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Útdráttur

Eftirfarandi lokaritgerð fjallar  um setningagerðarupplýsingar eins og þær eru settar  fram í 

nokkrum íslenskum orðabókum. Ég velti upp þremur spurningum: (1) Eru setningagerðarupplýs-

ingar útskýrðar fyrir orðabókanotanda? (2) Hvaða setningagerðarupplýsingar er að finna í orða-

bókunum? (3) Hvernig eru setningagerðarupplýsingar settar fram?  

Í fyrsta kafla ritgerðarinnar fjalla ég almennt um orðabækur og notendur þeirra sem leita að 

mismunandi upplýsingum í orðabókum. Í öðrum kafla er fjallað um setningagerðarupplýsingar 

sagna í  íslenskum orðabókum, meðal annars um áhrifsgildi,  fall  andlags, fall  aukafrumlags í 

ópersónulegum sögnum, muninn á lifandi og ólifandi frumlagi jafnt sem andlagi og miðmynd 

sagna.  Síðan eru kynntar nokkrar aðferðir  sem orðabókarhöfundar nota í  einmála og tvímála 

orðabókum til  að  sýna  setningagerðarupplýsingar  svo sem setningarhausa  og  dauð  og raun-

veruleg dæmi. Í þriðja kafla eru kynntar orðabækur sem ég hef valið fyrir rannsóknina, nefnilega 

ein einmála orðabók og sex tvímála orðabækur, og 19 sagnorð sem ég hef valið af handahófi til 

þess að skoða hvaða setningagerðarupplýsingar orðabækur gefa um þessar sagnir. Í fjórða kafla 

eru  orðabækurnar  kynntar  og athugaðar  eru sérstaklega  setningagerðarupplýsingar  í  inngangi 

hverrar orðabókar. Síðan skoða ég hvaða setningagerðarupplýsingar eru raunverulega gefnar í 

völdum sögnum. Í fimmta kafla eru orðabækurnar bornar saman og niðurstöður rannsóknarinnar 

eru kynntar þar sem m.a. kemur fram að í öllum orðabókunum, sem ég hef athugað, nema í 

tveimur vantar  leiðbeiningar  um setningagerðarupplýsingar  í  inngangi  orðabókanna.  Í  öllum 

orðabókunum eru setningagerðarupplýsingar settar fram en talsverður munur er á fjölda setn-

ingagerðarupplýsinga vegna mismunandi stærð orðabókanna. Snið setningagerðar er yfirleitt það 

sama – í öllum orðabókum eru notuð dauð og raunveruleg dæmi og skammstafanir til að bæta 

við setningagerðarupplýsingum. Í lok ritgerðarinnar er gerð grein fyrir nokkrum atriðum sem 

valda notendum erfiðleikum við að finna réttar setningagerðarupplýsingar m.a. tvíræðni í raun-

verulegum dæmum.
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1. Inngangur

Þegar ég var að leita að efni fyrir BA-ritgerð í Íslensku sem öðru máli ætlaði ég að 

skrifa um eitthvað sem ég hefði áhuga á og sem ég vildi kynnast betur. Mér datt þá í hug 

að skrifa um orðabækur því sem nemandi í íslensku nota ég daglega mismunandi orða-

bækur til að fletta upp merkingu orða, beygingu orða eða setningagerð sagna. Þar að 

auki  eru  orðabækur  líka  áhugamál  mitt.  Fyrir  tíu  árum  byrjaði  ég  að  semja  Ís-

lensk-tékkneska orðabók sem nú er aðgengileg á netinu. Í upphafi var orðabókin meira 

orðaskrá en orðabók. Þar velti ég fyrir mér hvaða upplýsingar um orðin ættu að vera 

aðrar en tékkneskar þýðingar. Með tímanum bætti ég við fleiri upplýsingum eins og til 

dæmis beygingum orða og fallstjórn. Í samráði við leiðbeinandann minn, Jón Gíslason, 

varð úr að ritgerðin snerist um setningagerðarupplýsingar og ég áttaði mig á því að ég 

þyrfti að auka við þekkingu mína á sviði orðabókagerðar sem myndi nýtast í áfram-

haldandi vinnu við samningu Íslensk-tékknesku orðabókarinnar.

En byrjum með því að svara spurningunni: Hvað er eiginlega orðabók? Íslensk orða-

bók segir að orðabók sé „bók með safni orða (í stafrófsröð) úr e-u máli og (venjulega) 

skýringum á merkingu (notkun) þeirra á sama eða öðru máli“.1

Fyrst og fremst eru orðabækur fyrir notendur sem þurfa að fletta upp orðum sem þeir 

skilja ekki. Í viðbót innihalda nokkrar tegundir orðabóka oft upplýsingar um hljóðfræði, 

orðhlutafræði, setningarfræði og orðsifjar. Orðabók er mikilvægt hjálpargagn fyrir þann 

sem lærir erlent tungumál. Orðabókin skýrir ekki bara merkingu orða heldur lýsir orðum 

orðhlutafræðilega og setningarfræðilega. 

Sá sem byrjar að læra tungumál notar fyrst venjulega tvímála orðabók. Þegar hann 

kann annað tungumál nógu vel byrjar hann að nota einmála orðabók. Hann flettir upp 

orðum  og  finnur  skýringu  á  merkingu.  Þegar  hann  ætlar  að  nota  annað  tungumál 

virkandi byrjar hann að leita að málfræðiupplýsingum. Hann finnur kyn og beygingu 

orða. Í íslenskum orðabókum finnur hann málfræðiupplýsingar auðveldlega vegna þess 

að  kyn  og  beygingarendingar  orða  eru  í  uppflettihausum.  Þrátt  fyrir  það  eru  mál-

fræðiupplýsingar oft ófullkomnar og duga ekki alltaf  til þess að sýna rétta beygingu 

orða.2 Lýsingu á málfræðiupplýsingum er oft að finna í inngangi orðabóka en þó ekki 

1 Íslensk orðabók 2005:1090
2 Sjá Kristínu Bjarnadóttur 2006:33
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alltaf og það er misjafnt hversu nákvæm slík lýsing er í hinum ýmsu orðabókum.

Notandi þarf síðan setningagerðarupplýsingar svo að hann geti notað orð í setningu. 

Hann þarf til dæmis að finna hvaða falli sagnorð stýrir, í hvaða aukafalli frumlag er hjá 

ópersónulegri sögn, hvort andlag getur verið lifandi eða ólifandi. En setningagerðarupp-

lýsingar er erfiðara að finna heldur en málfræðiupplýsingar og „eru mun gloppóttari í ís-

lenskum orðabókum“.3 

Í ritgerðinni minni ætla ég að einbeita mér að setningagerð íslenskra sagna í íslensk-

um orðabókum.  Ég ætla að svara þremur spurningum:

1) Eru setningagerðupplýsingar útskýrðar fyrir orðabókanotanda?

2) Hvaða setningagerðarupplýsingar er að finna í orðabókunum?

3) Hvernig eru setningagerðarupplýsingar settar fram? 

Til að svara þessum spurningum ætla ég bera saman nokkrar íslenskar orðabækur og 

kanna þær ýtarlega hvað varðar setningagerð íslenskra sagna. Til þess voru valdar 19 

sagnir. 

Í öðrum kafla ætla ég að fjalla almennt um setningagerðarupplýsingar í orðabókum. 

Ég ætla  að kynna mér nokkrar aðferðir sem orðabókarhöfundar nota til að sýna setn-

ingagerðarupplýsingar og í þriðja kafla kynna orðabækur sem ég hef valið fyrir rann-

sóknina og sagnorð sem ég hef valið af handahófi til þess að skoða hvaða setninga-

gerðarupplýsingar orðabækur gefa um þessar sagnir. Í fjórða kafla ætla ég að skoða sjö 

íslenskar orðabækur og bera saman aðferðir orðabókarhöfunda.  Hver orðabók verður 

kynnt  og  athugaðar  verða  sérstaklega  setningagerðarupplýsingar  í  inngangi  hverrar 

orðabókar. Þá ætla ég að skoða setningagerðarupplýsingar í nokkrum sögnum. Í fimmta 

kafla ætla ég síðan að bera saman orðabækurnar og draga saman niðurstöður úr rann-

sókninni og benda síðan á nokkra vankanta sem ég hef fundið í orðabókunum.

3 Kristín Bjarnadóttir 2006:37
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2. Setningagerð sagna í orðabókum

Í þessum kafla ætla ég að nefna helstu setningagerðarupplýsingar sem má finna í ís-

lenskum orðabókum og síðan ætla ég fjalla almennt um aðferðir sem orðabókahöfundar 

nota til að sýna setningagerð í orðabókum.

2.1. Upplýsingar

Í orðabókum er að finna setningagerðarupplýsingar af ýmsu tagi. Í íslenskum orða-

bókum er líklega einna algengast að notandi, sem ekki hefur íslensku að móðurmáli, 

leiti oftast að falli andlags en stundum falli frumlags ef um ópersónulega sögn er að 

ræða. En í orðabókum eru fleiri upplýsingar um setningagerð. Ég reyndi að afla mér 

þekkingar úr mismunandi heimildum og skoða nákvæmlega hvaða upplýsingar má finna 

í orðabókum.

Í Stóru orðabókinni um íslenska málnotkun4 eru gefin dæmi um notkun orða í setn-

ingu. Slík dæmi um notkun orða er ein aðferð við að sýna setningagerðarupplýsingar 

eins og til dæmis hvaða falli sagnorð stýrir eða hvort notkun sagnorðs sé persónuleg eða 

ópersónuleg. Höfundurinn, Jón Hilmar Jónsson, notar í orðabókinni sinni kerfi sem get-

ur verið dæmigert kerfi fyrir orðabókarhöfunda. Hér á eftir ætla ég að útskýra hvernig 

Jón Hilmar lýsir setningagerðarupplýsingum og það hjálpar til við að skilja hvaða setn-

ingagerðarupplýsingar er hægt að hafa í orðabókinni.

Jón Hilmar gerir greinarmun á áhrifslausri sögn, þ.e.a.s. sögn sem ekki tekur með sér 

neitt andlag og áhrifssögn, sögn sem tekur með sér andlag, með því að sýna andlagið 

rétt við uppflettiorðið. Sem dæmi má nefna að hjá uppflettiorðinu  leita kemur dæmið 

leita að <lyklunum, veskinu>.  Andlögin lyklunum og veskinu eru dæmigerð en auðvitað 

geta þau verið önnur. Þau sýna fall sem áhrifssögn tekur með sér og fallending þágufalls 

sést hér greinilega  -unum/-inu sérstaklega þar sem hann hefur dæmin með ákveðnum 

greini. Jón Hilmar gerir greinarmun á ólifandi andlagi og lifandi andlagi. Lifandi andlag 

er sýnt með hinum ýmsu fallmyndum persónufornafnanna (hann, hún fyrir eintölu, þeir,  

þær, þau fyrir fleirtölu). Lifandi frumlag er ómarkað sem þýðir að það er ekki sýnt og 

4 Sjá Jón Hilmar Jónsson 2005
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það er alltaf til nema þar sem ólifandi frumlag er sýnt. Þegar um lifandi frumlag er að 

ræða er sögnin í nafnhætti t.d.  grípa (boltann), ljúka (verkinu). Hins vegar er ólifandi 

frumlag í  nefnifalli  markað.  Það er sýnt beint  með frumlagi.  Dæmið byrjar  þá með 

frumlagi og sögnin er í þriðju persónu eintölu germyndar. Í dæminu (áhuginn) vaknar,  

(glerið, bollinn) brotnar  stendur  áhuginn,  glerið og  bollinn fyrir ólifandi frumlag.  Ef 

ólifandi eða lifandi frumlag er í aukafalli þá er það sömuleiðis markað og dæmið byrjar 

með frumlagi og sögnin er í þriðju persónu eintölu germyndar eins og sést í dæminu 

(honum, henni) gengur (vel), (mig) langar að (hvíla mig), (þokunni) léttir. Lifandi frum-

lag, sem þarf að vera í fleirtölu, er einnig markað. Slík dæmi byrja þá með frumlagi í  

fleirtölu og sögnin er í þriðju persónu fleirtölu germynd (t.d.  (þeir, þær, þau) hittast,  

(þeir, þær, þau) keppa).

Þetta eru helsta einkenni setningagerðar sagna í Stóru orðabókinni um íslenska mál-

notkun. Í grein Eiríks Rögnvaldssonar má finna önnur einkenni íslenskra sagnorða5 sem 

ég hef ekki nefnt áður og það eru aðgreining germyndar og miðmyndar, sérstaða lýs-

ingarhátta (nútíðar, þátíðar), ópersónuleg notkun og staða sagnarinnar með fylgiorði eða 

fylgilið.

Hér kemur yfirlit yfir setningagerðarupplýsingar sagna í orðabókum sem ég hef tekið 

saman úr greinum Jóns Hilmars6 og Eiríks.

(1)  Áhrifsgildi og fallstjórn  – hvort sögnin er áhrifslaus eða áhrifssögn og hvaða 

fall sögnin tekur með sér þegar um áhrifssögn er að ræða.

(2) Lifandi og ólifandi frumlag – hvort frumlag og andlag sagnarinnar  er lifandi eða 

ólifandi.

(3) Aðgreining persónulegrar og ópersónulegrar notkunar – hvort sögnin er persónu-

leg eða ópersónuleg og í hvaða aukafalli frumlag er þegar sögnin er ópersónuleg.

(4) Aðgreining germyndar og miðmyndar  – hvort sögnin er notuð í germynd eða 

miðmynd.

(5) Merkingarlegar upplýsingar  – algengustu orð sem tengjast sögninni.

(6) Hvaða atviksorði eða forsetningu sögnin er nátengd.

(7) Skipting merkingareininga eftir setningagerð.

5 Sjá Eirík Rögnvaldsson 1998:29-32
6 Sjá Jón Hilmar Jónsson 1988 og 2009
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(8) Sérstaða lýsingarhátta (nútíðar og þátíðar).

Í þessari ritgerð verða skoðuð ýtarlega fyrstu fjögur atriðin; (1) áhrifsgildi og fall-

stjórn, (2) lifandi og ólifandi frumlag, (3) aðgreining persónulegrar og ópersónulegrar 

notkun og (4) aðgreining germyndar og miðmyndar. Önnur einkenni verða ekki tekin til 

frekari umfjöllunar hér.

2.2. Snið 

Hér að framan var litið á hvaða setningagerðarupplýsingar eru til í orðabókum, en nú 

er ætlunin að kanna með hvaða hætti orðabókahöfundar sýna setningagerðarupplýsing-

ar.  Aðalyfirlit  yfir  þetta  hef  ég sótt  í  bókina  Practical  Lexicography.  Snið setninga-

gerðarupplýsinga í  orðabókum skiptast  eftir  því  fyrir  hvaða notendur orðabækur eru 

ætlaðar.  Þessar  þrjár  gerðir  orðabóka eru (1)  einmála  orðabækur,  (2)  virkar  tvímála 

orðabækur og (3) óvirkar tvímála orðabækur og verður einkennum þeirra lýst hér á eft-

ir.7

2.2.1. Einmála orðabækur

Einmála orðabækur eru fyrir þá sem hafa tungumál orðabókarinnar að móðurmáli 

eða fyrir útlendinga sem kunna málið vel og sem leita að ýtarlegri upplýsingum. Setn-

ingagerðarupplýsingar í  orðabókum á einu tungumáli  hafa sérstaklega virkan tilgang 

fyrir útlendinga.  

Orðabókafræðingar nota fleiri aðferðir til að sýna setningagerð. Í fyrsta lagi eru það 

svo kölluð „metalinguistic“ tákn. Til dæmis er í  orðabókinni  Longman Dictionary of  

Contemporary English notað sérstakt táknkerfi hvað varðar setningagerðarupplýsingar. 

Kerfið er flókið og það er talið að það sé of margbrotið fyrir erlenda stúdenta sem eru 

aðalnotendur orðabókar8. Í öðru lagi er aðferð þar sem setningagerðarupplýsingar eru 

sýndar  án  tákna.  Talið  er  að  sniðið  sé  auðveldara  að  lesa  í  samanburði  við  snið 

Longman Dictionary of Contemporary English en ónákvæmara. Í báðum þessum að-

ferðum  sýna  orðabókafræðingar  setningagerð  með  aðstoð  tákna,  skammstafana  eða 

stuttra lýsinga innan sviga. En setningagerð er líka hægt að sýna með dæmum. Orða-

7 Sjá Bo Svensén 1993:86-97
8 Sjá Bo Svensén 1993:89
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bókarfræðingar skipta dæmum í tvo flokka, annars vegar í dauð dæmi og hins vegar í 

raunveruleg dæmi. Dautt dæmi er dæmi sem orðabókarfræðingar smíða til að sýna setn-

ingagerð orða. Það þýðir að nafnliðir eru alltaf nafnlausir markarar eða óákveðin for-

nöfn og sagnir í persónuhætti verða venjulega sagnir í nafnhætti, til dæmis loka e-u eða 

e-n vantar e-ð. Í raunverulegum dæmum eru notuð persónufornöfn eða algengir nafnlið-

ir og sagnir eru þá oft í persónuhætti. Raunveruleg dæmi eru oft smíðuð af orðabókahöf-

undum eins og til dæmis hún kyssti mig.

2.2.2. Virkar tvímála orðabækur

Markmið virkra tvímála orðabóka er að sýna setningagerð markmáls. Þess vegna eru 

ekki notaðar upplýsingar með táknum eða án tákna eins og í einmála orðabókum. Setn-

ingagerðarupplýsingar eru þá gefnar í formi án tákna eins og í dæminu „against prep.  

usu. gegen+acc.; (contrary to) wider+acc...“9. Orðabókarfræðingar sýna setningagerð 

með almennri þýðingu eða með aðskildum dæmum. Í almennri þýðingu er sýnd setn-

ingagerð eins og í dæminu „þarfnast  v. potrzebować (e-s czegoś), wymagać“10. Í þessu 

dæmi er gefið innan sviga óákveðið fornafn viðfangsmáls með þýðingu. Með aðskildum 

dæmum er sýnd setningagerð eins og í dæminu „leita – search, look for, seek ~~ að e-

m, ~~ e-s look for sth“11.  Í þessu dæmi kemur dautt dæmi með þýðingu á eftir merk-

ingu. Dæmin getur verið bæði dauð og raunveruleg. Dauð dæmi eru notuð allsstaðar þar 

sem hægt er þegar markmiðið er að sýna almenna setningagerðarmöguleika.  Á hinn 

bóginn getur notandi orðabókar ekki ákveðið hvort hægt er að skapa svipaða setninga-

gerð þegar raunverulegt dæmi er notað vegna þess að notandi orðabókar veit ekki hvort 

raunverulega dæmið er fast orðasamband eða laust orðasamband. Til dæmis hjá upp-

flettiorðinu  leita í  Íslensk-enskri orðabók stendur raunverulegt dæmi  leita upplýsinga 

seek information. Út frá þessu dæmi er ómögulegt að segja hvort hægt er að breyta and-

laginu upplýsingar í eitthvert annað andlag. 

9 Bo Svensén 1993:93
10 Íslensk-pólsk skólaorðabók 2006:208
11 Íslensk-ensk orðabók 2009:246
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2.2.3. Óvirkar tvímála orðabækur

Markmið óvirkra tvímála orðabóka er að sýna setningagerð viðfangsmáls. Upplýs-

ingar er hægt að gefa í byrjun uppflettiorða eða í byrjun merkinga. Í dæminu  „fragen 

v.i. ask (um for, nach jmdm after sb)“12 er sýnd sögn með forsetningunum um, nach og 

ob og andlag þeirra. Sum dæmi geta verið óþýdd eða aðeins erfiði hluti dæmisins getur 

verið þýddur eins og í dæminu „setzen v. ...  7 bet (auf on ein Pferd)“13 þar sem orðin 

ein Pferd eru ekki þýdd heldur aðeins forsetningin auf. Eins og í virkum tvímála orða-

bókum er hægt að sýna setningagerðarupplýsingar í dæmum. Sumar orðabækur gefa í 

viðbót við dauð dæmi með þýðingu raunverulegt óþýtt dæmi eins og í dæminu „haute-

ur f ... être à la hauteur de qch be equal to sth (il était à la hauteur de la situation)“14 

þar sem fyrsti hluti er dautt dæmi sem er þýtt og innan sviga er sett rauverulegt dæmi 

sem er ekki þýtt. 

Eins og sjá má er hægt að nota bæði raunveruleg og dauð dæmi í sömu orðabók.

Ég hef þá kynnt helstu hugmyndir um setningagerð á þessu sviði, sérstaklega hverjar 

upplýsingar um setningagerð eru og hvernig þeim er lýst í orðabókum. 

12 Bo Svensén 1993:96
13 Bo Svensén 1993:96
14 Bo Svensén 1993:96
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3. Markmið

Markmið  ritgerðinnar  er  skoða  nákvæmlega  hvaða  upplýsingar  um  setningagerð 

sagna eru gefnar í völdum íslenskum orðabókum.

3.1. Orðabækur í rannsókninni

Val orðabókanna var ekki einfalt en það varð úr að velja allar helstu íslenskar orða-

bækur sem hafa upplýsingar um setningagerð sagna. Sumar orðabókanna eru nýlegar 

(t.d.  Íslensk-ensk orðabók,  Íslensk-pólsk pólsk-íslensk skólaorðabók) en aðrar eru eldri 

(t.d.  Íslensk-dönsk  orðabók,  Íslensk-rússnesk  orðabók).  Stærð  orðabókanna  er  líka 

mismunandi.  Sú minnsta (Íslensk-pólsk pólsk-íslensk skólaorðabók)  hefur  25 þúsund 

uppflettiorð samtals og sú stærsta (Íslensk orðabók) rúmlega 88 þúsund uppflettiorð. 

Aðrar stórar íslenskar orðabækur, eins og til dæmis Íslensk-ensk orðabók eftir Arngrím 

Sigurðsson,  eru ekki  með neinar  setningagerðarupplýsingar  og þess  vegna var  þeim 

sleppt. Ég hef ekki valið neina vasaorðabók vegna þess að þær orðabækur innihelda 

engar setningagerðarupplýsingar. Niðurstaðan var sú að valin var ein einmála orðabók – 

Íslensk orðabók og sex íslensk erlendar tvímála orðabækur. Orðabækurnar eru eftirtald-

ar: 

 Íslensk orðabók sem Mörður Árnason ritstýrði og út kom árið 2005.

Íslensk-dönsk orðabók eftir Sigfús Blöndal, frá árinu 1920-1924 og endurútgefin 

árið 1963.

Íslensk-ensk orðabók eftir Sverrir Hólmarsson, Christopher Sanders 

og John Tucker frá árinu 2009.

Íslensk-pólsk pólsk-íslensk skólaorðabók eftir Stanisław J. Bartoszek, Pawel 

Bartoszek og Marta Ewa Bartoszek frá árinu 2006.

Íslensk-rússnesk orðabók eftir Valeríj P. Bérkov frá árinu 1962.

Íslensk-sænsk orðabók eftir Sven Birger Fredrik Jansson frá árinu 1994.

Íslensk-þýsk orðabók eftir Björn Ellertsson frá árinu 1993.
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3.2. Sagnir í rannsókninni

Ég hef valið 19 sagnir15 af handahófi til þess að skoða hvaða setningagerðarupplýs-

ingar orðabækurnar gefa um þessar sagnir. Þær eru flestar meðal 3000 algengustu orða 

málsins  samkvæmt Orðtíðnibókinni16 og nokkrar  sagnir  sem eru sjaldgæfari  en  hins 

vegar  áhugaverðar  vegna setningagerðarhlutverks  síns.  Ég reyndi  að  velja  sem fjöl-

breytilegust sagnorð sem eru dæmigerð fyrir ólíkar setningagerðir. Sumar sagnanna eru 

áhrifslausar (t.d. rigna, hrikta) og aðrar eru áhrifssagnir (t.d. kyssa, leita). Sumar þeirra 

standa með tveimur andlögum (t.d. varna, óska), aðrar með einu (t.d. óttast). Flestar eru 

persónulegar (t.d.  kyssa, ákæra) en nokkrar ópersónulegar (t.d.  langa, vanta). Ég hef 

valið eitt sagnorð sem er veðursögn (rigna) og sagnorð sem er aðeins til í miðmynd (að-

hyllast). Skrá sagna og yfirlit yfir setningagerðareinkenni valinna sagna eru í Viðauka 

ritgerðarinnar.

En áður en ég byrja að kanna ýtarlega hverja orðabók fyrir sig er rétt að taka fram að 

ekki var setningagerðarupplýsingum  lýst í öllum orðabókum. Ég þurfti að skoða í við-

komandi orðabókum sagnirnar sem ég hef valið og finna hvernig hver orðabók lýsir 

setningagerðum þessara sagna. Auðvitað var erfitt að alhæfa út frá 19 sögnum hvaða 

setningagerðarupplýsingar tiltekin orðabók inniheldur en líklega er þó hægt að fá nokk-

uð góða mynd af þeim reglum sem höfundur reynir að fylgja í tiltekinni orðabók. Best 

væri að kalla reglurnar vísbendingar um áætlaða notkun setningagerðarupplýsinga.

15 Sjá lista yfir sagnir og setningagerðareinkenni þeirra í Viðauka á bls. 33.
16 Sjá Friðrik Magnússon o.fl. 1991
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4. Rannsókn

Í þessum kafla ætla ég að kanna hvaða setningagerðarupplýsingar sagna orðabækurn-

ar innihalda. Í hverri orðabók ætla ég í fyrsta lagi að skoða hvaða leiðbeiningar höfund-

ar orðabóka gefa í inngangi orðabóka og á öðru lagi að athuga hvaða upplýsingar eru 

raunverulega í orðabókunum. 

4.1. Íslensk orðabók

Setningagerðarupplýsingum í Íslenskri orðabók er ekki lýst í inngangi orðabókarinn-

ar.  Notandi  orðabókarinnar  getur  skoðað  skrá  yfir  skammstafanir  og  fundið  þar 

skammstafanir fyrir miðmynd, ópersónulega sögn, föll og fleiri atriði.

Hins vegar er setningagerðarupplýsingum lýst  mjög skilmerkilega í  greininni  Um 

sagnlýsinguna í 3. útgáfu Íslenskrar orðabókar eftir Kristínu Bjarnadóttur17 sem birtist í 

tímaritinu Orð og tunga. Kristín yfirfór sagnir í 3. útgáfu Íslenskrar orðabókar. Hún set-

ur  setningagerðarupplýsingar  fram  með  þrennu  móti:  (1)  Setningagerðarhausar,  (2) 

Setningagerðardæmi (dauð dæmi) og (3) Raunveruleg dæmi.

Það sem Kristín á við með setningagerðarhausum er framsetning á orðabókareiningu 

þar sem rökliðir fylgja uppflettiorði. Til dæmis í uppflettiorðinu leita er setningagerðar-

hausinn  leita e-s, leita að e-m/e-u.  Gerður er greinarmunur á milli þáttanna lifandi og 

ólifandi með  e-r/e-ð  fyrir nefnifall, e-n/e-ð  fyrir þolfall, e-m/e-u  fyrir þágufall og e-s  

sem stendur fyrir einhvers í bæði lifandi og ólifandi frumlagi eða andlagi. Þegar ekki er 

gerður greinarmunur á milli þess að frumlagið sé lifandi eða ólifandi þá er setninga-

gerðarhausinn settur upp í nafnhætti. Þá sést líka afturbeyging (t.d. kurta sig) og líka er 

hægt að sýna hvort formgerð er bundin fleirtölu eins og í gagnverkandi sögnum (t.d. e-

ir liggja saman). 

Skammstafanirnar sýna orðmyndir en ekki nákvæmar beygingarmyndir. E-ð stendur 

fyrir eitthvað, bæði í nefnifalli og þolfalli. E-m stendur fyrir einhverjum, bæði í eintölu 

og fleirtölu.  Ef það er tvírætt þá er fall eða tala gefin innan sviga með skammstöfunum. 

Til dæmis þegar ólifandi frumlag er í þolfalli  e-ð (þf.). Ófallmerkt  e-ð er notað fyrir 

17 Sjá Kristínu Bjarnadóttur 2001:87-114
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frumlag í nefnifalli og andlag í þolfalli. Að mati Kristínar eru kostir og gallar við setn-

ingagerðarhausa. Fyrst og fremst eru hausar  áberandi á skjánum í tölvutækri útgáfu 

orðabókarinnar og skilja á milli merkinga og í þeim eru skýrar upplýsingar um notkun 

sagna. Á hinn bóginn takmarka hausar notkunina við þær setningagerðir sem gefnar eru 

upp.18 

Setningagerðardæmi er svokallað „dautt dæmi“. Upplýsingar í dauðum dæmum eru 

sama eðlis og í setningagerðarhausum. Munur á setningagerðardæmi og setningagerðar-

haus felst í því að dæmið er ekki orðabókareining. Lýsing í dauðum dæmum er ekki 

fullnægjandi en dæmin veita upplýsingar um fallstjórn. Sem dæmi má nefna hjá upp-

flettiorðinu leita er dautt dæmi leita e-n stað.

 Í raunverulegu dæmi eru orð sýnd í eðlilegu samhengi. Á hinn bóginn er ekki átt við 

að dæmin séu tekin beint úr heimild án breytinga. Dæmin eru venjulega stytt eftir þörf-

um. Raunveruleg dæmi deila  sama hlutverki  með setningagerðarhausum og dauðum 

dæmum til að sýna setningagerð en þau „bæta við skýringarnar, t.d. með því að sýna 

dæmigerða rökliði og þrengja með því merkingarsvið sagnarinnar.“19 Til dæmis í upp-

flettiorðinu skrifa er raunverulegt dæmi skrifa með penna.

4.1.1. Athugun

Höfundar orðabókarinnar nota ekki skammstöfun til að sýna áhrifsgildi. Áhrifsgildi 

er sýnt í  Íslenskri orðabók í setningagerðarhausum með því að setja fram andlag. Til 

dæmis hjá uppflettiorðinu freista er setningagerðarhausinn  e-r freistar e-s. Skammstöf-

unin e-s stendur fyrir andlag og það þýðir að um áhrifssögn er að ræða. Áhrifsgildi er 

líka sýnt í raunverulegum dæmum, t.d. hjá uppflettiorðinu kyssa er raunverulegt dæmi 

hún kyssti mig. Mig stendur fyrir andlag og þess vegna er sögnin áhrifssögn. Þegar vant-

ar andlag í dæminu eins og steinninn kyssir  þýðir það að um áhrifslausa notkun er að 

ræða. 

Höfundar orðabókarinnar nota ekki fallmerkingar til að sýna fallstjórn.  Andlag eða 

fleiri andlög eru sýnd í setningagerðarhausum. Til dæmis er sýnt andlag í eignarfalli hjá 

uppflettiorðinu leita – leita e-s eða í raunverulegum dæmum er andlag í eignarfalli sýnt 

18 Sjá Kristínu Bjarnadóttur 2001:104
19 Kristín Bjarnadóttir 2001:106
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til dæmis við sögnina þarfnast – hann þarfnaðist hjálpar. Hins vegar stendur hjá upp-

flettiorðinu aðhyllast aðeins dautt dæmi aðhyllast lúterstrú. Af dæminu er ekki hægt að 

sjá hvaða falli sögnin  aðhyllast  stýrir vegna þess að orðið  lúterstrú hefur sömu beyg-

ingarmynd í þágufalli og þolfalli. 

Gerður er greinarmunur á lifandi og ólifandi frumlagi. Sem dæmi má nefna lifandi 

frumlag hjá uppflettiorðinu langa – e-n langar eða ólifandi frumlag hjá uppflettiorðinu 

vanta – e-ð (þf.) vantar í setningagerðarhausunum. Gerður er greinarmunur á lifandi og 

ólifandi andlagi í dauðum dæmum til dæmis hjá uppflettiorðinu dreyma – e-n dreymir e-

ð (e-n).  Hjá uppflettiorðinu  þarfnast  stendur setningagerðarhausinn  þarfnast  e-s sem 

segir notendum að bæði frumlag og andlag sé ómarkað. Það þýðir að frumlag og andlag 

getur verið bæði lifandi og ólifandi. Hjá uppflettiorðinu óttast er sagt að andlag geti að-

eins verið ólifandi (óttast e-ð) en í  Stóru orðabókinni um íslenska málnotkun segir að 

andlag geti verið bæði lifandi og ólifandi (óttast <þetta; afleiðingarnar; árás, hefndir;  

hann, hana>). 

Ópersónuleg sögn er táknuð með skammstöfunni „ÓP“. Setningagerðarhausar í upp-

flettiorðinu dreyma eru m.a. dreyma til e-s og dreyma um e-ð. Í setningagerðarhausnum 

dreyma til e-s er ekki lýst að notkun sagnarinnar sé ópersónuleg. Í setningagerðarhausn-

um dreyma um e-ð eru ekki beinar upplýsingar um það að sögnin er ópersónuleg en af 

raunverulegu dæmi (hana dreymir um að fara til Parísar) er hægt að sjá á þolfallsmynd 

fornafnsins  hana að sögnin er ópersónuleg. Í uppflettiorðinu  langa er setningagerðar-

hausinn  e-n langar eftir e-u ótvírætt en raunverulegt dæmi  hann langaði eftir friði er 

tvírætt. Persónufornafnið hann getur verið persónufornafn í nefnifalli eða þolfalli. Í upp-

flettiorðinu krossbregða eru engin dæmi, dauð eða raunveruleg. Það vantar upplýsingar 

um að notkun sagnarinnar sé ópersónuleg. Í uppflettiorðinu  rigna  eru setningagerðar-

upplýsingar um að sögnin sé ópersónuleg, táknaðar með skammstöfuninni „ÓP“. Í setn-

ingagerðarhaus stendur hann/það rignir sem er tvírætt. Bæði hann og það getur verið í 

nefnifalli eða þolfalli. Vandamálið felst í því að svokallaðar veðursagnir eru líka stund-

um kallaðar ópersónulegar sagnir þrátt fyrir að þær hafi einungis gervifrumlagið það.20 

En það kemur í ljós að ekki er lýst hvort frumlagið er gervifrumlag eða ekki.

Miðmynd sagnanna er táknuð með skammstöfuninni „MM“ en ekki alltaf. Hjá upp-

20 Sjá Höskuld Þráinsson 2008:118
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flettiorðinu  missa er setningagerðarhausinn  missast  með „MM“ en hjá uppflettiorðinu 

leita er  ekki í  setningagerðarhaus sagnarinnar  leitast  við skammstöfunin „MM“. Við 

uppflettiorðið  þarfnast vantar „MM“ en hins vegar er germynd sagnanna  þarfna lýst 

með  skammstöfuninni  „GM“21.  Við  uppflettiorðið  aðhyllast vantar  skammstöfunina 

„MM“. 

4.2. Íslensk-dönsk orðabók

Í inngangi orðabókarinnar eru ýtarlegar upplýsingar um hljóðfræði. Engar leiðbein-

ingar  um setningagerð eru í  orðabókinni  en ýmsar setningagerðarupplýsingar eru þó 

gefnar í bókinni. 

4.2.1. Athugun

Höfundur notar skammstafanirnar  „vt“ (áhrifssögn) og  „vi“ (áhrifslaus sögn) til að 

sýna áhrifsgildið og fallmerkingarnar „acc“ (þolfall), „dat“ (þágufall) og „gen“ (eignar-

fall) til að sýna fall. Fallstjórn er sýnd bæði rétt við merkingareiningu (t.d. uppflettiorðið 

þvo – 1. vt med acc, 2. vt med dat ...) og í raunverulegum dæmum (t.d. uppflettiorðið 

þvo – þvo þvott). Í tveimur sögnunum aðhyllast og ákæra vantar upplýsingar um áhrifs-

gildi og fallstjórn rétt við uppflettiorðið eða við merkingareininguna. Aðeins er hægt að 

sjá fallstjórn (og áhrifsgildi vegna þess) í dauðum dæmum (t.d. uppflettiorðið ákæra – 

ákæra e-n, ákæra e-ð).  Hjá uppflettiorðinu blöskra er sýnt bæði með skammstöfunum 

„vt“ og „vi“ að sögnin geti verið áhrifslaus eða áhrifssögn sem stýrir þolfalli og með 

dauðu dæmi mér blöskrar (e-ð). Í sviganum er valfrjálst andlag. 

Gerður er greinarmunur á lifandi og ólifandi frumlagi. Hjá uppflettiorðinu vanta er 

lifandi frumlag sýnt með dauðu dæmi (e-n vantar e-ð) og ólifandi frumlag sömuleiðis 

(e-ð vantar). Gerður er greinarmunur á lifandi og ólifandi andlagi. Hjá sögninni aðhyll-

ast eru tvö dauð dæmi aðhyllast e-ð og aðhyllast e-n til að sýna að andlagið getur verið 

annaðhvort lifandi eða ólifandi. Hjá uppflettiorðinu freista er skammstöfunin e-s tvíræð. 

Það er óljóst hvort andlög geta verið lifandi eða ólifandi.

Höfundur  notar  skammstöfunina  „impers“  til  að  lýsa ópersónulegum sögnum.  Af 

21 Skammstöfunin „GM“ stendur fyrir germynd.
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dauðum dæmum e-n vantar e-ð eða af raunverulegum dæmum mig langar í e-ð er hægt 

að sjá í hvaða aukafalli frumlagið stendur. Frumlagsígildi í sögninni rigna er sýnt með 

dæmi hann (það) rignir. 

Höfundur notar skammstöfunina „refl“ til að lýsa miðmynd sagnarinnar í merking-

areiningu. Sem dæmi má nefna aðra merkingu uppflettiorðsins þarfnast sem er lýst með 

„refl“. 

Sögnina krossbregða, sem ég var með í úrtakinu, vantar í orðabókina.

4.3. Íslensk-ensk orðabók

Í  Íslensk-enskri orðabók eru leiðbeiningar um beygingar og setningagerð. Þær eru 

bæði á íslensku og ensku. Í leiðbeiningum um notkun orðabókarinnar er sagt að á eftir 

áhrifssögnum komi merkingarnar „acc“ (þolfall), „dat“ (þágufall) eða „gen“ (eignarfall). 

Merkingarnar sýna hvaða falli sagnirnar stýra venjulega. Þegar sögnin stýrir tveimur 

andlögum er skrifað dat+acc. Þegar sögnin stýrir öðru falli en skrifað var hjá uppfletti-

orði þá er það tekið fram undir viðeigandi merkingarlið. Ef ekkert fall er sýnt hjá upp-

flettiorði er um áhrifslausa sögn að ræða. Farið er nokkrum orðum um orðasambönd. 

Orðasamböndum er skipt í tvennt: a) til að sýna sérstaka merkingu eða b) útskýra ís-

lenska  og  enska málvenju.  Orðasambönd í  flokki  b)  eru raunveruleg  dæmi.  Í  orða-

bókinni  er  fylgt  þeirri  íslensku reglu að nota karlkyn lýsingarorða og fornafna í  út-

skýringum og orðasamböndum. Sagt er í leiðbeiningum að sagnir, sem eru alltaf óper-

sónulegar, séu merktar með skammstöfununum „v impers“22 eins og í dæminu langa „v 

impers“. Miðmyndarsagnir eru merktar með „v refl“23 eins og í sögninni  aðhyllast „v 

refl“.

4.3.1. Athugun

Áhrifsgildi er sýnt í  Íslensk-enskri orðabók með því að sýna fall eða föll hjá upp-

flettiorði. Áhrifsagnir eru sýndar með falli eða föllum eins og hjá sögninni kyssa v acc.  

Fallmerkingin „acc“ táknar að sögnin sé áhrifssögn. Áhrifsgildi er sýnt líka hjá viðeig-

andi merkingarlið með því að sýna eða sýna ekki andlag. Sem dæmi má nefna tvö dæmi 

22 Skammstöfunin „v“ stendur fyrir sagnorð og „impers“ fyrir ópersónuleg sögn.
23 Skammstöfunin „refl“ stendur fyrir miðmynd.
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í sögninni dreyma. Fyrra dæmið mig dreymdi er raunverulegt dæmi og sögnin er án and-

lags sem þýðir að um áhrifslausa sögn er að ræða. Seinna dæmið  e-n dreymir e-ð  er 

dautt dæmi. Sögnin dreyma er með andlagi sem þýðir að sögnin er áhrifssögn.  Höfund-

ar orðabókarinnar nota fallmerkingarnar „acc“, „dat“, „gen“  til að sýna fallstjórn eins 

og sagt var í leiðbeiningum um notkun orðabókarinnar. Upplýsingar um áhrifsgildi geta 

samt verið erfiðar að ná í. Notandi, sem fer eftir leiðbeiningum úr orðabókinni, heldur 

að sögnin rigna sé áhrifslaus. Það vantar fallmerkingar og það ætti að þýða að sögnin sé 

áhrifslaus. Hins vegar í merkingarliðnum það ~ir eldi og brennisteini finnur notandi að 

sögnin stýrir þágufalli í þessu orðasambandi og er þar af leiðandi  um áhrifssögn að 

ræða. Það sama gildir  um uppflettiorðið  dreyma.  Sögnin er merkt eins og áhrifslaus 

a.m.k. vantar fall hjá uppflettiorði en í merkingarlið er sýnt að sögnin getur líka verið 

áhrifsögn og stýrir þolfalli (e-n dreymir e-ð). Uppflettiorðið óttast er án fallmerkingar. Á 

hinn bóginn er ljóst af dauðu dæmi (óttast e-ð) að sögnin er áhrifssögn og stýrir þolfalli. 

Hjá uppflettiorðinu leita er miðmyndin leitast við án fallmerkingar sem ætti að þýða að 

sögnin  er  áhrifslaus.  Hjá  uppflettiorðinu  þarfnast vantar  fallmerkingar  en  af  raun-

verulegu dæmi (ég þarfnast þess) er ljóst að sögnin er áhrifssögn og stýrir eignarfalli. 

Hjá uppflettiorðinu þvo birtist orðasambandið þvo upp sem er án andlags. En samt eru 

dæmi  í  Stóru  orðabókinni  um  íslenska  málnotkun um  áhrifssagnarnotkun  þvo  upp 

<leirtauið, diskana, bollana, glösin> (eftir <hann, hana; sig>. Hjá uppflettiorðinu að-

hyllast er fallstjórn sýnd í raunverulegu dæmi aðhyllast trú. En af dæminu er ekki hægt 

að sjá hvort fallið er þolfall eða þágufall vegna þess að orðið trú hefur sömu beygingar-

mynd í þágufalli og þolfalli. 

Gerður er greinarmunur á lifandi og ólifandi frumlagi í setningagerðarhausum (merk-

ingarliðum) með því að nota dautt dæmi eins og hjá sögninni langa – mig langar í e-ð  

eða með raunverulegu dæmi eins og hjá sögninni vanta – það vantar blöð í bókina.

Ópersónulegar sagnir eru táknaðar með skammstöfuninni „impers“ sem er sýnd rétt 

við  uppflettiorðið.   Hjá  uppflettiorðinu  dreyma er  bæði  setningagerðarhausinn  e-n 

dreymir e-ð og raunverulegt dæmi mig dreymdi notað. Síðan kemur setningagerðarhaus-

inn  dreyma fyrir e-u  en þar er óljóst hvort sögnin er í ópersónulegri notkun eins og í 

hausnum  e-n dreymir e-ð. Hjá uppflettiorðinu  rigna er sýnt frumlagsígildi í setninga-

gerðarhaus hann/það rignir. Hjá uppflettiorðinu hrikta stendur rétt við uppflettiorðið að 
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sögnin sé ópersónuleg. Notað er raunverulegt dæmi  það hriktir í hurðinni til að sýna 

notkun sagnarinnar.  Það er  hins  vegar  ekki  hægt að  sjá  hvort  persónufornafnið  það 

stendur fyrir frumlagsígildi eða frumlag í þolfalli. 

Höfundar orðabókarinnar nota skammstöfunina „refl“ til  að sýna miðmynd sagna. 

Skammstöfunin „refl“ er  sýnd annaðhvort rétt  við uppflettiorðið eins  og stendur hjá 

sögninni aðhyllast „v refl“ eða við merkingarlið eins og við leita – „refl“ leitast við.

4.4. Íslensk-pólsk pólsk-íslensk skólaorðabók

Þessi orðabók er frekar lítil í samanburði við aðrar orðabækur sem ég hef valið. Þrátt 

fyrir það lýsir orðabókin setningagerð sagna. Þessi orðabók er eina orðabókin úr úrval-

inu sem sýnir setningagerð sagna með almennri þýðingu. Engar leiðbeiningar um setn-

ingagerð eru í inngangi orðabókarinnar.

4.4.1. Athugun

Höfundar orðabókarinnar nota ekki skammstöfun til að sýna áhrifsgildi. Áhrifsgildi 

er sýnt með raunverulegum dæmum (t.d. uppflettiorðið  freista – freista gæfunnar) og 

dauðum dæmum (t.d. uppflettiorðið leita – leita e-s). Höfundar orðabókanna nota ekki 

fallmerkingar til að sýna fallstjórn sagna. Hjá uppflettiorðunum kyssa, varna og þvo eru 

engar  upplýsingar  um  hvort  sagnirnar  eru  áhrifssagnir.  Hjá  uppflettiorðinu  dreyma 

stendur dæmið mig dreymdi (þig). Af dæminu getur notandi dregið þá ályktun að sögnin 

dreyma geti verið annaðhvort áhrifslaus sögn eða áhrifssögn. Hins vegar er það bara 

ágiskun vegna þess að það vantar upplýsingar um það hvort það sem er innan sviga í 

raunverulegum dæmum er valfrjálst. Ef það sem er innan sviga er valfrjálst þá mundi 

annað dæmi (mig langar í (e-ð)) merkja að sögnin langa gæti verið bæði áhrifslaus sögn 

(*mig langar í) og áhrifssögn (mig langar í e-ð).

Lifandi frumlag er sýnt  í  dæmunum við ópersónulegar  sagnir  (mig vantar (e-ð)). 

Ólifandi frumlag er í uppflettiorðinu rigna í dæminu það/hann rignir.

Ópersónulegu sögnunum dreyma, langa, vanta er lýst með því að sýna raunveruleg 

dæmi (mig dreymdi, mig dreymdi þig, mig langar í (e-ð)). 
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Höfundar  nota  enga  skammstöfun  til  að  lýsa  miðmynd  af  sögnunum 19  sem ég 

athugaði. 

Fjórar sagnir aðhyllast, hrikta, krossbregða og blöskra vantaði í þessa orðabók sem 

hefur eins og áður sagði í heild færri uppflettiorð en hinar orðabækurnar.

4.5. Íslensk-rússnesk orðabók

Í  Íslensk-rússneskri orðabók eru nákvæmar leiðbeiningar sem varðar hljóðfræði og 

beygingar  og sagt  er  stuttlega frá íslenskri  setningagerð.  Leiðbeiningar  eru aðeins á 

rússnesku en hins vegar eru þar engar leiðbeiningar um setningargerðarupplýsingar sem 

voru notaðar í orðabókinni þrátt fyrir það að höfundur orðabókarinnar sýni vandlega 

setningagerðarupplýsingar eins og fram kemur hér að neðan.

4.5.1. Athugun

Áhrifsgildi er sýnt með því að nota skammstafanirnar „vt“ fyrir áhrifssögn og „vi“ 

fyrir áhrifslausa sögn. Fallið, sem áhrifssögn stýrir, er sýnt í sviga (t.d. uppflettiorðið 

freista – vt (G)) og líka í dauðum dæmum. Nefna má að hjá uppflettiorðinu kyssa vantar 

fall í svigann. Það vantar líka dæmi sem mundi hjálpa til við að finna hvaða falli sögnin 

stýrir. Athyglisvert er að hjá sögninni  leita er miðmyndin  leitast við sýnd með falli  – 

leitast (við e-ð). Þessar upplýsingar birtast aðeins í einni annarri orðabók, þeirri Íslensk-

sænsku. Höfundur orðabókarinnar notar fallmerkingarnar „G“ – eignarfall, „D“ – þágu-

fall, „A“ – þolfall. Til dæmis stendur vt (G) fyrir áhrifssögn sem stýrir eignarfalli. Hjá 

uppflettiorðinu óska notar höfundur bæði skammstöfunina „G“ og dautt dæmi óska sér  

e-s. Hjá uppflettiorðinu ákæra stendur rétt við skammstöfunina „vt“  í sviganum nafn-

laus markari e-n í staðinn fyrir skammstöfunina „A“. Hjá uppflettiorðinu blöskra stend-

ur að sögnin sé áhrifslaus „vi“ en af dæminu mér blöskrar þetta sést að sögnin er áhrifs-

sögn. Hjá uppflettiorðinu dreyma er af dæminu mig dreymdi draum  ljóst að sögnin er 

áhrifssögn  og stýrir þolfalli en samt vantar þar upplýsingar um fall sagnarinnar í svig-

anum.

Gerður er greinarmunur á lifandi og ólifandi frumlagi  í raunverulegum dæmum eins 

og hjá uppflettiorðinu dreyma – mig dreymdi draum. Gerður er greinarmunur á lifandi 
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og ólifandi andlagi í dauðum dæmum, til dæmis hjá uppflettiorðinu óttast er í sviganum 

sýnt að andlag þarf að vera lifandi (e-n). Hjá uppflettiorðinu þvo er gerður  greinarmun-

ur á ólifandi andlagi sem er í þolfalli og lifandi andlagi sem er í þágufalli og skrifað er  

rétt við uppflettiorðið að sögnin sé áhrifssögn. Þrjú dæmi af fjórum (þvo upp, þvo úr,  

þvost) eru samt án andlags sem bendir raunverulega á áhrifslausa notkun sagnarinnar.

Höfundur lýsir ópersónulegri notkun með skammstöfuninni „impers“ og með raun-

verulegum dæmum (t.d. uppflettiorðið langa – mig langar í). Hjá uppflettiorðinu langa 

inniheldur höfundur líka talmálslega notkun sagnarinnar (mér langar í). Hjá uppfletti-

orðinu rigna er frumlagsígildi  lýst í dæminu hann/það rignir og sagt er að sögnin sé 

ópersónuleg. Hjá uppflettiorðinu blöskra er sýnt raunverulegt dæmi (mér blöskrar þetta) 

en það vantar upplýsingar um að notkun sagnarinnar sé ópersónuleg. 

Miðmynd sagnanna er merkt með skammstöfuninni „vdep“ (t.d. uppflettiorðið  að-

hyllast  vdep).  Hins  vegar   vantar  skammstöfunina  „vdep“  hjá  uppflettiorðinu  þvo í 

merkingu þvost. Þessa skammstöfun vantar líka hjá uppflettiorðinu leita í merkingu leit-

ast (við e-ð). Sögnina krossbregða vantar í orðabókina.

4.6. Íslensk-sænsk orðabók

Engar leiðbeiningar um setningagerð eru í orðabókinni en hins vegar eru í inngangi 

upplýsingar um hljóðfræði, beygingar og orðmyndun ásamt skrá yfir skammstafanir.

4.6.1. Athugun

Áhrifsgildi er sýnt í merkingareiningu rétt við þýðingu (t.d. uppflettiorðið  freista  – 

freista e-s) eða í dauðum dæmum (t.d. uppflettiorðið leita – leita e-s ) eða í raunveruleg-

um dæmum (t.d. uppflettiorðið missa –  missa fótanna). Áhrifslausar sagnir eru sýndar 

með dauðum dæmum (t.d. uppflettiorðið þvo – þvo upp). Höfundur orðabókarinnar not-

ar ekki fallmerkingar til að sýna fallstjórn sagna. Hjá uppflettiorðunum  kyssa, óttast,  

ákæra og hrikta vantar alveg setningagerðarupplýsingar um áhrifsgildi og fall andlags-

ins. Sýnd er líka fallstjórn við miðmynd sagnarinnar leita – leitast við e-ð, sem annars er 

bara sýnd í Rússnesk-íslenskri orðabók.
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Gerður er greinarmunur á lifandi og ólifandi frumlagi og andlagi. Til dæmis hjá óper-

sónulegu sögninni  langa  í  dæminu mig langar í e-ð,  þar sem persónufornafnið segir 

notanda að frumlagið eigi að vera lifandi. Hjá uppflettiorðinu þvo er notað dautt dæmi 

(þvo sér) sem sýnir að andlagið getur verið lifandi.

Sýnt  er  ef  sögnin  er  ópersónuleg  (t.d. dreyma,  langar,  vantar  og blöskra)  með 

skammstöfunni  „opers“ og dauðu dæmi (t.d. uppflettiorðið dreyma – e-n dreymir e-ð) 

eða raunverulegu dæmi eins og sést við uppflettiorðið  langa  – mig langar í e-ð. Hér 

sýnir  dæmið í  hvaða aukafalli  frumlagið  stendur.  Hjá  uppflettiorðinu  missa er  sýnd 

ópersónuleg notkun í dæminu  (e-s missir við) og með skammstöfuninni “opers”.  Hjá 

uppflettiorðinu kasta er sýnd ópersónuleg notkun sagnarinnar í dæminu nú kastar tólf-

unum en þar vantar skammstöfunina  “opers”. Sögnin  rigna er ópersónuleg og lýst er 

frumlagsígildi í dæminu (hann (það) rignir).

Sagnir í miðmynd eru táknaðar með skammstöfuninni „refl.“ (t.d. uppflettiorð  að-

hyllast refl.). Uppflettiorðið krossbregða vantar í orðabókina.

4.7. Íslensk-þýsk orðabók

Í inngangi orðabókarinnar er útskýrt hvernig fallstjórn er sýnd með sögnum. Þol-

fallsandlag er merkt „e-ð“ (eitthvað) og „e-n“ (einhvern), þágufallsandlag er merkt „e-

u“ (einhverju) og „e-m“ (einhverjum) og eignarfallsandlag „e-s“ (einhvers). Það þýðir 

að gerður er greinarmunur á ólifandi og lifandi andlagi í þolfalli og þágufalli en ekki í 

eignarfalli. Fallstjórn er sýnd með sögnum rétt við uppflettiorðið, sem dæmi má nefna 

uppflettiorðið lofa e-u. Ef frumlag sagnarinnar er í aukafalli og sögnin er ópersónuleg 

þá er fallið tilgreint, til dæmis langa+A24 og sýnt með dæmi (mig langar í e-ð).

4.7.1. Athugun

Fallstjórn og áhrifsgildi eru sýnd rétt við uppflettiorðið (kyssa e-n) með feitu letri. 

Stundum notar höfundur raunveruleg dæmi í viðbót. Hjá uppflettiorðinu leita eru setn-

ingagerðarupplýsingar sýndar bæði með dauðum dæmum  (leita að e-u) og raunveruleg-

24 Skammstöfunin „A“ stendur fyrir þolfall, „D“ fyrir þágufall og „G“ fyrir eignarfall í Íslensk-þýsku 
orðabókinni.
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um dæmum (leita læknis). Dauða dæmið  leita e-s vantar hins vegar og uppflettiorðið 

stendur án upplýsinga um fallstjórn. Hjá uppflettiorðinu kasta er rétt við uppflettiorðið 

fallstjórn (þágufall) sýnd. Sum dæmi eru með falli og þau sýna að sögnin er áhrifssögn 

og sum eru án falls (kasta af sér vatni) sem sýnir að um áhrifslausa sögn er að ræða.

Sýnt er rétt við uppflettiorðið með hvaða aukafalli sögnin stendur (t.d. uppflettiorðið 

dreyma+A).  Höfundur notar raunveruleg dæmi (mig dreymdi) í viðbót til að sýna setn-

ingagerð sagnarinnar. Hjá uppflettiorðinu  rigna standa ekki setningagerðarupplýsingar 

rétt við uppflettiorðið heldur aðeins í raunverulegum dæmum (það rignir, hann rignir). 

Hjá uppflettiorðinu hrikta standa ekki setningagerðarupplýsingar rétt við uppflettiorðið. 

Af dæminu (það hriktir í hurðinni) er ekki hægt að sjá hvort sögnin er ópersónuleg eða 

persónuleg.  Hjá  uppflettiorðinu  krossbregða vantar  setningagerðarupplýsingar.   Af 

dæminu (mér krossbrá ...) er samt hægt að sjá að sögnin er ópersónuleg og aukafrum-

lagið er í þágufalli.

Í þessari orðabók notar höfundur enga skammstöfun til að lýsa miðmynd sagna.
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5. Samanburður

Ég hef nú kannað sjö orðabækur. Allar orðabækurnar, sem ég hef skoðað, sýna ein-

hverjar  setningagerðarupplýsingar.  Það er  munur á  orðabókunum hvað varðar  fjölda 

upplýsinga og nákvæmni en það er líklega vegna þess að orðabækurnar, sem ég athug-

aði,  eru mismunandi að stærð því í stærri bókum eru venjulega meiri upplýsingar.  Í 

orðabókunum rakst ég á nokkra vankanta. 

Í Íslenskri orðabók vantaði sums staðar skammstöfunina „MM“ fyrir miðmyndasagn-

ir (sagnirnar  aðhyllast, þarfnast), raunveruleg dæmin voru tvíræð (aðhyllast lúterstrú, 

hann langaði eftir friði), sýnt var ekki lifandi andlag í dauðu dæmi (óttast e-ð), sögnin 

krossbregða var ekki táknuð með skammstöfuninni „ÓP“ fyrir ópersónulegar sagnir og 

setningahausarnir  dreyma um e-ð, dreyma til e-s ættu að vera e-n dreymir um e-ð, e-n 

dreymir til e-s til að sýna ópersónulega notkun sagnarinnar. Í  Íslensk-danskri orðabók 

vantaði sums staðar skammstöfunina um áhrifsgildi (aðhyllast, ákæra). Í Íslensk-enskri  

orðabók vantaði fallmerkingu hjá sögnunum rigna, óttast, aðhyllast og þarfnast. Setn-

ingarhausinn dreyma fyrir e-u átti að vera e-n dreymir fyrir e-u. Í Íslensk-pólskri pólsk-

íslenskri skólaorðabók vantaði upplýsingar um fallstjórn í sögnunum  kyssa,  varna og 

þvo. Í Íslensk-rússneskri orðabók vantaði sums staðar fallmerkingar (dreyma og ákæra), 

skammstöfunina  „impers“  fyrir  ópersónulegar  sagnir  (blöskra)  og  skammstöfunina 

„vdep“ fyrir miðmynd sagna (þvost og  leitast). Í  Íslensk-sænskri orðabók vantaði hjá 

uppflettiorðunum  kyssa, óttast, ákæra og hrikta setningagerðarupplýsingar um áhrifs-

gildi og fall andlagsins. Í Íslensk-þýskri orðabók vantaði fallmerkingu við sagnorð leita 

og upplýsingar að sagnirnar hrikta og krossbregða eru ópersónulegar.

En það var ekki markmið rannsóknarinnar að finna alla vankanta eða frávik í orða-

bókunum og verður því ekki staldrað frekar við slíkt. Hér að neðan ætla ég aftur á móti 

að reyna að svara spurningunum sem settar voru fram í inngangi ritgerðarinnar.
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5.1. Eru upplýsingar um setningagerðir útskýrðar?

Í öllum orðabókum eru einhverskonar reglur um hvernig setningagerðarupplýsingar 

eru settar fram. En hins vegar vantar lýsingu á þessum reglum í öllum orðabókunum 

nema í Íslensk-enskri orðabók og Íslensk-þýskri orðabók. Án lýsingar á setningagerðar-

upplýsingum í inngangi orðabókanna getur notandi aðeins giskað á hvaða upplýsingar 

um setningagerð hann getur fundið í orðabókinni. Leiðbeiningar ættu að vera um setn-

ingagerðarupplýsingar í inngangi orðabókanna því án þessara upplýsinga er notanda al-

veg ókunnugt um mikilvægar upplýsingar sem gætu komið honum að gagni. Leiðbein-

ingar ættu auðvitað að vera eins nákvæmar og hægt er.   

ÍO ÍD ÍE ÍP ÍR ÍS ÍÞ

Leiðbeiningar x x

Tafla 1: Leiðbeiningar í orðabókum25

Leiðbeiningar um setningagerð sagna eru aðeins í Íslensk-enskri orðabók og Íslensk-

þýskri orðabók. Í hinum orðabókunum er aðeins gefin skrá yfir skammstafanir og úr 

skammstöfunum getur notandi lesið hvaða setningagerðarupplýsingar eru í orðabókinni. 

Sem  dæmi  má  nefna  að  í  Íslensk-enskri  orðabók er  lýst  notkun  fallmerkinga  og 

skammstafananna „refl“ fyrir miðmynd sagna og „impers“ fyrir ópersónulega notkun.

25 Í töflum eru heiti orðabókanna skammstöfuð eins og sést í heimildaskrá.
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5.2. Hvaða setningagerðarupplýsingar er að finna í orða-
bókunum?

Hér að neðan ætla ég bera saman allar orðabækurnar sem ég hef valið og sýna hvaða 

setningagerðarupplýsingar hver orðabók inniheldur.

ÍO ÍD ÍE ÍP ÍR ÍS ÍÞ

Áhrifsgildi sýnt í dæmum x x x x x x x

Áhrifsgildi með skammstöfun x x

Fallmerkingar x x x

Tafla 2: Áhrifsgildi og fallstjórn

Áhrifsgildi er sýnt í öllum orðabókum með fallstjórn og í Íslensk-rússneskri orðabók 

og Íslensk-danskri orðabók eru skammstafanirnar „vt“ (áhrifssögn) og „vi“ (áhrifslaus 

sögn)  notaðar  til  að  lýsa  áhrifslausum sögnum og  áhrifssögnum.  Fallmerkingar  eru 

sýndar í Íslensk-enskri orðabók, Íslensk-rússneskri orðabók og Íslensk-danskri orðabók. 

Í staðinn fyrir fallmerkingar notar Íslensk orðabók aðeins nafnlausa markara í dauðum 

dæmum eða orð í aukafalli í raunverulegum dæmum. Þessi aðferð getur verið tvíræð á 

stöku stað eins og sést í dæmi hjá uppflettiorðinu aðhyllast (aðhyllast lúterstrú) vegna 

þess að orðið lúterstrú hefur sömu beygingarmynd í þágufalli og þolfalli. Af dæminu er 

er óljóst hvort sögnin aðhyllast stýrir þolfalli eða þágufalli.

ÍO ÍD ÍE ÍP ÍR ÍS ÍÞ

Lifandi / ólifandi frumlag x x

Lifandi / ólifandi andlag x x x x x x x

Tafla 3: Lifandi/ólifandi frumlag og andlag

Aðeins sumar orðabækur (Íslensk orðabók, Íslensk-dönsk orðabók) gera alveg skýran 

greinarmun á ólifandi og lifandi frumlagi eins og í dæminu e-ð (þf.) vantar í sögninni 

vanta í  Íslenskri orðabók. Allar orðabækur gera hins vegar greinarmun á  lifandi og 
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ólifandi andlagi. Þessi munur er sýndur í dauðum dæmum með því að nota nafnlausa 

markara.  

ÍO ÍD ÍE ÍP ÍR ÍS ÍÞ

Nafnlausir markar x x x x x x x

Tafla 4: Nafnlausir markar

Í öllum orðabókum eru notaðir nafnlausir markarar sem eru myndir óákveðna for-

nafnsins einhver eins og e-n, e-m o.s.frv.

ÍO ÍD ÍE ÍP ÍR ÍS ÍÞ

Ópersónuleg sögn í dæmum x x x x x x x

Ópersónuleg sögn með skammstöfun x x x x x

Aukafall sýnt með skammstöfun x

Tafla 5: Ópersónulegar sagnir

 

Í öllum orðabókum eru sýnd ópersónuleg notkun sagna með dæmum. Í flestum orða-

bókum (nema í Íslensk-pólskri pólsk-íslenskri skólaorðabók og Íslensk-þýskri orðabók) 

er sýnd ópersónuleg notkun með skammstöfun fyrir ópersónulega sögn. Í Íslensk-þýskri  

orðabók er sýnd ópersónuleg notkun í uppflettihaus. Höfundur notar skammstafanir fyr-

ir aukafall frumlagsins eins og hjá sögninni langa – langa+A. 

ÍO ÍD ÍE ÍP ÍR ÍS ÍÞ

Miðmynd með skammstöfun x x x x x

Tafla 6: Miðmynd

Miðmynd er sýnd með skammstöfun í flestum orðabókum nema í Íslensk-þýskri og 

Íslensk-sænskri orðabók þar sem miðmynd er ekki táknuð sérstaklega. 
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5.3. Hvernig eru setningagerðarupplýsingar settar fram? 

Það var ekki mikill munur á sniði setningagerðarupplýsinga í orðabókunum. 

ÍO ÍD ÍE ÍP ÍR ÍS ÍÞ

Dauð dæmi x x x x x x x

Raunveruleg dæmi x x x x x x x

Setningagerðarhaus x

Í svigum á eftir þýðingu x

Fallstjórn við uppflettihaus x

Tafla 7: Snið setningagerðarupplýsinga

Í öllum orðabókum eru sýndar setningagerðarupplýsingar í dauðum og raunveruleg-

um  dæmum.  Íslensk  orðabók notar  setningagerðarhausa  með  dauðum  dæmum  sem 

skilja  á  milli  merkingadæma.  Íslensk-pólsk  pólsk-íslensk  skólaorðabók setur  í  sviga 

nafnlausa markara eða forsetningu með nafnlausum markara auk þýðingar. Íslensk-þýsk 

orðabók setur nafnlausan markara rétt við uppflettiorðið, hjá sögninni kyssa er uppfletti-

hausinn kyssa e-n.

5.4. Athugasemdir

Hér að neðan ætla ég að taka saman nokkur helstu atriði sem eru annaðhvort tvíræð 

eða valda notendum erfiðleikum við að finna réttar setningagerðarupplýsingar. 

Í nokkrum orðabókum (Íslensk-rússnesk orðabók,  Íslensk-dönsk orðabók) voru not-

aðar skammstafanir fyrir áhrifsgildi („vt“ fyrir áhrifssagnir, „vi“ fyrir áhrifslausar sagn-

ir). Í öðrum orðabókum getur notandi fundið óbeinar upplýsingar um áhrifsgildi annað-

hvort í setningagerðarhausum eða í dæmum. Áhrifsgildi er sýnt í þessum orðabókum 

með því að sýna andlag og þá er um áhrifssögn að ræða eða sýna ekki andlag og þá er  

um áhrifslausa sögn að ræða. Í setningagerðarhausum er auðveldara að greina áhrifsgildi 

vegna þess að andlag er áberandi í setningahausum. Hins vegar er frekar erfitt að greina 

áhrifsgildi út frá dæmunum eins og það ~ir eldi og brennisteini hjá sögninni rigna í Ís-
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lensk-enskri orðabók.  Vandamálið felst í því að sögnin rigna er ekki táknuð með fall-

merkingu og þess vegna er hún fyrst og fremst áhrifslaus sögn. Og það eru fyrstu upp-

lýsingarnar sem notendum eru gefnar. Síðan ef notandi les nægilega djúpt uppgötvar 

hann að sögnin getur verið áhrifssögn. Í þessu dæmi mundi hjálpa notendum að setja 

skammstöfunina  „vt“  rétt  við  merkingarliðinn  sem sýndi  að  sögnin  gæti  líka  verið 

áhrifssögn.

Tvíræðni finnst oft í raunverulegum dæmum eins og sést í dæminu hann langaði eft-

ir  friði  í  Íslenskri  orðabók í  sögninni  langa  eða í  sögninni  aðhyllast (aðhyllast  lút-

erstrú). Betra er að nota fallmerkingar eða dauð dæmi til að sýna fallstjórn. 

Hægt er að aðgreina nafnlausan markara í eignarfalli eintölu e-s (einhvers) eftir því 

hvort um lifandi eða ólifandi andlag er að ræða eins og er gert í Íslensk-enskri orðabók. 

Þar eru skammstafanirnar e-s (ólifandi andlag í eignarfalli eintölu) og e-rs (lifandi and-

lag  í  eignarfalli  eintölu).  Í  öðrum orðabókum stendur  skammstöfunin  e-s bæði  fyrir 

ólifandi andlag í eignarfalli og lifandi andlag í eignarfalli.

Líka væri betra að gera greinarmun á aukafrumlagi hjá ópersónulegum sögnum og 

gervifrumlagi eins og það birtist hjá sögnunum rigna og hrikta. Það væri hægt að lýsa 

gervifrumlaginu með sérstakri skammstöfun. Þessi breyting myndi á einfaldan hátt bæta 

við setningagerðarupplýsingum fyrir notandann. 
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6. Lokaorð

Í þessari ritgerð hef ég leitast við að gefa yfirlit yfir þær setningagerðarupplýsingar 

sem eru í íslenskum orðabókum og hvernig þeim er lýst. Kynnt voru algengustu snið 

sem orðabókafræðingar nota til þess að sýna setningagerð sagna. Nokkrar orðabækur 

voru rannsakaðar og skoðaðar ýtarlega að því er varðar setningagerð sagna. Helstu atriði 

sem einkenndu allar orðabækurnar eru að allar orðabækur sýna fallstjórn annaðhvort 

með fallmerkingum, með dauðum dæmum eða raunverulegum dæmum. Einnig sýna all-

ar orðabækur ópersónulega notkun sagna annaðhvort með skammstöfun, með dauðum 

dæmum  eða  raunverulegum  dæmum.  Flestar  orðabækur  sýna  miðmynd  sagna  með 

skammstöfun  en  aðeins  tvær  orðabækur  (Íslensk-dönsk  orðabók og  Íslensk-rússnesk 

orðabók) sýna áhrifsgildi með skammstöfunum. 

Það kom í ljós að í öllum orðabókum eru reglur um setningagerð sagna en niðurstaða 

athugunar minnar varð sú að í öllum orðabókum nema  Íslensk-enskri orðabók og  Ís-

lensk-þýskri orðabók vantar leiðbeiningar um setningagerð fyrir notendur orðabókanna. 

Orðabókahöfundar mættu þess vegna útskýra betur þær reglur um setningagerð sem þeir 

notuðu. Slíkar leiðbeiningar myndu hjálpa notendum við að nýta sér viðkomandi orða-

bók enn betur. 
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Viðauki

Í töflunni má sjá þær 19 sagnir sem teknar voru til umfjöllunar í ritgerðinni ásamt 

nokkrum setningagerðareinkennum þeirra.
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aðhyllast x x x x x

ákæra x x x x

blöskra x x x x

dreyma x x x x x x

freista x x x x x x x

hrikta x x x

kasta x x x x x x x

krossbregða x x x

kyssa x x x x x x x

langa x x x

leita x x x x x x x

missa x x x x x x x x

óska x x x x x

óttast x x x x x x

rigna x x x

vanta x x x x x x

varna x x x x x x

þarfnast x x x x x x x

þvo x x x x x x x

Tafla 8: Sagnir í rannsókninni
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