sem taka 

forsetningarlið að flokkast með einrúmum sögnum.  

Í töflunni í viðauka 1 geri ég orðasamböndum heldur ekki hátt undir höfði – 

orðasamböndum með vera og verða er til einföldunar sleppt því að rökformgerð þeirra er 

ólík rökformgerð annarra sagna þar sem þær taka með sér nafnháttarsetningu eða 

smásetningu. Einnig taldi ég ekki upp önnur orðasambönd í heild sinni heldur lét nægja 

að telja upp sagnirnar úr orðasamböndunum. Ég hallast að því að rökliðafjöldi 

orðasambandanna segi ekki mikið þar sem merking sagnarinnar í orðasamböndunum er 

 
12 Orðasambandið vaxa fylgi var á lista yfir þolendur en önnur orðasambönd með vaxa eru greind sem 
skynjendur (vaxa í augum er í flokki tilfinningasagna en vaxa fiskur um hrygg, vaxa ásmegin og vaxa skegg 
í flokki líkamssagna). Vaxa fylgi sker sig úr sem þolandi – hún er eina sögnin sem hefur þolandafrumlag 
og andlag. Sú staðreynd fékk mig til þess að velta fyrir mér hvort vaxa fylgi væri kannski ekki þolandi. 
Engu að síður á vaxa fylgi hvorki heima meðal tilfinningasagna né líkamssagna. Eðlilegast finnst mér að 
greina vaxa fylgi sem mark, eins og ég hef gert hér. Auðveldlega er hægt að umorða vaxa fylgi með sögninni 
fá: hann fékk meira fylgi, en fá tekur með sér frumlag sem er viðtakandi. Raunar held ég að það væri hægt 
að færa rök fyrir því að flest orðasamböndin með vaxa, þ.e. þau sem eru í flokki líkamssagna, mætti líka 
alveg eins flokka sem viðtakendur, þó að þau passi líka vel sem líkamssagnir. Sögnina vaxa með 
þágufallsfrumlagi er reyndar hægt að nota með ýmsum öðrum orðum en þessum föstu orðasamböndum og 
því spurning hvort hún ætti nokkuð að vera skráð undir orðasambönd. Við stutta leit á netinu fann ég vaxa 
með þágufallsfrumlagi og eftirtöldum nefnifallsandlögum (auk hinna sem voru þegar á listanum): hugur, 
aldur, virðing, kjarkur, kraftur. Með flestum þessum andlögum gæti frumlagið átt heima í flokki 
líkamssagna en þegar andlagið er virðing er sögnin klárlega ekki líkamssögn og líklega ekki heldur 
tilfinningasögn. Í ljósi alls þessa velti ég fyrir mér hvort það væri ekki eðlilegast að greina vaxa einfaldlega 
sem viðtakandasögn óháð því hvert andlagið er. 
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oft yfirfærð, sögnin í grunnmerkingunni ætti kannski heima í öðrum merkingarflokki og 

orðasambandið getur því mögulega sýnt rökformgerð sem er ekki dæmigerð fyrir 

merkingarflokkinn. Sem dæmi um þetta mætti taka sögnina vaxa en orðasambandið vaxa 

skegg greinir Jóhannes Gísli Jónsson (1997–1998) sem líkamssögn, enda merkir 

orðasambandið vissulega líkamlegt ástand. Eins og ég fjallaði um í neðanmálsgrein 12 

getur vaxa haft ýmiss konar andlög og er grunnmerking þágufallsfrumlags með vaxa 

líklega frekar viðtakandi eða jafnvel njótandi.  

Sé litið á töfluna í viðauka 1 sést glögglega að það er samband milli rökliðafjölda 

og merkingarhlutverks. Sumir merkingarflokkar raðast bara í einn dálk (t.d. eru þemu og 

þolendur í flokki einrúmra sagna eins og er fjallað um hér aðeins síðar). Rökformgerð 

skynjandasagna er hins vegar ekki einsleit, sumar sagnir eru tvírúmar (30), aðrar einrúmar 

(31) og enn aðrar geta ýmist verið einrúmar eða tvírúmar (32):  

 

(30) Mér líkar þessi bók 

(31) Jóni blæddi næstum út 

(32) a. Sigríði leiðist í skólanum 

 b. Sigurði leiðist stærðfræði 

 

Þó að skynjendur dreifist um töfluna má sjá ákveðnar línur í rökformgerð þeirra þegar 

undirflokkarnir eru skoðaðir. Líkamssagnir eru til dæmis einrúmar ef frá eru talin föst 

orðasambönd og sögnin förlast, þó að ég geti að vísu sjálf ekki notað hana nema einrúma. 

Þetta er reyndar athyglisvert því að líkamssagnir eiga það sameiginlegt með þolendum að 

vera einrúmar en líkamssagnir og þolandasagnir eiga fleira skylt. Bæði frumlög 

líkamssagna og þolandasagna verða fyrir áhrifum af því sem gerist, verða fyrir 

breytingum, en munurinn er að frumlög líkamssagna eru vitsmunaverur. Í sumum 

tilvikum er jafnvel um sömu sögnina að ræða en hún úthlutar frumlaginu mismunandi 

falli:  

 

(33) a. Veðrið (nf.-þolandi) batnaði 

 b. Manninum (þgf.-skynjandi) batnaði 
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Á þessu lágmarkspari finnst munur sem bendir til þess að vissulega sé rétt að greina 

frumlögin með mismunandi merkingarhlutverk en þau eru greinilega ekki ólík að öllu 

leyti eins og endurspeglast í því að þegar frumlögin eru í aukafalli er sögnin því sem næst 

alltaf einrúm. Í ljósi þess að líkamssagnir líkjast þolandasögnum, og eru nær allar 

einrúmar eins og þær, má velta fyrir sér hvort málnotendum hætti til nefnifallshneigðar 

með þeim. Leit á netinu bendir til þess að svo sé, t.d. má nokkuð auðveldlega finna dæmi 

með blæða, batna og hlýna með nefnifallsfrumlagi.13  

 

(34) a. Byrjaði á að skera mig þegar ég var að raka mig í sturtunni svo að ég blæddi 

eins og um svöðusár væri að ræða 

 http://www.steini.123.is/blog/yearmonth/2008/06/&lang=en 

b. Eftir fæðingu fann ég mun dag frá degi, hvað ég batnaði mikið 

 https://bland.is/umraeda/grindarglidnun-eftir-faedingu-hjalp-/3546082/ 

 c. ég hlýnaði alveg í hjartanu þegar ég heyrði þetta 

 https://bland.is/umraeda/er-hann-ad-segja-mamma-/3871395/g 

 

Athyglisvert er að hugsunar- og skynjunarsagnir geta bæði verið einrúmar og tvírúmar en 

þegar nánar er að gáð má sjá að einrúmu sagnirnar tákna allar einhvers konar mistök, t.d. 

skjátlast og missýnast. Það er þó alls ekki augljóst hvers vegna þetta er, sérstaklega í ljósi 

þess að þessar sagnir eru merkingarlega líkar happasögnum en þar má ekki sjá sömu 

skiptingu.14 Möguleikasagnir eru svo allar tvírúmar, ef frá eru talin orðasamböndin, en 

þær eru reyndar svo fáar að það er varasamt að draga miklar ályktanir út frá þeim. 

 Flokkur tilfinningasagna er hins vegar fjölbreyttur, sumar sagnirnar geta verið 

einrúmar, þar sem aðeins sá sem finnur fyrir tilfinningunni er nefndur en ekki uppspretta 

tilfinningarinnar (t.d. bregða og sárna). Þær geta einnig verið tvírúmar og nefnt 

uppsprettuna í forsetningarlið eða sem andlag (t.d. líka og falla). Athyglisvert er að flestar 

 
13 Það flækir nokkuð málin með batna að hana er þegar hægt að nota með nefnifallsfrumlagi með örlitlum 
merkingarmun, t.d. er hægt að segja að rauðvín (nf.) batni með árunum. Ég túlka þó dæmi þar sem nefnifall 
er notað um það að lifandi manni batnar af veikindum sem svo að þar sé sama merkingarhlutverk og þegar 
þágufallsfrumlag er notað með sögninni. Hið sama má segja um hlýna, t.d. getur veður (nf.) hlýnað. Þegar 
einhverjum hlýnar í hjartanu hlýtur þó um skynjandasögn að vera að ræða, jafnvel þó að frumlagið sé í 
nefnifalli. 
14 Í dálk tvírúmra sagna setti ég sagnir sem geta tæplega tekið andlag sem er nafnorð eða fornafn en taka 
hins vegar með sér fallsetningu, t.d. Mér taldist til að hér væru 100 manns. Ég er ekki viss um að hægt sé 
að segja Mér taldist þetta til. Eins og fyrr sagði skauta ég svolítið fram hjá þessu vafamáli.  
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tilfinningasagnirnar sem eru einrúmar geta líka verið tvírúmar, eins og sárna sem getur 

bæði nefnt uppsprettuna og ekki.  

Sagnir sem hafa merkingarhlutverkið mark (þar með taldir viðtakendur og 

njótendur) eru á hinn bóginn einsleitar – þær eru allar tvírúmar. Þar sem mark er 

viðtakandi eða endapunktur hreyfingar er líklega eðlilegt að í setningunni sé einnig 

minnst á það sem viðtakandinn fær, eða það sem fer á endapunktinn, þ.e. þemað. Margar 

þessara sagna geta verið skiptisagnir, þ.e. þgf.-liðurinn getur ýmist verið frumlag eða 

andlag og það sama á þá við um nf.-liðinn, þ.e. þeir geta skipst á setningafræðilegum 

hlutverkum.  

 

(35) a. Mér (mark) barst þetta bréf (þema) 

 b. Þetta bréf (þema) barst mér (mark) 

 

Margar tvírúmar sagnir sem hafa merkingarhlutverkið mark geta þó einnig verið 

einrúmar, en þá er eini rökliðurinn þemað: 

 

(36) a. Húsið hentar ekki 

 b. Þetta nægir til að sannfæra mig 

 

Ekki er hægt að víxla þessu og sleppa nf.-liðnum: 

 

(37) a. *Mér nægir ekki í skólanum. 

 b. *Mér hentar vel.  

 

Eins og sést hegða skiptisagnirnar (t.d. nægja í (36) og (37)) sér eins og mörk að þessu 

leyti – þær eru alltaf tvírúmar ef þgf.-liðurinn er frumlagið. Nefnifallsliðurinn 

(þema/þolandi) er skyldubundinn en þgf.-liðurinn (njótandi) er valfrjáls.  

Skynjendur hegða sér hins vegar ekki á þennan hátt, margar skynjandasagnir geta 

ýmist verið tvírúmar eða einrúmar með þgf.-frumlagi: 

 

(38) a) Mér leiðist þessi hegðun 

 b) Mér leiðist 

 c) *Þessi hegðun leiðist 
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Skynjandasagnir eru raunar alls ekki einsleitur hópur sagna hvað þetta varðar því að 

sumar sagnanna hegða sér eins og njótendur og mörk (þ.e. ef sögnin er notuð einrúm þá 

er frumlagið nf.-liðurinn) (39) og enn aðrar geta bæði verið einrúmar með þgf.-liðinn og 

nf.-liðinn sem frumlag (40): 

 

(39)  a. Þetta heppnaðist loksins. 

 b. *Mér heppnaðist loksins. 

 

(40) a. Mér gekk illa að klára verkefnið. 

 b) Mér gekk illa í gær. 

 c. Verkefnið gekk illa í gær. 

 

Þetta kann að fylgja undirflokkum skynjenda, t.d. virðast margar tilfinningasagnir hafa 

sömu eiginleika og leiðast, en hinir flokkarnir eru ekki eins skýrir (t.d. eru ganga og 

heppnast báðar happasagnir, sem er einn undirflokkur skynjenda).  

 Eins og nefnt var hér fyrir framan er áberandi í töflunni í viðauka 1 að þema- og 

þolandasagnir eru að því er virðist allar einrúmar.15 Þolandi og þema er það sem verður 

fyrir verknaðinum sem sögnin lýsir og eru líklega algengustu merkingarhlutverk beinna 

andlaga (41a–b) en geta líka, eins og fyrr segir, verið frumlög, bæði í þágufalli (41c) og 

þolfalli, auk nefnifalls.  

 

(41) a. Jón (gerandi) fjölgaði starfsmönnum (þolandi) hjá fyrirtækinu 

b. Jón (gerandi) sendi stráknum (viðtakandi) bókina (þema) 

c. Gistinóttum (þolandi) fækkaði í fyrra 

 

Þessi skoðun á rökliðafjölda aukafallssagna með tilliti til merkingarflokks frumlaganna 

sýnir að það er nokkur fylgni milli þess hver merkingarflokkurinn er og hversu marga 

rökliði sögnin hefur. Það er að sjálfsögðu ekki undarlegt að fjöldi rökliða tengist því hvaða 

merkingarhlutverki sögnin úthlutar þar sem mismunandi merking kallar á mismunandi 

marga rökliði. Með því að skoða þetta gaumgæfilega má þó öðlast meiri skilning á 

 
15 Þ.e.a.s. eftir að ég færði vaxa fylgi í flokk með mörkum. 
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aukafallssögnunum og ef til vill gæti sá skilningur til dæmis hjálpað til við að flokka 

sagnir í merkingarflokka.  

 Þessi athugun gefur einnig tilefni til þess að velta því fyrir sér hvort þau tengsl 

sem hafa verið fundin milli breytinga á frumlagsfalli aukafallssagna (þ.e. þágufalls- og 

nefnifallshneigð) hafi ef til vill ekki (bara) með merkingarhlutverkið að gera heldur skipti 

rökliðafjöldinn einnig máli. Ef til vill er það að frumlagið er þema eða þolandi ekki 

aðalástæðan fyrir því að þessar sagnir hafa tilhneigingu til þess að fá nefnifall í stað 

aukafalls, heldur það að sagnirnar eru einrúmar. Það vill svo til að þema- og þolandasagnir 

eru allar einrúmar (þ.e. þegar frumlagið er í aukafalli). Það ætti að vera auðvelt að skera 

úr um þetta – ef eingöngu þema- eða þolandasögnum hættir til að fá nefnifall í stað 

aukafalls en ekki öðrum einrúmum aukafallssögnum myndi það benda til þess að 

merkingarhlutverkið væri aðalatriðið. Við fyrstu sýn er freistandi að segja að svo sé, en 

við nánari athugun er þetta ekki svo einfalt vegna þess að það er ekki svo að bara þema-

og þolandasögnum hætti til nefnifallshneigðar, eins og Þórhallur Eyþórsson (2000) benti 

á. Í rannsókn Ástu Svavarsdóttur (1982) á aukafallsfrumlögum hjá ellefu ára börnum kom 

í ljós að sum þeirra fylltu inn í eyður með nefnifalli með sumum aukafallssögnum sem 

eru skynjendur (Ásta Svavarsdóttir 1982). Halldór Halldórsson fann einnig ýmsar 

þolfallssagnir sem sumar eru skynjendur með nefnifalli jafnvel í fornum textum (Halldór 

Halldórsson 1982). Það virðist því ekki endilega vera rétt að merkingarhlutverkið sé það 

eina sem skiptir máli fyrir nefnifallshneigð, þótt það skipti þó greinilega máli.  

 Út frá þessu má skoða hvort tilgátan um það hvort sagnir séu einrúmar eða 

tvírúmar eigi betur við. Við Einar Freyr Sigurðsson settum fram þá hugmynd að 

frumlagsfall einrúmra þágufallssagna geti fyrr orðið nefnifall en hjá tvírúmum 

þágufallssögnum því að í setningum með þeim síðarnefndu er þegar nefnifall til staðar á 

andlaginu og því þurfi fyrsta skrefið hjá þeim sögnum að vera að nefnifall á andlaginu 

verði að þolfalli (Hlíf Árnadóttir og Einar Freyr Sigurðsson 2013). Vert er að veita því 

athygli að þetta hefur mismunandi áhrif á þolfallssagnir og þágufallssagnir: tvírúmar 

þolfallssagnir hafa andlag í þolfalli og því þarf ekki þetta millistig hjá þeim. Þetta passar 

ágætlega við það að nefnifallshneigð er einmitt þekkt hjá tvírúmum þolfallssögnum eins 

og dreyma. Þetta verður nánar rætt í kafla 5.6 og lokaorðunum. Í öllu falli er ástæða til að 

hafa rökformgerð aukafallssagna í huga þegar breytingar á fallmörkun þeirra eru 

rannsakaðar.  
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2.4 Málbreyting – í hvaða skilningi? 
Í ritgerðinni er oft talað um þgf.-þf.-mynstrið, svo sem mér datt þessa sögu í hug, sem 

málbreytingu eða nýjung. Þá má spyrja í hvaða skilningi þetta er málbreyting og hversu 

nýleg hún er. Almennt hefur verið litið svo á að þgf.-þf.-mynstur með sögnum eins og 

líka, leiðast, nægja og henta fyrirfinnist ekki eða varla í íslensku. Þetta verður kannski 

einkum áberandi þegar rætt er um þgf.-þf.-mynstur í færeysku og það borið saman við 

íslensku (sjá t.d. Woolford 2003, Jóhannes Gísla Jónsson 2009a). Hins vegar voru nokkrar 

sagnir í könnun minni, sem almennt eru taldar sýna eingöngu þgf.-nf.-mynstur, 

samþykktar með þgf.-þf.-mynstri í meiri mæli en við hefði mátt búast ef þgf.-nf.-mynstrið 

væri einhaft í íslensku (sjá 5. kafla). Því álykta ég sem svo að um sé að ræða nýjung í 

íslensku en útbreiðslan er m.a. viðfangsefni mitt í ritgerðinni. Þar sem þetta er ein fyrsta 

rannsóknin á þgf.-þf.-mynstri í íslensku er hins vegar ekki hægt að fullyrða að mynstrið 

hefði alls ekki verið samþykkt hefði rannsóknin verið gerð t.d. 40 eða 100 árum áður – 

við getum m.ö.o. ekki vitað hvort þessi nýjung hafi oft skotið upp kollinum, svo sem í 

máltöku barna, án þess að hún hafi náð nokkurri fótfestu og breiðst út. 

 Einnig þarf að velta fyrir sér í hverju málbreytingar felast og hvort mynstrið sem 

um ræðir sé raunveruleg málbreyting. Margrét Guðmundsdóttir (2008) ræðir um 

mismunandi afstöðu til málbreytinga eins og hér verður rakið í stuttu máli. Annars vegar 

er hægt að skoða hvernig tungumál breytist (málkerfið sem heild) og hins vegar hvernig 

málkunnátta breytist (bls. 13). Málkunnáttufræðingar líta á það sem málbreytingu þegar 

nýjungar verður fyrst vart, svo sem þegar mál barns á máltökuskeiði er ólíkt að einhverju 

leyti fyrirmyndinni, sem getur verið mál foreldra þess. Þessi túlkun á málbreytingu á 

nokkuð vel við þegar ég ræði um þgf.-þf.-mynstrið sem nýlega málbreytingu í íslensku. 

Þegar málbreytingum er lýst í sögulegu ljósi er hins vegar oftast litið á málkerfið í heild 

sinni. Þá er því lýst hvenær einhver málbreyting skýtur upp kollinum, hvernig hún breiðist 

út í tíma og nær smám saman til fleiri þátta málkerfisins. Sú túlkun á málbreytingu kemur 

við sögu þegar litið er á breytingarnar á fallmörkun aukafallssagna í ensku og sænsku (sjá 

3. kafla). Á þær er litið frá málsögulegu samhengi, að mestu leyti horft á málkerfið í heild 

sinni, hvernig þróunin var og hver lokaniðurstaðan varð, t.d. að tiltekin nýjung varð 

allsráðandi á kostnað eldra afbrigðis. Í þessari ritgerð er augljóslega ekki verið að 

rannsaka tilbrigði sem hafa orðið allsráðandi í íslensku heldur er alls óljóst hver afdrif 

nýjungarinnar verða. 
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2.5 Hugmyndir um föll 
Í umræðu um fallmörkun aukafallssagna eru hugmyndir um formgerðarfall (e. structural 

case) og orðasafnsfall (e. lexical case) mikilvægar. Í stuttu máli snúast þær hugmyndir 

um að fall sé í eðli sínu mismunandi, segja mætti að formgerðarfall ákvarðist af 

setningafræði en orðasafnsfall sé bundið ákveðnum sögnum (Yip, Maling og Jackendoff 

1987, Zaenen, Maling og Höskuldur Þráinsson 1985). Nefnifall og þolfall eru þannig 

formgerðarföll – setningafræðin úthlutar frumlagi nefnifalli og andlagi þolfalli. Hegðun 

formgerðarfalls sést mjög vel þegar sögn sem tekur með sér þolfallsandlag er sett í 

þolmynd, eins og í dæmi (42): 

 

(42) a. Stelpan keypti bókina (þf.) (germynd) 

 b. Bókin (nf.) var keypt (þolmynd) 

 

Nafnliðurinn sem var í þolfalli í germynd (bókina) er í nefnifalli í þolmynd (bókin). Það 

virðist því vera að það hvort liðurinn er frumlag eða andlag ráði hvort hann er í nefnifalli 

eða þolfalli. Orðasafnsfall, þ.e. þágufall eða eignarfall á andlögum, ræðst hins vegar ekki 

af setningafræðilegri stöðu heldur fylgir nafnliðnum hvort sem hann er andlag eða 

frumlag, eins og sést í (43) 

 

(43)  a. Stelpan kastaði boltanum (þgf.) (germynd) 

 b. Boltanum (þgf.) var kastað (þolmynd) 

 

Aukafallsfrumlög eru orðasafnsföll samkvæmt þessu. Því hefur verið haldið fram að 

orðasafnsfall skiptist svo aftur í reglufall (e. thematic case eða inherent case) og furðufall 

(e. quirky case eða lexical case).16 Reglufall fylgir ákveðnum merkingarhlutverkum og er 

því að vissu leyti fyrirsjáanlegt út frá merkingu sagnarinnar en furðufall er tilviljunarkennt 

 
16 Eins og sést á ensku heitunum hefur verið breytilegt hvað er kallað lexical case eða orðasafnsfall, það 
getur bæði vísað til falls sem er ekki formgerðarfall, eða til undirflokks þess, þess sem var áður kallað 
quirky case eða furðufall. Hjá Woolford (2006) er skiptingin t.d. milli formgerðarfalls (e. structural case) 
og ekki-formgerðarfalls (e. non-structural case) og hið síðarnefnda skiptist í inherent case sem mætti þýða 
sem innbyggt fall og lexical case, sem er þá það sem áður var kallað furðufall (e. quirky eða idiosyncratic 
case). Ýmis tilbrigði við þessa notkun eru til, t.d. notar Einar Freyr Sigurðsson (2017) structural og non-
structural case, sem svo skiptist í inherent og quirky case, Jóhannes Gísli Jónsson (2013) notar annars vegar 
structural og hins vegar oblique case, sem síðan skiptist í inherent og lexical case. Þar sem þessi 
hugtakanotkun er nokkuð ruglingsleg hef ég valið að nota það sem kalla mætti hefðbundin hugtök í 
íslensku: formgerðarfall, orðasafnsfall, reglufall og furðufall.  
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(sjá t.d. Jóhannes Gísli Jónsson 1997–1998 og 2003). Sem dæmi um reglufall mætti nefna 

þágufall á óbeinum andlögum tveggja andlaga sagna (44a) og dæmi um furðufall eru 

eignarfallsandlög (44b): 

 

(44) a. Ég sendi manninum bréfið 

 b. Ég sakna mannsins 

 

Þágufall á skynjandafrumlögum er reglufall en þolfall á skynjandafrumlögum er 

furðufall. Þegar sagnir, sem í hefðbundnu máli taka frumlög í þolfalli, fá þágufallsfrumlög 

(þágufallshneigð) er breytingin sú að hinu ófyrirsegjanlega furðufalli er skipt út fyrir 

reglufall (45a). Aftur á móti er nefnifallshneigð dæmi um það þegar orðasafnsfalli er skipt 

út fyrir formgerðarfall (45b) (Jóhannes Gísli Jónsson 1997–1998). 

 

(45)  a. Hana  henni langar heim  (furðufall  reglufall) 

 b. Bátinn  báturinn bar að landi  (furðufall  formgerðarfall) 

 

Málin flækjast aðeins þegar við horfum á andlög þágufallssagna. Í hefðbundnu máli er 

andlagið í nefnifalli (46a) en í þessari ritgerð eru til rannsóknar dæmi um að andlagið sé 

í þolfalli (46b).  

 

(46) a. Manninum líkar bókin 

 b. Manninum líkar bókina 

 

Þar virðist sem einu formgerðarfalli, nefnifallinu, sé skipt út fyrir annað formgerðarfall, 

þolfall. Ekki er ljóst hvers vegna málnotendur ættu að gera það. Önnur tillaga væri að líta 

á nefnifallsandlög sem orðasafnsföll, og þar með væri eðlileg þróun að þau breyttust í 

þolfall (reglufall  formgerðarfall). Það er hins vegar ekki svo einfalt, vegna þess að 

nefnifall á andlagi virðist eftir sem áður vera formgerðarfall eins og sést á því að í dæmum 

eins og (47) er nefnifallsandlag með sögninni nægja (í hefðbundinni íslensku) en þegar 
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við bætist láta, sem tekur nefnifallsfrumlag, er andlag nægja í þolfalli (sjá einnig Wood 

og Halldór Ármann Sigurðsson 2014:270).17 

 

(47) a. Okkur nægja þessir kostir 

b. Við létum okkur nægja þessa kosti 

 

Ef nefnifallið á andlaginu í (47a) væri orðasafnsfall, þ.e. fall sem væri sérstaklega bundið 

við sögnina nægja, byggjumst við ekki við því að sögnin láta eða nefnifallsfrumlag 

hennar, við, hefði áhrif í (47b). Sú er aftur á móti raunin og við ályktum sem svo að 

nefnifallið í (47a) og þolfallið í (47b) sé formgerðarfall. 

Samkvæmt þessu er því nefnifall á andlögum aukafallssagna formgerðarfall. Engu 

að síður gengur það í raun gegn upprunalegri skilgreiningu á formgerðarfalli, þar sem hún 

byggist á því að nefnifalli sé úthlutað til frumlaga. Þetta vandamál verður ekki leyst hér.  

 Væri nefnifall á andlögum hins vegar ekki formgerðarfall væri breytingin frá þgf.-

nf.-mynstrinu yfir í þgf.-þf.-mynstrið, sem hefur skotið upp kollinum í íslensku (sjá t.d. 

5. kafla), ekki óvænt að því leyti að þolfall er formgerðarfall á andlögum. Samt sem áður 

skapar þetta mynstur ákveðið vandamál. Ástæðan er sú að margar kenningar um föll 

ganga út frá því (í mjög einfölduðu máli) að þolfalli geti ekki verið úthlutað nema nefnifall 

sé til staðar í setningunni. Þetta má lesa út úr alhæfingu Burzios (1986) (einkum í nýrri 

túlkun Woolford 2003), hæðaskiptri fallmörkun (case in tiers; Yip, Maling og Jackendoff 

1987) og háðu falli (dependent case; Marantz 1991).18  

Hér er stiklað á stóru en alhæfing Burzios (1986) segir að einungis sagnir sem geta 

úthlutað frumlagi merkingarhlutverki geti úthlutað andlagi þolfalli.19 Þessa frægu 

alhæfingu setur Woolford (2003) fram á nýjan hátt: Andlag fær nefnifall þegar ekkert 

 
17 Wood og Halldór Ármann Sigurðsson (2014:270–271) sýna mun á nægja og líka að þessu leyti 
(dómarnir eru fengnir úr grein þeirra). 
 
(i) a. Mér hafa alltaf nægt tvennir skór. 
 b. Ég læt mér ekki nægja *þessir leikhúsmiðar / þessa leikhúsmiða. 
(ii) a. Mér hefur aldrei líkað svona dónaskapur. 
 b. Ég læt mér ekki líka þessi dónaskapur / ??þennan dónaskap. 
 
Þrátt fyrir að andlagið í (iib) sé í nefnifalli hjá Wood og Halldóri er nefnifallsandlag líka ekki 
orðasafnsfall skv. greiningu þeirra en út í það verður ekki farið hér. 
18 Sumt af því sem hér er rætt er fengið úr yfirliti Einars Freys Sigurðssonar (2019). 
19 Burzio (1986:178): „I will try to show that all and only the verbs that can assign θ-role to the subject can 
assign (accusative) Case to an object.“ 
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frumlag er í nefnifalli.20 Þessi nýi skilningur á þeim setningagerðum sem Burzio reyndi 

að ná utan um með alhæfingu sinni setur í forgrunn samband nefnifalls og þolfalls – þess 

má geta að Woolford (2003) reynir í bókarkafla sínum að skýra muninn á þgf.-þf.-mynstri 

færeysku og þgf.-nf.-mynstri íslensku með bestunarkenningunni (e. optimality theory) en 

við skoðum það ekki hér.  

Hugmyndin um hæðaskipta fallmörkun (Yip, Maling og Jackendoff 1987) gerir 

einnig ráð fyrir nánu sambandi nefnifalls og þolfalls, andstætt orðasafnsföllum. Nefnifall 

og þolfall eru á formgerðarfallshæð en orðasafnsföll á sérstakri orðasafnshæð. Þegar 

formgerðarfalli er úthlutað er það frá vinstri til hægri þannig að nefnifalli er alltaf úthlutað 

á undan þolfalli. Ef aðeins einn nafnliður í setningu fær formgerðarfall er sá liður í 

nefnifalli, samanber ég datt eða mér líkaði bókin. Þannig er úthlutun nefnifalls skilyrði 

þess að hægt sé að úthluta þolfalli.  

Að lokum er hér ein útfærsla á háðu falli, er sett fram af Jim Wood (2011). 

Kenningin í meðförum hans er svona: 

 

(48) Úthlutun formgerðarfalls: Ef tiltekinn nafnliður, NL1, hefur ekki fengið fall við 

 útskrift í afleiðslunni er honum úthlutað þolfalli ef og aðeins ef annar nafnliður, 

 NL2, er sýnilegur NL1 og (a) NL2 hefur ekki heldur fengið fall og (b) NL2 liðstýrir 

 NL1. Að öðrum kosti fær NL1 úthlutað nefnifalli.21 

 

Hjá Wood er eingöngu orðasafnsfalli (sem hann kallar non-direct case) úthlutað fyrr í 

afleiðslunni, þ.e. í setningafræðinni fyrir útskrift (e. spellout), en formgerðarfall er ekki 

ákvarðað fyrr en við útskrift, en þannig fá liðir nefnifall eða þolfall eftir að 

setningafræðilegri afleiðslu er lokið, það er að segja í orðhlutafræðihluta afleiðslunnar. 

Hvort liður sem fær formgerðarfall sé í nefnifalli eða þolfalli er ákvarðað með hliðsjón af 

því hvort aðrir nafnliðir fá formgerðarfall eða ekki. Hugmyndin um háð fall (e. dependent 

case) felur í sér að þolfall er háð því að annar liður ofar í formgerðinni sé í formgerðarfalli 

(þ.e. nefnifalli eða þolfalli) og „sýnilegur“ liðnum sem fær þolfall. Þetta felur í sér, í stuttu 

máli, að til þess að þolfalli sé úthlutað tilteknum lið þarf annar liður að vera sýnilegur og 

 
20 Woolford (2003:301): „The object gets nominative Case when there is no (nominative) subject.“ 
21 Wood (2011:8): „Direct case assignment: If a DP α has no case feature at spellout, it is assigned 
accusative iff there is some other DP α′ which is visible to α and where (a) α′ has no case feature and (b) α′ 
c-commands α. Otherwise, α will be nominative.“ 
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liðstýra honum og sá liður má ekki hafa fallþátt, þ.e. ekki hafa fengið orðasafnsfalli 

úthlutað. Þessi útgáfa felur í sér að liður geti fengið þolfall fyrir tilstuðlan annars liðar í 

þolfalli en hæsti liðurinn sem er í þolfalli hlýtur þó að vera háður því að annar liður fyrir 

ofan hann sé í nefnifalli. Liðir geta sem sagt fengið þolfall, jafnvel þó að ekkert nefnifall 

sé til staðar í setningunni, svo lengi sem það er annað formgerðarþolfall í setningunni. 

Dæmi um slíkt er setningin í (49): 

 

(49) Ég (nf.) álít konuna (þf.) telja þig (þf.) borða óhollan mat (þf.). 

 

Í (49) er einn nafnliður í nefnifalli og þrír í þolfalli. Samkvæmt hugmyndum Marantz 

(1991), Woods (2011) o.fl. um háð fall er óhollan mat í þolfalli vegna þess að næsti liður 

fyrir ofan er í formgerðarfalli. Sá liður, þig, er í þolfalli vegna þess að næsti liður fyrir 

ofan, konuna, er í formgerðarfalli. Sá liður er aftur í þolfalli vegna þess að liðurinn fyrir 

ofan, ég, er einnig í formgerðarfalli. Enginn nafnliður í formgerðarfalli er hins vegar fyrir 

ofan ég og því er hann í nefnifalli. 

Þetta nána samband nefnifalls og þolfalls sem lýst hefur verið hér veitir okkur 

hugsanlega innsýn í það hvernig hægt er að greina úthlutun falls í þgf.-þf.-mynstrinu. Ef 

greining Jóhannesar Gísla Jónsson (2009a) á færeysku þgf.-þf.-mynstri er rétt má útskýra 

tilkomu þolfalls í setningum eins og mér líkar bókina í íslensku með huldu nefnifalli. 

Jóhannes heldur því fram fyrir færeysku að í dæmum eins og okkum dáma góðan mat sé 

frumlaginu fyrst úthlutað þágufalli en þegar hann færist í frumlagssætið fái nafnliðurinn 

hulinn nefnifallsþátt frá tíðarhaus (Tíð) setningarinnar.22 Það er sýnt í hríslumyndinni hér 

fyrir neðan.  

 

 (50)                   TíðL 
 
 
NL        Tíð′ 
[Þgf.] 
[Nf.] 
                                  T                              sL 
                                [Nf.]          ... 
           

 
22 Þetta er ólíkt greiningu Woods (2011) sem rætt var um hér ofar en hann gerir ekki ráð fyrir að setningar-
hausar úthluti formgerðarfalli. 
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Út frá hugmyndum um náið samband formgerðarfallanna nefnifalls og þolfalls má halda 

því fram að huldi nefnifallsliðurinn verði þess valdandi að andlagið sem fær formgerðar-

fall sé í þolfalli. Auk þess getur hann stuðlað að fleirtölusamræmi milli þágufallsfrumlags 

í fleirtölu og persónubeygðrar sagnar, skv. greiningu Jóhannesar Gísla. Nánar er rætt um 

útfærslu Jóhannesar í 5. kafla.  
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3 Aukafallsfrumlög í öðrum málum 

Eins og nefnt var í fyrsta kafla eru breytingar á frumlagsfalli aukafallssagna þekktar í 

öðrum tungumálum en íslensku. Nærtækt er að líta til færeysku þar sem aukafallssagnir 

eru til líkt og í íslensku en eru hins vegar mun færri, nefnifallshneigð er víðtækari og 

þolfallsandlög eru við það að leysa nefnifallsandlög af hólmi með 

þágufallsfrumlagasögnum. Í fljótu bragði má því sjá að margar af nýjungunum og 

tilbrigðunum í fallmörkun aukafallssagna í íslensku eiga sér samsvörun í færeysku. Í 

öðrum skyldum tungumálum, eins og sænsku og ensku, urðu sambærilegar breytingar á 

fallmörkun tiltekinna sagna og enduðu þær breytingar á því að fallmynstrið þgf.-nf. vék 

fyrir hinu almenna nf.-þf.23 Það er áhugavert að hafa þessar „fyrirmyndir“, ef svo má 

kalla, til samanburðar: færeyska virðist vera mitt á milli íslensku og t.d. sænsku í 

þróuninni – þar sem breytingar í íslensku eru stutt á veg komnar en breytingin löngu 

yfirstaðin í sænsku. Í kafla 3.1 fjalla ég um aukafallssagnir í færeysku og í kafla 3.2 um 

sænsku og ensku í stuttu máli. Í kafla 3.3 dreg ég saman hliðar á breytingunum sem 

tungumálin þrjú eiga sameiginlegar en kveikjan að rannsóknarefni þessarar ritgerðar var 

einmitt að kanna hvort sjá megi vísbendingar um að íslenska fylgi sömu skrefum í 

breytingunni og hin tungumálin.  

3.1 Aukafallsfrumlög í færeysku 
Í umfjöllun um aukafallsfrumlög er áhugavert að bera færeysku saman við íslensku. 

Færeyska er að mörgu leyti sambærileg við íslensku: hún hefur ríkulega fallbeygingu og 

svipað fallakerfi og íslenska, þó að það hafi einfaldast örlítið meira en íslenska, t.d. er 

eignarfall mjög takmarkað (sjá Höskuld Þráinsson o.fl. 2004). Líkt og íslenska hefur hún 

einnig aukafallsfrumlög (Barnes 1986, Höskuldur Þráinsson o.fl. 2004): 

 

(51)  Mær (þgf.) dámar væl hasa bókina (þf.).24 

 

Aukfallssagnir eru hins vegar mun færri í færeysku en íslensku og einskorðast að mestu 

við þágufallssagnir sem hafa skynjandafrumlag (sjá t.d. Jóhannes Gísli Jónsson og 

 
23 Ég vík mér frá umræðu um það hvort enska og sænska höfðu aukafallsfrumlög eða ekki. Hjá Jóhönnu 
Barðdal og Þórhalli Eyþórssyni (2003)má sjá tilvísanir í fræðimenn sem hafa ýmist haldið því fram að 
þessir aukafallsliðir hafi verið frumlög eða ekki – en rétt eins og þau lít ég svo á að þessi tungumál hafi 
vissulega haft aukafallsfrumlög á eldri málstigum (sjá einnig Þórhall Eyþórsson og Jóhönnu Barðdal 2005).  
24 Öll dæmin í kafla 3.1 eru á færeysku nema annað sé tekið fram.  
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Þórhallur Eyþórsson 2005, Höskuldur Þráinsson o.fl. 2004). Með öðrum orðum hafa mun 

fleiri breytingar orðið á aukafallsfrumlögum í færeysku en íslensku. Þar sem lítið er til af 

heimildum um færeyskt fornmál er þó lítið hægt að fjalla um þróunina sem slíka en út frá 

samanburði við íslensku má gera ráð fyrir að aukafallsfrumlög hafi áður haft sterkari 

stöðu í færeysku (sjá umfjöllun hjá Jóhannesi Gísla Jónssyni og Þórhalli Eyþórssyni 

(2005) þar sem þeir nefna t.d. að dæmi um þágufallshneigð í færeysku sýni að 

þágufallsfrumlög hafi á einhverjum tímapunkti verið virk fyrir skynjandafrumlögum). Því 

mætti ef til vill segja að færeyska sýni á hvaða hátt íslenska gæti þróast með tíð og tíma. 

Ætla má að slík þróun sé líkleg enda má í íslensku sjá merki um ýmsar af breytingunum 

sem eru lengra á veg komnar í færeysku eins og verður fjallað um hér á eftir. 

 Sé dæmi (51) skoðað sést strax dæmi um breytingu sem er lengra á veg komin í 

færeysku en í íslensku en í dæminu er andlagið í þolfalli en ekki nefnifalli eins og er í 

hefðbundinni íslensku (52): 

 

(52) Mér líkar hún.   (íslenska) 

 

Með öðrum orðum er þgf.-þf-mynstrið, sem virðist vera mjög nýleg nýjung í íslensku (sjá 

fimmta kafla), rótgróin í færeysku, með sögninni dáma og fleiri þágufallssögnum. Það er 

hins vegar ekki augljóst hvort nefnifallsandlög eru notuð með einhverjum sögnum í 

færeysku eins og sést til dæmis á því að í lista í yfirlitshandbókinni Faroese yfir 

aukafallssagnir eru sumar sagnir merktar með þolfallsandlagi, aðrar með nefnifallsandlagi 

og hjá enn öðrum er óljóst hvort andlagið sé í nefnifalli eða þolfalli (Höskuldur Þráinsson 

o.fl. 2004). Til þess að kanna betur stöðu nefnifallsandlags með aukafallssögnum í 

færeysku var gerð lítil könnun í Færeyjum 2009 eins og lýst verður í kafla 3.1.1 Í kafla 

3.1.2 fjalla ég um einrúmar aukafallssagnir í færeysku.  

3.1.1 Tvírúmar aukafallssagnir og könnun á nefnifallsandlögum í 
færeysku 

Könnunin var lögð fyrir í rannsóknarferð í Færeyjum 2009. Hluti könnunarinnar var á 

formi dómasetninga þar sem þátttakendur voru beðnir um að merkja við setningar sem 

þeir gætu sagt og höfðu valmöguleikana já, ? og nei. Dómasetningarnar voru 49, hluti 

þeirra voru setningapör sem höfðu ýmist nf.-andlag eða þf.-andlag með þgf.-frumlagi, 

aðrar setningar könnuðu annars konar tilbrigði eða voru uppfyllingarsetningar. Auk þess 
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voru 13 „valmöguleikaspurningar“, þar voru 2–6 mjög líkar setningar lagðar fram (þar 

sem munurinn var t.d. eingöngu fall andlagsins) og þátttakendurnir beðnir um að merkja 

við allar setningarnar sem þeim þættu eðlilegar. Fimm af valmöguleikaspurningunum 

könnuðu andlagsfall með þágufallssögnum. Þátttakendur voru 21 talsins. Setningarnar 

sem voru kannaðar má sjá í viðauka 3. Niðurstöðurnar má sjá í meðfylgjandi töflu: 

 

Tafla 1. Könnun á færeysku. 

Sögn Tegund spurningar nf.-andlag þf.-andlag 

dáma valmöguleikar 0 20 

mangla valmöguleikar 0 17 

sýnast valmöguleikar 1 14 

tykja valmöguleikar 1 11 

hóva valmöguleikar 1 11 

skorta dómasetningar  6 12 

tróta dómasetningar 6 10 

huga dómasetningar 0  11 

líka dómasetningar 2 9 

tykjast dómasetningar  3 1 

eydnast dómasetningar 2 0 

lukkast dómasetningar 0 0 

 

Eins og sjá má á töflunni standa þolfallsandlög mun sterkar en nefnifallsandlög með 

sögnum sem hafa frumlag í þágufalli í færeysku. Staðan er skýrust fyrir dáma og mangla 

þar sem enginn þátttakandi samþykkti nefnifallsandlag en flestir þátttakendur samþykktu 

þolfallsandlag. Þessar niðurstöður koma ekki á óvart og eru í samræmi við það hvernig 

sagnirnar eru sýndar í orðabókum (og reyndar hefði komið á óvart ef nf.-andlag hefði 

verið samþykkt). Tiltölulega fáir þátttakendur samþykkja aðra hvora setninguna með 

sögnunum huga, líka, tykja og hóva eða 11–12 þátttakendur en langflestir þeirra 

samþykkja setningarnar þar sem andlagið er í þolfalli.  

Niðurstöðurnar með tykjast, eydnast og lukkast segja hins vegar ef til vill ekki 

mikið um andlagsfallið þar sem fjórir eða færri þátttakendur samþykktu setningar með 

sögnunum, hvort sem er með þolfalli eða nefnifalli. Annaðhvort voru dæmin með þessum 
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þremur sögnum misheppnuð eða þær eru ekki notaðar með þágufallsfrumlagi í nútíma-

færeysku. Sú er líklega raunin með lukkast en leit að henni á textasafni gefur fáar niður-

stöður (teldni.fo/textasavn). Að sama skapi gæti þágufallsliðurinn með eydnast verið 

andlag, samanber Jóhannes Gísla Jónsson (2009a). Það kann að hafa haft áhrif á hversu 

fáir samþykktu tykjast að hún hafði með sér smásetningu (e. small clause): mær tykist 

hesin sangur vakur / henda sang vakran. Til samanburðar kom sögnin sýnast betur út, en 

valmöguleikasetningarnar voru Mær sýnist drongurin vera sjúkur / drongin vera sjúkan 

þar sem ekki er um smásetningu að ræða. Þetta mætti vissulega kanna betur fyrir bæði 

íslensku og færeysku og hvort þetta hefur áhrif á þróun fallmörkunar með þessum 

sögnum.  

 Hins vegar skera skorta og tróta sig úr hvað varðar nefnifallsandlög en sex 

þátttakendur samþykkja setningar með þeim sem er hærra en fyrir aðrar sagnir. Eftir sem 

áður samþykkja þó mun fleiri setningar með þolfallsandlagi. Athyglisvert er að allir þeir 

þátttakendur sem samþykktu nefnifallssetningarnar samþykktu líka þolfallssetningarnar, 

en aftur á móti samþykktu nokkrir þátttakendur aðeins þolfallsandlagið. Þrátt fyrir að með 

þessum sögnum hafi nefnifallsandlagið komið best út kaus enginn þátttakandi nefnifall 

fram yfir þolfall. Þessar sagnir eru þó mjög sjaldgæfar (sbr. leit á teldni.fo/textasavn) og 

dómar um þær segja okkur því líklega lítið og einnig gæti verið réttara að greina 

þágufallsliðinn sem andlag, eins og eydnast.  

 Niðurstaðan er því einfaldlega sú að lítið lifir eftir af nefnifallsandlögum með 

þágufallssögnum í færeysku. Eins konar hliðarniðurstaða úr könnuninni er að það eru 

ekki margar þágufallssagnir sem hafa sterka stöðu, þar sem sumar sagnanna samþykktu 

þátttakendur hvorki með nefnifallsandlagi né þolfallsandlagi. Miðað við leit mína að 

máldæmum á netinu virðast sumar sagnanna gjarnan notaðar án þágufallsliðarins og með 

þemað/þolandann sem frumlag (í nefnifalli): 

 

(53) Bátastevnan eydnaðist væl 

 

Þá er þágufallsliðnum, skynjandanum, einfaldlega sleppt (eins og í (54) en einnig getur 

merkingarhlutverkið birst í forsetningarlið, t.d.: 

 

(54)  Ferðin eydnaðist fyri Sindra Stefansson 

https://dagur.fo/islendskir-bandittar-fingid-dom 
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Þetta er sambærilegt við íslensku, til dæmis er sögnin takast, sem þýðir nokkurn veginn 

það sama og eydnast, bæði notuð sem þágufallssögn (55a) með nefnifallsandlagi, án 

þágufallsliðarins (55b) eða með forsetningarlið (55c). 

 

(55) a. Íslenska landsliðinu tókst ætlunarverkið. 

 b. Ætlunarverkið tókst. 

 c. Ætlunarverkið tókst hjá íslenska landsliðinu.  

 

Nefnifall er því orðið sjaldséð á andlögum þágufallssagna og því líklegt að næsta skref sé 

að frumlagið fái nefnifall. Sagnir eins og dáma og mangla eru komnar langt áleiðis í þeirri 

þróun, þar sem nefnifall er gjarnan notað á frumlaginu: 

 

(56)  Eg (nf.) dámi væl hasa bókina (þf.). (Barnes 1986:33)  

 

Samkvæmt Barnes samþykkja aðeins málnotendur sem eru fæddir eftir 1960 setningu 

eins og í (56). Þórhallur Eyþórsson og Jóhannes Gísli Jónsson sýna að það eru mikil 

tilbrigði milli málhafa sem eru fæddir 1988–1991 í því hvaða fall þeir nota (2003:219–

225). 

Jafnvel þegar þágufallsfrumlag er notað má sjá merki þess að það sé í raun hulið 

nefnifall en það sést meðal annars á því að finna má tölusamræmi við þágufallsfrumlag 

(57) (Jóhannes Gísli Jónsson 2009a). Í hefðbundnara máli hefði sögnin átt að vera í 3.p.et 

óháð kyni og tölu frumlagsins (líkt og í íslensku en í íslensku getur sögnin reyndar 

samræmst nefnifallsandlagi í tölu).  

 

(57)  Teimum fimm ára gomlu dáma filmin, og tað gera eisini foreldur og ommur og 

abbar. 

 http://kvf.fo/greinar/2014/02/17/lego-filmur-vael-mottikin-i-usa 

 

Það er áhugavert að sambærileg dæmi, þ.e. þar sem virðist vera tölusamræmi við 

þágufallsfrumlag, finnast einnig í íslensku (sjá dæmi (58) af netinu) og sumir þátttakendur 

samþykktu slíkar setningar í könnun minni (sjá kafla 5.1).  
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(58)  Samtals bárust 9 umsagnir og 59 merktu við að þeim líkuðu aðgerðin. (íslenska) 

https://www.kopavogur.is/static/files/Stefnur/adgerdaaaetlun_innleiding-

barnasattmala_lokaeintak_m-athugasemdum-unicef.pdf 

 

Samræmi við þágufallsfrumlag virðist aðallega geta átt sér stað ef frumlagið er í 3.p.ft 

(Jóhannes Gísli Jónsson 2009a) í færeysku. Í færeysku er talsverður munur á því hvort 

málhafar kjósa nefnifallsfrumlag eða þágufallsfrumlag með sögnum eins og dáma eftir 

því í hvaða persónu frumlagið er. Þágufallið er mun algengara með 1.p. eintölu.  

3.1.2 Einrúmar aukafallssagnir í færeysku 

Ein af rannsóknarspurningunum er hvort frumlagsfall einrúmra sagna breytist fyrr en 

tvírúmra sagna og því vert að líta á stöðu einrúmra þágufallssagna í færeysku. Sé listinn 

í Faroese (Höskuldur Þráinsson o.fl. 2004) skoðaður sést að flestar sagnanna eru 

tvírúmar. Nokkrar þeirra geta bæði verið einrúmar og tvírúmar (t.d. gangast væl/illa, 

hugna (st), en á listanum eru, eftir því sem ég best fæ séð, aðeins þrjár sagnir sem virðast 

eru ekki notaðar með andlagi (leiðast við, lítast á, leingjast). Þess ber að geta að listinn í 

bókinni er ekki tæmandi og það mætti kanna betur hverjar af þessum sögnum eru enn 

notaðar með þágufallsfrumlagi. Einhver dæmi finnast um þessar sagnir á netinu, t.d. 

leiðast og gangast við:25 

 

(59)  a.  Men honum leiðist við royndirnar hjá Sovjetsamveldinum at blanda politikk 

 upp í vísindini 

 http://www.snar.fo/uploads/tx_tcresources/grein37.pdf 

b. Og fólk eru alt annað enn býtt, tey gjøgnumskoða glantrileikin, og teimum 

leiðist við slíkt. 

 http://www.hedinmortensen.com/news_stor.asp?id=585 

c. Vóni at tær gongst væl við lesnaðinum 

http://www.myspace.com/annfinnur/comments 

 

Í kafla 2.3 flokkaði ég þágufallssagnir í íslensku eftir rökliðafjölda þeirra. Eins og sést í 

þeim kafla eru tengsl milli merkingarhlutverka og rökformgerðar, þolanda- og 

 
25 Í óformlegum viðtölum við fjóra Færeyinga var gangast við eina einrúma sögnin sem þeir könnuðust við 
að væri notuð með þágufallsfrumlagi.  
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þemasagnir eru t.d. alltaf einrúmar og líkamssagnir (undirflokkur skynjenda) sömuleiðis. 

Til að athuga stöðu einrúmra þágufallssagna í færeysku er því áhugavert að skoða þessa 

merkingarflokka sem miðast við einrúmar sagnir.  

Fyrst ber að nefna að allar þolanda- og þemasagnir eru nú með nefnifallsfrumlagi 

í færeysku (60), en eins og fjallað var um í kafla 2.3 virðist það vera einkennandi fyrir 

þolanda- og þemasagnir að þær eru einrúmar.  

 

(60)  a. Fíggjarkreppan skolaði yvir landið. 

 b. Vit róku í fleiri dagar. (Jóhannes Gísli Jónsson og Þórhallur Eyþórsson 2005) 

 

Dæmin í (60) minna vitaskuld á hina svokölluðu nefnifallshneigð í íslensku sem felst í 

því að sagnir eru mjög oft notaðar með nefnifallsfrumlagi í stað þolfalls- eða 

þágufallsfrumlags. Það væri undarlegt að kalla þetta „nefnifallshneigð“ í færeysku af því 

að þetta er alls engin hneigð þar, nefnifall á frumlögum þessara sagna er ekki tilbrigði 

heldur hin viðurkennda fallmörkun. Nefnifallshneigð nær reyndar til mun fleiri sagna í 

færeysku en í íslensku, eins og var sýnt hér fyrir framan geta t.d. sagnir eins og dáma líka 

verið notaðar með nefnifallsfrumlagi og er því ekki bundin við einrúmar sagnir.  

 Áhugavert er einnig að engin þágufallssögn af þeim sem eftir eru í færeysku er 

líkamssögn. Líkamssagnir, t.d. blæða og hitna, eru undirflokkur skynjandasagna en allar 

aukafallssagnir í færeysku eru skynjendur og því athyglisvert að einn undirflokkurinn 

skuli vera alveg horfinn í færeysku. Þessi flokkur virðist þó hafa verið til, í það minnsta 

má sjá þágufall með einni af líkamssögnunum í færeyskri orðabók, þ.e. batna, en dæmið 

er merkt „gamalt“. Í rannsóknarferð í Færeyjum 2010 spurði ég í óformlegum viðtölum 

nokkra viðmælendur um nokkrar einrúmar sagnir, þar á meðal batna, en viðmælendur 

mínir könnuðust ekki við að nota hana með þágufallsfrumlagi. 

 Einnig má nefna að orðasambönd með vera eða verða og lýsingarorði sem hafa 

þágufallsfrumlag í íslensku hafa öll nefnifallsfrumlag í færeysku, dæmi:  

 

(61)  a) Drongurin eri kaldur (Höskuldur o.fl. 2004:233)  (færeyska) 

 b) Drengnum er kalt      (íslenska)26 

 
26 Ath. að í íslensku er notað nefnifall ef frumlagið er ekki lifandi vera (maturinn (nf.) er kaldur) (sjá t.d. 
Halldór Ármann Sigurðsson 1996) en í færeysku er þessi greinarmunur ekki gerður (Höskuldur Þráinsson 
o.fl. 2004:233).  
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Niðurstaðan er því sú að lítið sem ekkert virðist vera eftir af einrúmum aukafallssögnum 

í færeysku. Athyglisvert er að þrír hópar sagna sem eru eingöngu einrúmar (þegar þær 

hafa aukafallsfrumlag), þ.e. þemu, þolendur og líkamssagnir, eru að því er virðist alveg 

horfnir sem aukafallssagnir í færeysku. Sambærileg tilhneiging er þekkt í íslensku, a.m.k. 

með tvo af þessum flokkum, þ.e. þolanda- og þemasagnir, sem eru gjarnan notaðar með 

nefnifallsfrumlagi í stað þágufallsfrumlags í íslensku.  

 Eins og fjallað er um í næsta kafla varð frumlag einrúmra aukafallssagna í sænsku 

fyrr að nefnifalli en tvírúmra sagna (Falk 1995). Staðan er ekki alveg skýr í færeysku, ef 

til vill vegna þess að breytingin er ekki yfirstaðin, en þó er hægt að fullyrða að tvírúmar 

aukafallssagnir standi sterkar en einrúmar. Velta má fyrir sér hvort hefur meiri áhrif á það 

hvort frumlagsfall sagna breytist: merkingarhlutverkið eða það hvort þær eru einrúmar 

eða tvírúmar. Það mætti færa rök fyrir hvoru tveggja. Það að aðeins einn 

merkingarflokkur standi eftir sem aukafallssagnir í færeysku, þ.e. skynjendur, bendir til 

þess að merkingarhlutverkin séu það sem skipti máli en það að þeir merkingarflokkar sem 

hafa bara einrúmar sagnir virðist alveg horfnir (og þar með talinn einn undirflokkur 

skynjenda) væri ef til vill rök fyrir því að það sem skipti máli sé hvort sagnir eru einrúmar 

eða tvírúmar. Í köflum 5.6 og 6 kemst ég að þeirri niðurstöðu að hvort tveggja skipti máli: 

merkingarhlutverkin og það hvort sagnirnar hafi nefnifallsandlag.  

3.2 Nokkur orð um þróun aukafallsfrumlaga í sænsku og ensku 
Í öðrum norrænum tungumálum en íslensku og færeysku fallbeygjast nafnorð ekki lengur. 

Hið sama má segja um ensku. Leifar af fallbeygingunni sjást hins vegar á fornöfnum (í 

ensku t.d. he-him, í sænsku t.d. jag-mig). Á eldri stigum tungumálanna höfðu þessi 

tungumál hins vegar fallkerfi svipað því íslenska og tóku sumar sagnir með sér nafnliði í 

aukafalli sem má færa rök fyrir að hafi verið frumlög (sjá Jóhönnu Barðdal 2000, Gunnar 

Hrafn Hrafnbjargarson 2004 og rit sem vísað er til þar). Í nútímamáli eru aukafallssagnir 

hins vegar ekki til í þessum tungumálum. Breytingin á fallmörkun þessara sagna tók 

margar aldir, eins og má lesa um hjá Falk (1995) fyrir sænsku og Allen (1995) fyrir ensku. 

Þessi breyting er því alls ekki einföld og verður hér aðeins tæpt á nokkrum atriðum sem 

skipta máli fyrir rannsóknarefni mitt en ekki gefið heildaryfirlit yfir breytingarnar. Í 

hvorugu þessara tungumála verkaði breytingin ekki á kerfið í heild sinni á einu bretti 

heldur breyttist fallmörkun mismunandi sagna á mismunandi tíma.  
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Falk greinir ákveðin skref í breytingunni fyrir sænskar sagnir: frumlagsfall 

einrúmra sagna og eins andlags sagna í þolmynd breyttist fyrst, því næst breyttist 

fallmörkun tvírúmra sagna og síðast breyttist fall tveggja andlaga sagna í þolmynd (Falk 

1995:208). Það sem hér skiptir mestu máli, þar sem þolmynd er ekki til umfjöllunar í 

þessari ritgerð, er að einrúmar sagnir hafi breyst fyrr en tvírúmar sagnir: 

 

(62)  a. nar människionne fasar fore lästinna   (fornsænska, Falk 2018:8) 

 þegar manneskjunni (þgf.) hryllir fyrir ritninganna hótun 

 ‘þegar manneskja óttast hótun ritninganna’ 

 

b. Alle aff persida fasadho för hans strangheet (fornsænska, Falk 2018:8) 

 Allir (nf.) af Persíu hrylltu fyrir hans strangleika 

 ‘Allir menn frá Persíu óttuðust harðneskju hans’  

 

Í ensku virðist vera að hið sama hafi verið uppi á teningnum. Allen (1995) ber ekki 

sérstaklega saman einrúmar og tvírúmar sagnir en samkvæmt henni fundust einrúmar 

skynjandasagnir með nefnifallsfrumlagi þegar í fornensku, sem sagt talsvert á undan 

öðrum skynjandasögnum: 

 

(63) forþam þe ge hingriað (fornenska, Allen 1995:72) 

 af því að þið hungrið 

‘af því að ykkur hungrar’ 

 

Hjá tvírúmu sögnunum er athyglisvert að bæði í ensku og sænsku má finna dæmi um þgf.-

þf.-mynstrið þar sem áður hefði verið nefnifallsandlag. Gunnar Hrafn Hrafnbjargarson 

(2004) lýsir þróuninni fyrir þgf.-nf.-sagnir í þessum skrefum og sýnir á hvaða skrefi 

norrænu tungumálin eru: 

 

a. þgf. – nf.  b. þgf. – þf.  c. nf. – þf.  

 

Nútímaíslenska, fornnorræna og fornenska eru á stigi a. Á stigi b eru forndanska, 

miðsænska og miðenska (Gunnar Hrafn Hrafnbjargarson 2004:53) og á stigi c. eru 
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danska, sænska og enska. Gunnar Hrafn setur nútímafæreysku á stig c. en réttara er ef til 

vill að segja að færeyska sé staðsett á milli b. og c. – bæði mynstrin eru notuð. Dæmin 

hér fyrir neðan sýna skref b. (þgf.-þf.-mynstrið) í miðsænsku (64a) og miðensku (64b): 

 

(64) a.  Honom thykte sik wara j enom lystelikom stadh     (miðsænska, Falk 1997:77) 

 honum þótti sig vera í einum ánægjulegum stað  

 ‘Honum þótti hann vera á ánægjulegum stað’ 

 

b.  for þi ðat him areowe ou       (miðenska, Allen 1995:238) 

   fyrir því að honum vorkenndi þér (þf./þgf.)       

 ‘Af því að hann vorkenndi þér’ 

 

Athyglisvert er að dæmi má finna í ensku um að sögnin virðist samræmast 

þágufallsfrumlaginu, rétt eins og finna má í færeysku (sjá kafla 3.1.1) og íslensku að 

einhverju marki (sjá kafla 5.1): 

 

(65) swuðe wel ham likieð biuoren þe to beon           (Allen 1995:235) 

 mjög vel þeim líka (ft.) fyrir fram þig að vera 

 ‘þeim líkaði svo vel að vera fyrir framan þig’ 

 

Í dæmi (65) tekur sögnin ekki nafnlið sem andlag og því sést ekki hvort þetta er dæmi um 

þgf.-þf. eða þgf.-nf. Dæmið er frá því snemma í miðensku og skv. Allen voru slík dæmi 

sjaldgæf á þeim tíma en urðu algengari seinna í miðensku (Allen 1995:235–236). 

Seinna fengu sagnirnar eins og þekkt er nefnifallsfrumlög – komust á stig c. í bæði 

sænsku og ensku, og a.m.k. yngri málnotendur eru líka þar í færeysku eins og rætt var í 

kafla 3.1: 

 

(66) a. Du likar meg (sænska) 

 c. He likes her (enska) 

 

Eins og dregið verður saman í kafla 3.3 virðist því vera að enska, sænska og færeyska 

hafi þróast á svipaðan máta.  
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3.3 Samantekt 
Athugun á færeysku og ensku bendir til þess að rétt eins og í sænsku hafi einrúmar sagnir 

fyrr fengið nefnifallsfrumlag en tvírúmar sagnir (Falk 1995, sjá einnig Hlíf Árnadóttur og 

Einar Frey Sigurðsson 2013). Lítið virðist vera eftir af einrúmum aukafallssögnum í 

færeysku og eins virðist frumlagsfall einrúmra aukafallssagna í ensku hafa breyst fyrr en 

hjá tvírúmum sögnum, þó að þetta mætti skoða nánar í báðum tungumálunum. Eins og 

Gunnar Hrafn Hrafnbjargarson (2004) gerði grein fyrir var þróun fallmörkunar hjá 

tvírúmum sögnum í þessum þremur málum einnig svipuð: Öll tungumálin höfðu millistig 

þar sem nefnifallsandlag aukafallssagna varð þolfallsandlag (eða aukafallsandlag). Einnig 

má finna samræmi við þágufallsfrumlag í færeysku (Jóhannes Gísli Jónsson 2009a) og í 

ensku (Allen 1995:235–236 og 263) en áhugavert væri að rannsaka hvort slíkt samræmi 

megi líka finna í eldri málstigum sænsku.  

 Sænska og enska hafa gengið í gegnum gríðarmiklar breytingar á fallkerfinu þar 

sem nafnorð misstu fallbeygingu sína og hjá fornöfnum, sem enn sýna mun á nefnifalli 

og aukafalli, hefur þolfall og þágufall runnið saman. Því mætti hugsa sér að breyting á 

fallmörkun aukafallssagna tengist því þegar fallbeyging nafnorða hvarf. Ekki þarf að 

koma á óvart að nefnifall sé alhæft sem frumlagsfall allra sagna ef vísbendingar um annars 

konar fallmörkun eru af skornum skammti. Eins og bæði Falk (1995) og Allen (1995) 

ræða er þó tæpast hægt að skrifa breytinguna á aukafallssögnum eingöngu á hvarf 

fallbeygingar. Hluti af breytingunni á aukafallssögnum átti sér til dæmis stað í sænsku 

áður en fallbeygingin hvarf og bæði í sænsku og ensku sýndu fornöfn enn mun á nefnifalli 

og aukafalli (Falk 1995: 199, Allen 1995:220). Það að breytingin á fallmörkun aukafalls-

sagna skuli vera komin svo langt í færeysku styður þetta einnig – enn er rík fallbeyging í 

færeysku þó að fallkerfið hafi einfaldast svolítið meira en í íslensku.  

 Áhugavert er að finna má, ef vel er að gáð, merki um allar þessar breytingar í 

íslensku. Hin svokallaða nefnifallshneigð virkar einkum á þemasagnir, sem vill svo til að 

eru einrúmar (sjá kafla 2.3), dæmi um þgf.-þf.-mynstrið finnast (sjá 5.2) sem og samræmi 

við þágufallsfrumlag (sjá 5.1). Þess vegna má álykta að íslenska muni með tíð og tíma 

þróast á svipaðan hátt og hin tungumálin, á endanum verði ekki lengur til sagnir með 

aukafallsfrumlögum en sumar þeirra lifi með nefnifallsfrumlagi og andlagi í þolfalli ef 

það er fyrir hendi. Nýjungarnar í íslensku virðast þó ekki útbreiddar (sjá kafla 5) og því 
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ef til vill of snemmt að fullyrða að íslenska þróist á þennan hátt, en vísbendingarnar eru 

til staðar.   
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4 Könnun 

Í 1. kafla voru settar fram rannsóknarspurningar sem lúta að nýjungum meðal 

aukafallssagna í íslensku. Rannsóknarspurningarnar eru þessar: 

 

a) Hafa sumir málhafar hulið nefnifall á aukafallsfrumlögum? 

 b) Hversu útbreidd er þgf.-þf.-nýjungin? 

 c) Skiptir merkingarhlutverk frumlagsins máli? 

 d) Er hulið nefnifall algengara á einrúmum sögnum en tvírúmum? 

 

Til að geta betur svarað rannsóknarspurningunum lagði ég fyrir könnun vorið 2012. Í 

könnuninni voru tilbrigði í fallmörkun þágufallssagna könnuð. Markmiðið var að kanna 

hvort sjá mætti merki hulins nefnifalls á þágufallsfrumlögum og að kanna útbreiðslu 

þolfallsandlags með þágufallsfrumlagi. Eitt af því sem getur bent til hulins nefnifalls þar 

sem þágufall er á yfirborðinu er samræmi við þágufallsfrumlagið og var það því kannað. 

Markmiðið var einnig að kanna hvort merkingarhlutverk frumlagsins skipti máli varðandi 

það hvaða sagnir eru samþykktar með þolfallsandlagi og hvort merki væru um að 

einrúmar sagnir væru komnar lengra í þróuninni en tvírúmar sagnir (sjá umræðu í kafla 

3.2 hér að framan). Könnunin var lögð fyrir á netinu og tóku um 1100 manns þátt.  

 Könnunin var byggð á grunni mun smærri könnunar sem ég lagði fyrir ásamt 

Einari Frey Sigurðssyni árið 2009 (Hlíf Árnadóttir og Einar Freyr Sigurðsson 2013). Í 

þeirri könnun voru tilbrigði í fallmörkun aukafallssagna og þar á meðal þgf.-þf.-mynstrið 

kannað og gat ég því nýtt þá könnun sem forkönnun fyrir könnunina sem ég lagði fyrir 

2012. Könnunin frá 2009 er hér eftir kölluð forkönnun og er henni lýst í kafla 4.1. Í kafla 

4.2 lýsi ég könnuninni frá 2012, hvað var kannað, hvernig hún var lögð fyrir og hverjir 

þátttakendur voru. Í 5. kafla eru niðurstöður könnunarinnar birtar og greindar.  

4.1 Fyrri athugun (forkönnun) 
Könnunin var lögð fyrir á netinu og fengu þátttakendur boð um að taka þátt í henni með 

tölvupósti og urðu þátttakendur 36. Niðurstaða könnunarinnar var að sumir málhafar 

samþykktu þgf.-þf.-mynstrið á sumum sögnum og sjá mátti vísbendingar um að 

merkingarhlutverk sagna og það hvort sagnirnar eru skiptisagnir gæti haft áhrif á það 

hvort þgf.-þf.-mynstrið var samþykkt. Þrátt fyrir að þátttakendur hafi aðeins verið 36 gefa 
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niðurstöður forkönnunarinnar ákveðnar vísbendingar um að þgf.-þf.-mynstrið sé hluti 

málkerfis sumra þeirra sem hafa íslensku að móðurmáli, t.d. samþykktu 17% þátttakenda 

áskotnast með þolfallsandlagi. Það var því þörf á að kanna nánar hversu útbreidd þessi 

nýjung gæti verið og það gerði ég í könnuninni sem ég lagði fyrir 2012 (sjá kafla 4.2 og 

5).  

Þátttakendahópurinn var fremur einsleitur, þátttakendur voru langflestir milli 

tvítugs og þrítugs en könnunin var fyrst og fremst hugsuð til þess að staðfesta að þgf.-þf.-

breytingin væri hafin í íslensku og til að gefa vísbendingu um eðli hennar, fremur en að 

rannsaka hana með tilliti til t.d. mismunandi aldurshópa. Einnig má segja að könnunin 

hafi þjónað tilgangi forkönnunar fyrir könnun mína 2012 enda tók ég mið af henni við 

gerð stærri könnunarinnar. 

Meginþorri forkönnunarinnar fólst í setningum sem þátttakendur voru beðnir um 

að dæma hvort þeim þættu tækar eða ekki. Þrír valmöguleikar voru gefnir: já = svona get 

ég vel sagt, ? = ég myndi varla segja svona, nei = svona get ég ekki sagt. 

Dómasetningarnar voru 42, þar með taldar fjórtán uppfyllingarsetningar. Auk 

dómasetninganna voru þrjár eyðufyllingar í könnuninni og fimm valmöguleikaspurningar 

þar sem þátttakendur gátu valið fleiri en einn möguleika.  

Meginmarkmið könnunarinnar var að komast að því hvort málhafar samþykktu 

setningar með þgf.-þf.-mynstri. Dæmi um þgf.-þf. í stað þgf.-nf. má finna á netinu en slík 

dæmi höfðu ekki áður verið könnuð í íslensku og lítið verið fjallað um þau (sjá þó Hlíf 

Árnadóttur og Einar Frey Sigurðsson 2008). Aukafallssagnirnar sem voru kannaðar voru 

áskotnast, líka, henta, berast, þykja, leiðast, langa og finnast. Flestar sagnanna voru 

prófaðar með þgf.-þf.-mynstrinu enda var eitt af meginmarkmiðum könnunarinnar að 

komast að því hvort þf. væri samþykkt á andlagi þgf.-frumlagssagna. Fjórar sagnir voru 

kannaðar með samræmi við þgf.-frumlag, líka, leiðast, langa og finnast, þær þrjár 

fyrstnefndu voru valdar vegna þess að dæmi höfðu fundist á netinu með samræmi við 

frumlagið. Hluti forkönnunarinnar sneri að þolmynd af tveggja andlaga sögnum en ég 

geri ekki grein fyrir þeim niðurstöðum hér. Í töflu 2 eru sýndar niðurstöður fyrir þgf.-þf-

mynstrið í dómasetningum. 
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Tafla 2. Þolfallsandlag. 

 já ? nei 

áskotnast: Maríu áskotnaðist glænýjan bíl á dögunum 6 

(17%) 

3 

(8%) 

27 

(75%) 

líka: Hljómsveitin er fín en mér líkar hana samt ekki 1 

(3%) 

1 

(3%) 

34 

(94%) 

leiðast: Páli leiðist handbolta mjög mikið 3 

(8%) 

7 

(19%) 

26 

(72%) 

berast: Lögreglunni barst eina ábendingu um ferðir 

grunsamlegs manns við skólalóðina 

2 

(6%) 

1 

(3%) 

33 

(92%) 

 

Í töflu 2 sést hversu margir samþykktu aukafallssagnirnar sem voru prófaðar með 

þolfallsandlagi. Fáir samþykktu setningarnar, til dæmis samþykkti bara einn þátttakandi 

líka með þolfallsandlagi en þó er hlutfallið ekki svo lágt með áskotnast, 6 af 36 

þátttakendum eða 17%. Könnunin virðist því staðfesta að einhverjir málnotendur geti haft 

þolfallsandlag með aukafallssögnum þó að þeir séu líklega ekki margir.  

Sagnirnar áskotnast og henta voru kannaðar með valmöguleikaspurningum. Fyrir 

hvora sögn um sig voru settar fram fjórar setningar þar sem sögnin sýndi ýmist samræmi 

eða ekki samræmi við nefnifallsandlag og hins vegar þolfallsandlag, með og án samræmis 

við þolfallsandlag. Áhugavert er að 9 þátttakendur (26%) samþykktu þolfallsandlag (án 

samræmis), sem eru fleiri en samþykktu nefnifallsandlag án samræmis (6 þátttakendur 

(17%). Flestir (24 eða 70%) samþykktu nefnifallsandlag og samræmi við það en enginn 

samþykkti setningu sem var með þolfallsandlagi og samræmi við það, enda væri það 

óvenjulegt. Með sögninni henta samþykktu hins vegar jafnmargir samræmi og 

samræmisleysi við nefnifallsandlag (15%) en aðeins þrír samþykktu þolfallsandlag (án 

samræmis) (10%). Nægja var hins vegar könnuð með eyðufyllingu:  

 

(67)  Bjarni: Þarf landsliðið ekki þrjá sigra? Gunna: Nei, ég held að liðinu nægi 2 

 Skrifaðu nú með bókstöfum í stað tölustafsins 2 

 Nefnifall: 19 (53%)  Þolfall: 16 (44%) 
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Niðurstöðurnar úr eyðufyllingunni með nægja eru óvenjulegar svo ekki sé meira sagt, 16 

af 36 þátttakendum skrifuðu sjálfir þolfallsandlag. Þessi setning var því endurtekin í 

könnun minni 2012 þar sem mun fleiri þátttakendur voru (um 1100). Þar var hlutfall 

þolfalls einnig nokkuð hátt eða 12,5%, þrátt fyrir að það sé alls ekki eins hátt hlutfall og 

hér (sjá nánar kafla 5.2).  

Niðurstöðurnar benda til þess að sumir íslenskir málhafar samþykki þgf.-þf. 

Hlutfall þeirra sem samþykkja þgf.-þf. er misjafnt eftir sögnum. Með nægja og áskotnast 

samþykkja tiltölulega margir þgf.-þf. en fáir með öðrum sögnum (líka, leiðast, henta og 

berast). Ekki er auðvelt að sjá í hverju munurinn felst. Sögnin nægja, sem er áberandi 

mest samþykkt með þolfallsandlagi, er skiptisögn, þ.e. bæði þgf.-liðurinn og nf.-liðurinn 

geta verið frumlög með henni. Önnur sögn sem var könnuð, henta, er einnig skiptisögn, 

en mun færri samþykktu þolfallsandlag með henni. Vera kann að sagnir hegði sér 

mismunandi varðandi þolfallsandlag eftir því hvert merkingarhlutverk frumlagsins er en 

nægja og áskotnast úthluta frumlagi sínu (þágufallsliðnum) marki (en það gera berast og 

henta einnig) en líka og leiðast eru skynjandasagnir. 

Hluti þátttakenda, 8 af 36, samþykkti fleirtölusamræmi við þágufallsfrumlag með 

sögninni líka. Færri samþykktu samræmi við þágufallsfrumlag með öðrum sögnum, eins 

og sjá má í töflu 3:  

 

Tafla 3. Samræmi við þágufallsfrumlag. 

 já ? nei 

líka: Kennurunum líkuðu ekki þessi hegðun nemendanna 8 

(22%) 

5 

(14%) 

23 

(64%) 

finnast: Stelpunum fundust Siggi mjög dónalegur 2 

(6%) 

4 

(11%) 

30 

(83%) 

leiðast: Þeim leiddust í sumarbústaðnum 4 

(11%) 

0 

(0%) 

32 

(88%) 

langa: Stelpunum lönguðu mikið í ís 1  

(3%) 

0 

(0%) 

35 

(97%) 

 

Niðurstöður könnunarinnar má draga saman á þennan hátt: 
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a) Til er fólk sem hefur íslensku að móðurmáli sem getur samþykkt eða notað 

þolfallsandlag með þágufallssögnum. Nýjungin er þó alls ekki útbreidd. 

b) Það virðist mismunandi eftir sögnum hvort þolfallsandlag er samþykkt með 

þágufallssögnum. Munurinn kann að fylgja merkingarflokkum og skiptisagnir 

gætu haft sérstaka stöðu.  

c) Sumir þátttakendur samþykktu samræmi við þágufallsfrumlag. Hlutfall 

samþykkis var mismunandi eftir sögnum.  

 

Niðurstöðurnar eru fyrst og fremst vísbendingar, þátttakendur voru svo fáir að erfitt er að 

draga miklar ályktanir út frá svörunum. Niðurstöðurnar gefa þó til kynna að hjá hluta 

þátttakenda sé vissulega hafin breyting á fallmörkun aukafallssagna. Þrátt fyrir að 

tiltölulega fáir samþykki tilbrigðin eru þau þó ekki óvænt – þessi tilbrigði þekkjast í 

færeysku (sjá kafla 3.1), þ.e. þolfallsandlög með þágufallssögnum, samræmi við 

þágufallsfrumlag og nefnifall á frumlagi, sem og í eldri málstigum sænsku og ensku (sjá 

kafla 3.2). Nánar má lesa um niðurstöður könnunarinnar í bókarkafla okkar Einars Freys 

Sigurðssonar (Hlíf Árnadóttir og Einar Freyr Sigurðsson 2013). Eins og gerð verður grein 

fyrir miðaði könnun mín 2012 að því að fylla inn í sumar af þeim eyðum sem þessi litla 

könnun skildi eftir sig og um þá könnun má lesa í næsta undirkafla (4.2) og um 

niðurstöðurnar úr henni í 5. kafla.  

4.2 Gerð og framlögn könnunarinnar 2012 
Könnunin var lögð fyrir vorið 2012. Í henni voru kannaðar sagnir með þágufallsfrumlagi 

og tilbrigði í fallmörkun þeirra. Meginviðfangsefnið var þgf.-þf.-mynstrið, þ.e. 

þolfallsandlög með þágufallsfrumlagasögnum þar sem í hefðbundnu máli eru 

nefnifallsandlög. Tvírúmar og einrúmar þágufallssagnir voru bornar saman, með tilliti til 

samræmis við þágufallsfrumlag og með nefnifallsfrumlagi í stað hins upprunalega 

þágufallsfrumlags. Með tvírúmum sögnum var þolfallsandlag kannað sem og samræmi 

við nefnifallsandlag. Sagnirnar sem voru kannaðar voru valdar meðal annars með hliðsjón 

af niðurstöðum úr forkönnuninni sem var lýst í kafla 4.1. Í forkönnuninni komu fram 

vísbendingar um að merkingarhlutverk sagnanna, þ.e. hvort þær væru skynjandasagnir 

eða viðtakandasagnir kynni að skipta máli. Einnig gaf forkönnunin tilefni til að rannsaka 

skiptisagnir nánar en ein þeirra, nægja, var könnuð með eyðufyllingu þar sem hátt hlutfall 
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þátttakenda skráði þolfallsandlag. Þessi eyðufylling var því endurtekin óbreytt í 

könnuninni 2012.  

 Könnunin byggðist á 64 dómasetningum þar sem þátttakendur voru beðnir um að 

merkja við einn af þremur svarmöguleikum: já = svona get ég vel sagt, ? = svona get ég 

varla sagt og nei = svona get ég ekki sagt.27 Þar að auki var ein eyðufylling í könnuninni. 

Helmingur dómasetninganna voru uppfyllingarsetningar sem eru mikilvægar til þess að 

þátttakendur átti sig síður á því hvað er verið að prófa. Um það bil 2/3 hlutar 

uppfyllingarsetninganna voru setningar sem flestir eða allir ættu að samþykkja (tækar 

setningar). Hinar uppfyllingarsetningarnar voru annars vegar setningar sem öllum ættu að 

þykja ótækar og hins vegar önnur tilbrigði í setningagerð en þau sem eru hér til 

umfjöllunar. Uppfyllingarsetningarnar gegndu annars vegar því hlutverki að sigta út 

ómarktækar úrlausnir (sjá umfjöllun aðeins neðar) og hins vegar að fela nákvæmlega hvað 

var verið að kanna, þannig að þátttakendur freistuðust síður til að reyna að velja það sem 

þeir héldu að ætti að vera rétt miðað við forskriftarmálfræði, og koma í veg fyrir þreytu 

og áhrif endurtekninga (sjá umfjöllun hjá Höskuldi Þráinssyni o.fl. 2013, kafla 2.2.5). 

Könnunin var gerð í Google Docs (docs.google.com) og auglýst á Facebook. Vinir 

höfundar voru beðnir um að taka þátt í könnuninni og að auglýsa hana.28 Á um tveimur 

vikum höfðu um 1100 manns tekið þátt í könnununni.29 Þátttakendur fylltu könnunina út 

á netinu og var höfundur eðli málsins samkvæmt ekki viðstaddur. Könnunin var opin 

öllum og þeir sem tóku þátt í henni gerðu það að eigin frumkvæði. Þátttakendur voru því 

ekki valdir með t.d. slembiúrtaki og því er ekki hægt að gera ráð fyrir að þeir séu lýsandi 

fyrir þýðið, þ.e. þá sem hafa íslensku að móðurmáli. Raunar má ætla að einkum þeir sem 

hafa sérstakan áhuga á íslenskri tungu hafi tekið þátt í könnuninni. Athugasemdir sem 

sumir þátttakendur gerðu við könnunina benda til þess að þeir hafi svarað henni í 

samræmi við það sem telst gott eða vandað mál en ekki endilega fylgt eigin 

máltilfinningu, til dæmis lýstu nokkrir þátttakendur yfir áhuga á því að vita hversu mörg 

 
27 Í þessu var fylgt fordæmi tilbrigðakannananna (Höskuldur Þráinsson o.fl. 2013). 
28 Rétt er að taka það fram að vinir höfundar voru á endanum lítill hluti þátttakenda, þeir hjálpuðu til við að 
breiða könnunina út, en að mestum hluta voru þátttakendur ótengdir höfundi.  
29 Óvenjuvel gekk að afla þátttakenda fyrir könnunina. Líklega var samfélagið sérstaklega jákvætt gagnvart 
könnunum á Facebook á þeim tíma sem ég lagði hana fyrir, því að fjölmargir deildu könnuninni. Það 
hjálpaði einnig til við að auglýsa könnunina að ég bjó til „viðburð“ á Facebook fyrir könnunina og hann 
var stilltur á „opinbert“ sem þýðir að aðrir en Facebook-vinir mínir gátu séð þegar einhver skrifaði 
athugasemd á viðburðinn. Að tveimur klukkustundum liðnum höfðu 130 manns tekið þátt og um sólarhring 
seinna höfðu um 660 manns tekið þátt. 
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svör þeirra hefðu verið „rétt“. Lágt hlutfall jákvæðra svara við þekktum tilbrigðum bendir 

einnig til þess að fleiri íhaldssamir málnotendur hafi tekið þátt í könnuninni en þeir sem 

nota nýjungar. Til dæmis samþykktu aðeins tæplega 5% þátttakenda (45 af 923 

þátttakendum) tiltekna setningu með nýju þolmyndinni (Það var ekki skoðað myndina 

fyrr en næsta dag), sem má teljast lágt hlutfall. Til samanburðar má skoða niðurstöður úr 

tilbrigðakönnuninni svokölluðu, en í henni samþykkti umtalsvert hærra hlutfall 

þátttakenda nýju þolmyndina (allt frá um 13% upp í 42% eftir setningum, sjá Höskuld 

Þráinsson, Sigríði Sigurjónsdóttur o.fl. 2015). Þetta þýðir að niðurstöður rannsóknarinnar 

gefa ekki endilega raunsanna mynd af útbreiðslu nýjunganna en staðfesta þó að þær hafa 

skotið upp kollinum og útbreiðslan gæti í raun verið meiri en könnunin sýnir, sé miðað 

við hversu fáir samþykkja tilbrigði eins og nýju þolmyndina í könnuninni.  

Annar ókostur þess að leggja fyrir könnun á netinu er að framkvæmdin er ekki 

samræmd. Þátttakendur geta t.a.m. ef þeir vilja sótt upplýsingar í hjálpargögn eða rætt við 

aðra um svörin. Þess ber þó að geta að fyrstu klukkutímana fylgdist ég með svörum 

þátttakenda í rauntíma og gat séð hvenær þeir hófu og luku könnuninni. Þeir sem ég 

fylgdist með voru almennt mjög fljótir að ljúka könnuninni sem bendir til þess að þeir 

hafi ekki eytt tíma í að fletta upp málfræðilegum vafamálum. Ætla má að þátttakendur 

vilji ljúka könnun sem þessari af á sem stystum tíma. Hafi einhverjir þátttakendur notað 

hjálpargögn skekkir það niðurstöðurnar í þá átt að vanmeta óhefðbundin tilbrigði, frekar 

en að gera meira úr þeim en efni standa til.  

Kostir þessa fyrirkomulags eru hins vegar þeir að unnt er að ná til margra 

þátttakenda á mjög skömmum tíma, eins og raunin varð í þessari könnun, þátttaka er mjög 

auðveld fyrir málhafana og úrvinnsla er fljótleg fyrir þann sem leggur könnunina fyrir. 

Niðurstöður könnunarinnar verður þó að skoða í því ljósi að þátttakendur eru ekki lýsandi 

fyrir þýðið, t.d. eru kynja- og aldurshlutföll ójöfn (sjá umfjöllun neðar í þessum kafla) og 

niðurstöðurnar kunna að lýsa staðlaðra máli en raunin er. 

 Áður en ég vann niðurstöður könnunarinnar tók ég út þá þátttakendur sem höfðu 

annaðhvort búið lengi í útlöndum eða svöruðu of mörgum viðmiðunarsetningum vitlaust. 

Þrenn viðmið voru notuð til að ákvarða svör hvaða þátttakenda sem höfðu búið erlendis 

yrðu ekki notuð við úrvinnslu könnunarinnar:  
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a) Þátttakandi hafði búið lengur en 10 ár í útlöndum. 

b) Þátttakandi var búsettur erlendis á þeim tíma sem könnunin var lögð fyrir og hafði 

verið það í þrjú ár eða lengur.  

c) Þátttakandi hafði verið búsettur erlendis í þrjú ár eða lengur á máltökuskeiði (fyrir 

u.þ.b. 14 ára aldur). 

 

Svör þeirra þátttakenda sem féllu undir viðmið a), b) og c) voru ekki notuð því að ætla 

má að búseta erlendis geti haft áhrif á máltilfinningu fólks, og má ætla að fólk sé 

viðkvæmara fyrir slíkum áhrifum á máltökuskeiði og á þeim tíma sem það er búsett 

erlendis. Þess vegna var miðað við þrjú ár í b) og c) en tíu ár í a).  

 Að auki var úrlausnum eytt ef þátttakandi svaraði fleiri en einni 

viðmiðunarsetningu vitlaust. Viðmiðunarsetningarnar voru 25 talsins og voru annaðhvort 

fullkomlega eðlilegar setningar (sem allir ættu að samþykkja) eða mjög óeðlilegar 

setningar (sem allir ættu að hafna). Tilgangurinn með því að eyða út úrlausnum með 

svörum sem stangast á við þessar setningar var að eyða út þeim sem svöruðu út í bláinn 

eða voru ekki með hugann við könnunina. Segja má að þetta sé strangt viðmið, en raunin 

varð þó sú að fáum úrlausnum var eytt með þessu móti (18 úrlausnum). 

 Mun fleiri konur en karlar tóku þátt í könnuninni (þess má geta að þegar könnunin 

var gerð var ekki orðin venja að spyrja um önnur kyn en karl- eða kvenkyn). Þegar 

ógildum svörum hafði verið eytt voru 700 konur eftir og um 234 karlar. Elstu 

þátttakendurnir voru fæddir árið 1933 og sá yngsti 70 árum seinna, 2003. Aldursdreifingin 

var ekki jöfn, í elsta aldurshópnum (1933–1938) voru aðeins 6 þátttakendur en langflestir 

voru fæddir á níunda áratugnum eða 342 þátttakendur. 
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Tafla 4. Aldur þátttakenda í könnuninni. 

Fæðingarár  Aldur í árum Fjöldi þátttakenda 

1933–1938 74–79 6 

1941–1949 62–71 25 

1950–1959 53–62 99 

1960–1969 43–52 163 

1970–1979 33–42 251 

1980–1989 23–32 342 

1990–1998 14–22 54 

2003 9 1 

 Samtals 942 (einn merkti ekki aldur) 

 
4.2.1 Sagnirnar sem voru kannaðar 

Eins og fyrr segir var meginmarkmiðið að kanna útbreiðslu þgf.-þf.-mynstursins og því 

voru flestar sagnirnar í könnuninni prófaðar með því. Sagnirnar í könnuninni voru valdar 

með hliðsjón af forkönnuninni og dæmum sem fundust á netinu en nokkur slík dæmi má 

sjá í (68). 

 

(68) a. Kærabæ hefur hlotnast þann heiður að fá Grænfánann 

 www.leikskolinn.is/kaerib/skjalasafn/kaerib3.pdf   

 b. Ef þér líkar hana, sjáðu hana þá aftur! 

  https://www.facebook.com/TommiValgeirs/posts/610567585643085 

 c. […] hafi Landbúnaðarstofnun borist tilkynningu frá Tilraunastöð 

 Háskólans í meinafræði að Keldum 

https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-

frett/2010/03/12/Matsmal-nr.-10-2009-urskurdur-12.-mars-2010/ 

 

Einrúmar sagnir voru kannaðar með það fyrir augum að athuga hvort merki mætti sjá um 

að þær væru komnar lengra í þróuninni en tvírúmar sagnir (sbr. sænsku, sjá kafla 3.2), 

með öðrum orðum hvort þær væru frekar en tvírúmar sagnir samþykktar með 

nefnifallsfrumlagi eða samræmi við þágufallsfrumlag.  
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 Vandasamt er að velja hentugar sagnir til að kanna úr hópi þágufallssagna í 

íslensku þar sem þær eru margar. Að mörgu er að hyggja, til dæmis eru margar sagnir 

eðlilegastar með fallsetningu sem andlag þó að nafnliður gangi líka upp. Ég kaus til 

einföldunar að sleppa föstum orðasamböndum og reyndi að velja sagnir sem ég bjóst við 

að allir þekktu og gætu notað og byggði stundum á dæmum af netinu.  

Með hliðsjón af forkönnuninni ákvað ég að kanna tvær skynjandasagnir, tvær 

viðtakandasagnir og tvær skiptisagnir. Önnur sögnin úr hverjum flokki var könnuð 

ýtarlegar en hin, þ.e. með nefnifallsandlagi, þolfallsandlagi, samræmi við 

nefnifallsandlag, samræmi við þágufallsfrumlag og með nefnifallsfrumlagi. Hina sögnina 

í hverjum flokki kannaði ég bara með tilliti til andlagsfalls. Einnig voru þrjár einrúmar 

sagnir kannaðar. Í töflu 5 má sjá hvaða sagnir voru kannaðar og hvers konar setningar 

voru kannaðar með hverri sögn: 

 

Tafla 5. Sagnir í könnuninni. 

  þgf.-nf.  samræmi við 
nf.- andl.30 

þgf.-þf. samræmi 
við þgf.-
frl. 

nf.-frl. 

Tvírúmar sagnir: 
leiðast skynjandi x x x xA xB 
líka skynjandi x  x   
hlotnast viðtakandi x x x xB xA 
berast viðtakandi x  x   
henta skiptisögn 

(njótandi) 
x  x   

nægja skiptisögn 
(njótandi) 

x x x31  xB xB 

Einrúmar sagnir: 
leiðast skynjandi    x x 
líða 
vel/illa 

skynjandi    x x 

seinka þema    x x 
A Bæði kannað með andlagi í nefnifalli og þolfalli 
B Andlagsfall sést ekki (eins í nefnifalli og þolfalli) 

 

Hjá tvírúmu sögnunum eru ýmis mynstur möguleg, þar sem tvö föll koma til 

greina bæði hjá frumlögum og andlögum og samræmi við bæði frumlag og andlag. Það 

 
30 Bæði samræmi og samræmisleysi við nefnifallsandlag í 3.p.ft.  
31 Eyðufylling. 
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hefði gert könnunina óþægilega langa að kanna öll möguleg mynstur fyrir allar sagnirnar 

en þó var þess gætt að kanna öll mynstrin með einhverri sögn. Því var ein sögn, hlotnast, 

könnuð með nefnifallsfrumlagi og nefnifallsandlagi, jafnvel þó að ekki sé við því að búast 

að það mynstur sé samþykkt (líklegra er að nefnifallsfrumlag sé samþykkt ef andlagið er 

í þolfalli), sjá (69).  

 

(69)  Anna hlotnaðist sú gæfa að eignast sex börn. 

 

Að sama skapi var ein sögn, leiðast, könnuð með samræmi við þágufallsfrumlag, bæði 

með setningum þar sem andlagið er í nefnifalli (70a) og þolfalli (70b) þó að rannsakandi 

hefði fremur búist við því að samræmi við þágufallsfrumlag væri frekar samþykkt með 

þolfallsandlagi, þar sem að samræmi við þágufallsfrumlag bendir til hulins nefnifalls á 

frumlaginu og því mætti ætla að slíkar setningar væru síður samþykktar.  

 

(70) a. Stelpunum leiddust tónlistin í afmælinu. 

 b. Sumum unglingum leiðast heimavinnuna. 

 

Í kafla 5.1 og 5.2 má lesa um hvernig þessar setningar komu út í könnuninni, en útkoman 

staðfesti ekki þessar fyrirframgefnu hugmyndir.  

Í könnuninni var einnig samræmi við nefnifallsandlag kannað. Ólíkt flestum 

öðrum atriðum sem voru könnuð í þessari rannsókn hefur samræmi við nefnifallsandlag 

þegar verið töluvert rannsakað. Ástæða þess að það var einnig kannað hér var að athuga 

hvort tengsl væru milli samræmisleysis og tilbrigða í fallmörkun.  

Sögnin leiðast var valin í könnunina vegna þess að hana er bæði hægt að nota 

einrúma og tvírúma með mjög svipaðri merkingu. Það var því hægt að kanna ýmiss konar 

afbrigði með leiðast. Sögnin seinka var valin sem ein af einrúmu sögnunum en ástæðan 

er sú að merkingarhlutverk hennar er þema en hún getur auðveldlega haft frumlag sem er 

lifandi vera og líkist þar með skynjendum meira en þegar frumlagið er ekki lifandi vera. 

Seinka er ein af sögnunum sem er talin upp í sambandi við nefnifallshneigð en áhugavert 

er að athuga hvort nefnifallshneigðar gætir einnig þegar sögnin er með frumlagi sem er 

lifandi vera. 
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Úrvinnsla könnunarinnar leiddi í ljós ýmislegt sem hefði verið áhugavert að kanna 

betur eða á annan hátt. Slíkt er líklega óhjákvæmilegt, eitt svar leiðir af sér margar 

spurningar. Eitt af því sem hefði verið hægt að gera öðruvísi væri einfaldlega að kanna 

mun fleiri sagnir en færri atriði fyrir hverja þeirra. Aukafallssagnir eru margar í íslensku 

og þrátt fyrir að valið á sögnunum til að kanna hafi verið vandað, voru sagnirnar sem voru 

kannaðar á endanum alls ekki svo margar. 
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5 Niðurstöður könnunarinnar og greining 

Könnunin, sem lýst var í kafla 4, miðaði að því að svara rannsóknarspurningunum sem 

settar voru fram í inngangi:  

 

a) Hafa sumir málhafar hulið nefnifall á aukafallsfrumlögum? 

 b) Hversu útbreidd er þgf.-þf.-nýjungin? 

 c) Skiptir merkingarhlutverk frumlagsins máli? 

 d) Er hulið nefnifall algengara á einrúmum sögnum en tvírúmum? 

 

Í þessum kafla geri ég grein fyrir niðurstöðum könnunarinnar og hvað þær geta sagt okkur 

um rannsóknarspurningarnar. Í kafla 5.1 sýni ég niðurstöður um samræmi við 

þágufallsfrumlag, sem er eitt af því sem getur bent til þess að málnotandi hafi hulið 

nefnifall þar sem þágufall birtist á yfirborðinu og um nefnifallshneigð. Í kafla 5.2 er 

fjallað um niðurstöður varðandi þgf.-þf-mynstrið og í kafla 5.3 eru niðurstöður fyrir 

setningar þar sem frumlagið er í nefnifalli í stað þágufalls. Í kafla 5.4 skoða ég nánar þá 

þátttakendur sem samþykkja samræmi við þágufallsfrumlag og þgf.-þf.-mynstrið og í 

kafla 5.5 fjalla ég um það hvort sjá megi tengsl milli þgf.-þf.-mynstursins og 

samræmisleysis við nefnifallsandlag. Í kafla 5.6 eru niðurstöðurnar dregnar saman og 

greindar nánar.  

5.1 Samræmi við þgf.-frumlag 
Sagnir sem hafa aukafallsfrumlag eru stundum kallaðar ópersónulegar sagnir vegna þess 

að sögnin lagar sig ekki að frumlaginu í persónu og tölu, eins og nefnifallssagnir gera, 

heldur er hún í 3. persónu eintölu óháð frumlaginu. Þetta er sýnt í dæmi (71) þar sem 

sögnin helst í 3.p.et. þrátt fyrir að frumlagið breytist: 

 

(71) a. Mér (1.p.et. þgf.) leiðist (3.p.et.) 

 b. Okkur (1.p.ft.þgf.) leiðist (3.p.et.) 

 c. Þér (2.p.et.þgf.) leiðist (3.p.et.) 

 d. Ykkur (2.p.ft.þgf.) leiðist (3.p.et.) 

 e. Henni (3.p.et.þgf.) leiðist (3.p.et.) 

 f. Þeim (3.p.ft.þgf.) leiðist (3.p.et.) 
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Sögnin getur þó lagað sig að nefnifallsandlagi, sé það til staðar, a.m.k. í tölu: 

 

(72) a. Henni leiðist (3.p.et.) / leiðast (3.p.ft.) langir fundir (3.p.ft.) 

 b. ?Henni leiðumst (1.p.ft.) við (1.p.ft.) 

 

Þegar vel er að gáð má einnig finna dæmi um samræmi við þágufallsfrumlag í íslensku 

(sbr. Ussery 2017 og Shaw 2020). Eitt af skemmtilegri dæmunum um slíkt er þegar 

samræmi við þágufallssögnina leiðast rataði í söngtexta á upptöku: 

 

(73)  Hvert sem ég í langferð legg 

leiðast börnum aldrei hjá mér. 

https://songskolimariu.is/songtextar/uppahaldslogin-okkar/robert-bangsi/ 

 

Í máldæminu í (73) er ekkert nefnifallsandlag í setningunni sem sögnin gæti samræmst 

og virðist hún því samræmast frumlaginu. Samræmi við þágufallsfrumlag þekkist einnig 

í færeysku og eins og Jóhannes Gísli Jónsson (2009a) hefur fært rök fyrir má líta á það 

sem merki um að þágufallsfrumlagið hafi í raun hulið nefnifall. Í könnuninni voru nokkrar 

sagnir kannaðar með þágufallsfrumlagi og sögn sem samræmist frumlaginu. Í dæmunum 

var þess gætt að ef sögnin tók með sér nefnifallsandlag væri það ekki í fleirtölu svo að 

samræmi við nefnifallsandlag væri útilokað. Með tveimur tvírúmum sögnum (hlotnast og 

nægja) var valið að hafa andlag sem hljómar eins í nefnifalli og þolfalli til þess að 

andlagsfallið hefði ekki áhrif. Ein sögn, leiðast, var hins vegar prófuð bæði með 

nefnifallsandlagi (tafla 6, dæmi c) og þolfallsandlagi (tafla 6, dæmi d).  

 Í töflunni hér fyrir neðan má sjá niðurstöður fyrir dómasetningar með samræmi 

við þágufallsfrumlag hjá tvírúmum sögnum: 
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Tafla 6. Samræmi við þgf.-frumlag (tvírúmar sagnir). 

 já ? nei 

a. hlotnast: Systkinunum hlotnuðust stórt einbýlishús í 

arf. 

80 

(8,6%) 

105 

(11,3%) 

741 

(80%) 

b. nægja: Íslendingum nægja eitt mark til að vinna 

leikinn. 

60 

(6,5%) 

31 

(3,4%) 

834 

(90,1%) 

c. leiðast: Stelpunum leiddust tónlistin í afmælinu. 120 

(13%) 

22 

(2,4%) 

781 

(84,6%) 

d. leiðast: Sumum unglingum leiðast heimavinnuna. 37 

(4%) 

18 

(1,9%) 

870 

(94,1%) 

 

Tiltölulega fáir samþykkja þessar setningar, frá 4% (setning d) upp í 13% (setning c). 

Áhugavert er hversu margir merktu setning a, með sögninni hlotnast, með 

spurningarmerki. Það má túlka sem svo að þátttakendur séu ekki öruggir í því hvernig 

eigi að nota sögnina, sem gæti þýtt að fallmörkunin sé á reiki hjá þeim, en þetta gæti 

einnig þýtt að hluti þátttakenda þekki ekki eða noti ekki þessa sögn.  

 Niðurstöðurnar fyrir setningarnar tvær með leiðast eru einnig áhugaverðar og í 

raun öfugar við það sem ég hefði búist við. Setning c. er með nefnifallsandlagi og 

samræmi við þágufallsfrumlag og þá setningu samþykktu talsvert fleiri þátttakendur (120) 

en setningu d. sem er með þolfallsandlagi. Ef samræmi við þágufallsfrumlag bendir til 

þess að á frumlaginu sé hulið nefnifall virðast vera tvö nefniföll til staðar í setningunni, 

þ.e. hulið nefnifall á frumlaginu og nefnifall á andlaginu. Það fer gegn ýmsum 

hugmyndum um fallmörkun (sjá kafla 2.5). Ef til vill mætti, hjá þeim málnotendum sem 

samþykkja samræmi við þágufall í setningum eins og í c., gera ráð fyrir því að þar sé ekki 

aðeins hulið nefnifall á frumlaginu heldur einnig hulið þolfall á andlaginu. Þrátt fyrir það 

hefði ég talið að samræmi við þágufall ætti að koma betur út með setningum eins og í d., 

þar sem ekkert nefnifall er til staðar á yfirborðinu á setningunni. Mögulega mætti gera 

grein fyrir þessu á þann hátt að setning d. brýtur á tvo vegu gegn hefðbundinni málnotkun, 

annars vegar með samræmi við þágufallsfrumlag og hins vegar með þolfallsandlaginu en 

setning c. brýtur bara gegn hefðbundinni málnotkun á einn hátt og er þar með betri. Önnur 

leið til að gera grein fyrir þessu er að gera ráð fyrir að fyrsta skrefið í breytingunum sé að 
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þágufallsfrumlagið fái hulið nefnifall áður en nokkur breyting verður á andlagsfallinu. Þá 

yrði eðlilegt að fá setningar með samræmi við þágufallsfrumlag og nefnifallsandlagi.  

 Í töflu 7 má sjá samræmi við þágufallsfrumlag hjá einrúmum sögnum. Þrjár sagnir 

voru kannaðar, líða, leiðast og seinka.  

 

Tafla 7. Samræmi við þgf.-frumlag (einrúmar sagnir). 

 já ? nei 

a. líða: Börnunum líða illa í þessum hita. 194 

(21%) 

5 

(0,5%) 

727 

(78,5%) 

b. leiðast: Þeim leiddust í sumarbústaðnum. 45 

(5%) 

10 

(1,1%) 

872 

(94%) 

c. seinka: Okkur seinkuðum svolítið á leiðinni út á flugvöll 10 

(1,1%) 

3 

(0,3%) 

915 

(98,6%) 

 

Mikill munur er á setningunum í töflu 7. Nokkuð hátt hlutfall samþykkir þgf.-samræmi 

með líða illa, 21%, en mjög fáir með leiðast og seinka. Þágufallsfrumlagið með seinka er 

hins vegar ólíkt hinum þar sem það er í 1. persónu fleirtölu en ekki 3. persónu fleirtölu. 

Það hefur án efa áhrif á hversu afgerandi setningunni var hafnað, 98,6% þátttakenda 

merktu við nei, svona get ég ekki sagt. Í færeysku er einmitt mun líklegra að 

þágufallssamræmi sé samþykkt með 3. persónu en 1. eða 2. persónu, þó að það komi 

reyndar bara fram í eintölu þar sem enginn greinarmunur er í sagnbeygingunni á 

persónum í fleirtölu (Jóhannes Gísli Jónsson 2009a). Ákjósanlegt hefði verið að kanna 

seinka einnig með 3. persónu fleirtölu til þess að geta betur ályktað hvort málnotendur 

geti ekki notað samræmi með seinka yfir höfuð eða hvort þeir samþykki síður samræmi 

við þágufallsfrumlag sem er í 1. eða 2. persónu. Þess ber þó að geta að samræmi við 

þágufallsfrumlag er nær ókannað í íslensku (sjá þó Ussery 2017 og Shaw 2020) og því 

var ekki hægt að gefa sér þessa niðurstöðu fyrir fram. Niðurstaðan er því sú að tilefni er 

til þess að kanna hvort samræmi við þágufallsfrumlag sé helst samþykkt með 3. persónu 

fleirtölu og að kanna mætti fleiri einrúmar sagnir.  

Áhugavert er að bera saman leiðast með og án andlags: fyrir fram hefði ég búist 

við því að þágufallssamræmi með leiðast kæmi betur út ef sögnin er án andlags, samanber 

það sem Falk (1995) lýsir fyrir sænsku, að einrúmar sagnir hafi fyrr fengið 
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nefnifallsfrumlög en tvírúmar (sjá kafla 3.2). Sú er þó ekki raunin: 5% þátttakenda 

samþykktu þágufallssamræmi með leiðast án andlags, en 4% með þolfallsandlagi og 13% 

með nefnifallsandlagi. Við gerð könnunarsetninganna fannst mér tilvalið að nota leiðast 

þar sem hún er bæði notuð einrúm og tvírúm með sömu merkingu. Ef til vill var það röng 

ályktun – ef rétt er að tvírúmar sagnir haldi lengur í þágufallsfrumlagið en einrúmar sagnir 

er kannski nóg að sögnin geti verið tvírúm til þess að þágufallið haldist sterkt. Sé það rétt 

væri þess að vænta að sagnir sem eru aldrei tvírúmar sýni frekar merki um að 

frumlagsfallið taki breytingum. Niðurstöður könnunarinnar styðja þessa ályktun 

mögulega, þar sem sögnin líða illa, sem tekur aldrei með sér andlag, kom best út af öllum 

sögnum sem voru prófaðar með samræmi við þágufallsfrumlag – 21% þátttakenda 

samþykktu setninguna í töflu 7 (dæmi a). Þetta þyrfti vitaskuld að rannsaka nánar.  

 Einnig væri hægt að draga þá ályktun að merkingarhlutverk sagnanna sé 

mikilvægt. Þær sagnir sem fengu hæst samþykki með þágufallssamræmi voru leiðast og 

líða illa en þær hafa báðar skynjandafrumlag (eru nánar tiltekið tilfinningasagnir). Það 

væri þó óvænt niðurstaða – þágufallsfrumlög standa sterkast með skynjendum og því 

mætti ef til vill ætla að hulið nefnifall kæmi síðast til sögunnar þar. Áhugavert væri að 

kanna þetta betur með fleiri sögnum til þess að sjá hvort merkingarhlutverk sagna skipti 

máli.  

5.2 Þgf.-þf. 
Eins og sjá má í töflu 5 í kafla 4.2.1 voru sex sagnir kannaðar með þgf.-þf. Í ljósi 

niðurstaðnanna úr forkönnuninni voru sex sagnir kannaðar með þgf.-þf. mynstrinu, tvær 

skynjandasagnir (líka og leiðast), tvær viðtakandasagnir (hlotnast og berast) og tvær 

skiptisagnir (henta og nægja). 
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Tafla 8. Þgf.-frl. og þf.-andlag. 

 já ? nei 

a. líka: Hljómsveitin er fín en mér líkar hana samt ekki. 26 

(2,8%) 

27 

(2,9%) 

866 

(94,2%) 

b. leiðast: Páli leiðist handbolta mjög mikið. 46 

(5%) 

13 

(1,4%) 

865 

(93,6%) 

c. berast: Lögreglunni barst bara eina ábendingu um 

ránið. 

51 

(5,5%) 

22 

(2,4%) 

850 

(92,1%) 

d. hlotnast: Magnúsi hlotnaðist þann heiður að vera 

valinn efnilegasti leikmaðurinn. 

317 

(34%) 

84 

(9%) 

529 

(56,7%) 

e. henta: Pétri hentar ekki skjálfskipta bíla. 13 

(1,4%) 

19 

(2,1%) 

893 

(96,5%) 

 

Skiptisögnin nægja var hins vegar könnuð með eyðufyllingu þar sem þátttakendur þurftu 

sjálfir að fylla inn rétt fall í stað tölustafsins 2. Þessi háttur var hafður á vegna þess að 

óvenjumargir, eða 44% þátttakenda (en þeir voru reyndar aðeins 36 talsins, sjá kafla 4.1), 

fylltu inn í með þolfalli í næstum því samhljóma eyðufyllingu í forkönnunni. Í þessari 

könnun var hlutfallið alls ekki eins hátt en þó hærra en hjá flestum sögnunum í töflu 8 en 

12,5% þátttakenda skrifuðu tvo eða tvenna:  

 

(74) Bjarni: Þarf landsliðið ekki þrjá sigra til að komast í átta liða úrslitin? 

Gunna: Nei, ég held að liðinu nægi 2 

Skrifaðu nú með bókstöfum í stað tölustafsins 2  

Nefnifall: 787 (84,7%) Þolfall: 116 (12,5%) 

 

Líkt og kom í ljós í kafla 5.1 hér að framan um samræmi við þágufallsfrumlag er 

talsverður munur á milli sagna. Hér er hlutfall þeirra sem samþykkja þolfallsandlag með 

þágufallsfrumlagi frá 1,4% með sögninni henta (tafla 8, dæmi e) upp í 34% með hlotnast 

(tafla 8, dæmi d). Með öðrum orðum hafnar yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda sumum 

setningunum en óvenju margir samþykkja eina setningu. Niðurstaðan úr eyðufyllingunni 

með nægja er líka áhugaverð, 12,5% þátttakenda skrifa sjálfir þolfall. Ætla mætti að 

eyðufylling gæfi raunsannari mynd af málnotkun þátttakenda þar sem með 
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dómasetningum er alltaf mögulegt að þátttakendur einfaldlega lesi setninguna vitlaust, 

þ.e. leiðrétti tilbrigðið ómeðvitað.  

 Athygli vekur hversu hátt hlutfall samþykkir hlotnast með þolfallsandlagi, eða 

34%. Eins og rætt var í kaflanum á undan virðist fallmörkun sagnarinnar vera á reiki eða 

fólk þekkir sögnina ekki nógu vel. Einnig kann að vera að hátt hlutfall þeirra sem 

samþykkja setninguna með þgf.-þf.-mynstrinu (tafla 8, dæmi d) stafi að hluta til af því að 

þolfallið sést þar eingöngu á fornafninu sá, en beyging þess virðist vera á reiki, t.d. má 

finna dæmi frá 1820 um það að þolfallsmyndin þann sé notuð sem nefnifall: 

 

(75) Var þann maður vitur og velgáfaður (Magnús Stephensen 1820) 

 

Mögulegt er því að sumir þátttakendur túlki þann sem nefnifall og hafi því í raun 

samþykkt setninguna sem þgf.-nf. Ég tel þó ólíklegt að það sé stór hluti þátttakenda þar 

sem þeir voru almennt íhaldssamir í dómum sínum.  

 Ekki er augljóst hvernig skýra má muninn milli einstakra sagna. Líka og leiðast 

eru skynjandasagnir og fáir samþykkja þær með þolfallsandlagi. Það má segja að sé 

viðbúin niðurstaða, því eins og fyrr segir standa skynjendur sterkast af merkingar-

hlutverkunum hjá aukafallssögnum. Sú staða er skýrari í færeysku þar sem skynjendur 

lifa einir eftir af aukafallssögnum. Út frá því væri kannski eðlilegt að giska á að 

skynjandasagnir sýndu minni tilbrigði en aðrar sagnir. Þessi niðurstaða stangast þó að 

hluta til á við það sem kom í ljós í kafla 5.1 um samræmi við þágufallsfrumlag en 

allmargir samþykktu það með leiðast. Sögnin leiðast sýnir því ákveðin tilbrigði í 

fallmörkun frumlagsfallsins, ef við gerum ráð fyrir því að samræmi við þágufallsfrumlag 

bendi til hulins nefnifalls, en ekki andlagsfallsins. Í því samhengi er vert að benda á 

dómasetningu d í töflu 6 í kafla 5.1 hér að framan en þar var þgf.-þf.-mynstrið kannað 

ásamt samræmi við þágufallsfrumlag, en niðurstöðuna fyrir setninguna má sjá endurtekna 

hér:  

 

(76) já ? nei 

leiðast: Sumum unglingum leiðast heimavinnuna. 37 

(4%) 

18 

(1,9%) 

870 

(94,1%) 

 



 

 67 
 
 

Ef til vill er áhugavert að setning sem er bæði með þolfallsandlagi og samræmi við 

þágufallsfrumlag (þ.e. tvennt sem gengur gegn ríkjandi málvenju) fær svipaða útkomu 

(37 þátttakendur samþykktu hana) og setning sem er með þolfallsandlagi án samræmis 

(46 samþykktu hana). Með svo lágar tölur er þó varasamt að draga miklar ályktanir.  

 Sagnirnar hlotnast og berast eru báðar viðtakandasagnir en hlutfall þeirra sem 

samþykktu þolfallsandlag með þeim er vægast sagt mismunandi – þolfallsandlag með 

berast (tafla 8, dæmi c) samþykktu aðeins 5,5% þátttakenda en hins vegar samþykktu 

34% þolfallsandlag með hlotnast. Það er því ekki hægt að alhæfa um merkingar-

hlutverkin, að nýjungin komi helst upp með merkingarhlutverkinu mark því að það er í 

það minnsta mismunandi eftir sögnum.  

 Hið sama má segja um skiptisagnir, sagnirnar tvær sem voru prófaðar, henta og 

nægja, hlutu mismunandi útkomu, þátttakendur höfnuðu setningunni með henta (aðeins 

1,4% samþykktu hana) en 12,5% þátttakenda skrifuðu sjálfir inn þolfall með nægja. 

Munurinn hér er ekki eins mikill og hjá viðtakandasögnunum en engu að síður er 

freistandi að álykta sem svo að 12,5% þátttakenda hefðu ekki skrifað sjálfir þolfall í 

eyðufyllingu með sögninni nægja nema þolfallið samræmist raunverulega málnotkun 

þeirra, en 1,4% samþykki með henta er áberandi lágt. Í kafla 2 færði ég rök fyrir því að 

henta og nægja séu í raun og veru njótandasagnir en ekki skynjandasagnir eins og þær 

eru oftast greindar. Sé sú greining rétt er tilefni til að skoða nánar hvort sagnir sem hafa 

frumlag sem er mark séu líklegri til að sýna tilbrigði í fallmörkun (sbr. nægja og hlotnast), 

þrátt fyrir að sumar þeirra sýni ekki þau tilbrigði (sbr. henta og berast). Með það í huga 

að mark virðist eiga á meiri hættu, ef svo má segja, að hverfa úr hópi aukafallssagna en 

skynjendur, ef við lítum til dæmis til færeysku, er einmitt líklegra að finna tilbrigði hjá 

þeim heldur en skynjendum.  

5.3 Sýnilegt nefnifallsfrumlag 
Margt í rannsókninni miðar að því að skoða merki um hulið nefnifall á frumlögum 

þágufallssagna. Næsta skref er að kanna sýnilegt nefnifall á frumlögunum, þ.e. þegar 

frumlögin eru einfaldlega í nefnifalli. Slíkt þekkist í færeysku – sumar tvírúmar sagnir 

eru bæði notaðar með nefnifallsfrumlagi og þágufallsfrumlagi (77) og einrúmar aukafalls-

sagnir virðist sjaldséðar (sjá kafla 3.2): 
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(77)  a. Teimum dámdi henda filmin øgiliga væl. (Höskuldur Þráinsson o.fl. 2004:228) 

 b. Teir dámdu henda filmin øgiliga væl.  

 

Í könnun minni kannaði ég því þrjár tvírúmar sagnir og þrjár einrúmar sagnir með 

nefnifalli í stað þágufallsfrumlagsins. Ein af tvírúmu sögnunum var könnuð tvisvar, 

hlotnast, í annarri setningunni með nefnifallsandlagi og í hinni með þolfallsandlagi. Sem 

fyrr er leiðast könnuð bæði einrúm og tvírúm. Í töflu 9 hér fyrir neðan má sjá niðurstöður 

könnunarinnar. Í töflunni eru bæði einrúmar og tvírúmar sagnir, fyrstu fjórar línurnar eru 

með tvírúmum sögnum og síðustu þrjár eru með einrúmum sögnum.  

 

Tafla 9. Nefnifallsfrumlag í stað þágufallsfrumlags. 

 já ? Nei 

a. nægja: Lilja nægir þetta litla herbergi. 20 

(2,2%) 

14 

(1,5%) 

892 

(96,3%) 

b. hlotnast: Anna hlotnaðist sú gæfa að eignast sex börn. 72 

(7,8%) 

26 

(2,8%) 

822 

(89,3%) 

 c. hlotnast: Auður hlotnaðist mikla hamingju þegar hún 

kynntist Gunnari 

28 

(3%) 

30 

(3,2%) 

867 

(93,7%) 

d. leiðast: Strákurinn leiðist að skúra og vaska upp 12 

(1,3%) 

12 

(1,3%) 

901 

(97,4%) 

e. leiðast: Ég leiddist mjög mikið í leikhúsinu 32 

(3,5%) 

11 

(1,2%) 

882 

(95,4%) 

f. líða illa: Mamma mín leið illa eftir aðgerðina 11 

(1,2%) 

10 

(1,1%) 

912 

(97,7%) 

g. seinka: Alma seinkaði í vinnuna af því að bíllinn hennar 

bilaði 

26 

(2,8%) 

29 

(3,1%) 

871 

(94,1%) 

 

Eins og sjá má er hlutfall samþykkis afar lágt – vel undir 5% þátttakenda samþykkja 

setningarnar, að undanskilinni annarri setningunni með hlotnast en hana samþykkja 7,8% 

þátttakenda (tafla 9, dæmi b). Reyndar hefði ég haldið að sú setning yrði síst samþykkt, 

einmitt vegna þess að andlagið er í nefnifalli í setningunni og því tvö nefniföll til staðar. 

Í kafla 5.1 og 5.2 velti ég því fyrir mér hvort þátttakendur þekki ekki eða noti ekki 
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hlotnast, vegna þess hversu fáir þátttakendur samþykktu þgf.-nf.-setningar með sögninni 

og hversu margir merktu við spurningamerki í setningu með samræmi við 

þágufallsfrumlag. Ef til vill er því ekki hægt að draga miklar ályktanir út frá dómum um 

sögnina. Engu að síður er þetta líklega merki um að hlotnast sem þágufallssögn standi 

ekki sterk í tungumálinu. Velta má upp þeirri spurningu hvort hlotnast verði á meðal 

fyrstu sagna til að breyta fallmörkuninni í nf.-þf. eða hvort notkun hennar verði 

takmarkaðri.  

Séu þessar niðurstöður fyrir þessi tilbrigði, þ.e. fyrir nefnifallsfrumlag í stað 

þágufallsfrumlags, bornar saman við niðurstöðurnar um þgf.-þf.-mynstrið sést að 

síðarnefndu tilbrigðin virðast ívið útbreiddari, í það minnsta með sumum sögnum. 

Áhugavert væri að kanna nefnifallshneigð með fleiri skynjandasögnum. Eins og ég fjalla 

um síðar í ritgerðinni finnst mér líklegt að nefnifallshneigðar gæti að einhverju marki með 

a.m.k. sumum líkamssögnum, út frá dæmum af netinu með t.d. blæða, batna og hlýna (sjá 

kafla 2.3). Sögnin líða vel/illa er einnig líkamssögn en eins og sést í töflunni hér að ofan 

er ekki að sjá að nefnifallsfrumlag sé notað með henni. Óráðlegt er að leggja mikið út frá 

dómunum í könnuninni um tilhneigingu sagna af mismunandi merkingarflokkum til að 

fá nefnifallsfrumlag því að hlutfall samþykkis er svo lágt.  

5.4 Þátttakendur með merki um hulið nf. 
Í köflum 5.1 og 5.2 voru heildarniðurstöður skoðaðar fyrir samræmi milli þágufalls-

frumlags í fleirtölu og persónubeygðrar sagnar. Vert er að rýna betur í þessar niðurstöður 

og reyna að átta sig betur á málkerfi einstakra þátttakenda, t.d. hvort sömu þátttakendur 

samþykki margar setningar með þgf.-þf.-mynstrinu. Alls voru kannaðar sjö setningar með 

þgf.-þf.-mynstrinu í germynd. Í töflunni hér fyrir neðan má sjá yfirlit yfir hversu margar 

setningar þátttakendur samþykktu með þgf.-þf.-mynstrinu. Í töflunni sést að langflestir af 

þeim sem samþykktu einhverja þgf.-þf. setningu samþykktu aðeins eina.  
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Tafla 10. Þátttakendur sem samþykktu þgf.-þf.-setningar. 

Fjöldi þátttakenda sem samþykktu eina þgf.-þf.-setningu 307 33% 

Fjöldi þátttakenda sem samþykktu tvær þgf.-þf.-setningar 83 8,8% 

Fjöldi þátttakenda sem samþykktu þrjár þgf.-þf.-setningar 29 3% 

Fjöldi þátttakenda sem samþykktu fjórar þgf.-þf.-setningar 9 1% 

Fjöldi þátttakenda sem samþykktu fimm þgf.-þf.-setningar 3 0,3% 

Fjöldi þátttakenda sem samþykktu sex þgf.-þf.-setningar 1 0,1% 

Fjöldi þátttakenda sem samþykktu sjö þgf.-þf.-setningar 1 0,1% 

 

Hver þátttakandi birtist bara í einum reit í töflunni, þ.e. þátttakandi sem samþykkti tvær 

setningar með þgf.-þf. er talinn í línu tvö en er ekki hluti af tölunni í línu eitt. Þegar 

tölurnar í töflunni eru lagðar saman kemur því fram hversu margir þátttakendur 

samþykktu einhverja þgf.-þf.-setningu í könnuninni, en það eru 433 þátttakendur. Það er 

tæplega helmingur þátttakenda eða 45,6%. Vel má vera að sumir þátttakendur hafi 

hreinlega ekki tekið eftir þolfallinu í stöku setningum, hafi gert einstök mistök eða 

ósjálfrátt leiðrétt setninguna í huganum. Þegar þátttakandi samþykkir fleiri en eina þgf.-

þf.-setningu er ólíklegra að um einföld mistök sé að ræða. Athyglisvert er að sjá að nokkrir 

þátttakendur samþykkja gegnumgangandi þgf.-þf.-setningarnar. Einn þátttakandi 

samþykkir allar sjö þgf.-þf. setningarnar og einn samþykkir allar nema eina en setur 

spurningarmerki við þá setningu. Þrír þátttakendur samþykkja fimm setningar, einn af 

þeim sleppir einni setningu og setur spurningarmerki við aðra (sem sagt, merkti ekki nei 

við neina af þessum setningum) og annar þátttakandi hafnar aðeins einni setningu en setur 

spurningarmerki við aðra. Þessir fimm þátttakendur virðast ekki hafa svarað 

spurningunum út í hött, þeir svara viðmiðunarsetningunum eins og við var að búast en 

greina má svolitla tilhneigingu til jákvæðni hjá þremur þeirra. Níu þátttakendur af 942 

þátttakendum er að sjálfsögðu afar lágt hlutfall, en hafi þeir svarað setningunum 

samviskusamlega í samræmi við máltilfinningu sína, virðast vera til málhafar sem finnst 

þgf.-þf.-mynstrið eðlilegt óháð því hvaða sögn um er að ræða. 

 Tilbrigðin sem eru skoðuð í þessari ritgerð eru alls ekki útbreidd en þó samþykkir 

ákveðinn hluti þátttakenda tilbrigðin. Það vekur upp þá spurningu hvort þetta séu sömu 

þátttakendurnir sem samþykkja tilbrigðin í mismunandi setningum. Eins og sýnt var í 

töflunni hér fyrir ofan er sú ekki raunin með þgf.-þf.-mynstrið, hátt hlutfall þátttakenda 
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samþykkir eina eða tvær setningar með þgf.-þf.-mynstrinu en mjög fáir samþykkja 

margar slíkar setningar. Svipaða sögu má segja af samræmi við þágufallsfrumlag.  

  

Tafla 11. Þátttakendur sem samþykktu samræmi við þgf.-frumlag. 

Fjöldi þátttakenda sem samþykktu eina setningu með þgf.-samræmi 248 26,3% 

Fjöldi þátttakenda sem samþykktu tvær setningar með þgf.-samræmi 71 7,5% 

Fjöldi þátttakenda sem samþykktu þrjár setningar með þgf.-samræmi 22 2,3% 

Fjöldi þátttakenda sem samþykktu fjórar setningar með þgf.-samræmi 11 1,2% 

Fjöldi þátttakenda sem samþykktu fimm setningar með þgf.-samræmi 5 0,5% 

Fjöldi þátttakenda sem samþykktu sex setningar með þgf.-samræmi 2 0,2% 

Fjöldi þátttakenda sem samþykktu sjö setningar með þgf.-samræmi 0 0% 

 

Séu tölurnar í töflunni lagðar saman finnst heildarfjöldi þeirra þátttakenda sem samþykktu 

a.m.k. einhverja af setningunum með samræmi við þágufallsfrumlag, en þeir voru 359, 

sem eru heldur færri en þeir sem samþykktu einhverja þgf.-þf.-setningu. Eins og með 

þgf.-þf.-mynstrið samþykkja nokkrir þátttakendur setningar með þgf.-samræmi 

gegnumgangandi: fimm þátttakendur samþykktu fimm setningar og tveir samþykktu sex 

setningar.  

Athyglisvert er að skoða hvort þátttakendurnir sem samþykkja margar þgf.-

samræmissetningar eru þeir sömu og samþykkja margar þgf.-þf.-setningar. Segja má að 

það sé nokkur samhljómur þar á milli en ekki fullkominn. Sé fyrst litið á þá sem 

samþykktu fimm eða fleiri þgf.-þf.-setningar og skoðað hvort þeir samþykktu líka margar 

þgf.-samræmissetningar kemur í ljós að fjórir þeirra fimm sem samþykktu fimm eða fleiri 

þf.-setningar samþykktu líka 4–6 samræmissetningar. Sé horft á þetta frá hinni hliðinni, 

þ.e. litið á þá þátttakendur sem samþykktu fimm eða fleiri samræmissetningar, er 

niðurstaðan örlítið önnur, en þrír af þeim sjö sem samþykktu fimm eða fleiri samræmis-

setningar samþykkja bara eina eða tvær þf.-setningar. Því mætti giska á, út frá þessum fáu 

þátttakendum sem samþykktu margar setningar með þessum tilbrigðum, að ef þátttakandi 

samþykkir þgf.-þf.-mynstrið með mörgum sögnum er líklegt að hann samþykki líka 

samræmi við þágufallsfrumlag en það er ekki alveg jafnlíklegt að þátttakandi sem 

samþykkir samræmi við þágufallsfrumlag samþykki líka þgf.-þf. Þetta eru þó of fáir 

einstaklingar til þess að hægt sé að fullyrða að þessi ágiskun sé rétt.  
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5.5 Tengsl þgf.-þf. við samræmisleysi 
Eins og þekkt er geta sagnir sem hafa þágufallsfrumlag og nefnifallsandlag ýmist staðið 

í 3.p.et. eða samræmst nefnifallsandlaginu í tölu:  

 

(78)  b. Jóni hefur aldrei líkað appelsínur 

a. Jóni hafa aldrei líkað appelsínur 

 

Í könnun minni athugaði ég samræmi við nefnifallsandlag af þremur tvírúmum sögnum. 

Markmiðið var ekki að kanna samræmi við nefnifallsandlag í sjálfu sér heldur að kanna 

hvort það væru tengsl milli samræmisleysis og þgf.-þf.-mynstursins. Með öðrum orðum 

var hugmyndin sú að sagnir sem eru oftast notaðar án samræmis væru líklegri til að geta 

orðið að þgf.-þf.-sögnum frekar en sagnir þar sem samræmi við nefnifallsandlag er sterkt 

(sjá Hlíf Árnadóttur og Einar Frey Sigurðsson 2013). Þetta byggir á kenningu Halldórs 

Ármanns Sigurðssonar og Holmbergs (2008) um að íslenskum málhöfum mætti skipta í 

þrjá hópa eftir því hvort þeir kysu samræmi við nefnifallsandlag (hópur A), samræmi eða 

samræmisleysi væri valfrjálst (hópur B) eða hvort þeir kysu samræmisleysi (hópur C). 

Við Einar Freyr Sigurðsson gátum okkur þess til að þgf.-þf.-mynstursins væri aðeins að 

vænta hjá hópi C og vildi ég því kanna með fleiri þátttakendum hvort þetta væri rétt 

ályktun (Hlíf Árnadóttir og Einar Freyr Sigurðsson 2013). Niðurstöður 

tilbrigðakönnunarinnar benda þó reyndar til þess að ekki sé hægt að skipta málhöfum í 

svo vel skilgreinda hópa eins og Halldór og Holmberg stungu upp á og að innri breytileiki 

sé mikill hvað varðar samræmi við nefnifallsandlög (Jóhannes Gísli Jónsson 2017:292). 

Sagnirnar sem voru kannaðar með tilliti til fleirtölusamræmis við nefnifallsandlag 

voru því þær sömu og voru kannaðar með þolfallsandlagi, ein skynjandasögn, leiðast, ein 

viðtakandasögn hlotnast og ein skiptisögn, nægja (sem ég færi reyndar rök fyrir að sé 

njótandasögn).  
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Tafla 12. Samræmi við nefnifallsandlag.  

 já ? nei 

a. leiðast án samræmis: Kára leiðist umræðuþættir í 

sjónvarpinu. 

378 

(40,6%) 

79 

(8,5%) 

472 

(50,1%) 

b. leiðast með samræmi: Arnari leiddust tónleikarnir í 

útvarpinu.  

665 

(71,7%) 

51 

(5,5%) 

212 

(22,8%) 

c. hlotnast án samræmis: Rithöfundinum hlotnaðist 

tveir stórir styrkir til þess að skrifa nýja bók. 

267 

(28,7%) 

107 

(11,5%) 

567 

(60,1%) 

d. hlotnast með samræmi: Liðinu hlotnuðust tveir 

Íslandsmeistaratitlar á síðustu tíu árum. 

380 

(41%) 

168 

(18,1%) 

378 

(40,1%) 

e. nægja án samræmis: Nægði Guðmundi tveir dagar til 

þess að klára verkefnið? 

254 

(27%) 

127 

(13%) 

551 

(58%) 

f. nægja með samræmi: Nægðu Ástu tveir bananar til 

þess að verða södd? 

725 

(78%) 

96 

(10,3%) 

108 

(11,6%) 

 

Niðurstöðurnar eru svolítið óvenjulegar að því leyti að fleiri samþykktu samræmi en 

samræmisleysi með öllum sögnunum. Þetta stangast að einhverju leyti á við niðurstöður 

tilbrigðakönnunarinnar en þar samþykktu fleiri sagnir með samræmisleysi (Höskuldur 

Þráinsson, Einari Freyr Sigurðsson og Jóhannes Gísli Jónsson 2015). Líklega má að hluta 

til skýra þennan mun á könnun minni og tilbrigðakönnuninni með því að hér eru tvær 

viðtakandasagnir kannaðar en í tilbrigðakönnuninni voru flestar sagnirnar sem voru 

kannaðar skynjandasagnir. Niðurstöður Birgittu Guðmundsdóttur (2018) benda til þess 

að merkingarhlutverk frumlaganna skipti einmitt máli varðandi samræmi við 

nefnifallsandlag en í rannsókn hennar voru marksagnir líklegri en skynjandasagnir til að 

samræmast nefnifallsandlaginu. Niðurstöður úr forkönnuninni bentu til hins sama (Hlíf 

Árnadóttir og Einar Freyr Sigurðsson 2013). Þetta útskýrir þó ekki niðurstöðurnar fyrir 

skynjandasögnina leiðast, en hún kom ekki ósvipað út og viðtakandasagnirnar, þ.e. mun 

fleiri samþykktu samræmi en samræmisleysi með henni. Þó er hlutfall þeirra sem 

samþykkti ósamræmi ívið hærra (um 41%) hjá leiðast en viðtakandasögnunum hlotnast 

(28%) og nægja (27%). 

 Niðurstöðurnar fyrir hlotnast eru sérstakar – hvorug setningin með 

nefnifallsandlagi nær yfir 50% samþykki. Tiltölulega margir eru óvissir, til dæmis velja 
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18,1% spurningamerki í setningunni með samræmi við nefnifallsandlag. Eins og fyrr var 

nefnt sýnist mér þetta og fleiri niðurstöður með þessari sögn benda til þess að fallmörkun 

sagnarinnar sé á reiki, þátttakendur þekki sögnina ekki nógu vel eða að dómasetningarnar 

hafi ekki heppnast nógu vel.  

 Markmiðið með því að kanna nefnifallsandlag var hugmyndin um að þeir sem 

hafa samræmi við nefnifallsandlag væru ólíklegir til þess að geta líka notað þolfallsandlag 

með sögninni. Með öðrum orðum – að aðeins þeir málnotendur sem falla í hóp C hjá 

Halldóri og Holmberg gætu notað þolfallsandlög með þágufallssögnunum. Í stuttu máli 

er þessari spurningu fljótsvarað – það virðist ekki vera að aðeins þeir sem samþykkja bara 

samræmisleysi samþykki þgf.-þf.-mynstrið, eins og nánar verður útlistað hér fyrir neðan.  

 Með sögninni hlotnast samþykkti 321 þátttakandi setningu með þágufallsfrumlagi 

og þolfallsandlagi. Athyglisvert er að 98 þeirra samþykktu hins vegar hvoruga setninguna 

sem var með nefnifallsandlagi, þ.e. um 10% þátttakenda virðast taka þolfallsandlag fram 

yfir nefnifallsandlag. Á hinn bóginn er ekki hægt að sjá að þátttakendur sem samþykkja 

þolfallsandlag séu hrifnari af samræmisleysi en samræmi við nefnifallsandlag: 74 af þeim 

sem samþykktu þgf.-þf. með hlotnast samþykktu líka setninguna með samræmisleysi en 

85 af þeim sem samþykktu þgf.-þf. samþykktu líka setningu með samræmi við 

nefnifallsandlag. 59 þátttakendur samþykktu allar setningarnar, þ.e. með þolfallsandlagi, 

samræmi við nefnifallsandlag og ósamræmi við nefnifallsandlag.  

 Tölurnar eru talsvert aðrar fyrir sögnina nægja. Þolfallsandlag með þessari sögn 

var kannað með eyðufyllingu og fylltu 12,5% upp í með þolfalli eða 116 þátttakendur. Af 

þessum 116 þátttakendum voru 25 sem samþykktu hvorki dómasetningu með samræmi 

eða ósamræmi við nefnifallsfrumlag. Þeir sem samþykktu þgf.-þf. og setningu eða 

setningar með nefnifallsandlagi skiptust þannig að 13 samþykktu samræmisleysi, 43 

samþykktu samræmi og 35 samþykktu bæði samræmi og samræmisleysi. Með sögninni 

nægja er því mun líklegra að þátttakendur sem samþykkja þolfallsandlag samþykki líka 

samræmi við nefnifallsandlag heldur en að þeir samþykki samræmisleysi.  

 Fáir þátttakendur samþykktu sögnina leiðast með þolfallsandlagi en tvær slíkar 

setningar voru prófaðar og var önnur þeirra með samræmi við þágufallsfrumlag. Samtals 

samþykktu aðeins 67 þátttakendur (7,1%) aðra hvora eða báðar setningarnar með leiðast 

og þolfallsandlagi. Af þessum 67 þátttakendum samþykktu 20 ósamræmi við 

nefnifallsandlag en ekki samræmi. Svolítið færri, eða 15, samþykktu samræmi en ekki 
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ósamræmi við nefnifallsandlag. 25 af þátttakendunum sem samþykktu þgf.-þf. með 

leiðast samþykktu bæði samræmi og ósamræmi. Líklega er hlutfall þátttakenda sem 

samþykkja leiðast með þolfallsandlagi einfaldlega of lágt til þess að ráða nokkuð í það, 

en í öllu falli er niðurstaðan svipuð fyrir leiðast og hinar sagnirnar: ekki virðist skipta 

máli hvort þátttakendur samþykki samræmi eða samræmisleysi gagnvart því hvort þeir 

samþykki þolfallsandlög með þágufallssögnum.  

 Niðurstöðurnar eru því nokkuð skýrar: engin sagnanna sýndi að það væru tengsl 

á milli þess að samþykkja þolfallsandlag og samræmisleysi. Samræmisleysi virðist því 

ekki vera forsenda fyrir nýjunginni að hafa þolfallsandlög með þágufallsfrumlögum. 

Niðurstöðurnar um samræmi við nefnifallsandlag, sem og niðurstöðurnar í kafla 5.4, 

benda því líklega til þess að ekki sé hægt að skipta málhöfum í skýrt afmarkaða hópa, rétt 

eins og niðurstöðurnar úr tilbrigðaverkefninu sýndu, eins og fyrr var nefnt. 

5.6  Umræða og greining á niðurstöðum 
Helstu niðurstöðum rannsóknarinnar var lýst í undirköflunum hér fyrir framan (5.1–5.3) 

og þær má nota til þess að svara rannsóknarspurningunum sem settar voru fram í kafla 1. 

Niðurstöðurnar benda til þess að fyrstu rannsóknarspurningunni megi svara játandi, en 

hún var svohljóðandi: „Hafa sumir málhafar hulið nefnifall á aukafallsfrumlögum?“ Eitt 

af því sem gefur vísbendingu um að hulið nefnifall sé til staðar er ef persónubeygð sögn 

getur samræmst þágufallsfrumlagi í tölu. Jóhannes Gísli Jónsson (2009a) sýnir 

hríslumyndina í (79). Tíðarhausinn (Tíð) úthlutar nefnifalli í ákvarðaralið tíðarliðar 

(TíðL) eins og sýnt er á myndinni. Ákvarðaraliðurinn hefur þegar fengið þágufalli 

úthlutað sem orðasafnsfalli frá sagnarhaus (s).32 Þar með hefur liðurinn bæði nefnifall og 

þágufall og nefnifallið gerir það að verkum að liðurinn getur gengið í fleirtölusamband 

við tíðbeygðu sögnina í Tíð.  

 

  

 
32 Hér vík ég aðeins frá greiningu Jóhannesar Gísla sem gerir ráð fyrir að þágufallið sé valdað (e. licensed) 
í sagnliðnum en nefnifallinu úthlutað í tíðarlið. Ég geri ráð fyrir að falli á báðum þessum stöðum sé úthlutað. 
Þetta hefur engin áhrif á það hvernig rannsóknarspurningunni um hulið nefnifall er svarað og ekki rætt 
frekar hér. 
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(79)                    TíðL 
 
 
NL        Tíð′ 
[Þgf.] 
[Nf.] 
[Ft.] 
                                  T                              sL 
                                [Nf.]          ... 
          [Ft.] 
 

Þá má velta því fyrir sér hvað verður til þess að þágufallið birtist á yfirborðinu frekar en 

nefnifallið – væri mögulegt að þágufallið væri hulið en nefnifallið birtist? Samkvæmt 

Jóhannesi Gísla Jónssyni (2009a) birtist þágufallið á yfirborðinu vegna þess að þágufallið 

er sértækara fall, þ.e. orðasafnsfall, en formgerðarfallið nefnifall (sjá umfjöllun hjá Bejar 

og Massam 1999 sem byggja á Halle og Marantz 1993). Með öðrum orðum, ef nafnliður 

fær bæði orðasafnsfall og formgerðarfall er orðasafnsfallið það fall sem er borið fram.  

 Niðurstöður um samræmi við þágufallsfrumlög í rannsókn minni benda til þess að 

þessi sé raunin hjá sumum málhöfum, þ.e. að hulið nefnifall sé á frumlögum (að minnsta 

kosti sumra) aukafallssagna. Eins og lesa má nánar um í kafla 5.1 samþykktu 1,1–13% 

þátttakenda setningar með samræmi við þágufallsfrumlag. Þetta er vissulega ekki hátt 

hlutfall þátttakenda en þó má nefna að 38% þátttakenda samþykktu að minnsta kosti eina 

setningu með samræmi við þágufallsfrumlag.  

 Jóhannes Gísli Jónsson (2009a) telur einnig setningar svipaðar og í (80), þar sem 

sjálvur er í nefnifalli þó að það standi með frumlaginu honum sem er í þágufalli, sem 

frekari rökstuðning fyrir því að hulið nefnifall sé á frumlaginu: 

 

(80) a. Sjálvur dámar honum ikki at lurta eftir tónleiki  

 b. Sjálvum dámar honum ikki at lurta eftir tónleiki (Jóhannes Gísli Jónsson 2009a) 

 

Jóhannes kannaði setningapörin í (80), þar sem sjálvur er í nefnifalli í (80a) en þágufalli 

í (80b) þó að honum sé í þágufalli í báðum setningum, og bað þátttakendur um að velja 

hvor setningin þeim þætti betri ásamt annarri setningu þar sem sjálvur var í þágufalli 

(Jóhannes Gísli Jónsson 2009a). Fleiri kusu setninguna þar sem sjálvur var í nefnifalli 

(58,2%), heldur en í þágufalli (30,6%) og 11% fannst setningarnar jafngóðar. Í 

hefðbundinni íslensku er þó venjan að sjálfur lagi sig að frumlaginu í falli eins og sjá má 
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í (81), þar sem í (81a) er sjálfum í þágufalli rétt eins og mér en í (81b) er sjálfur í nefnifalli 

eins og ég: 

 

(81) a. Sjálfum líkar mér ekki að hlusta á tónlist. 

b. Sjálfur ætla ég að hlusta á tónlist. 

 

Ekki er þó víst að setningar með sjálfur í nefnifalli þó að frumlagið sé í þágufalli séu 

fullkomlega ótækar í íslensku. Finna má dæmi um slíka notkun á prenti (82a) og á netinu 

(82b) og Jóhannes Gísli Jónsson merkir slíka setningu með spurningamerki en ekki 

stjörnu.  

 

(82) a.  Sjálfur hefur mér tekizt furðanlega að glata hlutum á lífsleiðinni, 

 Þjóðviljinn 23. maí 1957 (https://timarit.is/files/14152587) 

b. Sjálf hefur mér ofboðið hve erfitt er að viðhalda 2 metra reglunni 

https://www.facebook.com/landlaeknir/posts/httpswwwfacebookcomafternoonso

nsosradiophotosa3292768872220441587473958068991typ/3170519823045051/ 

 

Það má velta fyrir sér hvort dæmi eins og þessi séu ótvírætt til marks um að nefnifallið á 

sjálfur megi rekja til hulins nefnifalls á frumlaginu. Nefnifall er sjálfgefið fall (e. default 

case) í íslensku og skýtur upp kollinum víða.33 Til dæmis er bæði mögulegt að hafa sjálfur 

í þolfalli eða nefnifalli í setningum eins og (83). Engu að síður gerum við ekki ráð fyrir 

því að á liðnum sé hulið nefnifall – í það minnsta væri þá hulið nefnifall á nafnlið, hér 

Maríu, sem hefur annað formgerðarfall en það má segja að sé ólíklegt. Þess vegna er ef 

til vill ekki hægt að draga of miklar ályktanir út frá því að sjálfur birtist í nefnifalli með 

þágufallsfrumlagi, það kann að vera að það sé einfaldlega hið ómarkaða fall.  

 

(83) Guðmundur telur Maríu hafa gert þetta sjálfa / sjálf. 

 

Einnig má líta á þgf.-þf.-mynstrið sem rökstuðning fyrir því að hulið nefnifall sé á 

frumlaginu. Eins og nefnt var í kafla 2.5 ganga ýmsar kenningar um föll út frá því að 

 
33 Svo sem á „hangandi umræðuliðum“ (e. hanging topics) í setningum eins og: María, hana hef ég ekki 
séð. Nefnifallið, María, í dæminu þiggur ekki fall frá fallgjafa eða samræmist öðrum lið, en einnig er hægt 
að nota þolfallið (þá er sögnin séð fallgjafinn). 



 

 78 
 
 

þolfalli geti ekki verið úthlutað nema nefnifall sé til staðar í setningunni (hér má nefna 

alhæfingu Burzios (1986), Case in Tiers (Yip, Maling og Jackendoff 1987) og Dependent 

Case (Marantz 1991) og útfærslu Wood (2011) svo eitthvað sé nefnt). Hugmyndin um 

háð fall (e. dependent case) felur í sér að þolfall er háð því að annar liður ofar í 

formgerðinni34 sé í formgerðarfalli (þ.e. nefnifalli eða þolfalli) og „sýnilegur“ liðnum sem 

fær þolfall.  

Þolfall á andlögum brýtur þessa reglu nema ef við gerum ráð fyrir huldu nefnifalli á 

þágufallsfrumlaginu. Því mætti segja að þolfallsandlög með þágufallsfrumlögum gefi til 

kynna að hulið nefnifall sé á frumlaginu. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar minnar 

samþykkja sumir málhafar þgf.-þf.-mynstrið og skrifuðu það jafnvel sjálfir í 

eyðufyllingu. Þessar niðurstöður eru því önnur rök fyrir því að svara fyrstu 

rannsóknarspurningunni játandi um það að hulið nefnifall sé á frumlögum (sumra) 

aukafallssagna hjá sumum málhöfum.  

Niðurstöður könnunarinnar má að sjálfsögðu einnig nota til að svara 

rannsóknarspurningunni sem snýr að útbreiðslu þgf.-þf.-mynstursins. Ef við rifjum upp 

niðurstöðurnar úr kafla 5.2 má sjá að útbreiðslan er sannarlega ekki mikil, flestar 

setningarnar með þgf.-þf.-mynstrinu samþykktu aðeins um 5% þátttakenda eða færri. 

Tvær sagnir skera sig úr, hlotnast, var samþykkt með þolfallsandlagi af 34% þátttakenda 

sem er mjög hátt hlutfall miðað við hinar sagnirnar og í eyðufyllingu með sögninni nægja, 

skrifuðu 12% þátttakenda þolfall. Það flækir þó túlkun niðurstaðnanna að þátttakendur 

virtust íhaldssamir í dómum sínum, eins og áður hefur verið nefnt. Nýja þolmyndin, 

þágufallshneigð og fleiri þekkt tilbrigði voru samþykkt af um eða undir 10% þátttakenda 

(sjá viðauka 2 með niðurstöðum allra könnunarsetninganna). Með þetta í huga mætti ætla 

að útbreiðsla þgf.-þf.-mynstursins gæti mögulega verið talsvert meiri en könnun mín 

gefur til kynna. Þetta þyrfti auðvitað að kanna nánar. Engu að síður má í það minnsta 

fullyrða að niðurstöður könnunarinnar staðfesti tilvist þgf.-þf.-nýjungarinnar en 

niðurstöðurnar benda ekki til þess að útbreiðslan sé mikil.  

 Þriðja rannsóknarspurningin tengist áhrifum merkingarhlutverka á það hvaða 

sagnir nýjungin birtist helst með. Þekktar breytingar á frumlagsföllum aukafallssagna, 

eins og þágufallshneigð og nefnifallshneigð hafa verið tengdar merkingarhlutverkum 

 
34 Með þessu orðalagi vísa ég til hugmyndarinnar um liðstýringu (e. c-command). Þar sem liðstýring sem 
slík skiptir okkur ekki höfuðmáli er hugtakið ekki útskýrt nánar hér en um það má t.d. lesa hjá Höskuldi 
Þráinssyni (2005:523 o.áfr.). 
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frumlaganna og því eðlilegt að horfa til merkingarhlutverkanna þegar breytingar á 

fallmörkun aukafallssagna eru skoðaðar. Niðurstöður könnunar minnar eru ekki skýrar 

um tengsl merkingarhlutverka og nýjunganna. Líklega hefði þurft að kanna talsvert fleiri 

sagnir en hér var gert til að fá úr því skorið. Nýjungarnar virðast koma upp hjá 

mismunandi sögnum, en ekki í kerfinu í heild sinni. Því er þess kannski ekki að vænta að 

sjá megi breytingar hjá öllum sögnum af ákveðnum merkingarflokki en þó kann vel að 

vera að ákveðnir merkingarflokkar séu samt sem áður líklegri en aðrir til þess að taka 

breytingum. Til að sjá slíka „tilhneigingu“ hefði þurft að kanna fleiri en tvær sagnir úr 

hverjum merkingarflokki eins og hér var gert. Niðurstöðurnar bentu að hluta til í tvær 

áttir: tvær skynjandasagnir, leiðast (tvírúm) og líða illa (einrúm), voru oftar samþykktar 

með þágufallssamræmi en aðrar sagnir en á hinn bóginn voru skynjandasagnir síst 

samþykktar með þgf.-þf.-mynstrinu. Því gætu niðurstöðurnar um samræmi við 

þágufallsfrumlag bent til þess að fallmörkun skynjandasagna sé byrjuð að breytast meira 

en annarra sagna en niðurstöðurnar um þgf.-þf.-mynstrið benda til þess að svo sé ekki. 

Sagnirnar hlotnast, sem er viðtakandasögn og nægja voru þær sagnir sem voru oftast 

samþykktar. Ef nægja er njótandi (sbr. umræðu í kafla 2.2.2) gæti það bent til þess að 

sagnir með merkingarhlutverkið mark eða eitthvað skylt því breytist fyrr en sagnir með 

önnur merkingarhlutverk. Á hinn bóginn komu önnur skiptisögn, henta, og önnur 

viðtakandasögn, berast, illa út með þolfallsandlagi. Ég tel því að niðurstöður 

könnunarinnar geti ekki hjálpað nægilega mikið til þess að svara því hvort 

merkingarhlutverk frumlagsins skipti máli. Þessari rannsóknarspurningu er því ósvarað 

þó að vissulega væri áhugavert að kanna nánar hvort viðtakandasagnir séu líklegri til þess 

að sýna breytingar á fallmörkun en skynjandasagnir. Annar möguleiki er að breytingarnar 

verki þvert á merkingarhlutverk en á stakar sagnir í einu, ekki á kerfið í heild sinni.  

 Fjórða rannsóknarspurningin var hvort einrúmar aukafallssagnir væru líklegri en 

tvírúmar aukafallssagnir til þess að fá nefnifallsfrumlag. Sú rannsóknarspurning spratt 

upp út frá lýsingu Falk á því að einrúmar sagnir hafi fyrr en tvírúmar sagnir tekið 

nefnifallsfrumlagi í sænsku (Falk 1995). Eins og lýst var í 3. kafla bendir eitt og annað til 

þess að þróun breytinganna hafi verið sú sama í færeysku og ensku. Hugsanlega ríma 

þekktar breytingar á frumlagsföllum í íslensku við þá þróun, til dæmis verkar 

nefnifallshneigð fyrst og fremst á einrúmar sagnir. Sé það rétt að þessi tungumál hafi öll 

þróast á þennan hátt er eðlilegt að leita skýringa á því hvers vegna svo er. Hugmynd Falk 
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er að þetta tengist því hvort sagnirnar höfðu samsett eða ósamsett merkingarhlutverk 

(Falk 1995:217). Einrúmar sagnir hafa ósamsett merkingarhlutverk, þ.e. 

merkingarhlutverk frumlagsins ræðst eingöngu af sögninni, en merkingarhlutverk 

tvírúmra sagnar ræðst bæði af sögninni og andlaginu (Marantz 1984). Sem dæmi um þetta 

má taka sögnina taka í íslensku. Ef við berum saman að taka lyf og að taka lit má sjá að 

andlagið hefur áhrif á það hvert merkingarhlutverk frumlagsins er; sá sem tekur lyf hefur 

stjórn á atburðinum og er gerandi en sá sem tekur lit gerir það ekki. Hugmynd Falk er sú 

að í sænsku hafi dæmigerðar aukafallssagnir verið skynjandi eða viðtakandi með samsett 

merkingarhlutverk. Einrúmar sagnir hafa ósamsett merkingarhlutverk og eru þar með 

ekki dæmigerðar aukafallssagnir og því getur frumlagsfallið breyst fyrr hjá þeim en 

tvírúmum aukafallssögnum.  

 Þessi tilgáta passar ekki fullkomlega við íslensku. Í íslensku er nefnifallshneigð 

einkum þekkt meðal þema- og þolandasagna, sem eru einrúmar, og það passar vissulega 

við tilgátu Falk, en þó er nefnifallshneigð einnig þekkt meðal tvírúmra sagna í íslensku, 

t.d. dreyma og minna (sjá Þórhall Eyþórsson 2000, Ástu Svavarsdóttur 1982 og Halldór 

Halldórsson 1982). Frumlög þessara sagna eru skynjendur og þar sem sögnin hefur andlag 

er merkingarhlutverkið samsett. Miðað við það hafa merkingarhlutverk ekki 

úrslitaþýðingu fyrir nefnifallshneigð. 

Á hinn bóginn þarf alls ekki að koma á óvart að þolfallssagnir geti orðið fyrir 

nefnifallshneigð. Þolfallssagnir, svo sem skorta og vanta, taka nefnilega með sér 

þolfallsandlög og eru að því leytinu ólíkar þágufallssögnum sem taka alltaf með sér 

nefnifallsandlög í hefðbundnu máli. Það skiptir höfuðmáli fyrir greiningu okkar Einars 

Freys því að samkvæmt henni þarf nefnifallsandlag þágufallssagna að breytast áður en 

frumlagsfall þeirra getur orðið að nefnifalli (Hlíf Árnadóttir og Einar Freyr Sigurðsson 

2013). Skrefum breytingarinnar er lýst í (84). 

 

(84) a. þgf. – nf.  þgf. – þf.  nf. – þf.    (þgf.-sagnir, tvírúmar) 

 b. þgf./þf.  nf.         (þgf./þf.-sagnir, einrúmar) 

 c. þf. – þf.  nf. – þf.        (þf.-sagnir, tvírúmar) 

 

Eins og sést í (84) gerum við ráð fyrir því að þgf.-nf.-sagnir þurfi fyrst að fá þolfallsandlög 

áður en frumlagið fær nefnifall. Segja má að ástæðan fyrir því sé tvöföld: Í fyrsta lagi 
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benda gögnin einfaldlega til þess að þróunin sé þannig, bæði í íslensku, ensku og öðrum 

skandinavískum málum. Í færeysku hafa þolfallsandlög því sem næst alfarið leyst af 

hólmi nefnifallsandlög með aukafallssögnum (sjá kafla 3.1), þetta skref sést í ensku og 

sænsku (sjá kafla 3.2) og kveikjan að rannsókn okkar Einars (forkönnunin, sjá kafla 4.1) 

og rannsókninni í þessari ritgerð eru einmitt dæmi um þgf.-þf. sem finnast í íslensku (um 

þessi skref og þróunina í þeim tungumálum sem eru nefnd hér má lesa hjá Gunnari Hrafni 

Hrafnbjargarsyni 2004). Hin ástæðan er sú að þetta passar vel við kenningar um föll. Ef 

þágufallsfrumlagið breytist áður en nefnifallsfrumlagið breytist er útkoman sú að sögnin 

tekur með sér tvö nefniföll. Slíkt væri afar óvænt, enda gera ýmsar kenningar um föll ráð 

fyrir því, í einfölduðu máli, að þegar nefnifalli hefur verið úthlutað fái næsta 

formgerðarfall þolfall (t.d. Yip, Maling og Jackendoff 1987, Marantz 1991, Halldór 

Ármann Sigurðsson 2003, sjá einnig umræðu hjá Þórhalli Eyþórssyni og Jóhannesi Gísla 

Jónssyni 2003 um að tvö nefniföll séu ólíkleg í færeysku). Því mætti orða þetta sem svo 

að nefnifallsandlögin „haldi aftur af“ breytingum á frumlagsfallinu, annars yrði útkoman 

tveir rökliðir í nefnifalli. Ekkert slíkt heldur aftur af einrúmum sögnum (84b), aðeins einn 

rökliður er til staðar, né heldur tvírúmum þolfallssögnum (84c), þar sem þolfallssagnir í 

íslensku hafa ekki nefnifallsandlag heldur þolfallsandlag.  

 Skrefin sem sýnd eru í (84) ná utan um ýmsar breytingar á fallmörkun 

aukafallssagna í íslensku. Sé það rétt að þróun breytinga fylgi þessum skrefum sýna þau 

hvers vegna þolanda- og þemasagnir eru líklegastar til þess að verða fyrir nefnifallshneigð 

í íslensku. Eins og ég tók saman í kafla 2.3 og sjá má í viðauka 1 eiga þolanda- og 

þemasagnir það sameiginlegt að vera alltaf einrúmar og þar með er (samkvæmt (84)) 

eðlilegt að þær geti svo snemma í þróuninni fengið nefnifallsfrumlög. Það að breytingin 

verki á ákveðin merkingarhlutverk hefur þá ekki nema óbeint með merkingarhlutverkið 

að gera, aðalatriðið er að sögnin taki ekki nefnifallsandlag. Þetta nær eins og nefnt var að 

framan einnig utan um það að nefnifallshneigð þekkist einnig meðal þolfallssagna sem 

eru skynjendur. Jafnvel þó að þolfallssagnirnar taki með sér andlag skiptir það ekki máli 

því að andlagið er ekki í nefnifalli.  

Skrefin í (84) ná því mögulega betur að skýra þróun aukafallssagna en kenning 

Falk (1995), því að það skiptir ekki höfuðmáli hvort sögnin sé einrúm eða tvírúm heldur 

skiptir mestu máli hvort sögnin hafi nefnifallsandlag eða ekki (það vill bara svo til að 

flestar tvírúmar aukafallssagnir eru einmitt með nefnifallsandlag). Ef til vill skýrir þetta 
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líka betur nefnifallshneigð í íslensku – það er ekki aðalatriði hvort sögn er þema- eða 

skynjandasögn – heldur vill bara svo til að þemasagnir hafa ekki nefnifallsandlag. Gögnin 

úr könnun minni benda þó til þess að nefnifallshneigð verki eftir sem áður ekki þvert á 

kerfið – þ.e. að það sé, á þessum tímapunkti, nóg að sögn sé einrúm til þess að geta haft 

nefnifallsfrumlag, eins og verður nánar rætt hér fyrir neðan. Ef til vill skipta því 

merkingarhlutverkin líka máli.  

 Munur einrúmra og tvírúmra sagna var kannaður á tvennan hátt í könnun minni. 

Annars vegar var samræmi við þágufallsfrumlag kannað með einrúmum og tvírúmum 

sögnum og hins vegar nefnifallsfrumlag í stað þágufallsfrumlags. Niðurstöðurnar eru ekki 

skýrar, en það stafar bæði af því að fáir þátttakendur samþykkja tilbrigðin og af því að of 

fáar einrúmar sagnir voru kannaðar. Eins og fjallað var um í kafla 5.1 samþykktu fáir 

þátttakendur flestar af setningunum með samræmi við þágufallsfrumlag, en þó samþykkti 

21% þátttakenda samræmi við þágufallsfrumlag með einrúmu sögninni líða illa. Sögnin 

leiðast var prófuð bæði með andlagi og sem einrúm sögn en fleiri þátttakendur samþykktu 

setningu þar sem sögnin hafði nefnifallsandlag og samræmdist þágufallsfrumlaginu 

heldur en setningu þar sem sögnin var einrúm. Ég hallast að því að túlka niðurstöðurnar 

þannig að ekki sé hægt að meta mun einrúmra og tvírúmra sagna með sömu sögninni, 

eins og leiðast. Það að hægt sé að nota sögnina með nefnifallsandlagi ætti að vera nóg til 

þess að „tefja“ breytingar á fallmörkun hennar, hvort sem hún er notuð einrúm eða tvírúm. 

Þriðja einrúma sögnin sem var prófuð var seinka en hún var prófuð með 1.p. frumlagi og 

afar fáir samþykktu þá setningu en það var viðbúið vegna þess að samræmi 1.p. er 

einhverra hluta vegna verra, t.d. í færeysku. Það er því líklega litlar ályktanir hægt að 

draga út frá dómum á setningunum með bæði leiðast og seinka hvað varðar mun einrúmra 

og tvírúmra sagna. Eftir stendur þá aðeins líða illa sem einrúm sögn og hún var einmitt 

samþykkt með samræmi við þágufallsandlag umtalsvert oftar en tvírúmu sagnirnar. Ég 

tel niðurstöðurnar því vísbendingu um að íslenska þróist á sama hátt og sænska og að 

skrefin í (84) standist.  

 Niðurstöðurnar um nefnifallsfrumlag í stað þágufallsfrumlags gefa lítið til kynna 

annað en að þessi nýjung hefur ekki hlotið útbreiðslu. Örfá prósent þátttakenda 

samþykktu setningarnar en eina þeirra samþykktu reyndar aðeins fleiri eða 7,8% (eins og 

ég fjalla um í kafla 5.4 tel ég ekki að það sé hægt að draga miklar ályktanir út frá þeirri 

setningu). Það hversu fáir þátttakendur samþykkja setningarnar sem voru prófaðar með 
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nefnifallsfrumlagi gerir það að verkum að lítið er að græða á samanburði milli tvírúmra 

og einrúmra sagna, eða milli merkingarflokka. Það virðist því ekki hægt að segja að það 

eina sem skipti máli hvað varðar breytingu á frumlagsfalli aukafallssagna sé hvort sögnin 

sé einrúm eða tvírúm. Eftir sem áður virðast merkingarflokkar skipta máli því að við 

vitum að nefnifallshneigð verkar einkum á þema- og þolandasagnir. Það er raunar ekkert 

ólíklegt að þetta tvennt spili saman.  
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6 Lokaorð 

Hugmyndin að þessari ritgerð kviknaði út frá dæmum um þolfallsandlag með 

þágufallssögnum sem finnast á netinu og við Einar Freyr fjölluðum um í bókarkafla (Hlíf 

Árnadóttir og Einar Freyr Sigurðsson 2013). Dæmin benda til þess að meiri hreyfing sé 

komin á fallmörkun aukafallssagna í íslensku en talið hefur verið. Þó að dæmi með þgf.-

þf.-mynstrinu séu ný af nálinni í íslensku er þessi nýjung þó ekki óvænt þar sem slík 

setningagerð þekkist í færeysku og á eldri málstigum annarra tungumála eins og til dæmis 

ensku og sænsku (sjá kafla 3). Til þess að komast að því hvort þgf.-þf.-mynstrið 

fyrirfyndist í raun og veru, fyrir utan þessi stakdæmi af netinu, var nauðsynlegt að kanna 

útbreiðslu mynstursins sem ég gerði í könnun sem um 1100 manns tóku þátt í (sjá kafla 

4). Í stuttu máli benda niðurstöðurnar til þess að þgf.-þf.-mynstrið sé hluti af málnotkun 

sumra málhafa, í það minnsta með sumum sögnum (sjá kafla 5).  

 Breytingin á andlagsfalli aukafallssagna var aðeins eitt skref í stærri breytingu á 

fallmörkun aukafallssagna í málum eins og ensku og sænsku. Sú þróun endaði á því að 

aukafallssagnir hurfu úr tungumálunum, sumar sagnir féllu úr notkun en fallmörkun 

annarra breyttist þannig að aukafallsfrumlögin urðu að nefnifallsfrumlögum (sjá kafla 3). 

Þar sem þgf.-þf.-mynstrið hefur skotið upp kollinum í íslensku má því leiða líkum að því 

að sama þróun sé hafin í íslensku. Í færeysku er þróunin komin talsvert lengra en í íslensku 

eins og var rakið í þriðja kafla, sem meðal annars felur í sér að nefnifallsfrumlög sækja í 

sig veðrið með sögnum sem sjaldan eða aldrei eru notaðar með nefnifalli í íslensku.  

Segja má að rauði þráðurinn í rannsókn minni hafi verið að skoða hvort íslenska 

fylgi sömu þróunarskrefum og enska, sænska og færeyska varðandi breytingar á 

fallmörkun aukafallssagna. Til þess kannaði ég meðal annars samræmi við 

þágufallsfrumlag sem gefur til kynna hulið nefnifall og samræmi við nefnifallsandlag, 

auk þgf.-þf.-mynstursins. Einn stærsti þátturinn var að kanna hvort sjá mætti merki um 

að frumlagsfall einrúmra sagna væri komið lengra í þróuninni en frumlagsfall tvírúmra 

sagna, samanber sænsku og ensku (sjá kafla 3). Hluti af þeirri athugun var að flokka 

þágufallssagnir eftir rökformgerð og merkingarflokkum (sjá kafla 2). Eins og nánar 

verður rætt hér að neðan leiddi sú skoðun í ljós að nær allar sagnir í sumum 

merkingarflokkum eru aðeins notaðar með einum nafnlið og þessir merkingarflokkar 

virðast í meiri hættu en aðrir á að taka breytingum á fallmörkun.  
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Ég held því fram að lykilatriði varðandi þróun fallmörkunar aukafallssagna sé það 

hvort þær taki (eða geti tekið) með sér nefnifallsandlag. Sagnir sem hafa nefnifallsandlag 

eru ólíklegar til þess að fá nefnifallsfrumlag fyrr en andlagsfallið hefur breyst, að öðrum 

kosti yrðu til setningar þar sem bæði frumlag og andlag eru í nefnifalli. Ég held því fram 

að þetta skref, þ.e. að nefnifallsandlag þurfi að breytast í þolfallsandlag, tefji breytingar á 

frumlagsfallinu. Þegar rökformgerð tiltekinna merkingarflokka er svo skoðuð með tilliti 

til þessarar tilgátu er auðvelt að útskýra hvers vegna nefnifallshneigð hefur einkum 

fundist hjá annars vegar þema- og þolandasögnum og svo hins vegar hjá tvírúmum 

þolfallssögnum: þessar sagnir eiga það sameiginlegt að hafa aldrei nefnifallsandlag og 

því ekkert sem tefur breytingu á frumlagsfallinu. Þetta verður nánar útskýrt neðar í 

kaflanum. 

 Könnun mín er ein sú fyrsta á þágufalls-þolfallsmynstrinu í íslensku (sjá þó Hlíf 

Árnadóttur og Einar Frey Sigurðsson 2013). Niðurstöður könnunarinnar benda ekki til 

þess að útbreiðslan sé mikil en virðast þó staðfesta að þessi nýjung sé hluti af máli sumra 

málhafa, í það minnsta með sumum sögnum. Mjög mismunandi stór hluti þátttakenda 

samþykkti setningar með þágufallsfrumlagi og þolfallsandlagi, frá 1,4% (með henta) og 

upp í 34% (með hlotnast). Hlutfallið með hlotnast er óvenjuhátt og líklegt að eitthvað 

annað hafi þar áhrif, til dæmis það að fall andlagsins sást bara á fornafninu sá (sjá kafla 

5.2). Áhugavert er að 12,5% þátttakenda fylltu inn í eyðufyllingu með þolfallsandlagi 

með sögninni nægja. Það að þátttakendur hafi sjálfir skrifað þolfall sýnir ef til vill betur 

en dómasetningar að þeir geti í raun notað þolfallsandlög með þágufallsfrumlögum, í 

dómasetningum er alltaf sá möguleiki fyrir hendi að þátttakendur hafi ekki lesið 

setninguna nógu vel eða að þeir hugsi sem svo að þetta hljóti að vera rétt þó að þeir geti 

ekki notað slíka setningu sjálfir.  

Ein af niðurstöðum rannsóknarinnar er því sú að fallmörkun aukafallssagna 

breytist ekki þvert á allt málkerfið í einu, þ.e. sami málnotandi virðist geta haft hefð-

bundna fallmörkun með sumum sögnum en nýjungar með öðrum. Mismunandi sagnir í 

könnuninni fengu mismunandi dóma og mjög fáir þátttakendur samþykktu gegnum-

gangandi þolfallsandlög með þágufallsfrumlögum (sjá kafla 5.4). Niðurstöðurnar vekja 

upp ýmsar spurningar og í framhaldinu væri áhugavert að kanna fleiri sagnir til að draga 

betur fram t.d. mun milli merkingarflokka.  
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 Könnunin miðaði ekki aðeins að því að skoða hvort þolfallsandlag væri samþykkt 

með þágufallsfrumlögum heldur einnig að athuga hvort sjá mætti merki um hulið nefnifall 

með sögnunum (sbr. færeysku, Jóhannes Gísli Jónsson 2009). Þar er samanburður milli 

einrúmra og tvírúmra sagna áhugaverður með hliðsjón af þróun aukafallssagna í sænsku 

en þar virðast einrúmar aukafallssagnir hafa fyrr fengið nefnifall heldur en tvírúmar sagnir 

(Falk 1995). Til þess að geta rannsakað þennan mun betur fór ég yfir það hvaða 

aukafallssagnir eru einrúmar, hverjar þeirra eru notaðar með andlögum og hvaða sagnir 

eru ýmist með eða án andlags. Sú skoðun leiddi í ljós að í ákveðnum merkingarflokkum 

eru nær eingöngu einr sagnir og í öðrum eru alltaf áhrifssagnir. Sagnirnar sem fylla flokk 

þema- og þolandasagna eru allar áhrifslausar og hið sama má segja um einn undirflokk 

skynjenda, líkamssagnir. Áhugavert er að þessir flokkar virðast, bæði í íslensku og 

færeysku, komnir lengra en aðrir í breytingum á fallmörkun. Nefnifallshneigð er einkum 

þekkt hjá þema- og þolandasögnum í íslensku og í færeysku virðast þemasagnir ekki 

lengur vera til sem aukafallssagnir. Í færeysku eru allar aukafallssagnir sem enn eru 

notaðar með aukafallsfrumlagi skynjandasagnir. Undirflokkar skynjenda eru hins vegar 

ekki allir „á lífi“ í færeysku, og einn af þeim undirflokkum sem er horfinn er líkamssagnir, 

sem einmitt eru áhrifslausar. Eins og ég nefndi í kafla 2.3 má líka finna dæmi um 

nefnifallsfrumlag með sumum líkamssögnum í íslensku. Það virðist því mega sjá merki 

um að íslenska og færeyska þróist á sama hátt og enska og sænska, í það minnsta hafa 

orðið meiri breytingar í fallmörkun þeirra merkingarflokka þar sem allar eða nær allar 

sagnirnar eru áhrifslausar. 

Niðurstöður könnunar minnar voru ekki óyggjandi hvað varðar muninn á 

áhrifssögnum og áhrifslausum sögnum. Til að sjá merki um hulið nefnifall á frumlögum 

sagnanna kannaði ég samræmi við þágufallsfrumlag og bar saman áhrifssagnir og 

áhrifslausar sagnir. Rétt eins og með þolfallsandlögin benda niðurstöðurnar til þess að 

þessi tilbrigði séu líklegast ekki mjög útbreidd og að þau finnist í mismunandi mæli með 

mismunandi sögnum. Flestar könnunarsetningarnar samþykktu fáir þátttakendur en 

nokkuð hátt hlutfall samþykkti setningu með samræmi við þágufallsfrumlag með 

sögninni líða illa eða 21%. Sögnin líða vel/illa er áhrifslaus og samræmist þessi 

niðurstaða því þeirri tilgátu að áhrifslausar sagnir geti fyrr breytt fallmörkun en 

áhrifssagnir, að íslenska fylgi sömu þróun og sænska. Þó er varasamt að draga miklar 
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ályktanir út frá þessu þar sem fáar sagnir voru kannaðar en þetta mætti túlka sem 

vísbendingu um að svo sé.  

Sé túlkun mín á gögnunum rétt fyrir íslensku má því draga saman þróun á 

fallmörkun aukafallssagna með þessu skema (sem er hér endurtekið úr kafla 5.6): 

 

(85) a. þgf. – nf.  þgf. – þf.  nf. – þf.   (þgf.-sagnir, tvírúmar) 

 b. þgf./þf.  nf.        (þgf./þf.-sagnir, einrúmar) 

 c. þf. – þf.  nf. – þf.       (þf.-sagnir, tvírúmar) 

 

(85) lýsir því að aukafallssagnir sem hafa nefnifallsandlag (lína a.) hafa eitt aukaskref í 

þróuninni. Áhrifslausar aukafallssagnir (lína b.) og aukafallssagnir sem hafa andlag í 

aukafalli (lína c.) hafa ekki þetta aukaskref og eina breytingin sem þarf að verða hjá þeim 

er á frumlagsfallinu. Rökréttast virðist að andlag sagnanna í línu a. þurfi fyrst að verða 

aukafall áður en fall frumlagsins getur breyst, að öðrum kosti yrði útkoman tvö nefniföll 

(Þórhallur Eyþórsson og Jóhannes Gísli Jónsson 2003). Könnun mín sýnir að þetta skref 

er komið upp hjá hluta málnotenda í íslensku, a.m.k. með einhverjum sögnum. Eins og 

rætt hefur verið er þetta skref hluti af hefðbundnu máli í færeysku, og sænska og enska 

tóku einnig þetta skref í þróuninni. Samkvæmt skemanu í (85) virðist einnig mjög rökrétt 

að fallmörkun aukafallssagna þróist á þann hátt að frumlagsfall áhrifslausra sagna breytist 

fyrr en frumlagsfall áhrifssagna. Áhrifslausu sagnirnar og þolfallssagnir hafa ekki 

milliskrefið sem hægir á þróuninni.  

 Niðurstöður mínar með sögninni leiðast sem var könnuð bæði áhrifslaus og með 

andlagi benda til þess að nóg sé að sögn geti verið notuð með andlagi til þess að hún 

breytist síður en áhrifslausar sagnir. Tilbrigði með sögninni leiðast voru ekki frekar 

samþykkt í þeim setningum þar sem hún var áhrifslaus. Líklegt er að milliskrefið tefji 

fyrir breytingum á frumlagsfallinu hjá sögninni, hvort sem sögnin er notuð einrúm eða 

tvírúm. Þetta atriði kann að vera mikilvægt: athugun mín á rökliðafjölda mismunandi 

merkingarflokka leiddi í ljós að margar skynjandasagnir eru ýmist notaðar einrúmar eða 

tvírúmar (sjá viðauka 1). Ef sögnin þarf að vera eingöngu einrúm, þ.e. aldrei notuð með 

nefnifallsandlagi, til þess að geta fallið í línu b. í skemanu í (85) þýðir það að mjög margar 

skynjandasagnir falla ekki í þann hóp sagna sem geta fengið nefnifallsfrumlag í „fyrra 

fallinu“. Einnig má velta fyrir sér hvort einrúmar sagnir sem tilheyra merkingarflokki þar 
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sem margar sagnir geta verið tvírúmar verði líka fyrir áhrifum af milliskrefinu. Þetta 

myndi útskýra hvers vegna nefnifallshneigð á sér helst stað með þemasögnum, þolanda-

sögnum (og mögulega líkamssögnum), en þeir flokkar eru eingöngu einrúmir (ef frá eru 

talin orðasambönd). Með öðrum orðum er þá merkingarhlutverkið í sjálfu sér ekki það 

sem hefur áhrif, heldur rökformgerð sagnanna sem tilheyra honum.  

Það er afar áhugavert að skoða tungumál sem eru á mismunandi stað í þróun 

breytinganna, breytingarnar eru yfirstaðnar í ensku og sænsku en yfirstandandi í íslensku 

og færeysku. Kosturinn við að líta á tungumál eins og ensku og sænsku, þar sem 

breytingarnar eru yfirstaðnar, er sá að hægt er að fá heildarmynd af breytingunum og 

skoða hvernig þær þróuðust í tungumálunum. Ókosturinn við að skoða breytinguna í þeim 

tungumálum er hins vegar sá að ekki er hægt að nálgast málkunnáttu málnotenda og gögn 

eru takmörkuð. Því er til dæmis erfitt að sjá hvort sami málhafinn hafi haft tilbrigði og 

getað notað t.d. bæði nefnifallsfrumlag og aukafallsfrumlag á sömu sögn í sömu 

merkingu.  

Á hinn bóginn er kjörið að kanna íslensku og færeysku þar sem þróunin stendur 

yfir og hægt að nálgast dóma málnotenda. Hvorugt tungumálið er samt sem áður 

fullkomið til þess – í færeysku er lítið um söguleg gögn og því ekki hægt að áætla mikið 

um þróunina en hægt að líta á stöðuna eins og hún er í dag og hefur nýlega verið. Í íslensku 

eru hins vegar til mun fleiri söguleg gögn en ókosturinn er sá að breytingin virðist vera 

nýhafin. Sé litið á einn tímapunkt snemma í þróuninni (eins og hér er gert) eru gögnin 

óljós. Það samræmist þó vel því sem við vitum um þróunina í sænsku og ensku. 

Breytingin virðist hafa verkað á stakar sagnir og mikil tilbrigði finnast á sama tíma, þ.e. 

þgf.- og nf.-frumlög finnast með sömu sögn á svipuðum tíma. Það er líkt því sem finnst í 

færeysku núna þar sem a.m.k. sumar þágufallssagnir eru gjarnan notaðar með nefnifalli 

þó að enn sé þágufallið sé einnig notað. Í íslensku má því búast við því að finna megi 

breytingar á stökum sögnum en ekki á öðrum sambærilegum sögnum. Línurnar verða því 

ef til vill ekki skýrar fyrr en þróunin er komin lengra á veg. Mér finnst þó líklegt að hafin 

sé sama þróun í íslensku og hefur orðið á hinum tungumálunum.  
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Viðauki 1: Þágufallssagnir flokkaðar eftir rökformgerð og 
merkingarhlutverkum35  

* Sagnir sem eru bæði einrúmar og tvírúmar 
** Sagnir sem eru bæði tvírúmar og með forsetningarlið 
*** Sagnir sem voru ógreindar í lista Jóhannesar Gísla. 
 

 þgf.-frl. (einrúm) +/- ögn þgf.-frl. og fsl.  þgf.-frl. og nf.-andlag 
Skynjandi: 
a. tilfinningasagnir 
 

blöskra*, bregða, dáma*, 
létta, leiðast*, liggja 
á***, ofbjóða*, sárna* 

bjóða við, falla við**, geðjast 
að**, getast að, lengjast um, 
liggja á***, líka við**, lítast 
á, óa við, veita af 
 
 
Orðasambönd með: hitna, 
hlýna, renna, standa 

blöskra*, dáma*, falla**, 
geðjast**, gremjast, hugnast, 
hugnast, leiðast*, líka**, 
ofbjóða*, sárna*, svíða36, 
þóknast 
 
 Orðasambönd með: 
brenna, hlaupa, hlæja, hrjósa, 
leika, liggja, renna, stíga, 
svella, vaxa 

Skynjandi: 
b. Líkamssagnir 

batna, blæða, fara 
fram/aftur, förlast*, 
heilsast, hitna, hlýna, 
hraka, kólna, líða, skána 
skána, slá niður, versna 
 

 
 
Orðasambönd með: síga, 
sortna, vökna 

förlast* 
 
Orðasambönd með: elna, 
falla, liggja, spretta, stökkva, 
vaxa 

Skynjandi: 
c. Hugsunar- og 
skynjunarsagnir 

misheyrast*, missýnast, 
skeika, skjátlast, skjótast 
yfir, yfirsjást* 
 

bera saman um, sjást yfir 
 
 
 
 
 
 
Orðasambönd með: segja 

dyljast, finnast, ganga, 
heyrast, hugkvæmast, lást, 
lærast, misheyrast*, reiknast 
til, skiljast, sýnast, teljast til, 
yfirsjást*, virðast,  
þykja 
 
Orðasambönd með: bjóða, 
blandast, búa, detta, festast, 
fljúga, ganga, koma, leika, 
liggja, líða, renna, snást, 
vitrast 

Skynjandi:  
d. Happasagnir 

búnast, dveljast, farnast, 
fipast, ganga, hlekkjast á, 
lenda saman, miða, 
mistakast, reiða af, semja, 
sinnast, vegna 
 

haldast á, hefnast fyrir, koma 
saman um, segjast frá, 
svelgjast 

auðnast, heppnast, hætta 
til***, lánast, misheppnast, 
mistakast*, mælast, 
reynast***, talast 
vilja til 
 
Orðasambönd með: bregðast, 
falla, fara, farast, fatast, 
hrjóta, koma, leika, ratast, 
skreppa, skrika, vefjast 

Skynjandi:  
e. Möguleikasagnir 

  bera, farast, haldast uppi 

 
35 Merkingarhlutverk skv. flokkun Jóhannesar Gísla Jónssonar (1997–1998). Sagnasambönd með vera eða 
verða eru ekki sýnd. 
36 Sögnin svíða er líka notuð einrúm en í hefðbundnu máli er hún þá með þolfallsfrumlagi. Merkingarmunur 
er á því hvort fallið er notað: með þolfallsfrumlaginu táknar sögnin líkamlegan sársauka (mig sveið í 
fingurinn) en með þágufallsfrumlaginu andlegan (mér sveið ummælin).  
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Skiptisagnir37:  
 

  duga, endast, fara vel, 
gagnast, gefast vel, gera til, 
henta, hæfa, nýtast, nægja, 
passa, reynast, sæma, veitast 

Mark   aukast, áskotnast, berast, 
bjóðast, bætast 
fyrirgefast, fæðast, gefast, 
hlotnast, leggjast til, leyfast, 
líðast, opnast 
 
Orðasambönd með:  
falla í skaut, gefa góðan byr, 
græðast fé, standa til boða, 
tæmast arfur, vinnast tími til, 
vaxa fylgi 

Þolandi fjölga, fækka, hnigna, 
létta, linna, ljúka, lykta, 
seinka, slota, fleygja 
fram, ljósta niður, bregða 
fyrir***, halla*** 

  

Þema hvolfdi, þoka, kyngja 
niður, skjóta upp 

skola á/að +átt, þoka í + átt  

Óflokkaðar sagnir fara fjarri, svipa saman  fylgja, koma við, standa fyrir 
þrifum, 

 

  

 
37 Hér ákvað ég að hafa skiptisagnirnar í sérstökum dálki en eins og ég fjalla um í kafla 3.2 tel ég að flestar 
af skiptisögnunum séu njótendur sem er undirflokkur marka.  
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Viðauki 2: Dómasetningar í könnun 2012 

Könnunarsetningar: já ? nei alls 

1. Einar kom í heimsókn um daginn. 

 

926 8 6 940 

2. Niður steinninn valt brekkuna. 

 

6 34 896 936 

3. Var þér gefið þennan kjól? 

 

30 32 876 938 

4. Mamma mín leið illa eftir aðgerðina. 

 

11 10 919 940 

5. Nægði Guðmundi tveir dagar til þess að klára verkefnið? 

 

257 127 555 939 

6. Kom hún á bílnum í vinnuna? 

 

913 17 5 935 

7. Magnúsi hlotnaðist þann heiður að vera valinn efnilegasti 

leikmaðurinn. 

 

321 84 532 937 

8. Margir hafa skorað á Jón að taka þátt. 

 

871 40 29 940 

9. Það þyrfti að rannsaka þetta mun betur af fræðimönnum. 

 

679 162 97 938 

10. Kára leiðist umræðuþættir í sjónvarpinu. 

 

380 79 477 936 

11. Maðurinn saknar konunnar. 

 

823 71 39 933 

12. Lögreglunni barst bara eina ábendingu um ránið. 

 

53 23 854 930 

13. Honum hlakkar til að komast loksins heim. 

 

88 43 807 938 

14. Systkinunum hlotnuðust stórt einbýlishús í arf. 

 

80 105 748 933 

15. Stefáni var of seint í vinnuna í gær. 

 

4 3 930 937 

16. Óli borðar allan mat en Jóhönnu líkar ekki harðfiskur. 

 

825 62 46 933 

17. Alma seinkaði í vinnuna af því að bíllinn hennar bilaði. 26 29 878 933 
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18. Mér var gefinn stór blómvöndur. 

 

810 61 64 935 

19. Ég leiddist mjög mikið í leikhúsinu. 

 

32 11 889 932 

20. Forsætisráðherra Danmerkur sagði af sér í gær. 

 

919 5 12 936 

21. Nægðu Ástu tveir bananar til þess að verða södd? 

 

728 97 111 936 

22. Jón kyssti öllum konunum. 

 

0 2 930 932 

23. Liðinu hlotnuðust tveir Íslandsmeistaratitlar á síðustu 

tíu árum. 

 

383 171 379 933 

24. Var gefið henni nýjan bíl? 

 

16 22 898 936 

25. Arnari leiddust tónleikarnir í útvarpinu. 

 

672 51 212 935 

26. Siggi er svo þreytandi. 

 

926 5 3 934 

27. Lilja nægir þetta litla herbergi. 

 

20 14 899 933 

28. Það var ekki skoðað myndina fyrr en næsta dag. 

 

45 25 859 929 

29. Pétri hentar ekki skjálfskipta bíla. 

 

13 19 900 932 

30. Tónlistin truflaði Hrafnkel svakalega. 

 

869 44 19 932 

31. Mér leiddist í sumarfríinu. 

 

917 8 5 930 

32. Ég sakna manninn minn mikið. 

 

6 3 925 934 

33. Anna hlotnaðist sú gæfa að eignast sex börn. 

 

72 26 829 927 

34. Nefndin hittist tvisvar á ári. 

 

905 15 9 929 

35. Okkur seinkuðum svolítið á leiðinni út á flugvöll. 

 

10 3 922 935 
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36. Rithöfundurinn hafði skrifað margar bækur. 

 

833 54 44 931 

37. Stelpunum leiddust tónlistin í afmælinu. 

 

123 22 785 930 

38. Ferðamaðurinn missteig sig í hrauninu. 

 

919 8 4 931 

39. Frænda mínum líður vel á Spáni. 

 

927 2 2 931 

40. Sigrún segir að þú hefur aldrei komið í heimsókn. 

 

151 50 727 928 

41. Strákurinn leiðist að skúra og vaska upp. 

 

12 12 906 930 

42. Ég vona að ekki það rigni um helgina. 

 

58 17 854 929 

43. Rithöfundinum hlotnaðist tveir stórir styrkir til þess að 

skrifa nýja bók. 

 

270 107 560 937 

44. Íbúðin var ónýt þegar eigendurnir komu heim. 

 

923 6 4 933 

45. Forstjóranum barst stór pakki á mánudaginn. 

 

891 22 20 933 

46. Inga notar aldrei hnífapör. 

 

928 4 1 933 

47. Þeim leiddust í sumarbústaðnum. 

 

46 11 878 935 

48. Bankastjórinn spurði hvort mér vantaði ekki lán. 

 

108 39 791 938 

49. Börnunum líða illa í þessum hita. 

 

195 5 733 933 

50. Guðrún skoraði sérlega glæsilegt mark. 

 

902 23 7 932 

51. Andreu hentar ekki nýja stundataflan. 

 

675 121 136 932 

52. Halldór laug til um aldur sinn. 

 

922 9 1 932 

53. Mér seinkaði á fundinn vegna ófærðar. 

 

783 77 73 933 

54. Stelpan hoppuðu yfir girðinguna. 7 3 922 932 
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55. Hljómsveitin er fín en mér líkar hana samt ekki. 

 

26 27 873 926 

56. Rakel var að leita að lyklunum sínum. 

 

885 20 23 928 

57. Páli leiðist handbolta mjög mikið. 

 

47 13 871 931 

 931 3 2 936 

59. Haraldur stal bókinni hennar Soffíu. 

 

920 3 7 930 

60. Íslendingum nægja eitt mark til að vinna leikinn. 

 

61 31 840 932 

61. Ég nenni ekki í fótbolta ef það sé mjög hvasst úti. 

 

87 36 808 931 

62. Auður hlotnaðist mikla hamingju þegar hún kynntist 

Gunnari. 

 

29 30 873 932 

63. Gleymdu þeir báðir veskinu heima? 

 

776 70 89 935 

64. Sumum unglingum leiðast heimavinnuna. 

 

37 18 877 932 

65. Grasið er byrjað að grænka. 

 

872 33 23 928 

 Eyðufylling: 

66. Bjarni: Þarf landsliðið ekki þrjá sigra til að komast í átta 

liða úrslitin? Gunna: Nei, ég held að liðinu nægi 2. 

 

790 

nf. 

119 

þf. 

22 

annað 

931 

 

 

  



 

 101 
 
 

Viðauki 3: Tvírúmar sagnir í könnun í Færeyjum 
 

Valmöguleikaspurningar: 

Henni dámar hondbóltur (NM1) 

Henni dámar hondbólt (NM1) 
 

Henni manglar peningur (NM8) 

Henni manglar pening (NM8) 
 

Mær sýnist drongurin vera sjúkur (NM13) 

Mær sýnist drongin vera sjúkan (NM13) 
 

Honum tóki skatturin ov lítil (NM9) 

Honum tókti skattin ov lítlan (NM9) 
 

Nógvum flokkslimum hóvar ikki henda ætlan (NM4)  

Nógvum flokkslimum hóvar ikki hesa ætlan (NM4) 
 

Dómasetningar: 

Mær skortar ikki peningur (EH32) 

Mær skortar ikki pening (EH48) 
 

Mær hevur ongantíð hugað ítalskur matur (EH26) 

Gentuni hevur ongantíð hugað föroyskan mat (EH49) 
 

Abba líkar einki tubbaksroykur. (EH23) 

Beiggja mínum líkar ikki konuna hjá mær. (EH15) 
 

Sjúrði treyt orka i maratonrenningini . (EH21) 

Honum treyt pening (EH5) 
 

Mær tykist hesin sangur vakur (EH 29) 

Mær tykist henda sang vakran (EH8) 
 

Mær eydnaðist uppgávan væl (EH43) 

Okkum eydnaðist fundin væl í gjár (EH11) 
 

Studentinum lukkaðist hesin fyrilestur ikki s.væl (EH16) 

Olavi lukkaðist sangin væl (EH31) 


