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Ágrip  
 

Í ritgerð þessari verður athygli beint að tvenns konar loknu horfi í íslensku. Sérstaklega  

verður kannaður notkunarmunur á loknu horfi І (hafa+lýsingarháttur þátíðar í hvorugkyni 

eintölu) og  loknu horfi  II (vera+búinn+að+nafnháttur),  í samræmi við skilgreiningu Jóns 

G. Friðjónssonar. Byggt er á skýringum Jóhannesar Gísla Jónssonar og Jóns G. Friðjónssonar. 

Í ritgerðinni verður leitast við að draga upp heildstæða mynd af notkun beggja orðskipananna 

og bera þær saman til að skoða það sem líkt er með þeim og ólíkt. Einnig verður lokið horf í 

kínversku skoðað og borið saman við íslensku, m. a. með það í huga að kanna merkingarmun 

og auðvelda íslenskukennslu í kínversku málumhverfi.   
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1. Inngangur  

Í íslensku er orðskipunin vera+búinn+að+nh. algeng í daglegu tali og einnig í fréttablöðum 

og í útvarpi. Enginn vafi er að orðasambandið er mikið notað. Fyrir nemendur í íslensku sem 

öðru máli vaknar sú spurning oft hvernig á að nota orðasambandið á málfræðilega réttan hátt.  

Í þessari ritgerð verður gerð grein fyrir notkun orðskipunarinnar vera+búinn+að+nh. í 

samanburði við orðskipunina hafa+lh.þt. Athygli verður einkum beint að notkunarhömlum á  

sambandinu vera+búinn+að+nh., en fyrir þeim er gerð grein í bókinni Samsettum myndum 

sagna eftir Jón G. Friðjónsson. Enn fremur er merkingarsviði sambandsins hafa+lh.þt. lýst á 

grundvelli greinar eftir Jóhannes Gísla Jónsson. Að því búnu verður samtímanotkun beggja 

orðskipananna skoðuð með það í huga að málnotkun breytist sífellt í tímans rás. Dæmin sem 

notuð eru í ritgerðinni eru raunveruleg dæmi og heimildir eru tilgreindar. Raunveruleg dæmi 

eru tekin úr skáldsögum og fréttablöðum, af fréttasíðum og bloggsíðum og einnig dæmi úr 

málfræðibókum eða greinum.  

Óhjákvæmilegt er að fjalla um orðskipunina hafa+lh.þt. þegar rætt er um sambandið 

vera+búinn+að+nh. enda tjá báðar orðskipanirnar lokna merkingu verknaðar. Bæði 

orðasamböndin tákna lokið horf í íslensku.  

Hér á eftir verður vikið að skilgreiningu horfs en það er grundvöllur fyrir frekari umfjöllun 

um notkun þessa fyrirbrigðis í íslensku.  

1.1  Almennt um horf  
 

Um hugtakið horf segir Jón G. Friðjónsson:  

Horf sagna (verknaðarháttur) er notað til að tákna hvernig (ekki hvenær) verknaður sá 

sem í aðalsögn felst fer fram miðað við tíma setningarinnar, ekki miðað við tíma 

tjáningarinnar (1989: 97). 

Bent hefur verið á að horf séu mismunandi leiðir til að líta á munstur ástands innri tíma, eða: 

Aspects are different ways of viewing the internal temporal constituency of a situation                                                                                                                            

(Comrie 1978: 6). 
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Í íslensku er talað um fjögur horf: lokið horf І (1a), lokið horf II (1b), dvalarhorf (1c) og 

byrjunarhorf (1d), eins og sýnt er með eftirfarandi dæmum. (Jón G. Friðjónsson 2011: 

vormisseri): 

(1) a.  Ég hef oft lesið þessa bók. 

b.  Ég er búinn að lesa bókina. 

            c.  Hún er að skrifa bréf 

            d.  Hún fer að vakna/sofna (rétt bráðum).          

Hvert horf getur tjáð mismunandi merkingu, sbr. nánari skýringar á merkingarsviði  

dvalarhorfs og byrjunarhorfs í bókinni Samsettar myndir sagna, en hér verður sjónum einkum 

beint að loknu horfi І  og II eins og sýnt er með dæmum (1a) og (1b).  

Lokið horf er notað þegar mælandi lítur á tiltekið ástand sem heild án þess að greina það í stig 

eða skref sem ástandið samanstendur af. Þátíð hins vegar vísar til innra ástands, sbr.:  

Perfectivity indicates the view of a situation as a single whole, without distinction of 

the various separate phases that make up that situation. While the imperfective pays 

essential attention to the internal struction of the situation (Comrie 1978: 6). 

Í tengslum við horf er mikilvægt að hafa í huga að skilin á milli lokins horfs og þátíðar eru 

ekki endilega skörp. Mælandi notar ekki horf til að tjá skýrt afmarkaða merkingu. Með sama 

hætti má segja að mælandi geti notað mismunandi horf um sama verknað án þess að í því 

felist þversögn, eða: 

In discussing aspect it is important to grasp that the difference between perfectivity and 

imperfectivity is not necessarily an objective difference between situations, nor is it 

necessarily a difference that is presented by the speaker as being objective. It is quite 

possible for the same speaker to refer to the same situation once with a perfective form, 

then with an imperfective, without in any way being self-contraditory (Comrie 1978: 

6). 

Með vísun til þessa má því segja að horf sé frekar huglægt hugtak eða afstætt fremur 

en það sé hlutstætt og skýrt afmarkað.   
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1.2  Horf og tíð 
 

Hugtökin horf og tíð eru nátengd. Bæði vísa þau til tíma en á ólíkan hátt. Í tíð felst bendivísun 

(‛deictic‟ function), þ.e. tíð tímasetur ástand á sinn punkt í tímans rás. Horf gegnir ekki því 

hlutverki að tímasetja ástand heldur er fremur lögð áhersla á tímamunstur, sbr:  

Aspect is not unconneted with time … However, although both aspect and tense are 

concerned with time, they are concerned with time in very different ways. … tense is a 

deictic category, i.e. locates situations in time, usually with reference to the present 

moment, though also with reference to other situations. Aspect is not concerned with 

relating the time of the situation to any other time-point, but rather with the internal 

temporal constituency of the one situation (Comrie 1978: 5). 

Lokið horf er „notað til að tákna atburð eða verknað (oftast almennan, fjarlægan eða 

endurtekinn) sem lokinn er miðað við tíma setningarinnar“ (Jón G. Friðjónsson 1989: 

101). Með orðunum „miðað við tíma setningarinnar“ er vísað til tvenns: í fyrsta lagi er 

horf í kjarna sínum afstætt hugtak; í öðru lagi er alltaf miðað við tíma setningarinnar. Í 

þeim skilningi er horf tvívítt, tími verknaðar og tími setningar, en tíð er einvíð, þ.e. 

tími verknaðar.  

Tími setningarinnar er annars konar en tími tjáningar. „Ekki  er miðað við hvenær e-ð 

er sagt, heldur þær tímatáknanir sem í setningunni felast“ (Jón G. Friðjónsson 1989: 

97). Eins og áður hefur komið fram vísar lokið horf til þess er mælandi lítur á tiltekið 

ástand sem heild og tímatáknanir sem í setningunni felast vísa í raun til hins sama.  

(2)  a. Ég er búinn að lesa bókina (núna)                              (samtímalegt) 

       b. Ég var búinn að lesa bókina (kl.12)                            (liðið) 

       c. Ég verð búinn að lesa bókina (á morgun)                   (óorðið) 

                                                                                    (Jón G. Friðjónsson 1989: 103) 

Mælandi getur litið á ástandið í nútíð (2a), þ.e. núna, þátíð (2b), þ.e. kl.12, eða framtíð 

(2c), þ.e. á morgun, og þess vegna getur lokið horf vísað til þátíðar, nútíðar eða 
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framtíðar eins og dæmin hér að ofan sýna. Mikilvægt er að hafa þetta í huga þegar 

fjallað verður um muninn á notkun lokins horfs І og II í íslensku.  

2. Lokið horf í íslensku 

Í íslensku er tvenns konar lokið horf. Í fyrsta lagi „Lokið horf І er myndað með 

hjálparsögninni hafa að viðbættum lýsingarhætti þátíðar í hvorugkyni eintölu af aðalsögn“ 

(Jón G. Friðjónson 1989: 100), eins og sýnt er í dæmi (3a). Og í öðru lagi „Lokið horf II er 

myndað með hjálparsögnunum vera/verða, lýsingarhættinum búinn (sem sambeygist frumlagi 

í kyni, tölu og falli) og nafnhætti af aðalsögn“ (Jón G. Friðjónson 1989: 103), sbr. dæmi (3b). 

(3) a. Ég hef lesið bókina. 

      b. Ég er búinn að lesa bókina.  

Merkingarmunur á (3a) og (3b) er í stuttu máli sá að í (3a) er um eitthvað  almennt og fjarlegt 

að ræða en (3b) vísar til þess sem er nýlegt og tiltekið. Þessi munur er óglöggur í ensku en á 

sér samsvörun í kínversku. Nánar verður rætt um það hér á eftir. 

2.1 Lokið horf І: hafa+lh.þt. 

Lokið horf І er notað í tvenns konar merkingu, annars vegar lokinni merkingu og hins vegar 

ágiskunarmerkingu. Í lokinni merkingu er sambandið hliðstætt merkingu lokins horfs II, sbr.: 

(4) a. Hann hefur lesið bókina. 

      b. Hann hefur (sennilega, víst) verið hér (áður, fyrr). 

Í dæmi (4a) er um að ræða lokna merkingu en ágiskunarmerking í dæmi (4b). 

Ágiskunarmerking er notuð til að vísa til liðins atburðar eða verknaðar sem málnotandi telur 

líklegt eða giskar á að hafi átt sér stað. „Þessi notkun er bundin við nútíð og kemur merking 

fram í hrynjandi, notkun atviksliða (líklega, trúlega, sennilega, örugglega, víst) eða á þann 

hátt að aðalsetningu er skeytt aftan við hafa-setninguna“ (Jón G. Friðjónsson 1989: 102).  

Að neðan er annað dæmi: 
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(5) Hljóta ekki sjóræningjar að hafa legið á víkinni áður fyrr og væri ekki eðlilegt að þeir 

hefðu stungið einni gullkistu hingað inn í helli? (UJ 95: 75) 

Atviksorðin sennilega og víst í (4b) og sagnirnar hljóta og væri í (5) sýna að lokið horf í 

setningunum að ofan er notað í ágiskunarmerkingu. 

Í ágiskunarmerkingu gegnir orðskipunin tvöföldu hlutverki: hún vísar til lokins verknaðar 

annars vegar og ber ágiskunarmerkingu hins vegar.  

2.1.1 Nánari skoðun á merkingu lokins horfs І  

Jóhannes Gísli Jónsson birti grein sem heitir The Two Perfects of Icelandic í tímaritinu 

Íslensku máli og almennri málfræði. Í greininni vísar hann til merkingarfræðilegar skiptingar 

á loknu horfi í ensku og notar hana um lokið horf І í íslensku. (Jóhannes Gísli Jónsson 1992: 

129-145). 

Merkingarfræðilega er loknu horfi І skipt í fjóra flokka. Þeir eru: altímamerking (universal 

perfect), atburðarmerking (extistential perfect), afleiðingarmerking (resultative perfect) og 

fréttavænt lokið horf (hot-news perfect) (Jóhannes Gísli Jónsson 1992: 145). Jóhannes 

tilgreinir eftirfarandi dæmi til að sýna muninn á flokkunum fjórum.  

(6) a. I´ve known Max since 1960. 

      b. I have read „Principia Mathematica‟ five times. 

      c. I can´t come to your party tonight — I´ve caught the flu. 

      d. Malcolm X has just been assassinated.  (Jóhannes Gísli Jónsson 1992: 130). 

Öll dæmin (6a-d) tákna að atburði eða verknaði sem aðalsagnir setninganna vísa til sé lokið 

miðað við tíma setninganna. Í dæmum (6) er ávallt vísað til núna. Miðað við það vísa 

sagnirnar know í (6a), read í (6b), caught í (6c) og been assasinated í (6d) til þess sem lokið 

er. En þegar atburður eða verknaður er skoðaður nánar og samkvæmt innra tímamunstri eða 

tengslum á milli tíma atburðar og tíma setningar, þá koma nokkur mismunandi munstur í ljós.  

Í (6a) byrjaði verknaður einhvern tíma í þátíð og teygir sig allt fram í tíma setningarinnar, þ.e. 

verknaðurinn know hófst árið 1960 og nær fram í nútímann (núna). Í (6b) byrjaði verknaður 
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einhvern tíma í þátíð og endaði svo í þátíð. Stundum endurtók verknaður sig nokkrum sinnum 

en lykilatriði er að hann endaði í þátíð og lokin eru önnur en tími setningarinnar. Í (6c) endaði 

verknaður nýlega og verknaður hefur bein áhrif á núverandi ástand. Í (6d) lauk því sem felst í 

sögninni nýlega og það er mjög fréttnæmt.  

Jóhannes telur að merkingarflokkur (6d) eigi að falla inn í hóp (6c) vegna þess að verknaði 

lauk nýlega og áhrif hans eru augljóslega enn til staðar. Hann sameinar því flokka (6c) og (6d)  

(Jóhannes Gísli Jónsson 1992: 131). En hér á eftir verður gert ráð fyrir að flokkarnir séu fjórir 

vegna þess að flokkur (6c) og (6d) eru ekki fyllilega sambærilegir eins og leitast verður við að 

sýna fram á næsta kafli. 

2.1.2 Raunveruleg dæmi í íslensku flokkuð í fjóra flokka 

Í grein sinni segir Jóhannes að „lokið horf І samrýmist öllum þeim merkingarflokkum sem hér 

hafa verið nefndir“ (Jóhannes Gísli Jónsson 1992: 145). Hér á eftir verða raunveruleg dæmi 

tilgreind um flokkana fjóra.  

1. Altímamerking (universal perfect): 

(7) En nú hefur verið hér stekkur á annað hundrað ár, hér hefur lambfé jarmað í meiren  

hundrað vor. (HL 01: 14). 

(8) Hann hefur beðið eftir þessu tækifæri árum saman (Jón G. Friðjónsson 1989: 101). 

Það sem felst í sögnunum vera og jarma í (7) og bíða í (8) hófst í þátíð og nær fram í tíma 

setningarinnar. Af samhengi má sjá að í (7) vísar núna til sögutíma þegar Bjartur kaupir jörð 

en í (8) vísar núna til tíma tjáningar. 

2. Atburðarmerking (existential perfect): 

(9) Telja fornrit að Kólumkilli hafi í hefndarskyni lagt á þjóð þá hina nýu að hún skyldi í   

þessu landi aldrei þrífast. (HL 01: 7) 

(10) Hversu oft hefur bærinn Albogastaðir í Heiði verið brotinn niður af forynjum? (HL 01: 

16) 
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Sagnmyndin lagt á í (9) vísar til þátíðar og lokin er fjarlæg tíma setningarinnar. Sagnmyndin  

hefur verið brotinn í (10) vísar til endurtekins atburðar.   

3. Afleiðingarmerking (resultative perfect):  

Erfitt er að finna lokið horf І notað í afleiðingarmerkingu vegna þess að í íslensku er frekar 

notað lokið horf II þegar afleiðingarmerking er augljós. Um þetta verður fjallað nánar í 

kaflanum 2.2 um sambandið vera+búinn+að+nh. 

4. Fréttavænt lokið horf (hot-news perfect): 

(11) a. START hefur tekið gildi. (Rúv 06.02.2011) 

        b. Kortaþjónustan hefur höfðað einkamál á hendur Valitor, Borgun og                                                                                                                                          

 Greiðslumiðluninni. (Frbl. 11.03. 2011) 

Dæmin í (11) eru fengin úr fjölmiðlun og eru í fréttavænu loknu horfi.  

Þessi skipting er lögð til grundvallar fyrir næsta skref, þ.e. samanburð á loknu horfi І og loknu 

horfi II. 

2.1.3 Samanburður lokins horfs І og II á grundvelli merkingar 

Í grein sinni ber Jóhannes horfin tvö saman og kemst meðal annars að þeirri niðurstöðu að 

þegar um sé að ræða atburðarmerkingu sé ekki hægt að nota lokið horf II, t.d.  

(12)  a. Jón hefur týnt lyklinum. 

         b. Jón er búinn að týna lyklinum.  

Setning (12a) merkir eingöngu að atburðurinn týna lyklinum átti sér stað einhvern tímann í 

fortíðinni. Þessi merking, þ.e. atburðarmerkingin er útilokuð í (12b) enda er hún í 

afleiðingarmerkingu. Um þá merkingu verður fjallað nánar í kafla 2.2 um lokið horf II. 

Í öðru lagi telur Jóhannes að í þeim tilvikum þegar um er að ræða afleiðingarmerkingu og 

altímamerkingu sé unnt að nota lokið horf II.  
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(13) a. Jón hefur þekkt Maríu síðan 1980. 

        b. Jón er búinn að þekkja Maríu síðan 1980. 

Bæði (13a) og (13b) vísa til hins sama, ástands sem hefur staðið til frá 1980 til þessa dags.  

Jóhannes bendir á að ástæður þessa felist í því að langt sé á milli lokatíma verknaðar og tíma 

setningarinnar. Þegar um er að ræða altímamerkingu lokins horfs, þar sem verknaður teygir 

sig alla leið til tíma setningarinnar, eða afleiðingarmerkingu lokins horfs, þar sem verknaður 

endar rétt áður, er sambandið á milli tveggja tímapunkta mjög sterkt (lokatími verknaðar og 

tími setningarinnar). En þegar lokið horf vísar til atburðarmerkingar er fjarlægðin frekar mikil 

og samband á milli tímanna rofnar (1992: 139). 

Í þriðju lagi telur Jóhannes að þegar um er að ræða lokið horf í afleiðingarmerkingu sé fremur 

notað lokið horf II en lokið horf I (1992: 142), sbr.: 

(14)  María er búin að baka köku. Við getum því farið að fá okkur bita. (1992: 135) 

Í dæmi (14) hefur atburður sem aðalsögnin vísar til áhrif á núverandi ástand, þ.e. við getum 

því farið að fá okkur bita. Afleiðingarmerkingin í setningunni ræður því að lokið horf II er 

eðlileg notkun.  

Eins og áður var nefnt telur Jóhannes að fréttavænt lokið horf sé í afleiðingarmerkingu og 

sameinar því hinn fréttavæna flokk undir afleiðingarflokk. Um þetta skal vísað til dæma (6c) 

og (6d). Hann efast um réttmæti skiptingarinnar með vísun til þess að dæmi (15a) og (15b) 

séu jafn eðlileg: 

 (15)  a. Íslendingar hafa skorað mark. 

          b. Íslendingar eru búnir að skora mark. 

Þetta er sagt af íþróttaþuli og flokkað sem fréttavænt lokið horf. Sú staðreynd að setning (15a) 

er jafn eðlileg og setning (15b) veldur vafa á því flokka beri saman fréttavænt lokið horf og 

afleiðingarlokið horf (Jóhannes Gísli Jónsson 1989: 136). Dæmi (7)-(11) úr raunverulegum 

heimildum benda til þess að ekki sé algengt að nota lokið horf І í afleiðingarmerkingu en hins 

vegar sé algengt að nota það með vísun til fréttavæns horfs, eins og dæmi (11) hér að framan 
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sýnir. Katrín Axelsdóttir telur að í fréttum sé lokið horf І eðlilegt en lokið horf II afar 

óformlegt (2011: pers. uppl.). 

Fréttavænt lokið horf vísar bæði til daglegs tals, þar sem fólk spjallar saman óformlega, og 

málsniðs sem notað er í opinberum fjölmiðlunum. Þegar um er að ræða fjölmiðlamál er lokið 

horf І eðlilegt vegna þess að það er notað í almennri og fjarlægri merkingu til að tjá hlutleysi. 

En í öðrum tilvikum er oftast notað lokið horf II ef um er ræða afleiðingarmerkingu.  

Notkun  lokins horfs II í tengslum við afleiðingarmerkingu verður könnuð sérstaklega. 

Fróðlegt er að sjá að afleiðingarmerking í ensku er ekki táknuð með sérstöku horfi en í 

íslensku gegnir lokið horf II því hlutverki. Um þennan mun skal vísað til eftirfarandi: 

The distinction between resultatives and perfects has been established in linguistics only 

recently, largely owing to the important collective work edited by Nedjalkov (1988/1983). 

Resultatives signal that a state existis as a result of a past action (By-bee, Perkins & 

Pagliuca 1994: 54). Traditionally the resultative is often subsumed under the category of 

perfect as a special statal variant (Dahl 2000: 367). 

2.2 Lokið horf II: vera+búinn+að+nh. 
 

Orðskipunin hafa+lh.þt. sem fjallað var um hér að framan á sér samsvörun í ensku 

(have+past perfect) en orðskipun vera+búinn+að+nh. er hins vegar séríslensk. Samsvarandi 

orðskipun er ekki að finna í ensku. Jóhannes Gísli bendir á að það samband í ensku sem næst 

sé að merkingu sé „be finished to do“ (1992: 127) en Jón G. Friðjónsson telur að næsta enska 

þýðing á loknu horfi II sé  „have just done“.  Hér á eftir verður fyrst hugað að merkingu 

orðsambandsins en síðan fjallað um hömlur á notkun þess.  

 2.2.1 Búinn: uppruni og nútímamerking 

Um myndun lokins horfs II segir Jón G. Friðjónsson: „Lokið horf II er myndað með 

hjálparsögnunum vera/verða, lýsingarhættinum búinn (sem sambeygist frumlagi í kyni, tölu 

og falli ) og nafnhætti af aðalsögn“ (Jón G. Friðjónsson 1989: 103). Orðmyndin búinn er 

lýsingarháttur þátíðar af sögninni búa.  „Í fornu máli er lýsingarháttur þátíðar búinn jafnan 

notaður í lýsingarorðsmerkingu „tilbúinn, reiðubúinn‟. Hann er ýmist notaður einn sér eða 

með forsetningum. Í síðari alda máli og nútímamáli er notkunin með svipuðum hætti en til 
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viðbótar kemur það sem kalla má lokna merkingu“ (Jón G. Friðjónsson 2011: kennsluefni í 

setningafræði). Mörður Árnason fjallaði um orðasambandið vera+búinn+að+nh. í BA-ritgerð 

sinni. Niðurstaða Marðar er að breyting á notkun og merkingu búinn sé fram komin á fyrri 

hluta 17. aldar (Mörður Árnason 1978: 47). 

Í Íslenskri orðabók 4. útgáfu er notkun lýsingarháttur þátíðar búinn sýnd á eftirfarandi hátt: 

búinn LH  ÞT  1 klæddur, útbúinn ►ertu nóg vel búinn fyrir skíðaferðina? … / 2  

fornt/úrelt  sem er ekkert að vanbúnaði, er til taks, hefur allt sem til þarf  ►búinn em eg að 

berjast … /  3 (hluti sagnasambands sem táknar lokið horf, með vera, nafnháttarmerki og 

nafnhætti aðalsagnar, sé aðalsögn verknaðarsögn táknar sambandið að verknaður sé 

yfirstaðinn með sérstakri áherslu á lok hans (hann er búinn að lesa bókina), en með 

ástands- eða breytingarsögn og tímaákvörðun að ástandið hafi varað tiltekinn tíma eða 

endurtekið sig á tilteknum tíma (hann er búinn að bíða lengi)…/  4  lokinn, afstaðinn 

►sykurinn er búinn þ.e. ekkert eftir af sykri / (ÍO 2007: 128) 

Um merkingu 2, sem var algeng í fornu máli er auðvelt að finna dæmi í nútímamáli, t.d.: 

 (16) a. Haraldur sagðist hafa miklar vistir úti á ísnum og vera undir það búinn að bíða í      

nokkra daga eftir flugvélinni (Mbl. 12.5. 2000) 

         b. Manneskja er vel búin til að takast á við streitu (Mbl. 3.9.2005) 

Af samhenginu má ráða að orðmyndin búinn í dæmunum (16) að ofan merkir „tilbúinn‟ eða 

„reiðubúinn‟. 

Það er merking 3 sem er notuð í orðasambandinu vera+búinn+að+nh. og er það því sú 

merking sem verður til umfjöllunar í ritgerð þessari. Sérstaklega skal á það bent að í skýringu 

í orðabókinni kemur fram að lokið horf II sé stundum notað með sérstakri áherslu á lok 

verknaðar.  

2.2.2 Notkun: vera+búinn+að+nh. 

Jón G. Friðjónsson fjallar um orðasambandið í Samsettum myndum sagna (1989: 97-107). 

Hann segir að „Megineinkenni lokins horfs II er að það vísar til ákveðinna og einstakra 

atburða sem nýlokið er miðað við tímatáknanir viðkomandi setninga“ (1989: 104).  
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Notkun lokins horfs II er að því leyti vandasöm að nokkrar takmarkanir eða hömlur eru á því 

hvenær það má nota. Í bókinni Samsettum myndum sagna bendir Jón G. Friðjónsson á 5 atriði 

sem takmarka notkun þess. 

Í fyrsta lagi verður atburði í loknu horfi II að vera nýlega lokið miðað við tímatáknun 

viðkomandi setninga. Honum verður að vera nýlokið og hann er ávallt nálægur. Tímatáknanir 

með loknu horfi II eru t.d.: (einmitt) núna, rétt í þessu, rétt áðan, nýlega, sbr.: 

(17) Ég er búinn að fá nóg af þessu (núna). 

Tímatáknunin núna í dæmi (17) gefur í skyn að því sem í sögninni fá felst sé nýlokið.  

Í öðru lagi er frumlag í loknu horfi II jafnan lifandi.  

(18) a. Bíllinn hefur ryðgað í vetur. 

        b. *Bíllinn er búinn að ryðga í vetur.  

Dæmi (18a) sýnir venjulega og eðlilega notkun lokins horfs I, frumlagið bíllinn er ekki lifandi 

og getur ekki verið gerandi.  

Í þriðju lagi er lokið horf II einungis notað í germynd en ekki þolmynd.  

(19) a. Hann er búinn að lesa bókina. 

        b. *Bókin er búin að vera lesin 

 Dæmi (19a) hjómar eðlilega en dæmi (19b) er ótækt. 

Í fjórðu lagi er lokið horf II ekki notað með dvalarsögnum eða sögnum sem vísa til  

líkamsástands eða hugarástands. Því er við að bæta að breytingarsagnir eða augnablikssagnir 

eru ekki heldur notaðar í loknu horfi II (Jón G. Friðjónsson 2011: Setningafræði).  Sem dæmi 

um dvalarsagnir má nefna sagnirnar vera og eiga. Sagnir sem merkja ástand eru til dæmis 

liggja  og standa. Sagnir sem merkja hugarástand eru t.d. elska og hata.  Breytingarsagnir eru 

til dæmis: fitna, roðna, hitna eða léttast. Augnablikssagnir eru til dæmis detta og deyja, sbr.: 
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(20) a. Hann hefur staðið við borðið.  

        b. *Hann er búinn að standa við borðið.  

Í parinu hér að ofan hljómar dæmi (20b) óeðlilega því að ástandssögnin standa er helst ekki 

notuð í loknu horfi II. 

Athuga ber að hugtökin ástandssögn og breytingarsögn, sem koma fram í skýringunni hér að 

framan, vísa til orðfræðilegra horfa. „Orðfræðilegt horf er ef svo má að orði komast innbyggt í 

merkingu viðkomandi sagnar“ (Jón G. Friðjónsson 1989: 97).  Merking hugtakanna vísar til 

þess að máli skipti hvort verknaður gerist á löngum tíma, standi yfir eða feli í sér breytingu. 

Rétt er að geta þess að orðfræðileg horf eru sveigjanleg í þeim skilningi að ein og sama sögn 

getur ýmist vísað til eins tiltekins verknaðar eða til almenns og endurtekins verknaðar, t.d.: 

(21) a.  Hún er að skrifa bréf. 

        b.  Hún skrifar vel.  

Sögnin skrifa í setningu (21a) er verknaðarsögn. Andlagið bréf gerir verknaðinn einstakan, 

afmarkaðan og tiltekinn. Slíkur verknaður tekur tiltekinn tíma og felur í sér ferli. Sögnin 

skrifa ásamt atviksorðinu vel í setningu (21b) vísar til verknaðar sem er almennur og 

endurtekinn og þar kemur því lokið horf II ekki til greina.  

Í fimmtu lagi er andlag í setningum með loknu horfi II oft ákveðið og er því með greini. 

(22) a. Ég er búinn að fara í leikhúsið. 

        b. Ég er búinn að drekka mjólkina. 

Þetta atriði undirstrikar að lokið horf II vísar oft til einstaks og nýlokins verknaðar. Slíkur 

verknaður er oft um það sem kalla má sameiginlega þekkingu og því er notaður ákveðinn 

greinir.  

2.3 Samanburður lokins horfs І og II 

Hér að framan hefur verið fjallað um merkingarsvið lokins horfs II og hömlur á notkun þess. Í 

þessum kafla verður vikið nánar að atriðum sem eru til þess fallin að greina horfin tvö að. 
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Í fyrsta lagi er lítill en mikilvægur merkingarmunur á milli horfanna tveggja. 

Um merkingarmuninn eru hugtökin nálægur og almennur mikilvægust, sbr.: „Mikilvægasti 

munurinn á loknu horfi І og II kemur þó fram í notkun atvikstáknana, og í því sambandi eru 

hugtökin nálægur, ákveðinn gagnstætt almennur, fjarlægur mikilvægust“ (Jón G. Friðjónsson 

1989: 106).  

Í grein Jóhannesar Gísla kemur fram að atburðarmerking sé ekki notuð í loknu horfi II. Í 

afleiðingarmerkingu er hins vegar einungis notað lokið horf II í íslensku. 

Þegar áhersla er lögð á lok verknaðar er notað lokið horf II. Þessi munur er mikilvægur, sbr: 

there is an important semantic distinciton which turns out to be crucial in discussing 

aspect. The use of completed, however puts too much emphasis on the termination of the 

situation,whereas the use of the perfective puts no more emphasis, necessarily, on the end 

of a situation than on any other part of the situation (Comrie 1978: 18). 

Í öðru lagi er sá munur á notkun horfanna að lokið horf II er notað hömlubundið en lokið horf 

І hömlulaust. 

Lokið horf II eru notað miklu þrengra en lokið horf І. Frumlag í loknu horfi II verður að vera 

lifandi, lokið horf II er ekki notað í þolmynd og atburði eða verknaði sem aðalsögn vísar til er 

oft  nýlokið og hann er ákveðinn. Engar þessar takmarkanir eiga við um lokið horf І. 

Í þriðju lagi er stílmunur á notkun lokins horfs I og II. Dæmi (11a-b), sem nefnd voru áður, 

eru fengin úr raunverulegum heimildum og sýna þau að algengt er að nota lokið horf І í 

fjölmiðlum.  

Einkum er lokið horf I notað í fyrirsögnum þegar um er ræða lokna merkingu. Þrátt fyrir að 

atburðir sem lýst er í fjölmiðlum séu jafnan nýlegir og nálægir í tíma er lokið horf I notað til 

að tjá fjarlægð og hlutleysi.   

Í fjórða lagi er notkun tíða takmörkuð í loknu horfi I. Lokið horf II er notað í nútíð og þátíð og 

getur nútíðin vísað til framtíðar (einkum með verða). Lokið horf І hins vegar getur aðeins 

vísað til þátíðar og nútíðar. Um þetta skal vísað til greinar Jóhannesar: 
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Have-perfects are often degraded when the resultative reading is forced upon them as in 

the following examples with a future perfect (pointed out to me by Höskuldur Þráinsson): 

 (i) a. ?Ég hef bakað köku þegar þú kemur. 

         b. Ég verð búinn að baka böku þegar þú kemur.  (1992: 136)                                                                     

Hér að framan hefur verið fjallað um mun á notkun lokins horfs І og lokins horfs II. Það er í 

sjálfu sér athyglisvert að í íslensku skuli vera tvenns konar lokið horf. Dahl telur að í 

tungumálaheiminum séu alls fjórar gerðir af loknu horfi, þ.e.: 

1. Tengisögn+lýsingarháttur þátíðar af aðalsögn (Copula+past participle of the main verb) 

2. Eignarsambönd með lh.þt. af aðalsögn (Possesive constructions involving a past participle of 

the main verb) 

3. Aðalsögn+smáorð sem merkir „(nú)þegar‟ (Main verb + particle meaning already) 

4. Orðasambönd með sögnum á borð við ljúka (Constructions involving verbs like 

„finish“ og „cast aside“)  (Dahl 2000: 366) 

Lokið horf І í íslensku fellur í flokk 1, þ.e. hafa+lh.þt. og er í þessu tilviki tengiorðið hafa. 

Lokið horf II virðist falla best í flokk 4, þ.e. orðasambandið vera+búinn+að+nh. og er 

sambandið í þessu tilviki með sögninni búa.  Í kínversku er lokið horf myndað á svipaðan hátt 

og í flokki 3, þ.e.: 

(23) a.  吃        看         读       (sagnirnar í nh.) 

        b. 吃过      看过       读过     (sagnirnar í loknu horfi) 

Í dæmi (23) er sýnt að fyrir sagnirnar 吃 (borða),  看 (sjá) og 读 (lesa) eru samsvarandi 

myndanir í loknu horfi: 吃过 (hafa borðað)，看过 (hafa séð) og 读过 (hafa lesið). Táknið 过 

er horfmerki í kínversku og er sjálft smáorð sem þýðir „liðið og farið‟. 

Hér á eftir verður merkingarsvið lokins horfs í kínversku kannað.  
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2.4  Lokið horf í kínversku 
 

Í kínversku er að finna samsvörun sem vísar til horfa í sama skilningi og horf í íslensku enda 

er kínverska „þekkt sem horfamál“ (Xiao og McEnery 2005: 3). 

Hér á eftir verður leitast við að draga upp grófa mynd af notkun horfa í kínversku, einkum 

með tilliti til notkunar og merkingar horfa í íslensku.  

2.4.1 Tákn sem viðskeyti 

Áður en fjallað er um lokið horf í kínversku er nauðsynlegt að víkja að nokkrum atriðum sem 

eru frábrugðin í kínversku miðað við germönsk mál. 

Hvorki nafnorð né sagnir eru beygð í kínversku. Nafnorð hafa  hvorki kyn né fall en þau geta 

verið í eintölu eða fleirtölu. Til að mynda fleirtölu er tákninu 们 (framburður: men) 

einfaldlega bætt við nafnið. 

 (24)   a.               我                                      你                                    孩子   

/ég, mig, mér, mín/          /þú, þig, þér, þín/           /barn, barni, barns/ 

 

            b.               我 们                                你 们                                 孩子们 

    /við, okkur, okkar/           /þið, ykkur, ykkar/         /börn, börnum, barna/                    

Táknið 们 er kallað  fleirtöluviðskeyti (Wu 2003: 15). Þessir liðir standa sem viðskeyti vegna 

þess að þeir  fylgja undantekningarlaust öðrum orðum og get ekki staðið einir og sér. Þeir 

gegna málfræðilegu hlutverki og eru kallaðir hjálpartákn (orðarétt: zhu ci) í kínversku. 

Á sviði sagna eru slík hjálpartákn kölluð hjálparsagnatákn (orðrétt: zhu dong ci), og þessi tákn 

skipta aðalmáli við myndun horfa með sögnum, t.d.:  
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(25) a. 我            去            冰岛。 

           /Ég           fer          til Íslands/ 

        b. 我           去过              冰岛。 

           /Ég         hef farið     til Íslands/ 

Í  setningu (25b) breytir táknið  过 almennri nútíð (25a) í lokið horf.   

 

2.4.2 Horfmerki í kínversku byggð á gagnagrunni the Weekly corpus 

 

Ef líta má á kínversku sem eins konar raðmynd af táknum þá eru orð, orðasambönd og 

setningar mynduð með því að setja tákn á rétta staði samkvæmt málfræðilegum reglum. Hvað 

horf varðar þá eru hjálparsagnatákn sett á eftir aðalsögnum setninga og gefa til kynna horf 

sagnanna. 

Hér á eftir verður litið á þau táknskeyti í kínversku sem samsvara loknu horfi í íslensku. Þau 

eru kölluð táknmerki fyrir lokið horf. 

Richard Xiao og Tony McEnery gáfu út bók sem fjallar um rannsókn á horfum í kínversku. 

Rannsókin er byggð á gagnagrunni fyrir the Weekly corpus. Úrtakið er úr fréttablaðinu The 

South Weekly og þess vegna er notað heitið the Weekly corpus. Þetta fréttablaðið selst í 1.3 

milljónum eintaka og er eitt af stærstu og áhrifmestu blöðunum í Kína. Tímabil úrtaksins er 

heilt ár árið 1995 og efnið var margvíslegt: félagsmál, viðskiptamál og lagamál. Fengin var 

rafræn útgáfa af blöðunum sem könnuð voru. Niðurstaðan er sýnd með eftirfarandi töflu.   
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Aspect 

marker  

POS tag  Frequency  

Training corpus  Test corpus  

Actual -le  ACTL  1,019  119  

COS le  COS  164  11  

Double-role LE  DBL  23  4  

Experiential -guo  EXP  75  9  

Durative -zhe  DUR  196  42  

Progressive zai  PROG  77  11  

Inceptive -qilai  INC  18  2  

Continuative -xiaqu  CONT  8  0  

Delimitative verb 

reduplication  

VDUP  34  4  

Completive RVC 

(wan, guo and hao)  

RVCC  33  12  

Directional RVC  RVCD  740  92  

Result-state RVC  RVCS  780  84  

TOTAL  3,167  390 

    

Table 1.1 Frequency of Aspect Markers in the Weekly corpus                                                          

(Aspect in Mandarin Chinese: A corpus-based study) 

Listinn yfir horfmerkin hér að ofan sýnir að tákn lokins horfs í kínversku eru:  

了（framburður: le) actual: í töflunni er sýnt að le er notað um tvennt: actual eða COS, sem 

stendur fyrir breytingu (change of state). Actual merkir „raunverulegur‟. 

过（framburður: guo) experimental: tengist reynslu. 

完（framburður :wan) completive RVC: lokið, og RVC stendur fyrir „resultative verb 

complement‟, þ.e. fylliorð með vísun til afleiðingar. 
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好 (framburður: hao) completive RVC: eins og hér að ofan. 

Merkingum táknanna verða gerð skil í næsta kafla. Fyrst verður fjallað merkingu hvers tákns 

en síðan um sérmerkingar sem horfatákn.  

2.4.3 Táknin  了  过  完  好 

Ólíkt því sem er í íslensku eru horfmerki í kínversku sjálfstæðar einingar sem viðskeyti. Sum 

tákn geta annars vegar verið eiginlega hjálparsagnir og hins vegar tilheyrt öðrum orðflokkum 

og bera þá merkingu. Aðrar merkingar tákna sýna málfræðilegt hlutverk þeirra sem 

horfmerkja. 

了 （le）er tákn sem gegnir einungis málfræðilegu hlutverki og hefur enga merkingu í sjálfu 

sér. Það er aldrei sjálfstæð eining í setningu. Í einu tilviki ber了 merkingu, þ.e.  í 

orðsambandinu 了结 („binda enda á eitthvað‟) en þá er framburður táknsins öðruvísi. 

Táknið er merki fyrir  lokið horf og vísar til almennra og fjarlægra atburða. Með því er ekki 

lögð áhersla á neinn þátt sem vísar til verknaðar eða ástands, t.d.: 

(26) 他                 吃了                早饭。 

       /Hann      hefur  borðað      morgunmat/ 

Dæmi (26) er almennrar merkingar. Verknaðurinn borða morgunmat átti sér stað áður og það 

skiptir ekki máli hvenær.  

过  (guo) hefur í sjálfu sér eigin merkingu og getur verið sjálfstæð eining í setningum. Það 

getur verið sögn (27a), forsetning (27b), eða nafnorð (27c). 

(27) a.  过                    马路 

          / fara yfir      gangbraut/ 

        b. 飞         过        高山 

          /fljúga    yfir     há fjöll/ 

        c.  过         去 

          /liðið og farið/  (gömlu dagarnir) 
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Táknið 过 sem horfmerki er með atburðamerkingu, sem samsvarar loknu horfi I (28a) eða 

afleiðingarmerkingu, sem samsvarar loknu horfi II (28b). 

(28)  a. 我                    吃过               英式早饭。 

            /Ég             hef  borðað         breskan morgunmat/ 

         b.  我                 吃过                早饭，        就        不             和你们         去吃了。 

            /Ég      er búinn að borða      morgunmat,  ætla   því  ekki     með ykkar    fer og borða/ 

Í dæmi (28a) er lögð áhersla á reynslu en í  (28b) er áherslan á afleiðingu. 

完 （wan）er sagnorð og merkir „ljúka‟ en getur einnig staðið sem lýsingarorð og merkir þá 

„vera búinn‟.  Í gömlum kvikmyndum í Kína kemur þetta tákn alltaf í lok kvikmyndar. 

Táknið leggur áherslu á endaloka verknaðar, t.d.: 

(29)  9点        我               吃完                   早饭。 

        /Kl. 9    ég    var búinn að borða         morgunmat/ 

好  (hao) er sjálft lýsingarorð og þýðir það „gott/fínt/í lagi‟. Með tákninu er einnig lögð 

áhersla á lok verknaðar og bætt er við þeirri merkingu að verknaði sé alveg lokið, t.d.: 

(30) 我              吃好                             早饭，             然后             上学。 

       /Ég      var búinn að borða            morgunmat  og    fór svo      í skóla/ 

Hér á eftir verða tilgreind dæmi til að sýna notkun lokins horfs í kínversku, miðað við 

eftirfarandi dæmi í  framsöguhætti nútíðar. 

(31) 他                写                 信。 

        /Hann         skrifar          bréf/ 

Dæmi (32) hér að neðan sýnir ferns konar lokið horf: 
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(32) a. 他                    写了                  10封信。 

           /Hann           hefur skrifað          10 bréf/ 

        b. 他          之前                 写过              信。 

           /Hann     áður            hefur skrifað       bréf/ 

        c.  他           9点                    写完             信。 

          /Hann       kl. 9      er búinn að skrifa     bréfið/ 

        d.  他            此刻                  写好            信。 

         /Hann           núna          er búinn að skrifa     bréfið/ 

Merkingin í (32a) er sú að einhvern tíma í þátíð skrifaði hann 10 bréf en verknaði er lokið 

núna. Dæmið felur í sér almenna, fjarlæga og endurtekna merkingu.  

Merking í (32b) vísar til þess að sá sem frumlagið vísar til hafi reynslu af því að skrifa bréf og 

því samsvarar setningin atburðarmerkingu í loknu horfi I í íslensku.  

Merkingin í (32c) er sú að verknaður sem skrifa vísar til er yfirstaðinn á þeim tímapunkti sem 

í setningunni felst. En merkingin í (32d) er sú að verknaður sé yfirstaðinn og vel gerður.  

Táknin í setningunum að ofan eru merki fyrir lokið horf í kínversku. Þeim er bætt við sagnir 

og eru ekki sjálfstæðar einingar setninganna. Merkingin er að sá verknaður sem sagnirnar vísa 

til sé liðinn eða honum lokið. Lítillega hefur verið vikið að merkingum horfamerkjanna að 

framan en hér á eftir verður gerð betri grein fyrir á merkingarmun þeirra.  

Horfmerkið 了(le) er tákn fyrir almennt lokið horf. Það tjáir lok hreyfingar, fullkomnu 

aðgerðar.  Táknið 了 þýðir að hreyfingu eða atburði sé lokið (Wu 2003: 29). Það felur í sér 

almenna og endurtekna merkingu, t.d. : 
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(33）a. 他               去了              冰岛。                                                            (nh.去 fara )   

             /Hann        hefur farið        til Íslands/ 

       b. 他              睡了                3天。                                                            (nh. 睡 sofna) 

       /Hann        hefur sofið         í 3 daga/ 

          c. 我              吃了              10个苹果。                                                    (nh. 吃 borða) 

             /Ég            hef   borðað       10 epli/ 

Horfmerkið 过 (guo) merkir fengna reynslu úr fortíð. Táknið 过 kemur á eftir sögnum til að 

sýna að eitthvað gerðist áður. Áhersla í slíkri setningu er á liðna reynslu  (Wu 2003: 13), t.d. : 

(34） a. 他             在北京          住过。                                                           (nh. 住 dvelja) 

              /Hann       í  Peking        hefur dvalið/ 

     b. 我             在那个饭店             吃过。                                                (nh. 吃 borða) 

              /Ég        á þessum veitingarstað        hef borðað/ 

Horfmerkin 完 og 好 merkja bæði að verknaði ljúka einmitt á þeim tíma sem setningin vísar 

til.  Áhersla er á lok verknaðar. 

(35) a. 他                   昨晚8点                    写完                    作业。                (nh. 写 skrifa) 

             /Hann          kl. 8 í gærkvöldi     var búinn að skrifa    verkefnið/ 

         b. 他               马上                           写好                    作业。 

           /Hann           strax             verður búinn að skrifa      verkefnið/ (undanskilið: skrifa vel)      

Munurinn á 完 og 好 er sá að þegar mælandi notar 好 í staðinn fyrir 完  býst hann við að 

gerandi ljúka ekki aðeins verknað heldur ljúki hann honum vel. 好 er lýsingarorð í sjálfu sér 

sem merkir „gott‟, sbr.:       
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 (36) a. 孩子                  吃完。   

           /Barnið             er búið að borða/ 

          b. 客人                  吃好。   

           /Gestur           er búinn að borða/  (undanskilið: sér til ánægju) 

Hér að framan hefur verið fjallað um lokið horf í kínversku. Sjá má að í kínversku er einnig 

sértákn fyrir verknað sem er nýlega lokið. Greint er á milli nýlokins og almenns lokins horfs. Í 

þeim skilningi samsvara síðari tvö táknin 完 og 好 gróflega loknu horfi II í íslensku en með 

því er lögð áhersla á (ný)lokinn verknað.  

Í bókinni eftir Xiao og McEnery er spurt hvort sé nauðsynlegt að greina á milli guo, sem 

horfmerkis eða guo sem afleiðingarfyllingar: 

Is it necessary to differentiate between the aspect marker -guo and the resultative verb 

complement (RVC) guo?  (2004: 3) 

Ef marka má lokið horf í íslensku, þar sem munur á milli afleiðingar og annars konar 

merkingar er mikilvægur að því leyti að notuð eru tvö horf til að greina á milli, þá er svarið 

jákvætt. Horfmerkið guo ber tvenns konar merkingu: atburðar- og afleiðingarmerkingu.                    

3. Lokið horf II í nútímamáli 

Tungumál er ekki kyrrstætt. Það breytist í tímans rás. Dæmi úr nútímamáli benda til þess að 

notkun lokins horfs II hafi aukist og tilhneigingin virðist vera sú að lokið horf II er oft notað 

þar sem vænta mætti lokins horfs I.  

Hér á eftir verður fjallað um raunveruleg dæmi sem sýna þetta.  

3.1 Frávik frá venjubundinni notkun 

 

Í fyrsta lagi er auðfundin dæmi þar sem lokið horf II er notað með almennum tímatáknunum, 

t.d.: 
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(37) a. Við erum búnir að vinna að uppbyggingu sjávarútvegs í eitt hundrað ár á Íslandi. (Frbl. 

12.6.05) 

        b. Við höfum unnið að uppbyggingu sjávarútvegs í eitt hundrað ár á Íslandi.  

Þegar vísað er til nýlokins tíma, nálægs einstaks atburðar, er eðlilegt að nota lokið horf II en 

með loknu horfi І eru tímatáknanir almennar, fjarlægar eða fela í sér endurtekningu (Jón G. 

Friðjónsson 1989:106). Tímatáknun í dæmi (37a) hér á undan fellur í síðarnefnda flokkinn og 

setningin felur í  sér altímamerkingu skv. skilgreiningu Jóhannesar Gísla Jónssonar. Því felst 

frávik í dæmi (37a) en (37b) er í samræmi við venjubundna notkun.  

Í öðru lagi er frumlag í loknu horfi II jafnan lifandi. Í nútímamáli er þó oft vikið frá því, t.d.: 

(38) a.  … lét Herjólfur þá ekki að stjórn og var næstum því búinn að reka afturendann í 

klappirnar (Frbl. 17.4.05). 

        b.  … lét Herjólfur þá ekki að stjórn og hafði næstum því rekið afturendann í klappirnar. 

(39) a. Er fiskveiðistjórnun hér við land búin að vera á villigötum í 30 ár? (Frbl. 7.6.05).               

b. Hefur fiskveiðistjórnun hér við land verið á villigötum í 30 ár? 

Í hvorugri setningunni (38a) og (39a) hér að ofan er frumlag lifand. Herjólfur er heiti á skipi 

og fiskveiðistjórnun er huglægt hugtak. Í dæmunum er notað lokið horf II þar sem eðlilegra 

væri að nota lokið horf I (38b) og (39b). 

Í þriðju lagi setur merking sagna ákveðnar hömlur um notkun lokins horfs II, þ.e. lokið horf II 

er ekki notað með dvalarsögnum, sögnum sem vísa til líkamsástands eða hugarástands, 

breytingar eða augnabliks. Dæmi úr samtímamáli sýna að oft er vikið frá þessu, t.d. : 

(40) a. Allt er búið að ganga vel frá fyrsta degi, veðrið er búið að haldast gott (Útv. 1.7.06). 

        b. Allt hefur gengið vel frá fyrsta degi, veðrið hefur haldist gott. 

Sögnin haldast vísar til ástands og því er dæmi (40b) eðlilegra en dæmi (40a).  

Sögnin spila í dæmi (41) að neðan, að viðbættu atviksorðinu vel vísar til endurtekins 

verknaðar en ekki einstaks. Dæmi (41a) sýnir því frávik en dæmi (41b) hljómar eðlilega:   
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(41) a. Argentínumenn eru búnir að spila betur en Bandaríkjamenn (Sjónv. 2. 9.06). 

        b. Argentínumenn hafa spilað betur en Bandaríkjanmen. 

Hugarástandssagnirnar skilja í dæmi (42) að neðan og elska í dæmi (43) eru venjulega ekki 

notaðar í loknu horfi II. Sjá má frávik frá því í dæmi (42a) og (43a) en dæmi (42b) og (43b) 

eru eðlileg. 

(42) a. Hvað býr í manninum var ég búinn að skilja (GD 2006: 106). 

        b. Hvað býr í manninum hef ég skilið. 

(43) a. Ég er búinn að elska fótbolta alla ævi (NFS 20.11.2006). 

        b. Ég hef elskað fótbolta alla ævi. 

Í dæmi (44) er sögnin styttast breytingarsögn. Breytingarsagnir eru helst ekki notaðar með 

loknu horfi II. Dæmi (44a) sýnir því frávik en dæmi (44b) hljómar eðlilega. 

 (44) a. Þessi námstími (á Bifröst) er búinn að styttast mikið (Útv. 23.7.06). 

        b. Þessi námstími (á  Bifröst) hefur styst mikið. 

Sögnin bila er augnablikssögn. Af slíkum sögnum er yfirleitt ekki myndað lokið horf II. 

Dæmi (45a) sýnir frávik en dæmi (45b) hljómar eðlilega. Þar við bætist að í dæmi (45) er að 

finna ákvæðisliði sem hafa almenna og endurtekna vísun en með slíkum liðum er fremur 

notað lokið horf I en II. 

(45) a. Þetta (sæstrengur) er búið að bila of oft (átta sinnum á þessu ári) (Mbl 29.7.05). 

         b. Þetta (sæstrengur) hefur bilað of oft (átta sinnum á þessu ári). 

Í þessum kafla hafa verið sýnd dæmi sem benda til þess að lokið horf II sé í mörgum tilvikum 

notað þar sem vænta mætti lokins horfs I.  
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3.2 Sveigjanleg notkun í nútímamáli 
 

Í upphafi var vikið að því að horf væri frekar huglægt hugtak eða afstætt fremur en það væri 

hlutstætt og skýrt afmarkað. Þessi sveigjanleiki gerir mælendum kleift að nota horf á 

frjálslegan hátt, þeir geta í mörgum tilvikum notað hvort sem er lokið horf I eða II. Hvað 

varðar val milli lokins horfs I og II er aðalatriði „hugtökin nálægur, ákveðinn gagnsætt 

almennur fjarlægur. Þessi hugtök eru hins vegar afstæð og teygjanleg, málnotandi getur að 

verulegu leyti ákveðið sjálfur hvað hann telur nálægt og hvað fjarlægt“ (Jón G. Friðjónsson 

1989:106).      

Sem dæmi um þetta skal tilgreint dæmi úr nútímamáli: 

(46) a. Hann segist sáttur þegar hann lítur yfir farinn veg á þessum tímamótum. ,,Þetta er 

búinn að vera frábær ferill, mér finnst það. Ég er búinn að vera rosalega 

hamingjusamur og ánægður með það sem ég er búinn að gera” (Frbl. 05.03.2011). 

        b. Hann segist sáttur þegar hann lítur yfir farinn veg á þessum tímamótum. ,,Þetta hefur 

verið frábær ferill, mér finnst það. Ég hef verið rosalega hamingjusamur og ánægður 

með það sem ég er búinn að gera” 

Sögnin vera er ástandssögn og því er óvenjulegt að nota hana í loknu horfi II. Í venjubundinni 

notkun væri að vænta lokins horfs I, eins og sýnt er í dæmi (46b). En í dæminu kemur fram að 

mælandi lítur yfir farinn veg á þessum tímanótum, þannig að er lögð áhersla á nýlokna 

merkingu.  

En hugtakið orðfræðilegt horf sem takmarkar notkun lokins horfs II er einnig sveigjanlegt 

eftir samhengi. Stefán Einarsson segir að af mörgum sögnum megi nota lokið horf II  í lokinni 

merkingu en ekki sé hægt að nota það með öllum sögnum, t.d. ekki með dvalarsögnum eins 

og vera, sofa, standa, o.s.frv., nema verknaður sem dvalarsögnin vísar til sé sérstaklega 

tiltekinn.  

Many verbs take vera búinn to indicate completed action … But it is not possible to use 

vera búinn with some verbs, for example the durative verbs vera be, stay, sofa sleep, 
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standa stand, sitja sit, liggja lie, unless the duration is specified : ég er búinn að sofa tvo 

tíma (1945: 147) … 

Jón G. Friðjónsson bendir einnig á varðandi kröfu um orðfræðilegt horf að einkenni á notkun 

lokins horfs II sé það að sagnir í loknu horfi geti að jafnaði ekki verið dvalarsagnir, út af þessu 

getur þá brugðið, sbr.: 

(47) Hann er búinn að standa við borðið í allt kvöld.  

Þó að sögnin standa sé að jafnaði dvalarsögn er hún notuð sem verknaðarsögn í sambandinu 

standa í allt kvöld í dæmi (47). Tímaatviksliður gerir verknaði tiltekinn í staðinn fyrir almenna 

lýsingu.  

Í þessum kafla hafa verið tilgreind dæmi sem benda til þess að notkun lokins horfs II hafi 

aukist á kostnað lokins horfs I. Málnotandi getur að nokkru leyti ákveðið sjálfur hvað hann 

telur nálægt og hvað fjarlægt.  
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4. Lokaorð  
 

Í ritgerð minni hefur verið fjallað lokið horf I og II í íslensku og leitast við að gera grein fyrir 

því sem greinir þau að. Til þess að skilja málfræðifyrirbærið betur var einnig skoðað lokið 

horf og notkun þess í kínversku.  

Notkunardæmi úr nútímamáli benda til þess að takmarkanir á notkun lokins horfs II hafa 

breyst og lokið horf II sæki á, sérstaklegt í talmáli.  

Bent var á að í gagngrunni sem notaður var við rannsókn á kínverskri tungu, komi fram 

tölulegar staðreyndir um notkun horfa í kínversku. Áhugarvert er að bera saman lokið horf í 

kínversku og íslensku. Skilningurinn minn á kínversku hefur aukist með því að bera saman 

notkun horfa í tungumálunum tveimur. Þekking á horfum í kínversku og samanburður við 

íslensku mun koma mér að gagni við frekara nám og störf.  
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