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Ritgerð þessi er lögð fram til M.A. prófs í íslenskri málfræði við Hugvísindadeild 

Háskóla Íslands. Ritgerðin er unnin undir leiðsögn Ástu Svavarsdóttur, 

rannsóknardósents við Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum og Rannveigar 

Sverrisdóttur, lektors í táknmálsfræði við Háskóla Íslands. Ég þakka þeim kærlega 

fyrir yfirlestur, uppbyggileg ráð og það að taka vel í þetta verkefni allt frá byrjun þess.  

Ég hef lengi haft áhuga á íslensku táknmáli og þess vegna hóf ég nám í 

táknmálsfræði við Háskóla Íslands skólaárið 2004. Ég tók táknmálsfræði til 30 

eininga sem aukafag við aðalfagið mitt sem var sænska til B.A. prófs. Námið í 

táknmálsfræði reyndist mér töluvert erfiðara en ég hafði haldið að óreyndu. Það var 

m.a. vegna þess að Táknmálsorðabók, sem er eina útgefna orðabókin með íslensku 

táknmáli, var alls ekki eins góð og ég hafði vænst. Á henni varð ég samt að byggja að 

verulegu leyti. Sum tákn í henni er hætt að kenna og nota. Önnur tákn eru sérstaklega 

búin til, þó að þau séu ekki notuð í íslensku táknmáli. Sjálf orðabókin er byggð á 

íslensku ritmáli en ekki íslensku táknmáli. Ég hefði kosið orðabók sem gæti nýst mér 

betur í náminu en því miður hefur engin önnur íslensk táknmálsorðabók verið gefin 

út. Námskeið í orðabókafræði sem ég sótti og var hluti af M.A. námi mínu í íslenskri 

málfræði við Háskóla Íslands vakti áhuga minn á orðabókafræði og orðabókagerð. 

Hugmyndin um íslenska táknmálsorðabók vaknaði í tengslum við námskeiðið og er 

fjallað nánar um hana og þróun hennar í þessari M.A. ritgerð minni í íslenskri 

málfræði. 

Ég byrjaði að skrifa ritgerðina vorið 2007 og fljótt kom í ljós að viðfangsefnið 

var erfitt og krefjandi og ekki var um auðugan garð að grisja hvað það snerti hér á 

landi. Ég fékk tækifæri í maí 2007 að sækja málþingið Teckenspråken i Norden: 

dokumentation och lexicografiskt arbete í Háskólann í Stokkhólmi. Þar kynntist ég 

fræðimönnum á Norðurlöndum sem vinna að, eða hafa unnið að, gerð 

táknmálsorðabóka og hugmyndum þeirra. Ég hélt fyrirlestur á þessu málþingi sem 

fjallaði um hugmyndir mínar varðandi gerð nýrrar íslenskrar táknmálsorðabókar og 

var ferð mín styrkt af Rannsóknasjóð Háskóla Íslands. Þetta málþing hjálpaði mér 

mjög mikið í vinnunni að ritgerðinni. 

 Valgerður Stefánsdóttir, forstöðumaður Samskiptamiðstöðvar heyrnarlausra 

og heyrnarskertra og Júlía Guðný Hreinsdóttir, fagstjóri við Samskiptamiðstöð 



heyrnarlausra og heyrnarskertra, fá mínar bestu þakkir fyrir veitta aðstoð og 

upplýsingar. Júlíu Guðnýju Hreinsdóttur þakka ég einnig fyrir að hafa verið táknari á 

sumum myndböndum. Ástu Baldursdóttur þakka ég hjartanlega fyrir ómetanlega 

samvinnu við vinnslu kafla 4, fyrir að hafa verið táknari á flestum myndböndum og 

umræður um táknin. Við Ásta unnum á tímabilinu frá haustinu 2007 til vorsins 2008 

að gerð verkefnis- og orðabókaráætlunar fyrir nýja íslenska táknmálsorðabók á 

Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra. Orðabókaráætlunin byggist á 

þeirri hugmynd sem ritgerð mín fjallar um. Verkefnið var styrkt af Minningarsjóði 

Margrétar Björgólfsdóttur. Huldu Maríu Halldórsdóttur þakka ég fyrir að hafa verið 

táknari á sumum myndböndum. Einnig vil ég þakka nemendum í táknmálsfræði á 

þriðja ári veturinn 2007 fyrir gagnlegar umræður um íslenskt táknmál. Auði 

Sigurðardóttur og Kristínu Irene Valdimarsdóttur þakka ég fyrir að leyfa mér að vitna 

í B.A. ritgerðir þeirra í táknmálsfræði við Háskóla Íslands. 

 Síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir skilning og þolinmæði á 

meðan ég vann að ritgerðinni. 
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1. Inngangur 

1.1 Almennt um ritgerðina 

Það getur reynst mörgum erfitt að skilja tiltekið orð ef þeir vita ekki hver merking 

þess er og þeir geta ekki flett orðinu upp í orðabók. Orðaforði mála er eitt af því sem 

mörgum þykir erfitt að tileinka sér þegar þeir læra nýtt mál. Þar eru táknmál ekki 

undanskilin. Íslenskt táknmál býr yfir miklu orðasafni líkt og íslenska og önnur 

raddmál það getur því verið strembið að skilja ekki merkingu og myndun tákna og 

hafa ekki aðgang að orðabók sem gæti aukið skilning á málinu.  

Höfundur hefur rætt við nokkra einstaklinga um ástæður fyrir því að þeir hafi 

hætt við að læra meira í íslensku táknmáli. Áhuginn er vissulega til staðar en mörgum, 

sem hafa lært eitthvað í íslensku táknmáli, finnst erfitt að skilja og nota táknin sem 

þeir hafa lært. Það veldur því að þekking fólks staðnar. Meginástæðan er skortur á 

hjálpargögnum, einkum góðri aðgengilegri íslenskri táknmálsorðabók. Það varð 

kveikjan að þessari rannsókn, tillögu að gerð nýrrar íslenskrar táknmálsorðabókar. 

 Markmið þessarar ritgerðar og aðalviðfangsefni hennar er fyrst og fremst að 

leggja fram tillögu að gerð nýrrar íslenskrar táknmálsorðabókar en ekki síst að gefa 

góða heildarlýsingu á hljóðkerfisfræðilegum og morfólógískum1 ferlum í táknmálum 

almennt. Ritgerðin fjallar einna helst um fræðilegar forsendur fyrir gerð nýrrar 

íslenskrar táknmálsorðabókar sem byggir á íslensku táknmáli auk hagnýtra forsenda 

fyrir gerð hennar. Ekki verður leitast við að útlista hvernig hin fullkomna og 

endanlega táknmálsorðabók á að vera, enda ekki víst að hún verði nokkurn tíma að 

veruleika. Hér verður reynt að leggja fram raunhæfar tillögur sem standast þær 

fræðilegu kröfur sem gera má til bóka af þessu tagi. Það er heldur ekki ætlunin að 

veita nákvæm svör við þeim spurningum sem varpað er fram í textanum, því oftast er 

ekki hægt að gefa eitt einhlítt svar. Rannsóknin er margþætt. Þau 

rannsóknarviðfangsefni sem eru í brennidepli í ritgerðinni eru m.a.: hugsanlegir 

notendur íslenskrar táknmálsorðabókar, hlutverk orðabókarinnar og hvernig hún muni 

tengjast t.d. stöðlun íslensks táknmáls. Rannsóknin beinist einnig að því hvernig 

efnisöflun fer fram, með tilliti til þess að íslenskt táknmál hefur ekki ritkerfi og tákn 

eru ekki sérstaklega búin til í íslenska táknmálsorðabók, og hvað ákvarðar val á 
                                                 
1 Hugtakið morfólógía var valið í staðinn fyrir orðmyndunar-, orðhluta- og beygingarfræði m.a. vegna 
þess að það er ekki til neitt íslenskt orð sem nær til allra þessara þriggja hugtaka. Þetta er langt heiti á 
íslensku og í hvert skipti sem um morfólógískt ferli er rætt hefði átt að tilgreina á íslensku um hvers 
konar ferli nákvæmlega sé að ræða, eitthvað sem gæti reynst mjög erfitt sérstaklega hvað táknmál 
varðar. Í slíku tilviki væri einungis um þýðingu á hugtakinu morfólógía að hluta til að ræða en ekki 
algjöra. 
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táknum í hana. Reynt verður að finna æskilega tilhögun á innbyrðis röðun flettiorða 

og aðgangi að þeim. Auk þess verður komið inn á það hvers konar upplýsingar eru 

gefnar upp um uppflettiorðið í flettugreininni. Einnig verður heildarútlit 

orðabókarinnar skoðað, þ.e. hvað annað en flettuskrá er æskilegt að hafa í 

orðabókinni.Ýmis vandamál sem tengjast framsetningu orðasafnseininga íslensks 

táknmáls í nýja íslenska táknmálsorðabók og hugsanlegar úrlausnir þeirra verða 

einnig athugaðar. Fyrirhugað er að táknmálsorðabókin verði á rafrænu formi og 

verður kastljósinu því varpað að kostum og göllum þess útgáfuforms. 

 Þetta viðfangsefni er forvitnilegt en ekki síst hagnýtt af ýmsum ástæðum. Það 

er forvitnilegt því þetta viðfangsefni hefur ekki verið kannað hérlendis út frá því 

sjónarhorni sem gert er í þessari rannsókn, þ.e. hvernig á að búa til rafræna 

táknmálsorðabók fyrir íslenskt táknmál þannig að hún innihaldi tákn sem uppflettiorð 

en ekki ritorð. Auk þess að aðgangurinn að táknunum sé á forsendum íslensks 

táknmáls en ekki íslensku, að orðabókin sýni merkingu og notkun táknanna á 

orðabókarfræðilegum grundvelli, að hún endurspegli tækniþróunina og sé 

notendavæn. Hagnýtu gildi rannsóknarinnar eru fólgin í því að tillagan að orðabókinni 

er framkvæmanleg og hægt er að styðjast við hana ef til gerðar nýrrar íslenskrar 

táknmálsorðabókar kæmi. Ný íslensk táknmálsorðabók væri því afleiðing tillögunnar.  

 Það er ekki auðvelt að búa til orðabækur. Mörg vandamál fylgja orðabókagerð. 

Mörg þeirra vandamála sem koma upp við gerð táknmálsorðabóka eru af svipuðu toga 

og þau sem koma upp við gerð almennra orðabóka. Sem dæmi mætti nefna 

aðgreiningu milli afbrigða og samheita, tengslin milli samýrða og margræðni og 

framsetningu samýrðra og margræðra orða. Gerð táknmálsorðabókar minnir á gerð 

orðabókar á máli sem hvorki hefur verið rannsakað né hefur ritkerfi. Í slíkum tilvikum 

þarf vinnan að orðabókinni að byrja frá grunni, finna þarf lausn á því hvernig sýna á 

uppflettiorðin og hvernig aðgangurinn að þeim eigi að vera. Svipuð vandamál koma 

upp á við gerð táknmálsorðabóka, þ.e.a.s. hvernig aðgangurinn að táknunum eigi að 

vera með tilliti til þess að táknmál hafa ekki ritkerfi og ómögulegt væri að búa til 

sérstakt ritkerfi fyrir tiltekna táknmálsorðabók. En segja mætti að helstu vandamál við 

gerð táknmálsorðabóka umfram aðrar orðabækur varði fyrst og fremst það hvernig 

tákn eru sýnd í orðabókinni: með myndum, myndböndum, glósum2 eða með orði úr 

                                                 
2 Glósa er orð úr íslensku raddmáli sem lýsir merkingu táknsins og er íslenska orðið í grunnmynd: 
nafnorð í nf., et. án greinis eða í fleirtölu, ef við á, lýsingarorð og lýsingarháttur þátíðar í nf., et., kk., en 
sagnorð í nafnhætti eða í 3.p., et., þátíð, ef við á. Glósunin gengur út frá því að notandinn kunni málið 
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raddmálinu. Auk þess er enginn samræmdur staðall til fyrir innbyrðis röðun tákna í 

táknmálsorðabók, sbr. stafróf í raddmálum. Leitað verður svara við því á hvaða 

forsendum á að færa tákn inn í orðabókina. 

 Þar sem þessi ritgerð er lögð til M.A. prófs í íslenskri málfræði gæti 

einhverjum þótt einkennilegt að hún fjalli um gerð nýrrar íslenskrar 

táknmálsorðabókar. En eins og kunnugt er er íslenskt táknmál einkum einskorðað við 

Ísland. Þar sem íslenska og íslenskt táknmál eru nágrannamál er nánast óhjákvæmilegt 

að málfræðileg og félagsleg tengsl myndist milli íslensks táknmáls og íslensku. Eins 

og verður fjallað um í ritgerðinni er íslenska markmál í fyrirhugaðri orðabók, þ.e.a.s. 

allar skýringar eru gefnar á íslensku. Þessar skýringar þurfa að endurspegla nákvæma 

merkingu táknanna, þ.e. þær verða að vera í samræmi við eðli táknanna; 

nafnorðakennd tákn eru sýnd með nafnorðum, sagnorðakennd tákn eru sýnd með 

sagnorðum o.s.frv. Orðmyndirnar á báðum málum eiga að vera í sama orðflokki. 

Orðmyndunin er hluti af málfræði málanna, raddmáls sem táknmáls. Í umræðu um 

raddmál og táknmál í þessari ritgerð má bæði finna dæmi úr íslensku og íslensku 

táknmáli. Með þessum dæmum er málfræðilegur samanburður á málunum gerður.  

 

1.2 Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerð þessi er gefin út á pappír. Útgáfunni fylgja dæmi á íslensku táknmáli á 

geisladiski. Dæmin vísað er í í þessari ritgerð eru eingöngu sýnd með myndböndum 

og eru tákn sýnd í eðli sínu, þ.e.a.s. í þrívídd. Hvert dæmi er vistað á geisladisknum 

undir tilteknu heiti sem samsvarar heiti viðkomandi dæmis í ritgerðinni. 

 Ritgerðin er byggð upp í fimm köflum. Kaflar 2 og 3 eru fræðilegir kaflar en 

kafli 4 er meginkafli ritgerðarinnar og þar er fjallað um hagnýtingu rannsóknarinnar. 

Ritgerðinni lýkur með lokaorðum í fimmta og síðasta kaflanum.  

Í kafla 2 er vikið nánar að orðasafnseiningunum í raddmálum og táknmálum. 

Fjallað er um mismunandi hugtök, sem eru notuð í tengslum við orðasafnið, bæði í 

raddmálum og táknmálum. Rætt er um hljóðkerfisfræði í radd- og táknmálum en þó 

málin séu ólík er hljóðkerfisfræðilega þætti að finna í þeim báðum. Hljóðkerfisfræði 

fjallar um það hvernig hljóð og hljóðön skipast í hljóðkerfi tungumála og það hvaða 

reglur gilda í málum um tilbrigði í framburði hljóða og samspil þeirra; m.ö.o. lýsir 

                                                                                                                                            
sem glósað er. Glósan getur einnig verið orðasamband eða heil setning á íslensku. Merking tákna er 
glósuð með hástöfum og í sumum tilvíkum er íslensk túlkun gefin. 
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hljóðkerfisfræði minnstu merkingargreinandi einingum málsins og þeim einingum 

sem eru leyfilegar í málinu eða ekki. Hljóðkerfin eru mismunandi milli mála. Þó að 

táknmál sé ólíks eðlis samanborið við raddmál er talað um hljóðkerfisfræði í 

táknmálum því að táknum má skipta í smærri einingar og mynda þessar einingar 

saman tákn sem eru merkingarbær. Þessar einingar bera enga merkingu þegar þær 

standa einar og sér. Einingarnar geta raðað sér saman á óendalega margan hátt. Ólíkir 

aðgreinandi þættir og lágmarkspör eru einnig einkennandi fyrir táknmál almennt. 

Í þessum kafla er einnig fjallað um morfólógíu og er vikið nánar að ólíkum 

morfólógiskum ferlum. Orðmyndun og orðhlutar tengist stökum orðum og táknum en 

beygingin sýnir hverju er breytt í orðinu eða tákninu. Eins og í raddmálum eru til 

einingar í táknmálum sem hafa morfólógískt gildi en ekki orðasafnsgildi. Slíkar 

einingar greina tákn formlega að, sem dæmi má nefna handform, myndunarstað, 

afstöðu, látbrigði og hreyfingu.  

Í kaflanum er greint frá því hvað raddmál og táknmál eiga sameiginlegt og 

hvað er ólíkt með þeim. Í lok kaflans er gefið stutt yfirlit yfir það sem greinir íslenskt 

táknmál frá öðrum táknmál. Kafli 2 er lengsti kafli ritgerðarinnar. Meginástæðan þess 

er að það vantar heildarlýsingu á íslensku táknmáli, líkt og hægt er að finna um 

íslensku. Með því að fjalla um hljóðkerfisfræði og morfólógíu í táknmálum almennt 

vonaðist höfundur eftir því að lesendur myndi sér skoðun á þeim málfræðiferlum sem 

eru til staðar í táknmálum almennt og í íslensku táknmáli í þessu tilviki. Höfundi þótti 

ástæða til þess að fjalla nánar um helstu hliðar málsins og tengja hljóðkerfisfræði og 

morfólógíu í táknmálum við efni ritgerðarinnar. Gerð orðabóka tengist ekki einungis 

því að lýsa merkingu orða og tákna heldur einnig orðmyndun og beygingu 

orðasafnseininganna. Þessi lýsing á að vera hjálpartæki fyrir lesandann þegar hann les 

kafla 4. Hún á fyrst og fremst að ýta undir betri skilning á því hvers vegna höfundur 

leggur til að ýmsar upplýsingar um uppflettiorðið séu gefnar í orðsgreininni en aðrar á 

öðrum stað í orðabókinni, þ.e.a.s. í lýsingu íslensks táknmáls. Auk þess er um flókið 

hugtakakerfi að ræða og engin samræmd hugtakanotkun er til. 

Í kafla 3 eru skýringar gefnar á þeim orðabókafræðilegu hugtökum sem eru 

notuð í ritgerðinni, ásamt þeim orðabókafræðilegu lögmálum sem gilda almennt fyrir 

gerð orðabóka. Þá er gerð grein fyrir gerð táknmálsorðabókum almennt og helstu 

einkennum þeirra. Dæmi eru sótt í erlendar rafrænar táknmálsorðabækur og eru helstu 

fyrirmyndir við gerð tillögu að táknmálsorðabók fyrir íslenskt táknmál Ordbog over 
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Dansk tegnsprog (2008), SUVI (finnsk táknmálsorðabók, 2003) og Lexin- 

orðabækurnar (sbr lýsingu á bls. 79). 

Í kafla 4 er rætt um meginviðfangsefni ritgerðarinnar, þ.e.a.s. um hagnýta 

tillögu að gerð nýrrar íslenskrar táknmálsorðabókar. Kaflinn hefst á frásögn um þá 

vinnu sem hefur verið unnin á Íslandi í tengslum við gerð táknmálsorðabóka. Ítarlega 

er greint frá forsendum fyrir gerð nýrrar íslenskrar táknmálsorðabókar, m.a. er fjallað 

um þörfina fyrir slíkri orðabók, notendahópinn, efnisöflun, efnisval og efnisskipan 

orðabókarinnar. Einnig er vikið að ýmsum vandamálum við gerð 

táknmálsorðabókarinnar og hugsanlegum úrlausnum þeirra. Hagnýting 

rannsóknarinnar er í brennidepli og tengist hún framkvæmd tillögunnar. Kostir og 

gallar ýmissa aðferða í tengslum við gerð íslenskrar táknmálsorðabókar eru einnig 

ræddir. Ritgerðinni lýkur með lokaorðum í kafla 5. 
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2. Táknmál  

2.1 Inngangur 

Táknmál eru náttúrleg sjálfsprottin mál. Þau eru numin með sjóninni og er rýmið notað til 

þess að tákna í. Táknrýmið gegnir mikilvægu málfræðilegu hlutverki í táknmálum en 

engu í raddmálum heims. Táknmál eru ekki alþjóðleg fremur en raddmálin. Þannig er 

munur á sænsku, dönsku, íslensku og norsku táknmáli eins og gildir um raddmálin. 

Íslenskt táknmál er minnihlutamál sem einskorðast við Ísland og er einkum kallað 

táknmál í daglegu tali. 

 Táknmál eru ekki túlkun talaðs máls heldur eru þau sjálfstæð mál. Táknmál 

hafa málfræðilegar reglur, setningarbyggingu og hugtakagrunn eins og raddmálin. Það 

að táknmál hafa ekki hljóð og ritkerfi gerir almenn táknmál frábrugðin raddmálum 

heims.  

Í samanburði táknmáls við raddmál eru hendur og líkami ígildi raddar en augu 

ígildi heyrnar (Battison 1980, endurprentað í Valli og Lucas 2000:240). Frá 

málfræðilegu sjónarhorni má skilgreina höndina ásamt handforminu sem talfæri, 

hreyfinguna sem hljóðmyndun og myndunarstaðinn sem staðinn þar sem táknið er 

myndað. Handformið, hreyfingin og myndunarstaðurinn kallast einnig hlutar tákna (e. 

manual elements). Svipbrigði og munnhreyfingar kallast látbrigði (e. non-manual 

elements). Tákn eru mynduð úr ólíkum breytum og látbrigðum. Látbrigðin afmarka 

merkingu tákna. Einnig eru til tákn sem eru mynduð eingöngu úr látbrigðum.  

Tákn eru flokkuð sem stakhandar- eða tvíhandatákn. Hægri höndin er oftast 

virk og sú vinstri óvirk. Því er þó öfugt farið ef táknandi er örvhentur. Glósur og ýmis 

hljóðritunarkerfi, eins og HamNoSys3 og SignWriting4, eru notuð til þess að skrá 

málin niður en ekki síst til þess að rannsaka þau.  

                                                 
3 HamNoSys ― Hamburg Notational System; Bentele (1999) bendir á að þetta kerfi hefur verið þróað 
sem verkfæri fyrir vísindalegar rannsóknir á táknmálum. Það er einhvers konar hljóðkerfisfræðilegt 
kerfi. Hljóðritunin er nákvæm en að sama skapi tímafrek. Kerfið gerir það m.a. kleift að skrá niður 
látbrigði og er hægt að nota það fyrir hvaða táknmál sem er. 200 tákn (e. symbol) eru notuð sem ná yfir 
handform, staðsetningu, hreyfingu og afstöðu handa. Þessi tákn eru íkónísk og það er mjög auðvelt að 
bera kennsl á þau. 
4 SignWriting ― Tilgangur þessa kerfis er dagleg notkun til samskipta með „stöfum“ á táknmálum. 
Hreyfingarnar liggja til grundvallar í þessu kerfi. Þær eru skráðar í almennu (e. generic) formi. Formið 
gengur ekki út frá því að skrásetjarinn hafi einhverja vitneskju um málið sem er verið að skrá niður, 
heldur fer formið eftir því hvernig líkaminn lítur út þegar hann hreyfist. Þetta kerfi býður einnig upp á 
að látbrigði séu skráð niður. Kerfið er þróað úr öðru kerfi sem tengist lýsingu á danshreyfingum. 
SignWritting tengist hvorki öðrum skriftkerfum né á rætur sínar að rekja til málvísindalegs grunns 
(Bentele 1999). 
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Notendur táknmála eru döff5, þ.e. heyrnarlausir og heyrnarskertir einstaklingar, ásamt 

fjölskyldumeðlimum, vinum, samstarfsmönnum og þeim sem nota táknmál 

atvinnubundið, t.d. túlkum. Táknmál er talið móðurmál þeirra einstaklinga sem líta á 

táknmál sem þeirra fyrsta tungumál, þ.e. það tungumál sem lærist fyrst á ævinni. Skv. 

þessari skilgreiningu eru u.þ.b. 300 einstaklingar sem hafa íslenskt táknmál að 

móðurmáli. Þeir sem nota íslenskt táknmál daglega, en hafa það þó ekki sem 

móðurmál, eru miklu fleiri, þótt engar nákvæmar tölur liggi fyrir. 

Þeir heyrnarlausu og heyrnarskertu einstaklingar sem misstu heyrnina í 

bernsku, þ.e. áður en þeir höfðu lært íslensku, líta á íslenskt táknmál sem móðurmál. 

Aðrir sem misstu heyrnina seinna á ævinni og eftir að hafa lært íslensku, nota flestir 

íslenskt táknmál sem annað mál6 í daglegum samskiptum. Sumir heyrnarskertir 

einstaklingar nota alltaf íslenskt táknmál en aðrir sjaldan. 

 Í 2.2 er vikið nánar að orðasafnseiningunum í raddmálum og táknmálum og 

ólíkum hugtökum sem eru notuð í tengslum við orðasöfn í raddmálum og táknmálum. 

Í 2.3 er fjallað um hljóðkerfisfræði í táknmálum. Í 2.4 er sagt frá morfólógíu í 

táknmálum. Þar er vikið nánar að morfemum í radd- og táknmálum (2.4.1) og að 

ólíkum morfólógískum ferlum (2.4.2). Í 2.4.2.1 er nánar sagt frá myndunarferlum 

tákns (e. sign formation process) og í 2.4.2.2 er fjallað um smábreytingaferli tákns (e. 

process of sign modification). 2.4.2.2 er skipt í tvennt: annars vegar er rætt um 

smábreytingu nafnorða í 2.4.2.2.1 en hins vegar um smábreytingu sagnorða í 

2.4.2.2.2. Í 2.4.3 er greint frá öðrum ferlum er tengjast myndun tákna. Í 2.5 eru 

einkenni raddmála og táknmála athuguð og gerð er grein fyrir því hvað raddmál og 

táknmál hafa sameiginlegt og hvað er ólíkt á milli þeirra. Í 2.6 er stutt yfirlit yfir það 

sem er ólíkt á milli íslensks táknmáls og annarra táknmála. Kaflanum lýkur með 

lokaorðum í 2.7. 

 

2.2 Tákn og orðasafn 

Í þessum kafla er fjallað um hugtakið tákn og margræðni þess. Hér er einnig greint frá 

því hvernig orðasafnseiningin í táknmálum tengist orðasafninu sjálfu. 

Þegar talað er um það að fólk kunni tiltekið mál er yfirleitt átt við það að fólk kunni 

orðin í því máli. En hvað er það sem stendur á bak við orðin sem fólk kann? Það sem 
                                                 
5 Döff — Einstaklingur sem hefur heyrnarlausa sjálfsmynd. Það merkir að hann sé heyrnarlaus og 
samþykki íslenskt táknmál sem sitt fyrsta mál eða móðurmál. Einstaklingar sem eru ekki fæddir 
heyrnarlausir geta samsamað sig með döff samfélagi.   
6 Annað mál — Það tungumál sem lærist næst á eftir móðurmálinu. 
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stendur á bak við er það að fólk þekkir mynd orðsins (útlit þess) og merkingu þess. 

Bæði orðmyndin og merkingin eru hluti af málvísindalegu tákni (e. linguistic sign). 

Málvísindalegt tákn í anda de Saussure (1964:67) er skilið sem tvíhliða fyrirbæri: 

 

 táknmið (e. signifié) 
 táknmynd (e. signifiant) 
 

Samkvæmt kenningu de Saussure (1964) er táknið ofið úr tveimur órjúfanlegum 

þáttum.  

Annar þeirra er táknmyndin, t.d. hljóð, skrift, hreyfing. Táknmyndin er form 

orðsins, uppbygging orðsins úr hljóðkerfisfræðilegum einingum, þ.e. röð bókstafanna 

og hljóðanna, t.d.: H-U-N-D-U-R. Táknið vísar til einhvers, táknið stendur í stað þess 

sem það vísar til. Þessi táknmynd tengist táknmiði eða hugtaki, sem er hin hlið 

táknsins. Táknmiðið er hugmyndin eða hluturinn sem birtist í huga okkar þegar við 

heyrum eða lesum táknmyndina. Þannig er táknmið fyrir táknmyndina H-U-N-D-U-R, 

lítill eða stór taminn fulltrúi fyrir hund. 

Táknmiðið er hugmynd en ekki viðmið sem er raunverulegur hlutur. 

Sambandið á milli táknmyndar og táknmiðs er tilviljunarkennt. Engin bein tengsli er 

að finna á milli formsins og hugmyndarinnar. Engin náttúruleg tengsli eru á milli 

forms og merkingar, þ.e. engin sjálfsögð tengsl eru á milli þess af hverju bókstafirnir 

H-U-N-D-U-R (eða hljóð þessara fónema) mynda nákvæmlega þessa mynd í huga 

okkar af litlu eða stóru tömdu dýri með fjóra fætur, skinn og skott. Notendur 

viðkomandi máls hafa samþykkt og lært að þessir bókstafir eða þessi hljóð kalli fram 

tiltekna mynd, þ.e. venslin byggjast á einhvers konar samkomulagi og hefð. Þannig er 

málvísindalega táknið tilviljunarkennt og samkomulagsbundið (de Saussure 1964:67-

68). Merkinguna er að finna í táknunum og venslum þeirra en ekki í hlutunum sjálfum 

eða í venslum þeirra. 

 Nú skal vikið að hugtakinu tákn í táknmálum. Segja má að táknið hafi tvær 

hliðar, þ.e. táknmið og táknmynd. Táknmiðið er hugmyndin sem táknið stendur fyrir 

en táknmyndin er formið, þ.e. uppbygging táknsins úr hljóðkerfisfræðilegum þáttum 

(sbr. kafla 2.3). De Saussure bendir á að sambandið á milli táknmyndar og táknmiðs 

sé tilviljunarkennt í málum. Í táknmálum eru sum tákn tilviljunarkennd (e. arbitrary) 

en önnur eru lýsandi, þ.e. íkónísk (e. iconic, depictive) (Bergmann 1982:95-96). 
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Með tilviljunarkenndum táknum er átt við það að engin sýnileg tengsl séu á 

milli forms og merkingar og að form táknsins tengist ekki formi hlutarins eða 

verknaðarins sem það vísar til (Valli og Lucas 2000:5). Dæmi úr íslensku táknmáli frá 

Rannveigu Sverrisdóttur (2005a:92): 

 

(1) a. BIDD (sbr. myndband: BIDD.mpg) 

     LALLA (sbr. myndband: LALLA.mpg) 

  b. NÝTT (sbr. myndband: NÝTT.mpg) 

     BEST (sbr. myndband: BEST.mpg) 

 

Táknin í (1.a) tákna tilvist, ‘það að vera til’ en engin augljós tengsl eru á milli forms 

þeirra og merkingar. Það sama mætti segja um tengslin á milli forms táknanna og 

merkingar þeirra í dæmi (1.b). 

 Segja má að íkónísku táknin séu hliðstæða hljóðgervinga7 í raddmálum 

(Bergmann 1982:96). Dæmi úr íslensku: kvína, snarka, ding-dong, voff-voff. Íkónísk 

tákn hafa sama form eða hreyfingu og viðmið þess (Sutton-Spence og Woll 

2004:168). Íkónísk vensl geta einnig tengst því að form viðmiðsins er táknmynd (e. 

icon) eða mynd af einhverri hlið hlutarins eða verknaðarins sem er táknuð (Valli og 

Lucas 2000:5). Dæmi úr íslensku táknmáli: 

 

(2) HÚS (sbr. myndband: HÚS: (et).mpg) 

 TRÉ (sbr. myndband: TRÉ.mpg) 
 

Í dæminu HÚS eru útlínur viðmiðsins sem gegna því hlutverki að tengja formið með 

merkingunni. Útlínur viðmiðsins gegnir sömu hlutverki í dæminu TRÉ. Valli og 

Lucas (2004:6 vitna í Taub (2000)) sem hefur skoðað bandarískt táknmál og leitt 

hugann að því að „iconic forms are created in ASL,, when a mental image associated 

with an original concept is selected [...] This image is then schematized so that it can 

be represented in the language“. Aðaleinkenni táknsins HÚS eru t.d. veggir og þak, en 

táknsins TRÉ trjástofn og greinar. Lögð er áhersla á aðaleinkennin í táknunum. Í 

                                                 
7 Hljóðgervingur er „orð sem með hljóðum sínum líkir eftir hljóði í náttúrunni“ (Íslensk orðabók). 
Þessi orð líkja eftir þeim hljóðum sem tengjast hlutnum (t.d. enska orðið zipper ‘rennilás’) eða 
verknaðinum sem hljóðin vísa til. 
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dæminu hús er það t.d. ekki mikilvægt hvort húsið er stórt eða lítið, með fáa glugga 

eða marga eða hvort tréð er stórt eða lítið, með fáar eða margar greinar o.s.frv. 

 Hugtakið „tákn“ er margrætt eins og hugtakið „orð“. Hugtökin eiga það 

sameiginlegt að þau eru algeng orð sem allir nota. Gengið er út frá því að allir skilji 

merkingu þeirra. En þegar þessi hugtök eru skoðuð í samhengi kemur í ljós að þau eru 

notuð í ólíkri merkingu. Stundum er talað um hugtakið „orð“ sem orðmynd, sem 

lesmálsorð, sem les (lexem; e. lexem, lexical unit) eða sem málfræðilegt orð 

(Matthews 1974:20-36). Orðmyndin er ákveðið form, lesmálsorðið er afmörkuð 

eining, lesið er huglæg eining en málfræðilega orðið er það form sem gegnir tilteknu 

málfræðilegu hlutverki. En það er svipað með hugtakið „tákn“. Að þessu verður nánar 

vikið hér á eftir. Áður en lengra er haldið þarf þó að benda á margræðni orðsins 

„tákn“. Orðið er notað um alls konar „symbol“ eða orð, tákn í táknmáli, 

umferðarmerki o.s.frv. Orðið er einnig notað um s.k. „málvísindalegt tákn“ í 

merkingu de Saussure. Orðið „tákn“ er líka notað til þess að sýna formlegar einingar í 

táknmálum. Þessar einingar hafa ákveðin einkenni sem hægt er lýsa sem táknmyndum 

(sbr. orðmynd), lesum og málfræðilegum orðum. 

Orðmyndin samanstendur af hljóðkerfisfræðilegum einingum, þ.e. af 

fónemum. Orðmyndin birtist á ákveðinn hátt í skrifuðum texta, þ.e. með hjálp 

bókstafa. Þá er talað um orðmyndina sem lesmálsorð. Lesmálsorðið samanstendur af 

bókstöfum og vísar til afmarkaðrar einingar í texta. Þess vegna er talað um hugtakið 

orð annað hvort sem hljóðkerfisfræðilegt orð (orðmynd) eða sem stafsetningarorð 

(lesmálsorð): 

 

(3) kennari 

 

Orðið kennari sem orðmynd er búið til úr fónemunum k-e-n-a-r-i. Orðið er skilið sem 

orðmynd. Orðmyndin er minnsta eining af einhverri segð8 sem getur verið borin fram 

ein og sér án þess að merkingin breytist eða tapist. Birtingarmyndin í skrifuðum texta 

er lesmálsorðið eða kennari. Lesmálsorðið er runa af rittáknum á milli auðra bila. 

 Í annarri línu ljóðsins Halló þarna halastjarna eftir Þórarin Eldjárn (úr bókinni 

Halastjarna 1997) er eftirfarandi: ‘Á hvað ertu að glápa eins og gömul sápa?’. Þarna 

                                                 
8 Segð – Málsgrein, setning eða setningabrot sem einhver segir í einu lagi (Íslensk orðabók).  
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eru fimm einsatkvæðis orðmyndir / lesmálsorð (á, hvað, að, eins, og) og fjórar tveggja 

atkvæða orðmyndir / lesmálsorð (ertu, glápa, gömul, sápa). 

 Tákn má vissulega skoða á sama hátt og orðmynd. Táknin birtast í ákveðnu 

formi sem kalla má táknmynd.  

 Lesið (lexemið) er orðið sem er að finna í orðasafninu. Hugtakið les er notað 

til þess að vísa til minnstu aðgreinandi einingar í merkingarfræðilegu kerfi máls 

(Crystal 1985:178). Almennt er les skilgreint sem hlutlæg orðasafnseining sem hefur 

bæði form og innihald (Kiango 2005:256, hann vitnar í Cruse 1986). Lesið getur verið 

hvort sem er frjálsir eða bundnir hljóðkerfisfræðilegir stofnar sem tengjast beint hópi 

af málfræðilegum og merkingarfræðilegum flokkum (Beard 1994:2137). Lesið getur 

þannig tengst afleiddum og óafleiddum nafnorðum, sagnorðum, lýsingarorðum og 

atviksorðum. Lesið birtist í ákveðnum formum, einu eða fleirum eftir atvikum. Lesið 

vísar til kerfiseiningar. 

Les í íslensku t.d. geta birst í ólíkum beygingarmynstrum (fall- og 

sagnabeygingu): 

 

(4) a. segja, segir, segjum, sagði, sögðum, sagt o.s.frv. 

 b. kona, konu, konur, konum, kvenna 

 

Þannig eru segja, segir, segjum, sagði, sögðum, sagt (4.a) myndir af lesinu segja en 

kona, konu, konur, konum, kvenna (4.b) myndir af lesinu kona. Segjum og sögðum eru 

t.d. form fyrir so. í 1.p. nútíð og þátíð en kona og konur eru form fyrir no. í nf. et. og 

flt. 

Lesið er m.ö.o. orðasafnseining sem tilheyrir tilteknum orðflokki, hefur 

merkingu og er notað sem sjálfstætt orð í setningum. Lesin eru eitt af þeim formum, 

þ.e. „tilvitnunarformið“, sem er að finna í orðabókum (Mugdan 1994:2553). 

Mismunandi reglur geta verið um það hvernig lesin eru sýnd í orðabókum. Í 

íslenskum orðabókum eru nafnorð t.d. alltaf sýnd í nf. et, sagnorð í nafnhætti og 

lýsingarorð í nf. et. kk. 

 Lesið er sama eðlis í öllum tungumálum, hvort sem um raddmál eða táknmál 

er að ræða. Les er almennt málfræðilegt hugtak og ekki bundið við eitt mál fremur en 
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annað. Hjá Johnston og Schembri (1999:126)9 er að finna skilgreiningu á lesi í 

áströlsku táknmáli. Þessi skilgreining er ekki frábrugðin skilgreiningunni sem var 

gefin að ofan, þ.e. les er orðasafnseining sem hefur bæði form og innihald. Merking 

lessins í táknmálum er tilviljunarkennd eða fyrirsjáanleg (sbr. s.k. íkónísk tákn). 

Merking lessins í raddmálum er tilviljunarkennd (sbr. umræðu um kenningu de 

Saussure) nema í orðum sem tengjast hljóðgervingum. 

 Málfræðilegt orð (e. word proper) er orðið í einhverju formi lessins sem hefur 

málfræðilegan tilgang. Orðið krefst málfræðilegrar greiningar. Málfræðilegt orð vísar 

til einingar í málkerfinu, aðallega beygingakerfinu (sbr. Matthews 1974:25). Þannig 

eru cat og cats í ensku málfræðileg orð fyrir lesið CAT, annað fyrir eintölu en hitt 

fyrir fleirtölu; köttur og kettir eru málfræðileg orð fyrir lesið KÖTTUR, annað fyrir 

nf. et. en hitt fyrir nf. flt. Málfræðilegu orðin eru mismunandi á milli mála. Til eru les 

sem hafa eitt málfræðilegt form, eða má skilja sem eitt málfræðilegt orð, t.d. án, með, 

fyrir. Þessi íslensku orð hafa ekki beygingarmyndir. Raddmál heimsins geta haft mjög 

mismunandi uppbyggingu að þessu leyti. 

 Í ensku má t.d. finna málfræðileg orð sem líta eins út en eru tvö aðskilin 

málfræðileg orð: 

 

(5) a. He finished the book. 

 b. He has finished the book. 

 

Munurinn á milli þessara tveggja setninga er sá að í þeim eru tvö mismunandi 

málfræðileg orð sem tengjast sögninni to finish; finished (5.a) sem þátíð og finished 

(5.b) sem lh.þt. Þau hafa ólík hlutverk og eru notuð í ólíku samhengi. 

Eins og áður var sagt hafa málfræðileg orð málfræðileg auðkenni, t.d. 

beygingarendingar af ólíkum toga í raddmálum. Dæmi um málfræðilegt orð úr 

íslensku táknmáli væri: 

 

(6) et. HÚS (sbr. myndband: HÚS(et).mpg) 

 flt. HÚS (sbr. myndband: HÚS(flt).mpg) 
                                                 
9 „A lexeme in Auslan is defined as a sign that has a clearly identifiable and replicable citation form 
which regularly and strongly associated with a meaning which is (a) unpredictable and/or somewhat 
more specific than sign’s componential meaning potential, even when cited out of context, and/or (b) 
quite unrelated to its componential meaning potential (i.e. lexemes may have arbitrary links between 
form and meaning)“ 
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Þannig eru et. HÚS – flt. HÚS í íslensku táknmáli málfræðileg orð fyrir lesið HÚS, 

annað fyrir eintölu en hitt fyrir fleirtölu. Fleirtala í táknmáli er búin til með því að 

endurtaka táknið, sbr. endinguna -s í ensku og breytilegar fleirtöluendingar í íslensku 

eftir því hvers kyns orðið er. 

 Orðin og táknin eru geymd í orðasafni huga þess sem talar. Það er talað um 

virka orðmyndun í raddmálum (Eiríkur Rögnvaldsson 1990:26). Virk orðmyndun 

tengist ákvörðun málnotenda um að búa til orð „hér og nú“ því þörfin er á ákveðnum 

stað og tíma. Reglur málsins gefa svigrúm til þess að búa til ný orð. Stundum er talað 

um virkan orðaforða en þá er átt við þau orð sem fólk kann og notar sjálft. Þessi 

orðaforði er langoftast miklu minni en orðaforði málsins í heild. 

 Spencer (1991:48) vill skipta orðasafni talaðs máls í fast orðasafn og mögulegt 

orðasafn. Í föstu orðasafni talaðs máls (e. permanent lexicon of a spoken language) 

eru raunveruleg form að finna og eru þau notuð í málinu. Í mögulegu orðasafni talaðs 

máls (e. potential lexicon of a spoken language) er þau morfem (sbr. kafla 2.4.1) að 

finna sem er hægt að nota til þess að búa til ótakmarkaðan fjölda af hugsanlegum 

orðmyndum. Í táknmálsfræði hafa fræðimenn einnig leitt hugann að orðasafni 

táknmála. Fræðimenn (Sutton-Spence og Woll 2004:197-216; Brennan 1992) hafa t.d. 

viljað skipta því í frosið orðasafn (e. established) og frjótt orðasafn (e. productive). 

Frosna orðasafninu í táknmáli má líkja við fasta orðasafnið í töluðu máli, sem fyrr var 

getið og líkja má frjóa orðasafninu í táknmáli við mögulega orðasafnið í töluðu máli. 

Táknmálsfræðingar fjalla einnig um sambærileg fyrirbæri í táknmáli og fjallað er um 

þegar rætt er um virka orðmyndun í töluðu máli, en með öðru orðalagi og heitum yfir 

hugtök. 

Þar sem þessi ritgerð tengist fyrst og fremst táknmálsfræði ætlar höfundur að 

nota þau hugtök sem eru notuð í þeirri grein, þ.e. frosið orðasafn og frjótt orðasafn: 

frosin tákn (e. frozen signs) og frjó tákn (e. productive signs). Það skal þó ávallt haft í 

huga að það eru reglur málsins sem eru virkar en ekki táknin sjálf þó að talað sé um 

frjó tákn. 

 Frosna orðasafnið er orðasafn hugans. Þar eru þau tákn geymd sem málnotandi 

kann og hefur á valdi sínu að nota. Frosna orðasafnið inniheldur þær tilgreindu 

orðasafnseiningar sem eru oftast notaðar og eru staðlaðar í málinu. Tákn sem heyra til 

frosna orðasafninu má kalla föst tákn. Föst tákn er að finna í orðasafni huga þess sem 

táknar. Þær orðasafnseiningar sem heyra til frosna orðasafninu er væntanlega flestar 

að finna í orðabókum (Sutton-Spence og Woll 2004:198; Johnston og Schembri 
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1999:136). Sutton-Spence og Woll (2004:198) benda á að það sé frekar auðvelt að 

læra þessi tákn. 

Föstu táknin hafa fast form og fasta merkingu, t.d. MAMMA, AMMA. Tákn 

sem heyra til frosna orðasafninu eru oft svar við spurningunni: „Hvað er táknið  

fyrir ...?“ Slík tákn geta verið bæði íkónísk og tilviljunarkennd. Táknin sem heyra til 

frosna orðasafnsins eru að jafnaði færri í táknmálum en í raddmálum. 

 Tákn sem er að finna í frjóa orðasafninu eru kölluð frjó tákn, þó að táknin sjálf 

séu ekki frjó, heldur reglur málsins. Það er undirskilið að málnotendurnir kunni 

orðmyndunarreglurnar. Frjóu táknin eru mynduð ‘hér og nú’ því að þörfin fyrir þau er 

‘hér og nú’ (Brennan 1992:46). Það eru málnotendurnir sem búa til frjóa orðasafnið 

(Sutton-Spence og Woll 2004:198) með því að sameina grunnbreyturnar (hreyfingu, 

handform, myndunarstað, afstöðu og látbrigði; sbr. kafla 2.3) í ný tákn með nýrri 

merkingu sem málnotendurna vantar. 

Frjóa orðasafnið hefur mikilvægu hlutverki að gegna í orðmyndun allra mála, 

raddmála sem táknmála. Sutton-Spence og Woll (2004:199) benda á að „the visual 

basis of BSL allows the creation of signs from the productive lexicon ...“ eða m.ö.o. 

sjónrænn grunnur bresks táknmáls leyfir myndun tákna úr frjóa orðasafninu. Öll 

táknmál eru sjónræn. Það mætti þess vegna setja þá tilgátu fram að öll táknmál leyfi 

myndun tákna úr frjóa orðasafninu. 

Johnston og Schembri (1999:126) benda á að ákveðnar hömlur eru á 

samsetningu handforma í myndun fastra tákna en engar eða litlar hömlur eru til staðar 

þegar frjó tákn eru búin til. Bent hefur verið á að þegar talandinn notar frjó tákn, 

horfir hann frekar á hendur sínar og myndar samtímis viðeigandi orð á raddmáli en 

horfir síður í augu viðmælanda. Þessu er oftast öfugt farið þegar frosin tákn eru notuð 

(Johnston og Schembri 1999:126). 

 

2.3 Hljóðkerfisfræði í táknmálum 

Tákn eru byggð úr smærri einingum (e. units) eins og orðin í málum. Þessar einingar 

eru ekki hljóð, heldur stellingar handa og látbrigði. Venja er að tala um þessar 

einingar – handform, hreyfingar, myndunarstaður, afstaða og látbrigði – á íslensku 

sem grunneiningar tákna, einingarnar fimm og stundum sem færibreytur tákna. Í 

þessari ritgerð er hugtakið „grunnbreyta“ notað. Þetta orð var valið af því að það leiðir 

ekki til misskilnings að mati höfundar. Grunneining, eða einungis eining, getur verið 

villandi orð að mati höfundar, af því að grunnbreytum táknmála má líkja við fónem, 
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aðgreinandi þætti og atkvæði í raddmálum samtímis (sjá hér á eftir). Fónem og 

aðgreinandi þættir gætu kallast einingar (sams konar hluti af einhverri heild) en það 

eru atkvæðin ekki. Þau eru heildin. Orðið eining nær ekki yfir öll einkenni sem 

handform, hreyfingar, myndunarstaður, afstaða og látbrigði sýna. Orðið grunnbreyta 

varð einnig fyrir valinu, af því að breyturnar fimm eru til grundvallar í táknmálum. 

Í ensku eru orðin units, aspects, parameters, elements, parts og features notuð. 

Vikið verður stuttlega að því í lok kaflans hvort hugtakanotkunin á íslensku 

endurspegli eðli þessara eininga. Bent skal á að þessar einingar hafa „sumt sammerkt 

með fónemum, eins og það að vera minnsta merkingargreinandi eining máls, annað er 

líkara aðgreinandi þáttum“ (Rannveig Sverrisdóttir 2005b:15). Hjá Karlsson 

(1984:150) er umfjöllun um að þessar einingar séu einnig sambærilegar atkvæðum. 

En hverjar eru þessar einingar? Þær eru handform (e. handshape), hreyfing (e. 

movement), myndunarstaður (e. location), látbrigði (e. non-manual elements) og 

afstaða (e. orientation). Nánar er vikið að þessum þáttum hér á eftir. 

 Rannsóknir á táknmálum voru af skornum skammti fram til ársins 1960 þegar 

bandaríski málvísindamaðurinn Stokoe (2005) birti málvísindalega rannsókn sína á 

bandarísku táknmáli. Þessi rannsókn er mikilvæg af því að í henni er eiginleikum 

táknmála lýst á þann hátt að unnt er að bera þau saman við raddmál. 

Stokoe sýnir fram á að merkingarlaust stig í formgerð táknmála sé til. 

Rannsókn hans leiðir í ljós að tákn eru gerð úr heild af merkingalausum 

aðskiljanlegum heildum (e. components). Þessi heild er lítil og takmörkuð. Heildin 

inniheldur þrjár tegundir sem eru taldar vera grunnbreytur við myndun tákna: 

handform, hreyfingu og myndunarstað. 

Handformið er tiltekið form handar. Heiti handformanna eru m.a. sótt í heiti 

bókstafanna í stafrófi viðkomandi raddmáls, eða A-hf., B-hf., L-hf. og í töluorðin, eða 

3-hf., 5-hf . (sbr.lýsingu handforma Stokoe, m.a. í Valli og Lucas 2000:245). 

Hreyfingin getur verið ólíks eðlis: upp og niður, til hægri eða til vinstri, í hring, frá 

eða að táknara o.s.frv. Tákn geta verið gerð á ólíkum stöðum á eða við líkama: á 

hendinni, á efri eða neðri bol, á höfðinu og í frjálsu rými fyrir framan táknarann. 

Stokoe kallar þessar grunnbreytur „cheremes“ (frá gríska orðinu cheir sem merkir 

hönd). Hann taldi þær vera minnsta merkingargreinandi þátt táknmála og 

sambærilegar fónemum í raddmálum. Í rannsókninni heldur Stokoe því fram á að 

formgerð táknmála sé öðruvísi en formgerð raddmála. Grunnbreyturnar í táknmálum 
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raðist saman samtímis (e. simultaneously) en ekki í röð (e. sequentially) eins og 

sérhljóð og samhljóð í raddmálum gera. 

Aðrir rannsóknarmenn, eins og Liddell (1984:381), hafa fært rök fyrir því að 

tákn geti einnig verið gerð í röð, á sama hátt og í raddmálum. Tveimur grunnbreytum 

hefur einnig verið bætt við: afstöðu lófa og látbrigðum (Sutton-Spence og Woll 

2004:155). Afstaða lófa tengist því hvernig lófinn snýr gagnvart líkama táknarans; að 

eða frá, til vinstri eða hægri, niður eða upp. Hefð hefur skapast fyrir því að kalla 

svipbrigði, munnhreyfingar og líkamsstöðu einu nafni, eða látbrigði (Svandís 

Svavarsdóttir 2001). Þetta er sambærilegt í öllum táknmálum. 

 Eins og minnst var á, í upphaf þessa kafla, hafa fræðimenn bent á að þessar 

grunnbreytur geta haft sitthvað sameiginlegt með fónemum, þ.e. aðgreinandi þætti og 

atkvæði. 

Stokoe færði rök fyrir því að handformið, hreyfingin og myndunarstaðurinn 

séu hliðstæð fónemum í raddmálum, þ.e. þessar grunnbreytur séu minnsti 

merkingargreinandi þáttur táknmála. Það má segja að það sama gildi um afstöðuna og 

látbrigðin. Hér á eftir eru dæmi úr íslensku táknmáli og íslensku ritmáli sem sýna 

merkingargreinandi hlutverk: 

 

(7) ísl. táknmál 

a. handform  MAMMA     AMMA 

  (sbr. myndband: MAMMA.mpg)  (sbr. myndband: AMMA.mpg) 
 

b. afstaða  GERA     KENNA 

  (sbr. myndband: GERA.mpg)   (sbr. myndband: KENNA.mpg) 

 

c. myndunarstaður MAMMA     RAUÐUR 

  (sbr. myndband: MAMMA.mpg)  (sbr. myndband: .mpg) 

 

d. hreyfing  GAMAN    VEIKUR 

  (sbr. myndband: GAMAN.mpg)   (sbr. myndband: VEIKUR.mpg) 

 

e. látbrigði  BRÓÐIR <bro>   SYSTIR <sys> 

  (sbr. myndband: BRÓÐIR.mpg)   (sbr. myndband: SYSTIR.mpg) 

  

     ísl. f.   hagur    fagur 
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Í dæmi (7.a) er minnsta merkingargreinandi einingin handformið eða útlit 

handformsins. Í dæmi (7.b) er það merkingargreinandi hvernig lófinn snýr, þ.e. frá eða 

að líkama táknarans. Í dæmi (7.c) er það merkingargreinandi hvar táknin eru gerð, þ.e. 

á enni eða höku en í dæmi (7.d) er það hreyfingin, þ.e. til hliðar eða í hring. Í dæmi 

(7.e) er það munnhreyfingin sem segir til um merkingu orðasafnseiningarinnar. Í (7.f) 

eru dæmi úr íslensku og þar er það fónemið sem stendur fremst: /h/ ― /f/, sem er 

minnsta merkingargreinandi einingin (þau hafa ólíkan myndunarstað en 

myndunarhátturinn er eins). Það er einungis eitt hljóð sem greinir á milli. Þetta eru 

ólík tákn og orð með ólíkri merkingu. 

 Hér á eftir fylgir mjög stutt lýsing á hljóðmyndun í raddmálum í samanburði 

við myndun tákna í táknmálum. Hljóð í raddmálum eru mynduð með talfærum. 

Talfæri kallast öll þau líffæri sem við notum við að mynda talhljóð. Langflest eru þau 

í hálsi og höfði. Talfæri eru maga- og brjóstholsvöðvar, þind, lungu, barki, barkakýli, 

raddbönd, kok, gómfilla, nefhol, efri og neðri kjálki, gómur, tannberg, tennur, tunga 

og varir (Eiríkur Rögnvaldsson 1989:7). Öndunin stjórnast af vöðvum í efri hluta 

búks, auk magavöðva og þindar. Lungun þenjast út þegar þau fyllast af lofti en loftinu 

er svo þrýst út. Loftið streymir um talfærin, raddböndin titra, loftið berst út úr 

líkamanum, annað hvort um munn eða nef og við það verða til hljóð (myndunarháttur 

hljóða). Þannig eru hljóð í raddmálum mynduð í munnholi eða á öðrum stað (sbr. 

myndunarstaður við líkama í heild eða í frjálsu rými í táknmálum), á einhvern hátt 

(sbr. hreyfing og látbrigði í táknmálum) og af talfærum (sbr. hönd í táknmálum). Eins 

og sést á lýsingunni er hljóðmyndun í radd- og táknmálum hliðstæð, þ.e. í báðum 

kerfunum eru talfæri, myndunarstaður og myndunarháttur til staðar. 

 Grunnbreytunum má líkja við aðgreinandi þætti. Aðgreinandi þættir í 

raddmálum geta m.a. vísað til mismunandi aðgerða talfæranna þegar hljóðin í málinu 

eru mynduð (Battison 1980, endurprentað í Valli og Lucas 2000:239). 

Aðgreinandi þættir fyrir hljóð í íslensku raddmáli geta m.a verið aðblástur, 

fráblástur, röddun, kringing, nálægni, hvort hljóðin séu frammælt vs. uppmælt o.s.frv. 

Nefjun var t.d. aðgreinandi þáttur í forníslensku. Aðgreinandi þættir geta verið ólíkir á 

milli mála. Þeir eru notaðir til þess að lýsa öllum hljóðum mála. 

Í táknmálum er það handformið, afstaðan, myndunarstaðurinn og hreyfingin 

sem eru greind niður í sett af aðgreinandi þáttum (m.a. hjá Liddell og Johnson 1989, 

endurprentað í Valli og Lucas 2000:280-289). Liddell og Johnson skilgreina 
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aðgreinandi þætti fyrir hverja grunnbreytu í bandarísku táknmáli mjög ýtarlega. Mjög 

einföld lýsing á aðgreinandi þáttum gæti verið á þessa leið: 

 

 Fyrir handformið: m.a. hvort fingurnir eru nærri eða fjarri, bognir eða 

útteygðir. Meira en 150 handstellingar eru skilgreindar. 

 

 Fyrir afstöðu lófa: m.a. hvernig hluti handar bendir að myndunarstað og hvaða 

hluti handar bendir í áttina að jörðinni/gólfinu. Frekari einkenni eru skilgreind. 

 

 Fyrir myndunarstað (ath. að myndunarstaður er hluti af stærri klasa (e. cluster) 

s.k. point of contact): m.a. höfuð, háls, bolur, handleggir, alls 20 myndunarstaðir á 

líkama. 

 

 Fyrir hreyfingu (eða s.k. innri hreyfingu sbr. Liddell og Johnston): rugga, 

krækja í, fletja út, svigna, sleppa, nuddast og fara í hring. 

  

Fleiri aðgreinandi þættir eru skilgreindir en það verður ekki farið nánar út í þá hér, af 

því að tilgangurinn er að sýna sýnishorn um aðgreinandi þætti en ekki að lýsa þessari 

kenningu í smáatriðum.  

 Það má segja að með því að styðjast við alla aðgreinandi þætti fyrir handform 

er hægt að lýsa öllum mögulegum handformum. Handformið getur t.d. verið skilið 

sem aðgreinandi þáttur í táknunum: 

 

(8) a. BÍDDU B-hf. (sbr. myndband: BIDDU.mpg) 

 b. SKIP B-hf. (sbr. myndband: SKIP.mpg) 

  

Handformið er B-hf. Það sem greinir táknin að er að þumalfingurinn í (8.a) er ekki 

útréttur en í (8.b) er hann útréttur. Þetta eru tvö ólík tákn hvort með sína merkingu. 

Handformið má einnig skilja sem fónem í þessu tilviki því að það er handformið sem 

er merkingargreinandi. 

 Grunnbreytunni hreyfingu og fyrirbærinu kyrrstöðu má líkja við atkvæði í 

raddmálum. Hér verður stuðst við hreyfingar- og kyrrstöðumódel Liddell og Johnson 

(1989, endurprentað í Valli og Lucas 2000:267-306), eða The Movement-Hold Model, 

um lýsingu á gerð tákna í röð, þegar fjallað er um samband grunnbreytanna og 



 19

atkvæðin. Þetta módel er afar flókið og ekki er hægt að fjalla um það hér í 

smáatriðum. Því verður aðeins gefin stutt lýsing á módeli Liddell og Johnson frá Valli 

og Lucas (2004:37): 

 

 „The basic claim about the structure of signs in the Movement-Hold Model 
is that signs consist of hold segments and movement segments that are produced 
sequentially. Information about the handshape, location, orientation, and non-
manual signs is presented in bundles of articulatory features... Holds are defined 
as periods of time during which all aspects of the articulation bundle are in 
steady state; movements are defined as periods of time during which some 
aspect of the articulation is in transition. More than one parameter can change at 
once. A sign may only have a change of handshape or location, but may have 
change of both handshape and location, and these changes take place during the 
movement segment.“ 

 

Þetta módel sýnir að tákn eru mynduð úr hreyfingu og kyrrstöðu. Hreyfingin og 

kyrrstaðan eru mynduð úr handformi, myndunarstað, afstöðu og látbrigðum. Valli og 

Lucas (2004:39) benda á mögulega gerð tákna. Dæmin sem eru gefin hér að neðan eru 

úr íslensku táknmáli: 

 

(9) a. Movement (M) KAFFI (sbr. myndband: KAFFI.mpg), 

    ALDREI (sbr. myndband: ALDREI.mpg), 

    VIÐ (sbr. myndband: VIÐ.mpg) 

 b. Hold (H)  BÚA (sbr. myndband: BÚA.mpg) 

 c. MH   PABBI (sbr. myndband: PABBI.mpg),  

    MAÐUR (sbr. myndband: MAÐUR.mpg) 

 d. MHMH  RÁÐA (sbr. myndband: RÁÐA.mpg) 

 e. MMMH  ÍSLAND (sbr. myndband: ÍSLAND.mpg),  

    SPYRJA (sbr. myndband: ÍSLAND.mpg) 

 f. HMH  VIKA (sbr. myndband: VIKA.mpg) 

 

Dæmin hér að ofan sýna að tákn geta m.a. verið mynduð einkum úr einni hreyfingu 

(9.a), úr einni kyrrstöðu (9.b) eða úr mismunandi samsetningu þeirra á (9.c-f).  

Segja má að hreyfingin sé mikilvægasti þátturinn í þessu módeli, því 

breytingar (t.d. breyting á handformi og/eða myndunarstað) gerast á meðan á 

hreyfingunni stendur, skv. módelinu. Tákn virðast skiljast betur ef einhver hreyfing er 

í tákninu eða breyting á handformi eða afstöðu (Schembri 2001:27). Samkvæmt 
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Schembri virðast tákn hafa einhvers konar innri staðarhreyfingu (t.d. fingur sprikla) 

eða einhverja breytilega hreyfingu (e. transitional movement), þó að sagt sé að táknið 

sé búið til eingöngu úr kyrrstöðu. 

Segja má að hreyfingin sé kjarni atkvæðisins í táknmálum, hliðstæð sérhljóð í 

atkvæðum raddmála (Woll 2001:95; Schembri 2001:27, hann vitnar bæði í Chinchor 

1978 og í Wilbur 1993). Þannig er eitt atkvæði í dæmum (9.a, b, c og f), tvö atkvæði í 

dæmi (9.d) en þrjú atkvæði í dæmi (9.e). 

Í íslensku eru orðin gerð úr sérhljóðum ( fs. í, no. á, upphrópunin æi) eða úr 

samsetningu sérhljóða og samhljóða (ís, ár). Samhljóð mynda ekki atkvæði í íslensku 

(þó í ýmsum erlendum málum, t.d. pólsku). Íslensku dæmin sem eru gefin hér að 

neðan eru um ósamsett orð, hliðstæð dæmum úr íslensku táknmáli: 

 

(10) a. í 

 b. ýsa 

 c. kennari 

 d. appelsína 

 

Dæmið í (10.a) hefur eitt atkvæði, í (10.b) tvö atkvæði, í (10.c) þrjú atkvæði og í 

(10.d) fjögur atkvæði. Atkvæðin eru talin á grundvelli þess hversu mörg sérhljóð eru í 

orðinu. Hliðstætt voru atkvæðin talin í dæmunum á íslensku táknmáli á grundvelli 

þess hversu margar hreyfingar eru í táknunum, samkvæmt því sem var sagt hér að 

ofan. 

 En samkvæmt Wilbur (sbr. Schembri 2001:28) innihalda tákn annað hvort eitt 

eða tvö atkvæði eftir því hvort hreyfingin er sporöskjulaga eða m.a. stök og í hring. 

Tákn sem eru gerð með tveimur eða fleiri breytingum á handforminu eru talin vera 

fleiratkvæða.  

Eins og sést í umfjölluninni hér, eru mismunandi aðferðir og skoðanir á því 

hvernig megi telja atkvæði í táknmálum og hversu mörg atkvæði eru talin vera í 

táknunum en það sem þessi umræða um atkvæði er ekki mikilvæg fyrir ritgerðina skal 

ekki fara nánar út í hana. 

Bent er þó á tvennt (Schembri 2001:29, hann vitnar í Uyechi 1996): 

1. Ekki eru allir fræðimenn sammála um atkvæðaskiptingu í táknmálum.  

2. Munur er á milli atkvæða í raddmálum og táknmálum. Mikilvægasti 

munurinn er fólginn í því að tákn eru mynduð bæði í röð og samtímis og eiginleikar 
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hljóðkerfisfræðilegu eininganna, sem stjórnast af sneiðum (e. segment) í raddmálum, 

eru ekki sambærilegir breytilegu einingunum (hljóðmyndunareiginleikar handforms, 

myndunarstaðir, hreyfing o.s.frv.) í táknmálum. 

 Eins og áður sagði talaði Stokoe um „cherem“ sem handform, myndunarstað 

og hreyfingu og eru tákn byggð upp af þessum „cherem“. Liddell og Johnson tala um 

það í kenningu sinni að tákn séu byggð upp af hreyfingu og kyrrstöðu, hliðstætt 

orðum sem eru byggð upp af sérhljóðum og samhljóðum. Það sem þessar kenningar 

hafa sameiginlegt er að hreyfingin er til staðar í öllum táknum, sem ein af „cherem“ 

eða sem ein af grunnbreytunum í kenningu Stokoe og sem mikilvægasti þátturinn í 

kenningu Liddell og Johnston. Á meðan Stokoe lítur svo að táknmál séu öðruvísi 

byggð upp en raddmál (tákn eru mynduð samtímis) gera Liddell og Johnson ekki ráð 

fyrir öðruvísi uppbyggingu, þ.e. tákn eru byggð upp af raunverulegum sneiðum. Í 

kenningu sinni gera Liddell og Johnson ráð fyrir því að tákn séu mynduð bæði 

samtímis og í röð. Það að tákn geta verið tjáð bæði samtímis og í röð má bera saman 

við þætti eins og áherslu, tónfall og lengd hljóða í raddmálum. Þessi þættir tilheyra 

orðmyndinni í heild í raddmálum en ekki neinni ákveðinni sneið. 

Það var bent á það í þessum kafla að látbrigðin eru ein grunnbreytanna fimm 

sem mynda tákn. Látbrigðin geta verið ólíks eðlis en hér á eftir er vikið nánar að 

munnhreyfingunum. Munnhreyfingarnar eru mikilvæg látbrigði við myndun tákna og 

þess vegna þarf að greina frá eðli og hlutverki þeirra. Munnhreyfingarnar eru ein af 

grunnbreytunum fimm sem eru skyldubundnar í hverju tákni. Áður en lengra er haldið 

skal bent á að það þykir „réttara“ að hafa munnhreyfingu, þó að tákn skiljist stundum 

þegar munnhreyfingin er ekki með. Þetta er svipað fyrirbæri og í raddmálum þegar 

ýmsum fónemum er sleppt úr orðum en samt skiljum við merkinguna þó að það sem 

sé sagt sé ekki „rétt“. 

Munnhreyfingar eru tvenns konar, annars vegar raddmálsmunnhreyfingar og 

hins vegar táknmálsmunnhreyfingar. Ólík heiti eru notuð yfir munnhreyfingarnar í 

ensku: Það er vísað til raddmálsmunnhreyfinga m.a. sem spoken components, word 

pictures eða mouthings, en til táknmálsmunnhreyfinganna m.a. sem mouth gestures, 

oral adverbials, mouth arrangements eða oral components (Boyes-Braem og Sutton-

Spence 2001:2-3). Útbreiddustu heitin á ensku eru mouthings fyrir 

raddmálsmunnhreyfingar en mouth gestures fyrir táknmálsmunnhreyfingar. 
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Raddmálsmunnhreyfing er munnhreyfing sem á rætur sínar í raddmáli viðkomandi 

lands (sbr. greinar í bókinni The Hands are the Head of the Mouth, ritstj. Boyes-

Braem og Sutton-Spence 2001). Dæmið hér er úr íslensku táknmáli: 

 

(11) BRÓÐIR (sbr. myndband: BRÓÐIR.mpg) 

 SYSTIR  (sbr. myndband: SYSTIR.mpg) 

 

Munnhreyfingin er fengin að láni úr íslensku orði, þ.e. íslenskt orð er ‘sagt’ í heild eða 

að hluta á meðan tákn er myndað. Munnurinn hermir eftir íslenska orðinu. Hvorki er 

þess krafist né þess gætt að munnurinn endurspegli nákvæmlega framburð orðsins. 

Raddmálsmunnhreyfingar eru einhvers konar samtengd lán sem eru aðlöguð 

hljóðfræðilegum reglum táknmála (Ajello, Mazzoni og Nicolai 2001:236). Í 

dæmunum hér að ofan er íslenska orðið ‘sagt’ að hluta og sá hluti er undirstrikaður í 

glósunni. Það sem greinir táknin að er munnhreyfingin, annars eru grunnbreyturnar 

eins. Munnhreyfingin hefur merkingaraðgreinandi hlutverk í þessu tilviki. Höfundur 

hefur ekki fundið heimildir eða séð fordæmi fyrir því að raddmálsmunnhreyfingar séu 

skrifaðar á þennan hátt en það er hér með lagt til. Að mati höfundar er auðvelt að 

skilja svona skráningu. Auðvelt er að sjá tengslin á milli undirstrikaða hluta glósunnar 

og munnhreyfingarinnar á myndbandinu. 

 Raddmálsmunnhreyfingar fylla ekki í orðasafnseyður, nema þegar um 

skírnarnöfn, örnefni og nýyrði sé að ræða (Ajello, Mazzoni og Nicolai 2001:236). 

Þegar sagt er að raddmálsmunnhreyfingar fylli ekki í orðasafnseyður er átt við það að 

raddmálsmunnhreyfingar eru ekki notaðar með táknum til þess að búa til ný tákn: 

 

(12) MAÐUR (sbr. myndband: MAÐUR(mað).mpg) 

 MAÐUR (sbr. myndband: MAÐUR(maður).mpg) 

 

Dæmið sýnir eitt tákn með tvær raddmálsmunnhreyfingar. Í fyrra tilvikinu er einungis 

hluti af orðinu „sagður“ en í því seinna er allt orðið „sagt“. Raddmálsmunnhreyfingin 

breytir hvorki myndun né merkingu tákns í þessu tilviki. Það að „segja“ hluta orðsins 

eða allt orðið getur ráðist m.a. af eigin aðlögun táknarans eða af einhverju 

ásigkomulagi í tilteknum hópum, t.d. vina- eða fjölskylduhópi. Þegar um skírnarnöfn, 

örnefni og nýyrði er að ræða virðist vera svo að raddmálsmunnhreyfingarnar fylgi 

táknum sem eru ólík upprunalegu táknunum fyrir sömu fyrirbæri. Sem dæmi má nefna 
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táknið í ítölsku táknmáli fyrir töluna 740 (sjö hundruð og fjörtíu) en táknið með 

öðruvísi raddmálsmunnhreyfingu er notað til þess að vísa til tölunnar 740 á 

skattskýrslunni eða <sjö fjörtíu> (Ajello, Mazzoni og Nicolai 2001:235). Þannig 

verður ný orðasafnseining til. 

 En raddmálsmunnhreyfingar geta einnig fyllt í orðasafnseyður (Boyes-Braem 

2001b:110), þ.e. þegar tákn vantar. Raddmálsmunnhreyfingar geta leitt til þess að eitt 

tákn með tvær ólíkar raddmálsmunnhreyfingar hafi tvö merkingarafbrigði og þurfa 

þær að fylgja táknunum: 

 

(13) DÓTTIR (sbr. myndband: DÓTTIR.mpg) 

 SONUR (sbr. myndband: SONUR.mpg) 

 

Í þessu tilviki þar sem raddmálsmunnhreyfingar þurfa að fylgja táknum segir 

munnhreyfingin til um merkingu táknsins, hvort um orðasafnseininguna ‘dóttir’ eða 

‘bróðir’ er að ræða. Táknin eru mynduð eins með undantekningu af 

munnhreyfingunni. Hlutverk munnhreyfinganna í þessu tilviki er að leyfa ekki 

tvíræðni á milli tveggja lágmarkspara (Schermer 2001:277). Höfundi finnst að 

raddmálsmunnhreyfingum í þessu dæmi megi líkja við áhersluna í sumum 

raddmálum. Sem dæmi má nefna að til eru orð í búlgörsku þar sem áherslan getur 

verið á ólíkum atvæðum í lágmarkspörum og er hún hluti af orðunum. Þetta leiðir til 

þess að eitt orð getur haft tvö merkingarafbrigði og þarf áherslan að fylgja orðunum: 

 

(14) valna (ísl. ull) — valna (ísl. alda) 
 

Atkvæðið sem ber áhersluna er feitletrað. Form orðsins breytist ekki. Það sem er 

breytilegt er staða áherslunnar. Það er áherslan sem greinir að ólík merkingarafbrigði. 

Þetta ferli finnst höfundi vera mjög svipað raddmálsmunnhreyfingunum þegar þær 

greina að tvö merkingarafbrigði af sama tákni. 

 Annað hlutverk raddmálsmunnhreyfinganna er það að þær geta bætt upp 

merkingu tákns en slíkar munnhreyfingar virðast oftar koma fyrir í samhengi en með 

tákni sem er notað eitt og sér (Schermer 2001:277-278). Schermer gefur dæmi um að 

munnhreyfingin <ljós> fylgir tákninu HÁR í hollensku táknmáli þegar merkingin 

„ljóst hár“ er tjáð. 
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 Táknmálsmunnhreyfing (e. mouth gestures) er munnmynstur sem á ekki rætur 

sínar í raddmáli viðkomandi lands (Boyes-Braem og Sutton- Spence 2001:3). 

Hlutverk táknmálsmunnhreyfinganna almennt eru að sýna látbragð (Sutton-Spence 

2001:78). Það sem Sutton-Spence á við með að táknmálsmunnhreyfingar geti sýnt 

látbragð, er það að hægt er að sýna t.d. ólíkar tilfinningar eða hvernig einhver 

verknaður er, þ.e. hvort einhver er glaður, sorgmæddur, hvernig einhver heldur 

andanum niðri í sér o.s.frv. Hér er átt við að sumt látbragð getur talist líka látbrigði.  

 Táknmálsmunnhreyfingarnar hafa m.a. orðasafnshlutverk (ólík hlutverk eru 

skilgreind fyrir ólík táknmál, sbr. t.d. greinar Ajello, Mazzoni og Nicolai 2001 og 

Sutton-Spence 2001). Það er einungis greint frá því hlutverki vegna þess að það er 

sameiginlegt fyrir þessi táknmál (breskt og ítalskt). Ekki er víst hvort hlutverkin sem 

eru talin upp fyrir ítalskt táknmál gilda fyrir önnur táknmál og það er það hlutverk 

sem er mikilvægast fyrir þessa ritgerð. Þetta hlutverk táknmálsmunnhreyfinganna 

tengist m.a. því að greina að tákn sem hafa eins merkingu. Dæmi (Sutton-Spence 

2001:78) úr bresku táknmáli sýnir að táknmálsmunnhreyfingarnar geta sýnt hvernig er 

kysst, staða varanna og hreyfing munnsins sýna verknaðinn. Lýsing á 

táknmálsmunnhreyfingunni gæti verið á þann veg, innan oddklofa: 

 

(15) KYSSA <stútur>   (sbr. myndband: KYSSA(stútur).mpg) 

 KYSSA <varir saman> (sbr. myndband: KYSSA(varir).mpg) 

 

Það er hugsanlegt að margar táknmálsmunnhreyfingar komi til greina fyrir þennan 

verknað en það er ekki ásetningur höfundar að sýna þær allar. Form 

táknmálsmunnhreyfingarinnar segir til um verknaðinn í dæminu, þ.e. hvernig var 

kysst: af ástríðu, vingjarnlega, í kveðjuskyni o.s.frv. 

 Táknmálsmunnhreyfingarnar geta verið lýsandi, skýrandi eða geta gefið 

einhverjar vísbendingar (Ebbinghaus og Hessmann 2001:142). Þess vegna eru þær 

taldar hafa hlutverk atviksorða. Þær geta ákvarðað nánar t.d. sagnorð (sbr. dæmi 15 

KYSSA). Táknmálsmunnhreyfingar geta sýnt kraft verknaðar, að eitthvað gerist 

skjótt, geta sýnt hátt eða hvort verknaður gerist á augnabliki eða vari í einhvern tíma 

(Ajello, Mazzoni og Nicolai 2001:231). Þær eru allaf notaðar með tákni. Þær eru hluti 

af tákninu. Táknmálsmunnhreyfingar hafa hvorki málfræðilegt hlutverk né er hægt að 

nota þær sem umsagnarliði (Ebbinghaus og Hessmann 2001:142) en þær tengjast 

táknum sem hafa hlutverk umsagnarliða (Ajello, Mazzoni og Nicolai 2001:242). 
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Táknmálsmunnhreyfingar geta verið bæði íkónískar eða tilviljunarkenndar 

(Ebbinghaus og Hessmann 2001:147). Þær bæta við merkingu tákns eða 

umsagnarliðar. 

Táknmálsmunnhreyfingar geta ekki ákvarðað nánar merkingu táknanna 

(Sutton-Spence og Woll 2004:84). Slíkar táknmálsmunnhreyfingar hvorki breyta né 

bæta við merkingu tákns, dæmin eru frá Ástu Baldursdóttur (verkefnisstjóri á SHH): 

 

(16) HVERNIG <vú>  (sbr. myndband: HVERNIG.mpg) 

ÚTLÖND <loft í kinn> (sbr. myndband: ÚTLÖND.mpg) 

 

Táknmálsmunnhreyfingin sem fylgir tákninu HVERNIG er < vú>, en < loft í kinn> í 

tákninu ÚTLÖND. Táknin eru ekki rétt mynduð án táknmálsmunnhreyfinganna. 

Ólík tákn geta verið með sömu táknmálsmunnhreyfingu, dæmin eru frá Ástu 

Baldursdóttur: 

 

(17) GETA <ass>    (sbr. myndband: GETA.mpg), 

 SAMA <ass>    (sbr. myndband: SAMA.mpg) 

ER <bhb> (sýnir eðli)  (sbr. myndband: ER.mpg) 

ÖÐRUVÍSI <bhb>  (sbr. myndband: ÖÐRUVÍSI.mpg) 

 

Táknmálsmunnhreyfingin <ass> t.d. er skyldubundin fyrir táknin GETA og SAMA. 

Það sama má segja um munnhreyfinguna <bhb>, hún er skyldubundin fyrir táknin ER 

(eðli) og ÖÐRUVÍSI. 

 Táknmálsmunnhreyfingar má segja vera af tvennu tagi: munnhreyfingar sem 

má sýna með hljóðum raddmálsins en hljóðin mynda ekki orð á raddmálinu (18.a), og 

munnhreyfingar sem eru útskýrðar í texta, af því að ekki er hægt að sýna þær með 

hljóðum raddmálsins (18.b) (Keller 2001:193; Ebbinghaus og Hessmann 2001:141, 

lýsingu merkta með (a), (b) og (c)). Dæmin eru úr íslensku táknmáli: 

 

(18) a. <ass>, <bidd>, <lalla> 

 b. <loft í kinn>, <blástur>, <stútur>, <stútur +blástur>, <tungubroddur út> 

 

Bent skal á að hvert og eitt raddmál notar ólík rittákn til þess að sýna 

táknmálsmunnhreyfingar sem eru sýndar í dæmi (18.a). Bent er á þessa skiptingu 
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vegna þess að hún er mikilvæg þegar upplýsingartegundunum í fyrirhugaðri 

táknmálsorðabók er lýst (sbr. kafla 4.6). 

Munnhreyfingar eru skyldubundinn hluti tákna og það er enginn munur á 

raddmáls- eða táknmálsmunnhreyfingum. 

 

2.4 Morfólógía í táknmálum  

2.4.1 Morfem í radd- og táknmálum 

Orðum og táknum má skipta niður í orðhluta. Hver og einn orðhluti sem ber 

merkingu, eða hefur málfræðilegt hlutverk, kallast morfem eða myndun. Morfemið er 

„... the minimal linguistic sign, a grammatical unit in which there is arbitrary union of 

sound and a meaning that cannot be further analyzed.“ (Fromkin og Rodman 

1993:42). Morfemið er minnsta merkingarbæra eining máls. Í raddmálum eru 

morfemin búin til úr fónemum, en í skrift eru þau búin til úr rittáknum. Í táknmálum 

eru það grunnbreyturnar fimm sem hafa hlutverk morfems. Stakt orð getur verið búið 

til úr einu eða fleiri morfemum (dæmi úr íslensku): 

 

(19) a. eitt morfem:  barn 

 b. tvö morfem:  strák-ar 

 c. þrjú morfem: strák-ar-nir 

 d. fjögur morfem: strák-s-leg-ur 

 

Í dæmi (19) eru gefin nokkur dæmi sem sýna að eitt orð getur verið búið til úr einu 

morfemi, eins og barn, eða úr tveimur eða fleirum. Í dæmi (19.b-d) er tala 

morfemanna aðgreind með bandstriki. Þessi orð eru búin til við samsetningu ólíkra 

fónema en staka fónemið hefur enga merkingu eitt og sér í orðinu. 

 Það sama gildir um táknmál. Grunnbreyturnar fimm sameinast og mynda tákn 

og eru þessi tákn morfem, t.d. MAÐUR, HÚS, BARN o.s.frv. Tákn eins og MAÐUR, 

HÚS, BARN innihalda bara eitt morfem. En til eru tákn sem eru mynduð úr fleiri 

morfemum. Slík tákn eru kölluð fjölmorfema tákn og innihalda slík a.m.k. tvö 

morfem. Dæmi um tveggja morfema tákn úr áströlsku táknmáli (Johnston og 

Schembri 2007:118) er THREE-YEARS-OLD. Handformið fyrir töluna þrír er 

morfem af því að það ber aðskilda merkingu. Ef því er t.d. skipt út fyrir töluna fjórir 

er komið tákn með annarri merkingu FOUR-YEARS-OLD. Myndunarstaðurinn við 

nef táknarans er einnig morfem. Ef myndunarstaðnum er breytt og hann er við höku 
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táknarans er búið að mynda nýtt tákn THREE-POUNDS. Önnur dæmi um slík tákn 

eru sagnir með munnhreyfingu KEYRA-STRESSAÐUR og sagnir sem nota rýmið 

(sjá bls. 41), t.d. FINNA-TIL. Tákn eins og CL:1- PERSON-PASS- BY (Johnston og 

Schembri 2007:118) eru dæmi um fleirmorfema tákn í áströlsku táknmáli. Ef 

hreyfingu og afstöðu handar er breytt er komið nýtt tákn með annarri merkingu, CL:1- 

PERSON-MOVE-TOWARDS. Með því að breyta handforminu og afstöðunni er hægt 

að búa til táknið CL:B- VEHICLE-PASS- BY. CL stendur fyrir flokkara (e. classifier) 

í þessum dæmum. Skiptingin í tveggja morfema tákn og fleirmorfema tákn er skilyrt, 

af því að á þennan hátt er gerður greinamunn á milli tákna sem eru fleirmorfema með 

vísun til fjölþáttasagna (sbr. umræðu á bls. 43-45) og sagna eins og FOUR-YEARS-

OLD. Viðmiðin í öllum þessum táknum eru tvö morfem. 

 Einnig verður að benda á að eitt fónem eða ein grunnbreyta getur stundum 

verið eitt morfem. Dæmi um slíkt er handformið í tákninu 1-ÁR (sbr. myndband:  

1-ÁR.mpg) í íslensku táknmáli. 

 Valli og Lucas (2004:52) benda á að „... morpheme is often an identifiable 

form, a morpheme may also be a process“. Hingað til hafa dæmin sýnt morfemið sem 

form. Morfemið mætti einnig skoða sem ferli. Valli og Lucas (2004:54) benda á að 

áherslan í ensku getur verið á ólíkum atkvæðum eftir því hvort orðið er nafnorð eða 

sagnorð. Skáletrunin sýnir áherslu: 

 

(20) so. contest - no. contest; so. progress - no. progress 

 

Áherslan er á öðru atkvæði í sögnunum, í dæmunum hér að ofan, en á fyrsta atkvæði í 

nafnorðunum. Það ferli að færa áhersluna leiðir til þess að nafnorð er myndað sem 

tengist merkingarlega sagnorðinu (Valli og Lucas 2000:54-55). Valli og Lucas gefa 

nokkur dæmi úr bandarísku táknmáli sem eru tengd saman: so. FLY fljúga og no. 

AIRPLANE flugvél, so. GO-BY-BOAT ferðast á báti og no. BOAT bátur o.s.frv. 

Munurinn á milli sagnorðsins og nafnorðsins er falinn í því að hreyfingin sem er að 

finna í sagnorðinu er endurtekin í nafnorðinu. Allar grunnbreytur eru eins, ekkert 

breytist nema það að hreyfingin er endurtekin í nafnorðinu. Þess vegna er endurtekna 

hreyfingin í nafnorðinu skilin sem morfem og þetta morfem er skilið sem ferli. Það að 

færa áhersluna í enskum orðum er talið vera ferli en það að endurtaka hreyfingu er 

ferli í bandarísku táknmáli. 
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 Morfemin geta verið frjáls eða bundin. Frjálst morfem er morfem sem getur 

staðið eitt og sér og sem sjálfstætt orð eða tákn. Frjáls morfem geta verið notuð ásamt 

öðrum lesum (e. lexeme), dæmi úr ensku; dog house, dog rose, dog collar. Frjáls 

morfem eru sjálfstæðar leseiningar. Sem dæmi um frjáls morfem í íslensku táknmáli 

má nefna MAÐUR (sbr. myndband: MAÐUR.mpg), SALAT (sbr. myndband: 

SALAT.mpg) og SALAT-SKÁL (sbr. myndband: SALATSKÁL.mpg). Síðasta 

dæmið sýnir notkun frjálsa morfemsins ásamt öðru lesi. Bundið morfem getur ekki 

staðið eitt og sér sem sjálfstætt orð eða tákn. Það birtist ásamt öðrum morfemum, til 

að mynda les. Sem dæmi um bundið morfem úr íslensku má nefna greininn, 

mismunandi sagnendingar, bæði fyrir persónu, tölu og tíð (Eiríkur Rögnvaldsson 

1990:16). Mismunandi forskeyti, viðskeyti og innskeyti í málum heims eru einnig 

dæmi um bundin morfem. Sem dæmi um bundið morfem í íslensku táknmáli, má 

nefna munnhreyfingu. Munnhreyfingin í táknunum BRÓÐIR ‹bro› og SYSTIR‹bro› 

er bundið morfem af því að það er munnhreyfingin sem greinir að táknin. 

 Morfemum getur einnig verið skipt í morfem með málfræðilegt hlutverk og í 

morfem með merkingarlegt hlutverk. Morfem með málfræðilegt hlutverk eru þau 

morfem sem breyta tíð orða, tölu, horfi o.s.frv. Dæmi um morfem með málfræðilegt 

hlutverk í raddmálum eru for-, inn- og viðskeyti þótt þau hafi kerfisbundin áhrif á 

heildarmerkingu orðmyndanna. 

 Morfem með merkingarfræðilegt hlutverk eru slík morfem sem eru notuð við 

orðmyndun, t.d. við afleiðslu: 

 

(21) lýsingarorð leitt af nafnorði  stráks + legur 

 nafnorð leitt af sagnorði   hreins + un 

 atviksorð leitt af lýsingarorði  nákvæm + lega 

 

Dæmin hér að ofan sýna orðmyndun þar sem afleidda orðið heyrir til öðrum 

orðflokki. Merking afleidda orðsins getur verið svipuð eða ólík merkingu orðsins sem 

það er leitt af. Merkingarlegt morfem er rót hvers orðs. Það ber grundvallarmerkingu 

orðsins, getur staðið sjálfstætt og það er ekki hægt að brjóta það niður í smærri hluta. 

 Morfem með málfræðilegt hlutverk í táknmálum er áttbeygingin (sbr. 

venslasagnir á bls. 40-41). Merkingarleg morfem í táknmálum eru rætur táknanna. 

Staðsetningin og afstaðan geta breytt merkingunni: 
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(22) a. ísl. táknmál  pro.1-HRINGJA-pro.2 (sbr. myndband: HRINGJA(ég).mpg) 
   frumlag       andlag  
   Ég  hringi í  þig. 
 

   pro.2-HRINGJA-pro.1  (sbr. myndband: HRINGJA(þú).mpg) 
   frumlag     andlag 
   Þú    hringir í    mig. 
 
 b. ísl. táknmál  pro.1-KENNA-pro.2 (sbr. myndband: KENNA(ég).mpg) 
   frumlag              andlag 
   Ég    kenni     þér. 
 

    pro.2-KENNA-pro.1 (sbr. myndband: KENN(þú).mpg) 
   frumlag              andlag 
   Þú    kennir    mér. 

 

Staðsetningin í dæmi (22.a) og afstaðan í dæmi (22.b) eru morfem, því að þau greina 

að frumlag og andlag í s.k. venslasögnunum (sbr. bls. 40-41). Þegar fornafn stendur í 

frumlagssæti er venjan að glósa það með Pro. (e. pronoun) og tölu frá 1 til 3 sem segir 

til um það hvort um fyrstu, aðra eða þriðju persónu sé að ræða. 

 Frjáls eða bundin morfem með tákni við myndun fleirtölu eru einnig dæmi um 

morfem með málfræðilegt hlutverk í táknmálum: 

 

(23) a. 3-BÓK (sbr. myndband: 3-BÓK.mpg), 

     5-BÓK (sbr. myndband: 5-BÓK.mpg) 

 b. tákn endurtekið: mörg HÚS (sbr. myndband: HÚS(flt).mpg) 

 

Í dæmi (23.a) eru táknin fyrir tölu frjáls morfem en endurtekið tákn í dæmi (23.b) er 

bundið morfem sem sýnir merkinguna mörg eintök af einhverju. 

 Hér þarf að svara spurningunni um það hvort fleirtala sé formdeild í 

táknmálum. Fleirtölu má skilja sem formdeild en þó ekki í öllum tilvikum. Hún er 

skilin sem formdeild þegar fleirtalan er mynduð með endurtekningu tákna (sbr. dæmi 

23.b). En hún er ekki talin vera formdeild í þeim tilfellum þegar töluorð er notuð til 

þess að sýna fleirtölu (23.a). 

 Morfem geta verið virk (e. productive) eða óvirk (e. unproductive). Virk 

morfem eru þau sem hægt er að nota aftur og aftur til þess að búa til ný orð og 

grundvallarmerking þeirra breytist ekki, t.d. forskeytið ó- í íslensku. Merking 

forskeytisins er sú að það „táknar andstæðu, snýr við merkingu síðari liðar, hvort sem 

inntak hans er jákvætt eða neikvætt; gefur orðum með jákvæðan eða hlutlausan seinni 
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lið neikvæða merkingu ...“ (Íslensk orðabók). Óvirk morfem eru þau sem er ekki hægt 

að nota aftur og aftur til þess að búa til ný orð. Lista með orðum sem innihalda slík 

morfem er hægt að búa til og hann myndi vera því sem næst endanlegur. Dæmi um 

slík morfem er viðskeytið -sla í íslensku, kenn-sla, greið-sla, afleið-sla. Sem dæmi 

um virk morfem í táknmálum má nefna ólík handform fyrir 3.p. í fjölþáttasögnum: 

vísifingur-handform, V-handform og 1-handform (1.p.et. manneskja). Johnston og 

Schembri (2007:122-123) nefna dæmi um óvirk morfem í áströlsku táknmáli. Í því eru 

tákn sem eru leidd af írsku stakhandar-stafrófi sem var áður fyrr notað í kaþólskum 

skólum fyrir heyrnarlausa í Ástralíu. Fáein tákn sem hafa staka stafi írska stafrófsins 

eru í notkun enn í dag. 

 

2.4.2 Morfológísk ferli 

Morfólógískt ferli tengist því hvernig orð eða tákn eru mynduð, þ.e. myndun nýrra 

orðasafnseininga. Þessar einingar er að finna í orðasafni málsins og tengjast þær 

kerfisbundið hverri annarri. Notendur raddmála nota ólíkar reglur til þess að búa til ný 

orð. Oftast eru notuð s.k. frjó morfem við myndun nýrra orða og tákna, t.d. forskeytið 

ó- í íslensku; forskeytið un- og viðskeytið -hood í ensku (Liddicoat og Curnow 

2004:36).  

Emmorey (2007:709) færir rök fyrir því að munurinn á morfólógísku ferli 

táknmála og raddmála sé oft fólginn í tegund samsetningarferlisins og tengist myndun 

samsettra tákna. Í táknmálum séu táknin gerð samtímis á meðan orð í raddmálum séu 

gerð með röð aðskeyta (e. linear affixation). Sem dæmi um samtíða morfólógískt ferli 

í táknmálum má nefna: 

 

(24) Pro1-SVARA-Pro2  (sbr. myndband: SVARA(ég).mpg) 
 frumlag      andlag 
 Ég svara þér  
 
 Pro2-SVARA-Pro1  (sbr. myndband: SVARA(þú).mpg) 
 frumlag       andlag 
 Þú svarar mér. 
 

Átt hreyfingarinnar greinir að frumlag og andlag í þessu dæmi. Ef hreyfingin er frá 

táknara, þá er táknarinn frumlagið og ef hreyfingin er að táknaranum er hann andlag. 

 Í kafla 2.4.2.1 er rætt um myndunarferli tákns eða um lexikalíska útvíkkun, 

endurtekningu hreyfingar, afleiðslu, samsetningu og töluinnlimun. Í kafla 2.4.2.2 er 



 31

fjallað um smábreytingu tákna (e. sign modification) og hvernig hún lýsir sér í 

tengslum við nafnorð (í kafla 2.4.2.2.1) og við sagnorð (í kafla 2.4.2.2.2). 

 

2.4.2.1 Myndunarferli tákns 

Tákn eru gerð á ýmsa vegu. Ein leið er lexikalísk útvíkkun (e. lexical extension). Með 

lexikalískri útvíkkun er átt við ferli þegar merkingaryfirgrip tákns, sem þegar er til, er 

útvíkkað. Merking táknsins er þá „útvíkkuð“ frá tiltekinni merkingu og merking nýja 

táknsins byggist beinlínis eða óbeinlínis á þessari tilteknu merkingu. Þannig byggist 

merking táknsins FLUGVÖLLUR í ástralska táknmálinu á merkingu táknsins fyrir 

flugvél lendir (Johnston og Schembri 2007:126). Í finnsku táknmáli (Riita og Alanne 

2003:43) byggist merkingu táknanna fyrir m.a. TEKNIIKKA tækni, INSINÖÖRI 

verkfræðingur, JÄRJESTELMÄ kerfi, HANKE verkefni á merkingu táknsins 

SUUNNITELLA (e. to plan). Í finnsku táknmáli eru mismunandi merkingar oftast 

sýndar með munnhreyfingum, þ.e. finnska orðið er sagt um leið og táknið er sýnt. 

 Endurtekning hreyfingar: Merking tákna breytist eða ný tákn eru búin til með 

endurtekningu hreyfingar. Endurtekning breytir þannig bæði formi og innihaldi tákna. 

Aðrar grunnbreytur tákna breytast ekki. Endurtekningin sem morfólógískt ferli er 

mikilvæg fyrir aðgreiningu sagna og nafnorða, a.m.k. í ástralska táknmálinu (Johnston 

og Schembri 2007:126) og í bandaríska táknmálinu (Liddell og Johnson 1989:302, 

endurprentuð í Valli og Lucas 2000:267-306; Valli og Lucas 2000:55). Bandarískt 

(Valli og Lucas 2000:122) og breskt táknmál (Kyle og Woll 1988:132) nota 

endurtekningu hreyfingar í sumum tilfellum þegar fleirtala er mynduð. Dæmi um tákn 

með endurtekna hreyfingu úr ýmsum táknmálum eru gefin í (25): 

 

(25) a. ástralskt táknmál  so. BUY - no. SHOPPING 

       (Johnston og Schembri 2007:126) 

 b. bandarískt táknmál so. SIT - no. CHAIR  (Valli og Lucas 2000:55) 

 c. breskt táknmál et. PLANE - flt. PLANES (Kyle og Woll 1988:133) 

 

Endurtekin hreyfingi skapar nafnorð úr sagnorði í dæmum (25.a) og (25.b) og fleirtölu 

úr eintölu í dæmi (25.c). 

 Afleiðsla í táknmálum tengist myndun nýrra tákna úr öðrum táknum, þ.e. nýjar 

orðasafnseiningar eru búnar til af öðrum. Ferlið að mynda ný orð frá morfemum 

kallast afleiðsla (Johnston og Schembri 2007:123). Í ASL t.d. er talað um að nafnorð 



 32

séu leidd af sagnorðum (Valli og Lucas 2000:112). Nafnorðatáknið CHAIR er t.d. leitt 

af sagnorðatákninu SIT; í hollensku táknmáli (Zwitserlood 2003:497) er talað um að 

afleidd tákn af öðrum táknum fái málfræðilegan flokk eftir að hafa verið notuð í 

samhengi. Þannig getur eitt afleitt tákn verið nafnorð í einu samhengi, en sagnorð í 

öðru. Forskeyti eru t.d. notuð til þess að búa til ný tákn í ísraelsku táknmáli (Emmorey 

2007:710, þar er vitnað í Aronoff 2005). Þar eru einnig notuð viðskeyti til þess að búa 

til ný tákn, t.d. með merkinguna „-laus“, t.d. NOT-EXIST (Sandler [án árs]:5). Eins 

og sést af upptalningunni hér eru ólíkar leiðir farnar í afleiðsluferlinu í mismunandi 

táknmálum. 

 Samsetning er annað morfólógískt ferli sem er einkennandi fyrir táknmál. Með 

samsetningu er átt við að tákn sé búið til þegar tvö eða fleiri tákn eru sett saman. 

Stundum breytist myndun samsettu táknanna lítillega. Dæmi um samsett tákn í 

íslensku táknmáli: 

 

(26) a. FORELDRAR er sett saman af MAMMA og PABBI 

 (sbr. myndband: FORLEDRAR.mpg) 

 b. FORSÆTISRÁÐHERRA er sett saman af FORSETI, RÁÐA og HERRA 

 (sbr. myndband: FORSÆTISRÁÐHERRA.mpg) 

 (sbr. myndband: FORSÆTI.mpg) 

 (sbr. myndband: RÁÐA.mpg)  

 (sbr. myndband: HERRA.mpg) 

 

Dæmi (26.a) sýnir samsett tákn sem eru sett saman af tveimur táknum (MAMMA og 

PABBI), en dæmi (26.b) sýnir samsett tákn úr þremur táknum. Samsetning úr þremur 

táknum er þó ekki mjög algeng. Form táknanna sem eru í samsetta tákninu helst 

óbreytt. Á þessu eru til undantekningar. Það kemur fyrir að tákn samlagast undanfara 

sínum, t.d. þegar táknað er hratt: 

 

(27) DÖFF FÉLAG (sbr. myndband: DÖFF FÉLAG.mpg) 

 DÖFF FÉLAG FÁMENNUR 

    (sbr. myndband: DÖFF FÉLAG FÁMENNUR.mpg) 
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Handformið í DÖFF í dæmi (27) samlagast handforminu í FÉLAG í tali. Það er ekki 

hægt að leiða það út frá almennum reglum málsins í þessu tilviki að hægt sé að eyða 

lið úr samsetta tákninu í tali. 

 Merking nýrra tákna er stundum ólík merkingu táknanna sem eru til 

grundvallar í samsetta tákninu (t.d. VIÐURKENNA í íslensku táknmáli er sett saman 

úr táknunum SEGJA og JÁ), þó ekki alltaf (SALAT-SKÁL, SUMAR-HÚS). 

 Töluinnlimun er ferli sem tengist því að sýna tölu í tákni með því að nota 

breytt handform: 

 

(28) a. 1-ár (sbr. myndband: 1-ÁR.mpg) 

     2-ár (sbr. myndband: 2-ÁR.mpg) 

 

 b. 2-vika (sbr. myndband: 2-VIKA.mpg) 

     3-vika(sbr. myndband: 3-VIKA.mpg) 

 

Eins og sést í dæmum (28.a) og (28.b) er það breytt handform sem sýnir töluna í 

táknunum. Myndunarstaðurinn, afstaðan, hreyfingin og látbrigðin breytast ekki. Slík 

tákn eins og 2-VIKA, 3-ÁR innihalda tvö morfem, þ.e. töluna (2, 3 o.s.frv.) og 

lexikalska einingu (vika, ár).  

Merking slíkra tákna er alltaf ‘tiltekinn fjöldi af einhverju’, t.d. vikum, árum, 

dögum, mánuðum o.s.frv. Ferli með töluinnlimun er algengt í bandarísku (Valli og 

Lucas 2000:74), áströlsku (Johnston og Schembri 2007:124) og finnsku táknmáli 

(Suvi). Það er ekki fráleitt að álykta að þetta ferli sé einnig algengt í öðrum 

táknmálum heimsins.  

Töluinnlimun virðist vera hægt að nota í bandarísku táknmáli, m.a. með 

táknum fyrir „VIKA, MÁNUÐUR, ÁR, DAGUR, HÆÐ, PENINGAUPPHÆÐ, 

TÍMI“ (Valli og Lucas 2000:74). Valli og Lucas benda þó á að hindranir fyrir 

töluinnlimun geta verið til staðar, a.m.k. í bandarísku táknmáli, t.d. getur verið 

mismunandi handform fyrir VIKUR og ÁR á tölubilinu frá 1 upp í 9. Fyrir tölur stærri 

en 10 eru notuð viðkomandi tölutákn sem eru gerð hvert fyrir sig. Í íslensku táknmáli 

er t.d. hindrun fyrir töluinnlimun í tákninu HITTAST. Handformið í tákninu 

HITTAST getur t.d. breyst til þess að sameina hversu mörg viðmiðin eru. Tala 

viðmiðanna er sýnd með fingrunum. Takmarkanir eru þó á því hversu mörg viðmið er 
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hægt að sýna: 2+1 eða 2+2 en aldrei fleiri en tvö á annarri hönd þó að fræðilega sé 

hægt að sýna 10 viðmið, 5+5: 

 

(29) HITTAST 1+2  (sbr. myndband: HITTATS 1+2.mpg) 

 HITTAST 2+2  (sbr. myndband: HITTAST 2+2.mpg) 

 *HITTAST 5+5 

 

Hreyfing virkrar handar sýnir hve margir komu eða hittu einhvern og hver hittir hvern 

og hver er kyrr. 

 

2.4.2.2 Smábreytingarferli tákns 

2.4.2.2.1 Smábreyting nafnorða 

Beygingarfræði fjallar um það hvernig málfræðilegar upplýsingar bætast við þær 

einingar sem þegar eru til (Valli og Lucas 2000:113). Ýmsir fræðimenn hafa skoðað 

beygingarfræði táknmála. Sumir þeirra hafa fært rök fyrir því að beygingarfræði í 

táknmálum tengist nafnorðum og sagnorðum (Johnston og Schembri 2007:132) en 

aðrir að hún tengist einungis sögnum (Aronoff, Meir, Padden og Wendy Sandler 

2004:24), sbr. ensku t.d. sögnina walk-s og nafnorðið book-s. Bæði sagnorðið og 

nafnorðið eru beygð, sagnorðið fær -s til þess að sýna 3.p.et. en nafnorðið fær -s sem 

sýnir fleirtölu. Beyging er mismunandi á milli mála (sbr. íslensku t.d.). 

 Í táknmálum er nafnorðum og sagnorðum breytt lítillega og að því er vikið hér 

á eftir. 

 Smábreyting nafnorða tengist m.a. endurtekningu tákna í fleirtölu, notkun 

aðskeyta til þess að sýna eign og breytingu á myndunarstað og hreyfingu. 

 

Endurtekning tákna í fleirtölu 

Unnt er að breyta táknum til þess að sýna fleirtölu. Samkvæmt rannsókn (Kyle og 

Woll 1994:3899) mynda táknmál fleirtölu á þrjá vegu: með endurtekningu hreyfingar, 

með endurtekningu handforms og með því að nota merki fyrir magn ( t.d. töluorð). 

Flest tákn geta myndað fleirtölu eingöngu á einn veg af þessum þrem samkvæmt Kyle 

og Woll (1994:3899). 

Það hversu oft hreyfingin eða handformið er endurtekið er mismunandi á milli 

táknmála og jafnvel innan þeirra. Þeir sem tala táknmál á Íslandi eru t.d. ekki allir 
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sammála um það hve oft tákn á að endurtaka við myndun fleirtölu10. Það hversu oft 

hreyfingin eða handformið er endurtekið skiptir ekki máli í þessu samhengi, heldur sú 

staðreynd að fleirtalan er fengin með því að nota endurtekningu. Þannig er táknum 

breytt lítillega til þess að sýna fleirtölu (Dæmin eru úr Miljan 2000:kafli 6.1.1): 

 

(30) endurtekning hreyfingar  

  PERSON[PL: reduplication of movement] CINEMA GO 

  ‘People are going to the cinema’. 

  

 endurtekning handforms 

  BARROW SQUARE WHEEL[DUAL: repetition of handshape]  

  ‘a two-wheeled barrow’ 

 

Með því að endurtaka hreyfinguna er sýnt að ekki er um eintölu að ræða heldur 

fleirtölu: fólk. Oftast er endurtekningu hreyfingarinnar fylgt með smábreytingu á 

myndunarstaðnum fyrir hverja endurtekningu (Kyle og Woll 1994:3899) (sbr. 

myndband HÚS- mörg HÚS). Einkennandi er fyrir endurtekningu handforms vegna 

myndunar fleirtölu, að stakhandartákn mynda fleirtölu með því að sama táknið er gert 

á hvorri hönd fyrir sig og með hreyfingu á víxl (dæmi: AEROPLANE, CUP, Kyle og 

Woll 1994:3899). Táknin eru því ekki lengur stakhandartákn í fleirtölu heldur 

tvíhandatákn. 

 

Notkun aðskeyta til þess að sýna eign 

Unnt er að breyta táknum sem hafa hlutverk nafnorða til þess að sýna eignarfall 

(Johnston og Shembri 2007:140; Miljan 2000:kafli 6.1.1). Upplýsingarnar eru úr 

áströlsku og eistnesku táknmáli. Segja má að táknin fái viðbót til þess að sýna eign; 

þ.e. forskeyti í eistnesku táknmáli en viðskeyti í áströlsku táknmáli. Í báðum 

táknmálum stendur táknið, sem er beygt til þess að mynda eignarfall, fyrir framan það 

tákn sem það vísar til. Í áströlsku táknmáli er talað um viðskeyti þó að það standi fyrir 

framan það tákn sem það vísar til: 

 

(31) a. dæmi úr eistnesku táknmáli    POSS:MY HOUSE    ‘my house’ 

                                                 
10 Þetta kom fram í samtali við Rannveigu Sverrisdóttur. 
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 b. dæmi úr áströlsku táknmáli    MOTHER+gen SISTER   ‘mother´s syster’ 

 

POSS stendur fyrir possesion eða eign í dæmi (31.a) en gen stendur fyrir 

eignarfallsendingu í dæmi (31.b). Bent skal á að táknin eru beygð í táknmálunum 

tveim, þó að þýðingin á raddmálinu í dæmi (31.a) sé með eignarfornafni. Í áströlsku 

táknmáli virðist einnig vera hægt að sýna eign með því að nota eignarfornafn, t.d. 

MOTHER POSS-3 SYSTER. Í þessu dæmi er eignarfornafnið sérstakt tákn í áströlsku 

táknmáli og ekki er um beygingu að ræða: eignarfornafnið í dæmi (31.a) er forskeyti í 

eistnesku táknmáli. 

 

Breyting á myndunarstað og hreyfingu 

Pizzuto, Giuranna og Gambino (1990:91 og 93) skýra frá beygingu nafnorða í ítölsku 

táknmáli. Rannsókn þeirra á ítölsku táknmáli hefur m.a. sýnt að tákn sem hafa 

hlutverk nafnorða eru til og þessi tákn má beygja.  

Slík tákn í ítölsku táknmáli eru mynduð í frjálsu rými, t.d. BARN, og getur 

myndunarstaður þeirra verið breytilegur, t.d. þegar viðmiðið er í 3.p.: he/she/him/her. 

Þannig er táknið BARN myndað í frjálsu rými neðan mittis og framan við táknarann. 

Þegar þetta tákn er notað með sögnina VAXA breytist myndunarstaður táknsins 

(BARN) til þess að vísa til 3.p. (sem er mörkuð11) í samtalinu. Hann er ekki lengur 

neðan mittis táknarans heldur í frjálsu rými ofarlega við augun táknarans (sbr. mynd á 

bls. 93 hjá Pizzuto, Giuranna og Gambino). Hreyfingin í þessu tákni er til hliðar en 

þegar táknið er beygt breytist hreyfingin og er hún upp. Svipað ferli er einnig að finna 

í áströlsku táknmáli (sbr. Johnston og Shembri 2007:130). 

 

2.4.2.2.2 Smábreyting sagnorða 

Smábreyting sagnorða í táknmálum tengist hætti (e. manner12), horfi (e. aspect) og 

samræmi á milli frumlags og andlags (e. subject-object agreement) (Valli og Lucas 

2000:113; Aronoff, Meir, Padden og Sandler 2004:21). 

                                                 
11 „markað“ - það sem er á einhvern hátt „ óeðlilegra“, „torlærðara“; „ómarkað - það sem er á einhvern 
hátt „hlutlaust“ eða „eðlilegt“ við tilteknar aðstæður (Eiríkur Rögnvaldsson, 1990:42); 
„A marked form is a non-basic or less natural form. An unmarked form is a basic, default form.“ Trask 
(1999)  
12 Háttur í táknmálum er ekki málfræðileg formdeild sagnorða, t.d. persónuhættir og fallhættir. Orðið 
háttur er notað í þeirri merkingu enska orðsins manner sem nær yfir það hvernig einhver verknaður er. 
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Háttur 

Hægt er að tákna hátt í bresku táknmáli (Sutton-Spence og Woll 2004:124-125) með 

því að: 

 

 (1) bæta við atviksorði sem sýnir hátt (SLOWLY, CONFIDENTLY, 

 CAREFULLY ...) og eru þessi tákn aðgreind eins og atviksorðin í 

 raddmálunum; 

 (2) breyta sögn með því að nota látbrigði, t.d. ólíkar  munnhreyfingar eða 

önnur látbrigði sem sýna þær tilfinningar og fylgja merkingunni; 

 (3) sögn breytt með því að breyta hreyfingu sagnarinnar, þ.e. að sýna 

 hversu hratt eða hægt verknaðurinn gerist. 

 

Eins og sést í upptalningunni er háttur í bresku táknmáli sýndur á þrennan hátt: með 

atviksorði, með því að nota látbrigði í sögn eða með því að breyta hreyfingu sagnar. 

Síðustu tvö dæmin um hátt í bresku táknmáli tengjast breytingu sagnorðsins.  

 Háttur tengist m.a. notkun venslasagna (sbr. bls. 40-41) sem er hægt að breyta 

lítillega til þess að sýna hann (Morgan, Gary, Neil Smith, Ianthi Tsimpli og Bencie 

Woll 2002:17). Það hvernig eitthvað er gert, er t.d. sýnt með látbrigðum: 

 

   hægt 
(32) BÓK, PRO1-RÉTTA-PRO2  (sbr. myndband: RÉTTA BÓK.mpg) 
 frumlag           andlag 
 Ég      rétti          þér     bókina hægt. 
 

Atviksorðið hægt, sem sýnir háttinn, er sýnt í dæminu hér á andlitinu, þ.e. með 

látbrigðum. Augun eru opin, flatur stútur á munninum og hreyfingin er gerð hægt. 

Allir þættir verknaðarins gerast samtímis: þ.e. að rétta bók og að rétta hana hægt. 

 Háttur tengist einnig verknaði sem sýnir hreyfingu, t.d. að rúlla. Það sem 

einkennir hreyfinguna t.d., er að háttur og braut eru sýnd samtímis (Senghas, Kita og 

Özyürek 2004:1780): 

 

(33) a. ísl. táknmál 1. BOLTI RÚLLA 

   (sbr. myndband: BOLTI RÚLLA.mpg) 
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        ____hratt niður 
   2. BOLTI RÚLLA 

   (sbr. myndband: BOLTI RÚLLA hratt niður.mpg) 

 

 b. ísl.  Boltinn rúllar hratt niður. 
 
Dæmi (33.a.2) sýnir hvernig og hvert boltinn rúllar, þ.e. hratt og niður. Allar þessar 

upplýsingar eru sýndar samtímis. Hátturinn, þ.e. hratt, er sýndur með því að breyta 

hreyfingu sagnarinnar. Hreyfing handarinnar sýnir að verknaðurinn gerist hratt niður á 

við. Í dæmi (33.b) notar íslenskan stök orð til þess að sýna bæði hátt og braut, þ.e. 

hratt og niður. Hvert og eitt mál hefur þó sínar reglur til þess að tjá hátt og braut. Það 

að sýna bæði hátt og braut samtímis er íkónískt í táknmálum, þ.e. tvær hliðar af 

hreyfingunni gerast samtímis í stökum verknaði (Senghas, Kita og Özyürek 

2004:1780). 

 

Horf 

Sagnir breytast í flestum táknmálum til þess að sýna horf (Kyle og Woll 1988:145). 

Breytingarnar eru í formi sagnanna sjálfra. Horf í táknmálum má skipta í þrennt; í 

hraða endurtekningu, hæga endurtekningu og byrjunarstöðvun (Kyle og Woll 

1988:145, þau vitna í Bergman 1983).  

Með endurtekningu er átt við endurtekningu hreyfingarinnar í tákni. Dæmi um 

fasta og hæga endurtekningu er aftur að finna hjá Kyle og Woll (1988:145). Táknið í 

bresku táknmáli fyrir LOOK-AT-FOR-A-LONG-TIME er gert með hægri 

endurtekningu hreyfingarinnar en táknið LOOK-AT-OVER-AND-OVER er gert með 

hraðri endurtekningu hreyfingarinnar. 

 Merkingin sem tengist fastri endurtekningu fer eftir tegund sagnarinnar, hvort 

hún sýnir augabragð (e. punctual verb) (verknaður gerist við einstakt atvik); hoppa, 

detta, drepa eða dvöl (e. durative verb); ganga, lesa, standa. Sagnir eins og hoppa, 

detta, drepa, gerðar með fastri endurtekningu, sýna endurtekningu eða tíðni 

verknaðarins, að eitthvað gerist reglulega: JUMP-A-LOT . Sagnir eins og ganga, lesa, 

standa, gerðar með fastri endurtekningu, sýna vanabundinn verknað: WALK-OFTEN 

(Kyle og Woll 1988:147-148). 

 Merkingin sem tengist hægri endurtekningu er annað hvort endurtekningasöm 

eða sýnir dvöl. Hún fer að nokkru eftir merkingu sagnarinnar sem er verið að breyta. 

Sagnir eins og hoppa, detta, drepa hafa endurtekna merkingu þegar hreyfingin er 
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endurtekin hægt JUMP-AGAIN-AND-AGAIN en sagnir eins og ganga, lesa, standa 

sýna tímalengd þegar hreyfingin er endurtekin hægt: KEEP-ON-WALKING (Kyle og 

Woll 1988:146-147). 

 Merking sagna sem tengist byrjunarstöðvun er sú að verknaðurinn hefur ekki 

átt sér stað þó að það stæði til að framkvæma hann ABOUT-TO-WALK-BUT-

DIDN´T (Kyle og Woll 1988:147-149). Hreyfing handarinnar sýnir að verknaðurinn 

er að byrja en svo stöðvast þessi hreyfing skyndilega. 

 Látbrigðin geta einnig haft áhrif á það hvernig horf eru gerð, t.d. getur 

merking sagnarinnar THINK-FOR-A-LONG TIME (Kyle og Woll 1988:149) verið 

sýnd með því að endurtaka hreyfinguna hægt eða með því að loka augun og hreyfa 

höfuðið hægt fram og til baka. Látbrigðin sem sýna þessa merkingu geta verið 

mismunnandi á milli táknmála (sbr. Kyle og Woll 1988:149). 

 

Samræmi á milli frumlags og andlags 

Þrjár tegundir sagna eru til í táknmálum: venjulegar sagnir (e. plain verbs), 

venslasagnir (e. agreement verbs) og sagnir sem nota rýmið (e. spatial verbs). 

Venjulegar sagnir beygjast ekki í persónu og tölu og leyfa ekki staðaraðskeyti; 

venslasagnir beygjast í persónu, tölu eða horfi en leyfa ekki staðaraðskeyti; sagnir sem 

nota rýmið beygjast ekki í persónu, tölu eða horfi en leyfa staðaraðskeyti (Kyle og 

Woll 1994:3901). 

 

Venjulegar sagnir bera engar aukaupplýsingar, s.s. þær beygjast ekki í persónu og 

tölu: 

 

(34) ísl. táknmál a. Pro.1-SOFA  (sbr. myndband: SOFA.mpg)  
     frumlag 

  Ég  sef. 
 

   b. MAÐUR HLAUPA (sbr. myndband: MAÐUR HLAUPA.mpg)  
     X hleypur.  
 
   c. Pro.1-HUGSA  (sbr. myndband: HUGSA.mpg) 
     frumlag 
     Ég  hugsa.  
 

Þessar sagnir líkjast að einhverju leyti áhrifslausum sögnum, þar sem þær krefjast ekki 

andlags. Bæði nafnorð og fornöfn virðast geta staðið í frumlagssæti. Fornafnið er sýnt 
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í slíku tilviki með því að benda á hólf13 viðmiðsins í rýminu. Fornöfn eru notuð til 

þess að segja til um persónu og tölu. Það sem einkennir þessar sagnir er að það þarf 

sérstaklega að geta frumlagsins og andlagsins, þ.e. sagnirnar innihalda ekki 

upplýsingar um frumlagið og andlagið (sbr. eins og áður sagði að þessar sagnir líkjast 

áhrifslausum sögnum). Líkaminn er oft notaður sem staðsetning þegar venjulegar 

sagnir eru notaðar. Stundum virðist sem venjuleg sögn geti sagt til um beina andlagið: 

 

(35) REYKJA (reykja sígarettu) (sbr. myndband: REYKJA.mpg) 

 

Sögnin er búin til með handformi sem sýnir að haldið er á sígarettu. Beina andlagið er 

sýnt á þann hátt. 

 Venslasagnir fela í sér upplýsingar um persónu, tölu eða horf. Þessar sagnir 

sýna vensl á milli ólíkra persóna í málfræðilegu rými14, þ.e. þær eru áttbeygðar. Þær 

sýna einnig vensl á milli frumlags og andlags í setningu: 

 

(36) a. ÍS pro.1-GEFA-pro.2  (sbr. myndband: ÍS GEFA(ég).mpg) 
           frumlag         andlag 
         Ég   gef      þér     ís.  
 
  

b.  ÍS pro.2-GEFA-pro.1  (sbr. myndband: ÍS GEFA(þú).mpg) 
           frumlag          andlag 
         Þú    gefur   mér   ís. 
 

Átt hreyfingarinnar greinir að frumlag og andlag í þessum dæmum. Venslin eru sýnd 

m.a. með s.k. áttbeygingu. Með áttbeygingu er átt við að rýmið er notað í 

málvísindalegum tilgangi; það er afgerandi í hvaða átt hendurnar fara. Með því að 

byrja að gera tiltekið tákn frá táknara að frjálsu rými er sýnt að táknarinn framkvæmir 

verknaðinn, þ.e. hann er frumlagið; sbr. dæmi (36.a). Með því að byrja í frjálsu rými 

og færa höndina að táknaranum er sýnt að einhver annar framkvæmir verknaðinn; sbr. 

dæmi (36.b). Rökliðirnir eru ekki sérstaklega tilgreindir með táknum, þ.e. frumlagið 

og andlagið. Þeir eru hluti af sögninni. Venslin virðast geta komið fram í 

staðsetningunni í rýminu, þ.e. rökliðirnir hafa fengið hólf einhvers staðar í rýminu og 

                                                 
13 Hólf — staðsetning viðmiðsins í rýminu og tilvísun til þess (Engberg-Pedersen 1998:60). 
14 Málfræðilegt rými — ekki raunverulegt rými, heldur rýmið þar sem táknarinn staðsetur viðmiðin í 
samtali (Sutton-Spence og Woll 2004:130). 
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hreyfingin er frá þeim stað og að honum og öfugt, en ekki frá líkama táknarans og að 

honum og öfugt. 

 Afstaða handanna geta einnig sýnd vensl: 

 
(37) a. pro.1-ÚTSKÝRA-pro.2 (sbr. myndband: ÚTSKÝRA(ég).mpg) 
     frumlag         andlag 
     Ég    útskýri fyrir þér. 
  

 b.  pro.2-ÚTSKÝRA-pro.1 (sbr. myndband: ÚTSKÝRA(þú).mpg) 
      frumlag            andlag 
      Þú  útskýrir fyrir mér. 
 
Frumlagið og andlagið eru sýnd með afstöðu fingranna, þ.e. fingurnir snúa í þá átt 

sem frumlagið hefur verið staðsett í rýminu. Afstaðan í þessu dæmi og staðsetningin í 

dæminu á undan virðast vera morfem því að þau greina að frumlag og andlag í 

venslasögnunum. 

Það virðist vera að oftast sé byrjað á frumlaginu og endað á andlaginu þegar 

venslasagnir eru notaðar. Það er til ein sögn í íslensku táknmáli sem getur byrjað á 

andlagi í stað þess að byrja á frumlagi. Það er sögnin BJÓÐA. Venslasagnir líkjast að 

einhverju leyti áhrifssögnum því að venslasagnir geta tekið andlög, bein sem óbein. 

 

Sagnir sem nota rýmið  

Áður en lengra er haldið þarf að gera ákveðna fyrirvara. Umræðan um þessar sagnir er 

fjarri því að vera einróma og ekkert samkomulag er um eðli þeirra eða heiti eða hvort 

þetta fyrirbæri sé yfirhöfuð sögn eða ekki. Hér er þó gengið út frá því að um sagnir sé 

að ræða en þær eru mjög flóknar og það er erfitt að útskýra þær. 

Það sem einkennir sagnirnar sem nota rýmið er að þær nota raunverulegt rými15 en 

ekki málfræðilegt (Sutton-Spence og Woll 2004:145). 

Sutton-Spence og Woll benda á að þessar sagnir sýni hvernig eitthvað er gert, 

hátt og horf, en þær sýna ekki persónu og tölu. Upplýsingar um feril og hraða og 

staðsetningu hluta eru einnig gefnar. Þessar sagnir eru myndaðar af handformi og 

sagnlið. Handformið er staðgengill nafnorðs. Útlit og stærð þess sem talað er um, 

hefur mest áhrif við val á handformi. Hlutverk handformsins er að endurvísa til 

einhvers sem hefur þegar verið nefnt í samhengi. Vegna þessa hlutverks handformsins 

                                                 
15 Raunverulegt rými — „It is a spatial layout in signing space of representations of things as they 
really are“(Sutton-Spence og Woll 2004:129).  
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er handformið kallað próform.16 Eitt handform getur vísað til ólíkra viðmiða en það er 

samhengið sem ákveður hvað tiltekið handform merkir: 

 

(38) a. B- próform (sbr. myndband: B-pf.mpg) 1. bíll 
       2. bók 
 
  b. V-próform (sbr. myndband: V-pf.mpg) 1. manneskja fætur;  
       2. dýr með tvo fætur 
 
Eins og sést í dæminu getur eitt próform vísað til ólíkra viðmiða og í þessu sambandi 

er samhengið mikilvægt. 

 Ef einu próformi (stundum skammstafað pf. hér á eftir) er skipt út og annað 

sett í staðinn breytist merking táknsins: 

 

(39) a. HALDA-KAFFIBOLLI  Pf. fyrir stóran kaffibolla 

    (sbr. myndband: HALDA KAFFIBOLLI STÓR.mpg) 

 

b. HALDA-VÍNSGLAS  Pf. fyrir vínsglas 

    (sbr. myndband: HALDA VÍNSGLAS.mpg) 

 

Merking táknanna ræðst af próforminu í dæmunum hér að ofan. Tvö ólík handform 

eru notuð til þess að sýna á hverju er haldið. Öll próform eru handform en þar með er 

ekki sagt að öll handform séu próform. 

 Eins og sagt var hér á undan eru þessar sagnir myndaðar með handformi (eða 

próformi ef gengið er úr hlutverki handformsins að endurvísa) og sagnlið. Sú hefð 

hefur skapast á Íslandi að kalla þessar sagnir próformasagnir: 

 

(40) ÉG SJÁ BÍLL  (sbr. myndband: ÉG SJÁ BÍLL.mpg) 

 próforma sögn: BÍLL B-pf. „keyra hratt upp brekku“. 

 (sbr. myndband: BÍLL KEYRA HRATT UPP BREKKA.mpg) 

                                                 
16 Próform í raddmálum er notað til þess að vísa „collectively to the ITEMS in a SENTENCE which 
substitute for other items or COSTRUCTIONS. The central class of examples ... is PRONOUNS, 
which substitute for NOUN PHRASES. Other pro-forms replace ADVERBIALS (e.g. them, there), 
PREDICATES (e.g. do, as in I like films. So do I ...), and even whole CLAUSES or sentences (e.g. so 
as I said so)“ (Crystal 1985:247). Próform í táknmálum er „... anything that refers to, and stands in the 
place of, something previously identified. The identification may have been made using a sign for the 
referent, or the referent may be present for all to see. [...] A proform is any form that stands in the place 
of, or does the job of, some other form“ (Sutton-Spence og Woll 2004:41). 
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Í setningunni Ég sé bíl er táknið BÍLL notað. En í næsta setningu er tákninu skipt út 

fyrir próform. Merking sagnarinnar er sýnd með því að hreyfa B-pf. hratt áfram og 

upp. 

 Sagnirnar sem nota rýmið hafa verið kallaðar ýmsum nöfnum af ólíkum 

fræðimönnum, sbr. Schembri (2003:4): s.s. „classifier signs eða einungis classifiers af 

Bernal 1997; Branson et. al., 1995; classifier verbs eða verbs of motion and location 

af Supalla 1986, 1990); classifier predicates af Corazza, 1990; Schick, 1987, 1990; 

Smith 1990; Vali og Lucas, 1995; spatial-locative predicates af Liddell og Johnston, 

1987; polymorphemic predicates af Collins-Ahlgren, 1990; Wallin, 1990; polysyntetic 

signs af Takkinen, 1996; Wallin 1996, 1998; productive signs af Brennan, 1992; 

Wallin, 1998; polycomponential signs af Slobin et. al., 2001 and polymorphemic verbs 

af Engberg-Pedersen, 1993“. Hjá Wallin (1994:5) er einnig að finna lista með ýmsum 

nöfnum yfir þessar sagnir; s.s classificatory forms af McDonald, 1982; classifier 

predicates af Schick 1990; classifier signs af Johnston, 1989; proformverber af 

Engberg-Pedersen 1998; polysynthetic signs af Brennan 1990. Schembri (2003:7) 

kallar þessar sagnir polycomponential verbs. Eins og sést í upptalningunni hér á undan 

eru mörg mismunandi heiti notuð yfir þessar sagnir. En þessar sagnir eru þó 

óumdeilanlega tengdar tilteknu formi sem er að finna í mismunandi táknmálum.  

Í heitaupptalningunni hér á undan kom hugtakið classifier17 fram sem þýða mætti sem 

flokkari á íslensku. Hjá Aikhenvald (2003:89) er því haldið fram að einungis ein 

tegund af flokkurum sé til í táknmálum, þ.e. s.k. flokkarasagnir (e. classificatory 

verbs) um meðhöndlun (e. handling), hreyfingu og staðsetningu (e. location). 

Bergman og Wallin (2003:35) hafa fært rök fyrir nafnorða- og sagnaflokkurum í 

sænsku táknmáli. Fullyrðing Aikhenvald gildir um öll táknmál en kenning Bergman 

og Wallin er um sænskt táknmál. Aikhenvald bendir einnig á það að flokkara fyrir 

karlkyns- og kvenkynsfornöfn sé að finna í japönsku táknmáli á meðan tævanskt 

táknmál greinir kynin að með hjálparsögnum. Vakin skal athygli á því að síðastnefnda 

                                                 
17 „Classifiers, is an umbrella label for the continiuum of noun categorization devices, from lexical 
numeral classifiers of South-East Asia to highly grammaticalized gender agreement classes of Indo-
European languages. .... Classifiers are overt morphemes that constitute a grammatical system and 
serve to arrange nominal referents into semantically defined classes.“ (Aikhenvald(2003:87) 
Flokkarar í bandarísku táknmáli eru skilgreindir sem: „A classifier in ASL is a handshape that is 
combined with location, orientation, movement, and non-manual signals to form a predicate.“ (Valli og 
Lucas 2004:79). 
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fullyrðing stangast á við fyrrnefnda fullyrðingu Aikhenvald um að einungis ein tegund 

af flokkurum sé til í táknmálum. Kyle og Woll (1988:135) hafa fært rök fyrir sagna-, 

nafnorða- og töluflokkurum í bresku táknmáli. Þeir benda einnig á að töluflokkararnir 

segja til um tölu í morfólógíu tákna. Niðurstaða greinar Edmondsson (2000:12) er sú 

að það beri ekki að tala um flokkara í táknmálum heldur um tilvísunarmerki. Eins og 

sjá má eru fræðimenn ekki einróma um það hversu margar tegundir flokkara séu til í 

táknmálum eða hvort þeir séu yfirhöfuð til. 

 Aikhenvald (2003:89) bendir á að allir flokkarar í raddmálum séu notaðir til 

endurvísunar, þ.e. sem próform. Allir fræðimenn eru sammála um það að það sé 

handformið sem gegni því hlutverki að endurvísa í táknmálum. 

 Ýmsir fræðimenn hafa einnig fært mismunandi rök fyrir eðli þessara sagna, 

þ.e. í hversu marga undirflokka er hægt að skipta þeim. Höfundur aðhyllist kenningu 

Schembri (2003: 3-35) sem kallar þessar sagnir fjölþáttasagnir eða polycomponential 

verbs. Ástæðan fyrir valinu á þessu heiti felst m.a. í því að þar er sett spurningarmerki 

við það hvort þessar sagnir innihaldi flokkaramorfem (e. classifier morpheme). 

Langsótt er að greina þessar sagnir sem fjölmorfema gerðir sagna og önnur 

hugtakanotkun virðist vera óviðeigandi af ýmsum ástæðum (sbr. Schembri 2003:4-5), 

m.a. er ekki hægt að vísa til þessara sagna sem frjórra tákna (e. productive signs) 

vegna þess að hugtakið frjór er notað um tiltekið málfræðifyrirbæri eða ferli. Ekki 

heldur sem fjölskeytatákna (e. polysynthetic signs) vegna þess að þetta hugtak er 

notað til þess að vísa frekar til hóps af málum en til tiltekins orðasafnsflokks. Ekki er 

heldur hægt að vísa til þeirra sem fjölmorfema tákna (e. polymorphemic signs) vegna 

þess að hugtakið er notað til þess að vísa til orðasafnseiningar sem inniheldur fleiri en 

eitt morfem. Hugtakið umsagnaliður er ekki heldur viðeigandi vegna þess að það er 

notað til þess að vísa frekar til setningarliðs en til orðasafnsflokks. 

 Höfundur leggur það til að heitið fjölþáttasagnir verði notað í umræðum um 

þessar sagnir í staðinn fyrir próformasagnir. Rökin fyrir því eru þau sömu og 

Schembri færir. En rökin tengjast einnig því að það á ekki að ganga út frá hlutverki 

handformsins við val á heiti þessara sagna (þ.e. að endurvísa og héðan er talað um 

próformasögn) af því að sögnin er ekki mynduð einungis af handformi, heldur af 

handformi og sagnlið. Sagnliðurinn er í formi einhvers konar skýringar á því sem er 

gerast: hvað og hvernig. Heitið fjölþáttasagnir gefur til kynna fjölþætta eiginleika 

sagnanna, þar sem margir þættir (handform, hreyfing, staðsetning, meðhöndlun, lögun 

o.s.frv.) sameinast og mynda sögn. Ekki kemur fram hvaða hlutverki þættirnir gegna 
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(m.a. handformsins) í heiti sagnanna. Það sem skiptir máli er að þættirnir eru a.m.k. 

tveir (alltaf handform + annar þáttur) og þeir mynda saman sögn. 

 Sagnir breytast oftast ekki í táknmálum til þess að sýna tíð. Í táknmálum eru 

notaðar s.k. tímalínur. Tímalínan „is metaphorical representation of time“ (Sutton-

Spence og Woll 2004:183). Tímalína er ímynduð lína sem er lóðrétt gagnvart líkama 

táknandans (Valli og Lucas 2000:116). Tímalínur eru notaðar til þess að tjá atburði í 

tíma. Svæðið umhverfis líkama táknandans getur táknað nútíð, svæðið fjarri búk 

táknandans getur táknað framtíð en svæðið fyrir ofan axlirnar getur táknað þátíð. 

Fjöldi tímalína í mismunandi táknmálum er breytilegur. Engin alvöru rannsókn hefur 

verið gerð á tölu tímalína í íslensku táknmáli. Í íslensku táknmáli virðast vera til 

einungis tvær sagnir sem sýna þátíð með sértáknum fyrir þátíð: 

 

(41) nt. SEGJA (sbr. myndband: SEGJA.mpg) 

 þt. SAGÐI (sbr. myndband: SAGÐI.mpg) 

 

 nt. DEYJA (sbr. myndband: DEYJA.mpg) 

 þt. DÓ (sbr. myndband: DÓ.mpg) 

 

Eins og sést í dæmunum eru táknin fyrir þátíð ólík grunnformum táknanna. 

 

2.4.3 Önnur ferli 

Í þessum kafla er vikið stuttlega að öðrum ferlum við myndum tákna. Sumir hafa 

verið nefndir áður í ritgerðinni en aðrir ekki. Slík ferli eru myndun tilviljunarkenndra 

og íkónískra tákna (sjá umræðu um þau í 2.2.1), bendingar, lánstákn, fingrastöfun og 

skammstöfun. 

 

Bendingar 

Með bendingu er hér átt við það þegar táknarinn bendir á eitthvað eða einhvern. 

Vísifingur eru notaðir til þess. Sumar bendingar eru orðnar að táknum, t.d. 

skírskotunarbendingar (42.a) og staðarbendingar (42.b). Það er hægt er að segja til um 

merkingu bendingarinnar út frá staðsetningu viðmiðsins: 

 

(42) ísl. táknmál  a. ÉG (sbr. myndband: ÉG.mpg) 

       ÞÚ (sbr. myndband: ÞÚ.mpg) 
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   b. HÉR (sbr. myndband: HÉR.mpg) 

 

Með því að benda á bringu þess sem táknar er átt við ‘ég’; með því að benda beint á 

þann sem talað er við er átt við ‘þú’, en með því að benda á staðinn er átt við ‘hér’. 

Form og merking þessara þriggja tákna er stöðug og breytist ekki. 

 Annað dæmi um lesgerða bendingu er bendingin með vísifingrinum frá eyranu 

fyrir HEYRA, en EYRA er táknað með því að benda með vísifingrinum að 

eyrnasneplinum: 

 

(43) a. HEYRA (sbr. myndband: HEYRA.mpg) 

 b. EYRA (sbr. myndband: EYRA.mpg) 

 

Bendingin hefur fengið tiltekna merkingu og er ekki einungis bending fyrir sjálfa 

bendinguna. 

 

Lánstákn 

Táknmál, líkt og raddmál, geta tekið tákn úr öðrum táknmálum. Lánstákn eru tákn 

sem hafa verið fengin að láni úr öðrum táknmálum. Þessi tákn virðast fyrst og fremst 

vera landa-, trúar- og borgaheiti. Breskt táknmál hefur t.d. tekið lánstákn sem tengjast 

rannsóknum á táknmálum (Kyle og Woll 1988:128). Það er misjafnt í táknmálum 

hversu mörg tákn eru fengin að láni úr öðrum táknmálum. Sem dæmi má nefna að 

bandarísku táknmáli er stundum lýst sem kreóla-máli (sbr. umræðu um kreóla-mál og 

táknmál á bls. 51-52) af frönsku táknmáli; írskt táknmál sýnir sterk áhrif frá bresku og 

frönsku táknmáli ( Kyle og Woll 1988:128). Rannsókn Alderson og McEntee-

Atalianis (2007) hefur sýnt að lánstákn í íslensku táknmáli frá dönsku táknmáli eru til 

og eru áhrifin sögulegs eðlis. 

 

Fingrastöfun og skammstöfun 

Fingrastöfun er önnur aðferð til þess að búa til ný tákn. Með fingrastöfun er átt við að 

fingurnir eru notaðir til þess að stafa orð raddmálsins á viðkomandi táknmáli. Oftast 

er einnig um skammstöfun íslenska orðsins á einhvern hátt að ræða. 

Það eru til mörg fingrastafróf í heiminum sem eru notuð til þess að sýna ólík 

stafróf eða atkvæði (sbr. t.d. kínversku og japönsku). Fingrastafrófið getur verið 

stakhanda eða tvíhanda. Með stakhandar-fingrastafrófi er átt við að einungis fingur 
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annarrar handar eru notaðir en með tvíhanda-stafrófi er átt við að fingur beggja handa 

eru notaðir. Stelling fingursins eða fingranna minnir oftast á form bókstafsins sem 

fingurinn stendur fyrir. Í einu táknmáli geta verið til bæði stakhandar- og tvíhanda- 

stafróf eða einungis stakhandar-stafróf. 

 Fingrastöfuð orð eru ólík táknunum hvað formið varðar. Fingrastöfuð orð geta 

innihaldið eins mörg handform og bókstafirnir í ritorðinu eru, sbr. tákn innihalda 

oftast eitt handform. Einn bókstafur samsvarar einu handformi. Fingratöfuð orð sýna 

ekki upphafsstafi, greinamerkjasetningu eða rof á milli orða. Þau eru sýnd samfellt. 

Við fingrastöfun breytist merking orðsins ekki. Stundum, sérstaklega þegar 

fingrastafað er hratt, er hægt að sleppa t.d. fyrsta eða síðasta bókstaf, fyrsta bókstaf 

atkvæða, eða eingöngu fyrsta bókstaf (Kyle og Woll 1988:125). Það er einnig talað 

um lexikalíseraða fingrastöfun: 

 

(44) B-L-L ísl. ball  (sbr. myndband: B-L-L.mpg) 

 B-J-R ísl. bjór  (sbr. myndband: B-J-R.mpg) 

 

Með lexikalíseraðri fingrastöfun er átt við að bókstafirnir í orðinu renna saman og 

verða að einu tákni. Áður fyrir hefur verið fingrastafað B-A-L-L, B-J-Ó-R en táknið 

er lexikalíserað í dag og það þarf ekki að fingrastafa alla bókstafina í orðinu á 

íslensku. 

Mörg fingrastöfuð orð eru lesgerð í íslensku táknmáli. Þau eru orðin að táknum. Þau 

virðast innihalda oftast einn, tvo eða þrjá bókstafi. Nafnorð og skammstafanir eru 

lesgerð: 

 

(45) a. lesgerð nafnorð: W-C salerni (sbr. myndband: W-C.mpg), 

    D deild  (sbr. myndband: D.mpg), 

    Ö-L öl  (sbr. myndband: Ö-L.mpg),  

    J janúar (sbr. myndband: J.mpg),  

    F febrúar (sbr. myndband: F.mpg), 

    B-L-L ball 

B-J-R bjór 

 

 b. lesgerðar skammstafanir: W-F-D World federation of the Deaf  

     (sbr. myndband: W-F-D.mpg), 
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     M-H Menntaskólin við Hamrahlíð 

     (sbr. myndband: M-H.mpg), 

     M-R Menntaskólinn í Reykjavík 

     (sbr. myndband: M-R.mpg), 

     H-R Háskólinn í Reykjavík o.s.frv. 

     (sbr. myndband: H-R.mpg) 

       

Eins og sést í dæminu er það oft fyrsti bókstafurinn úr orðinu á íslensku sem er 

fingrastafaður. Það má benda á að skammstöfunin fyrir Háskóla Íslands eða H.Í. er 

ekki lesgerð í íslensku táknmáli. Háskóla Íslands er gefið sérstakt tákn. 

 

2.5 Raddmál og táknmál 

Í þessum kafla verða radd- og táknmál skoðuð og gerður samanburður á þeim. Með 

samanburði er átt við það hvað er líkt og ólíkt á milli þessara boðskiptakerfa. 

Táknmál, líkt og raddmál, hafa ríkt orðasafn og málfræðilega uppbyggingu. Það að 

táknmál hafa ekki hljóð gerir þau frábrugðin raddmálum heims. Hendur og líkami 

koma í stað raddar og sjón í stað heyrnar (Battison 1980, endurprentað í Valli og 

Lucas 2000:240). Tjáningar -og skynfæri eru í báðum málunum þó ólíks eðlis séu. 

Táknmál eru minnihlutamál og sem slík eru þau umkringd af 

meirihlutamálinu, þ.e. raddmálinu í viðkomandi landi og það gætir óhjákvæmilega 

áhrifa frá því. Bæði raddmál og táknmál eru notuð af fólki til þess að hafa samskipti 

sín á milli. 

 Grunnorðasafnseining táknmála eru tákn, en raddmála orð (sbr. umræðu í 

kafla 2.2). Tákn eru mynduð af grunnbreytunum fimm en orð eru mynduð af 

sérhljóðum og samhljóðum. Grunnbreyturnar fimm, sem eru handform, hreyfing, 

myndunarstaður, afstaða og svipbrigði, raðast saman og mynda tákn á sama hátt og 

hljóðin raðast saman til þess að mynda orð: 

 

(46) a. ísl. táknmál  BARN  [Stakhandartákn. Hlutlaust rými til hægri eða til 
     vinstri frá táknara. A-handform (hnefi) og snýr 
     lófi að táknara. Hönd beygð við olnbogann.  
     Hreyfing niður.] 
     (sbr. myndband: BARN.mpg) 
  

b. ísl.   barn  [ba(r)tn] 
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Lýsing á grunnbreytunum væri hliðstæð framburðarlýsingu orða. Það er hægt að 

mynda tiltekið tákn á grundvelli þeirra upplýsinga sem eru gefnar um grunnbreyturnar 

fimm, hliðstætt og hægt er að bera orð fram á grundvelli framburðarlýsingar. 

 Í raddmálum og í táknmálum er hægt að finna s.k. lágmarkspör. Lágmarkspar 

er hugtak í hljóðkerfisfræði sem er notað um pör orða eða orðasambanda í tilteknu 

máli sem eru aðeins aðgreinanleg með einu hljóði og hafa aðgreinda merkingu. Þau 

eru notuð til þess að sýna að tvö fón standa í aðgreindum fónemum í málinu. Dæmi 

um lágmarkspör í íslensku eru sýnd í (47.a) en um lágmarkspör í íslensku táknmáli í 

(47.b): 

 
(47) a. ísl.    hatur – matur; hestur – bestur 

 b. ísl. táknmál  

MAMMA (sbr. myndband: MAMMA.mpg) – AMMA (sbr. myndband: AMMA.mpg) 

PABBI (sbr. myndband: PABBI.mpg) – AFI (sbr. myndband: AFI.mpg) 

 

Þannig eru það hljóðin h og m, h og b í fyrri dæmunum sem eru aðgreinandi en 

grunnbreytan handform í síðari dæmunum. Myndunarstaðurinn og hreyfingin geta 

einnig verið aðgreinandi í táknmálum en dæmi verða ekki gefin hér (sbr. Battison 

1980, endurprentað í Valli og Lucas 2000:236-237 og sbr. dæmi (7.c) og (7.d)). 

 Eins og sagt var í kafla 2.2 eru tákn m.a. mynduð með samsetningu hreyfinga 

og handforma á mismunandi stöðum á líkama eða í rýminu. Rýmið sem er fyrir 

framan, fyrir ofan og við hlið táknarans skiptir mjög miklu máli í táknmálum. Rými er 

einnig notað í raddmálum en er þar ekki notað í málfræðilegum tilgangi. 

Táknrýmið18 er hægt að nota til þess að staðsetja hluti eða manneskjur, þannig 

að hægt sé að vísa til þeirra á meðan á samtali eða frásögn stendur, eða til þess að 

sýna áttbeygingu (sbr. venslasagnir t.d.). Þannig eiga notendur táknmála t.d. auðvelt 

með að greina á milli þess að gefa og þess að vera gefið, sbr. ólíkar sagnir í 

raddmálum. Táknarar hreyfa hendurnar í viðkomandi átt til þess að sýna hver 

framkvæmir verknaðinn (Stokoe 2005:154): 

 

(48) a. PRO1-STRÍÐA-PRO2  (sbr. myndband: STRÍÐA(ég).mpg) 
    frumlag     andlag 
    Ég  er að stríða þér. 

                                                 
18 Táknrými - rýmið fyrir framan táknarans sem er notað til þess að tákna í. 
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 b. PRO2-STRÍÐA-PRO1   (sbr. myndband: STRÍÐA(þú).mpg) 
       frumlag     andlag 
    Þú  ert að stríða mér. 

 

Í dæmi (48.a) hreyfast hendurnar frá táknaranum í átt að viðmælanda og með því er 

merkingin ég er að stríða þér tjáð. Í dæmi (48.b) hreyfast hendurnar frá viðmælanda í 

átt að táknaranum og með því er merkingin þú ert að stríða mér tjáð. Til samanburðar 

í íslensku mætti benda á að sögnin er merkt fyrir viðkomandi persónu og tölu sem er 

frumlag setningarinnar. Það sama gildir ekki um ensku þar sem sögnin er ekki merkt á 

nein sérstakan hátt: I give you og You give me. Orðaröð og fallbeyging 

persónufornafnsins er afgerandi í ensku í þessu tilviki. 

 Tákn, líkt og orðin, merkja eitthvað og þess vegna þarf að þekkja merkingu 

þeirra til þess að geta notað þau. Það mundi hljóma óeðlilega að búa til setningu með 

orðum eða táknum sem mynda ekki merkingarheild. 

Margræðni er hluti af merkingu orðasafnseininga, bæði orða sem tákna: 

 

(49) a. ísl. táknmál TÁKN  1. ferðalag (sbr. myndband: FERÐALAG.mpg) 
     2. sveit (sbr. myndband: SVEIT.mpg) 
     
 b. ísl.   sími  1. tæki sem gerir mönnum kleift að tala  
     saman þótt þeir séu ekki á sama stað,  
     talsími áhald sem annar þátttakandi slíks  
     samtals talar í 
     2. þráður, band 
     3. taugasími  
       (Íslensk orðabók) 
 
Eins og sést af dæmunum hér að framan geta táknin og orðin tjáð mismunandi 

merkingu eftir því í hvaða samhengi þau eru.  

 Merkingartengsl í táknum og orðum eru margþætt, t.d. geta tákn og orð átt sér 

samheiti og andheiti: 

 
(50) a. samheiti  

ísl. táknmál 

tvö tákn yfir DÖFF (sbr. myndband: DÖFF(1).mpg),  

      (sbr. myndband: DÖFF(2).mpg) 

ísl.  sófi og setbekkur  
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 b. andheiti 

ísl. táknmál 

SVARTUR (sbr. myndband: SVARTUR.mpg) 

HVÍTUR (sbr. myndband: HVÍTUR.mpg) 

ísl.  svartur – hvítur  

 

Táknrænar hreyfingar í raddmáli, eins og það að yppta öxlum, veifa, klóra sér í 

hausnum, halda á sígarettu, kinka kolli o.s.frv. eru ekki orðasafnseiningar því að þær 

eru ekki orð í sjálfu sér. Slíkar hreyfingar eru notaðar til þess að tjá tiltekna merkingu 

án orða. Merking slíkra hreyfinga er alþekkt. Slíkar hreyfingar hafa aðra stöðu í 

táknmálum því að þær eru hluti af táknmálunum sem slíkum. Hreyfingin fyrir það að 

yppta öxlum eða kinka kolli er einnig táknræn í táknmálum. Hreyfingin er látbrigði. 

Tákn mynduð með látbrigðum eru sjálfstæðar orðasafnseiningar í táknmálum. 

Táknrænar hreyfingar í raddmálum eins og veifa, klóra sér í hausnum, halda á 

sígarettu eru orðasafnseiningar í táknmálum. Ekki einungis vegna hreyfingarinnar 

heldur vegna talfærisins, þ.e. handarinnar. Höndin tekur þátt í myndun táknanna. 

 Í raddmálum er sambandið á milli orðs og hluta, eða hugtaks sem orðin standa 

fyrir, langoftast tilviljunarkennt (sbr. umræðu í 2.2 um kenningu de Saussure). Á sama 

hátt benda mörg tákn ekki á eða herma ekki eftir hlutnum eða hugmyndinni sem 

táknin standa fyrir (Bergman 1982:109-110). Þess vegna þarf að læra þau. En mörg 

tákn í táknmálum eru íkónísk. Þau benda á eða herma eftir hlutnum eða hugmyndinni 

sem þau standa fyrir. 

 Táknmál eru stundum borin saman við s.k. kreóla-mál (e. creole). Kreóla-mál 

eru raddmál sem hafa þróast úr s.k. pidgin-máli19. Sumir fræðimenn (t.d. Fischer 

1978; Lucas 2001: 57 vitnar einnig í Fischer) hafa fært rök fyrir því að táknmál og 

kreóla-mál hafi mörg málfræðileg einkenni sem eru sameiginleg, fyrst og fremst 

morfólógísk. Á seinni árum hafa fræðimenn (Aronoff, Meir, Padden og Sandler 

2004:21) bent á að táknmál hafa flókna morfólógíu í samanburði við kreóla-mál og 

                                                 
19 „ A pidgin is a communication system arising when speakers of many different languages have come 
into contact and do not share a common language (Holm 1988). Traditionally, pidgins are described as 
having reduced and simplified grammars, with virtually no productive morphology. In place of 
grammatical elements such as tense or number marking, pidgins use full words or adverbial phrases 
when needed to indicate time or number, and many complex grammatical devices are simply absent or 
are inconsistently imported from the speakers native language (DeCamp, 1971; Hymes, 1971; 
Koopman og Lefebvre, 1981; Muhlhausler, 1986; Sankoff, 1979; Sankoff  og Laberge, 1973; Valdman 
og  Highfield, 1980“ (Singleton og Newport 2004:374) 
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þessi flókna morfólógía á rætur sínar að rekja til þess að táknmál eru sjónræn og nota 

rýmið. 

 Táknmál líkjast ungum kreóla-málum hvað uppruna og formgerð varðar 

(Aronoff, Meir, Padden og Sandler 2004:20). Sömu höfundar (2003:53-56) benda á að 

bæði táknmál og kreóla-mál eru ung mál. Aðskeyti (yfirheiti fyrir forskeyti, innskeyti 

eða viðskeyti) eru lítið sem ekkert einkennandi fyrir þau, bæði hvað afleiðslu, 

beygingu eða almenna notkun á aðskeytum varðar. Morfólógísku ferlin gerast 

samtímis í táknmálum og aðskeytin eru tilviljunarkennd (Aronoff, Meir, Padden og 

Sandler 2004:20). 

 En til eru fræðimenn sem eru ekki sammála þessari kenningu um að 

táknmálum megi líkja við kreóla-mál. Rökin eru m.a. þau að kreóla-mál séu oft 

ófullkomin, ef ekki beinlínis röng, útgáfa af málinu í viðkomandi landi en það sama 

gildi ekki um táknmálin sem eru talin vera fullgild mál (Lucas 2001:41). 

Önnur rök tengjast því að málvísindalegir eiginleikar pidgin-táknmála (e. 

Pidgin Sign Language) séu miklu flóknara en þeir sem eru að finna í pidgin-málum 

(Lucas 2001:56, hann vitnar í Reilly og McIntire 1980:152). Rökin tengjast einnig 

skilyrðunum fyrir þróun pidgin-mála. Þessi skilyrði virðast vera öðruvísi hvað pidgin-

táknmál varðar (Lucas 2001:56, hún vitnar í Cokely 1983:11, 20, tilvitnað eftir Lucas 

og Valli 1992:19). Lucas og Valli (Lucas 2001:56, hún vitnar í Lucas og Valli 1992) 

hafa véfengt hugmyndina um að pidgin-mál á milli bandarísks táknmáls og ensku sé 

til. Eins og sést er endanleg niðurstaða ekki fengin. 

 Hægt er að segja að orðmyndun í táknmálum sé í eðli sínu ekki mjög 

frábrugðin orðmyndun í raddmálum. Orðmyndun í radd- og táknmálum verður m.a. 

með lexikalískri útvíkkun, afleiðslu, samsetningu, lánstáknum (hliðstætt tökuorðum), 

nýyrðum og skammstöfunum. En orðmyndun í táknmálum verður einnig með 

endurtekningu hreyfingar, töluinnlimun, bendingum og fingrastöfun sem má segja að 

sé séreinkenni fyrir táknmál. 

 Rannsóknir á máltöku táknmála (t.d. Peperkamp og Mehler, 1999:333) hafa 

sýnt að heyrnarlaus börn læra táknmál á líkan hátt og heyrandi börn læra raddmál. 

Táknmál og raddmál virðast nota sama svæðisgrunnnet í vinstra heilahveli 

(Peperkamp og Mehler, 1999:343). 

 Táknmál, líkt og raddmál, eru lifandi, þau þróast og breytast með tímanum. Í 

mörgum táknmálum er að finna svæðisbundna fjölbreytni sem tengist orðasafninu, 

hliðstætt mállýskum í raddmálum. Þannig eru ólík tákn notuð um sama fyrirbæri í 



 53

mismunandi landshlutum. Einnig má finna mun á notkun tákna eftir menntunarstigi 

(Faurot, Dellinger, Eatough og Parkhurst 1999:6) í ýmsum táknmálum, sbr. 

raddmálum. Þá má einnig finna mun á notkun tákna eftir trúarbrögðum (Faurot, 

Dellinger, Eatough og Parkhurst 1999:6). Þá má finna mun á notkun tákna eftir aldri 

(t.d. slangur, hrognamál, sérmál)(sbr. t.d. Johnston og Schembri, 1999:133) og eftir 

kyni táknarans (ólík tákn og orð notuð af sitt hvoru kyni um sama fyrirbæri; sbr. írskt 

táknmál Malone [án árs], (netútgáfa); sbr. einnig könnun sem Steinunn Stefánsdóttir 

(1987:17-27) gerði á notkun lýsingarorða um liti í íslensku. Þar kemur fram að karlar 

og konur nota að einhverju leyti ólík orð til þess að lýsa eins litum). 

 Táknmál og raddmál eru ekki mjög ólík í sjálfu sér, bæði málkerfin 

samanstanda af hljóðkerfi, beygingum ólíks eðlis og orðmyndum og setningum. 

Táknmál er framleitt og myndað á sama stað í heilanum og raddmál, þ.e. 

málstöðvarnar eru þær sömu fyrir raddmál og táknmál. Aðalmunur á milli málanna er 

sá að táknmál eru sjónræn mál og tjáningar-og skynfærin eru ekki þau sömu og í 

raddmálunum. 

 

2.6 Íslenskt táknmál og önnur táknmál 

Táknmál eru ekki alþjóðleg eða bara eitt mál. Þó er oftast auðveldara fyrir notendur 

táknmála víðs vegar um heiminn að hafa samskipti sín á milli en fyrir notendur ólíkra 

mála.  

Samanburðarrannsóknir á mismunandi táknmálum eru til og eru þær af ýmsum 

toga, s.s. rannsóknir sem tengjast málfræði táknmála og rannsóknir sem tengjast 

orðasafni táknmála (sjá heimildi hér á eftir). Þessar rannsóknir sýna bæði hvað er líkt 

og hvað er ólíkt á milli táknmála. Fræðimenn hafa borið saman mismunandi táknmál á 

grundvelli m.a. orðalista (sbr. t.d. Aldersson og McEntee-Atalianis 2007; Faurot, 

Dellinger, Eatough og Parkhurst 1999), orðabóka (tilvitnað eftir Kyle og Woll 

1988:168), málheilda (sbr. t.d. Klima og Bellugi 1980:150) eða mórfólógískra 

viðmiða (Aronoff, Meir og Sandler 2003:53-85; Aronoff, Meir og Sandler 2005:301-

344). 

 Höfundi er kunnugt um eina samanburðarannsókn á milli íslensks táknmáls og 

annars táknmáls. Þetta er rannsókn Aldersson og McEntee-Atalianis (2007:123-158) 

og er þar að finna samanburð á orðasafni íslensks og dansks táknmáls. Helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að táknmálin eru ólík en þau eru skyld og heyra 

til sömu tungumálakvísl. 
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Orðasöfn beggja táknmálanna eru lík. Myndun meira en 60 % af þeim 300 

táknum sem voru rannsökuð er lík, þ.e. táknin hafa tvær grunnbreytur (handform, 

myndunarstað og hreyfingu) sem eru sameiginleg en sú þriðja er ólík (Aldersson og 

McEntee-Atalianis 2007:132). Rannsóknin sýnir einnig að tákn fyrir landaheiti eru 

mjög lík og að mati höfundanna beggja (Aldersson og McEntee-Atalianis 2007:143) 

styður það tilgátuna um að tákn fyrir landaheiti hafi tilhneigingu til þess að vera 

stöðluð, alla vega í evrópskum döff samfélögum. 

 Sú stutta umfjöllun sem fylgir hér á eftir er ekki byggð á rannsóknum sem hafa 

verið gerðar sérstaklega á íslensku táknmáli í samanburði við önnur táknmál. 

Umfjöllunin byggir á rannsóknum á öðrum táknmálum og þeim dæmum sem 

höfundur fann í íslensku táknmáli. 

 Höfundur skoðaði ýmis atriði sem eru ólík á milli íslensks táknmáls og annarra 

táknmála en einnig ýmis atriði sem eru lík. 

Það er mjög eðlilegt að orðmyndun sé breytileg á milli mismunandi táknmála. Af 

einhverjum ástæðum virðist þó margt fólk halda að öll táknmál fylgi svipuðum 

orðmyndunarreglum. Það er e.t.v. vegna þess útbreidda misskilnings að eitt alþjóðlegt 

táknmál sé til. Dæmi um ólíka orðmyndun eru táknin BRÓÐIR og SYSTIR í íslensku 

og bandarísku táknmáli. Í íslensku táknmáli eru táknin BRÓÐIR og SYSTIR ekki 

samsett tákn en í bandarísku táknmáli eru þau samsett. Táknin BRÓÐIR og SYSTIR í 

bandarísku táknmáli eru sett saman af táknunum STRÁKUR-EINS (e. BOY-SAME) 

og STELPA-EINS ( e. GIRL-SAME) (Valli og Lucas 2000:59). 

Afleiðsla virðist ekki vera mjög virkt orðmyndunarferli í íslensku táknmáli en 

hún er virk í bandarísku táknmáli (Valli og Lucas 2000:53-58). Hugsanlegt er að ýmis 

tákn í ólíkum táknmálum hafi svipaða myndræna myndun (t.d. HÚS, KJÓLL) en það 

sama er ekki hægt að segja um tilviljunarkennda myndun tákna. Þessi mismunur stafar 

m.a. af því að sumir notendur táknmála eru einstaklingar sem hafa misst heyrnina eftir 

að hafa lært raddmálið í viðkomandi landi. Slíkir einstaklingar færa blæbrigði frá 

raddmálinu yfir í viðkomandi táknmál. 

 Stafrófið sem er notað í íslensku táknmáli í dag er nær gömlu stafrófi í dönsku 

táknmáli en því sem nú er notað í Danmörku20. Í íslensku táknmáli er stafrófið táknað 

með annarri hendi, þ.e. táknin eru stakhandartákn en t.d. í bresku táknmáli (Sutton-

                                                 
20 Þetta kom fram í samtali við Valgerði Stefánsdóttur, forstöðumann SHH og Júlíu G. Hreinsdóttur, 
fagstjóra á SHH. 
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Spence og Woll 2004:18-19) og í búlgörsku táknmáli (Zamfirov 2005) er stafrófið 

táknað bæði með stakhandar og tvíhandatáknum.  

 Fingrastöfun gæti verið meira einkennandi fyrir tiltekið mál en fyrir annað. 

Engar rannsóknir liggja fyrir á íslensku táknmáli en það mætti benda á að íslenskt 

táknmál virðist velja að fingrastafa t.d. sérnöfn sem eru ný fyrir viðkomandi en í 

samanburði notar japanskt táknmál munnhreyfingar við slíkar aðstæður (Nakamura 

2002). 

 Hvað orðflokka í táknmálum varðar má benda á að Johnston og Schembri 

(1999:132) skilgreina fimm orðflokka í ástralska táknmálinu: nafnorð, sagnorð, 

spurnarorð, atviksorð og samtengingar og upphrópanir. Sutton-Spence og Woll 

(2004:108) skilgreina þrjá orðflokka í bresku táknmáli: nafnorð, sagnorð og 

lýsingarorð. Valli og Lucas (2004:122) skilgreina fjóra aðalorðflokka í bandarísku 

táknmáli: nafnorð, umsagnir, lýsingarorð og atviksorð, ásamt nokkrum smávægilegum 

orðflokkum eins og ákvæðisorðum (sem dæmi eru gefin m.a. MANY, SOME, ALL, 

MY, YOUR; Valli og Lucas 2000:127), hjálparsögnum, forsetningum, samtengingum 

og fornöfnum. Ekki er vitað hversu margir orðflokkar eru í íslensku táknmáli. Það 

virðast vera til tákn í íslensku táknmáli sem hafa sama hlutverk og nafnorð, 

lýsingarorð, umsagnir, spurnarfornöfn og upphrópanir. Það er ekki hægt að fullyrða 

neitt með vissu vegna þess að engar rannsóknir hafa verið gerðar á íslensku táknmáli. 

 S.k. falskir vinir, orð eða tákn sem eru hljóðkerfisfræðilega eins en hafa ólíka 

merkingu, eru einkennandi fyrir táknmál heimsins. Sem dæmi má nefna: 

 

(51)  ísl. táknmál    spænskt táknmál  
(dæmi frá Ástu Baldursdóttur) 

 ÍSLAND     ÞOLINMÓÐUR 
 (sbr. myndband: ÍSLAND.mpg) 
 
      danskt táknmál 
      (Falskir vinir myndband) 
 JÁNÚAR    HAMBORGARI 
 (sbr. myndband: JÁNÚAR.mpg) 
  
      norskt táknmál 
      (dæmi frá Huldu Maríu Halldórsdóttur)
 GLAÐUR    SKEMMTILEGUR 
 (sbr. myndband: GLAÐUR.mpg) 
 
Táknin líta eins út en hafa mismunandi merkingu á milli viðkomandi táknmála. 
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 Það mætti segja að það sem er einkennandi fyrir orðasafn íslensks táknmáls, 

t.d í samanburði við ástralskt táknmál, sé það að þar eru tákn sem hafa fasta merkingu 

og hún er ekki samhengisbundin en sama tákn (sem lítur eins út) í áströlsku táknmáli 

hefur ekki fasta merkingu og fer hún eftir samhenginu (Johnston og Schembri 

1999:127-128): 

 

(52) íslenskt táknmál  TÁKN  jarðarför  
      (sbr. myndband: JARÐARFÖR.mpg) 
 ástralskt táknmál TÁKN  skólasamkoma, jarðaför, örk Nóa,  
      dansleikur til heiðurs þeim sem er að 
      þreyta frumraun sina í félagslífi (e.  
      debutante's ball) 
 

Grunnmerking táknanna virðist vera svipuð. Táknið fyrir ‘jarðarför’ í íslensku 

táknmáli merkir einungis ‘jarðarför’ ef það stendur eitt og sér (en það væri próform 

fyrir „fólk í röð“ í öðru samhengi). Merking táknsins í áströlsku táknmáli kemur fyrst 

fram þegar táknið er notað í samhengi. Ef táknið stendur eitt og sér er ekki vitað til 

hvers það vísar. 

 Lokið horf í ólíkum táknmálum er tjáð með ólíkum táknum: 

 

(53) íslenskt táknmál  BÚIÐ <bú> (sbr. myndband: BÚIÐ.mpg) 
 bandarískt táknmál  FINISH (ASL Dictionary) 
 norskt táknmál   FERDIG (Norsk Tegnordbok) 

sænskt táknmál  FÄRDIG (Svenskt teckenspråkslexikon) 
 ástralskt táknmál  FINISHED (Auslan Sign Bank) 
 
Táknin eru ekki eins, eins og mætti búast við, en það er athyglisvert að 

munnhreyfingin <bú> er til staðar í íslensku táknmáli. Svipuð munnhreyfing virðist 

ekki fylgja tákninu í öðrum táknmálum, alla vega ekki í þeim dæmum og eru gefin til 

samanburðar. 

 Japanskt táknmál (Nakamura 2002) og íslenskt táknmál nota munnhreyfingar 

til þess að greina á milli tákna: 

 
(54) íslenskt táknmál BRÓÐIR <bro> SYSTIR <sys> 
 japanskt táknmál TSUUYAKU  SHOUKAI 
    túlkur   kynna 
       (dæmi frá Nakamura 2002) 
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Munnhreyfingin í dæminu úr íslensku táknmáli er <bro> fyrir bróðir og <sys> fyrir 

systir. Höfundur getur ekki sagt nánar til um munnhreyfinguna í japönsku táknmáli, 

því hennar var ekki sérstaklega getið í viðkomandi grein. 

 

2.7 Lokaorð 

Þessi kafli var tileinkaður táknmálum og eiginleikum þeirra. Í þessum kafla var gefið 

yfirlit yfir það hvernig málvísindalega hugtakið tákn er skilgreint út frá kenningu de 

Saussure og rætt var um hugtökin orð og tákn. Helstu niðurstöður þessara umræðu eru 

þær að tákn getur verið bæði tilviljunarkennt og íkónískt á meðan tengslin á milli orðs 

og viðmiðs eru langoftast tilviljunarkennd, þó ekki í hljóðgervingum. Viðmiðið er 

raunverulegi hlutinn í tengslum við íkónísku táknin í táknmálum á meðan viðmiðið í 

raddmálum er utan við efnið. 

 Tákn eru ekki frábrugðin orðum í grundvallaratriðum hvað varðar þær 

mismunandi merkingar sem eru á bak við. Tákn geta verið skilin sem talmálsorð (í 

þeim skilningi að táknin birtast í tali, hliðstætt lesmálsorðum - orðin birtast í skrift), 

sem orðmynd, sem les og sem málfræðilegt orð. 

Tákn, líkt og orð, eru geymd í orðasafni. Þau hugtök sem eru notuð í tengslum 

við orðasafn táknmála eru frjótt og frosið orðasafn. Frjóu orðasafni má líkja við þær 

virku reglur sem eru notaðar til þess að mynda ný tákn og til þess að túlka ný tákn. 

Frosna orðasafnið er orðasafn hugans. Þar eru þau orð og tákn geymd sem málnotandi 

kann og hefur á valdi sínu að nota.  

Tákn eru byggð upp úr smærri einingum eins og orð í raddmálum og var lagt 

til að þær væru kallaðar grunnbreytur í íslensku. Grunnbreyturnar eru fimm talsins: 

handform, hreyfing, myndunarstaður, afstaða og látbrigði og sameinast breyturnar á 

ýmsa vegu við myndun tákna. Tákn eru mynduð bæði í röð og samtímis, eins og orð í 

raddmálum. Mismunandi hljóð í raddmálum raðast saman við myndun orða. 

Áherslunni í raddmálum má líkja við ferlið í táknmálum þegar tákn eru mynduð 

samtímis. Einnig var minnst á að grunnbreytunum fimm mætti líkja við fónem, 

aðgreinandi þætti og atkvæði í raddmálum. 

Þá var rætt um hugtakið morfem í radd- og táknmálum. Morfem er notað á 

líkan hátt í táknmálum og í raddmálum. Ólík morfólógísk ferli í orðmyndun táknmála 

voru einnig athuguð og helsta niðurstaðan er sú að tákn eru búin til á svipaðan hátt og 

orð í raddmálum, t.d. með afleiðslu, samsetningu, nýyrðum, tökuorðum og 
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töluinnlimun (sbr. orðin hvor og hver í íslensku t.d.). Í táknmálum eru þó auðvitað til 

sérmorfólógísk ferli, eins og endurtekning hreyfingar, fingrastöfun og bendingar. 

Smábreytingaferli í tengslum við nafnorð og sagnorð í táknmálum voru 

athuguð. Þessi ferli sýna hvernig tákn breytast í tengslum við beygingarfræði í 

táknmálum. Ólíkar gerðir sagna voru athugaðar í þessum tengslum og var sérstök 

áhersla lögð á s.k. classifier verbs. Rök voru færð fyrir því að betra væri að kalla 

þessar sagnir fjölþáttasagnir á íslensku, í staðinn fyrir orðið próformasagnir. 

Boðskiptakerfin í táknmálum og raddmálum eru auðvitað mjög ólík en eiga þó samt 

ýmislegt sameiginlegt. 

Hendur og líkami eru ígildi talfæra en augu eru ígildi eyrna. Tákn merkja 

eitthvað á sama hátt og orð en merkingartengslin eru ólík. Tákn hafa einnig 

samsvaranir við samyrði, samheiti og andheiti. Táknrænar hreyfingar í raddmálum, 

eins og það að veifa, klóra sér í hausnum, halda á sígarettu, eru orðasafnseiningar í 

táknmálum, ekki einungis vegna hreyfingarinnar heldur vegna talfærisins, þ.e. 

handarinnar. Táknmál eins og raddmál eru lífandi, þau þróast og breytast með 

tímanum. 

Í lok þessa kafla var íslenskt táknmál borið saman við ýmis táknmál heimsins 

og dæmi gefin um það sem er líkt og ólíkt. Í þessum kafla voru sjónarmið ýmissa 

fræðimanna kynnt í tengslum við umfjöllunina. Eins sjá mátti eru fræðimenn ekki 

alltaf sammála og mörg málefni sem þarfnast betri lausna, ekki síst hvað samræmda 

hugtakanotkun varðar. 
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3. Orðabækur og orðabókagerð 

3.1 Inngangur 

Aðalviðfangsefni þessa kafla er orðabækur og orðabókagerð. Ýmis orðabókarfræðileg 

hugtök, sem tengjast ritgerðinni og fyrirhugaðri íslenskri táknmálsorðabók, eru 

skilgreind í kafla 3.2. Í kafla 3.2.1 eru almenn hugtök í orðabókargerð skilgreind. Í 

kafla 3.2.2 er vikið nánar að öflun upplýsinga í orðabók og valinu á uppflettiorðum. Í 

kafla 3.2.3 er fjallað um þær mismunandi upplýsingar sem eru gefnar um 

uppflettiorðin. Efniskipaninni eru gerð skil í kafla 3.2.4 og nánar um innskipan í kafla 

3.2.4.1. Fjallað er um meginskipan í kafla 3.2.4.2 og um heildarskipan í kafla 3.2.4.3. 

Mörg hugtök tengjast þeim aðalhugtökum sem er rætt um í kafla 3.2 en þar er greint 

eingöngu frá þeim hugtökum sem eru mikilvæg fyrir orðabókina sem er lýst nánar í 

kafla 4. Í kafla 3.3 er greint frá helstu einkennum táknmálsorðabóka og gefin dæmi úr 

ólíkum erlendum táknmálsorðabókum þar sem við á. Uppbygging táknmálsorðabóka 

er skoðuð með hliðsjón af reglunum fyrir orðabókagerð almennt. Kaflanum lýkur með 

lokaorðum í kafla 3.4. 

 

3.2 Helstu hugtök í tengslum við orðabækur og orðabókagerð 

3.2.1 Almenn hugtök 

Fræðin um orðabækurnar sjálfar, gerð þeirra og kenningar um eðli og eiginleika, 

kallast orðabókarfræði (e. lexicography). Orðabókarfræði snýst einnig um þær 

upplýsingar sem eru í orðabókum og framsetningu þeirra. Fræðimaðurinn sem semur 

orðabækur er kallaður orðabókarhöfundur. 

Orðabókin er safn af táknbærum einingum tiltekins tungumáls. Orðabókin er 

uppflettirit með úrvali af orðhlutum, orðum og orðasamböndum í tilteknu máli eða 

málafbrigði og skýringum af einhverju tagi á þeim (NLO1997:197). Þessar skýringar 

eru annað hvort á sama tungumáli eða eru jafnheiti (sjá hér á eftir) á öðru tungumáli 

(eða á fleiri tungumálum). Orðabókin er texti sem miðlar upplýsingum um merkingu 

orðanna ásamt því að sýna notkun þeirra í samhengi og oft framburð þeirra (Landau 

2001:6) svo að notandinn geti notað orðin á réttan hátt. Upplýsingarnar eiga fyrst og 

fremst að sýna það sem er ekki fyrirsjáanlegt. Orðabókin á að sýna tungumálið og 

notkun orðanna í orðasamböndum innan tungumálsins. Skýringarnar hér á undan á 

hugtakinu orðabók eiga við um þau orðabókarfræðilegu rit sem í daglegu máli eru 

kölluð orðabók. Þau gefa fyrst og fremst upplýsingar um tungumálið. 
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Tákn eru orðasafnseiningar í táknmálum heims og orðabækur um táknmál 

kallast táknmálsorðabækur (e. sign language dictionary). 

 Orðabækur geta verið einmála, tvímála eða fleirmála. Í einmálaorðabók er 

einungis eitt tungumál lagt til grundvallar, í tvímála - eru tvö, en í fleirmála - fleiri en 

tvö tungumál. Tungumál í tvímálaorðabókum skiptast í: í L1 og L2 (L stendur fyrir 

enska orðið language). L1 og L2 eru afstæð hugtök. L1 er móðurmál notendanna en 

L2 er erlenda tungumál. Hvort tungumálið í tvímálaorðabók er L1 eða L2 ræðst af því 

hverjum orðabókin er ætluð. L1 væri íslenska í íslensk-sænskri orðabók ætluð 

Íslendingum og sænska væri L2. En sænska væri L1 í sömu orðabókinni ef hún væri 

ætluð Svíum og íslenska L2. Þannig geta orðabækur verið tvenns eðlis með tilliti til 

þess hvaða tungumál stendur lengst til vinstri í orðabókinni, frá L1 yfir L2 og frá L2 

yfir L1. Íslensk-sænsk orðabók handa Íslendingum væri orðabók frá L1 yfir L2 og 

sænsk-íslensk orðabók handa Íslendingum væri frá L2 yfir í L1. Sömu orðabækur en 

handa Svíum væru frá L2 yfir í L1 og frá L1 yfir í L2. 

Tungumálin í tvímálaorðabókum má skoða með tilliti til þess hvert er 

viðfangsmálið og hvert markmálið. Viðfangsmál eða aðgangsmál: Viðfangsmál er 

tungumálið sem þýtt er úr, þ.e. tungumál uppflettiorðanna. Það er afar mikilvægt fyrir 

tegund orðabókarinnar hvort viðfangsmálið er móðurmál notendanna eða ekki 

(Berkov 1996:7). Viðfangsmál er það tungumál sem er til vinstri í orðabókinni. 

Markmál eða inntaksmál: Markmál er það tungumál sem viðfangsmálið er þýtt yfir í 

(Berkov 1996:7). Markmál er það tungumál sem er til hægri í tvímálaorðabók. 

Íslenska er t.d. viðfangsmál í íslensk-enskri orðabók en enska er markmál. Í ensk-

íslenskri orðabók er enska viðfangsmál en íslenska markmál.  

Tvímálaorðabækur eru flokkaðar í þýðingarorðabækur, 

málbeitingarorðabækur og skilningsorðabækur eftir því hvert hlutverk þeirra er. Þeim 

er skipt í einbeindar og tvíbeindar orðabækur eftir uppbyggingu, þ.e. hvernig 

orðabókin er gerð með tillit til móðurmáls hugsanlegra notenda orðabókarinnar. 

Einbeindri orðabók er t.d. beint annað hvort að notendum viðfangsmálsins eða að 

notendum markmálsins. Tvíbeindri orðabók er beint að notendum bæði 

viðfangsmálsins og markmálsins. Tvímálaorðabókum er einnig skipt í virkar 

þýðingarorðabækur og óvirkar, eftir því hvort þýðingin er frá móðurmáli notendanna 

sem orðabókin er ætluð (L1) yfir í eitt eða fleiri erlend tungumál (L2) og öfugt ef 

þýðingin er á móðurmálið. Tvímálaorðabækur eru sem regla samtímaorðabækur 

(Svensén 2004:29) þó ekki alltaf, sbr. tvímálaorðabækur um latínu og forngrísku. 
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 Á seinni tímum er einnig hægt að flokka orðabækur eftir útgáfuformi þeirra; 

þ.e. í hefðbundnar orðabækur sem eru prentaðar á pappír og í rafrænar orðabækur sem 

krefjast aðgangs að tölvu og hugbúnaði og/eða tengingar við internet. Rafrænu 

orðabækurnar þykja nú sjálfsagður og eðlilegur valkostur á Vesturlöndum en þekkjast 

miklu síður í þróunarlöndum, þar sem efnahagur er lakari og nútímatækni á enn langt í 

land. Það sem greinir að rafræna orðabók og orðabók á pappír er fyrst og fremst 

útgáfuformið og framsetning efnisins en ekki sjálft innihaldið. Rafrænar orðabækur 

hafa ýmislegt fram yfir orðabækur á pappír. Þar má t.d. benda á miklu víðtækari 

möguleika til leitar. Hægt er leita eftir heilu orði, hluta af orði, eftir merkingu o.s.frv. 

og ekki er lengur þörf á meginskipan (sbr. hér á eftir). Uppflettiorðum er ekki raðað 

eftir tilteknu lögmáli. 

Orðabók á pappír getur verið undanfari rafrænnar orðabókar, sbr. Stóra 

orðabókina um íslenska málnotkun eftir Jón Hilmar Jónsson og Íslensk orðabók er 

undanfari Tölvuorðabókarinnar. Aðrar orðabækur eru samdar sem rafrænar frá 

upphafi, t.d. Ordbog over Dansk Tegnsprog. Rafrænar orðabækur hafa náð mikilli 

útbreiðslu á síðustu árum, bæði orðabækur á geisladiskum og þær sem eru 

aðgengilegar á internetinu. 

Rafræna formið hefur ýmislegt fram yfir bókarformið en það má einnig benda 

á hið gagnstæða. Stærðin á tölvuskjánum er föst og sýnilegar upplýsingar miðast við 

hana; þetta gildir reyndar líka um blaðsíður í orðabók á pappír. Það getur bæði haft 

takmarkandi áhrif en einnig geta upplýsingarnar orðið yfirþyrmandi (Kristín 

Bjarnadóttir 2001). Þá er aðgengið háð því að viðkomandi sitji við tölvu og hafi 

aðgang að rafmagni og oftast internettengingu, ólíkt orðabók á pappír sem er nánast 

hægt að opna og byrja að lesa hvar og hvenær sem er (de Schryver 2003:153). 

 Orðabækur eru samdar handa einhverjum til þess að nota þær eða notendum. 

Tiltekin orðabók er samin með tiltekinn notendahóp eða notendahópa í huga, t.d. 

almenning, námsmenn, börn, fullorðna, fræðimenn, nýbúa o.s.frv. og einnig með 

tiltekið hlutverk í huga, t.d. vegna máluppeldis, skilnings, þýðingar, málbeitingar 

o.s.frv. Þó að orðabók sé samin með tiltekinn notendahóp í huga er ekki vitað hverjir 

þeir eru sem nota hana í raun og veru. Eru mögulega fleiri sem nota hana en þeir sem 

fyrst og fremst er verið að semja fyrir? Slíkum spurningum er fremur erfitt að svara 

því sjaldnast koma bein viðbrögð frá notendunum. Reynsla væntanlegra notenda af 

orðabókum og efni þeirra, ásamt þörf þeirra fyrir tiltekna orðabók er það sem lagt er 
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til grundvallar við samningu orðabóka. Það sem höfundar eða ritstjórar og forlög 

íhuga er t.d.: 

 

1. Viðhorf væntanlegs notanda og venjur hans við notkun orðabóka, t.d. hvar 

hann notar orðabók helst, heima, í skóla, á vinnustað, á bókasafni o.s.frv. 

2. Kyn og aldur væntanlegs notanda. 

3. Atvinna og félagsleg staða væntanlegs notanda. 

4. Hverjir kaupa orðabækur og verð bókanna. 

 

Útgáfuform orðabóka er einnig mikilvægt, þ.e. hvort orðabækurnar eru rafrænar eða á 

pappír. Sumir notendahópar (t.d. margt yngra fólk og fólk sem notar tölvur mikið) 

vilja frekar nota rafrænar orðabækur en aðrir notendahópar vilja frekar nota 

orðabækur á pappír (t.d. margt roskið fólk). 

Við samningu orðabókar er mikilvægt að vera með skíra mynd af væntanlegu 

umfangi, þ.e. hversu mörg uppflettiroð (sjá hér á eftir) eiga að vera í henni og hversu 

ítarlegar orðsgreinarnar (e. dictionary article) eiga að vera. Umfang orðabókarinnar 

ræðst væntanlega einnig af því hvaða orðasafnseiningum er talið líklegt að sé oft flett 

upp og hverjum sjaldan. Það er eitthvað sem byggist meira á tilfinningu en vissu 

höfundar. Því fleiri orðum sem notandinn er líklegur til þess að leita eftir, því 

umfangsmeiri þarf orðabókin að vera. Umfangið tengist einnig. tilfinningunni fyrir 

því hversu miklum tíma notandinn er tilbúinn að verja í að leita eftir upplýsingum í 

orðabók og tilfinningunni fyrir því hvort hann vilji hafa orðsgreinarnar stuttar eða 

hvort hann vilji lesa lengri orðsgreinar. 

Efnisleg þyngd orðabókarinnar getur jafnvel haft áhrif. Sumum finnst erfitt að 

fletta upp í stórum og þungum orðabókum. Við samningu orðabóka þarf að hafa það í 

huga að væntanlegur notandi skilji það sem í henni stendur og eigi auðvelt með að 

finna þær upplýsingar sem hann leitar eftir. Ef ætla má að væntanlegur notandi gæti 

átt í erfiðleikum með að nýta sér bókina, má segja að bókin sé honum gagnslítil. Þá 

þarf að endurskoða t.d. stíl orðabókarinnar og e.t.v. þarf að einfalda og jafnvel stytta 

skýringar og lýsingar. 

Í tvímálaorðabókum hefur kunnátta notandans á því tungumáli sem 

upplýsingar eru, annað hvort á móðurmálinu eða á erlenda tungumálinu, einnig áhrif 

við samningu orðabókarinnar. Hvort hún er ætluð þeim sem hafa markmálið sem 

móðurmál eða ekki, eða byrjendum eða lengra komnum o.s.frv. 
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Mismunandi notendur nota orðabækur á mismunandi hátt og gera ólíkar kröfur 

til innihalds orðsgreinanna, t.d. fræðimenn og almenningur, börn og fullorðnir. Sumir 

notendur, t.d. börn og fólk með lélega málakunnáttu, vilja gjarnan styðjast við myndir 

þegar þeir leita eftir upplýsingum um orð. Ólíkir notendahópar nota mismunandi 

aðferðir við leit í orðabókum. Barn myndi t.d. líklega fara yfir hvert og einasta orð 

sem skráð væri undir upphafsbókstaf tiltekins orðs til þess að finna orðið. Fullorðin 

manneskja myndi líklega styðjast við röð bókstafanna í stafrófinu til þess að stytta sér 

leið við að finna orðið. Alla þessa þætti þarf að hafa í huga þegar orðabók er búin til.

 Fletta, flettiorð, uppflettiorð (e. lemma, entry word, entry word, headword) er 

það orð eða orðasamband sem jafnan stendur lengst til vinstri á blaðsíðu orðabókar. 

Flettan er oftast feitletruð. Flettan er það orð sem notandinn flettir fyrst upp í orðabók 

við leit (Kiango 2005:255). Flettan er það birtingarform orðsins í orðabókum sem 

notandinn athugar við réttritun. Flettunni eru gefin jafnheiti eða skýringar á 

markmálinu í tvímálaorðabókum. 

Margar skilgreiningar á flettu er að finna í fræðitextum, t.d. hjá Berkov 

(1996:13), Zgusta (1971:326) og Svensén (2004:115). Það sem allar þessar 

skilgreiningar hafa sameiginlegt er það að uppflettiorðið stendur fyrir einhverja 

orðasafnseiningu í orðabók. Uppflettiorðið er einhvers konar fyrirsögn en um leið 

fulltrúi fyrir orðið sem lýst er í greininni. Engin orðsgrein hefst án flettu. Flettan er 

hjálpartæki fyrir notandann til þess að finna þá orðsgrein sem hann hefur ákveðið að 

skoða. Með hugtakinu fletta getur verið átt við þrennt (Kiango 2005:256): 

(1) kennimynd (e. canonical form) tungumálatáknsins, þ.e. sú mynd sem notuð er 

þegar talað er um orðið; (2) fulltrúi lessins því hún stendur fyrir heild af skyldum 

leseiningum og (3) tilvitnunarform (e. citation form) því form hennar stendur fyrir 

staðlaða mynd viðkomandi orðs. 

 Orðsgrein, öðru nafni flettugrein er flettan og upplýsingarnar sem eru gefnar 

um hana í heild sinni (NLO 1997:199). 

Flettan hefur formleg einkenni og eiginleika, þ.e. þær upplýsingar um framburð, 

formfræði og orðflokk (Svensén 2004: 411) sem eru í orðsgreininni. Upplýsingar um 

framburð, oftast í hornklofum, koma strax á eftir flettunni í langflestum 

tvímálaorðabókum, næst koma upplýsingar um kyn flettunnar ef við á, en næst fylgja 

beygingarlegar upplýsingar ef við á. Upplýsingar um merkingu og orðastæður koma 

þar á eftir. 
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3.2.2 Efnisöflun og efnisval 

Efnisöflun í orðabók miðar að sjálfsögðu að því að finna sem best efni í orðabókina. 

Ólíkar leiðir eru farnar í heimildaleit. Heimildir höfundar/ritstjóra orðabókar eru t.d. 

heimildadæmi21, textasöfn og efni á internetinu. Internetið er nú unnt að skoða sem 

eitt risastórt textasafn sem inniheldur unnið sem óunnið efni á einhverju tungumáli 

(sbr. skýrslur, greinagerðir, fræðigreinar í rafrænum tímaritum, bloggsíður o.s.frv.). 

Aðrar heimildir eru eldri orðabækur, einmála sem tvímála, ýmiss konar málfræðiverk 

og sérstakar rannsóknir á orðaforðanum eða upplýsingar frá heimildamönnum. Allar 

þessar heimildir fyrir orðasafnseiningar tiltekins tungumáls, auðvelda vinnu 

höfundar/ritstjóra orðabókar. Tungumálið í textunum er grunnurinn fyrir 

málvísindalegar rannsóknir. Tungumálið sem textarnir eru skrifaðir á /hljóðritaðir 

getur verið ólíks eðlis. Nútímamál eða eldra mál, stofnanamál eða daglegt mál, ritmál 

eða talmál, mállýska eða opinbert tungumál. 

Textasafn eða málheild (e. corpus) er safn texta sem er notað við gerð 

orðabókar, annað hvort eitt og sér eða ásamt öðrum heimildum. Þessir textar eru 

annað hvort skrifaðir eða hljóðritaðir. Textasöfnin geta t.d. innihaldið öll verk tiltekins 

höfundar eða fagtexta og í slíkum tilvikum sýnir tungumálið í þeim séreinkenni. 

Textarnir í textasafni almennt geta annað hvort verið flokkaðir eftir tilteknum 

eiginleikum tungumálsins í þeim eða verið blandaðir. Textasöfn í dag eru flest á 

rafrænu formi sem auðveldar og flýtir fyrir leit í ótal textum að einhverju sem tengist 

málvísindalegum rannsóknarspurningum. Eftir að leitin hefur skilað niðurstöðum úr 

textunum og eftir að búið er að skoða þær, er hægt að draga af þeim ályktanir um 

tiltekið málfyrirbæri. 

Við gerð textasafns og við úrval texta í það, er ýmislegt sem þarf að hafa í 

huga (Svensén 2004:60-61): 

 

1. Af hverju er þörf á textasafni? 

2. Til hvers verður textasafnið notað? 

3. Hversu stór er orðabókin? Eftir því sem hún er stærri, þeim mun stærra þarf 

textasafnið að vera svo hægt sé að hafa orðsgreinarnar eins ítarlegar og kostur er. 

                                                 
21 Heimildadæmi er raunverulegt dæmi fyrir tiltekið málfyrirbæri; dæmi sem finnst í textum. 
Hlutverk heimildadæmanna er að sýna hvenær og hvar tiltekið málfyrirbæri er notað fyrst (sbr. í 
orðabók Fritzner); hve oft þetta málfyrirbæri kemur fyrir; hvernig tiltekin orðasafnseining er notuð í 
tilteknu samhengi, annað hvort skriflega eða munnlega.) 
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4. Er orðabókin samtímaleg eða söguleg? 

5. Hversu mörg orð í textasafninu eru úr ritmáli og hve mörg úr talmáli? 

6. Hvers konar textum er verið að sækjast eftir? Textum úr mismunandi 

bókmenntagreinum eða mismunandi fagsviðum o.s.frv.? 

 

Sá sem býr til textasafn og sá sem notar textasafn, þarf alltaf að muna að 

textasafnið er úrval af textum. Sú tungumálanotkun sem rannsakandinn athugar er 

byggð eingöngu á þeim upplýsingum sem er að finna í tilteknu textasafni en ekki í 

tungumálinu almennt. Textasöfn geta verið mjög misstór, t.d. innihélt textasafnið 

COBUILD (Collins Birmingham University International Language Database) 524 

miljónir orða árið 2004, en danska s.k. Korpus 2000 28 miljónir orða (Svensén 

2004:58-59). 

 Hugtakið orðabókargrunnur (e. lexical datebase) er notað í þessari ritgerð í 

tengslum við tilbúið safn, þar sem efninu er skipt í upplýsingategundir (sjá hér á eftir). 

Ólíkar upplýsingar um viðkomandi orð eru gefnar. Þær geta t.d. verið hljóðfræðilegar, 

setningarfræðilegar og merkingarlegar. 

 Efnisval í orðabók er næsta skrefið eftir að upplýsinga hefur verið aflað, þ.e. 

val á flettum í orðabók ásamt þeim upplýsingategundum sem eru gefnar um flettuna. 

Valið á flettum fer eftir tegund, hlutverki og notendahópi orðabókarinnar. Fletturnar 

eiga að sýna merkingu orðanna á sem áreiðanlegastan hátt, hvernig þau eru notuð í 

tungumálinu og það sem er ófyrirsjáanlegt út frá málfræðilegum reglum málsins. 

Margar almennar orðabækur eru byggðar á skriflegum heimildum og sýna þess vegna 

ekki talmál eða tungumálsafbrigði, t.d. slangur, hversdagsmál, landshlutabundið mál 

(mállýskur) o.s.frv. Við val á flettum þarf að hafa það í huga að þær séu sem mest 

einkennandi fyrir tungumálið og frá sem flestum lífs- og fræðisviðum. Þetta gildir 

fyrir almennar orðabækur en ekki um þær sérhæfðu. Það þarf að taka tillit til ýmissa 

þátta í sambandi við efnisval. Alltaf þarf að hafa í huga tegund, hlutverk og 

notendahóp orðabókarinnar eins og áður sagði. Þeir þættir sem eru raktir hér á eftir 

eru almenns eðlis og tengjast hvorki tiltekinni tegund orðabókar, tilteknu hlutverki né 

tilteknum notendahópi. Listinn er unninn úr Svensén (2004:79-96). Uppflettiorðin 

sem standa fyrir valinu þurfa að vera: 

 

1. ósvikin, þ.e. orðin þurfa að vera eða hafa verið notuð í viðkomandi máli og 

finnast annað hvort í skriflegum heimildum eða í heimildum um talmál. 
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2. dæmigerð fyrir tungumálið. Erfitt gæti t.d. reynst að meta hversu mikilvæg 

hversdagsorð eru og hver þeirra þurfa að vera í orðabókinni. 

3. uppfylla þær kröfur sem eru gerðar í tengslum við mikilvægi 

uppflettiorðanna fyrir þarfir notanda. Oftast eru þau orð valin í orðabókina sem eru 

talin vera mest notuð. Slík orð eru einnig álitin þau mikilvægustu. En ekki er hægt að 

vera viss um að þessi orð séu þau orð sem oftast er slegið upp. 

4. viðurkenndar myndir orðs, þ.e. þær sýna t.d. staðlaðan rithátt og á þennan 

hátt eru þessar myndir einhvers konar forskrift um það hvernig eigi að skrifa orðin. 

5. m.a. orð sem þykkja ósiðleg, dónaleg eða gróf í tilteknu samhengi, t.d. sem 

varða líkamshluta, þjóðerni, trú, samfélagshópa o.s.frv. 

6. orð sem sýna ólíkan málsstíl — t.d. bókmenntamál (bundið og óbundið 

mál), hversdagsmál og talmál, t.d. slangur og kumpánleg orð. 

7. orð sem eru gömul, úrelt eða eru nýyrði. 

8. orð sem tengjast mismunandi landshlutum. 

9. orð úr ólíkum fögum. 

10. skírnarnöfn. 

 

Eins og sést í upptalningunni er að mörgu að huga við efnisvalið. Í almennum 

orðabókum er reynt að velja orð sem flestir ofannefndir þættir ná til. Í sérhæfðum 

orðabókum er valið þrengt til þess sviðs sem orðabókin á að ná yfir. Í 

tvímálaorðabókum, sérstaklega í þeim frá L2 til L1 handa þeim sem hafa markmálið 

sem móðurmál eða L1 í þessu tilviki, tengist valið þáttum eins og þeim að 

orðanotkunin sé ósvikin, dæmigerð fyrir tungumálið og myndir orðanna séu 

viðurkenndar. Gengið er úr því að notandinn kunni markmálið og allar upplýsingar 

um uppflettiorðin eru gefnar á því. Þess vegna þarf að finna viðeigandi jafnheiti. 

Höfundur/ritstjóri orðabókar metur það í hverju tilviki fyrir sig hvort hann setur í 

orðabókina ýmis orð sem þykja ósiðleg, dónaleg eða gróf. Orð sem tengjast 

bókmenntum eða ljóðum er að finna í L2 til L1 orðabókum og er notkunin auðkennd 

með skammstöfum, eins og bókm. t.d. Það er einnig höfundar/ritstjóra að meta hvort 

gömul úrelt orð eru sett í orðabókina og hvort þau eru auðkennd á einhvern hátt. Það 

sama gildir einnig um orð sem eru aðeins eða frekar til í einum landshluta eða hafa 

mismunandi merkingu eftir landshlutum. Oftast er gert ráð fyrir því að notandinn 

kunni móðurmál sitt, sérstaklega við samningu almennra orðabóka, en þegar kemur að 

fagheitum í tvímálaorðabókum frá L2 til L1 er mikilvægt að viðeigandi jafnheiti sé 
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gefið á markmálinu, vegna þess að ekki er víst að notandinn þekki viðkomandi 

fagheiti á sínu móðurmáli. Hvað varðar sérnöfn í tvímálaorðabókum frá L2 til L1, 

ræðst val þeirra af því fyrir hverja orðabókin er samin. Þannig mundu nýbúar hafa 

gagn af því að vita t.d. að Karl Bretaprins er eiginnafn fyrir Prince Charles á íslensku. 

Það þarf þess vegna alltaf að hafa í huga hvernig efnisvalið mun gagnast notandanum. 

 

3.2.3 Upplýsingartegundir 

Með upplýsingategund í orðabók er átt við formlegar, merkingarlegar, upplýsingar um 

samhengi, alfræðilegar og sögulegar upplýsingar um flettuna (NLO 2004:146). Hér á 

eftir er vikið að þeim upplýsingum sem eru mikilvægar fyrir orðabókina. 

Formlegar upplýsingar um flettuna eru m.a. stafsetning, þ.e. réttur ritháttur 

orða; flettiorðið er sýnt með þeirri stafsetningu sem er eðlilegt að nota þegar 

flettiorðið er notað í setningu í einhverjum texta (Svensén 2004:135). Orðskipting er 

skipting orða á milli lína; stundum tilgreind í orðabókum með punkti eða striki í 

flettiorðinu, t.d.: vak׀a. Framburður sýnir hvernig orð eru sögð og gefur upplýsingar 

um viðurkennda hljóðmyndun orða, lengd hljóðanna í þeim, áherslu í orðunum og 

tónfallstilgreiningu ef við á (sbr. tónfall 1 og 2 í sænsku) (Svensén 2004:142-143). 

Beyging sýnir hvernig orð breytast eftir afstöðu þeirra til annarra orða í texta. 

Hversu ítarlegar beygingarupplýsingar eru í orðabók fer eftir eiginleikum 

viðkomandi tungumáls, þ.e. hvort tungumálið hefur þróað beygingakerfi eða ekki og 

hefðina í orðabókagerð í viðkomandi landi. Þýskan hefur t.d. flókið 

nafnorðabeygingakerfi en franska flókið sagnorðabeygingakerfi. Þess vegna eru meiri 

upplýsingar gefnar um nafnorð í þýskum orðabókum en í frönskum og meiri 

upplýsingar um sagnorð í frönskum orðabókum en í þýskum. Íslenskan hefur flókið 

sagn- og nafnorðabeygingakerfi. Þess vegna eru upplýsingar um kenniföll 23 og 

kennimyndir22 (ásamt orðflokki og kyni) gefnar í íslenskum orðabókum (Kristín 

Bjarnadóttir 2006:32). 

Það hversu ítarlegar beygingarupplýsingar eru tengist einnig tegund 

orðabókarinnar og hlutverki. Meiri beygingarupplýsingar er t.d. almennt að finna í 

tvímálaorðabókum en í einmálaorðabókum og það sama gildir um 

málbeitingarorðbækur gagnvart skilningsorðbókum. Beygingarupplýsingar eru fyrst 

og fremst gefnar um markmálið í L1→ L2 orðabókum en um viðfangsmálið í L2→ 
                                                 
22 „Kenniföll og kennimyndir eru þær beygingarmyndir nafnorða og sagna sem taldar eru nægja til að 
gefa vísbendingu um beygingarflokk.“ (Kristín Bjarnadóttir 2006:29) 
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L1 orðabókum og í L1→ L2/ L2→ L1 orðabókum eru gefnar beygingarupplýsingar 

um bæði málin (L1 er móðurmál notendanna, L2 er erlenda málið). Óreglulegar 

beygingarmyndir eru oftast gefnar í skilningsorðabókum, s.s. í einmálaorðabókum, 

orðabókum á einhverju erlendu máli (t.d. í íslensk-íslenskri orðabók handa nýbúum) 

og L2→ L1 orðabókum: 

 

(55) gäss pl.av gås; feet [...] pl. of FOOT ... (Svensén 2004:164) 

 

Dæmið sýnir tvær fleirtölumyndir (gäss og feet) sem eru óreglulegar í viðkomandi 

tungumáli. 

 Undantekningar er einnig að finna í orðabókum. Það sem er reglubundið og 

fyrirsjáanlegt frá almennum reglum málsins er oftast ekki að finna í orðabókum. 

Upplýsingar um orðflokka er einnig að finna í orðabókum. Skammstafanir eru notaðar 

til þess að sýna orðflokkana, t.d. í ensku n fyrir nafnorð, v fyrir sagnorð, adj. fyrir 

lýsingaroð, adv. fyrir atviksorð, prep. fyrir forsetningar o.s.frv. Orðflokkar eru oftast 

sýndir bæði í einmála- og í tvímálaorðabókum. 

Merkingarlegar upplýsingar eru upplýsingar um merkingu flettiorðsins. 

Skilgreiningar, umorðun og stundum samheiti eru notuð í einmálaorðabókum, en 

jafnheiti í tví- og fleirmálaorðabókum til þess að sýna merkinguna. 

Upplýsingar um samhengi segja til um þau orð sem flettiorðið getur tengst. 

Upplýsingar um samhengi eru orðskipunarskýringar, orðastæður, orðtök, föst 

orðasambönd og máldæmi. Orðskipunarskýringar tengjast raðkvæmum eiginleikum 

flettiorðsins innan setninga. Orðskipunarskýringar sem tengjast sagnorðum eru m.a. 

fall á andlaginu sem þau taka með sér. Eru þau áhrifs- eða áhrifslaus? Er hægt að nota 

sagnorðið afturbeygt eða ópersónulegt? Orðastæður eru „sambönd (eða röð) orða sem 

mynda merkingarlega heild og koma iðulega fyrir sem samstæða innan setningar. [...] 

Orðastæðurnar eru ekki tilviljanakenndar“ (Hrafn Loftsson og Hannes Högni 

Vilhjálmsson 2007). Orðin í orðastæðunni geta verið tvö eða fleiri og þau eru alltaf 

notuð saman. Merkingin í orðastæðunni tengist sterkt merkingu einstakra orða í henni 

(NLO 2004:154) og er hún oftast gagnsæ: „sólin kemur upp, sólin sest; ... oft og 

tíðum, veikur hlekkur “ (dæmi úr Hrafn Loftsson og Hannes Högni Vilhjálmsson 

2007). Orðtök eru önnur tegund orðasambanda og einkennast af því að ekki er hægt 

að leiða heildarmerkingu orðasambandsins beint af merkingu einstakra orða: 
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(56) ísl. leggja árar í bát 

 

Orðasambandið merkir ekki bókstaflega að árar séu lagðar í bát heldur „að gefast 

upp“. 

Föst orðasambönd eru sambönd tveggja eða fleiri orða sem mynda fasta og 

óbreytanlega einingu (NLO 2004:117). Þessi orð koma í röð, s.s. gera grein fyrir e-u, 

t.d. helmingi stærri, taka eitthvað ófrjálsri hendi, koma til móts við e-ð. Föstu 

orðasamböndin eru skilin sem óaðskiljanleg eining. 

 Máldæmi er textahluti sem er að finna í orðabók og er flettan hluti af því. Þessi 

textahluti getur innihaldið nokkur orð, orðasamband eða setningu. Tiltekið form af 

flettiorðinu er að finna í textahlutanum. Máldæmið sýnir notkun flettiorðsins í 

samhengi. Máldæmið skýrir merkingarlega (57), hagnýta (58), stílbundna (59) o.s.frv. 

eiginleika flettunnar og annarra orðasambanda (Nikula 1995:312): 

 

(57) éta  gefðu hundinum að éta (skepnur ~ en ekki fólk) 

       (Íslensk orðabók) 

 

(58) fótur   ekki er sagt „kaldar fætur“ (Handbók um málfar í talmiðlum 
        eftir Ara Páll Kristinsson) 
 
(59) hátign  yðar hátign    (Íslensk orðabók)  

 

Eins og sést í dæmunum gefa þau ólíkar upplýsingar um flettuna. Máldæmið með 

sögnina éta skýrir að sögnin er notuð um dýr en ekki fólk. Máldæmið í (58) bendir á 

ranga notkun nafnorðsins fótur í nf.ft. með lýsingarorði. Máldæmið í (59) sýnir þérun, 

þ.e. ekki er mælt með því að ávarpa konung með þú. Aðalhlutverk máldæmisins er að 

skýra notkun flettunnar. Í Svensén (2004:348-350) eru rakin sex hlutverk 

máldæmanna: 

 

 1. merkingarlegt hlutverk (sæ. semantisk) 

 2. raðvenslahlutverk hlutverk (sæ. syntagmatisk) 

 3. aukamerkingarhlutverk (sæ. konnotationell) 

 4. alfræðihlutverk (sæ. encyklopedisk) 

 5. raunnotkunarhlutverk (sæ. pragmatisk) 

 6. texta- og málfræðilegt hlutverk (sæ. filologisk) 
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Þessi hlutverk eru ekki sjálfkrafa í öllum máldæmum í öllum orðabókum. Hlutverk 

máldæmanna fer m.a. eftir tegund orðabókarinnar og hlutverki, notendahópi eða 

notendahópum o.s.frv. 

Hér á eftir er rætt um merkingarlega hlutverkið, aukamerkingarhlutverkið og 

raunnotkunarhlutverkið. Gert er ráð fyrir því í orðabókinni, sem er aðalumræðuefni í 

þessari ritgerð, að mismunandi máldæmi uppfylli þessi hlutverk þegar við á, þó ekki 

öll í einu. 

 Merkingarlega hlutverkið tengist því að máldæmið sem er gefið í 

orðsgreininni styrki skýringuna á merkingunni: 

 

(60) a. blind ... blind ...; bli ~ erblinden, blind werden 

   Langenscheidts Taschenwörterbuch23 1987:55) 

 

 b. stopp ... 2. (-et; -) Stopp m, Halt m; det är ~ i avloppet das Rohr ist  

   verstopft; slå ~ på motorn den Motor abstoppen;...  

    (Langenscheidts Taschenwörterbuch 1987:418) 

 

 c. hold ... gera (hold responsible: gera ábyrgan) ... beina (hold a gun on: beina 

   byssu að ...   (Ensk-íslensk orðabók) 

 

Máldæmið í (60.a) skýrir merkingu sambandsins ‘bli blind’ en máldæmin í (60.b) 

skýra merkingaraðgreiningu, nefnilega ‘Stopp, Halt’. Í fyrra tilvikinu er það holræsið 

sem er stíflað en í seinna tilvikinu er það vélin sem er stöðvuð. Í dæmi (60.c) styður 

máldæmið við skýringu jafnheita í tvímálaorðabók handa Íslendingum, frá ensku eða 

L2 til íslensku eða L1 og eru þessi jafnheiti óvænt og ófyrirsjáanleg, t.d. gera og 

beina. 

 Æskilegt er að máldæmi í orðabókum séu stutt og hnitmiðuð, m.a. vegna þess 

að mikil hætta er á að notandinn týni þræðinum í leit að upplýsingum ef máldæmin 

eru löng. Eftir því sem máldæmið er lengra er hættara við að það gegni ekki hlutverki 

sínu. 

 Upplýsingum má einnig koma á framfæri með myndskýringum. 

Myndskýringar eru notaðar til þess að sýna uppflettiorðin á sjónrænan hátt (NLO 
                                                 
23 Þessi orðabók er tvímála orðabók, milli sænsku og þýsku annars vegar og þýsku og sænsku hins 
vegar. 



 71

2004:142). Myndskýringar eru meira lýsandi en skilgreiningar. Þær geta sparað pláss í 

orðbókinni ef lengri skýringa er krafist og þær geta sýnt flokkhluta innan eins 

efnissviðs (sbr. kafla 4.8.2.4). Vægi myndskýringa fer m.a. eftir notendahópum. Börn 

þurfa frekar á myndskýringum að halda en fullorðnir vegna þess að þau hafa minni 

orðaforða . Myndskýringar geta einnig sýnt menningarbundin orð sem eiga sér ekki 

jafnheiti á markmálinu, sbr. kleina. Myndskýringar geta auðveldað notkun 

tvímálaorðabóka frá erlenda málinu yfir móðurmálið (eða í L2 til L1 orðabókum 

handa þeim sem hafa L1 sem móðurmál) fyrir þá notendur sem hafa litla kunnáttu í 

erlenda málinu en vilja finna tiltekið orð í orðabókinni. 

 Auðkenni eru notuð til þess að sýna að tiltekin orðasafnseining sýni frávik frá 

hinum einingum í orðabókinni og notkun hennar einkennist af hömlum af einhverju 

tagi (Svensén 2004:379). Auðkenni geta verið hvar sem er í orðsgreininni. Þau 

auðkenni sem eru oftast notuð í orðabókum eru skammstafanir fyrir ólíka eiginleika 

orðasafnseiningar, s.s.: e. (enska), sæ. (sænska) fyrir tungumál/þjóðerni; skáldam., 

(skáldamál) fyrir tegund texta; máll. (mállýska), Af. (Austfirðir) fyrir stað; skr. 

(skrifað) fyrir miðil, sbr. talmál. Skammstafanir eru fengnar úr Ásgeiri Bl. 

Magnússyni (1989). Aðrir eiginleikar eru tíðni notkunar (stundum/ sjaldan), formfesta 

(hversdagslegt/óformlegt) o.s.frv. Auðkennin geta einnig verið staðlaðar 

skammstafanir, eins og: 

 

(61) v sagnorð   adj. lýsingarorð 

 n nafnorð   mat. stærðfræði 

 intr áhrifslaus sögn  gram. málfræði 

 tr áhrifssögn 

 

Yfirleitt eru listar yfir helstu skammstafanir fremst í orðabókum. 

 Auðkennið lýsir annað hvort orðasafnseiningunni eða afmarkar hana frá 

öðrum einingum í orðabókinni (Svensén 2004:380). Auðkennið getur skilgreint 

jafnheitin í tvímálaorðabókum og er það að finna í orðsgreininni, þar sem greint er frá 

merkingunni, dæmi úr Svensén (2004:380): 

 

(62) membran s anat.el.biol. membrane; tele.el.radio.o.d. diaphragm 
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Í dæminu er sýnt að orðið ‘membran’ hefur tvö jafnheiti á markmálinu, ‘membrane’ 

og ‘diaphragm’. Notkunarsvið jafnheitanna er nánar skilgreind með auðkennunum 

‘anat.el.biol. ’ og ‘tele.el.radio.o.d.’. Slíkar skilgreiningar er oft að finna í 

tvímálaorðabókum handa notendum sem hafa markmálið í orðabókinni að erlendu 

máli; t.d. markmálið enska væri erlent mál í tvímálaorðabók frá sænsku yfir ensku 

handa Svíum. Það mætti segja að þörf sé á slíkum skilgreiningum af því að það er 

hugsanlegt að notandann skorti kunnáttu í því máli og hann þarfnist frekari skýringa á 

merkingu jafnheitanna. 

 Í einmálaorðabókum eru skilgreiningar, umorðun eða samheiti gefin til 

flettunnar. Í tvímálaorðabókum er leitast eftir jafnheitum á markmálinu. Jafnheiti er 

orðasafnseining á markmálinu sem hefur sömu merkingu og orðasafnseining á 

aðgangsmálinu (Berkov 1996:18): 

 

(63)  e. Norway  ísl. Noregur (Ensk-íslensk orðabók) 

  

Jafnheitið á íslensku, í dæminu hér að ofan, hefur sömu merkingu og orðið á ensku. 

Bæði orðin eru heiti tiltekins lands. 

 Jafnheitið hefur það hlutverk að vera orð með samsvarandi merkingarinntaki á 

markmálinu, án þess að það sé þörf fyrir nánari skýringar. Það er reynt t.d. að sýna 

nafnorð með nafnorði á markmálinu, hliðstætt lýsingarorð með lýsingarorði, sagnorð 

með sagnorði o.s.frv. þó það sé ekki alltaf hægt vegna sérstakra eiginleika í orðaforða 

tungumálanna. Það er ekki alltaf hægt að finna jafnheiti í tvímálaorðabókum. Sem 

dæmi má nefna íslensku orðin ‘álegg’ og ‘systkini’. Engin jafnheiti eru til t.d. á 

búlgörsku og rússnesku. Fyrra orðið krefst útskýringa þegar það er sýnt í orðabókum 

og orðið ‘systkini’ þarf að þýða með samsvarandi lýsingu ‘bróðir/bræður og 

systir/systur’ á þessum tungumálum. Menningarmunur á milli tveggja 

tungumálaheima (Berkov 1996:173) getur einnig verið ástæðan fyrir því að það vanti 

jafnheiti á markmálinu. Tiltekið fyrirbæri í einu landi þekkist kannski ekki í öðru 

landi eða öðrum löndum. 

 Aukamerkingarhlutverkið tengist því að máldæmið myndar samband við 

einhverja viðbótarmerkingu sem tengist uppflettiorðinu, s.s. tilfinningar, hugmyndir 

o.s.frv.: 
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(64) afmælis·gjöf KVK • gjöf gefin e-m í tilefni af afmæli hans fá bók í  

            afmælisgjöf  

         (Íslensk orðabók ) 

 

Máldæmið hér ‘fá bók í afmælisgjöf’ tengist þeirri hugmynd fyrir afmælisgjöf að 

afmælisbarninu er gefið eitthvað, oftast einhver hlutur, í tilefni dagsins. 

 Raunnotkunarhlutverk tengist því að máldæmið gefi upplýsingar um 

uppflettiorðið þegar það er notað í samhengi. Þetta samhengi er raunverulegt. 

 

(65) a. hamingja  ... Til hamingju með daginn! 

 b. sjá   ... Þú hlýtur að sjá að þetta er vitleysa. 

 

Dæmin hér að ofan sýna hvernig orðin ‘hamingja’og ‘sjá’ eru notuð í raunveruleikanum. Í 

dæmi (65.a) er vísað til óska þegar einhver á afmæli og er orðið ‘hamingja’ notað í 

sambandinu. Í dæmi (65.b) er vísað til þess að orðið ‘sjá’ getur einnig merkt ‘skilja’ í 

raunveruleikanum en ekki eingöngu ‘það að skynja með augunum’. Þessi dæmi eru sótt úr 

íslensku hversdagsmáli. 

 Máldæmi í þessu hlutverki geta stundum vísað til einhvers sem hefur verið 

sagt í setningu á undan, þ.e.a.a.s. máldæmin eru stundum tekin úr samtölum (NLO 

2004:217), sbr. s.k. fjölþáttasagnir í táknmálum á bls. 43-45. 

 Máldæmi með raunnotkunarhlutverki er m.a. að finna í hagnýtum orðabókum, 

s.s. í tvímálaorðabókum handa ferðamönnum. 

 

3.2.4 Efnisskipan í orðabókum 

3.2.4.1 Innskipan 

Orðabókarskipan (e. dictionary structure) lýsir því hvernig mismunandi hlutar 

orðabókarinnar tengjast. Til mismunandi hluta orðabókarskipanarinnar heyra m.a. 

innskipan (e. microstructure), meginskipan (e. macrostructure) og heildarskipan (e. 

megastructure). Innskipan er innri skipan orðabókargreinar, þ.e. röð af mismunandi 

upplýsingum sem eru gefnar um flettuna í orðsgrein. Meginskipan er röðun flettanna, 

t.d. í stafrófsröð eða í einhverju öðru kerfi. Heildarskipan er sambandið á milli 

flettuskrárinnar og annarra hluta orðabókarinnar, s.s. for- og eftirtextar. 

 Innskipan á við flettuna og lýsir upplýsingunum sem þar birtast og 

sambandinu á milli þeirra (NLO 1997:182). Innskipan tengist röð og innbyrðis 
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venslum efnisþátta og efnisskipanar innan orðsgreina. Innskipan getur verið einræð 

eða margræð og fer það eftir eðli flettunnar. 

Efnisþættir eru fletta, upplýsingar um form, merkingu og málnotkun, um 

notkun í samhengi og orðsifjar (Svensén 2004:410-414). Röð þeirra innan orðsgreinar 

er eins og upptalningin hér á undan sýnir. Með upplýsingum um formið er átt við 

upplýsingar um framburð, morfólógíu og orðflokk. Upplýsingarnar um merkinguna 

og málnotkun tengjast ólíkum merkingarsviðum sem eru einkennandi fyrir 

flettuna.Upplýsingar um notkun flettu í samhengi eru gefnar í formi máldæma. Í 

orðabókum eru stundum gefnar upplýsingar um orðsifjar og eru þær oftast síðast í 

orðsgreininni. Dæmi um efnisþætti er gefið hér að neðan: 

 

(66) fletta     vatna 

 upplýsingar um form   [vahtna] -aði 

 upplýsingar um merkingu og  1. vt (D) 1. поить; 2. поливать;  

 málnotkun               2. imp: það ~r yfir það это под водой;

 upplýsingar um            ~ músum шутл плакать; láta ~  

 notkun í samhengi  undir e-ð чуть-чуть приподнимать что-л 

      (Íslenzk-rússnesk orðabók 1962:826) 

 

Upplýsingar um form sýna að um sögn er að ræða og sést það á þátíðarendingunni. 

Upplýsingar um merkingu segja til um jafnheiti á rússnesku og notkun sagnarinnar 

sem áhrifssagnar, sem krefst þágufalls á andlaginu og sem ópersónulegrar sagnar. 

Upplýsingar um notkun í samhengi sýna þýdd máldæmi frá íslensku á rússnesku. Ekki 

eru gefnar upplýsingar um orðsifjar í þessu tilviki. 

 Með efnisskipan í orðsgrein er almennt átt við viðfengingarskipan  

(e. addressing structure), innri aðgangsskipan og tilgreiningaskipan (e. item 

structure). Innri aðgangsskipan og tilgreiningaskipan eru mikilvægastar fyrir 

orðabókina sem fjallað er um í kafla 4 og þess vegna er vikið að þeim hér á eftir. 

 Innri aðgangsskipan tengist fyrst og fremst skipanavísunum (e. structural 

indicator). Skipanavísanir eru hagnýtar orðabókarfræðilegar einingar. Hlutverk þeirra 

er að hjálpa notandanum að skilja hvernig orðsgreinin er byggð upp (NLO 2004:241). 

Skipanavísanir geta t.d. verið feitletraðir stórir bókstafir eða feitletraðar rómverskar 

tölur. (Hálf)feitletraðar arabískar tölur eða (hálf)feitletraðir litlir bókstafir eru stundum 

notaðir til þess að aðgreina merkingarsvið, t.d.: 
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(67) a. fletta I. ... 1.a) .... b) ...; 2. ... 

   II. ... 1. ...; 2. ... 

 b. fletta A. I. ... 1.a) .... b) ...; 2. ... 

   B. II. ... 1. ...; 2. ... 

 c. fletta A. 1. ...; 2. ...; 

   B. 1...; 2...; 3.... 

 

Hinir ýmsu orðabókaritstjórar velja oft mismunandi uppsetningar. Uppsetningin fer 

einnig eftir því hversu flókin flettan er. Yfirleitt eru arabísku tölurnar og litlu 

bókstafirnir notaðir til þess að vísa til tiltekins merkingarsviðs. Stórir bókstafir og 

rómverskar tölur eru yfirleitt notaðar til þess að vísa til orðflokks, t.d. til einhvers sem 

er sameiginlegt fyrir fleiri merkingarsvið. 

 Tilgreiningaskipan er röð af og tengsli á milli ólíkra tilgreiningategunda í 

orðsgreininni (NLO 2004:68). Tilgreiningategundir eru t.d. orðskipanartilgreiningar 

(e. item construction), staðgengilstákn (e. labelling) og máldæmi (e. example). 

Orðskipanartilgreiningar tengjast flettunni í tiltekinni merkingu í einmálaorðabókum 

(68.a). Þær tengjast einingum viðfangsmálsins í L2 til L1 orðabókum (68.b; enska er 

L2 og viðfangsmál en íslenska L1 því orðabókin er handa Íslendingum) en einingum 

markmálsins í L1 til L2 orðabókum (68.c; sænska er L1 en íslenska L2 og markmál 

því orðabókin er handa Svíum): 

 

(68) a. í: AO/FS um stað, tíma o.fl., með þf., einkum í sambandi við hreyfingu,         
stefnu (inn í e-ð), með þgf. einkum í sambandi við dvöl, veru (í e-u) 
    1 um stað, hlut, stefnu, átt e.þ.h.: 

     fara út í skóg, vera úti í skógi, láta mjólk  

     í glas    (Íslensk orðabók ) 

 

 b. look     líta ... look in: líta inn; look in on: líta inn hjá; ... 

      (Ensk-íslensk orðabók ) 

 

 c. ge so A allm 1a) lämna gefa e-m e-ð; räcka rétta e-m e-ð ... 

      (Svensk-isländsk ordbok 1994:220) 

 

Dæmi (68.a.1) og (68.a.2) sýna að það eru engar fastar reglur fyrir staðsetningu 

orðskipanartilgreininganna í orðsgreininni. Þær geta verið fyrir aftan merkinguna sem 
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þær vísa til (68.a.1) eða fyrir framan (68.a.2). Dæmi (68.b) sýnir orðskipan fyrir 

sögnina look á ensku: look in merkir að ‘líta inn’ (koma við) en look in on merkir ‘líta 

inn hjá’ (koma við, heimsækja e-n sem snöggvast). Dæmi (68.c) sýnir orðskipan 

(setningarstöðu) fyrir sagnirnar gefa og rétta á íslensku, þ.e. beina andlagið er í 

þágufalli en óbeina í þolfalli í báðum tilfellum. 

 Flettan er oft sýnd með staðgengilstákni af einhverju tagi, t.d. táknið tilda (~) 

(69.a) eða skammstafanir fyrir flettiorðið í máldæmi (69.b): 

 

(69) a. kost ... Kost f; Verpflegung f; fri ~ Freitisch m; ~ og logi Kost und Logis, 

    (Langenscheidts Taschenwörterbuch 1987:222) 

 

 b. komme .... hvad kan det k. af? ... 

      (Dönsk-íslensk orðabók) 

 

Eins og sést í (69.a) stendur dæmið með tilda tákninu fyrir flettiorðið stopp, en 

skammstöfunin k. fyrir flettiorðið komme í dæmi (69.b). Máldæmið er yfirleitt 

skáletrað. 

 Innskipan er breytileg með tilliti til eðlis flettunnar, hvort hún er einræð, 

margræð eða hvort hún heyri til fleiri en einum orðflokki. 

 

Innskipan við einræða flettu 

Innskipan við einræða flettu er einföld. Flettan hefur eina merkingu og heyrir til 

einum orðflokki. Það sem einkennir þessa innskipan eru fletta, formleg hlið, 

merkingarleg og málnotkunarhlið, samhengishlið og tilgreiningaskipan (sjá lýsingu 

hér á undan) og stundum eru upplýsingar um orðsifjar gefnar þó ekki í dæminu hér á 

eftir. Dæmi: 

 

(70) óhróður  m  дурная слава, бесчестье; bera út ~ um e-n  

     ославить [...] кого-л. 

      (Íslenzk-rússnesk orðabók 1962:498) 

 

Eins og sést í dæminu er innskipan afar einföld. Tegundir upplýsinga koma hver á 

fætur annarri. Máldæmin eru gefin eftir merkingunni. 
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Innskipan við margræða flettu sem heyrir til einum orðflokki 

Merkingu flettunnar er skipt í ólíkar merkingar eftir tilteknum viðmiðum. Þessum 

ólíku merkingum er raðað í tiltekinni röð í orðsgreinina. Efnisþættir eru gefnir fyrir 

hverja merkingu en það sem er sameiginlegt fyrir allar merkingar er gefið fremst í 

greininni eða á milli flettunnar og fyrstu merkingar. Það sem gæti verið sameiginlegt 

er t.d. framburður, beygingarupplýsingar og orðflokkur: 

 

(71) klífa [khlI:va] vi -aði (á e-u) 1) повторять (что-л); 2) упрашивать (о чём-л) 

      (Íslenzk-rússnesk orðabók 1962:362) 

 

Það sem er sameiginlegt í þessu tilviki er framburðurinn, orðflokkurinn, þ.e. sagnorð, 

beygingin, þ.e. veik sögn sem myndar þátíð með endingunni -aði og 

forsetningarnotkun ásamt fallinu sem forsetningin tekur með sér. Þessar upplýsingar 

standa lengst til vinstri, á milli flettunnar og fyrstu merkingar. 

 Innri aðgangsskipan hefur það hlutverk að greina að ólíkar merkingar. 

Feitletraðar arabískar tölur eru oftast notaðar til þess. Ef þörf þykir eru litlir bókstafir 

notaðir til þess að sýna skiptingu hlutamerkingar í fleiri liði. Bókstafirnir geta annað 

hvort verið feitletraðir eða skáletraðir. 

 Máldæmin í orðsgrein geta verið á ólíkum stöðum. Þau geta m.a. verið 

innan hverrar merkingar eða þar sem máldæmið á við, t.d. í einhverjum undirlið 

merkingarinnar. Röð máldæma er oft í stafrófsröð, þó ekki alltaf: 

 Orðtök eru oftast sýnd í lok orðsgreinar og eru þau einnig oftast merkt sem 

slík á einhvern hátt:  

 

(72) ár ... ... taka djúpt í ~inni ...; leggja ~ar í bát ... 

      (Íslenzk-rússnesk orðabók 1962:53) 

 

Í þessari orðabók er tígull notaður til þess að merkja orðtakið. 

 

Innskipan við flettu sem heyrir til fleiri orðflokkum 

Eins og í innskipan við margræða flettu, eru þeir efnisþættir sem eru sameiginlegir 

gefnir fremst í orðsgreininni, en í þessu tilviki á milli flettunnar sjálfar og fyrsta 

orðflokksins. Feitletraðir rómverskir tölustafir, eða feitletraðir stórir bókstafir, eru 

notaðir til þess að greina að orðflokka. Tölustafir og litlir bókstafir eru notaðir til þess 
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að sýna merkingar og skiptingu þeirra í liði. Auðkenni af ólíkum toga eru notuð til 

þess að sýna t.d. orðflokk: 

 

(73) taka ... I f ... II v ... 1. vt ...; 2. vi ...; 3. imp ... 

      (Íslenzk-rússnesk orðabók 1962:751) 

 

Auðkennin í þessu dæmi eru f sem stendur fyrir nafnorð í kvenkyni; v sem stendur 

fyrir sagnorð; vt tilgreinir að sagnorðið er áhrifssögn, vi segir til um að sögnin er 

áhrifslaus sögn en imp greinir frá ópersónulegri notkun sagnarinnar. Í sumum 

orðabókum greinir orðflokkurinn alltaf á milli flettna. 

 Þegar um margræða flettu er að ræða ber að nefna margræðniskipan. Hún 

tengist því hvernig merkingunum er raðað. Það er hægt að raða þeim á ólíka vegu, s.s. 

að byrja á elstu merkingunni og enda á þeirri yngstu, eða að byrja á eiginlegri 

merkingu og sýna næst hvernig aðrar merkingar tengjast henni. Það er einnig hægt að 

raða merkingunum á grundvelli tíðni notkunar þeirra. Eins og Svensén (2004:431) 

bendir á er röðunin eftir tíðni notkunar oftast notuð í L2- orðabókum. 

 

3.2.4.2 Meginskipan og aðgangur 

Meginskipan er röð flettanna og tengsl þeirra í flettuskránni (Svensén 2004:435). 

Meginskipan er m.ö.o. röðun flettanna í orðabók. Meginskipan er hluti af ytri 

aðganginum að flettunum. Með ytri aðgangi er átt við hvernig notandinn er leiddur að 

flettunni sem hann leitar eftir. Í flestum orðabókum eru leiðsöguorð efst uppi í vinstra 

og hægra horni í opnum bókarinnar. Þessi leiðsöguorð greiða notandanum aðgang að 

flettunni. Flettan sjálf er mikilvægasta leiðsöguorðið. Það er vikið stuttlega að 

meginskipan í orðabókum og aðganginum að flettunum hér á eftir. 

 Meginskipan getur verið tvenns konar; stafrófsröðuð (eftir formi) eða 

kerfisbundin (eftir inntaki). Stafrófsröðuð meginskipan er sú sem flestir 

orðabókanotendur þekkja. Flettunum er þar raðað eftir viðurkenndri stafrófsröð 

viðkomandi tungumáls og það er stafsetningin, rittáknin, sem er til grundvallar í 

þessari tegund meginskipanar. Aðgangurinn að flettunum er í gegnum stafrófið. Í 

kerfisbundinni meginskipan hefur stafsetningin ekkert hlutverk. Flettunum er raðað 

eftir tilteknu kerfi en ekki eftir stafrófsröð. Aðgangurinn að þeim er þó stundum 

samræmdur stafrófsraðaðri meginskipan. 
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Eitt afbrigði kerfisbundinnar meginskipunar er að finna í myndþemaorðabókum. 

Mismunandi myndir, flokkaðar eftir þemum, eru notaðar sem aðgangur að flettunum 

(sbr. Lexin ordbøker for innvandrere 24). Lexin-orðabækurnar eru samdar með það í 

huga að notendur þeirra kunni lítið í einhverju Norðurlandamála og hafi ekki mikla 

reynslu af notkun orðabóka. Ýmsir aðgöngumöguleikar að uppflettiorðunum og 

upplýsingum um þau eru í þessum orðabókum, m.a. í stafrófsröð og í gegnum 

þemamyndir. Myndir af hlutum, sem tengjast einhverju tilteknu fyrirbæri, mynda 

tiltekið þema, s.s. hús og híbýli, fjölskyldu, litir, skólar og menntun o.s.frv. Þessar 

myndir greiða aðgang að uppflettiorðunum í viðkomandi þemaskrá og um 

orðsgreinina um þau. Myndin greiðir aðgang að uppflettiorðinu sjálfu. 

 

3.2.4.3 Heildaskipan 

Heildarskipan er efnisskipan orðabókarinnar í heild, nk. meginkaflaskipting. 

Heildarskipan er allt sem kemur á undan flettuskránni og allt sem kemur á eftir henni, 

þ.e. venslin á milli orðabókaeininganna sem eru flettuskrá, for- og eftirtexti. 

Fortextinn einkennist af t.d. formála, notkunarleiðbeiningum eða 

notkunarvísum, táknalista sem er notaður í orðabókinni eða kótalykli, 

skammstafanaskrá en ekki síst stafrófi aðgangsmálsins. Í fortextanum er einnig að 

finna upplýsingar um uppsetningu flettiorða, beygingarupplýsingar, yfirlit yfir 

málfræði tilekins tungumál (getur einnig verið á eftir flettuskránni), 

framburðarleiðbeiningar o.s.frv. Það sem er ekki að finna í fortextanum er oftast að 

finna í eftirtextanum, eins og aukaskrár og viðaukar af ýmsum toga, t.d. listi yfir 

landaheiti, sterkar sagnir og kennimyndir þeirra o.s.frv. Titill orðabókarinnar er hluti 

af heildarskipaninni og er hann að sjálfsögðu fremst í henni. 

 Í þessum kafla var gefið yfirlit yfir þau helstu hugtök er tengjast orðabókum 

og orðabókagerð sem eru notuð í þessari ritgerð. Bent var á að það gilda almenn 

lögmál fyrir orðabókagerð, óháð því hvort tungumálið hefur ritkerfi eða ekki. Áður en 

hafist er handa við samningu orðabókar þarf að ákveða fyrir hvern hún er ætluð, hvert 

hlutverk hennar verður og tegund hennar en ekki síst umfang hennar. Þá þarf að afla 

efnis í orðabókina, velja það sem á að birta og setja efnið fram á tiltekinn hátt, með 

                                                 
24 Lexin ordbøker for innvandrere eru tvímálaorðabækur handa nýbúum í viðkomandi Norðurlandi, 
Svíþjóð, Noregi, Danmörku og Íslandi, bæði handa krökkum og fullorðnum. 
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það í huga að það sé sem aðgengilegast fyrir væntanlega notendur. Síðasta skrefið er 

að gefa orðabókina út, á pappír og/eða á rafrænu formi. 

 

3.3 Táknmálsorðabækur - eðli og einkenni 

Í kaflanum á undan voru helstu hugtök sem tengjast orðabókagerð skýrð, óháð því 

hvort viðkomandi tungumál hefur rithefð eða ekki. Í þessum kafla er vikið að 

táknmálsorðabókum og gerð þeirra. Ýmsar erlendar táknmálsorðabækur eru athugaðar 

og athugað hvort ýmis vandamál við gerð orðabóka almennt er einnig að finna við 

samningu táknmálsorðabóka. 

 Brien og Turner (1994:392) benda á að margar útgefnar táknmálsorðabækur 

byggja ekki á forsendum táknmála. Orðabækurnar eru ekki um táknið eins og það er 

notað í táknmáli heldur um táknið sem einhvers konar viðbót orðsins eða mynd af 

orðinu í raddmálinu. Táknum í orðabókum er raðað eftir lögmálum tungumálsins. 

Einn af göllunum við táknmálsorðabækur af þessari gerð er sá að táknin hafa ekki 

alltaf þá merkingu sem er á bak við orðin (sbr. Brien og Turner 1994:393) en hingað 

til hefur verið gengið út frá því að orð og tákn merki það sama, sbr.: 

 

(74) ísl. táknmál FALL   það að detta (sbr. myndband: FALL.mpg) 
 ísl.    fall   1. hreyfing niður; það að detta; 2. málfr. fall. 
 

Táknið sem myndi vera túlkað með orðinu fall hefur einungis merkinguna það að 

detta, hreyfing niður. Táknið tengist ekki málfræðilegri formdeild fall. Þetta dæmi 

sýnir að orð og tákn merkja ekki alltaf það sama. Það mætti benda á að þetta er ekki 

óalgengt í þýðingum á milli tungumála. Það hefði verið rangt að aðlaga táknið að 

merkingu orðsins, merkingu sem táknið hefur ekki upprunalega. Þessi ranga leið hefur 

þó oftast verið farin því táknmál eru mál minnihlutahóps í stærra málsamfélagi. 

 Eins og áður sagði á gerð táknmálsorðabóka sér ekki langa hefð. Árið 1965 má 

telja upphafsár gerðar eiginlegra táknmálsorðabóka þegar A dictionary of American 

Sign Language on linguistic principles eftir William Stokoe kemur út (sbr. kafla 2.1). 

Það sem einkennir þessa orðabók er tvennt: Í fyrsta lagi eru það tákn en ekki 

orð sem eru flettur og í öðru lagi er meginskipan eftir forsendum táknmála. Stokoe býr 

til umritunarkerfi fyrir alla myndunarstaði, öll handform og allar hreyfingar. Ólík 

merki (e. symbols) eru notuð til þess, þ.e. tákn (e. sign) eru sýnd með merkjum. 

Táknunum í þessari orðabók er raðað eftir grunnbreytum tákna, sem Stokoe notar til 
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þess að lýsa myndun táknanna; myndunarstað, handformi og hreyfingu. Stokoe raðar 

táknunum eftir lögmálum sem eru einkennandi fyrir táknmál, sbr. röðun orða í 

orðabók eftir röð bókstafanna í stafrófi í raddmálum. Táknum sem hafa sama 

myndunarstað er raðað eftir röðun handformanna í þeim, en táknum sem hafa sama 

myndunarstað og sama handform er raðað eftir hreyfingunni í þeim. Þessi skipun gerir 

það kleift að hægt er að flokka táknin eftir sameiginlegum grunnbreytum. 

Aðgangurinn að táknunum er í gegnum handformin. Þær upplýsingar sem eru gefnar 

um flettuna, ef við á, eru: 

 

1. Ólík afbrigði af tákninu. 

2. Eðli táknanna. 

3. Upplýsingar um myndun tákna. 

4. Upplýsingar um sérnotkun tákna. 

5. Upplýsingar um setningafræðileg gildi (v fyrir sagnorð, no. fyrir nafnorð, lo.  

     fyrir lýsingarorð eða ao. fyrir atviksorð). 

6. Glósur, jafnheiti á ensku. 

7. Upplýsingar um notkun tákna, um skyld tákn og máldæmi. 

8. Millivísanir. 

 

Orðabók Stokoes er fyrsta táknmálsorðabókin í heiminum sem er unnin á 

málvísindalegum forsendum. 

 Eins og áður sagði hefur Stokoe (1965) búið til fyrstu táknmálsorðabókin sem 

inniheldur tákn sem flettur en ekki orð. Margir fræðimenn hafa unnið að gerð 

táknmálsorðabóka á síðari árum á forsendum táknmála og „[...] present formational 

information in the form of written descriptions of sign production.“ (Brien og Brennan 

1995:319). Þessar táknmálsorðabækur eru frá L2 (viðkomandi táknmál) til L1 

(opinbert tungumál í viðkomandi landi). En orðabækur frá opinbera tungumálinu og 

til viðkomandi táknmáls eru einnig til, þ.e. frá L1 til L2, þar sem L2 er viðkomandi 

táknmál. Tilgangurinn með þeim er að vera hjálpargagn fyrir þá sem eru að læra 

táknmál. 

 Hefðin við gerð táknmálsorðabóka tengist auðvitað tæknilegum framförum. 

Útgáfuform þeirra hefur lengi verið pappír og því sýnt táknmálið í tvívídd með 

myndum eða teikningum. Með nútímatækni er hægt að búa til rafrænar 

táknmálsorðabækur sem sýna táknin með myndböndum, í þrívídd, eins og táknin eru, 
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án þess að upplýsingar glatist, t.d. hreyfing eða breyttur myndunarstaður. Það sem 

rafrænar orðabækur hafa umfram orðabækur á pappír, í tengslum við táknmál 

almennt, er m.a. eftirfarandi (listi unninn upp úr grein de Schryver 2003:143-199): 

 

 1. Ekki er þörf á stafrófi. 

 2. Fjölaðgangsmöguleikar að táknunum. 

 3. Notkun myndbanda. 

 4. Aðgangur til þess hluta myndbandsins þar sem orðasafnseiningin er notuð. 

 5. Ekki þarf að skrá allt niður, notast er við það sjónræna. 

 6. Eins mörg dæmi má gefa með setningum og þörf þykir. 

 7. Gagnvirkni. 

 8. Notkunarvænt útlit. 

 9. Skammstafanir, kótar og ýmis tákn eru í fullri lengd á móðurmáli  

     notandans. 

 10. Sýning á því hvernig orðabókin er notuð. 

 

Eins og sést í yfirlitinu gera rafrænar orðabækur það kleift að hægt er að ganga út frá 

forsendum táknmála við samningu táknmálsorðabóka: Með því að styðjast ekki við 

stafróf eða ritkerfi, en nota myndbönd og með því að geta komist að táknum, t.d. eftir 

handformi eða myndunarstað. Einnig er hægt að nota myndir sem aðgangsmöguleika í 

þeim (sbr. myndorðabækur). Í rafrænum orðabókum er nóg rými og þess vegna er 

hægt að hafa eins mörg myndbönd á viðkomandi táknmáli og þörf þykir.Það sjónræna 

er mjög mikilvægur þáttur í táknmálum almennt og með því að nota myndbönd er t.d. 

gengið úr skugga um það að upplýsingar um táknin glatist ekki. Rafrænar orðabækur 

geta verið byggðar á gagnvirkan hátt. Notandinn er leiddur áfram að flettunni á 

grundvelli svara sem hann gefur við spurningum sem tengjast myndun táknsins. 

Þannig eru t.d. Svenskt teckenspråkslexikon 25, Ordbog over Dansk tegnsprog, Suvi 

(Suomalaisen Viittomakielen Verkkosanakirja – finnsk táknmálsorðabók á netinu) 

byggðar upp á gangvirkan hátt. Notandinn fær fyrst að velja á milli ólíkra 

aðgangsmöguleika, s.s. eftir forsendum táknmála, eftir sænskum orðum, eftir 

landssvæði o.s.frv. Með því að velja t.d. aðgang eftir forsendum táknmála er hann 

leiddur að næstu spurningu: Er aðgangurinn eftir handformi eða myndunarstað? 

                                                 
25 Því miður er ekki lengur boðið upp á þennan aðgang í orðabókinni í netútgáfunni. 
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Segjum svo að aðgangur eftir handformi sé valinn. Þá birtast öll handform í sænsku 

táknmáli á skjánum og notandinn þarf að velja það handform sem hann hefur í huga. 

Næsta spurning sem notandinn þarf að svara er hvort önnur höndin eða báðar hendur 

myndi handformið. Við svo búið fær notandinn úrval tákna sem endurspegla svör 

hans við öllum spurningunum. Niðurstöðurnar geta verið eitt uppflettiorð eða fleiri. 

Rafræna formið gerir það einnig kleift að sýna hvernig orðabókin er notuð, t.d. er 

hægt að sýna allar notkunarleiðbeiningar á táknmáli. 

 Margt af því sem rakið var hér á undan býðst ekki í táknmálsorðabókum á 

pappír. Þó skal bent á að aðgangurinn í táknmálsorðabók Stokoes Dictionary of 

American Sign Language (1965) og bresku táknmálsorðabókina Dictionary of British 

Sign Language/English (1992) er í gegnum handformið. Eitthvað sem sýnir að 

rafræna formið er ekki alltaf forsenda fyrir aðgangi að táknum eftir forsendum 

táknmála. Rafræna formið er annars hinn fullkomni miðill fyrir orðasafnseiningar 

táknmála. 

 Er þörf á lýsingu á myndun tákns ef táknið er sýnt með myndbandi? Brien og 

Brennan (1995:319) benda á að það er ekki þörf fyrir ítarlega lýsingu á myndun tákns 

ef svo er, af því að myndbandið sjálft sýnir hvernig tákn eru mynduð. Notandinn sér 

með eigin augum hvernig táknið er myndað í þrívídd og þess vegna er frekari lýsing 

óþörf. Höfundur telur þó að það sé þörf á frekari lýsingu tákns (sbr. hljóðritun í 

almennum orðabókum) vegna þess að myndun tákna er stundum óskýr og það er 

mögulegt að myndbandsupptakan sé ekki nógu góð og myndun táknsins sjáist illa. Ef 

notandinn hefur ekki grunnkunnáttu í viðkomandi táknmáli, einkum málfræði, gæti 

reynst erfitt fyrir hann að fá vissu um það hvernig táknið er myndað og hvernig það er 

notað. Framburðalýsing er oftast gefin í L2 til L1 orðabókum næst á eftir flettunni. 

Lýsingu á myndun tákna má bera saman við lýsingu á framburði í raddmálum. Í slíkri 

lýsingu eru oftast engin hljóðritunartákn notuð heldur orð: 

 

(75) lýsing á myndun táknsins SOFNA   (sbr. myndband: SOFNA.mpg) 

  stakhandartákn; lófi snýr til vinstri; handarjaðar snýr frá táknara;  

  hlutlaust rými við gagnauga; höndin snýst lítillega um úlnlið þannig að 

  lófi snýr að táknara og um leið breytist C hf. og verður A hf. 

     (Kristín Irene Valdimarsdóttir 1996:28 í III) 
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Lýsingin á myndun táknsins kemur sem einhvers konar skýring við myndbandið sem 

sýnir táknið. Lýsingin er frekar einföld en þó þarf notandinn að hafa einhverja 

kunnáttu í táknmáli til þess að geta skilið hana. Höfundur telur að sá sem hefur litla 

kunnáttu í táknmáli hafi verulegt gagn af því að geta lesið lýsinguna á tákninu 

samhliða því að horfa á myndband sem sýnir það notað. Það þarf alltaf að hafa í huga 

fyrir hvern tiltekin orðabók er samin og ganga út frá þörfum notendahópsins óháð 

útgáfuformi orðabókarinnar. 

 Engar samræmdar reglur eru til um efnisöflun í táknmálsorðabækur (sbr. 

Efnisöflun í 3.2.2). 

Í fyrstu bresku táknmálsorðabókinni var efnisöflunin þannig háttað að fyrst var 

búinn til enskur orðalisti og sýnd þau tákn sem samsvöruðu orðunum. Ef tákn var ekki 

til fyrir tiltekið orð, var táknið búið til eða fengið að láni frá Gestuno (alþjóðlegt 

táknmál, sbr. Esperanto) (Brien og Turner 1994:393). 

Hollendingar hafa ferðast um land sitt og tekið upp á myndband 15.000 tákn. 

Efnisöflunin byggðist á orðalista með 2000 orðum í samhengi (Timmerman og Mans 

1990:392). Danir söfnuðu táknum á þann hátt að allar táknmálsorðabækur og allir 

táknalistar sem fundust voru athugaðir. Öll tákn voru skráð niður. Öðrum táknum var 

safnað á grundvelli upptaka af samtölum á milli heyrnarlausra eða af frásögnum 

heyrnarlausra. Heyrnarlausir söfnuðust saman og ræddu um tiltekið málefni sem var 

fyrirfram ákveðið af vinnuhópnum. Á þann hátt var hægt að safna táknum sem ekki 

voru til í orðabókunum eða á táknalistunum (Troelsgård og Kristoffersen 2008:653). 

Margar almennar orðabækur eru byggðar á skriflegum heimildum (fer eftir 

tegund orðabókarinnar, sbr. þó t.d. slangorðabækur eða orðabækur um talmáli) á 

meðan táknmálsorðabækur geta einnig verið byggðar upp á myndbandsupptökum 

(sbr. efnisöflun hjá Hollendingum). 

Efnisval í táknmálsorðabókum er svipað á milli landa. Valið er gert fyrir fram 

þegar orðalistarnir eru búnir til. Orðaforði úr daglegu lífi og helstu fagsviðum (s.s. 

stærðfræði, samfélagsfræði, náttúrufræði o.s. frv.) er lagt til grundvallar í þessum 

orðalistum. Efnisval í dönsku táknmálsorðabókinni byggist t.d. á því hvort löng hefð 

hefur skapast fyrir notkun tákna, tíðni notkunar þeirra og hvernig táknin myndu raðast 

í hugsanlegri hugtakastigskipun (e. hierarchy of concepts) (Troelsgård og 

Kristoffersen 2008:654). Ef efnisval í táknálsorðabókum er borið saman við efnisval í 

öðrum orðabókum kemur í ljós að það er lítið frábrugðið. Í öðrum orðabókum (þó má 

aldrei gleyma að valið á flettum fer alltaf eftir tegund, hlutverki og notendahópi 
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orðabókarinnar) tengist valið á flettum t.d. flestum lífs- og fræðisviðum, því að 

fletturnar verða að vera sem mest einkennandi fyrir tungumálið, hversdagsmál og 

talmál o.s.frv. (sbr. Efnisval í kafla 3.2.2). 

 Hvernig er innskipan í táknmálsorðabókum almennt (sbr. Innskipan í kafla 

3.2.4.1)? Hvernig er tegundum upplýsinga raðað innan flettugreinar? 

Þær táknmálsorðabækur sem eru algengastar eru s.k. orðalistar. Í þeim er orði 

á raddmálinu gefið tákn á viðkomandi táknmáli án frekari upplýsinga um táknið. 

Slíkir orðalistar hafa lengi verið búnir til af einstaklingum sem búa ekki yfir sérstakri 

kunnáttu í orðabókargerð, t.d. prestum, kennurum eða áhugamönnum um táknmál. 

Meginmarkmið þeirra hefur verið að búa til orðabók með táknum fyrir viðkomandi 

táknmál en ekki að sýna notkun tákna með máldæmum og venslum á milli 

orðasafnseininga táknmála. 

Innskipan í táknmálsorðabókum sem eru byggðar á orðabókarfræðilegum 

forsendum getur verið með ýmsu móti, eins og gildir um orðabækur almennt. 

Innskipan fer eftir eðli flettnanna. Í sumum þeirra t.d. í Svenskt teckenspråkslexikon er 

innskipan eins og innskipan við einræða flettu. Í öðrum táknmálsorðabókum, t.d. Suvi 

og í Ordbog over Dansk tegnsprog er innskipan breytileg með tilliti til eðlis 

flettnanna. 

Það sem einkennir innskipan í sænsku táknmálsorðabókinni er það að hver 

flettugrein byrjar á flettu. Upplýsingar um merkingu hennar eru gefnar, einnig um 

formlega hlið hennar, þ.e. lýsing á myndun tákns. Dæmi sem sýna málnotkun 

flettunnar eru einnig gefin ásamt upplýsingum um svæðisbundna notkun hennar. 

Mismunandi merkingar á sænsku eru ekki merktar á neinn hátt, heldur eru 

jafnheitunum og skýringunum raðað hverri undir aðra í tilviljunarkenndri röð að því 

er virðist. Notandinn er ekki upplýstur á hverju þessi röð byggist. Eitt dæmi er gefið 

með hverri flettu og tengist dæmið fyrstu uppgefnu merkingu flettunnar. 

Það sem er átt við hér, með því að innskipan sé breytileg með tilliti til eðlis 

flettnanna í finnsku og dönsku táknmálsorðabókum, er það að mismunandi 

merkingum tákna er raðað í tiltekna röð í hverri flettugrein og eru þær merktar með 

feitletruðum tölustöfum. Það sem er sameiginlegt fyrir allar merkingar (myndræn 

lýsing á myndun tákna) er gefið efst til vinstri á skjánum. Máldæmi fyrir hverja 

merkingu fylgir. 

 Enginn staðall á heimsvísu er til fyrir innbyrðis röðun tákna í 

táknmálsorðabókum eða fyrir meginskipan. Í þeim tilvikum þegar aðgangurinn er í 
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gegnum stafróf viðkomandi raddmáls er ekki þörf fyrir innbyrðis röðun tákna því að 

flettur eru orðin á viðkomandi tungumáli en ekki táknin sjálf. Slíkrar innbyrðis 

röðunar er krafist þegar um er að ræða táknmálsorðabækur með meginskipan eftir 

einingum táknmála. 

Stokoe raðar táknunum á grundvelli þriggja grunnbreytna, sem hann notar í 

kerfi sínu til þess að lýsa myndun tákna; myndunarstaðar, handforms og hreyfingar. Í 

Svenskt teckenspråkslexicon er kerfi Stokoes fyrir innbyrðis röðun tákna fylgt, þ.e. 

myndunarstaðurinn er útgangspunkturinn fyrir röðunina. Fyrst er stakhandartáknum 

lýst með viðkomandi myndunarstað og því næst tvíhandatáknum. Táknunum er raðað 

eftir grunnbreytum virkrar handar. Í Ordbog over Dansk tegnsprog) og í Suvi er 

táknum raðað eftir handformi. Handformunum er raðað eftir nöfnum bókstafanna í 

dönsku og finnsku stafrófi og ólík viðmið eru notuð fyrir frekari niðurröðun tákna (sjá 

lýsingu í kafla 4.8.1). 

 Táknmálsorðabókum má skipta í þrjá aðalhópa eftir aðgangsmöguleikum, 1) 

Með aðgangi eftir ritmálsorði; 2) Með aðgangi eingöngu eftir handformi sem kallar 

fram orðalista. 3) Með aðgangi t.d. eftir handformi eða myndunarstað sem kallar fram 

lista með táknum. 

 Algengasta tegund táknmálsorðabóka hefur lengi verið sú tegund sem er með 

aðgangi eftir ritmálsorði, þ.e.a.s frá L1 (viðkomandi tungumál) til L2 (viðkomandi 

táknmál). Orðasafnseiningar tungumálsins greiða aðgang að orðasafnseiningum 

táknmálsins í viðkomandi landi (enginn munur er á milli meginskipanar og 

aðgangsins í þessu tilviki). Flettunum, sem eru ritorð, er raðað í stafrófsröð 

viðkomandi tungumáls. Þetta er gert með það í huga að auðvelda notandanum að 

finna tiltekið tákn á viðkomandi táknmáli. 

Tvennt þarf að hafa í huga hvað varðar þessa tegund táknmálsorðabóka: 1. 

Eldri táknmálsorðabækur á pappír endurspegla ekki eðli táknmála, heldur raddmála og 

leiða oft til þess að notandinn lærir ekki eðlileg tákn, heldur blöndu af viðkomandi 

táknmáli og tungumáli. Jafnheiti eru ekki gefin heldur einungis eitt tákn sem á að ná 

yfir allar merkingar ritorðsins. Sem dæmi má nefna Táknmálsorðabók. 2. Nýjar 

rafrænar tvímála-táknmálsorðabækur af þessari tegund (L1 til L2) meðhöndla 

viðkomandi táknmál sem erlent mál (t.d. norska táknmálsorðabók Norsk Tegnordbok 

og hollenska táknmálsorðabókin Woordenboek Nederlands — Vlaamse Gebarentaal.). 

Merkingarsvið táknanna er skoðað og jafnheiti táknanna á tungumálinu eru valin. 

Síðan er þessum jafnheitum raðað í stafrófsröð eftir stafrófi viðkomandi tungumáls. 
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Skrá með orðunum er búin til og greiða orðin aðgang að táknunum. Orðin hafa sama 

hlutverk og orðin í táknmálsorðabókum á pappír en munurinn er fólginn í því að orðin 

í þessum rafrænum orðabókum eru valin með tilliti til merkingarsviðs táknanna en 

ekki öfugt, þ.e. táknin sem vísa til orðanna ættu að ná yfir merkingarsvið orðanna. 

Þessar orðabækur eru fyrst og fremst ætlaðar heyrandi notendum. Röðun fletta í syllur 

er stundum valin t.d. ASL Dictionary: 

 

(76) DON'T 
  DON'T-CARE 
  DON'T-LIKE 
  DON'T-MIND  
  DON'T-WANT 
 
Eins og dæmið sýnir eru nokkrar flettur með tilheyrandi flettugreinum (ekki sýndar 

hér) settar saman í dálk undir eina sylluinngangsflettu (DON'T). Röðun flettna í syllur 

er ekki skyldubundin, ekki frekar en í orðabókum almennt, t.d. Dictionary of 

Hungarian Sign Language (with English Translation) og Norsk tegnordbok. 

Flettunum í síðastnefndu orðabókunum er raðað eingöngu í stafrófsröð. 

 Rafrænar táknmálsorðabækur með aðgangi eftir ritorðinu (frá L1 sem er 

viðkomandi raddmál til L2 sem er viðkomandi táknmál) bjóða einnig upp á aðgang að 

táknunum á grundvelli þess hvort orðið er jafnheiti táknsins eða hvort það lýsir 

merkingu táknsins. Orðið er skrifað með stórum bókstöfum þegar um jafnheiti er að 

ræða en með litlum þegar um óbeina þýðingu er að ræða. Sem dæmi má nefna 

SignLink (táknmálsorðabók fyrir bandarískt táknmál, tilvitnað eftir Eilertsen 2000:24). 

 Rafrænar táknmálsorðabækur, með aðgangi eftir handformi sem kallar fram 

orðalista, er önnur tegund táknmálsorðabóka. Þessi tegund táknmálsorðabóka er 

blanda forsendna táknmála og tungumála fyrir orðabókagerð. Þ.e. meginaðgangur er 

eftir forsendum táknmála, þ.e. eftir handformi en aðgangurinn sjálfur að tákninu er 

eftir ritorði. Handform er valið fyrst og orðalisti birtist á skjánum sem tengist þeim 

táknum sem hafa valda handformið. Sem dæmi um slíkar orðabækur má nefna 

NOEMA (táknmálsorðabók fyrir grískt táknmál) og Woordenboek Nederlands — 

Vlaamse Gebarentaal (táknmálsorðabók fyrir hollenskt táknmál, tilvitnað eftir 

Eilertsen 2000:21). Þessi tegund táknmálsorðabóka er undanfari táknmálsorðabóka 

með aðgangi eftir forsendum táknmála, þ.e. aðgangurinn er t.d. eftir handformi eða 

myndunarstað. Notandinn fær ekki orðalista heldur lista með táknunum sjálfum (sbr. 

Suvi og Ordbog over Dansk tegnsprog). 
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 Þriðja tegund táknmálsorðabóka er unnin frá grunni á forsendum táknmála, 

þ.e. táknin eru flettur og þeim er raðað eftir ólíkum lögmálum sem tengjast myndun 

tákna (sbr. Stokoe´s orðabók A dictionary of American Sign Language on linguistic 

principles, Suvi, Svenskt teckenspråkslexikon og Ordbog over Dansk tegnsprog). Listi 

(e. register) með öllum flettum í viðkomandi táknmálsorðabók, sýnd með 

myndböndum og myndum, er búinn til (t.d. Svenskt teckenspråkslexikon). Listinn er 

flettuskráin sjálf. Suvi eða finnska táknmálsorðabókin býður einnig upp á aðgang að 

táknunum eftir hreyfingu, þ.m.t. munnhreyfing. Slíkar táknmálsorðabækur gagnast 

notendunum á ýmsa vegu eftir því til hvers þeir nota táknmálsorðabókina, til þess að 

rannsaka málið, til þess að læra hóp af táknum sem deila tilteknum einingum eða 

einfaldlega til þess að fræðast um fleiri tákn með eins einingum. 

 Í sumum rafrænum táknmálsorðabókum er aðgangurinn einnig í gegnum 

þemaskrár. Táknum er raðað saman undir mismunandi þemu á grundvelli merkingar 

þeirra. Aðgangsmöguleikar geta verið á þrjá vegu: 1. Þemaskrár þar sem orð 

tungumálsins vísa til flettunnar (t.d. Dictionary of Hungarian Sign Language (with 

English Translation), 2. Þemaskrár sem vísa til lista með táknum og tengjast valda 

þemanu (t.d. Svenskt teckenspråkslexikon og Ordbog over Dansk tegnsprog). 3. 

Þemaskrár sem hafa myndir sem vísa til flettunnar (Sign to Me - bresk 

táknmálsorðabók). Notendur hafa gagn af slíkum aðgangi vegna þess að þeir fá hóp af 

þematengdum táknum. Hægt er að athuga orðaforðann án þess að þurfa að leita 

sérstaklega að þematengdum táknum. 

 Tákn geta verið breytileg eftir landshlutum og þær táknmálsorðabækur eru til 

sem bjóða einnig aðgang að flettunum eftir mismunandi landshlutum (sbr. Svenskt 

teckenspråkslexikon og Woordenboek Nederlands — Vlaamse Gebarentaal). Slíkur 

aðgangur er gagnlegur því hann getur fyrirbyggt misskilning eða samskiptaörðugleika 

á milli táknmálsnotenda. 

 Táknmálsorðabækur bjóða einnig upp á aðgang í formi leitar eftir orði í 

þýðingunum og í þýddu dæmunum (t.d. Svenskt teckenspråkslexikon ). Slíkur 

leitarmöguleiki hjálpar notandanum að finna fljótt þá flettu sem hann leitar eftir og að 

finna t.d. samheiti með ólíka dreifingu (sbr. mállýskuorðabækur). Notandinn fær 

upplýsingar um orðið sem hann hefur slegið inn, þ.e.a.s í hvaða flettu jafnheiti þess er 

að finna og í hvaða öðrum flettugreinum. 

 Heildarskipan í táknmálsorðabókum er oftast einföld, þ.e. fáein atriði eru í 

brennidepli: 
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 Titill orðabókarinnar 

  Flettuskrá 
  Notkunarleiðbeiningar og leitarmöguleikar 
  Hjálp 
  Hætta 
 
Þessi heildarskipan á við rafrænar táknmálsorðabækur. Eins og sést í dæminu að ofan, 

einskorðast heildarskipan við það að gefa lista yfir allar flettur í orðabókinni, leit að 

flettiorðum og hjálparstrengjum. Orðabókin er skýr í framsetningu sem leiðir til þess 

að hún er notendavæn og ætti að vera tiltölulega fljótunnin (sbr. Svenskt 

teckenspråkslexikon, Suvi). 

 Höfundur hefur ekki aðgang að rafrænni táknmálsorðabók sem inniheldur 

kafla með málfræðiupplýsingum um viðkomandi táknmál en slíkan kafla mun vera að 

finna í SignLink (tilvitnað eftir Eilertsen 2000:24). 

Heildarskipan í rafrænum táknmálsorðabókum er í sjálfu sér lítið frábrugðin 

heildarskipan í rafrænum orðabókum almennt. Þá eru rafrænar orðabækur eins ólíkar 

eins og þær eru margar. 

 Upplýsingartegundir í táknmálsorðabókum eru oftast fáar. Máldæmi í 

táknmálsorðabókum segja einungis til um notkun orðasafnseiningarinnar í samhengi 

(sbr. Svenskt teckenspråkslexikon ). Máldæmið gæti sýnt t.d. hvernig form tákns 

breytist þegar það er notað í fjölþáttasögn: 

 

(77) MANNESKJA (sbr. myndband: MANNESKJA (PERSÓNA).mpg) 
 
 a. fjölþáttasögn: MANNESKJA LABBA  Manneskja labbar. 
     (sbr. myndband: MANNESKJA LABBA.mpg) 
 
 b. fjölþáttasögn: MANNESKJA MANNESKJA HLIÐ-HLIÐ  
     Tvær manneskjur standa hlið við hlið. 
     (sbr. myndband: MANNESKJA HLIÐ-HLIÐ.mpg) 
 
Myndbandið sýnir táknið MANNESKJA sem er ólíkt þeim táknum sem eru notuð í 

fjölþáttasögnunum í dæmum (77.a). og (77.b). Eins og rætt var í kafla 2.4.2.2.2 getur 

handformið haft ólík hlutverk (t.d. próforma eða flokkara) í fjölþáttasögnum. Í þessu 

tilviki hefur handformið próforma hlutverk og er vísað til handformsins sem 

próforms. Tvö ólík heiti yfir handformin í dæmum (77.a) og (77.b) eru notuð. Í dæmi 

(77.a) kallast handformið V-próform en í dæmi (77.b) vísifingurspróform. Próformið 

sem er notað í dæmi (77.a) sýnir gangandi manneskju en próformið í seinna 
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máldæminu er notað til þess að sýna að tvær manneskjur standa hlið við hlið. 

Máldæmi þess eðlis hafa hingað til ekki verið gefin í táknmálsorðabókum vegna þess 

hve flókin þau eru. Einnig vegna þess að þau eru talin tilheyra virka orðasafninu. 

Dæmi um fjölþáttasögn eru gefin í fyrsta skipti (svo langt sem vitneskja höfundar 

nær) í Ordbok over Dansk Tegnsprog (2008). Að mati fræðimanna eiga virk tákn, sem 

fjölþáttasagnir eru taldar vera, ekki heima í táknmálsorðabókum (Johnston og 

Schembri 1999:136), því þær hafa ekki grunnform (Engberg-Pedersen 1998:120). 

 Máldæmi eru til í táknmálsorðabókum sem segja ekkert til um eðli flettunnar. 

Dæmin sem eru gefin hér eru úr Svenskt teckenspråkslexikon : 

 

(78) N 283 HÄLSA PÅ Jag tänker hälsa på min far. 

 

Máldæmið í (78) hjálpar aðeins að hluta til varðandi skýringu flettunnar, því það 

vantar annað máldæmi sem sýnir aðra mögulega notkun hennar, t.d. hver gerandinn er 

(sbr. venslasagnir í 2.4.2.2.2). Brien (1997:4) bendir á að döff einstaklingar nota 

dæmin sem „leið til merkingarinnar“. En fyrir heyrandi orðabókarnotendur, með litla 

kunnáttu í viðkomandi táknmáli, eru þessar upplýsingar ekki nægar. Það mætti þess 

vegna annað hvort lýsa eðli táknmála almennt í inngangi orðabókarinnar eða gefa 

fleiri dæmi í flettugreinunum og gefa þannig notandanum frekari upplýsingar um 

táknin. 

 Rannsóknir á orðflokkum í táknmálum almennt eru ekki margar. Orðflokka er 

yfirleitt ekki getið í táknmálsorðabókum en í sumum táknmálsorðabókum (Stokoe´s A 

dictionary of American Sign Language on linguistic principles og Auslan Sign Bank- 

táknabanki um ástralskt táknmál) er notkun táknanna lýst á tungumálinu með 

viðeigandi orðflokki: 

dæmi úr Auslan Sign Bank: 
 
(79) GOOD  As a noun   1. ... English = goodness, virtue. 
   As a verb or adjective  1. ... English = (be) good, (be) 
       virtuous. 
       2. ... English = to approve of. 
       3. ...English  = to adore. 
   As an adverb or linker  1. ... English = well. 
   As an interactive sign  1. ...English = 'How are you?', 
       'How are you going?' 
       2. ...English = 'Fine, thanks',  
       'Good, thank you'. 
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Eins og sést í dæminu eru jafnheitin á ensku í sama orðflokki og þau eru notuð í 

ástralska táknmáli, t.d. GOOD sem nafnorð, sagnorð eða lýsingarorð, sem atviksorð 

eða samtenging, eða sem gagnvirkt tákn. 

 Vensl við önnur orð, setningaumhverfi o.s.frv. eru ekki sýnd í þeim 

táknmálsorðabókum sem höfundur hefur séð, að undanskilinni Ordbog over Dansk 

tegnsprog (2008). 

 Ritstjórar táknmálsorðabóka glíma við svipuð vandamál og ritstjórar almennra 

orðabóka. Dæmi um slíkt er framsetning flettna sem hægt er að nota í mismunandi 

orðflokkum. Hvar á að sýna þær? Í flettugreininni eða sem hluta af meginskipaninni, 

þ.e. sem samyrði26? 

Það liggja litlar upplýsingar fyrir um orðaflokka í táknmálum almennt og það 

gerir merkingaskiptinguna erfiða. Annað dæmi er framsetning margræðrar flettu. Þar 

eru mismunandi merkingar flettunnar sýndar annað hvort í flettugreininni eða sem 

hluti af meginskipaninni. 

Merkingaskipting tákna er flókið hugtak í tengslum við flettugreinina í 

táknmálsorðabókum og á það einnig við um orðabækur almennt. 

Þetta er í fyrsta lagi vegna þess að ritstjórar táknmálsorðabóka eru ekki 

sammála um það hvort eitt tákn hefur t.d. tvær eða fleiri merkingar eða hvort um tvö 

eða fleiri tákn er að ræða með mismunandi merkingar. Eftirfarandi dæmi eru úr 

sænsku táknmáli: 

 

(80) a. TÁKN  1. förråd, lager 
    2. arkiv 
 b. TÁKN1  förråd, lager 
     TÁKN2  arkiv 
 
(81) a. TÁKN  bord; matta; golv 
  
 b. TÁKN1  bord 
      TÁKN2  matta 
      TÁKN3  golv 
 

Dæmin sýna mögulega framsetningu flettnanna, annað hvort sem einnar flettu með 

nokkrar merkingar (80.a og 81.a) eða sem sjálfstæðra flettna, hver með sína merkingu 

(80.b og 81.b). Þetta er flókið og umdeilt viðfangsefni. 

                                                 
26 Samyrði ― orð skrifað (og borið fram) eins og annað orð, t.d. gin (áfengisteg.) og gin (kjaftur)) 
(Íslensk orðabók) 
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Í öðru lagi eru stór myndbandasöfn með samtölum á táknmálum fátíð í 

samanburði við textasöfn á tungumálum. Notkun tiltekinnar orðasafnseiningar í 

tiltekinni merkingu gæti af einhverjum orsökum ekki hafa náðst á myndband. Þá þarf 

ritstjóri táknmálsorðabókar að skera úr um merkingu flettunnar á grundvelli þeirra 

upplýsinga sem hann hefur. 

 Eins og kemur fram í þessum kafla á gerð táknmálsorðabóka sér ekki langa 

hefð en hefur þróast hratt á síðustu árum. Táknmálsorðabækur voru lengst af gefnar út 

á pappír en þær eru nú oftast á rafrænu formi. Rafræna útgáfuformið hefur gert það 

kleift að sýna orðasafnseiningar táknmála eins og þær eru, þ.e. í þrívídd. 

Mismunandi leiðir eru farnar hvað efnisöflun, uppsetningu upplýsingategunda 

og framsetningu tákna varðar. Það skortir samræmda hefð fyrir efnisöflun í 

táknmálsorðabækur, eitthvað sem er sambærilegt við efnisöflun í orðabækur fyrir 

talmál. Einkennandi fyrir gerð táknmálsorðabóka er einnig að enginn samræmdur 

staðall er til fyrir innbyrðis röðun tákna í táknmálsorðabók, sbr. stafróf. Mismunandi 

ritstjórar velja ólíkar leiðir (sbr. Svenskt teckenspråkslexikon og Ordbog over Dansk 

tegnsprog).  

Gerð táknmálsorðabóka er í sjálfu sér ekki ólík gerð orðabóka almennt. Það 

sem er mest einkennandi fyrir gerð táknmálsorðabóka í samanburði við gerð orðabóka 

almennt, er það hvernig uppflettimyndirnar eru sýndar og hvernig aðgangurinn er að 

flettugreinunum. Skortur á samræmdu táknkerfi gerir úrlausnavinnuna erfiðari.  

Sagt var frá því í þessum kafla að hægt er að sýna uppflettimyndirnar með 

myndböndum eða myndum í rafrænum táknmálsorðabókum sem byggjast á 

málvísindalegum forsendum, t.d. Svenskt teckenspråkslexikon, Suvi og Ordbog over 

Dansk tegnsprog. En uppflettimyndirnar má einnig sýna með tilteknu kerfi, sbr. 

Stokoe´s A dictionary of American Sign Language on linguistic principles. 

Aðgangurinn að flettugreinunum getur verið á ólíkan hátt, t.d. eftir orðum 

tungumálsins, eftir einhverja af grunnbreytunum eða eftir þemaskrá. 

Mismunandi táknmálsorðabækur bjóða upp á ólíkan aðgang. Það má einnig 

benda á að þessi vandamál sem tengjast gerð táknmálsorðabóka eru einnig til staðar í 

tungumálum sem hafa litla sem enga ritmálshefð. 

 

3.4 Lokaorð 

Í þessum kafla voru skilgreind ýmis orðabókarfræðileg hugtök og gefin lýsing á þeim. 

Þær almennu reglur sem liggja til grundvallar við samningu orðabókar, eins og 
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efnisöflun, efnisval og efnisskipan, voru einnig athugaðar. Útgáfuform orðabóka var 

einnig skoðað, sérstaklega með tilliti til rafrænna orðabóka og hvernig rafræna formið 

tengist táknmálsorðabókum. Rafræna formið gerir það mögulegt að sýna tákn í 

þrívídd. Gerð var grein fyrir helstu einkennum táknmálsorðabóka og dæmi voru sótt í 

ólíkar erlendar táknmálsorðabækur. Sagt var frá því að samning táknmálsorðabóka á 

málvísindalegum forsendum er ekki frábrugðin samningu orðabóka almennt. Farið er 

eftir sömu reglum við samningu þeirra og þegar almennar tvímálaorðabækur eru 

búnar til. Það er gengið út frá eðli málsins á sama hátt við gerð táknmálsorðabóka og 

þegar úrlausna er leitað. 
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4. Íslenskar táknmálsorðabækur 

4.1 Inngangur 

Í þessum kafla verður fjallað um forsendur fyrir nýja íslenska táknmálsorðabók handa 

almenningi með jafnheitum og skýringum á íslensku. Forsendurnar tengjast m.a. 

efnisöflun, efnisvali, efnisskipan, notendahópi, ýmsum vandamálum sem tengjast gerð 

táknmálsorðabóka og tillögum fyrir hugsanleg lausn þeirra.  

Umfjöllunin hefst með yfirliti í 4.2 yfir þau verk sem hafa verið unnin 

hérlendis í sambandi við gerð táknmálsorðabóka. Í kafla 4.3 eru færð rök fyrir 

þörfinni á íslenskri táknmálsorðabók og höfundur veltir fyrir sér þeim væntingum sem 

hugsanlega séu gerðar til verks af slíku tagi. Í kafla 4.4 er fjallað almennt um nýja 

íslenska táknmálsorðabók, um notendahópinn, umfangið o.s.frv. Efnisöflun og 

efnisval í íslenska táknmálsorðabók er aðalumræðuefnið í kafla 4.5. Í kafla 4.6 er 

fjallað um upplýsingartegundirnar í nýja íslenska táknmálsorðabók. Gerð er grein fyrir 

efnisskipan (innskipan, meginskipan og heildarskipan) í íslenskri táknmálsorðabók í 

köflum 4.7, 4.8 og 4.9. Í næstsíðasta kaflanum eða 4.10 eru ýmis vandamál sem 

tengjast framsetningu flettna í íslenskri táknmálsorðabók athuguð og er reynt að finna 

hugsanleg lausn á þeim. Kaflanum lýkur með lokaorðum í 4.11. 

 

4.2 Íslensk táknmálsorðabók og önnur verk í tengslum við gerð táknmálsorðabóka á 

Íslandi  

Engin hefð hefur skapast á Íslandi um gerð táknmálsorðabóka. Nokkrir orðalistar hafa 

verið gefnir út bæði á prenti og í rafrænu formi. Þar má nefna Táknmálsorðabók. Hún 

kom út árið 1976 og þriðja og nýjasta útgáfa hennar kom út 1987. Táknabankinn er 

orðalisti á Netinu sem var opnaður 2004. Ýmsa fleiri orðalista er að finna á Netinu 

(t.d. listi á vef TM og á vef Tollsins) og víðar. Til er ýmislegt annað efni, s.s. 

glósulistar, sem tengist námskeiðum í íslensku táknmáli. Það er kennsluefni en ekki 

skrifleg skrá út frá orðabókafræðilegu sjónarhorni. En jafnframt eru tvö skólaverkfeni 

sem unnin hafa verið sem lokaritgerðir í táknmálsfræði við H.Í. og tengjast gerð 

táknmálsorðabóka. Meirihluti þess efnis sem hefur verið gefið út af þessum toga er 

byggt á forsendum íslensks ritmáls en ekki íslenska táknmálsins. Engin íslensk 

táknmálsorðabók hefur verið gefin út sem byggist á orðabókafræðilegum forsendum.  

 Sem fyrr sagði eru 21 ár liðin frá því að eina íslenska táknmálsorðabókin 

(Félag heyrnalausra) var síðast gefin út (3. útg. 1987). Orðabókin er ætluð almenningi. 

Hún líkist orðalista þar sem íslenskum orðum eru gefin tákn á íslensku táknmáli, m.a. 
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hafa ýmis tákn verið búin til fyrir orðabókina (sbr. táknið ERU í orðabókinni) og 

önnur tákn hafa verið fengin að láni úr dönsku táknmáli og stundum aðlöguð að 

íslensku táknmáli (Táknmálsorðabók 1987:7). Meginskipan er eftir íslenskri 

stafrófsröð og eru orðasafnseiningar íslensks táknmáls sýndar með teikningum ásamt 

örvum sem sýna handahreyfingarnar. Orðalisti í stafrófsröð með blaðsíðutal fyrir 

hverja og eina flettu er fremst í táknmálsbókinni, en skrár yfir tölur, landaheiti, liti, 

vikudaga og mánuði er að finna aftast. Þrjár gerðir af fingrastafrófi er að finna allra 

aftast í bókinni; það sem nú er notað á Íslandi, það sem er notað af eldri 

heyrnarlausum á Íslandi og það alþjóðlega. Táknin í íslensku táknmálsorðabókinni eru 

1800 talsins. Orðabókin er unnin á þeim tæknilegum forsendum sem til hafa verið á 

samningstímanum. 

 Höfuðgalli orðabókarinnar, sem er L1 til L2 (frá íslensku yfir í íslenskt 

táknmál), er sá að hún er ekki unnin á forsendum íslensks táknmáls heldur íslensku. 

Reynt hefur verið að finna tákn yfir íslensk orð sem eru ekki notuð í íslensku 

táknmáli. Táknmálsorðabókin endurspeglar orðasafn íslenskunnar en ekki orðasafn 

íslensks táknmáls. Það má teljast eðlilegt með tilliti til þess að hún er frá íslensku yfir 

í íslenskt táknmál. Það sem má gagnrýna er sú staðreynd að það hefur verið reynt að 

gefa öllum orðum jafnheiti á íslensku táknmáli þó að slík jafnheiti séu ekki í notkun á 

íslensku táknmáli. Táknmálsorðabók er prentuð á pappír sem hefur í för með sér að 

það er mjög erfitt að sýna allar hreyfingar viðkomandi tákns:  

 

(82) 

    (Táknmálsorðabók 1987:160) 

 

Það er mjög erfitt að dæma af teikningunni hvort fingurnir hreyfast í upphaf táknsins 

eða eru kyrrir og einungis hendurnar hreyfast í átt að líkamanum.  
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 Táknum hefur verið bætt við í þriðju útgáfunni en val á viðbótartáknum hefur 

byggst á að mestu á dönsku orðabókinni „Dansk Tegn Ordbog“ og á vali 

Samstarfsráðs heyrnarlausra á Norðurlöndum yfir sameiginleg tákn fyrir 

Norðurlöndin (Táknmálsorðabók 1987:7). Síðastnefndu táknin eru fengin að láni úr 

öðrum Norðurlandatáknmálum. Þessi viðbótartákn hafa verið aðlöguð íslensku 

táknmálskerfinu eftir þörfum. Valið á viðbótartáknum hefur ekki byggst á orðasafni 

íslensks táknmáls, t.d. á nýyrðum í íslensku táknmáli. 

 Tákn sem hafa ekki jafnheiti eða tákn sem erfitt væri að skýra á íslensku er 

ekki að finna í orðabókinni. Slík tákn eru athyglisverð fyrir notendurna því merkingu 

þeirra er erfitt að taka úr samhengi og án þess að hafa einhverjar skýringar:  

 

(83) RÉTT SLAPP ísl. ég rétt slapp, hurðin skall á hæla mér, það munaði litlu  

      (sbr. myndband: ÚASS.mpg) 

 

Tákn af þessu tagi eru mörg í íslensku táknmáli og eru því áhugaverð bæði fyrir 

notendur og fyrir ritstjóra táknmálsorðabóka, málfræðinga og rannsakendur íslensks 

táknmáls. Þessi tákn eru séríslensk táknmálstákn og eiga heima í íslenskri 

táknmálsorðbók.  

 Rafræn táknmálsorðabók eða Íslenska táknmálsorðabókin hefur verið búin til í 

sambandi við tölvuforrit sem heitir SignSmith. Orðabókin inniheldur þau tákn sem eru 

á myndböndunum (sögum og samtölum) í þessu forriti. Þessi orðabók er unnin á 

forsendum íslensks táknmáls því flettiorðin eru sýnd með myndböndum og aðgangur 

að táknunum er í gegnum a) handform og b) myndunarstað. Hægt er að velja 

mismunandi handform og mismunandi myndunarstaði sem leiða til lista með táknum 

sem hafa viðkomandi handform eða myndunarstað. Mögulegt er að finna tákn einnig í 

gegnum íslensk orð. Dæmi um notkun tákns eru gefin og þau sýnd með myndböndum. 

Lýsing á táknunum er gefin, þ.e. öllum einingum tákns er lýst og skýringar af ýmsu 

tagi eru gefnar. Merking tákna er glósuð á íslensku. Íslenska táknmálsorðabókin er 

ætluð heyrandi almenningi sem vill læra íslenskt táknmál. Íslenska 

táknmálsorðabókin hefur ekki verið gefin út vegna fjárskorts. Verkefninu sem tengist 

Íslensku táknmálsorðabókinni er lokið og efnið er ekki aðgengilegt fyrir almenning.  

 B.A. ritgerð Kristínar Irene Valdimarsdóttur (1996) nefnist „Drög að 

táknmálsorðabók“. Ritgerðin fjallar um forsendur fyrir einmálaorðabók á íslensku 

táknmáli á pappír, með táknmálsorðabók breska táknmálsins sem fyrirmynd. Kristín 
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Irene býr til drög að táknmálsorðabók, þ.e. ritgerðin er ekki einungis fræðileg eðlis. 

Þessi drög að táknmálsorðabók eru sögð hjálpartæki „við myndun eða skilning á 

táknum“ (Kristin Irene Valdimarsdóttir 1996:1). Í drögunum er 175 táknum lýst og 

raðað sem dæmum um flettur. Í flettugreinunum er vikið nánar að minnstu einingum 

táknmáls og eru málfræðilegar upplýsingar um einingar hvers og eins tákns gefnar 

ásamt glósum fyrir táknin á íslensku en ekki skilgreiningar á táknunum. Í drögunum 

er farið eftir helstu orðabókafræðilegum lögmálum við samningu slíkra orðabóka. 

Táknunum í drögunum er raðað eftir forsendum táknmáls, þ.e. eftir handformi. 

Teikningar af táknunum er ekki að finna í drögunum heldur myndir af handformum 

og táknunum er raðað eftir þeim. Orða- og táknalisti er aftast í drögunum sem ætti að 

vera gagnlegt fyrir þá sem hafa litla reynslu af íslensku táknmáli og eru óvanir því að 

nota táknmálsorðabækur. Dæmi um notkun táknanna í samhengi eru ekki gefin. Þessi 

drög eða hugmynd að íslenskri táknmálsorðabók hefur ekki orðið að veruleika. 

 Aðalefni B.A. ritgerðar Auðar Sigurðardóttur (1999) er myndun og merking 

42ja tákna í íslensku táknmáli og skýringar á þeim í táknmálsorðabók. Þessi 42 tákn 

eru talin vera erfið tákn vegna þess að það er erfitt að finna jafnheiti eða skýringar á 

þeim á íslensku. Auður gengur út frá forsendum táknmála þegar hún raðar táknunum í 

orðabók, þ.e. þeim er raðað eftir handformi og aðgangurinn er þess vegna eftir 

handformi. Meginskipan og aðgangur er það sama í þessu tilviki. Merkingu táknanna 

er lýst með eftirfarandi hætti: Reynt hefur verið að finna jafnheiti eða skýringar 

táknanna á íslensku og máldæmi eru gefin um hvert og eitt tákn. Athugasemdir um 

eðli táknanna fylgja í flettugreininni. Það má segja að lýsing Auðar á myndun og 

merkingu táknanna líkist tvímálaorðabók með íslensku táknmáli sem aðgangsmáli en 

íslensku sem markmáli, því Auður gefur setningarlegar og merkingarlegar 

upplýsingar um táknin.  

 Táknabankinn (www.taknmal.is) hefur verið unninn á vegum Foreldrafélags 

heyrnarlausra barna og er hann aðgengilegur á netinu. Táknum hefur verið safnað af 

handahófi og þau tekin upp á myndband. Aðgangur að táknunum er eftir íslensku orði 

sem slegið er inn. Táknabankinn líkist orðalista frá íslensku yfir í íslenskt táknmál. 

Notandi fær myndband af tákninu á skjáinn. Engar aðrar upplýsingar eru gefnar um 

táknin. Segja má að táknabankinn sé sambærilegur við Táknmálsorðabók að 

undanskildu því að táknin eru sýnd með myndböndum en ekki með teikningum. Engar 

skriflegar upplýsingar koma fram varðandi efnisöflun og efnisval. Stuttur listi með 

táknum og lýsingu á merkingu þeirra á íslensku er að finna hjá Samskiptamiðstöð 
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heyrnarlausra og heyrnarskertra en hann hefur aldrei verið gefinn út. Listinn er unninn 

af starfsmanni SHH sem hefur íslenskt táknmál sem móðurmál. 

Eins og rakið hefur verið í þessum kafla er ein útgefin táknmálsorðabók til 

ásamt óútgefinni íslenskri táknmálsorðabók í tengslum við efni í tilteknu forriti, 

tveimur ritgerðum sem fjalla um gerð táknmálsorðabóka á ólíka vegu og táknabanka.  

Táknmálsorðabók sem er á pappír er mjög ólík rafrænu Íslensku 

táknmálsorðabókinni og ritgerðunum tveim. Hún er orðalisti og er aðgangurinn að 

táknunum í gegnum íslensku. Það er gert ráð fyrir að aðgangurinn í Íslenskri 

táknmálsorðabókinni sé í gegnum handformið og það sama gildir um námsritgerðirnar 

en þær eru ekki eiginlegar orðabækur.  

Orðasafnseiningar íslensks táknmáls eru sýndar með teikningum í 

Táknmálsorðabók, með myndböndum í Íslensku táknmálsorðabókinni en engar 

teikningar af táknunum er að finna í námsritgerðunum. Í námsritgerð Kristínar Irene 

er tákn fyrir hvert einasta handform notað ásamt lýsingu á handformstákninu. Þessi 

handformstákn greiða aðgang að táknunum. Þessi þrjú verk ásamt táknabankanum og 

B.A. ritgerðunum sýna að áhugi á orðasafni íslensks táknmáls hefur verið til staðar, en 

því miður hefur engin íslensk táknmálsorðabók sem unnin er á forsendum íslensks 

táknmáls orðið að veruleika sökum skorts á fjárveitingum.  

 

4.3 Þörf og væntingar til nýrrar íslenskrar táknmálsorðabókar 

Eins og var rætt í kaflanum á undan hefur engin íslensk táknmálsorðabók verið gefin 

út sem byggist á fræðilegum forsendum. Þessar ástæður kalla á gerð nýrrar íslenskrar 

táknmálsorðabókar sem unnin er frá grunni á forsendum íslensks táknmáls.  

Orðabókin er frá íslensku táknmáli yfir í íslensku en ekki öfugt. Hún er ætluð 

heyrandi almenningi sem hefur áhuga á íslensku táknmáli en er ekki með mikla 

kunnáttu á því sviði. Hún er einnig hugsuð fyrir nemendur í táknmálsfræði, nemendur 

á táknmálsnámskeiðum, foreldra heyrnarlausra barna og jafnvel túlka. Þessi 

notendahópur var valinn, þ.e. heyrandi almenningur, af því að hann er stærsti 

hugsanlegi hópurinn sem myndi vilja nota orðabókina. Margt heyrandi fólk hefur 

kvartað yfir því að erfitt sé að læra íslenskt táknmál án þess að hafa orðabók. Þörfin 

fyrir orðabók þegar nýtt tungumál er lært og þegar notandinn hefur öðlast einhverja 

kunnáttu í nýja málinu almennt, virðist vera svo mikil að það er erfitt að hugsa sér að 

læra tungumálið án þess að hafa orðabók sem hjálpar varðandi skilning á 

orðasafnseiningum erlenda tungumálsins.  
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 Eins og minnst var hér á undan yrði heyrandi almenningur væntanlega stærsti 

notandi slíkrar orðabókar. Hugsanlegt er að ýmsar stofnanir og skólar myndu nota 

hana, t.d. leikskólar og grunnskólar þar sem heyrnarlausir stunda nám og aðrar 

stofnanir sem tengjast íslensku táknmáli á einhvern hátt, s.s. fyrirtæki sem hafa ráðið 

til sín táknmálstalandi starfskrafta.  

 Þó að orðabókin sé ætluð heyrandi fólki eru þarfir notendanna væntanlega 

misjafnar. Þannig t.d. er hugsanlegt að nemi í táknmálsfræði myndi vilja lesa meira 

um nákvæma myndun og notkun tákns á íslensku táknmáli eða hvað tiltekinn hópur 

tákna á sameiginlegt á meðan almenningur myndi helst vilja vita hvað tiltekið tákn 

merkir. Túlkar myndu kannski vilja fletta upp tilteknu tákni og athuga hvernig það er 

skýrt á íslensku, þ.e. hvaða jafnheiti eða skýringar eiga best við það og orðabókin yrði 

hjálpartæki fyrir túlkana í daglegri vinnu þeirra. Foreldrar heyrnarlausra barna myndu 

kannski notfæra sér t.d. aðganginn eftir íslensku orði (sbr. kafla 4.8.2.3) og á þann hátt 

finna tiltekið tákn og upplýsingar um það, þ.e. hvernig er táknið gert og í hvaða 

samhengi er hægt að nota það. Notendur munu væntanlega lesa út úr upplýsingunum í 

flettugreinunum á mismunandi hátt, með tilliti til þess að hverju er leitað og hverjar 

þarfir þeirra eru þá stundina. Eins og sést eru þarfirnar ólíkar en það er hægt að 

uppfylla þær. Úrlausnin tengist því hvað er raunhæft að ætla sér í samband við 

væntingar notenda (sjá hér á eftir). 

 Eins og við má búast gera mismunandi notendahópar ólíkar væntingar til 

slíkrar orðabókar. Spurningin er hvort hægt sé að uppfylla þær allar með góðu móti í 

einu verki eða ekki? Ef ekki, hvers vegna? Hvað er raunhæft að ætla sér í slíku verki? 

Það er hugsanlegt að ekki sé hægt að uppfylla væntingar allra notenda í einu verki af 

því að mismunandi notendahópar munu nota orðabókina í ólíkum tilgangi. Einum 

hópi gæti fundist orðabókin of erfið og flókin í daglegri notkun og hefði viljað hafa 

hana einfaldari. Öðrum hópi gæti fundist að upplýsingarnar væru allt of miklar og 

ýtarlegar. Þriðja hópnum gæti fundist orðabókin svara öllum væntingum þeirra til 

orðabókarinnar. Fjórða hópnum gæti fundist orðabókin svara að mestu þeim 

væntingum sem hann hefur gert.  

 Það er alveg augljóst að það er ekki hægt að uppfylla væntingar allra notenda. 

Það sem er raunhæft að gera er m.a. það að setja þau tákn í orðabókina sem eru notuð 

í dag og ná til sem flestra sviða lífsins, tákn sem eru talin gott og rétt íslenskt táknmál, 

þ.e. þau eru einhvers konar staðlaðar myndir. Jafnheiti og nákvæmar skýringar ættu að 

ýta undir betri skilning á merkingu táknanna. Reyna ætti að bjóða upp á margar og 
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mismunandi aðgangsleiðir sem myndu hjálpa notendunum að finna það sem þeir leita 

eftir. Aðgangur verður að vera bæði eftir forsendum táknmála og tungumála. 

Upplýsingarnar í flettugreinunum þurfa að vera sem skýrastar og alls ekki of langar. 

Dæmin ættu einnig að vera skýr og stutt. Þau ættu að sýna notkun táknanna í 

samhengi. Ólíkar millivísanir og strengi er hægt að nota til auðvelda skilning á 

merkingu og notkun tákna. En ekki síst er notkun myndbanda (sbr. kafla 3.3) 

mikilvægur þáttur, þ.e. að táknin séu sýnd í þrívídd. Það hjálpar notendunum að sjá 

táknin eins og þau eru en ekki eingöngu sem hreyfingarlausar myndir af þeim. Það að 

gera orðabókina gagnvirka gæti ýtt undir það að notendahóparnir týnist ekki, heldur 

að þeir finni fljótt það sem leitað er eftir. Notendavænt útlit forritsins hefur einnig 

mikilvægu hlutverki að gegna. Það er mikilvægt að kaffæra notandann ekki með 

óþarfa upplýsingum á skjánum. 

 

4.4 Ný íslensk táknmálsorðabók 

Í þessum kafla og köflunum sem á eftir fylgja verður reynt að leggja tillögu um nýja 

íslenska táknmálsorðabók sem er byggð upp á málvísindalegum forsendum. Í þessum 

kafla 4.4 eru notendur orðabókarinnar skilgreindir, hlutverk og tegund hennar, stærð 

hennar, hjálpargögn við vinnslu orðabókarinnar og ekki síst hverjir vinna að gerð 

hennar. 

 Eins og rætt var í kaflanum hér á undan er þörf fyrir gerð nýrrar íslenskrar 

orðabókar. Nýja íslenska táknmálsorðabókin með jafnheitum og skýringum á íslensku 

er samin sem rafræn frá upphafi, hún er frá íslensku táknmáli yfir í íslensku og er 

ætluð heyrandi almenningi sem hefur einhverja kunnáttu í íslensku táknmáli og hefur 

áhuga á að læra meira. Hún er ætluð nemendum í táknmálsfræði, námsönnum á 

táknmálsnámskeiðum, foreldrum heyrnarlausra barna og jafnvel túlkum. Um þarfir og 

væntingar mismunandi hópa var rætt í kafla 4.3.  

Hugsanlegt er að tveir aðrir hópar muni nota orðabókina þó þeir séu ekki 

sérstaklega hafðir í huga við samningu hennar. Fyrri hópurinn samanstendur af döff úr 

samfélagi döff á Íslandi. Sumir þeirra mundu kannski vilja fá að vita hvernig táknin 

eru skýrð á íslensku og með því geta þeir bætt íslenskukunnáttu sína. Ekki er fráleitt 

að hugsa sér að þessi hópur noti orðabókina til þess að finna tákn fyrir íslensk orð. 

Ekki er ætlunin að búa til sérstök tákn heldur að lýsa þeim táknum sem til eru í 

málinu. Hinn hópurinn sem gæti hugsanlega notað orðabókina samanstendur af 

fulltrúum annarra döff-samfélaga (þeir sem nota annað táknmál en það íslenska) sem 
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hafa sest að á Íslandi og kunna eitthvað í íslensku. Þessi hópur gæti t.d. nýtt sér 

aðganginn eftir efnisskrá með myndum (sbr. kafla 4.8.2.4). Þeir eru leiddir til 

flettunnar með því að velja tiltekna mynd sem tengist tilteknu efni. Það gagn sem 

þessi hópur hefði af orðabókinni er það að sjá hvernig tiltekið tákn fyrir valda mynd 

er. Ekki er líklegt að meðlimir í þessum hópi lesi skýringarnar á íslensku. Líklegra er 

að þeir skoði myndbönd (sem eru á íslensku táknmáli) sem tengjast hinu tiltekna 

tákni. Orðabókin gæti reynst þeim hjálpleg ef þeir eru að læra táknin í íslensku 

táknmáli. Ekki er heldur vitað hvernig þessi hópur muni nota orðabókina ef hann gerir 

það á annað borð. Það mætti hugsa sér að einhver sem kann bæði íslensku og íslenskt 

táknmál útskýri fyrir þeim hvað stendur í flettuskránni. En eins og bent var á eru 

þessir tveir hópar ekki hafðir sérstaklega í huga við samningu orðabókarinnar en það 

má gera ráð fyrir þeim sem hugsanlegum notendum. 

 

Hlutverk og tegund 

Nýja íslenska táknmálsorðabókin er tvímála, tvígild og einbeind orðabók. Með 

tvímálaorðabók er átt við að tvö tungumál eru til grundvallar. Í þessu tilviki er íslenskt 

táknmál viðfangsmál, aðgangsmál og L2. Íslenskt táknmál er viðfangsmál af því að 

það er það tungumál sem er þýtt frá, þ.e. táknin fá jafnheiti og skýringar á íslensku. 

Það er aðgangsmál af því að uppflettiorðin eru á íslensku táknmáli. Það er L2 af því 

að orðabókin er ætluð almenningi með íslensku að móðurmáli og er íslenskt táknmál í 

þessu tilviki erlenda málið. Íslenska er markmálið eða inntaksmálið og L1. Íslenska er 

markmál eða inntaksmál af því að hún er það tungumál sem er þýtt yfir í, þ.e. sem 

jafnheiti og skýringar. Hún er L1 vegna þess að táknmálsorðabókin er ætluð 

almenningi sem hefur íslensku að móðurmáli, þ.e. þeir eru heyrandi.  

 Táknmálsorðabókin er tvígild því hlutverk hennar er að stuðla að skilningi á 

íslensku táknmáli og túlkun af íslensku táknmáli á íslensku. Segja mætti að hún sé 

bæði skilningsorðabók og þýðingarorðabók. Skilningsorðabók af því að hlutverk 

hennar er að auðvelda almenningi að skilja það sem sagt er á íslensku táknmáli. 

Þýðingarorðabók af því að það er hugsanlegt að hún yrði notuð sem hjálpargagn við 

túlkun á móðurmáli notendahópsins. Túlkunin tengist bæði skilningi á erlenda málinu 

og málbeitingu móðurmálsins þegar túlkað er frá erlenda tungumálinu yfir á 

móðurmálið. Táknmálsorðabókin er einbeind því hún er ætluð notendum með íslensku 

að móðurmáli. Hugsanlegt er að döff einstaklingar noti hana líka en þeir eru ekki 

skilgreindir sem notendahópur við samningu orðabókarinnar. 
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Stærð nýrrar íslenskrar táknmálsorðabókar og tímaáætlun 

Væntanleg stærð orðabókarinnar er u.þ.b. 2.000 uppflettiorð með jafnheitum og 

skýringum á íslensku. Stærðin ræðst m.a. af þeirri vinnu sem liggur á bak við 

rannsókn á hverju og einu tákni og tímaáætluninni fyrir gerð orðabókarinnar. Á bak 

við hvert uppflettiorð liggur mikil rannsóknarvinna um rót táknsins, merkingarsvið 

rótarinnar og notkun táknsins.  

Tímaáætlun fyrir orðabókina er fjögur ár. Reiknað er með að það taki þennan 

tíma að semja og búa til orðabókina af því að ekkert safn með upplýsingum um táknin 

og um ólík merkingar- og notkunarsvið þeirra er til fyrir íslenskt táknmál. Dæmi um 

notkun tákna í samhengi er heldur hvergi að finna í heimildunum og því þarf að safna 

slíkum dæmum frá grunni. Í kafla 4.2 var rætt um mismunandi orðabókargrunna með 

upplýsingum um táknin en þeir eru ekki fullnægjandi fyrir nýja íslenska 

táknmálsorðabók. Þeir eru eingöngu hjálpargagn við að búa til lista með þeim táknum 

sem á að rannsaka.  

Stærð orðabókarinnar ræðst fyrst og fremst af hagnýtum ástæðum, s.s. tíma, 

fjármagni, vinnu og hvað það verða miklar og ítarlegar upplýsingar um fletturnar í 

flettugreinunum. Lagt er til að orðabókin innihaldi u.þ.b. 2000 uppflettiorð. Fjármagn 

og tími eru nátengd. Fjármagnið er takmarkað og því þarf að vinna hratt og skipulega 

innan tímaramma ef mögulegt á að vera að klára verkið. Það vantar rannsóknir á 

íslensku táknmáli og þess vegna þarf vinnan að orðabókinni að byrja frá grunni og 

það er mjög krefjandi og tímafrekt. Ekki er ljóst hversu ítarlegar upplýsingarnar í 

flettugreinunum verða, þó gert sé ráð fyrir því að þær verði nokkuð ítarlegar. Reynt 

verður að gefa sem skýrasta mynd af merkingu og notkun flettunnar. 

 Framsetning tákna í orðabókinni skiptir einnig máli hvað varðar fjölda 

táknanna í henni. Skiptingin í samheiti og afbrigði og eftir tengslum á milli 

munnhreyfingar og merkingar skiptir máli (sbr. kafla 4.10.1 og 4.10.2).  

Þessi vinna tekur einhver ár, þó að fjöldi táknanna virðist vera lítill miðað við 

fjölda orða í orðabókum almennt. Vinnan tengist ekki einungis því að búa til lista með 

táknum sem þarf að rannsaka, heldur einnig því að hitta manneskjur, ræða um táknin 

og vinna svo úr söfnuðum upplýsingum (sbr. kafla 4.5).  

 

Hjálpargögn 

Mismunandi hjálpargögn má nota við rannsóknarvinnuna. Það mætti nefna þau helstu: 

Táknmálsorðabókin, Íslenska táknmálsorðabókin, B.A. ritgerð Kristínar Irene 
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Valdimarsdóttur: „Drög að táknmálsorðabók“, B.A. ritgerð Auðar Sigurðardóttur: 

„Myndun og merking 42ja tákna í íslenska táknmálinu“, Táknabankinn og ýmis 

orðasöfn, s.s. orðasöfn frá túlkum, orðasöfn og listar í eigu fagfólks innan 

táknmálssamfélagsins, Táknmálstákn heyrnarlausra á vef Tollstjóranum í Reykjavík 

og bókin Upp með hendur − Verkefnabók í táknmáli eftir Hafdísi Gísladóttur og 

Margréti Gígju Þórðardóttur (2003). Allar þessar heimildir innihalda upplýsingar um 

tákn í íslensku táknmáli. Upptalningin er líklega tæmandi því höfundi er ekki kunnugt 

um fleiri heimildir en hann leitaði mikið. 

 

Hverjir vinna að nýju íslensku táknmálsorðabókinni 

Hér á eftir kemur tillaga um æskilega samsetningu vinnuhóps sem vinnur að gerð 

nýrrar íslenskrar táknmálsorðabókar: 

1. Málvísindamaður og annar sérfræðingur sem hefur reynslu af gerð 

táknmálsorðabókargrunns. 

2. Málvísindamaður úr hópi heyrnarlausra.  

3. Táknmálstúlkur (ef annar sérfræðinganna kann íslenskt táknmál er ekki þörf 

á táknmálstúlki). 

4. Ráðgjafar, t.d. úr hópi kennara við H.Í. 

5. Heimildamenn, í tímavinnu. Heimildamennirnir þurfa að hafa íslenskt 

táknmál sem móðurmál. Þeir eru u.þ.b. 20 talsins. Reynt er að hafa þann hóp 

sem breiðastan, s.s. eldri og yngri málhafa (fæddir fyrir og eftir 1964 – en það 

ár fæddust yfir 30 heyrnarlaus börn), fólk með grunnskólapróf, háskólapróf og 

fólk sem hefur ekki lokið grunnskóla, útivinnandi einstaklinga og einstaklinga 

sem eru ekki á vinnumarkaði (sbr. kafla 4.5). 

6. Forritari. 

7. Kynnar. Einn kynnir sem kynnir öll tákn og dæmi. Annar kynnir sem þarf 

 að vera tilbúinn að koma í forföllum (sbr. kafla 4.10.3). 

8. Upptökumaður og ljósmyndari (má vera sami einstaklingur). 

 

Það er ekki vitað hvort það sé raunhæft að fylla allar þessar stöður, sérstaklega með 

það í huga að Ísland er lítið land og það gæti reynst erfitt t.d. að finna málvísindamann 

úr hópi heyrnarlausra eða annan sérfræðing sem hefur reynslu af gerð 
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táknmálsorðabókargrunns. En eins og kom fram er þetta aðeins tillaga um æskilega 

samsetningu vinnuhópsins. 

 
4.5 Efnisöflun og efnisval 

Efnisöflun (sbr. kafla 3.2.2) í nýju íslensku táknmálsorðabókina er tvíþætt. Í fyrsta 

lagi er búinn til listi með táknum sem er orðabókargrunnur fyrir verkið og í öðru lagi 

eru heimildamenn spurðir um táknin á þessum lista. Við samningu listans eru þrjár 

leiðir mögulegar og hægt er að velja allar leiðirnar, einhverjar þeirra eða eina. Ef fleiri 

en ein leið eru valdar þarf að tvinna þær saman. 

 

Leið 1: Öll tákn sem lýst hefur verið í orðabókum, eins og í Táknmálsorðabók, 

Íslenskri táknmálsorðabók, Táknabankanum, í B.A. ritgerðum Kristínar Irene 

Valdemarsdóttur og Auðar Sigurðardóttur og í orðalista í eigu SHH o.fl. eru athuguð 

og borin undir einhverja sem hafa táknmál að móðurmáli og eru þeir beðnir um að 

flokka táknin eftir ólíkum forsendum. Einu heimildirnar sem þeir hafa er máltilfinning 

þeirra, því engar heimildir eru til um útbreiðslu tákna í íslensku táknmáli. Táknin eru 

flokkuð í tvennt: 

 

 1. Tákn sem notuð eru í dag og 2. Tákn sem eru ekki notuð í dag  
 
Þeim táknum sem eru flokkuð sem notuð í dag er síðan skipt í tvennt: 
 

  1. Tákn notuð af flestum og 2. Tákn sem eru ekki mikið notuð. 
 

Þau tákn sem eru flokkuð sem notuð í dag og notuð af flestum eru grunnurinn að 

næsta skrefi því að þau eru sá orðaforði sem á að mynda flettuskrána í orðabókinni. 

Ástæðan fyrir því að valin eru tákn sem eru notuð í dag og notuð af flestum er sú að: 

 

1. Þetta er fyrsta útgáfa af orðabók af þessu tagi á Íslandi og rannsóknin á því 

að beinast að því sem er algengt í málinu. 

2. Orðabókin er samtímaorðabók og á þess vegna að geyma 

samtímaorðaforða. 

 

Búinn er til listi úr táknunum. 
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Leið 2: Annar möguleiki er að horfa á myndbandsupptökur sem eru til af samtölum á 

milli heyrnarlausra eða upptökur af frásögum heyrnarlausra einstaklinga. Þessar 

upptökur mega ekki byggjast á íslenskum texta, sbr. táknmálsfréttir í sjónvarpinu. 

Táknmálsfréttirnar er ekki hægt að nota sem heimild um íslenskt táknmál, því þær eru 

byggðar á íslensku, þ.e. fréttirnar eru fyrst samdar á íslensku og síðan endursagðar á 

íslensku táknmáli. Þetta er mat táknmálstúlka og heyrnarlausra starfsmanna sem vinna 

á SHH. Einnig væri hægt að skoða upptökur frá opinberum ráðstefnum og málþingum 

þar sem íslenskt táknmál er notað. Vinnan felst í því að athuga hvaða tákn koma fram 

á myndböndunum og meta næst hvort flestir málhafar noti þau. Þessi leið getur verið 

farin annað hvort ein og sér eða sem viðbót við leið 1. Ef leiðin er farin ein og sér 

hefur hún í för með sér mikla vinnu við að greina allan efniviðinn. Það myndi taka 

langan tíma að skrá niður hvert og eitt tákn svo hægt sé að búa til lista með táknum til 

rannsóknar. Ef leiðin er farin sem einhvers konar viðbótarleit að heimildum við leið 1, 

þá er vinnan er ekki svo mikil, því leitað er eingöngu eftir táknum sem eru ekki til á 

listanum frá leið 1. Það er einnig hægt að sleppa þessari leið. 

 

Leið 3: Þessi leið byggist ekki á samtölum á milli heyrnarlausra, eins og leið 2, heldur 

eru heyrnarlausir einstaklingar látnir segja til um það hvort til séu tákn fyrir ákveðna 

hluti eða hugtök á íslensku táknmáli. Þeim eru sýndar alls konar myndir, t.d. s.k. 

myndir með myndtákni (e. pictogram) og þeir spurðir um tákn fyrir það sem þeir sjá á 

myndinni. Rannsóknin er framkvæmd með því að sýna mynd og táknarinn eða 

táknararnir (hinn heyrnarlausi) er beðinn um orðasafnseininguna á íslensku táknmáli. 

Hægt væri að spyrja: Hvað er þetta? Hvað er á myndinni? Leitað er eftir stökum 

táknum fyrir hverja mynd en ekki ætlast til umræðna um það sem er á myndinni. 

Myndirnar geta hver og ein staðið fyrir: 
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(1) einhverja heildarhugmynd: 

Mynd 1 

 

    

 

 

    

 

(2) tiltekna tegund af einhverju (The Visiual Dictionary): 

Mynd 2 

   
 

Á þennan hátt er mögulegt að nálgast tákn fyrir hlutstæð fyrirbæri. Einnig væri 

mögulegt að sýna myndir fyrir óhlutstæð hugtök (sbr. mynd: ást) en þó ekki fyrir öll 

(sbr. mynd: heimspeki, myndlíking): 

 

 Mynd 3 

ást         heimspeki   myndlíking 

 

Það er hugsanlegt að myndir, eins og þær fyrir heimspeki og myndlíkingu hér að ofan, 

geti valdið misskilningi og afleiðsla þess væri að rangt tákn komi fram. Þess vegna 

þarf að vanda mjög vel til vals á myndum. Það þarf að gæta þess að myndirnar tengist 
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öllum sviðum lífsins og sem flestum fræðigreinum. Á þessi stigi rannsóknarvinnunnar 

er öllum táknum safnað saman, einnig með tilliti til þess að fólk gæti verið ósammála 

um táknun tiltekins hugtaks og fleiri enn eitt tákn komi fram. Umræða um öll tákn á 

listanum fer fram í næsta skrefi. 

 Næst er endanlegur listi með táknunum búinn til. Þá fyrst er hægt að taka 

næsta skref, þ.e. að kalla saman umræðuhópa með heimildamönnum. 

Heimildamennirnir þurfa að hafa íslenskt táknmál sem móðurmál. Þeir eru u.þ.b. 20 

talsins. Reynt er að hafa hópinn sem breiðastan, s.s. eldri og yngri málhafa (fæddir 

fyrir og eftir 1964 – en það ár fæddust yfir 30 heyrnarlaus börn), fólk með 

grunnskólapróf, háskólapróf og fólk sem hefur ekki lokið grunnskóla, útivinnandi 

einstaklinga og einstaklinga sem eru ekki á vinnumarkaði. Heimildamennirnir fá þau 

tákn sem hafa verið flokkuð sem notuð í dag og notuð af flestum. Táknin eru í 

grunnformi (án alls sem bætir við eða breytir merkingu þeirra, s.s. munnhreyfingar 

sem gefur til kynna að eitthvað sé lítið <lilil>). Spurt er: Hvað merkir þetta tákn? 

Hvernig notar þú þetta tákn? Samtölin eru tekin upp. Það má búast við að 

heimildamenn breyti tákninu lítillega í tali þegar þeir svara spurningunni. Hér er átt 

við að heimildamennirnir tákni öðruvísi en heimildirnar segja til um, þ.e. að þetta hafi 

áhrif á grunnform táknanna. Það gæti einnig reynst að um einföld tilbrigði sé að ræða. 

Það að einhverjir hafa metið táknin sem notuð í dag og notuð af flestum er ekki nóg í 

sjálfu sér til þess að festa það niður að eitt tiltekið form sé t.d. grunnform tiltekna 

táknsins. Umræðurnar um táknin svara þessari spurningu. Þess vegna er þess gætt að 

samsetning umræðuhópanna sé sem fjölbreytilegust. 

 Unnið er úr efninu sem safnað hefur verið. Þetta er mikil vinna en hún er 

nauðsynleg til þess að fá t.d. rétt grunnform þeirra tákna sem flestir heimildarmenn 

eru sammála um. Valið á táknum í orðabókina byggist á upplýsingunum um þau í 

þessum orðabókargrunni. Upplýsingarnar í honum þurfa að gefa vitneskju um: 

 

1. grunnform tákns (myndbandsupptaka af tákninu og mynd unnin úr 

myndbandsupptökunni); 

2. a. táknmálsmunnhreyfingar (e. mouth gesture), t.d. <ass>, <bidd>, <lalla>, 

<stútmunnur>, <loft í kinn> (sjá kafla 2.3 og 4.10.2); 

b. raddmálsmunnhreyfingar (e. mouthing) sem eru notaðar með 

grunntákninu. Raddmálsmunnhreyfingarnar eru gefnar til kynna með  því 
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að undirstrika þann hluta orðsins sem samsvarar munnhreyfingunni; (sjá 

kafla 2.3 og 4.10.2); 

3. skriflega lýsingu á myndun táknsins; 

4. kynslóðbundin afbrigði (sjá Efnisval hér á eftir); 

5. orðabókarlýsingu á táknunum (merking; notkunarsvið, hömlur á notkun 

þeirra; samheiti, samyrði, margræð form, sambönd); smábreytingar 

nafnorða og sagnorða (sbr. kafla 2.4.2.2); efniskrá yfir táknin; listi yfir 

fjölþáttasögnum fyrir þær flettur sem við á ásamt notkunardæmum, sum 

tilbúin og sum ekki, þó öll frekar stutt. Þessi lýsing er unnin upp úr grein 

Boyes-Braem (2001a:135-139). 

 

Næsta skref er það að málvísindamaður eða einhver sem hefur mjög góða þekkingu á 

málinu og reynslu af fræðilegum athugunum á því fari yfir orðabókargrunninn og 

athugi hvort allt sem stendur í honum sé rétt. Hann hefur íslenskt táknmál að 

móðurmáli, ekki sem annað mál. Vinna að táknmálsorðabókinni getur hafist eftir að 

orðabókargrunnurinn er tilbúinn. 

 

Efnisval 

Efnisval í nýju íslensku táknmálsorðabókina ræðst m.a. af tegund, hlutverki og 

notendahópum orðabókarinnar. Eins og áður sagði lýsir orðabókin íslensku táknmáli 

samtímans og er hún tvímálaorðabók frá íslensku táknmáli til íslensku. Hlutverk 

hennar er að stuðla að skilningi á því sem er sagt á íslensku táknmáli og túlkun af 

íslensku táknmáli á íslensku. Hún er ætluð notendum með íslensku að móðurmáli, þó 

geta notendur með íslenskt táknmál að móðurmáli einnig haft gagn af henni (sbr. bls. 

134). Val á táknum fer einnig eftir því hvort tákn hafi langa notkunarhefð í íslensku 

táknmáli og hvort þau séu mikið notuð. Tákn eru einnig valin á þann veg að þau 

endurspegli sem flest lífs- og fræðisvið. Valið tengist einnig umfangi orðabókarinnar 

og aðalnotendahópi hennar en ekki síst tímaáætluninni. 

 Fletturnar í nýju íslensku táknmálsorðabókinni eru samtímatákn, þ.e. tákn sem 

eru notuð núna af flestum einstaklingum sem hafa íslenskt táknmál að móðurmáli. Til 

eru tákn í samtímaorðaforða íslensks táknmáls sem tengjast aldri táknarans: 
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(84)   MAMMA yngra tákn (sbr. myndband: MAMMA.mpg) 

   eldri tákn (sbr. myndband: MAMMA (E1).mpg) 

     (sbr. myndband: MAMMA(E2).mpg) 

 
Til eru tvö tákn með einni orðasafnsmerkingu fyrir orðið mamma og eru þessi tákn 

samheiti. Valið á táknum fer þó eftir aldri takmálsnotandans. Þennan aldursmun mætti 

miða við árið 1964 þegar um 30 heyrnarlaus börn fæddust og eru mörkin alveg skýr. 

Bæði táknin er að finna í nýju íslensku táknmálsorðabókinni vegna þess að þau eru 

lífandi í málinu og eru notuð af hvorum hópi fyrir sig (fæddir fyrir og eftir 1964). 

 Merking sumra tákna hefur breyst í gegnum árin. Eitt tákn hefur tvö 

merkingarafbrigði, annað nýtt og hitt eldra: 

 

(85) eldri merking: VINNA 
 nýrri merking: MIKIÐ-AÐ-GERA 
  (Kristín Irene Valdemarsdóttir 1996:35) 

  (sbr. myndband: VINNA- MIKIÐ AÐ GERA.mpg) 
 

Táknin í eldri merkingunni eru ekki mikið notuð en nýrri merkingin hefur fengið 

fótfestu í málinu; m.ö.o. nýrri merking hefur bæst við eldri merkinguna sem fellur úr 

gildi og í dag hefur táknið eingöngu eina merkingu. Táknin í nýrri merkingunni eru að 

finna í nýju íslensku táknmálsorðabókinni. 

 Bendingar sem eru eins og skírskotunarbendingar (sbr. dæmi (42.a)) og 

staðsetningarbendingar (sbr. dæmi (42.b)) eiga heima í orðabókinni því hægt er að 

segja út frá staðsetningu viðmiðsins hver merking bendingarinnar er. Með því að 

benda að táknarann er merkingin „ég, mitt“ sýnt. Með því að benda að viðmiði í 

rýminu er merkingin „þú, þitt“ sýnt. Merkingin „hér“er sýnt með því að benda á 

tiltekinn stað.  

 Ekki er hægt að gefa öllum bendingum ákveðna merkingu. Merkingin fer eftir 

hreyfingunni hverju sinni: 

 

(86)  3.p.flt. ÞEIR (hópur); vísi-hf, hreyfing frá vinstri til hægri 

   (sbr. myndband: ÞEIR(hópur).mpg) 

 ÞEIR (hluti af hóp); vísi-hf, hreyfing frá vinstri að miðju 

   (sbr. myndband: ÞEIR(hluti af hóp).mpg) 
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Hreyfingin er mismunandi og fer eftir því hverja er vísað í. Slíkar bendingar er ekki 

að finna í orðabókinni heldur í málfræðikaflanum. 

Mörg fingrastöfuð tákn eru lesgerð og slík lesgerð fingrastöfuð tákn eiga 

heima í táknmálsorðabókinni (sbr. dæmi (45.a) og (45.b). Þessi dæmi sýna nokkur 

lesgerð tákn þar sem einn eða fleiri bókstafir úr samsvarandi orði á íslensku standa 

fyrir táknið. 

 Eiga fjölþáttasagnir heima í orðabókinni? Fjölþáttasagnir eiga heima bæði í 

orðabókargrunni um íslenskt táknmál og nýju íslensku táknmálsorðabókinni því þær 

eru hluti af orðasafni íslenska táknmálsins og sýna notkun orðasafnseininga í stærra 

samhengi. Þær eru því gefnar sem dæmi með flettiorðum enda er form þeirra 

breytilegt eftir samhengi. Þær eru ekki gefnar sem sjálfstæðar flettur heldur sem 

máldæmi til flettna þegar við á: 

 

(87)  a. BÍLL B-pf keyra rólega (sbr. myndband: BÍLL KEYRA RÓLEGA.mpg) 

 b. BÍLL B-pf keyra hratt (sbr. myndband: BÍLL KEYRA HRATT.mpg) 

 

Um leið og einingu í fjölþáttasögn er breytt breytist merking táknsins (87.a og b). 

Látbrigðin í dæmum (87.a) og (87.b) bera merkingu fjölþáttasagnarinnar. Látbrigðin í 

(87.a) eru: augu lítillega pírð, laus blástur um munn <blástur>. Látbrigðin í (87.b) eru: 

augu galopin, munnur strekktur <ííí>. 

 Tákn sem heyra til frjóa og fasta orðasafninu eru í orðabókinni. Tákn sem 

tilheyra fasta orðasafninu eru sjálfstæðar flettur en tákn sem tilheyra virka orðasafninu 

eru sýnd með máldæmum. Tákn sem þykkja ósiðleg, dónaleg eða gróf eiga heima í 

nýju íslensku táknmálsorðabókinni því þau eru hluti af orðasafni málsins. Tákn sem 

hafa engin jafnheiti á íslensku er einnig að finna í nýju íslensku táknmálsorðabókinni, 

því þessi tákn eru hluti af orðasafni íslenska táknmálsins.Merking þeirra er sýnd með 

skýringum á íslensku. Slík tákn eru í orðabókinni vegna þess að hlutverk 

orðabókarinnar er að stuðla að skilningi á orðasafnseiningum íslenska táknmálsins.  

 Ákveðin tákn geta haft sérstakt gildi fyrir táknmálsnotendur (t.d. DÖFF) og 

ástæða er til þess að hafa þau í orðabókinni. Það má ekki gleyma notendahópnum, þ.e. 

fyrir hverja orðabókin er samin og hvaða gagn notendur geta haft af þeim táknum sem 

er að finna í henni. Engin ástæða er til þess að velja tákn sem eru lítið notuð eða af 

einhverjum ástæðum teljast ekki gott og viðurkennt táknmál.  
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4.6 Upplýsingartegundir 

Upplýsingategundir í flettugreinunum (sbr. kafla 3.2.3) tengjast 

meginnotendahópnum, þ.e. heyrandi almenningi. Þær upplýsingartegundir sem eru 

gefnar eru upplýsingar um form flettunnar, um merkingu hennar og um notkun hennar 

í samhengi. 

Með upplýsingum um form flettunnar er átt við einhverskonar „stafsetningu“ í formi 

myndbands og myndar af tákninu: 

 

(88) KOMA Stakhandartákn. Vísihandform. Lófi snýr að líkama táknara. 
    Hlutlaust rými fyrir framan bringu. Hreyfing á ská að 
    táknara. 
    (Lýsing frá Kristínu Irene 1996, bls. 36, tákn 147). 

(sbr. myndband: KOMA.mpg) 
 

Lýsing á myndun táknanna sem er hliðstæð framburði orða er einnig gefin. Lýsingin 

auðveldar notandanum að gera táknið. 

 Upplýsingar um merkingu tákna eru gefnar sem jafnheiti eða skýringar til 

táknanna á íslensku. Engar upplýsingar eru gefnar um jafnheitið eða íslenska orðið, 

eins og framburð, fleirtölu, þátíðarmyndir sagna o.s.frv., því gengið er út frá því að 

meginnotendahópurinn hafi tök á markmálinu. Þess er gætt, þegar jafnheiti eða 

skýringar á merkingaafbrigðum flettnanna eru gefnar, að byrja á þeirri merkingu 

flettnanna sem er algengust. Orðflokkur jafnheita á íslensku og/eða form af skýringum 

endurspeglar notkun táknsins á íslensku táknmáli (sbr. dæmi (79) frá áströlsku 

táknmáli á bls. 90): 

 
(89) GÓÐUR I   sem lo. góður, góðsamur ... 

   II  sem no. góðsemi ... 

   III sem. ao. gott ... 

 (sbr. myndband: GÓÐUR.mpg) 

 
Notkunin er merkt með feitletruðum rómverskum tölustöfum og gildandi skáletruðu 

skammstöfum fyrir orðflokk í íslensku: no., so., ao., fs. o.s.frv. Þess er gætt að allar 

upplýsingar séu settar fram á kerfisbundinn hátt.  

 Ef jafnheiti vantar eru skýringar notaðar til þess að sýna merkingu 

flettiorðanna á íslensku. Jafnheitin á táknalistanum eru í formi hlekkja. Hægt er að 
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smella á jafnheiti og er notandinn leiddur til viðkomandi staðar í orðsgreininni, þar 

sem valda jafnheitið er að finna. 

 Upplýsingar um notkun flettna í samhengi eru gefnar sem máldæmi. 

Máldæmi í formi myndbanda, glósna og þýðing á þeim á íslensku eru gefin fyrir öll 

notkunarsvið táknanna: 

 

(90) a. SVARA 

pro.1-SVARA-pro.2   (sbr. myndband: SVARA(ég).mpg) 
frumlag         andlag 
Ég   svara   þér. 
 

pro.2-SVARA-pro.1  (sbr. myndband: SVARA(þú).mpg) 
frumlag            andlag 

 Þú  svarar  mér. 

 

 b. GÓÐUR   HVAÐ-SEGJA GÓÐUR Hvað segir þú gott 

     (sbr. myndband: HVAÐ-SEGJA GÓÐUR.mpg) 

 

Í dæmi (90.a) er s.k. venslasögn þar sem frumlagið og andlagið eru falin í sögninni 

(sbr. lýsingu á þeim í kafla 2.4.2.2.2). Lýsingu á venslasögnum er m.a. að finna í 

málfræðikafla orðabókarinnar. Þess vegna er sérstök krækja á eftir sögninni sem vísar 

til lýsingarinnar í málfræðikaflann. Hér vaknar sú spurning hvort almennur notandi 

myndi lesa skýringar í málfræðikaflanum og leggja þær á minnið eða hvort hann 

myndi frekar vilja fá dæmi sem sýnir notkunina í flettugreininni? Svarið við þessari 

spurningu er á þann veg að almenni notandinn (ekki nemendur í táknmálsfræði eða 

túlkar t.d.) myndi vilja fá allar upplýsingar í flettugreininni. Honum gæti fundist allar 

málfræðiskýringar og -heiti allt of flókin og þess vegna myndi hann ekki notfæra sér 

þessar krækjur. Í dæmi (90.b) HVAÐ-SEGJA GÓÐUR eru tvö tákn sem renna saman 

og verða að einu tákni. Úr almennum reglum um orðmyndun í íslensku táknmáli er 

hvorki hægt að leiða að hægt sé að eyða lið úr samsetta tákninu í tali né að tvö eða 

fleiri tákn renni saman og verði að einu tákni (90.b). Máldæmið þarf að sýna slíkt 

ferli. 

 Máldæmið getur einnig sýnt notkun ólíkra handforma fyrir viðkomandi flettu 

(sbr. dæmi (38.a og b) á bls. 42) sýnir notkun próforma í fjölþáttasögnum. Máldæmin 

eru gefin undir flettuna MANNESKJA af því að hlutverk próformsins er að endurvísa 

í eitthvað sem hefur verið sagt á undan en ekki síst ræðst valið á próformi í 
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táknmálum af útliti og eiginleikum viðmiðsins. Tengslin á milli próforms og tákns eru 

formleg. V-próformið í þessu dæmi stendur fyrir fætur manneskju, þ.e. manneskjan er 

með tvo fætur. Vísifingur próformið lýsir óhlutstætt standandi manneskju, þ.e. hún er 

eins og prik t.d. í laginu. Próformin koma í stað nafnorðs en ekki sagnorðs (Sutton-

Spence og Woll 2004:41; sbr. í ensku t.d. sögnina to do). Máldæmin skýra breytt form 

táknsins í fjölþáttasögnunum. 

 En V-próformið gæti t.d. einnig verið notað fyrir dýr með tvo fætur sem 

labbar. Þá vaknar spurningin hvar á máldæmið heima, í flettugreininni fyrir nafnorðið 

DÝR eða í flettugreininni fyrir sögnina LABBA? Svarið væri á þá leið að máldæmið 

ætti heima í flettugreininni DÝR ef marka á það sem var sagt hér á undan. En 

máldæmi sem innihalda ólík próform og tengjast sögnina LABBA eiga einnig heima í 

flettugreininni fyrir sögnina LABBA, því þessi máldæmi sýna notkun sagnarinnar sem 

fjölþáttasagnar, t.d. dýr labbar, maður labbar o.s.frv. 

 Leið til að leysa þetta flókna vandamál er að sýna fjölþáttasagnirnar, annað 

hvort í sitt hvorri flettugrein MANNESKJA og DÝR eða í flettugreininni LABBA. 

Segjum svo að máldæmin séu gefin í flettugreininni LABBA. Krækjur í 

flettugreinunum MANNESKJA og DÝR eru notaðar til þess að vísa í máldæmin í 

flettugreininni LABBA. Þá þarf ekki að endurtaka máldæmin á tveimur stöðum, 

máldæmi um notkun sagnarinnar LABBA sem fjölþáttasagnar eru gefin og engar 

upplýsingar um próformanotkun með nafnorðakenndum táknum glatast. 

 Viðbótarupplýsingar eru gefnar ef við á. Hér er átt við upplýsingar um 

táknmálsmunnhreyfingar (sbr. kafla 2.3) og raddmálsmunnhreyfingar (sbr. kafla 2.3). 

Táknmálsmunnhreyfingar sem eru sýndar með hljóðum raddmálsins, en hljóðin 

mynda ekki orð úr raddmálinu, eru gefnar innan oddklofa (91.a). 

Táknmálsmunnhreyfingar sem eru útskýrðar eru gefnar innan oddklofa með 

skáletruðum texta (91.b). Raddmálsmunnhreyfingar sem herma eftir samsvarandi 

íslensku orði eða hluta þess eru gefnar með því að undirstrika þann hluta af glósunni 

sem við á (91.c): 

 

(91) a. <bt> 

b. <tungubroddur> 

c. BRÓÐIR; SYSTIR 

 

Munnhreyfingarnar eru hluti af táknunum og ákvarða merkinguna nánar. 
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 Viðbótarupplýsingarnar tengjast einnig notkun flettiorðanna, hvort um 

kynslóðabundin tákn sé að ræða, hvort viðkomandi flettiorð er notað í óeiginlegri 

merkingu, hvort viðkomandi flettiorð tengist ákveðnu fræðasviði eða einhverjar 

hömlur séu á notkun þess (t.d. sjaldan, óformlegt, hæðið o.s.frv.), hvort flettan hefur 

samheiti (sbr. dæmi (7.a) MAMMA á bls. 16). Þessar upplýsingar eru gefnar með 

ólíkum auðkennum. 

 Margar upplýsingartegundir eru í formi af krækjum (e. links). Krækjur eru 

víða notaðar í orðabókinni. Þessar krækjur vísa til staða í orðabókinni sem tengjast 

viðkomandi krækju. Segjum svo að sögn sé merkt sem venslasögn með 

skammstöfuninni vnsls. þá er þessi skammstöfun í formi af krækju og með því að ýta 

á hana er notandinn leiddur til þess hluta í orðabókinni þar sem er fjallað um eðli 

venslasagnanna. Það er útfærsluatriði hvort fljótandi gluggi með upplýsingum um 

venslasagnir opnast til hliðar eða hvort notandinn fær að lesa allt um venslasagnir án 

þess að hafa viðkomandi flettugrein opna fyrir framan sig. Höfundi fyndist þægilegast 

ef fljótandi gluggi opnaðist til hliðar við þann stað þar sem viðkomandi krækja er. Þar 

er fljótlegt að lesa upplýsingarnar án þess að fara úr flettugreininni sjálfri. Að 

lestrinum loknum er hægt að halda áfram að lesa flettugreinina. Á þann hátt fær 

notandinn möguleika á því að fræðast frekar um tiltekið málfræðiatriði án þess að 

þurfa að leita að því sérstaklega og að þurfa að loka flettugreininni sem hann er að 

lesa. Allar málfræðiskammstafanir eru t.d. í formi af krækju. Einnig er t.d. auðkennið 

fyrir aldursbundna notkun tákna í formi af krækju. Notandinn getur fræðst meira um 

það, t.d. kynslóðabundna notkun tákna í íslensku táknmáli. 

 Öðru máli gildir um þær krækjur sem leiða til efnisskrár, samheita eða 

samsettra tákna. Þessar krækjur eru merktar með öðruvísi auðkenni fyrir framan heiti 

hvers og eins flokks í efnisskránni eða glósunnar fyrir samheiti eða samsett orð. 

Heitið og viðkomandi glósa er krækjan sjálf. Í þessu tilviki fer notandinn úr 

viðkomandi flettugrein. Hann er leiddur t.d. til viðkomandi flokks með myndum, þar 

sem hann getur skoðað lista með öllum táknum sem heyra til þessa flokks og kannski 

valið tákn til að athuga. Krækjurnar sem leiða til samheita eða samsettra tákna leiða 

beint í flettugreinina um viðkomandi samheiti eða samsett tákn. Krækjurnar fyrir 

flokka, samheiti og samsett tákn eru í lok hverjar flettugreinar, þó krækjur fyrir 

samheiti séu gefnar fyrir það merkingarafbrigði sem við á ef tákn er margrætt. 

Krækjurnar eru almennt í lok flettugreinar af því að þær vísa ekki á mikilvægustu 

upplýsingarnar um flettuna, heldur eru viðbótarupplýsingar.  
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4.7 Innskipan 

Innskipan í nýju íslensku táknmálsorðabókinni er uppsetning upplýsinganna sem eru 

gefnar um fletturnar (sbr. kafla 3.2.4.1). Innskipan tengist eðli flettnanna, hvort þær 

eru einræðar, margræðar og tilheyri einum orðflokki, eða margræðar og tilheyri fleiri 

orðflokkum. Efnisþættir fyrir einræða og margræða flettu eru flettiorð, 

hljóðkerfisfræðilegar, beygingarfræðilegar, merkingarfræðilegar, 

málnotkunarupplýsingar og aðrar upplýsingar sem eiga við.  

 

Innskipan við einræða flettu er einföld, sjá lýsingu hér á eftir: 

 1. Flettiorð 
  1. Myndband 
  2. Mynd 
 2. Upplýsingar um form og myndun táknsins 
  Lýsing á grunnbreytunum fimm: handformi, afstöðu lófa og fingra, 
  myndunarstað, hreyfingu og látbrigðum. 
 
 3. Málfræðilegar upplýsingar 
  skammstafanir fyrir orðflokk í íslensku 
   
 4. Merkingarlegar upplýsingar 
  1. Íslenskt jafnheiti  
  2. Skýring á íslensku 
  3. Viðbótarupplýsingar, s.s. um munnhreyfingar 
 5. Dæmi 
  1. Notkunardæmi — sýnir notkun flettna í tali 
  2. Önnur notkunardæmi — s.s. fjölþáttasagnir 
 6. Notkun 
  1. Notkunarsvið 
  2. Takmarkanir á notkun eða dreifingu 
  3. Stíll eða merkingarblær 
 7. Annað 
  1. Samsett tákn 
  2. Samheiti 
  3. Efnisskrá með myndum 
 

Hver orðsgrein byrjar á flettiorði. Flettiorðið er tákn sýnt með myndbandi og mynd. 

Næstu upplýsingar um táknið eru um form og myndun tákns, þ.e. lýsing á 

grunnbreytunum fimm (handformi — sem leiða nöfn sín m.a. af heitum bókstafanna í 

stafrófinu í viðkomandi tungumáli, eða A-hf., B-hf., L-hf. og af töluorðum, eða 3-hf., 

5-hf.; afstöðu lófa og fingra — að eða frá líkamanum, upp eða niður; myndunarstað 

— hvar tákn er myndað á líkama eða í táknrými og hreyfingu — upp eða niður, til 

hægri eða vinstri, fram eða afturábak, bylgjaðri eða beinni, á víxl). Næst eru jafnheiti 
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eða skýringar á íslensku gefin og orðflokkur þeirra fer eftir notkun flettna í íslensku 

táknmáli. Viðbótarupplýsingar eru gefnar ef við á. Hér er átt sérstaklega við 

upplýsingar um munnhreyfingar t.d. Þær eru gefnar hér af því að 

raddmálsmunnhreyfingar tengjast t.d. jafnheitunum og hluti eða allt orðið er 

undirstrikað (sbr. kafla 2.3 og 4.10.2). Lýsing á táknmálsmunnhreyfingunum kemur á 

eftir jafnheitum eða skýringunum.  

 Upplýsingar um atriði eins og notkunarsvið og takmarkanir eru einnig gefnar. 

Með notkunarsviði er t.d. átt við óeiginlega notkun eða notkun á sérstöku fræðisviði, 

s.s. stærðfræði o.fl. Með takmörkunum er m.a. átt við aldursbundna notkun táknanna. 

Auðkenni af ólíkum toga (sbr. dæmi (61) eru notuð til þess að sýna 

notkunarupplýsingarnar. Krækjur fyrir samsett tákn, samheiti og viðkomandi 

efnisflokk í efnisskránni með myndum eru einnig gefnar í flettugreinunum, þegar við 

á. 

 

Innskipan við margræða flettu sem heyrir til einum orðflokki  

Hún er samkvæmt lýsingunni í kafla 3.2.4.1 og lýsingu á innskipan við einræða flettu. 

Merkingu flettunnar er skipt í merkingarafbrigði eftir tilteknum viðmiðum. Þessum 

ólíku merkingarafbrigðum er raðað í tiltekinni röð í flettugreinina. Efnisþættir eru 

gefnir fyrir hvert merkingarafbrigði en það sem er sameiginlegt fyrir öll 

merkingarafbrigðin er gefið lengst til vinstri eða á milli flettunnar og fyrsta 

merkingarafbrigðis. Það sem gæti verið sameiginlegt er t.d. upplýsingar um form og 

myndun tákns og orðflokkur. Innri aðgangsskipan hefur það hlutverk að greina að ólík 

merkingarafbrigði. Feitletraðar arabískar tölur eru notaðar til þess. Ef þörf þykir eru 

lágstafir notaðir til þess að sýna skiptingu hlutamerkingar í fleiri liði. Bókstafirnir geta 

annað hvort verið feitletraðir eða skáletraðir.  

 Sú innskipan, í tengslum við staðsetningu máldæma, sem er mikilvægust fyrir 

nýju íslensku táknmálsorðabókina er samlöguð innskipan. Hún einkennist af því að 

máldæmin eru gefin innan hvers merkingarafbrigðis eða þar sem máldæmið á við, t.d. 

í einhverjum undirlið merkingarafbrigðisins. Máldæmi og upplýsingar um notkun 

flettna eru gefin fyrir hvert merkingarafbrigði fyrir sig. Máldæmin eru ólíks eðlis – 

máldæmi sem sýna notkun flettna í tali (sbr. Svenskt teckenspråkslexicon) og 

máldæmi sem sýna t.d. samlögun í samsettum táknum og máldæmi sem sýna notkun 

tákns í fjölþáttasögnum. Síðast nefndu máldæmi tengjast formi flettnanna. Máldæmin 

sýna einnig kjarnamerkingu táknsins (sýna eðli orðasafnseiningarinnar, t.d. mamma 
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fæðir börn), eru lýsandi (lýsa nánasta umhverfi, t.d. mamma eldar mat), eru 

samhengisbundin (fjölþáttasagnir, t.d. manneskja labbar) og sýna almenna notkun 

flettiorðsins (t.d. hundurinn sefur). Þau mega ekki vera særandi á neinn hátt. 

 

Innskipan við margræða flettu sem heyrir til fleiri orðflokka 

Þessi innskipan er í samræmi við lýsinguna í kafla 3.2.4.1. Eins og í innskipan við 

margræða flettu sem heyrir til einum orðflokki eru þeir efnisþættir sem eru 

sameiginlegir gefnir fremst í flettugreininni, en í þessu tilviki á milli flettunnar sjálfar 

og fyrsta orðflokksins. Feitletraðir rómverskir tölustafir (sbr. dæmi (67) eru notaðir til 

þess að greina að orðflokka. Tölustafir og lágstafir eru notaðir til þess að sýna 

merkingarafbrigði og skiptingu merkingaafbrigða í liði. Auðkenni af ólíkum toga eru 

notuð. 

 Þegar um margræða flettu er að ræða ber að nefna margræðniskipan. Hún 

tengist því hvernig merkingarafbrigðum er raðað. Það er hægt að raða þeim á 

mismunandi vegu, s.s. að byrja á elsta merkingarafbrigðinu og enda á því yngsta, eða 

að byrja á eiginlegri merkingu og síðan sýna hvernig önnur merkingarafbrigði tengjast 

henni. Það er einnig hægt að raða merkingarafbrigðunum á grundvelli tíðni notkunar 

þeirra og er henni fylgt í nýju íslensku táknmálsorðabókinni (sbr. Svensén 2004:431). 

Þess er gætt að allar upplýsingar séu settar fram á kerfisbundinn hátt. 

 Hér á eftir verður rætt um nokkur frávik frá gerð innskipana við mismunandi 

tegundir flettna, t.d. má búast við frávikum við framsetningu táknmálsmunnhreyfinga 

við margræða flettu. Þær eru gefnar fyrir hvert máldæmi fyrir sig ef við á. Þær eru 

ekki gefnar t.d. lengst til vinstri, þar sem þær upplýsingar sem eru sameiginlegar fyrir 

flettuna eru gefnar, vegna þess að táknmálsmunnhreyfingar eru breytilegar og fara 

þær eftir því í hvaða samhengi táknið er notað. 

 Önnur frávik geta tengst því að stundum vantar einhverjar upplýsingategundir, 

t.d. viðbótarupplýsingar um það hvort táknið sé kynslóðabundið, hvort viðkomandi 

flettiorð er notað í óeiginlegri merkingu, hvort viðkomandi flettiorð tengist ákveðnu 

fræðasviði eða einhverjar hömlur séu á notkun þess, t.d. að flettan hafi ekki samheiti. 

Eins og nærri má geta eru alls ekki öll tákn kynslóðabundin eða tengjast ákveðnu 

fræðasviði eða bundin einhverjum hömlum. Tákn gæti verið margrætt og hömlur um 

notkun táknsins gilt fyrir öll merkingarafbrigði. Þá er þessum hömlum lýst lengst til 

vinstri í upphaf flettugreinar, þar sem allar þær upplýsingar sem eru sameiginlegar er 

að finna. 
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 Frávikin geta tengst því að ekki eru alltaf til samsett tákn við flettuna eða 

samheiti. Máldæmi með fjölþáttasögnum eru gefin þegar það á við. Ekki er að búast 

við því að slík dæmi séu gefin fyrir hvert merkingarafbrigði. Úrvinnslan úr 

efnisöfluninni myndi leiða í ljós hversu mörg dæmin með fjölþáttasögnum verða og 

fyrir hvaða flettu og merkingarafbrigði. Krækjur til flokka í efnisskrá með myndum 

eru til staðar einungis í þeim tilfellum þegar mynd fyrir viðkomandi flettu er til (sbr. 

kafla 4.8.2.4). Hægt er athuga t.d. hvaða önnur tákn heyra til sama flokki. Efnisskráin 

með myndum er hugsuð sem aðgangur að flettunum (sbr. kafla 4.8.2.4). 

 

4.8. Meginskipan og aðgangur að flettiorðunum 

4.8.1 Meginskipan eftir handformi og myndunarstað 

Meginviðfangsefni þessa kafla er meginskipan í nýju íslenskri táknmálsorðabókinni 

ásamt aðganginum að flettiorðunum í hana. Gert er ráð fyrir meginskipan eftir 

handformi. Það er fjallað um hana í hér á eftir. Eins og minnst var hér á undan er nýja 

íslenska táknmálsorðabókin á rafrænu formi og hefur meginskipan mikilvægt hlutverk 

í því samhengi. Aðgangurinn er hins vegar á fjóra ólíku vegu og er greint frá þeim í 

kafla 4.8.2. Aðgangsmöguleikarnir skipta öllu máli í rafrænni orðabók.  

 Meginskipan er innbyrðis röðun tákna í flettuskránni (sbr. kafla 3.2.4.2). 

Enginn samræmdur staðall er til hvað varðar innbyrðis röðun tákna í táknmálsorðabók 

frá táknmáli yfir í annað mál (sbr. í almennum orðabókum, á pappír eða á rafrænu 

formi birtast orðin í stafrófsröð í flettuskránni fyrir notendur). Hér þarf að svara 

nokkrum spurningum í þessu sambandi: Hvernig á raða táknum innbyrðis svo að hægt 

sé að fylgja einhverju kerfi? Er almennt þörf á meginskipan fyrir táknin í rafrænni 

orðabók? Hvert yrði hlutverk hennar? Hvernig nýtist slík flokkun orðabókanotendum? 

Á flettuskráin að birtast eða hluti af henni? Reynt verður að svara þessum spurningum 

hér, áður en rætt er frekar um meginskipan eftir handformi og myndunarstað. Eins og 

nefnt var hér á undan er enginn samræmdur staðall um innbyrðis röðun tákna. Danir í 

Ordbog over Dansk tegnsprog og Finnar í Suvi hafa valið að raða táknum innbyrðis 

eftir nöfnum handforma (sem eru m.a. dregin af nöfnum bókstafanna í stafrófi 

viðkomandi tungumáls) og eftir myndunarstað en Svíar í Svenskt teckenspråkslexicon 

hafa raðað táknunum innbyrðis eftir myndunarstað þeirra. Höfundi finnst lausn Dana 

og Finna betri af því að orðabækur þeirra eru fyrst og fremst ætlaðar almenningi og 

þess er vænst að almenningur kunni stafróf móðurmáls síns. Það ætti að auðvelda 

notandanum að finna það tákn sem hann leitar eftir, ef hann veit nafn handformsins. 
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Það er nóg að velja það handform sem óskað er eftir og þá fær notandinn öll tákn sem 

hafa þetta handform. Eitthvað sem er sambærilegt því að velja t.d. bókstafinn A og að 

fá öll orð sem byrja á þessum bókstaf. Vaninn í almennum orðabókum er að fylgja röð 

bókstafanna í viðkomandi stafrófi fyrir enn frekari niðurröðun orða sem byrja t.d. á 

bókstafnum A. Lausn Dana á enn frekari niðurröðun tákna innbyrðis undir hvert og 

eitt handform er rædd undir lok þessa kafla. Næsta spurning sem þarf að svara, er 

hvort almennt sé þörf á meginskipan fyrir táknin í rafrænni orðabók? Svarið er já. Það 

er þörf á slíkri meginskipan í tengslum við aðganginn eftir forsendum táknmála. Ef 

notandinn vill finna tákn sem hefur t.d. tiltekið handform er æskilegt að táknum hafi 

verið skipt niður í hópa eftir handformum. Hvað varðar aðganginn eftir myndunarstað 

(sem krefst einnig innbyrðis röðun tákna) þarf að benda á að skipan tákna er ekki svo 

flókin miðað við skipan tákna eftir handformi sem krefst enn frekari niðurröðunar 

tákna undir hvert og eitt handform.Vikið er stuttlega að henni á eftir lausn Dana í lok 

kaflans. Meginskipan er í þessu tilviki hluti af ytri aðganginum sem hefur það 

hlutverk að leiða notandann að flettunni sem hann leitar eftir. Myndir af mismunandi 

handformum og helstu myndarstöðum greiða aðganginn (sbr. t.d. Ordbog over Dansk 

Tegnsprog og Suvi; NOEMA - eingöngu myndir fyrir handform). Flokkun tákna eftir 

handformi og myndunarstað (ath. ekki frekari innbyrðisröðun tákna undir hvert og eitt 

handform eða myndunarstað) nýtist orðabókarnotandanum á þann hátt að hann finnur 

fljótt það sem hann leitar að af því að hann myndi hafa valið tiltekinn aðgang (þ.e. 

eftir handformi eða myndunarstað). Hann veit örugglega nokkurn vegin hvaða 

handform eða myndunarstað táknið hefur, því val hans tengist einmitt handforminu og 

myndunarstaðnum. Ef hann hefur ekki hugmynd um það mun hann örugglega nýta sér 

annan aðgangsmöguleika. Sá hluti af flettuskránni sem birtist notandanum hverju 

sinni ræðst af því hvaða aðgang hann hefur valið og hversu margar niðurstöður 

leitarinnar eru (sbr. kafla 4.8.2). Flettuskrá sem inniheldur öll tákn birtist ekki í heild 

sinni í nýju íslensku táknmálsorðabókinni heldur hluti af henni. Flettuskráin er í formi 

tákna sem er lýst með myndum, glósum og jafnheitum en ekki einhverjum rittáknum 

(sbr. Ordbog over Dansk Tegnsprog og Suvi). Dæmið sem er gefið hér á eftir er úr 

Ordbog over Dansk Tegnsprog og er meginskipan eftir handformi: 
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(92)  
FLOT 

 
1. flot 
2. smart 

 

 

ROSIN 
 

1. rosin 
 

 

HA-R 
 

 
1. r

 

 

RUGBRØD~2 
 

1. rugbrød 
 

 

 

Þetta dæmi inniheldur fyrstu fjögur uppflettiorð af níu í flettuskránni undir R-

handformi.  

 

Meginskipan eftir handformi  

Nöfn margra handforma eru dregin af nöfnum bókstafanna í fingrastafrófinu. Þau eru 

nefnd eftir bókstöfunum. Önnur nöfn á handformum eru t.d. vísi-handform og 1- 

handform. Fjöldi handforma er breytilegur frá einu táknmáli til annars. Engar 

rannsóknir liggja fyrir um fjölda handforma í íslensku táknmáli en óformleg rannsókn 

Svandísar Svavarsdóttur27 hefur leitt í ljós að handform í íslensku táknmáli séu u.þ.b. 

40 talsins. Svava Jóhannesdóttir og Kristín Lena Þorvaldsdóttir á SHH eru að 

rannsaka handformin í íslensku táknmáli. Niðurstaða liggur ekki enn fyrir (júlí 2008). 

En þegar slík niðurstaða liggur fyrir er hægt að nota handformin við röðun tákna. 

                                                 
27 Þetta kom fram í samtali mínu við Valgerði Stefánsdóttur, 2007. 
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Þetta er fyrsta formlega rannsóknin á handformum hérlendis. Ef þessi rannsókn væri 

ekki í gangi núna hefði vinnuhópurinn sem vinnur að nýju íslensku 

táknmálsorðabókinni þurft að kanna tölu og heiti handformanna áður en er hafist væri 

handa við að flokka táknin niður á grundvelli efnisins sem hefur verið safnað. 

 Innbyrðisröðun tákna í nýju íslensku táknmálsorðabókinni er m.a. eftir 

handformi, þ.e. táknum er raðað eftir handformi virkrar handar fyrir stafrófið í 

íslensku táknmáli og eftir þeim handformum virkrar handar sem eru annars eðlis. 

Fyrst koma stakhandartákn sem hafa handformið A og næst tvíhandartákn með sama 

handformi o.s.frv. Eins og bent var á er táknum skipað en frekar undir tiltekið 

handform að fyrirmynd Dana. 

 Lausn Dana fyrir enn frekari niðurröðun tákna innbyrðis undir hvert og eitt 

handform er eftirfarandi (Troelsgård og Kristoffersen 2008:17-18): Eftir að táknin 

hafa verið flokkuð eftir tilteknum handformum er tekið mið af öðrum þáttum sem eru 

mikilvægir fyrir myndun tákna. Þessi þættir eru sem hér segir, innan sviga eru gefin 

tölunúmer fyrir mismunandi þætti fyrir hvert og eitt atriði (Troelsgård og 

Kristoffersen 2008:17-18): 

 

 • Handshape [59]  
 • Finger orientation [18]  
 • Palm orientation [14]  
 • Location [32]  
 • Finger or space between fingers [9]  
 • Straight and circular movement [23] (used both for main and superimposed 
    movements)  
 • Curved and zigzag movement [9]  
 • Local (hand level) movement [4]  
 • Type of contact [5]  
 • Type of contact extension [6]  
 • Initial spatial relation between the hands [5]  
 • Sign type (number of hands, type of symmetry) [6]   
 • Marker for bound active hand  
 • Marker for point-symmetrical initial position 
 • Marker for consecutive interchange between active and passive hand 
 • Marker for distinct stop  
 • Marker for repetition  
 

Handformin eru 59 í dönsku táknmálsorðabókinni. Táknum undir hverjum hóp fyrir 

tiltekið handform er raðað en frekar, fyrst á grundvelli eiginleika fyrir handformið, 

þ.e. afstaða fingurgóma og afstaða lófa. Næst eru táknin skoðuð með tilliti til 

myndunarstaðar. Eftir að táknin hafa verið flokkuð enn niður er þeim skipt eftir því 
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hvort t.d. er bil á milli fingra. Þannig gengur flokkunin áfram. Hægt er að færa inn 

myndunarstað í tvíhandartáknum bæði fyrir virku og óvirku höndina. Með því að 

styðjast við þessa þætti er innbyrðisröðunin nákvæmari. Kerfi Dana má líkja við 

stafrófið í tungumálum heims, sbr. hvernig orðum er raðað enn frekar, t.d. undir 

tiltekinn bókstaf í orðabókum almennt. Engin sérstök rittákn eru notuð til þess. Þessi 

enn frekari innbyrðis niðurröðun birtist ekki notandanum sem sundurliðuð flokkun. 

Notandinn fær eingöngu lista með táknum sem eru flokkuð á einhvern hátt án þess að 

það sé skýrt frekar fyrir honum hvernig þessi flokkun hefur farið fram. Hætta er á allt 

of stórum lista af samyrðum ef röðunin er einungis á grundvelli handforms og jafnvel 

myndunarstaðar.  

Vinnuhópurinn þarf að meta og ákveða í smáatriðum hvernig hann raðar 

táknunum innan þessa kerfis. Það útheimtir að vísu mikla vinnu að greina táknin eftir 

þessu kerfi en með því er tryggt að notandinn fái úrval af táknum, sem hann leitar 

eftir, á kerfisbundinn hátt en ekki handahófskennt. Ef hann leitar t.d. eftir táknum með 

ákveðnu handformi þá fær hann úrval af táknum með því handformi raðað í 

kerfisbundna röð eftir þessari flokkun.  

 

4.8.2 Aðgangur að flettiorðunum 

4.8.2.1 Aðgangur eftir handformi 

Það er ekki nóg að raða táknum innbyrðis í nýju íslensku táknmálsorðabókina. Það 

þarf að veita notendum greiðan aðgang að flettiorðunum (sbr. kafla 3.2.4.2). En áður 

er lengra er haldið skal vikið að ýmsum hagnýtum atriðum er tengjast 

framkvæmdinni.  

Þeir sem sjá um að búa til aðgangsleiðirnar eru höfundar orðabókarinnar ásamt 

forritara. Vinnan felst helst í því að búa til forrit, m.a. að gera útlit forritsins 

notendavænt. Notandinn ætti án hjálpar að geta fundið það sem hann leitar eftir. Ef 

það forrit væri mögulega til sem hægt væri að festa kaup á og svarar kröfum 

höfundanna og forritarans myndi það spara mikinn tíma, vinnu og peninga. 

Orðabókargerð er mjög dýr og þess vegna er vert að skoða hvað er til af forritum í 

þessari grein í heiminum. Það væri auðveldara að aðlaga tilbúið forrit en að búa það 

til frá grunni. Það sem þarf einnig að hafa í huga er tíminn fyrir gerð orðabókarinnar. 

Áherslu ætti að leggja á að byrja á þeim aðgangsmöguleikum sem vinnuhópurinn 

metur gagnlegasta og bíða með framhaldið ef svo illa færi að vinnuhópnum tækist 

ekki að ljúka öllu verkinu á tilsettum tíma og fjárveitingar væru uppurnar. 
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 Mismunandi aðgangsmöguleikar henta notendahópi nýju íslensku 

táknmálsorðabókarinnar eða almenningi misvel. Um þá er rætt í hverjum 

aðgangsmöguleika fyrir sig. Einnig um kosti og galla mismunandi aðferða. Allir 

möguleikar sem eru sýndir hér á eftir eru raunhæfir. Þeir eru sóttir í erlendar 

táknmálsorðabækur og almennar orðabækur svo að búið er að sannreyna að þeir eru 

nothæfir. Vonast er til að notendur hafi gagn af þeim. Aðgangur að uppflettiorðunum í 

nýju íslensku táknmálsorðabókinni er á fjóra vegu:  

 

1. eftir handformi  

2. eftir myndunarstað 

3. eftir íslensku orði 

4. eftir efnisskrá með myndum 

 

Vikið er að þeim í köflunum hér á eftir. 

Aðgangur eftir handformi ætti að nýtast flestum ef ekki öllum notendum. Af fimm 

grunnbreytum tákna er handformið oftast nefnt fyrst og telst því mjög mikilvæg 

grunnbreyta táknsins. Því má ætla að almennur notandi leiti oftast að tákni eftir 

handformi eða handformum þess. 

Þessi aðgangur byggist að hluta á hugmyndinni sem er notuð í dönsku 

táknmálsorðabókinni, Ordbog over Dansk tegnsprog og að hluta á okkar hugmyndum 

(höfundar og Ástu Baldursdóttur). Danska orðabókin notar skiptinguna: hönd 1 og 

hönd 2. Notendur hennar þurfa að velja handform fyrir hvora hönd fyrir sig. Ef hann 

velur handform undir hönd 1 fær hann bæði stakhandartákn og tvíhandartákn með 

valda handforminu. Með því að velja handform beggja handa, hönd 1 og hönd 2, fær 

hann tvíhandartákn með völdum handformum. Okkar hugmynd nær yfir tvíhandartákn 

með ólíkum handformum (sjá lýsingu hér að neðan). Lagt er til að táknum sé skipt í 

tvennt: í stakhandartákn og tvíhandartákn. Aðgangurinn virkar á þennan hátt: 

Tafla 1 

Stakhandartákn Tvíhandartákn
Gluggi með 
handformum 

Eins handform Ólík handform 

Val á handformi Gluggi með handformum Gluggi með 
handformum  
fyrir virka höndina 

Gluggi með handformum 

 fyrir óvirka höndina 

Táknalisti Val á handformi Val á handformi fyrir báðar hendur 
 Táknalisti Táknalisti 
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1. Notandinn velur stakhandartákn. Gluggi með myndum af öllum mögulegum 

handformum í íslensku táknmáli opnast til hægri á skjánum. Notandinn velur 

handform sem hann leitar eftir. Glugginn með handformunum lokast en allar 

niðurstöður birtast á skjánum til vinstri. Notandinn velur þá niðurstöðu sem hann 

hafði í huga við val á handforminu og viðkomandi orðsgrein opnast til hægri á 

skjánum. Táknin í táknalistanum eru birt á eftirfarandi hátt: Ljósmynd af tákninu + 

glósa + íslenskt jafnheiti eða skýring. Í orðsgreininni sjálfri er mynd bæði af valda 

handforminu og myndunarstað táknsins.  

 

2. Notandinn velur tvíhandartákn. Tveir gluggar opnast og þarf notandinn að velja á 

milli: Eins handform á báðum höndum og ólík handform. Benda þarf á að mörg 

tvíhandartákn hafa eins handform á báðum höndum. 

 

2.1 Notandinn velur eins handform á báðum höndum. Gluggi með myndum af öllum 

mögulegum handformum í íslensku táknmáli opnast til hægri á skjánum. Notandinn 

velur handform sem hann leitar eftir. Glugginn með handformunum lokast en allar 

niðurstöður birtast á skjánum til vinstri. Notandinn velur þá niðurstöðu sem hann 

hafði í huga við val á handforminu og viðkomandi orðsgrein opnast til hægri á 

skjánum. Táknin í táknalistanum eru birt á eftirfarandi hátt: Ljósmynd af tákninu + 

glósa+ íslenskt jafnheiti eða skýring. Í orðsgreininni sjálfri er mynd bæði af valda 

handforminu og myndunarstað táknsins. 

 

2.2 Notandi velur ólík handform. Tveir gluggar með myndum af handformum opnast 

til hægri, annar fyrir virku höndina og hinn fyrir óvirku höndina. Í glugganum fyrir 

virku höndina birtast öll möguleg handform í íslensku táknmáli. Í glugganum fyrir 

óvirku höndina birtast þau handform óvirku handarinnar sem koma fyrir í 

orðabókinni. Notandinn velur handform bæði fyrir virku og óvirku höndina. 

Gluggarnir með handformunum lokast og allar niðurstöður birtast á skjánum til 

vinstri. Notandinn velur þá niðurstöðu sem hann hafði í huga við val á handforminu 

og viðkomandi orðsgrein opnast til hægri á skjánum. Táknin í táknalistanum eru birt á 

eftirfarandi hátt: Ljósmynd af tákninu +glósa+ íslenskt jafnheiti eða skýring. Í 

orðsgreininni sjálfri er mynd bæði af valda handforminu og myndunarstað táknsins. 

Með því að gefa takmarkaða tölu fyrir handform óvirku handarinnar er notandinn 

leiddur að þeim samsetningum sem eru að finna í orðabókinni. Hann hefur aðeins 
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möguleika á að velja þær samsetningar handforma sem finnast í orðabókinni. 

Vinnuhópurinn hefur þannig þrengt valið fyrir hann. Tvíhandartákn sem hafa ólík 

handform eru ekki mörg og því gæti þessi listi með handformum fyrir óvirku höndina 

vel verið tæmandi. Ekki er fráleitt að hugsa sér að um 5-10 slík handform sé að ræða 

(eftir samtölum við starfsmenn á SHH). Aðgangurinn er nokkuð einfaldur og leiðir 

notandann fljótt að því sem hann leitar eftir.  

 Táknalistinn er allan tíman til vinstri á skjánum, hann lokast ekki sjálfkrafa. 

Notandinn hefur möguleika að skoða fleiri tákn með valda handforminu eða 

samsetningu handforma án þess að þurfa að fara aftur í aðgangsmöguleikann. 

 Kostir þessa aðgangs eru þeir að hann býður upp á leit að tákni eftir forsendum 

táknmála. Gallarnir eru þeir að sá sem kann lítið í táknmáli gæti valið að nota aðra 

aðgangsmöguleika, t.d. eftir íslensku orði. Það gæti reynst fljótlegt fyrir hann að finna 

það sem hann leitar eftir. Ekki er vitað fyrir fram hver kunnátta hugsanlegra notenda 

er í íslensku táknmáli en líklegast er hún a.m.k. einhver því annars hefur viðkomandi 

ekkert gagn af orðabókinni. 

 Táknalistarnir sem notandinn fær geta verið mislangir. Lengd þeirra fer eftir 

því hversu mörg tákn hafa tiltekið handform eða samsetningu handforma fyrir virka 

og óvirka hönd og eiga þessir listar að vera tæmandi. Öll tákn sem eru í orðabókinni 

eiga að birtast í þeim á skjánum. Það gæti reynst svo að langir listar hentuðu 

einhverjum hópum betur, t.d. nemendum í táknmálsfræði eða rannsakendum íslensks 

táknmáls. Þessir tveir hópar myndu hugsanlega vilja fræðast um hóp tákna sem hafa 

sameiginlega grunnbreytu. Kannski myndu þeir vilja vita hvort táknin hafi eitthvað 

annað enn handformið sameiginlegt, t.d. hvað merkingu þeirra varðar. Styttri listar 

gætu hentað almenningi af því að þess er vænst að almenningur leiti eftir tilteknu 

tákni en ekki eftir öllum mögulegum táknum með valda handforminu. En eins og áður 

sagði ræðst lengd listanna af því hversu mörg tákn í orðabókinni samsvara völdu 

handformi en ekki af þörfum notendahópanna. Þeir sem vilja fá eitt eða tvö tákn sem 

niðurstöðu þurfa að velja annan aðgangsmöguleika, t.d. eftir íslensku orði eða eftir 

efnisskrá með myndum. 

 

4.8.2.2 Aðgangur eftir myndunarstað 

Myndunarstaðurinn hefur mikilvægu hlutverki að gegna við myndun tákna, eins og 

hann gerir við myndun hljóða í tungumálum. Tákn eru mynduð einhvers staðar og 

þess vegna er hægt að flokka þau eftir myndunarstað, sbr. flokkun samhljóða í 
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íslensku í tvívara-, tannvara-, tannbergs-, framgóm-, uppgóm- og raddbandamælt 

hljóð. Aðgangur eftir myndunarstað ætti að nýtast mörgum, þó kannski ekki öllum 

notendum. Ákvörðunin fyrir því að bjóða upp á þennan aðgang tengist því að 

notandinn gæti hafa séð tákn en hann man ekki lengur, veit ekki eða hefur ekki 

kunnáttu til þess að greina hvernig handformið í því er og hann veit ekki hvað táknið 

merkir. Það eina sem hann veit er hvar táknið er myndað og hann langar að vita meira 

um þetta tákn. 

 Hugmyndin á bak við þennan aðgang er mjög svipuð aðganginum eftir 

handformi. Í staðinn fyrir handform er það myndunarstaður tákna sem leiðir 

notandann til tiltekinnar flettugreinar. Þessi aðgangur byggist að hluta til á 

hugmyndinni sem er notuð í dönsku táknmálsorðabókinni, Ordbog over Dansk 

tegnsprog og í Suvi. Í þessum orðabókum eru margir myndunarstaðir skilgreindir og 

þarf notandinn að velja nákvæmlega úr öllum myndunarstöðum sem eru í boði. Þetta 

er gert með það í huga að hjálpa notandanum að finna táknið fljótt ef hann veit hver 

myndunarstaður þess er.  

 Myndunarstaður fyrir tákn getur verið skilgreindur með tilliti annað hvort til 

líkamans eða til hlutlauss rýmis. Mörg tákn eru mynduð á líkamanum en einnig eru til 

tákn sem eru mynduð í hlutlausu rými fyrir framan líkama táknarans. 

Myndunarstaðirnir á líkamanum eru takmarkaðir og helstu þeirra, raðaðir í rökréttari 

röð, eru: Höfuð: kollur, enni, kinnar, nef, haka - Bolur: axlir, bringa, magi, mjaðmir - 

Hendur: framhandleggir, úlnliðir, handarbak, lófi, handajarðar, fingur. Eins og sést af 

upptalningunni eru myndunarstaðirnir nokkuð vegin nákvæmlega skilgreindir (Danir 

skilgreina t.d. 32 myndunarstaði í orðabók sinni, sbr. bls. 122 Location (32)). Þetta er 

gert til þess að hjálpa til við að aðgreina ólík tákn með svipaða myndun.  

 Það er lagt til fyrir nýju íslensku táknmálsorðabókina að hafa mun grófari 

flokkun fyrir myndunarstaði á líkamanum (sbr. mynd 4) ásamt myndunarstað í frjálsu 

rými fyrir framan líkama táknarans (sbr. mynd 5). Vikið er hér á eftir að aðeins 

nákvæmari myndunarstöðum á líkamanum. Notandinn getur valið um fjóra 

grunnmyndunarstaði sem ná yfir alla myndunarstaði á líkamanum í staðinn fyrir 32 

eins og í Ordbok over Dansk Tegnsprog. Þetta er gert með tilliti til þess að ofangreind 

lýsing er mjög nákvæm og óþarflega ýtarleg fyrir almenning, sem er markhópur 

þessarar orðabókar. Grófari flokkunin gefur nægilega góða heildarmynd af táknum 

sem mynduð eru á líkamanum. Valdir eru fjórir grunnmyndunarstaðirnir á líkama: 

Höfuð, efri bolur líkama, neðri bolur líkama og hendur: 
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Mynd 4 Mynd 5 

 

Eins og sést á myndinni ná grunnmyndunarstaðirnir yfir eftirfarandi: 

 

Höfuð: öll tákn mynduð við kollinn, enni, eyru, kinn, nef, munn og höku. 

 Efri bolur: öll tákn mynduð við háls, axlir, bringu og maga. 

Hendur: öll tákn mynduð við framhandlegg, úlnlið, lófa, handarbak, 

handajaðra og fingur. 

Neðri bolur: öll tákn mynduð frá mitti og niður á læri. 

 

Rökin fyrir því að hafa aðganginn sem einfaldastan eru í fyrsta lagi þau að notandinn 

veit ef til vill ekki nákvæmlega hvar táknið er myndað og getur þá ekki notfært sér 

flóknari aðgang, þar sem er boðið upp á frekar nákvæma lýsingu á myndunarstað 

tákna. Þó að hann hafi aðeins grófa hugmynd um myndunarstaðinn eru góðar líkur á 

að hann finni það sem hann leitar að, t.d.ef hann veit að táknið er gert einhvers staðar 
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við höfuð eða við bringu, án þess að vita nákvæmlega hvar, getur hann fundið það í 

orðabókinni. Önnur rök fyrir því að aðgangurinn ætti að vera sem einfaldastur er að 

hann gefur notandanum greiða og fljótlega leið að viðkomandi tákni og flettugrein. Í 

flettugreininni sjálfri er að finna nákvæmari lýsingu á myndun táknsins, þar sem henni 

er lýst með orðum. 

 Aðgangurinn er byggður upp á eftirfarandi hátt: Notandinn velur viðkomandi 

myndunarstað af þeim fimm sem eru í boði og hann fær táknalista með öllum táknum 

sem eru mynduð á þessum stað. Táknin í táknalistanum eru birt á eftirfarandi hátt: 

Ljósmynd af tákninu + glósa + íslenskt jafnheiti eða skýring. Frekari skilgreining á 

nákvæmari myndunarstað er gefið í hverri flettugrein með mynd. Mynd af 

handforminu fyrir hvert og eitt tákn er einnig birt. Notandinn velur viðkomandi tákn 

og þá opnast viðkomandi flettugrein til hægri í táknalistanum á skjánum. Táknalistinn 

er allan tíman til vinstri á skjánum, hann lokast ekki sjálfkrafa. Notandinn hefur 

möguleika á að skoða fleiri tákn með sama myndunarstað án þess að þurfa að fara 

aftur í aðgangsmöguleikann. 

 Notandinn fær táknalista með þeim táknum sem er að finna undir viðkomandi 

myndunarstað. Táknunum á listanum er raðað innbyrðis. Nákvæmari innbyrðis röðun 

tákna undir hvern og einn myndunarstað er gerð með því að flokka táknin enn frekar 

niður á grundvelli handformanna í þeim og enn frekari flokkun 

myndunarstaðanna.Þessi enn frekari flokkun tákna byggist á því að raða táknum eftir 

handformi og viðkomandi myndunarstað, þar sem byrjað er uppi á höfði og farið 

niður að læri táknarans. Fylgt er röð handformanna í fingurstafrófinu. Þannig eru tákn 

sem eru mynduð við höfuð og hafa A handform fyrst í flettuskránni, næst koma tákn 

með myndunarstað á höfði og með B- handform o.s.frv. Þegar táknin sem eru mynduð 

á höfði og hafa tiltekin handform hafa verið flokkuð er táknum sem eru mynduð á 

enni með A handform bætt við á listann o.s.frv. Allra síðast er lýst táknum með 

ólíkum handformum sem eru mynduð í frjálsu rými.  

Segjum sem svo að til séu fimm tákn sem hafa handformið A og eru mynduð á 

höfði eða á enni, kinnum, nefi, eyra og munni. Þessum táknum er raðað í 

táknalistanum á eftirfarandi hátt: Fyrst er táknið á enni, svo á eyra, næst á nefi, á 

kinnum og munni. Ef til eru tvö tákn með sama handform og sama myndunarstað og 

annað þeirra er stakhandartákn en hitt tvíhandartákn, þá kemur stakhandartáknið fyrst 

og næst tvíhandartáknið. 
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 Búist er við því að þessir fimm táknalistar sem notandinn fær séu nokkuð 

langir, enda er efninu í orðabókinni skipað eftir fimm myndunarstöðum. Þetta gæti 

talist vera galli af því að notandinn þarf að skoða frekar mörg tákn, þangað til hann 

finnur táknið sem hann leitar eftir. Vonast er til þess að glósurnar og jafnheiti sem 

fylgja ljósmyndunum á táknalistanum hjálpi notandanum að finna það sem hann leitar 

eftir eins fljótt og kostur er. En notandinn fær þó öll tákn sem hafa sama 

myndunarstað á einum stað. Ekki er hægt að segja fyrirfram hver tilgangur notandans 

væri með því að nota þennan aðgang. Ef hann veit ekkert um táknið sem hann leitar 

eftir, nema það hvar táknið er myndað, verður hann að skoða öll tákn þangað til hann 

finnur táknið. Ef hann er nemi í táknmálsfræði gæti hann haft gagn af því að skoða 

táknin sem heild og athuga hvað táknin hafa annað sameiginlegt en myndunarstaðinn. 

Ekki er fráleitt að almenni notandinn gefist fljótlega upp og prófi annan aðgang, t.d. 

eftir íslensku orði en þetta er ekki vitað. 

 Notandinn fær eingöngu lista með þeim táknum sem eru flokkuð undir 

tiltekinn myndunarstað á einhvern hátt, án þess að það sé skýrt frekar fyrir honum 

hvernig þessi flokkun hefur farið fram. Flettuskráin birtist ekki í heild sinni heldur 

hluti af henni. Hlutverk hennar er fyrst og fremst að vera skýr í uppsetningu og að 

styðja að því notandinn finni fljótt það sem hann leitar eftir í henni. Þessi flokkun er 

ekki útskýrð frekar eða sýnd með einhverjum rittáknum af því að orðabókin verður 

allt of flókin og mikil hætta á því að notandinn gefist upp á að nota hana. Slík enn 

frekar innbyrðis niðurröðun tákna, bæði eftir handformi og myndunarstað, hefur gildi 

fyrir rannsakendur íslensks táknmáls, eins og vinnuhóp fyrir orðabókina og kennara 

við H.Í. svo einhverjir séu nefndir. Þeir geta leitað til vinnuhópsins fyrir orðabókina 

og fengið nánari skýringar. 

 Hvað kosti og galla þessa aðgangs almennt varðar gildir það sama og sagt var 

á bls. 125 um kosti og galla aðgangsins eftir handformi. 

 

4.8.2.3 Aðgangur eftir íslensku orði 

Það getur reynst óreyndum notanda erfitt að finna flettiorð eftir forsendum íslenska 

táknmálsins. Þess vegna er ástæða til þess að hafa einnig aðgang að flettum með því 

að slá inn íslenskt orð eða hluta af orði (ekki er gerður greinarmunur á hástöfum og 

lágstöfum). Hægt er að leita eftir innslegnu íslensku orði eða orðhluta í jafnheitunum, 

skýringunum og glósunum fyrir dæmin. Niðurstaða leitar eftir íslensku orði er 

táknalisti. Táknalistinn birtist í formi myndar, glósu og jafnheitis eða skýringa. Í 
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glósunum, jafnheitunum eða skýringunum má lesa orðið eða orðhlutann sem sleginn 

var inn. Orðið er með hástöfum ef það hefur fundist í glósum fyrir dæmi fyrir tiltekna 

innslegna íslenska orðið en með lágstöfum ef það er að finna í jafnheiti eða skýringu: 

 

(93) Slegið inn:  bíl 

Niðurstöður: a. bíll 

  b. BÍLL B-pf„keyra upp brekku“ 

  c. bílstjóri 

  d. Bíldudalur 

 

Niðurstöður a, c og d eru með lágstöfum sem sýnir að um jafnheiti eða skýringu er að 

ræða en niðurstaða b, sem er með hástöfum, sýnir að um glósu er að ræða. 

Niðurstöður a og b í þessu dæmi vísa í sömu flettugrein og tengjast tákninu bíll. 

Niðurstöður c og d vísa í viðkomandi flettugrein. Með því að hafa glósuðu dæmin í 

úrtakinu fær notandi einnig dæmi um fjölþáttasagnir. 

 Jafnheiti og glósur eru settar fram í stöðluðu formi: 

 

no. í nf.et. 

lo. í nf.et.kk. 

so. í nafnhætti 

 

en skýringar geta verið í ýmsum föllum, kynjum, tölum, tíðum og háttum. Ef 

notandinn slær inn beygingarmynd af orði gæti hann fengið niðurstöður fengnar úr 

skýringum eða glósuðum dæmum en ekki úr jafnheitunum eða glósunum sjálfum, af 

því að þau eru öll í nf.et. eða í nafnhætti. Með glósum er átt við tákn sem eru glósuð 

með orðum skrifuðum með hástöfum (94.a). Glósuð dæmi geta innihaldið skýringar, 

skrifuðum með lágstöfum, s.s. skýringu í fjölþáttasögn (94.b): 

 

(94) a.STRÁKUR KOMA 

 b. PERSÓNA V-pf„gengur“ 

 

Dæmi (94.a) og (94.b) eru hvoru tveggja glósuð dæmi. Dæmi a er aðeins með 

hástöfum því orðin í dæminu standa einfaldlega fyrir samsvarandi tvö tákn. Dæmi 
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(94.b) er með hástöfuðum glósum (PERSÓNA og V-pf) og skýringu, með lágstöfum, 

fyrir próformaglósuna „V-pf“ (e-r að ganga). 

 Notandi getur slegið inn heilt orð eða hluta af orði, hvort heldur er upphaf, 

miðju eða endi orðs. Ef hann slær inn heilt orð eða upphaf orðs fær hann samsvarandi 

orð og alla hlekki sem byrja á þeim stöfum sem hann hefur slegið inn:  

 

(95) barn 

 Niðurstöður: barn, barnabarn, barnslegur ... 

 

Þessi niðurstaða gefur öll orð sem byrja á b-a-r-n, óháð merkingarsviði. 

Ef hann slær inn stjörnu fyrir framan orðhluta fær hann alla hlekki sem enda á 

stöfunum sem hann hefur slegið inn: 

 

(96) *ari 

 Niðurstöður: altari, bakari, bókari 

 

Þessi niðurstaða gefur öll orð sem enda á a-r-i, óháð merkingarsviði. 

 Ef hann slær inn stjörnu bæði fyrir framan og aftan orðhluta fær hann alla 

hlekki sem innihalda viðkomandi stafi: 

 

(97) *and* 

 Niðurstöður: gangandi, land, sandur, vandamál 

 

Þessi niðurstaða gefur öll orð sem hafa a-n-d inni í orðinu, óháð merkingarsviði. 

Þessi aðgangsmöguleiki gerir notandanum kleift að sjá fleiri uppflettiorð í 

orðabókinni í einu en ef hann þyrfti að slá inn hvert orð í heild. Það getur t.d. komið 

að gagni ef hann skoðar hvort orð með ákveðnum forskeytum eða viðskeytum hafi 

eitthvað sameiginlegt í íslensku táknmáli. Þetta getur gagnast ef hann veit ekki 

hvernig á að skrifa íslenska orðið í heild og jafnvel ef hann gerir stafavillu. 

 Þessi aðgangsmöguleiki gerir notandanum kleift að finna fljótt það tákn sem 

hann leitar eftir á grundvelli þeirri málkunnáttu sem hann býr yfir, þ.e. íslensku. 

Orðabókin er ætluð almenningi og notendur myndu helst vilja finna tákn á grundvelli 

einhvers sem er auðvelt fyrir þá, þ.e. með því að nota íslenska orðið. Þessi 

aðgangsmöguleiki ætti að vera auðveldur í framkvæmd því öllum táknum er lýst í 
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orðabókargrunninum. Það þarf að búa til strengi í forritinu sem tengjast aðganginum. 

Aðgangurinn útheimtir ekki mikla vinnu því það verður búið að vinna hana að mestu 

fyrir fram, með því að glósa merkingu tákna og máldæma en ekki síst með því að gefa 

táknunum jafnheiti eða skýringar. 

 

4.8.2.4 Aðgangur eftir efnisskrá með myndum 

Þessi aðgangur byggist á hugmyndinni sem er notuð í Lexin orðabókunum (sbr. 

lýsingu á bls. 80). Tákn eru flokkuð eftir merkingarinntaki í flokka fyrir hlutbundin 

fyrirbæri. Viðeigandi myndum er bætt við, þ.e. myndir eru notaðar í staðinn fyrir orð 

fyrir táknin. Hver flokkur myndar efnisflokk sem hefur tiltekna yfirskrift, t.d. eldhús, 

baðherbergi, fjölskylda, dýr, farartæki, litir, heimili, fatnaður, líkami, matur og 

drykkur, náttúra, peningar, skóli, íþróttir, starfsgreinar, heilsugæsla, tónlist og 

hljóðfæri, tölvur, veður o.s.frv. (hugmyndirnar um efnisflokkana eru sóttar í Lexin 

orðabækurnar). Ekki er hægt að segja til um það hve margir efnisflokkarnir verða en 

það mætti búast við að þeir nái yfir helstu athafnir daglegs lífs (s.s. matur og 

matvörur, hús og híbýli, fjölskyldu, liti, skóla og menntun, farartæki, klukkuna, 

fyrirtæki og stofnanir). Efnisflokkarnir, þó án mynda, í Ordbog over Dansk 

Tegnsprog eru 9 talsins en í Svenskt teckenspråkslexikon eru þeir 19. Tala 

efnisflokkanna í nýju íslensku táknmálsorðabókinni fer eftir efninu sem er í 

orðabókargrunninum. 

 Hugmyndin á bak við þennan aðgang er sú að hægt sé að raða táknum saman á 

grundvelli sameiginlegs efnissviðs. Þá þarf ekki að nota ritmálið sem aðgang að þeim 

heldur er valið eftir myndum. Með þessu getur orðabókin nýst þeim sem kunna lítið í 

íslensku táknmáli eða í íslensku þó að einhverjar kröfur séu gerðar til kunnáttu í 

orðabókarnotkun.  

 Efnisflokkarnir í efnisskránni með myndum ná ekki yfir öll tákn í orðabókinni 

heldur valin tákn þar sem hægt er að sýna merkinguna með myndum: t.d. er erfitt að 

tengja táknið fyrir „það munaði minnstu að...“ <úass> við ákveðna mynd. En auðvelt 

er að tengja tákn eins og BORÐ (sbr. myndband: BORÐ.mpg), STÓLL (sbr. 

myndband: STÓLL.mpg), RÚM (sbr. myndband: RÚM.mpg) við ákveðnar myndir í 

efnisflokknum „hús og híbýli“. 

 Hvernig er þessi aðgangur? Myndin sem er gefin hér á eftir sýnir hvað er 

m.a.mögulegt að sýna með myndhlutum í þessum efnisflokki: 
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Mynd 6 Bildesider: 12 Stue, soverom og gang (Lexin ordbøker for innvandrere: 2008) 
 

 
 

Skjánum í nýju íslensku táknmálsorðabókinni er skipt í tvennt. Hægra megin er 

viðkomandi mynd og vinstra megin birtist táknalisti sem samanstendur af ljósmynd af 

tákninu + auðkenni fyrir myndband (t.d. ) +glósa + jafnheiti. Þegar notandi staðsetur 

músina á ákveðnum hlut á myndinni birtist strik sem vísar á viðeigandi línu, eða línur, 

á vinstri hluta skjásins þar sem táknalistinn er. Ef fleiri en eitt tákn er til fyrir 

viðkomandi hlut eru strikin eins mörg og táknin. Þegar notandinn staðsetur músina á 

ákveðna línu vinstra megin á skjánum birtist strik sem vísar á viðeigandi hlut á 

myndinni á hægri hluta skjásins. Ef hann staðsetur músina á reitinn með ljósmyndinni 

fær hann aukaglugga með stærri útgáfu af ljósmyndinni. Ef hann smellir á auðkennið 

fyrir myndband fær hann aukaglugga með myndbandi af tákninu. Ef hann smellir á 

glósuna sem er í formi krækju fer hann í flettugreinina fyrir viðkomandi tákn. 

Flettugreinin er sú sama en er að finna eftir mismunandi aðgangsmöguleikum. 

Ljósmynda- og myndbandsglugganum getur hann svo lokað án þess að fara út úr 

valmyndinni. Hverri mynd fylgja mörg tákn svo þau verða örugglega fleiri en komast 

fyrir í glugganum vinstra megin. Það er því hægt að skrolla niður til að skoða öll 

táknin sem eru í boði með hverri valmynd. 

 Aðgangurinn er frekar einfaldur, þ.e. notandinn fær eingöngu táknalista á 

skjánum án frekari skýringa um táknin. Þetta er gert með það í huga að myndin sjálf 
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sé nægileg til þess að lýsa merkingu tákns. Hugsanlegt er að sá notandi sem velur 

þennan aðgang vilji ekki fræðast frekar um táknin heldur sjá hvernig tiltekið tákn er. 

Þess vegna opnast gluggar með ljósmynd og myndbandskrækja til hliðar. 

Tilgangurinn með þessum aðgangi er að sýna tákn á einfaldan og aðgengilegan hátt án 

þess að þurfa að skoða allar skýringar eða dæmi með því (t.d. þetta hentar 

útlendingum sem vantar tákn yfir hluti). 

 Kostir aðgangsins eru þeir að þetta er fljótleg aðferð og einföld, líkist orðalista 

en býður þó upp á að komast að flettugreinunum sjálfum og fræðast meira um orðið 

og notkun þess (með því að velja krækjuna). Gallar aðgangsins eru þeir að ekki eru öll 

tákn sem eru í orðabókinni í efnisflokkunum, eingöngu þau tákn fyrir hverja mynd 

sem finnast og passa í einhvern efnisflokk. 

 Hugsanlegt er að aðgangurinn eftir íslensku orði yrði mest notaður að því að 

meginnotendahópur orðabókarinnar er almenningur með einhverja kunnáttu í 

íslensku. Aðgangsmöguleikar eftir handformi og myndunarstað yrðu næstmest 

notaðir, sérstaklega af þeim sem eru lengra komnir, s.s. nemendum í táknmálsfræði, 

foreldrum heyrnarlausra barna, rannsakendum íslensks táknmáls o.s.frv. Búist er við 

því að aðgangurinn eftir efnisskrá með myndum verði minnst notaður þótt ekki sé 

hægt að fullyrða um það með vissu. Mögulega finnst einhverjum íslenskumælendum 

auðveldara að komast að táknunum í gegnum efnisflokka með myndum í staðinn fyrir 

að slá inn íslensk orð, sérstaklega ef hann veit ekki tákn fyrir hvað hann nákvæmlega 

vantar. Foreldrar heyrnarlausra barna myndu hugsanlega nota aðgang eftir myndum 

og íslensku orði einna mest, því að þeir hafa alla jafna meiri þörf fyrir að auka 

táknforða en að rannsaka málið sjálft, þó að slíkt sé að sjálfsögðu ekki algilt. 

Heyrnarlaus börn hafa trúlega gagn af aðgangi eftir myndum til að auka táknforða 

sinn. 

 Mismunandi aðgangsmöguleikar ná yfir allt efnisvið orðabókarinnar þó á 

ólíkan hátt sé. Þannig t.d. nær aðgangurinn eftir efnisskrá með myndum ekki yfir öll 

tákn í orðabókinni og það var aldrei tilgangurinn. Mismunandi aðgangsmöguleikar eru 

hugsaðir með tilliti til mismunandi notenda. 

 

4.9 Heildarskipan 

Heildarskipan einkennist almennt af fortexta, megintexta og eftirtexta (sbr. kafla 

3.2.4.3) en í rafrænni orðabók eins og nýju íslensku táknmálsorðabókinni gæti reynst 
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erfitt að skilgreina hana. Efninu sem annars er skipað í fortexta og eftirtexta í 

orðabókum almennt, er í nýrri íslenskri táknmálsorðabók skipað á eftirfarandi hátt: 

 

 Titill orðabókarinnar 
 Efnisyfirlit 
  Um nýja íslenska táknmálsorðabók 
  Notkunarleiðbeiningar og leitaraðferðir 
  Skammstafanir og kótar 

 
 Málfræði íslensks táknmáls 
  Orðmyndunarfræði 
  Hljóðfræði 
  Beygingarfræði 
  Setningafræði 
  Sagnir 
   Sagnbeyging 
   Sagnategundir 
   Fjölþáttasagnir 

Hjálp (svar við algengum spurningum og tengjast vandamál við notkun 
orðabókarinnar.) 

 Hætta 
 
Áður en lengra er haldið þarf að benda á að innbyrðis röð einstakra hluta verksins 

hefur lítið gildi í rafrænni orðabók. Þetta yfirlitið sem er gefið hér að ofan er gefið 

með það í huga að sýna hvers konar aðrar upplýsingar en fletturnar og lýsing þeirra er 

að finna í orðabókinni. Í efnisyfirlitinu getur notandinn fundið upplýsingar sem hann 

gæti haft gagn af, t.d.: 

 — almennar upplýsingar um nýja íslenska táknmálsorðabók — hversu stór 

 orðabókin er, hve langan tíma tók samning hennar o.s.frv.; 

 — hvernig orðabókin er notuð — hagnýtar upplýsingar um það hvernig á að 

 nota orðabókina, m.a. hvernig er leitað í orðabókinni, þ.e. ólíkir 

 aðgangsmöguleikar eru útskýrðir. 

 — fyrir hvað ýmsar skammstafanir og kóðar standa;  

 

Slíkar upplýsingar er að finna í flestum orðabókum almennt, rafrænum sem á pappír. 

 Málfræðiyfirlitið gerir notandanum kleift að fá innsýn í málið. 

Málfræðiyfirlitið gagnast notandanum á þá leið að tilvísanir í sjálfri orðsgreininni, í 

formi virkra krækja, vísa í tiltekið málfræðiatriði sem tengist táknunum á einhvern 

hátt. Slíkar tilvísanir greiða notandanum leið að betri skilningi á táknunum og notkun 

þeirra. Handbók um málfræði íslensks táknmáls er ekki til og þess vegna finnst 
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höfundi að málfræðikaflinn sé mjög mikilvægur fyrir orðabókina, af því að (1) hver 

og einn notandi getur fræðst um málfræði íslensks táknmáls án þess að þurfa að leita 

að heimildum eða sækja sérstaklega námskeið til þess og (2) það er mjög fljótlegt að 

vísa í málfræðihluta með krækjum. Það fylgir því mikil vinna að búa til þennan kafla 

en hægt er t.d. að styðjast við þær bækur sem eru notaðar á táknmálsnámskeiðum á 

vegum SHH eða Táknmál (fjögur ljósrituð hefti) o.s.frv. Í þeim er að finna yfirlit yfir 

ólík málfræðileg atriði sem tengjast íslensku táknmáli. Bækurnar eru unnar af 

starfsmönnum SHH í samstarfi við táknmálsdeild við H.Í. Slíkt málfræðiyfirlit fyrir 

íslenskt táknmál verður fyrsta útgefna heildarverkið sem fjallar um málfræði íslensks 

táknmáls. Það að fjalla t.d. um orðmyndunarfræði í íslensku táknmáli myndi hjálpa 

almenna notandanum að átta sig betur á því hvernig tákn eru mynduð, hvaða reglur 

eru virkar og hvaða ekki eða hvað er frábrugðið eða líkt með íslensku. Það að ræða 

frekar um fjölþáttasagnir t.d. gagnast notandanum til þess að skilja eðli þeirra og af 

hverju þær eru svo stór hluti af frjóu orðasafni táknmála almennt. Yfirlit yfir 

sagnbeygingar sýnir hvað er einkennandi fyrir hana, á hvaða hátt hún er ólík 

sagnbeygingu í íslensku o.s.frv. Málfræðiyfirlitið er hugsað fyrst og fremst handa 

almenningi, sem kann eitthvað í íslensku táknmáli og vill fræðast frekar um það.

 „Hjálp“ er annar hluti þar sem boðið er upp á ólíkar lausnir á hugsanlegum 

vandamálum við notkun orðabókarinnar. Allar upplýsingar eru á íslensku. En þær 

upplýsingar sem varða nýja íslenska táknmálsorðabók almennt: 

notkunarleiðbeiningarnar, upplýsingar um leitaraðferðir og upplýsingar um það sem 

stendur í „Hjálp“ eru einnig gefnar á íslensku táknmáli. Þetta er gert með það í huga 

að hugsanlegur notendahópur, döff-einstaklingar, fái þessar tilteknu upplýsingar á 

móðurmáli sínu. 

 

4.10 Almenn vandamál við gerð táknmálsorðabóka  

4.10.1 Aðgreining á milli afbrigða og samheita í nýrri íslenskri táknmálsorðabók. 

Í þessum kafla og köflunum á eftir er rætt um vandamál sem er almenns eðlis af því 

að svipuð mál geta komið upp við gerð orðabóka á hvaða tungumáli sem er. Ritstjórar 

orðabóka glíma við svipað málefni óháð eðli málsins í viðkomandi orðabók, þ.e. að 

þurfa að taka ákvörðun um það hvernig t.d. afbrigði og samheiti eru aðgreind; hvernig 

margræð orð eru sýnd í orðabókinni og hvað hefur áhrif á uppsetninguna en ekki síst 

hvernig uppflettiorðin líta út – eru þau feitletruð, skáletruð, skrifuð með stórum eða 

litlum stöfum? o.s.frv. 
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Hér er rætt um aðgreiningu afbrigða og samheita í nýju íslensku 

táknmálsorðabókinni. Hér þarf að leysa það vandamál sem kemur upp þegar tvö (eða 

fleiri) tákn hafa sömu merkingu en eru lítillega frábrugðin hvort öðru í hljóðmyndun. 

Það gæti reynst erfitt að greina á milli þeirra, því mörkin geta verið óskýr. Það er þörf 

á slíkri aðgreiningu í sambandi við framsetningu tákna sem sjálfstæðra flettna. 

Skipting afbrigða og samheita byggist að hluta til á skiptingunni í danskri 

táknmálsorðabók og að hluta á orðmynduninni í íslensku táknmáli. Skiptingin sem 

Danir nota er mjög skýr og auðveldar nákvæma aðgreiningu á grundvelli fyrirfram 

ákveðinna eiginleika og það tryggir einnig að táknum er ekki lýst sem samheitum 

þegar í raun er um afbrigði tákns að ræða. 

Tákn með eins merkingu eru talin vera afbrigði, þegar tvö eða fleiri tákn eru 

frábrugðin hvort/hvert öðru á grundvelli einnar grunnbreytu: Handforms, 

myndunarstaðar, hreyfingar eða afstöðu (Troelsgård og Kristoffersen:2008:659). 

Dæmi um afbrigði í íslensku táknmáli: 

 

(98) handform  HÁR 

a. (sbr. myndband: HÁR(a).mpg)  b. (sbr. myndband: HÁR(b).mpg) 

  

(99) myndunarstaður  STRÁKUR 

a. (sbr. myndband: STRÁKUR(a).mpg) b. (sbr. myndband: STRÁKUR(b).mpg) 

 

(100) hreyfing  ÁR  

a. (sbr. myndband: ÁR(a).mpg)  b. (sbr. myndband:ÁR(b).mpg) 

 

(101) afstaða   BRÁÐNA 

a. (sbr. myndband: BRÁÐNA(a).mpg) b. (sbr. myndband: BRÁÐNA(b).mpg) 

 

Sum afbrigði tákna eiga heima í orðabókinni en önnur ekki. Meta verður hvert dæmi 

fyrir sig og máltilfinning, þeirra sem hafa táknmál að móðurmáli, verður að ráða því 

hvort afbrigðið sé nægilega afgerandi til að vera með í orðabókinni (Dæmi: HÁR) eða 

hvort það teljist frekar til slangurs eða óvandaðs framburðar (t.d. vegna minnkaðs 

táknrýmis (Dæmi: STRÁKUR) o.fl. Rannsóknarvinnan við val á táknum sker 

væntanlega úr um það. 
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Samheiti eru aftur á móti tákn, tvö eða fleiri, sem eru frábrugðin hvort/hvert 

öðru á grundvelli a.m.k. tveggja grunnbreytna: Handforms, myndunarstaðar, 

hreyfingar og/eða afstöðu (Troelsgård og Kristoffersen:2008:660). Dæmi um samheiti 

í íslensku táknmáli eru: 

 

(102) a. ÞÚSUND (sbr. myndband: ÞÚSUND(1).mpg), 

   (sbr. myndband: ÞÚSUND(2).mpg) 

b. JANÚAR (sbr. myndband: JÁNÚAR(1).mpg),  

  (sbr. myndband: JANÚAR(2).mpg) 

 
Tákn í dæmunum hér að ofan teljast samheiti af því að fleiri en ein eining skilur þau 

að. Hreyfingin í tákninu (102.a) ÞÚSUND(1) er niður á við en hreyfingin í tákninu 

ÞÚSUND(2) er fram á við. Handformin í þessum táknum eru ólík, S og T.  

Táknin í dæmi (102.b) teljast samheiti af því að bæði handform þeirra og hreyfing eru 

ólík. Táknin eiga því öll heima í orðabókinni sem sjálfstæðar flettur . 

 Hægt er að skipa táknum sem samheitum, þar sem eitt eða fleiri þeirra hafa 

einnig afbrigði. Það er um fjögur tákn að ræða: RÆKJA sem hefur tvö afbrigði og 

táknið merkt RÆKJA1: 

 

(103) RÆKJA   (sbr. myndband: RÆKJA.mpg) 

     afbrigði 1 (sbr. myndband: RÆKJA(afbrigði1).mpg) 

   afbrigði 2 (sbr. myndband: RÆKJA(afbrigði2).mpg) 

 RÆKJA1   (sbr. myndband: RÆKJA1.mpg) 

 
Táknin RÆKJA og RÆKJA1 merkja ‘rækja’. Táknið RÆKJA hefur tvö afbrigði, en 

táknið RÆKJA1 hefur ekkert afbrigði. Fyrsta afbrigðið er tvíhandartákn. Táknið merkt 

sem: RÆKJA(afbrigði2).mpg er merkt sem afbrigði 2 til táknsins RÆKJA þó að tvær 

grunnbreytur séu ekki eins. Þetta er gert á þennan hátt því þetta tákn virðist vera 

afbrigði til afbrigðisins 1 sem er merkt sem: RÆKJA(afbrigði1).mpg28. Það er 

afstaðan sem greinir að afbrigðin tvö. Táknin RÆKJA og RÆKJA1 eru hins vegar 

samheiti.  

 Hlekkir eru notaðir í flettugreinum til þess að vísa í afbrigði. Það er nóg fyrir 

notandann að velja hlekkinn. Þá fær hann afbrigðið. Afbrigði eru gefin þegar við á. Ef 

                                                 
28 Þessi var niðurstaðan eftir umræður um táknin með Júlíu G. Hreinsdóttur. 
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tákn hefur samheiti birtast þau öll á skjánum og notandinn velur það tákn sem hann 

vill skoða. Öll tákn birtast í formi myndar, glósu og jafnheitis eða skýringa. 

Viðkomandi flettugrein opnast til hliðar við flettulistann þegar hún er valin. 

 

4.10.2 Munnhreyfingar og margræðni í nýrri íslenskri táknmálsorðabók. 

Framsetning margræðra orða í orðabókum almennt er ekki vandkvæðalaus og enn 

hefur engin algild lausn verið fundin. Hinar ýmsu framsetningar ráðast t.d. af hefðum 

og venjum fyrir framsetningu þessara orða í hverju landi fyrir sig og af plássinu í 

prentuðum orðabókum, af merkingarlegum þáttum o.s.frv. Það þarf því að ræða það 

hvernig margræð tákn eru sýnd í nýju íslensku táknmálsorðabókinni. Benda skal á að 

enginn samræmdur staðall er til um þetta málefni í gerð táknmálsorðabóka frekar en 

annarra orðabóka. 

 Eins og áður sagði fylgja munnhreyfingar táknum og í mörgum tilvikum er 

það munnhreyfingin, hvort sem hún er raddmáls- eða táknmálsmunnhreyfing, sem 

greinir að merkingar þeirra. Form táknanna er þá alveg eins en ekki munnhreyfingin. 

Þess vegna þarf að finna laus á því hvernig slík tákn eru sýnd í orðabókinni. Hér þarf 

að svara spurningunni: Þarf að taka mið eingöngu af merkingu tákna, hvort hana sé 

hægt að leiða af einhverri sameiginlegri merkingu táknanna, sem eru með sama formi, 

eða hvort munnhreyfingin er einnig afgerandi? Hvernig á að setja slík tákn fram? 

Lausnin sem hér er bent á byggist á því að taka þarf mið bæði af merkingu tákna og 

munnhreyfingu þeirra. Lítum nánar á nokkur dæmi: 

 

(104) FERÐALAG (sbr. myndband: FERÐALAG.mpg) 

 SVEIT  (sbr. myndband: SVEIT.mpg) 

 

Táknin í (104) eru sýnd sem sjálfstæðar flettur vegna þess að merkingarnar ferðalag 

og sveit er ekki hægt að leiða af einhverri sameiginlegri „aðalmerkingu“ flettiorðanna 

(sbr. Svensén 2004:120). Munnhreyfingin sem fylgir þessum táknum er ólík. 

 Málið vandast þegar hægt er að leiða merkingarafbrigðin úr einhverri 

sameiginlegri aðalmerkingu og þá er talað um margræðni (Svensén 2004:120). Í 

dæminu hér á eftir er form táknanna eins en ólíkar munnhreyfingar fylgja táknunum. 

Merkingarnar eru gefnar í sömu orðsgrein: 
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(105) TÁKN  1. gluggi 

   2. ferhyrningur; eitthvað sem er ferhyrnt 

 
Sú merking sem má teljast sameiginleg er „umgjörð“ eitthvað með fjögur horn. 

Munnhreyfingin er sýnt með myndbandi sem fylgir hvorri merkingu fyrir sig í 

orðsgreininni Upplýsingar glatast ekki. Formið er eins, merkingarnar er hægt að leiða 

úr einhverri sameiginlegri merkingu og hvort myndband fyrir sig sýnir viðkomandi 

munnhreyfingu; sbr. dæmi BRUN í Ordbog over Dansk Tegnsprog. Táknið er 

margrætt og merkingarafbrigðin er hægt að leiða úr einhverri sameiginlegri 

aðalmerkingu. Táknið merkir ‘brun’ og ‘kaffi’. Viðeigandi munnhreyfing fylgir 

hverju merkingarafbrigði. En munnhreyfingin fyrir merkingarafbrigðið ‘kaffi’ er ekki 

sýnd á neinn hátt heldur er munnhreyfingin ‘brun’ látin nægja fyrir merkinguna ‘kaffi’ 

þó að hún eigi ekki við. 

 Táknið er sýnt með ljósmynd+glósu+ jafnheiti í táknalistanum. Notandinn 

getur smellt á viðkomandi jafnheiti, t.d. fyrir merkingu númer 2 og þá fær hann 

orðsgreinina sjálfa en einnig viðkomandi myndband fyrir þetta jafnheiti með 

viðeigandi munnhreyfingu: 

 

(106) TÁKN 1. gluggi <glugg> (sbr. myndband: GLUGGI.mpg) 

  2. ferhyrningur; eitthvað sem er ferhyrnt <fífífí> 

     (sbr. myndband: FERHYRNINGUR.mpg) 

 

Jafnheitin eru í formi hlekkja þegar um slík tákn er að ræða. Hvað ljósmyndina varðar 

þarf að benda á að andlitið getur ekki verið hlutlaust með á slíkum táknum. Slíkar 

ljósmyndir eru sýndar með munnhreyfingunni fyrir fyrstu merkinguna. Þetta er ekki 

endilega góð lausn því ólíkar munnhreyfingar fylgja þessu formi tákns en í þessum 

tilvikum þarf að gera málamiðlun. Gert er ráð fyrir því að myndbandið með 

viðkomandi munnhreyfingu nægi til að notandinn átti sig á því hvernig táknið í 

viðkomandi merkingu er gert. Munnhreyfing fyrir viðkomandi merkingu er sýnd á 

þann hátt sem rætt var í kafla 4.6. 

 

4.10.3 Kynning á flettum og dæmum í nýrri íslenskri táknmálsorðabók. 

Annað sem þarf að huga að við gerð táknmálsorðabókar tengist kynningu 

flettiorðanna vegna þess að ekki er hægt að rita orðasafnseiningarnar. Táknin eru sýnd 
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í myndbandi af manneskju. Vísað er til þessarar manneskju sem kynnis. Kynnirinn er 

heyrnarlaus manneskja frá fæðingu, hefur náð mjög góðum tökum á móðurmálinu og 

ákjósanlegast er að hún hafi tekið þátt í vinnunni við nýju íslensku 

táknmálsorðabókina og þekki til hugmyndafræðinnar að baki henni. Annað kemur 

ekki til greina vegna þess að orðabókin er frá íslensku táknmáli yfir á íslensku og það 

væri óviðeigandi ef heyrandi manneskja, s.s. einhver sem hefur tekið þátt í gerð 

orðbókarinnar eða túlkur sýni táknin. 

 Það eru tveir aðalkynnar og einn varakynnir. Tveir aðalkynnar geta hjálpast að 

við kynninguna, lesið yfir hjá hvor öðrum og rætt vafaatriði. Það er þörf á varakynni 

vegna þess að vinnan að táknmálsorðabók getur staðið í nokkur ár og ekki er hægt að 

segja til um mannlega þáttinn. Annar aðalkynnanna gæti t.d. þurft að hætta störfum af 

ýmsum ófyrirsjáanlegum ástæðum. 

 Það að nota einn kynni, ef hægt væri, má líkja við leturgerð og leturstærð 

flettiorða í orðabókum á tungumálum. Ekki eru almennt notaðar ólíkar leturgerðir og -

stærðir í orðabókum fyrir flettiorðin þó undantekningar séu til. Það að nota aðeins 

einn kynni myndi auðvelda frekari rannsóknir á orðaforða íslensks táknmáls því hann 

er kynntur sem einsleitur. 

 Þess sem er krafist af kynnunum er að byrjunar- og endastaða handa sé eins 

fyrir öll tákn í öllum myndbandsupptökum. Óþarfar líkamahreyfingar eru óæskilegar 

(sbr. Táknabankann: Kynnir hreyfist alltaf til vinstri við upphaf tákns). 

 

4.11 Lokaorð 

Aðalumræðuefni þessa kafla hefur verið tillaga um gerð nýrrar rafrænnar íslenskrar 

táknmálsorðabókar með jafnheitum og skýringum á íslensku handa almenningi. Fyrst 

var gefið yfirlit yfir þau verk sem tengjast gerð táknsmálsorðabóka á Íslandi. Ein 

táknmálsorðabók er til en ýmis verkefni tengd táknmálsorðabókafræði hafa verið 

unnin hérlendis, sum á vegum SHH en sum eru lokaritgerðir í táknmálsorðabókafræði 

við H.Í. Engin rafræn íslensk táknmálsorðabók er til. Í köflunum sem fylgja á eftir var 

gerð ítarleg grein fyrir helstu þáttum sem tengjast gerð táknmálsorðabókarinnar, m.a. 

handa hverjum hún er, hversu umfangsmikil hún eigi að vera,  efnisöflun, efnisval, 

efnisskipan o.s.frv. Þar sem enginn orðabókargagnagrunur um íslenskt táknmál er til, 

þarf að byrja á honum. Fyrst með því að safna táknum og næst að lýsa þeim, frá 

sjónarhorni form- og merkingarfræðanna. Næst þarf að velja tákn í 

táknmálsorðabókina og er þetta val háð ýmsum atriðum. Það er ekki nóg að safna 
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táknum og velja þau í táknmálsorðabók, heldur þarf að raða þeim í hana eftir 

lögmálum sem eru einkennandi fyrir táknmál almennt, t.d. eftir handformi og 

myndunarstað. Aðgangur að táknunum þarf að vera sem notendavænstur og ýmsir 

aðgangsmöguleikar voru kynntir. Þess er vænst að sumir þeirra verði notaðir oftar en 

aðrir, s.s. aðgangurinn eftir íslensku orði, eitthvað sem má búast við að nýtist 

aðalnotendahópnum vel, þ.e. almenningi með litla kunnáttu í íslensku táknmáli. Þær 

upplýsingar sem eru gefnar um flettuna þurfa að fullnægja þeim kröfum sem 

hugsanlegir notendur myndu gera. Þær þurfa að gefa vitneskju m.a. um 

hljóðkerfisfræðilega uppbyggingu hennar og um ólíka merkingarfræðilega þætti. 

Dæmi um notkun hennar þurfa að vera til staðar ásamt upplýsingum um hömlur á 

notkun flettunnar ef við á. Gerð orðabóka almennt er ekki vandalaust verk. Ýmis 

almenn vandamál voru rædd í síðasta kaflanum og bent var á hugsanlegar úrlausnir 

þeirra. Fyrirliggjandi tillaga gerir ráð fyrir að gerð nýrrar íslenskrar 

táknmálsorðabókar í heild sinni byggist á erlendum táknmálsorðabókum en sumt í 

henni hefur ekki beinar samsvaranir í þeim, eins og skipting tákna í stak- og 

tvíhandartákn í aðganginum eftir handformi og aðgangur eftir efnisskrá með myndum.  

 Tillagan um nýja íslenska táknmálsorðabók sem er kynnt í þessari ritgerð, er 

fyrsta tillagan um rafræna táknmálsorðabók á Íslandi. Hún er frá íslensku táknmáli 

yfir í íslensku, þar sem jafnheiti eða skýringar til táknanna eru gefin. Hún er ætluð 

almenningi en fyrst og fremst þeim sem hafa áhuga á íslensku táknmáli en hafa ekki 

mikla kunnáttu á því sviði. Hún er einnig ætluð nemendum í táknmálsfræði, 

nemendum á táknmálsnámskeiðum, foreldrum heyrnarlausra barna og jafnvel túlkum. 

Mismunandi hópar hafa mismunandi þarfir og þess vegna þarf að gæta þess 

sérstaklega vel að uppfylla þær eftir bestu getu. Þetta er mögulegt m.a. með því m.a. 

(1) að vanda valið á táknum í orðabókina, (2) að sýna tákn með myndböndum, þ.e. í 

þrívídd, (3) að greiða notendunum auðveldan og fjölbreyttan aðgang að 

uppflettiorðunum og (4) að sýna allar upplýsingar um uppflettiorðin á kerfisbundinn 

hátt, (5) að gæta að framsetningu tákna sem eru samyrði, margræð eða samheiti, (6) 

að gæta einnig að uppsetningu upplýsinganna á skjánum svo notandinn sé ekki 

kaffærður með óþarfa upplýsingum, (7) að nota ólíkar millivísanir í formi krækja. 

Tímaáætlunin fyrir orðabókina er fjögur ár og áætluð stærð hennar er u.þ.b. 2000 

uppflettiorð.  
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5. Lokaorð 

Líkt og komið hefur fram var orðið tímabært að lögð yrði tillaga um nýja íslenska 

táknmálsorðabók og ætti þessi nýja íslenska táknmálsorðabók að byggjast á 

málvísindalegum forsendum en ekki einungis að vera orðalistar þar sem orðum úr 

raddmáli eru gefin tákn á íslensku táknmáli. Orðabókin átti frá upphafi að vera rafræn. 

 Eins og rætt var í þessari ritgerð og nánar í kafla 2, er ekki eitt alþjóðlegt 

táknmál fyrir allan heiminn, heldur hefur hver þjóð sitt táknmál. Táknmál heimsins 

eru mis skyld hvert öðru eins og gildir um raddmál. Þrátt fyrir að táknmál séu mörg og 

misjöfn er almennt auðveldara fyrir notendur þeirra að hafa samskipti sín á milli á 

heimsvísu en fyrir notendur raddmála. Samanburðarrannsóknir á ólíkum táknmálum 

eru til og eru þær af ýmsum toga, s.s. rannsóknir sem tengjast málfræði táknmála og 

rannsóknir sem tengjast orðasafni táknmála. Þessar rannsóknir sýna bæði hvað er líkt 

og hvað er ólíkt með táknmálum. 

Það sem einkennir táknmál almennt er að þau hafa ekki hljóð og ritkerfi. 

Hendur og líkami koma í stað raddar og sjón í stað heyrnar. Táknmál og raddmál eiga 

ýmislegt sameiginlegt. Bæði málkerfin hafa hljóðkerfi, mismunandi beygingar, 

orðmyndir og setningar. Táknmál er framkallað og myndað á sama stað í heilanum og 

raddmál, þ.e. málstöðvarnar eru þær sömu hvort sem um er að ræða raddmál eða 

táknmál. Aðalmunurinn á málunum er sá að táknmál eru sjónræn og skynfærin eru 

ekki þau sömu og notuð eru í raddmálunum. Virkt tjáningartæki í táknmálum eru 

hendurnar. 

Orðasafnseiningar táknmála kallast tákn. Orðið tákn í íslensku hefur margræða 

merkingu og er notað m.a. fyrir málvísindalega fyrirbærið tákn og orðasafnseininguna 

í táknmálum almennt. Tákn í táknmálum geta verið íkonísk og tilviljunarkennd en orð 

í raddmálum eru tilviljunarkennd að undanskildum hljóðgervingunum sem eru þó 

ólíkir á milli tungumála. Tákn í táknmálum eru orðmyndir, talmálsorð, les og 

málfræðileg orð. Þ.e.a.s. tákn eru ekki frábrugðin orðum í grundvallaratriðum hvað 

mismunandi merkingar sem liggja að baki hugtakinu orð snertir. 

Venja er í táknmálum að fjalla um hugtökin frosið og frjótt orðasafn en 

hugtökin lærð og virk orðmyndun í raddmálum um sama fyrirbæri. Frosna orðasafnið 

er orðasafn hugans, þar sem þau tákn eru geymd sem málnotandi kann og hefur á 

valdi sínu að nota. Frjóa orðasafni er orðasafn sem nýtist bæði til að mynda ný orð og 

til að túlka ný orð. 
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 Tákn eru búin til úr grunnbreytum sem heita: handform, myndunarstaður, 

hreyfing, afstaða handar og látbrigði. Í ritgerðinni voru færð rök fyrir notkun 

hugtaksins grunnbreyta í staðinn fyrir færibreyta eða eining. Þessar grunnbreytur eru 

stundum taldar vera sambærileg fónemum í raddmálum en stundum aðgreinandi 

þáttum. Sumir fræðimenn hafa álitið grunnbreytuna hreyfingu og fyrirbærið kyrrstöðu 

sambærileg atkvæðum í raddmálum. Það var einnig rætt í kafla 2 að látbrigðin eru ein 

grunnbreytanna fimm sem mynda tákn. Mikilvæg látbrigði við myndun tákna eru 

munnhreyfingarnar sem fylgja táknum. Hlutverk þeirra er m.a. að greina að merkingu 

tákna eða að bæta við merkinguna. 

 Þar sem þessi ritgerð fjallar um orðabókarfræði er óhjákvæmilegt að 

morfólogía í táknmálum og ólík morfólogísk ferli séu skoðuð nánar. Umræðan í kafla 

í 2.4.1 leiddi í ljós að táknum sem og orðum má skipta niður í orðhluta sem bera 

merkingu og hafa málfræðilegt hlutverk eða morfem. Morfemið er minnsta 

merkingarbæra einingin í táknmálum líkt og í sem raddmálum. Morfemin geta verið 

frjáls eða bundin, haft málfræðilegt og merkingarlegt hlutverk, og verið virk eða 

óvirk. Helsta niðurstaðan er sú að undirstaðan í uppbyggingu táknmála er ekki 

frábrugðin þeirri sem er í raddmálum. 

 Morfológískt ferli tengist því hvernig orð eða tákn eru mynduð, þ.e. myndun 

nýrra orðasafnseininga. Tákn geta verið búin til á ólíkan hátt, t.d. með lexikalískri 

útvíkkun, endurtekningu hreyfingar, afleiðslu, samsetningu, töluinnlimun, myndun 

tilviljunarkenndra og íkónískra tákna, bendingum, lánstáknum, fingrastöfun, nýyrðum 

og skammstöfunum. Hægt er einnig að gera smá breytingu á táknum, bæði táknum 

sem eru nafnorðskennd og sagnorðskennd. Smábreyting nafnorða tengist m.a. 

endurtekningu tákna í fleirtölu, notkun aðskeyta til þess að sýna eign og breytingu á 

myndunarstað og hreyfingu. Smábreyting sagnorða í táknmálum tengist hætti, horfi 

og samræmi milli frumlags og andlags. 

Eðli og einkenni ólíkra tegunda sagna var rætt og sérstaklega var lögð áhersla 

á fjölþáttasagnir. Færð voru rök fyrir því í kafla 2.4.2.2.2 að hugtakið fjölþáttasögn 

yrði notað þegar vísað er til svokallaðra próformasagna eða flokkaraumsagna. 

Meginrökin voru þau að handformið í þessum sögnum getur haft ólík hlutverk, m.a. 

að endurvísa (próform) eða að ákvarða nánar það sem um var rætt (flokkari) og þess 

vegna er ekki viðeigandi að vísa til heils hóps sagna á grundvelli annars hvors 

hlutverksins. Margir þættir sameinast í þessum sögnum, handform, hreyfing, 
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staðsetning, meðhöndlun, lögun o.s.frv. og því kemur tillagan fyrir heiti sagnanna; 

fjölþáttasagnir. 

 Í kafla 2.4.2.2.2 var einnig sýnt fram á að fræðimenn eru almennt ekki 

sammála um hugtakanotkunina hvað varðar ferli í táknmálum. Fræðimenn nota þau 

hugtök sem þeim finnst passa best við kenningu sína í staðinn fyrir að nota samræmd 

hugtök og útskýra kenningarnar út frá þeim. Þetta skapar oft rugling og lesandinn þarf 

að vera vel lesinn svo hann átti sig á því hvað átt er við í tiltekinni grein, þegar ný 

hugtök eru kynnt til sögunnar eða öðruvísi hugtök eru notuð enn þau sem hann þekkir 

fyrir. Sem dæmi má nefna mismunandi hugtök yfir fjölþáttasagnir og munnhreyfingar. 

 Kafli 3 var tileinkaður hugtökum í orðabókafræði sem tengjast ritgerðinni en 

einnig ýmsum táknmálsorðabókum sem til eru víða um heiminn. Rætt var um eðli 

ýmissa hugtaka, en meðal þeirra mikilvægustu fyrir þessa ritgerð eru viðfangsmál, 

markmál, L1, L2, fletta eða uppflettiorð, flettugrein, efnisöflun, efnisval og 

efnisskipan svo eitthvað sé nefnt. Helstu niðurstöður varðandi gerð táknmálsorðabóka 

almennt eru þær að gerð táknmálsorðabóka á málvísindalegum forsendum er ekki 

frábrugðin gerð orðabóka almennt. 

 Kafli 4 var veigamesti kaflinn í ritgerðinni vegna þess að þar er lögð tillaga 

um nýja íslenska táknmálsorðabók. Þar er bent á að það er löngu orðið tímabært að 

búa til íslenska táknmálsorðabók því sú sem er til er orðin úrelt. Tæknin hefur þróast 

og gerir okkur það kleift að búa til orðabækur á rafrænu formi. Það form býður upp á 

að sýna táknin eins og þau eru í eðli sínu, þ.e. í þrívídd. Áralöng hefð er fyrir því um 

allan heim að sýna táknin með ljósmyndum eða teikningum í táknmálsorðabókum á 

pappír. En það er að breytast með örum tækniframförum og ákveðið var að nýja 

íslenska táknmálsorðabókin yrði á rafrænu formi. Rafræna formið hefur upp á margt 

að bjóða umfram útgáfuformið á pappír en það krefst þess að finna lausnir á ýmsum 

vandamálum, t.d. hvernig aðgangurinn og meginskipan í orðabókinni eigi að vera svo 

að sem best sé náð utan um efnivið orðabókarinnar og að orðabókin sé notendavæn. 

Eins og sýnt var fram á er gerð táknmálsorðabóka ekki frábrugðin gerð orðabóka 

almennt. Fyrst þarf að ákveða fyrir hverja tiltekin orðabók er og hverjar þarfir þeirra 

eru. Nýja íslenska táknmálsorðabókin er ætluð almenningi með íslensku að 

móðurmáli og hefur einhverja kunnáttu í íslensku táknmáli. Þarfir þeirra geta verið 

ólíks eðlis, svo sem að þurfa að skilja tiltekið tákn, að þurfa á jafnheiti eða skýringum 

fyrir tiltekið tákn að halda, að vilja rannsaka íslenskt táknmál með því að skoða ólík 

tákn og athuga hvað hópur tákna hefur sameiginlegt eða hvað er ólíkt með táknum 
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innan ákveðins hóps o.s.frv. Næst þarf að ákveða tímaramana fyrir vinnslu 

orðabókarinnar og hefjast handa við að afla efnis í orðabókina. Ólíkar leiðir eru farnar 

og tengjast þær fyrst og fremst þeirri staðreynd að enginn orðabókargrunnur er til fyrir 

íslenskt táknmál. Það leiðir til þess að það þarf að rannsaka orðasafnseiningar íslensks 

táknmáls frá grunni. Þegar efninu í orðabókina hefur verið safnað þarf að velja í hana. 

Valið tengist m.a. stærð orðabókarinnar, tegund, hlutverki og notendahópum 

orðabókarinnar. Gert er ráð fyrir því að nýja íslenska táknmálsorðabókin innihaldi 

u.þ.b. 2.000 tákn, að hún sé tvímála orðabók, frá íslensku táknmáli yfir á íslensku, að 

hlutverk hennar sé að stuðla að skilningi á því sem sagt er á íslensku táknmáli og vera 

hjálpargagn við túlkun frá íslensku táknmáli á íslensku. Því næst þarf að ákveða hvaða 

tegundir upplýsinga eiga að vera í henni og gera grein fyrir því hvaða gagn notandinn 

muni hafa af þeim í tengslum við þarfir hans. Þær tegundir upplýsinga sem lagt er til 

að verði í nýju íslensku táknmálsorðabókinni tengjast formi flettunnar, merkingu 

hennar og notkun í samhengi. Ýmsar viðbótarupplýsingar eru einnig gefnar, s.s. um 

hömlur á notkun uppflettiorðsins, kynslóðabundna notkun þess. Mikilvægustu 

viðbótarupplýsingar eru um munnhreyfingar með táknum, bæði raddmáls- og 

táknmálsmunnhreyfingar. En það er ekki nóg að afla efnis, velja úr því og ákveða 

tegundir upplýsinga. Það þarf einnig að setja upp þær upplýsingar sem eru gefnar um 

fletturnar, eitthvað sem ræðst af eðli flettnanna, hvort þær sé einræðar og tilheyri 

einum orðflokki eða hvort þær séu margræðar og tilheyrir fleiri orðflokkum. 

Eins og áður var sagt, þarf að finna lausn á því hvernig meginskipan og 

aðgangur í orðabókinni á að vera. Lagt var til að meginskipan yrði á tvenna vegu; eftir 

handformi og myndunarstað, sérstaklega með tilliti til þess að enginn samræmdur 

staðall er til fyrir innbyrðis röðun tákna í táknmálsorðabók. Rökin fyrir meginskipan 

eftir handformi voru þau að handformið er ein af grunnbreytunum fimm og er það 

oftast nefnt fyrst þegar rætt er um myndun tákna. Táknum er skipað enn frekar 

innbyrðis undir meginskipan eftir handformi og það má segja að kerfið sem lagt var til 

að yrði notað sé hliðstætt stafrófinu í raddmálunum. Fyrirmynd þessa kerfis er frá 

Dönum komin. Meginskipan og aðgangurinn í orðabókina eru nátengd atriði. 

Meginskipan er ytri aðgangurinn. Fjórar aðgönguleiðir eru skilgreindar fyrir 

orðabókina. Fyrirmyndin er sótt í erlendar táknmálsorðabækur og í Lexin 

orðabækurnar. Aðgönguleiðirnar eru sem hér segir: eftir handformi, eftir 

myndunarstað, eftir íslensku orði og eftir efnisskrá með myndum. Mismunandi 

aðgönguleiðir ættu að nýtast vel stærsta notendahópi orðabókarinnar, þ.e almenningi. 
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Mismunandi aðgönguleiðir auka möguleikana á að hver og einn finni það sem hann 

leitar að. Notandinn fær táknalista sem inniheldur þær niðurstöður sem hafa fundist. 

Táknalistinn er í formi ljósmynda af táknum auk glósa og jafnheita. Hluti af 

táknalistanum birtist hverju sinni. Táknalistinn er síðasta skrefið í aðganginum að 

flettugreininni. 

 Aukaupplýsingarnar í orðabókinni, sem þessi ritgerð fjallaði um, sjást undir 

efnisyfirlitinu. Þar eru almennar upplýsingar um íslenska táknmálsorðabók, 

notkunarleiðbeiningar og leitaraðferðir, skýringar á skammstöfunum og kóðum en 

einnig málfræðiyfirlit fyrir íslenskt táknmál. Krækjur af ólíkum toga eru notaðar víða í 

orðabókinni og vísa til upplýsinganna sem eru að finna undir efnisyfirlitinu. Í 

hjálpstrengnum er gefið svar við algengum spurningum er tengjast vandamálum við 

notkun orðabókarinnar. 

 Ætlunin var að leggja fram tillögu um nýja íslenska táknmálsorðabók. Allt það 

sem kemur fram í þessari tillögu má endurskoða og ræða betur ef af gerð íslenskrar 

táknmálsorðabókar verður. Þá gæti jafnvel komið í ljós að ýmislegt lagt hefur verið til 

óframkvæmanlegt eða erfitt í framkvæmd og að hugsanleg sé einhver önnur lausn 

betri. Eflaust er einhverjum spurningum enn ósvarað en markmið ritgerðarinnar var að 

leggja tillögu um orðabók sem er raunhæf og er byggð á fræðilegum forsendum. 

Hvort orðabókin muni einhvern tíma líta dagsins ljós er óráðin gáta því skortur á 

fjárveitingum hefur stöðvað allar tilraunir til gerðar íslenskrar táknmálsorðabókar 

síðastliðin tuttugu ár. Vonandi verður raunin ekki sú í þessu tilviki. 
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