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Ágrip 

 

Í ritgerðinni eru borin saman landatákn Evrópuþjóða og tákn heimsálfanna í íslensku, 

dönsku og bresku táknmáli. Markmiðið er að athuga hvort landatáknin séu eins eða 

lík á þessum þremur táknmálum og hvort táknin eigi rætur sínar að rekja til 

upprunatáknmálsins. Einnig er skoðað hvort landatáknin í íslensku táknmáli hafi 

breyst frá því táknmálsorðbók Félags heyrnarlausra var gefin út árið 1987. Stuðst er 

við rannsókn á landatáknum sem Russell Aldersson framkvæmdi árið 2008.  

Í upphafi er farið lauslega yfir sögu táknmálanna þriggja til að skoða hvort 

einhver sögu- eða menningarleg tenging sé á milli þessara táknmála. Þar kemur fram 

að íslenskt og danskt táknmál eiga söguleg tengsl því að heyrnarlaus börn á Íslandi 

voru send til Danmerkur í skóla til ársins 1868.  

Táknmyndun er skoðuð og borin saman við myndun orða. Sérstaklega eru 

skoðuð tákn sem fengin eru að láni úr örðum málum, þar sem landatákn eru oft 

lánstákn frá upprunamálinu. Fjallað er um tengsl nafnatákna og landatákna sem hvort 

tveggja eru sérnöfn. Gerð er grein fyrir tveimur íslenskum rannsóknum og einni 

sænskri, þar sem fjallað er um myndun nafnatákna.  

Valin voru 52 tákn Evrópuþjóða og heimsálfanna, þau glósuð og flokkuð eftir 

því hversu lík þau voru:  Eins, lík eða ólík. 

Niðurstaða rannsóknarinnar er sú, að lánstákn milli mála eru ekki eins algeng 

og ég hafði talið. Í flestum tilvikum hefur orðið einhver breyting á táknunum. Mér 

tókst að finna líkindi milli 31 tákns úr táknmálunum þremur og þar af aðeins sjö sem 

voru eins. Mest var samræmið milli þess íslenska og þess danska. Flest táknin í 

táknmálsorðabókinni höfðu ekkert breyst, en nokkrum hafði verið breytt til samræmis 

við upprunatáknmálið. Niðurstöður rannsóknar höfundar og rannsóknar Aldersson 

voru ólíkar. Samkvæmt Aldersson voru 25 tákn af 30 eins í íslenska og danska 

táknmálinu, en samkvæmt höfundi voru þau 20. Af þessum 25 táknum Alderssons 

voru fimm metin lík eða ólík í rannsókn höfundar.  
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1. Inngangur  

 

Í táknmálum eru til margar leiðir til táknmyndunar. Táknin og hendurnar sem 

mynda þau eru lykillinn að samskiptum margra heyrnarlausra. Í öllum málum, hvort 

sem um er að ræða táknmál eða raddmál, á sér stað stöðug þróun. Landatákn eru heiti 

á löndum, sérnöfn, rétt eins og nöfn einstaklinga og landa í raddmáli. Ég mun leitast 

við að svara spurningunni, um hvort landatákn séu fjölþjóðleg, það er hvort þau séu 

eins í fleiri táknmálum. Til þess að svara þessu verða borin saman landatákn í 

íslensku, dönsku og bresku táknmáli. Tilgangur rannsóknarinnar er sem áður sagði að 

bera saman landatákn í áðurnefndum táknmálum; íslensku táknmáli (ÍTM), dönsku 

táknmáli (DTS) og bresku táknmáli (BSL). Valið er að skoða landatákn allra 

Evrópuþjóða og tákn heimsálfanna í þessum þremur táknmálum. Táknmálin eru valin 

út frá því að gert er ráð fyrir því að talsverð menningartengsl og samskipti  

heyrnarlausra séu í þessum þremur löndum. Byrjað er að bera málin þrjú saman og 

skoða hvort táknin séu eins. Næst eru þau tákn, sem ekki eru eins, skoðuð með tilliti 

til þess hvort eitthvað sé líkt með þeim. Til dæmis, hvort handformið sé eins eða 

myndunarstaðurinn sá sami. Einnig er athugað hvort greina megi hvort táknið eigi 

rætur í upprunatáknmálinu. Með upprunatáknmáli er hér átt við það táknmál sem 

táknið er upprunnið í og verður þetta hugtak notað hér eftir. Að lokum er skoðað 

hvort táknin hafi breyst að einhverju leyti í íslensku táknmáli frá útgáfu 

táknmálsorðabókar Félags heyrnarlausra 1987. 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á orðasöfnum í táknmálum, en engin 

þeirra hefur fjallað sérstaklega um landatákn, ef frá er talin rannsókn Russells 

Aldersson (2008) sem náði til 30 landatákna auk fleiri tákna. Þessi rannsókn sem hér 

verður gerð grein fyrir tekur hins vegar aðeins til landatákna þar sem alls eru skoðuð 

52 tákn í þremur málum. Stuðst er við rannsókn Aldersson (2008) ásamt heimildum 

frá honum um breskt táknmál.  
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2. Íslenskt, danskt og breskt táknmál 

 

2.1. Heyrnarlausir sem ein þjóð 

Þjóð er hópur fólks sem hefur sameiginlegt tungumál og menningu, 

sameiginlega sögulega arfleið og minningar. Þjóð býr einnig oftast á samfelldu 

landsvæði með gagnkvæm innri tengsl (Íslensk orðabók, 2007:1205). Það má því 

segja að döff
1
 einstaklingar á Íslandi séu ein þjóð en með döff er átt við einstakling 

sem fæðist heyrnarlaus og hefur táknmál sem móðurmál (Ladd, 2003:xvii). 

Samkvæmt Lane (1996:139) mynda döff einstaklingar eina þjóð, vegna þess að þeir 

eiga sameiginlegt tungumál og menningu, eins og myndlist, leiklist, kímni og 

bókmenntir. 

Táknmálsbannið er dæmi um sögu og minningar sem sameinar döff 

einstaklinga um allan heim. Bannið á rætur sínar að rekja til ráðstefnu í Mílanó árið 

1880 þar sem tekin var ákvörðun um að hætta að nota táknmál í kennslu, en nota þess 

í stað raddmál. Heyrnarlausum kennurum var því bannað að kenna í 

heyrnleysingjaskólum og svokölluð raddmálsstefna tekin upp (Ladd, 2003:30 & Lane, 

1996:61 & 177). Saga sem þessi hjálpar döff einstaklingum hvar sem er í heiminum 

til þess að standa saman og standa vörð um sín réttindi.  

 

2.2. Táknmálin þrjú  

Íslenskt táknmál (ÍTM) er fyrsta mál heyrnarlausra á Íslandi og líkist um 

margt dönsku táknmáli, en telst þó ekki mállýska í dönsku táknmáli (Bergman & 

Engberg-Pedersen, 2010:82). Talið er að 200-300 einstaklingar noti íslenskt táknmál 

(Rannveig Sverrisdóttir, 2005:14). 

Kennsla heyrnarlausra hófst ekki Íslandi fyrr en 1868 þegar séra Páll Pálsson 

hóf kennslu á heimili sínu á Prestbakka. Árið áður hafði Páll verið skipaður kennari 

mál- og heyrnarlausra á Íslandi (Reynir Berg Þorvaldsson, 2010:15-17). Hann 

stundaði kennslu heyrnarlausra í rúm 20 ár (Reynir Berg Þorvaldsson, 2010:27).  

Áður en skólinn var stofnaður á Íslandi voru íslensk heyrnarlaus börn send til 

Danmerkur í Konunglega mál- og heyrnleysingjaskólann í Kaupmannahöfn. Börnin 

hófu yfirleitt nám við skólann 9-13 ára gömul en námstíminn var fjögur til sjö ár. 

                                                 
1 Döff þýðir að vera heyrnarlaus, tala táknmál og tilheyra menningarsamfélagi döff. Döff er tökuorð úr 
táknmálinu og er dregið af munnhreyfingu táknsins (Félag heyrnarlausra, á.á.). 
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Danska stjórnin var mjög hlynnt því að heyrnarlausum börnum væri gert kleift að 

mennta sig í heimalandi sínu, enda var mjög dýrt að send þau til náms í Danmörku 

(Reynir Berg Þorvaldsson, 2010:7-8).  

Séra Páll var alþingismaður og hann lagði fram tvö frumvörp á Alþingi árið 

1869 er vörðuðu heyrnarlausa. Fyrra frumvarpið fjallaði um skólaskyldu 

heyrnarlausra barna, en það seinna fól í sér að sérstakur skóli yrði stofnaður fyrir 

heyrnarlausa. Rök Páls fyrir stofnun sérstaks skóla fyrir heyrnarlausa voru þau, að 

börnin sem lærðu í Danmörku hefðu ekki fengið neina kennslu í íslensku, heldur 

aðeins lært dönsku og fingramál til tjáningar. Þegar heim var komið höfðu þau engin 

not fyrir dönskuna. Frumvarpið um skólaskyldu heyrnarlausra var samþykkt á alþingi 

en hitt var fellt (Reynir Berg Þorvaldsson, 2010:17-19). 

Eftir andlát Páls varð hlé á kennslu heyrnarlausra á Íslandi þangað til séra 

Ólafur Helgason stofnaði skóla heyrnarlausra á Stóra-Hrauni árið 1893 (Reynir Berg 

Þorvaldsson, 2010:28-29). Skólinn var á Stóra-Hrauni til ársins 1908 þegar hann var 

fluttur til Reykjavíkur og gerður að ríkisskóla undir stjórn Margrétar Th. Rasmus 

(Reynir Berg Þorvaldsson, 2010:39-40). Skólinn fluttist oft milli bygginga í 

Reykjavík, eða allt þar til nýtt húsnæði skólans var tekið í notkun í Öskjuhlíð árið 

1971 þar sem hann var til húsa þangað til hann var sameinaður Hlíðaskóla árið 2002 

(Reynir Berg Þorvaldsson, 2010:69 & 93). Árið 1999 var táknmáli bætt í 

aðalnámsskrá grunnskólanna, sem átti að stuðla að því að heyrnarlaus einstaklingur 

gæti haft táknmál sem fyrsta mál en íslenskt ritmál sem annað mál (Aðalnámsskrá 

grunnskólana. Íslenska, 1999:128). Það var svo ekki fyrr en 27. maí 2011, að 

samþykkt voru lög á alþingi þess efnis að táknmálið væri fullgilt mál samhliða 

íslensku máli (Félag heyrnarlausra, 2011:7 og Lög um stöðu íslenskrar tungu og 

íslensks táknmáls nr. 61/2011).  

 

Danskt táknmál (DTS) er fyrsta mál heyrnarlausra í Danmörku, en einnig eru 

notaðar eins konar mállýskur úr dönsku táknmáli í Grænlandi og Færeyjum. Talið er 

að um 5000 einstaklingar í Danmörku hafði táknmál sem fyrsta mál, þó ekki séu til 

opinberar tölur (Bergman & Engberg-Pedersen, 2010:75 & 83). 

Kennsla heyrnarlausra hófst í Danmörku árið 1805 eftir að læknirinn Castberg 

hafði fengið leyfi frá konungi til þess að læra kennsluaðferðir fyrir heyrnarlausa. 

Castberg notaði táknmál við kennslu. Eftir að hann lést árið 1823, fékk einn af 

kennurum skólans leyfi til þess að læra nýja aðferð við kennslu heyrnarlausra sem 
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byggist á því að kenna þeim að tala. Þessi kennsluaðferð tók síðan við árið 1890 og 

var við lýði í tæpa öld, þar til tvítyngisstefnan tók við. Á þessum árum lærðist danska 

táknmálið milli kynslóða innan samfélags heyrnarlausra utan veggja 

kennslustofunnar. Það var ekki fyrr en árið 1991 að danska táknmálið varð hluti af 

kennsluskrá heyrnarlausra í Danmörku (Bergman & Engberg-Pedersen, 2010:76-79). 

 

 Breskt táknmál (BSL) er fyrsta mál samfélags heyrnarlausra í Bretlandi (BDA 

British Deaf Association, á. á.). Talið er að um 80.000 heyrnarlausir einstaklingar hafi 

BSL sem fyrsta tungumál (R. Aldersson munnleg heimild, 1. maí 2011). 

 Fyrsti skóli heyrnarlausra í Bretlandi var stofnaður í Edinborg árið 1706 og þar 

var fyrst notað táknmál við kennslu. Eftir  Mílanóráðstefnuna árið 1880 þar sem 

táknmál var bannað, var farið að kenna heyrnarlausum að tala. Breskt táknmál var 

viðurkennt sem fullgilt mál af ríkisstjórn Bretlands árið 2003 (The History of 

Education in England, á. á. & Deaf info, á. á.).  

 

Tengsl íslensks og dansks táknmáls eru talsverð, þó að þau hafi þróast hvort á 

sinn veg. Leiða má líkum að því að þau byggi að einhverju leyti á sama grunni, þar 

sem íslensk heyrnarlaus börn voru áður send til náms í Danmörku. Málin hafa því 

söguleg tengsl. Hins vegar eru ekki til neinar heimildir um söguleg tengsl samfélags 

heyrnarlausra á Íslandi og í Bretlandi. Það má því ætla að íslenska táknmálið og það 

breska séu ólíkari.  
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3. Táknmyndun 

 

3.1. Grunnmyndun tákna 

 

Það var bandaríski málvísindamaðurinn Stokoe, sem fyrstur, árið 1960, benti á 

að táknmál væri ekki bara myndir í loftinu heldur fullgilt tungumál (Battison, 

1980:230-2). Hann bar kennsl á og lýsti reglulegu mynstri sem hann sá í táknunum í 

amerísku táknmáli. Hann sá að það var hægt að skipta táknum upp í smærri einingar 

og í framhaldinu skilgreindi hann þrjár megineiningar tákna; handform, myndunarstað 

og hreyfingu. Síðar bættu aðrir málfræðingar við tveimur einingum; afstöðu og 

munnhreyfingu (Sutton-Spence & Woll, 1999:155). Til þess að hægt sé að mynda 

tákn þurfa þessar fimm einingar að vera til staðar. Þær eru minnstu 

merkingargreinandi einingar táknmálsins. Sé einni einingu skipt út getur merking 

táknsins breyst (Valli & Lucas, 2000:17&19 og Rannveig Sverrisdóttir, 2005:15). 

Táknin eru mynduð í ákveðnu rými fyrir framan táknarann og kallast það táknrými 

(Baker-Shenk, Charlotte & Cokely, 1981:460).  

 

Einingarnar fimm má skilgreina á eftirfarandi hátt:  

(Sutton-Spence & Woll 1999:147-8 &155).  

Handform er skilgreining á því hvernig höndin lítur út þegar hún myndar 

táknið. Handformið sýnir hvort fingurnir séu krepptir eða réttir, hvort þeir snertist eða 

ekki og hvort hnefinn sé krepptur, ásamt öðrum mögulegum stöðum handarinnar. 

Myndunarstaður segir til um hvar táknið er myndað. Á líkama, í andliti eða í 

frjálsa rýminu eða annars staðar innan táknrýmisins.  

Hreyfingin sýnir hvernig höndin hreyfist, í hring, upp, niður ásamt öðrum 

mögulegum hreyfingum handarinnar.  

Afstaða segir til um hvernig höndin snýr, hvernig lófinn og fingurnir snúa við 

myndun táknsins. 

Munnhreyfing er sú hreyfing munnsins sem fylgir tákninu. Munnhreyfingar 

skiptast í raddmáls- og táknmálsmunnhreyfingar. Raddmálsmunnhreyfingar eru 

leiddar af raddmáli þess lands þar sem táknmálið er talað. Þær fylgja yfirleitt 

nafnorðum. Táknmálsmunnhreyfingar eru hins vegar upprunnar úr táknmálinu og því 

ekki hægt að tengja þær við raddmálið. Þær fylgja yfirleitt sagnorðum. 
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3.2. Stakhandar- og tvíhandatákn – virk og óvirk hönd 

 

Flest tákn eru mynduð með því að nota aðeins aðra höndina og eru þessi tákn 

kölluð stakhandartákn (e. one-handed signs) (Sutton-Spence & Woll, 1999:xviii). 

Einnig eru til tákn mynduð með báðum höndum og þau kallast tvíhandatákn (e.two-

handed signs) (Sutton-Spence & Woll, 1999:xviii). Við myndun tvíhandatákns eru 

ýmist báðar hendur á hreyfingu eða önnur á hreyfingu, en hin í kyrrstöðu (Valli & 

Lucas, 2005:196). 

Í táknmálsfræði er talað um virka og óvirka hönd í staðinn fyrir hægri og 

vinstri. Ástæðan er sú, að hægri hönd rétthentra táknara er virka höndin, þar sem hún 

er sterkari og liprari. Þessu er svo öfugt farið hjá örvhentum. Virka höndin er notuð til 

þess að mynda stakhandartákn, en þegar óvirka höndin bætist við, verður táknið 

tvíhandatákn. Óvirka höndin gegnir oft hlutverki grunns í tákninu (Sutton-Spence & 

Woll, 1999:xviii). 

 

3.3. Orð- og táknmyndun 

 

 Bæði er hægt að skipta táknum í táknmálum og orðum í raddmálum í minni 

einingar. Þær kallast morfem, sem er minnsta merkingarbæra eining málsins. Með því 

að setja saman þessi morfem er hægt að búa til ný orð og tákn (Valli & Lucas, 

2005:49-50 & Guðrún Kvaran, 2005:92). Þetta kallast orðhlutafræði sem er 

yfirhugtak og felur í sér orðmyndunarfræði og beygingarfræði. Í þessari ritgerð verður 

orðmyndunarfræðin einungis skoðuð, en hún lýsir því hvernig orð eru mynduð úr 

orðhlutum og öðrum orðum (Höskuldur Þráinsson, 1995:112).  

Eins og áður hefur komið fram, í kafla 3.1, eru það einingarnar fimm sem eru 

minnstu merkingarbæru einingar táknmáls og mynda því táknin. Allir hlutar orðsins, 

það er rót, stofn, aðskeyti og beygingarending gegna ákveðnu hlutverki við myndun 

þess (Guðrún Kvaran, 2005:7).  

Orð- og táknmyndun eiga sameiginlegar leiðir til myndunar nýrra orða og 

tákna. Hér á eftir verða þessum leiðum gerð ítarleg skil.  

Samsetning er það þegar tvö tákn eða tveir eða fleiri stofnar eru settir saman til 

að búa til ný tákn eða ný samsett orð. Dæmi um samsetningar í táknmáli er t.d. táknið 

FORELDRAR, sem er samsett úr táknunum PABBI og MAMMA. Dæmi um 
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samsetningar í raddmáli eru t.d. sjón-varp og mynd-band. (Valli & Lucas 2005:56) 

(Guðrún Kvaran, 2005:105). 

Afleiðsla er það kallað þegar orð eru leidd af öðrum orðum (Höskuldur 

Þráinsson, 1995:19-20). Afleiðsla er þekkt í amerísku táknmáli, sem sú leið til 

táknmyndunar þegar ferlið er sögn sem er notuð til þess að búa til nafnorð. Dæmi um 

þetta eru táknin fyrir sögnina að sitja og nafnorðið stóll sem eru eins. (Valli & Lucas, 

2005:51).  

Í íslensku eru orð mynduð af rót eða stofni með forskeyti eða viðskeyti sem 

leidd eru af rótinni eða öðrum orðum (Guðrún Kvaran, 2005:83). Dæmi; bakari sem 

er leitt af sagnorðinu að baka. 

Mál fá oft orð að láni úr örðum málum og þannig verða til ný orð. Helstu leiðir 

táknmála eru lán úr öðrum tungumálum, tákn sem verða til út frá stöfun orðsins í 

raddmálinu og að lokum táknmyndun þegar fyrsti stafur orðs í raddmálinu er notaður 

sem handform.  

Lánstákn er þriðja leiðin sem nefnd er til táknmyndunar. Tungumál fá lánuð 

tákn eða orð úr öðrum tungumálum sem þau komast í snertingu við (Sutton-Spence, 

1999:366). Tungumál blandast oft öðrum tungumálum, eins og til dæmis þegar 

innflytjendur læra nýtt tungumál og blanda því við móðurmál sitt. Táknmál eru í 

mestri snertingu við raddmál og blandast þeim því oftast. Þau blandast þó einnig 

öðrum táknmálum sem þau komast í snertingu við (Ann, 2001:47 & 49). Lán milli 

tungumála má skilgreina sem málfræðilegt form, sem er tekið úr einu tungumáli og 

sett í annað (Crystal, 1985:36). Gott dæmi um lánstákn milli táknmála eru landatákn 

og er það talin bein afleiðing aukinna tengsla milli heyrnarlausra í heiminum (Valli & 

Lucas, 2005:67). Málhafinn getur átt erfitt með að vita hvort hann er að nota lánstákn 

eða ekki, því að táknin eru oft orðin föst í málinu. BSL fær mest lánað úr ensku enda 

er það tungumálið sem BSL er í mestri snertingu við (Sutton-Spence & Woll, 

1999:216). Landatákn eru oft lánstákn úr upprunatáknmálinu, en þó má einnig finna 

landatákn sem eru samsett úr tveimur táknum. Dæmi um þetta er táknið 

GRÆNLAND í dönsku táknmáli sem er samsett úr táknunum GRÆNN og LAND. 

Með upprunatáknmáli er hér átt við það táknmál sem táknið er upprunnið í og verður 

þetta hugtak notað hér eftir. 

Dæmi um landatákn í BSL sem fengin eru að láni frá upprunatáknmálinu eru; 

AMERÍKA, FRAKKLAND, KÍNA, JAPAN, DANMÖRK, NOREGUR, 

AUSTURRÍKI, ÁSTRALÍA og TÆLAND. Þessi landatákn hafa í dag komið í 
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staðinn fyrir eldri landatákn í BSL, eða eru notuð með eldra tákninu og teljast orðin 

föst í tungumálinu (Sutton-Spence & Woll, 1999:217).  

Auðveldara er að ferðast milli landa en áður. Ferðir eru tíðari og ódýrari og 

fleiri eiga kost á því að ferðast. Því má ætla, að lánstákn verði algengari. Eins og fram 

hefur komið, standa döff einstaklingar í heiminum saman og hafa samskipti sín á 

milli, sem eykur líkur á því að tákn séu fengin að láni úr öðrum táknmálum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar staðfesta að mörg landatákn eru fengin að láni frá 

upprunalandinu og eru því lánstákn. 

Þessu má líkja við tökuþýðingu og aðlögun í íslensku. Með tökuþýðingu er átt 

við að búin eru til orð sem eru hliðstæð í gerð og merkingu og erlend orð. Dæmi um 

þetta er íslenska orðið flugpóstur sem er bein þýðing á enska orðinu airmail (Guðrún 

Kvaran, 2005:106). Með aðlögun er átt við erlend orð sem eru löguð að íslensku 

málkerfi, en bera þó keim af uppruna sínum (Guðrún Kvaran, 2005:106). 

Í báðum tilfellum eru orð fengin að láni úr örðu tungumáli og þau annað hvort 

aðlöguð eða hafa sömu merkingu og erlenda orðið. Sama gildir um táknmálin, sem fá 

lánað úr örðum táknmálum og raddmálum.  

 Lesgerð fingrastöfun (e. lexical) merkir táknmyndun sem verður til út frá 

stöfun orðsins í raddmálinu. Þetta á sér stað þegar nýtt orð kemur inn í táknmálið. Það 

er stafað í fyrstu, en eftir því sem það er stafað oftar, festist það í táknforðanum. Stafir 

eyðast og handformum fækkar. Það sem var áður stöfun er orðið að tákni. Orðið hefur 

með öðrum orðum lesgerst (e.lexicalization) (Valli & Lucas, 2005:62-6). 

Tákn sem eru mynduð með því að fyrsti stafur orðsins í raddmálinu er notaður 

sem handform (e.initialized). Val á handformi byggist þá á fingrastafrófinu og vísar 

þannig til fyrsta stafs orðsins. Einnig getur táknið vísað til litar, einkennis og stöðu 

(Brentari, 2001:104). 

 

3.4. Myndlíkingar  

 

Það er kallað myndlíking þegar orð fær aðra merkingu heldur en það hefur 

upprunalega (Mörður Árnason, 2007:687). Mörg tákn í BSL eru mynduð með form 

hlutarins í huga, en tákn eru einnig mynduð með því að framlengja merkinguna með 

því að nota myndlíkingu (Sutton-Spence & Woll, 1999:216). Tengingin milli forms 

og merkingar er ekki tilviljunarkennd upphaflega. Hins vegar getur tengingin við 
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myndlíkinguna orðið óljósari seinna þegar hún hefur festst í málinu. Málhafi getur 

búið til nýjar myndlíkingar eða aðlagað líkingar sem þegar eru til í málinu (Brennan, 

1989:217-19). 

Dæmi um þetta í ÍTM er táknið fyrir spenntur eða glaður, V.pf. + (hoppa-í-lófa-

óvirku-handar). Í raun og veru er einstaklingurinn ekki að hoppa, en hann er það 

glaður að hann gæti hoppað. Áhugavert er að kanna hvort þetta eigi við landatáknin. 
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4. Nafnatákn 

 

4.1. Uppruni nafnatákna 

 

Landatákn eru sérnöfn, eins og nafnatákn og því er ástæða til að skoða hvernig  

þau eru mynduð.  

Nafnatákn tákna nöfn einstaklinga. Þau eru partur af menningu heyrnarlausra 

sem löng hefð er fyrir (Soffía Ámundadóttir, 2006:22-24 & Hedberg, 1994:416-17). 

Nafnatákn eru lýsandi tákn sem eru valin út frá líkamlegum eða persónulegum 

einkennum, kennimarki eða einhverju sem einkennir líf einstaklingsins (Sutton-

Spence & Woll, 1999:235). Þau eru hins vegar óformlegri og einstaklingurinn fær 

ekki nafnatákn fyrr en hann kemst í snertingu við samfélag heyrnarlausra. 

Nafnatáknin geta síðan þróast og breyst eftir því sem einstaklingurinn eldist. Flestir 

heyrnarlausir fá nafnatákn í upphafi skólagöngu, því að táknmálsumhverfið gerir þá 

kröfu að allir beri nafnatákn. Mikilvægt er fyrir þá einstaklinga sem eru þátttakendur í 

samfélagi heyrnarlausra að eiga nafnatákn. Það veitir þeim samþykki og 

viðurkenningu innan samfélagsins. Nafnatáknið er einstakt tákn sem aðeins einn 

ákveðinn einstaklingur ber. 

Nafnatáknin lúta sömu lögmálum og önnur tákn og innihalda handform, 

afstöðu, hreyfingu, myndunarstað og munnhreyfingu. Þau eiga það sameiginlegt að 

munnhreyfingin er alltaf skírnarnafn eða gælunafn einstaklingsins (Soffía 

Ámundadóttir, 2006:22-24). 

 

4.2. Rannsóknir á nafnatáknum 

 

Skoðaðar eru tvær íslenskar rannsóknir sem hafa verið gerðar á myndun 

nafnatákna í íslensku táknmáli, auk rannsóknar Hedbergs (1994) á nafnatáknum í 

sænsku táknmáli. Íslensku rannsóknirnar voru framkvæmdar af Soffíu Ámundadóttur 

(2006) og Kristínu Irene Valdemarsdóttur (1995). Rannsóknir beggja náðu til tæplega 

100 nafnatákna. Í öllum þremur rannsóknunum voru nafnatáknin flokkuð eftir því 

hvernig þau eru mynduð, en þó á mismunandi vegu. Flokkarnir höfðu sömu 

megindrætti, þar sem nafnatáknin voru flokkuð með vísan til útlits, hegðunar, 

félagslegra hópa, eða skírnarnafns. Flestir voru flokkarnir hjá Hedberg. Þannig 
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flokkaði hann til dæmis útlit í tvo flokka, líkamlegt útlit eða föt. Hjá Soffíu og 

Kristínu var þetta einn flokkur. Kækir og svipir fóru einnig í tvo flokka hjá Hedberg, 

en féllu undir hegðun (persónubundna lýsingu) hjá konunum. Kristín var með 

grófustu flokkunina. Hún flokkaði t.d. lunderni, ávana og uppruna í einn flokk, sem 

persónubundna lýsingu. Félagsleg einkenni féllu undir þennan flokk hjá Kristínu, en 

voru sérstakur flokkur í greiningu Soffíu og Hedbergs. Hedberg var auk þess með 

flokk þar sem nafnatáknið var myndað með vísan í skráningarnúmer einstaklingsins í 

heyrnleysingjaskóla. Þessi flokkur hafði enga samsvörun í íslensku rannsóknunum, 

sem kemur ekki á óvart þar sem ekkert slíkt skráningarkerfi var notað hér í 

Heyrnleysingjaskólanum. Flokkun Soffíu á nafnatáknum sem eru mynduð af tilviljun 

og hafa enga sérstaka skýringu, sker sig einnig úr (Hedberg, 1994:419-22, Kristín 

Irene Valdemarsdóttir, 1995:10-11 & Soffía Ámundadóttir, 2006:22-24).  

Flest nafnatáknin vísuðu til útlits eða hegðunar einstaklingsins. Þar á eftir 

komu þau nafnatákn sem voru mynduð út frá  nöfnum einstaklinganna. 
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5. Orðasöfn (e. lexicon) 

 

Hver og einn málhafi, í hvaða tungumáli sem er, geymir orðaforða 

tungumálsins í huganum (e. mental lexicon). Þar geymir hann orð og morfem, ásamt 

merkingu og öðrum mikilvægum málfræðilegum upplýsingum. Málhafinn geymir 

einnig með sér huglæga málfræði (e. mental grammar) sem hann notar til að setja orð 

í orðasambönd og mynda setningar eftir ákveðnum reglum. Huglæga orðasafnið gerir 

málhafa kleift að tjá sig á skiljanlegan hátt og skilja það sem er sagt. Orðasafn 

málhafans getur hins vegar ekki innihaldið öll orð tungumálsins, þar sem þau eru 

óteljandi og stöðugt bætast við ný. Ekki verða þó öll nýyrði hluti af tungumálinu. Í 

táknmálum er nýyrðunum skipt í möguleg tákn (e. potential signs) og raunveruleg 

tákn (e. actual signs). Raunveruleg tákn eru þau sem eru kunn í málsamfélaginu, 

gagnstætt óendanlegum fjölda mögulegra tákna (Johnston & Schembri, 2007: 157-8). 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á samanburði orðasafna (e. lexicon) í táknmálum. 

Áður hefur verið nefnd rannsókn Russell Aldersson (2008) á táknum í dönsku, bresku 

og íslensku táknmáli og stuðst er við í þessari rannsókn. Parkhurst og Parkhurst 

(2003:1-17) hafa rannsakað mismunandi orðasöfn í mállýskum í táknmálum á Spáni 

og í þremur öðrum evrópskum táknmálum. Í rannsókninni er lýst tveimur leiðum til 

að bera saman orðasöfn. Önnur leiðin varðar líkindi í orðasöfnum (e. lexical 

similarity) og segir til um hvað orð tveggja tungumála eiga sameiginlegt. Dæmi um 

þetta er enska orðið family og spænska orðið familia, sem eru mjög lík. Ef enskur 

málhafi heyrir orðið familia, er mjög líklegt að hann geti giskað á rétta merkingu þess, 

þó svo að hann kunni ekkert í spænsku. Því líkari sem orðasöfn tungumála eru, þeim 

mun auðveldara er að skilja þau þvert á landamæri (Parkhurst & Parkhurst, 2003:1). 

Hin leiðin til að bera saman orðasöfn, er í gegnum söguleg tengsl (e.historical 

relatedness). Gagnstætt líkindum orðasafna, sem skoða tungumálin eins og þau eru í 

dag, byggjast söguleg tengsl á sögulegum bakgrunni orðanna, uppruna eða tengslum. 

Þannig geta tvö lík orð þróast í ólíkar áttir og þar með orðið ólík. Dæmi um þetta er 

enska orðið eight og spænska orðið ocho. Orðin hvorki hljóma eins, né líta eins út, en 

bæði eru dregin af latneska orðinu octo (Parkhurst & Parkhurst, 2003:1).  

Táknið fyrir bók er eins á fjórum ótengdum táknmálum, eða frá Spáni, Norður 

Írlandi, Finnlandi og Búlgaríu. Hægt er að geta sér til um þrjár orsakir þessa.   
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Einn möguleiki er, að táknmálin hafi upphaflega verið eitt táknmál og að 

táknið fyrir bók hafi haldist óbreytt þegar þau þróuðust í fleiri táknmál. Þetta er þó 

frekar ólíklegt, því að ekki er hægt að finna neinar sannanir fyrir því að þessi táknmál 

hafði verið sögulega tengd (Parkhurst & Parkhurst, 2003:3-4). 

Annar möguleiki er, að táknmálin hafi fengið táknið lánað frá sama stofni. 

Þetta verður að teljast líklegt, því að táknmálin fjögur eru öll frá Evrópu. 

Þriðji möguleikinn er, að táknin hafi verið mynduð án áhrifa frá öðru 

táknmáli. Hins vegar hafi verið haft í huga, hvernig bók er notuð, hún opnuð og henni 

lokað, þegar táknið BÓK var myndað. Ef þetta er rétt þá er það tilviljun, að táknin eru 

eins og táknmyndunin byggð á speglun (e.iconicity) (Parkhurst & Parkhurst, 2003:3-

4). 

Líklegast er þó að táknið hafi borist frá einum stað til annars og náð að festast 

í sessi. Sterkar líkur eru á, að tungumál fái að láni hluta úr orðasöfnum (e. lexical 

items) annarra mála, þó að meginhluti málsins sé algerlega ólíkur (Parkhurst & 

Parkhurst, 2003:3-4). 

 

 

 



 18 

6. Rannsóknin 

Í þessari rannsókn eru borin saman tákn heimsálfa og Evrópuþjóða í íslensku 

táknmáli (ÍTM), dönsku táknmáli (DTS) og bresku táknmáli (BSL). Byrjað er á að 

skoða hvort táknin séu eins, síðan eru þau, sem ekki eru eins, skoðuð með tilliti til 

þess hvort eitthvað sé líkt með þeim. Til dæmis, hvort handformið sé eins eða 

myndunarstaðurinn sá sami. Flokkunin byggist á því að geta greint hversu mörg tákn 

eru eins eða lík og á hinn bóginn ólík. Einnig er skoðað hvort táknin hafi breyst að 

einhverju leyti í ÍTM, síðan táknmálsorðabókin var gefin út árið 1987. Að lokum er 

athugað hvort greina megi hvort táknin eigi rætur í upprunatáknmálinu. 

 

6.1. Glósun tákna 

Hægt er að skrá merkingu tákns eða glósa það, eins og það kallast, með því að 

skrifa merkingu þess í raddmáli með stórum stöfum. Með því er vísað til táknmáls, en 

ekki raddmáls (Sutton-Spence & Woll, 1999:xi). Glósun táknsins segir okkur aðeins 

til um merkingu þess, en ekki hvernig það lítur út. Til þess að lýsa tákninu þarf að 

lýsa handforminu sem er notað, hver myndunarstaður táknsins er, afstöðu handanna 

og nákvæmri hreyfingu þeirra, auk þess hvaða munnhreyfing fylgir því (Sutton-

Spence & Woll, 1999:xiii). Í þessari rannsókn er þessum aðferðum beitt til þess að 

lýsa sem best táknunum sem hún nær til.  

 

6.2. Aðferð og afmörkun 

Valið er að afmarka rannsóknina við tákn Evrópuríkja, þeirrar heimsálfu sem 

Ísland tilheyrir. Þetta eru þau lönd sem eru næst okkur og við höfum einna mest 

samskipti við. Til viðbótar eru skoðuð tákn heimsálfanna fimm, Evrópu, Ameríku, 

Afríku, Asíu og Ástralíu. Alls eru þetta því 52 tákn sem eru skoðuð (Sjá lista yfir lönd 

í viðauka 1).  

 

Rannsóknin er byggð á táknalista yfir ríki og heimsálfur í ÍTM, frá 

Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra (SHH), táknorðabók DTS (Ordbog 

over dansk tegnsprog), af veraldarvefnum, ásamt táknalista yfir BSL (R. Aldersson 

munnleg heimild, 3. Mars 2011). Einnig var leitað að táknum á upprunatáknmáli í 

sextán táknmálsorðabókum og táknalistum á netinu. Leitað var að öllum 
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landaheitunum, á Google leitarvélinni. Í þessari leit fundust alls 19 tákn á 

upprunamálinu. 

Þegar búið var að skoða táknalista BSL og ÍTM ásamt því að leita í dönsku 

orðabókinni „tegnsprog.dk“ á veraldarvefnum, vantaði enn nokkur tákn. Þá var send 

fyrirspurn til dönsku orðabókarinnar um nokkur tákn og SHH heimsótt. Þar fékkst 

hjálp frá döff einstaklingum til að finna þau tákn sem vantaði. Tvö þessara tákna voru 

fengin frá þýskri stúlku og má því leiða að því líkur að þessi tákn séu fremur úr þýsku 

táknmáli en íslensku. Ekki tókst að finna tákn fyrir öll löndin og líklegt má telja að 

ekki séu til tákn fyrir öll lönd á hverju tungumáli og að heiti einhverra landa séu 

stöfuð.  

Öll táknin 52 í táknmálunum þremur voru greind og skráð í handform
2
, 

myndunarstað, hreyfingu, munnhreyfingu og afstöðu handa. Þar sem munnhreyfingin 

er alltaf raddmálsmunnhreyfing og fylgir því orðinu í raddmáli landsins, mun ég ekki 

skoða munnhreyfingarnar nánar.  

Helstu vandmál við glósun táknanna voru, hvernig ætti að lýsa handformi á 

skilmerkilegan hátt þannig að það skildist sem best. Þetta átti einnig við um hreyfingu 

og afstöðu handanna. 

Táknin voru flokkuð í sex mismunandi flokka, þar sem þau voru borin saman. 

Þessir flokkar eru;  

 landatákn sem eru eins í táknmálunum þremur 

 landatákn sem eru eins í tveimur táknmálum en ólík í þriðja málinu 

 landatákn sem eru lík en hafa eina ólíka einingu 

 tákn landanna eru ólík (tvær eða fleiri einingar eru ólíkar) 

 landatákn sem finnast aðeins í íslensku táknmáli 

 lönd sem ekki eiga tákn  

 

Að lokum var gerður samanburður tákna táknmálanna þriggja við tákn  

upprunamálsins. 

 

Flokkunin byggist á því að greina hversu lík táknin eru. Fyrst voru flokkuð 

þau sem eru eins, næst kemur flokkur þar sem ein eining eða fleiri voru ólíkar í 

táknmálunum. Ef tvær eða fleiri einingar voru ólíkar taldi ég táknin ólík. Ef aðeins ein 

                                                 
2
 Yfirlit yfir handformin má sjá í viðauka 2.   
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eining var ólík taldi ég táknin lík, sem átti líka við ef t.d. aðeins afstaða handformsins 

var ólík. Í flokknum þar sem landatáknin voru lík en höfðu eina ólíka einingu, gátu 

tvö tákn verið eins en tákn þriðja táknmálsins haft eina einingu ólíka.  

Undantekning var þó gerð á táknunum SVISS og BÚLGARÍA sem voru metin 

lík þó svo að greina mætti tvær einingar sem aðgreindu þau, í einu af táknmálunum. 

Þetta var gert þar sem, myndunarstaðurinn var mjög ógreinilegur. Dæmi um þetta er 

að vafi var á því hvort myndunarstaður táknsins SVISS væri ofarlega á bringu eða á 

hálsi og hvort munurinn væri  tilviljun. 

 

6.3. Landatákn sem eru eins í táknmálunum þremur 

 

DANMÖRK (ÍTM) 

DANMARK (DTS) 

DENMARK (BSL)   

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

3-hf.  

Lófi að táknara. 

Fyrir framan bringu frá 

óvirku að virku hendi. 

Zik-zak hreyfing.  danmörk 

danmark 

denmark 

 

FINNLAND (ÍTM) 

FINLAND (DTS) 

FINLAND (BSL)    

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Vísi:-hf. 

Lófi að táknara. 

Á höku. Fram og til baka, 

að og frá höku. 
finnland 

finland 

finland 

 

ÍSLAND (ÍTM) 

ISLAND (DTS) 

ICELAND (BSL) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

1-hf. Á höku. Niður-upp-niður. ísland 

island 

iceland 
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HOLLAND (ÍTM) 

HOLLAND (DTS) 

NETHERLANDS (BSL) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Byrjar B-hf. 

Endar í lokuðu 

ASL C-hf. 

Byrjar við höfuð (enni/ 

augu) endar úti í rýminu. 

Til hliðar úti í 

rýmið. 
holland 

holland 

netherlands 

 

EVRÓPA (ÍTM) 

EUROPA (DTS) 

EUROPE (BSL) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

E-hf. Í frjálsa rýminu. Hringhreyfing í 

rýminu. 
evrópa 

europa 

europe 

 

AMERÍKA (ÍTM) 

AMERIKA (DTS) 

AMERICA (BSL) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Tvíhandatákn.  

5-hf. 

Fingur tengjast. 

Lófi að táknara. 

Í frjálsa rýminu. Hringhreyfing í 

rýminu. 
ameríka 

amerika 

america 

 

ÍTALÍA (ÍTM) 

ITALIEN (DTS) 

ITALY (BSL) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

L-hf. Í frjálsa rýminu. Bylgjuhreyfing 

niður á við. 
ítalía 

italien 

italy 

 

 

Á þessum táknmálum eru öll táknin og allar fimm einingarnar eins. Táknin 

ÍSLAND og DANMÖRK eru alveg eins á öllum táknmálunum. Það mætti því draga 

þá ályktun að þau komi úr upprunamálinu og önnur táknmál fái þau síðan lánuð. 
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6.4. Landatákn sem eru eins í tveimur táknmálum 

 

ÞÝSKALAND (ÍTM) 

TYSKLAND (DTS) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Vísi-hf. Á miðju enni. Hreyfing upp. þýskaland 

tyskland 

 

 

GERMANY (BSL) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

L-hf. Á miðju enni. Frá og að enni 

lítil hreyfing. 
germany 

 

Tvíhandatákn 

A-hf. 

 

Í frjálsa rýminu. Upp og niður, frá 

og að óvirku 

hönd. 

germany 

 

RÚSSLAND (ÍTM) 

RUSLAND (DTS) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

q-hf. 

Lokast í endann. 

Við nef og út í rýmið. Fram í frjálsa 

rýmið. 
rússland 

rusland 

 

RUSIA (BSL) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

A-hf. 

Breytist í vísi-hf. 

við höku. 

Í frjálsa rýminu fyrir 

framan höku. 

Hliðarhreyfing 

frá virku að 

óvirku hlið. 

rusia 

 

 

SPÁNN (ÍTM) 

SPANIEN (DTS) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

N-hf. Lárétt 

Lófi að táknara 

endar með lófa frá 

táknara. 

Á óvirku hendi. Upp með óvirku 

hendi frá úlnlið 

að öxl. 

spánn 

spanien 

 

SPAIN (BSL) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Byrjar 5-hf. 

Lófi snýr upp, 

endar í A-hf. 

Lófi snýr niður. 

Á brjósti óvirku hliðar. Hönd snýst og 

breytir um 

handform, lófi 

endar niður. 

spain 
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FÆREYJAR (ÍTM) 

FÆRÖERNE (DTS) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

V-hf. Á óvirku hendi. Lítil hreyfing upp 

eftir óvirku 

hendi. 

Handformið er 

alltaf á sama stað. 

færeyjar 

færöerne 

 

 

FAROE ISLANDS (BSL) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Táknið er stafað.    

 

ASÍA (ÍTM) 

ASIEN (DTS) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

A- hf. Í frjálsa rýminu. Hliðarhreyfing til 

hægri, frá miðju 

að virku hendi. 

asía 

asien 

 

 

ASIA (BSL) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Virk hönd B-hf. 

Óvirk hönd A-hf. 

Lófar snúa niður. 

Á óvirku hendi. Hringhreyfing 

gerð á óvirku 

hendi. 

asia 

 

 

AFRÍKA (ÍTM) 

AFRICA (BSL) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

B-hf. 

Handformið lokast 

í endann. Lófi snýr 

út í rýmið. 

Í frjálsa rýminu. Hreyfing niður. 

Mynda útlínur 

Afríku í rýminu. 

afríka 

africa 

 

 

AFRIKA (DTS) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Vísi:-hf. 

Lófi snýr að 

óvirkri hlið. 

Í frjálsa rýminu fyrir 

framan andlit. 

Hreyfing niður 

meðfram andliti. 
afrika 
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Af 52 táknum sem skoðuð voru, voru sex eins á tveimur táknmálanna, en ólík 

á því þriðja. Táknið ÞÝSKALAND er alveg eins á íslensku og dönsku táknmáli, en 

hins vegar eru til tvö tákn á því breska. Annað breska táknið er mjög líkt því íslenska 

og danska, að undanskildu handforminu sem er L-handform í staðinn fyrir vísi-

handform. Hreyfing er svipuð, en í staðinn fyrir litla hreyfingu upp er lítil hreyfing að 

og frá enni. 

Hitt breska táknið fyrir Þýskaland er tvíhandatákn, sem er ólíkt hinum táknunum.  

SPÁNN er alveg eins á íslensku og dönsku táknmáli, en táknið á breska 

táknmálinu á hins vegar ekkert sameiginlegt með þeim.  

Ekki er til tákn fyrir Færeyjar á bresku táknmáli. Líklegt er að það stafi af því 

að Færeyjar eru lítið þekktar á Bretlandi og nafnið er því stafað. Færeyjar eru hluti af 

Danmörku og táknmálið er því nánast það sama. Færeyjar eru vel þekktar á Íslandi, 

enda í næsta nágrenni. Því má teljast eðlilegt að landið eigi eigið tákn á íslensku og 

dönsku táknmáli.  

Táknið ASÍA er eins á íslensku og dönsku táknmáli en algerlega ólíkt á því 

breska. Breska táknið er tvíhandatákn og er myndað með A-handformi á óvirka hönd 

og B-handformi á virkra hönd. Íslenska og danska táknið er hins vegar 

stakhandartákn, myndað með A-handformi.  

Táknið RÚSSLAND er einnig líkt á íslensku og dönsku táknmáli, en fremur 

ólíkt á því breska. Í staðinn fyrir q-handform á íslensku og dönsku táknmáli er breska 

táknið myndað með A-handformi sem breytist í vísi-handform. Myndunarstaðurinn er 

einnig ólíkur. 

AFRÍKA er eins á íslensku og bresku táknmáli og er táknið myndað með B-

handformi sem myndar útlínur Afríku. Á dönsku táknmáli er táknið hins vegar 

myndað með bognu vísi-handformi fyrir framan andlit. 

 Fyrir utan Afríku eru táknin í þessum flokki öll eins á íslensku og dönsku 

táknmáli en ólík á því breska.  
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6.5. Landatákn sem eru lík en hafa ólíka einingu 

 

EISTLAND (ÍTM) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

1-hf. 

Hnefi er krepptur, 

lófi frá táknara og 

þumall snýr niður, 

endar með lófa að 

táknara og þumal 

upp. 

Í munnviki virku hliðar.
3
 Snúningur, 

þumall snýr niður 

í munnvikinu og 

snýst þannig að 

hann endar upp. 

eistland 

 

 

ESTLAND (DTS) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

1-hf. 

Lófi að táknara 

lóðrétt. 

Endar með lófa 

niður lárétt. 

Í munnviki virku hliðar. Hreyfing niður. estland 

 

 

ESTONIA (BSL) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

1-hf. 

Lófi að táknara 

lóðrétt. 

Í munnviki óvirku hliðar. Niður – upp. estonia 

 

 

LITHÁEN (ÍTM) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

V-hf. 

Lófi að táknara, 

handform er lárétt. 

Á enni. Frá óvirku að 

virku hlið. 
litháen 

 

 

LITAUEN (DTS) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

V-hf. 

Lófi snýr til hliðar 

að óvirku hlið 

Lóðrétt. 

Á enni. Frá óvirku að 

virku hlið. 
litauen 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Með virku hlið er átt við ríkjandi hlið og verður það notað hér eftir.  
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LITHUANIA (BSL) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

N-hf. Á enni og niður eftir 

andliti að kinn, virku 

handar megin.  

Frá óvirku að 

virku hlið á enni 

og svo niður með 

andliti að kinn. 

lithuania 

 

 

NOREGUR (ÍTM) 

NORWAY (BSL) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

N-hf. Í frjálsa rýminu. Zik-zak hreyfing. noregur 

norway 

 

NORGE (DTS) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

N-hf. Nef og út í frjálsa rýmið. Zik-zak hreyfing. norge 

 

 

SVÍÞJÓÐ (ÍTM) 

SVERIGE (DTS) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Tvíhandatákn. 

Virk - lokað ASL. 

C-hf. 

Óvirk – B-hf. 

Lárétt. 

Á óvirku hendi. Upp og niður,  

að og frá óvirku 

hendi.  

svíþjóð 

sverige 

 

 

SWEDEN (BSL) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Tvíhandatákn. 

Virk - B-hf. 

Breytist í lokað 

ASL C-hf. 

Óvirk - A-hf. 

Á óvirku hendi. Upp og niður, að 

og frá óvirku 

hendi.  

sweden 

 

 

AUSTURRÍKI (ÍTM) 

ØSTRIG (DTS) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Tvíhandatákn. 

N/vísi – hf.  

Hendur krossast, 

virk hönd fyrir 

framan óvirka. 

Í frjálsa rýminu. 

 

Handformið 

beygist.  
austurríki 

østrig 
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AUSTRIA (BSL) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Vísi – hf. 

Jaðar óvirku 

handar mætir 

gagnstæðri hlið 

virku handar. 

Í frjálsa rýminu. Handformið 

beygist. 
austria 

 

 

BELGÍA (ÍTM) 

BELGIEN (DTS) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

B-hf. 

Lóðrétt. 

Á enni – fyrir ofan hægra 

auga. 

Frá og að enni. belgía 

belgien 

 

 

BELGIUM (BSL) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

B-hf. 

Lóðrétt. 

Við munnvik. Frá og að enni. 

 
belgium 

 

 

FRAKKLAND (ÍTM) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

N-hf. 

Lófi að táknara. 

Á enni. 

 

Frá virku að 

óvirku hlið. 
frakkland 

 

 

FRANKRIG (DTS) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

V-hf. 

Lófi snýr til hliðar. 

Á enni. Frá óvirku að 

virku hlið.  
frankrig 

 

FRANCE (BSL) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

9-hf. 

Lófi snýr að óvirku 

hendi táknara. 

Við nef og út í frjálsa 

rýmið. 

Hreyfing frá 

virku hlið út í 

rýmið. 

france 

 

 

SVISS (ÍTM) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

N-hf. 

Lófi að táknara. 

Á öxl óvirku hliðar. Kross myndaður 

á öxl, frá óvirku 

að virku hlið, 

síðan upp og 

niður. 

sviss 
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SCHWEIZ (DTS) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

N-hf. 

Lófi að táknara. 

Á hálsi. Kross myndaður 

á hálsi. Hreyfing 

niður og síðan frá 

óvirku að virku 

hlið. 

schweiz 

 

 

SWITZERLAND (BSL) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

C-hf. 

Lófi að táknara. 

Á bringu. Kross myndaður 

á bringu, niður og 

síðan til hliðar frá 

óvirku að virku 

hlið. 

switzerland 

 

 

BÚLGARÍA (ÍTM) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

ASL C-hf. 

Lokast í endann. 

Við munnvik. Hreyfing niður 

meðfram 

munnviki. 

bulgaría 

 

 

BULGARIEN (DTS) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

ASL C-hf. 

Lokast í endann. 

Við nef á virku hlið. Hreyfing niður. bulgarien 

 

 

BULGARIA (BSL) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Tvíhandatákn. 

Q-hf. 

Við hliðar nefsins. Hreyfing niður 

með nefinu og út 

í rýmið. 

bulgaria 

 

 

KRÓATÍA (ÍTM) 

KROATIEN (DTS) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

5-hf. Á öxl óvirku hliðar. Myndar kross, 

niður og síðan frá 

virku að óvirku 

hlið.  

króatía 

kroatien 
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CROATIA (BSL) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

5-hf. Við kinn virku hliðar. Myndar kross, 

niður eftir kinn 

og svo frá virku 

að óvirku hlið. 

croatia 

 

 

LETTLAND (ÍTM) 

LETLAND (DTS) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

L-hf. 

Byrjar með lófa frá 

táknara, endar með 

lófa að táknara. 

Á bringu fyrir ofan brjóst. Hreyfing niður, 

handformið snýst 

og lófi endar að 

táknara. 

lettland 

letland 

 

 

LATVIA (BSL) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

L-hf. 

Byrjar mað lófa frá 

táknara endar með 

lófa að táknara. 

Við öxl virku hliðar. hreyfing niður, 

handformið snýst 

og lófi endar að 

táknara. 

latvia 

 

 

SLÓVENÍA (ÍTM) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

N-hf. 

Lófi snýr að 

táknara. 

Í frjálsa rýminu.  Hringhreyfing.  slóvenía 

 

 

 

SLOVENIEN (DTS) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

V-hf.  

Lófi snýr að 

táknara.  

Í frjálsa rýminu.  Hringhreyfing.  slovenien 

 

 

SLOVENIA (BSL) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Táknið er stafað.    
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RÚMENÍA (ÍTM) 

RUMÆNIEN (DTS) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Tvíhandatákn. 

Báðar hendur eins.  

B-hf. endar í 

lokuðu ASL C-hf. 

Í frjálsa rýminu. Handformið 

opnast og lokast. 
rúmenía 

rumænien 

 

RUMÆNIEN (DTS) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Æ-hf. Á bringu. Hringhreyfing. rumænien 

 

 

ROMANIA (BSL) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Tvíhandatákn. 

B-hf. endar í 

lokuðu ASL C-hf. 

Í frjálsa rýminu. Handformið 

opnast og lokast 

stöðugt á meðan 

hendurnar færast 

til hliðar frá hvor 

annarri. 

romania 

 

TÉKKLAND (ÍTM) 

TJEKKIET (DTS) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

B-hf. 

Lófi snýr að 

táknara. 

Í frjálsa rýminu, fyrir 

framan munn. 

Að og frá munni. tékkland 

tjekkiet 

 

CZECH REPUBLIC (BSL) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

B-hf.  

Aðeins bogið. 

Lófi að táknara. 

Í frjálsa rýminu, fyrir 

framan munn. 

Að og frá munni. czech 

republic 

 

ÁSTRALÍA (ÍTM) 

AUSTRALIEN (DTS) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Tvíhandatákn 

D-hf. 

Byrjar opið, lokast  

og opnast aftur í 

lokin. 

Í frjálsa rýminu. Hreyfing upp og 

frá líkama. 
ástralía 

australien 
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AUSTRALIEN (DTS) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Byrjar með A-hf.  

Lófi að táknara 

endar með B-hf.  

Lófi frá táknara. 

Á höfði fyrir ofan auga 

virku hliðar. 

Hönd snýst þegar 

hún breytir um 

handform og lófi 

endar frá táknara. 

australien 

 

AUSTRALIA (BSL) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Tvíhandatákn 

D-hf. 

Endar opið. 

Í frjálsa rýminu. Hreyfing niður að 

líkama. 
australia 

 

 

Táknin hér að framan eru lík á táknmálunum þremur, að því undanskildu að 

ein eining er ólík, t.d. afstaða handformsins. 

Táknið EISTLAND er myndað með 1-handformi, sem er eins á öllum  

málunum, en afstaðan er ólík. Þannig er handform danska táknsins fyrst lóðrétt en 

endar lárétt og út í rýmið. Í íslenska tákninu er handformið alltaf lóðrétt, en þumall 

snýr fyrst niður og síðan upp, en myndunarstaðurinn helst í munnvikinu. Í breska 

tákninu á sér aðeins stað lítil hreyfing upp og niður.  

Táknið LITHÁEN er mjög líkt á íslensku og dönsku táknmáli, en afstaða 

handformsins skilur þau að. Íslenska táknið hefur lárétt V-handform, lófi snýr að 

táknara, en á dönsku er handformið lóðrétt og lófi snýr til hliðar. Breska táknmálið 

notar hins vegar N-handform, og fer alveg niður á kinn, ólíkt hinum málunum.  

Táknið NOREGUR er eins á íslensku og bresku táknmáli, en hefur annan 

myndunarstað á danska táknmálinu. 

Táknið SVÍÞJÓÐ er eins á íslensku og dönsku táknmáli, en lítillega frábrugðið 

á því breska. Grunnurinn í breska tákninu er A-handform í stað B-handforms, auk 

þess sem handform virku handarinnar er B-handform sem endar í lokuðu ASL C-

handformi.  

Táknið AUSTURRÍKI er hægt að mynda með tveimur handformum á íslensku 

táknmáli, vísi og N-handformi. Táknin eru að öðru leyti alveg eins og á dönsku 

táknmáli. Breska táknið er nánast eins, nema afstaðan er aðeins frábrugðin. Jaðar 

óvirku handarinnar mætir gagnstæðri hlið virku handarinnar. 
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Á íslensku og dönsku táknmáli er táknið fyrir Belgíu myndað með B-

handformi og hreyfingin er eins. Myndunarstaðurinn er hins vegar ólíkur, í breska 

tákninu er hann við munnvik en á enni í íslensku og dönsku táknmáli.  

Táknið SVISS er eins á íslensku og dönsku táknmáli fyrir utan 

myndunarstaðinn. Táknið er myndað á öxl á íslensku táknmáli en á hálsi á dönsku. 

Hreyfingin er eins á breska táknmálinu, en það er hins vegar myndað með C-

handformi á bringu.  

Táknið BÚLGARÍA er einnig eins á íslensku og dönsku táknmáli, ef frá er 

talinn myndunarstaðurinn. Á íslensku táknmáli er hann við munnvik, en á dönsku við 

nef. Breska táknið hefur sama myndunarstað, við nef, en er hins vegar tvíhandatákn 

með lárétt N-handform og þumal samsíða því. 

Táknið KRÓATÍA er eins á málunum þremur, nema að myndunarstaðurinn á 

því breska er á kinn í staðinn fyrir á öxl. 

Það sama á við um táknið LETTLAND. Þar er það aðeins myndunarstaðurinn 

á breska táknmálinu sem skilur sig frá  hinum tveimur. Hann er við öxl, en í hinum 

tveimur á miðri bringu. 

Táknið SLÓVENÍA er eins á íslenska og danska táknmálinu nema að því á 

íslenska er handformið N-handform á móti V-handformi í því danska. 

Íslenska táknið RÚMENÍA er eins og annað danska táknið fyrir landið. Breska 

táknið er einnig nánast eins, nema að í staðinn fyrir að hendur séu á sama stað, færast 

þær til hliðar frá hvor annarri. 

TÉKKLAND er einnig eins á íslensku og dönsku táknmáli og það eina sem er 

ólíkt í breska tákninu er að handformið er aðeins bogið. 

Íslenska táknið ÁSTRALÍA er eins og annað danska táknið. Hitt danska 

táknið er hins vegar gerólíkt. Breska táknið er ólíkt að því leyti, að hreyfingin er að 

líkama en ekki frá eins og á hinum tveimur. 

6.6. Tákn landanna eru ólík  

 

Þau tákn sem voru ólík eru ENGLAND, ÍRLAND, HVÍTA-RÚSSLAND, 

SLÓVAKÍA, GRIKKLAND, UNGVERJALAND, ÚKRAÍNA, SERBÍA, 

LUXEMBORG, PÓLLAND, GRÆNLAND, PORTÚGAL, MALTA og BOSNÍA 

HERSEGÓVÍNA. Glósun þessara tákna má sjá í viðauka 3.  
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Öll táknin hér að ofan eru ólík í táknmálunum sem rannsóknin nær til. Þó er 

hægt sjá nokkur líkindi milli einhverra þeirra.  

Táknið ENGLAND er nokkuð svipað á íslensku og dönsku táknmáli, það 

hefur sama upphafsmyndunarstað, á öxl. Íslenska táknið fer þó lengra niður 

handlegginn. Á upprunamálinu er táknið ólíkt íslenska og danska tákninu. Hér er 

táknið tvíhandatákn og myndað með vísi-handformi. Myndunarstaðurinn er á óvirku 

hendinni en fer ekki á öxlina eins og á hinum táknmálunum. Táknin í dönsku og 

íslensku táknmáli eiga því ekki uppruna í bresku táknmáli sem er upprunatáknmálið, 

heldur hafa ný tákn verið mynduð í málsamfélagi heyrnarlausra í löndunum.  

Táknin ÍRLAND á íslensku og bresku táknmáli eru bæði mynduð með B-

handformi á enni. Hreyfingin er lítillega ólík, þar sem á því breska snýst handformið á 

myndunarstaðnum þannig að afstaðan breytist, en er hins vegar alltaf sú sama á því   

íslenska . 

Táknið FRAKKLAND hefur sama myndunarstað og hreyfingu á íslenska og 

danska táknmálinu. Handformið er aðeins mismunandi. Það er myndað með N-

handformi á því íslenska, en með V-handformi á því danska . Afstaða handarinnar er 

einnig ólík. Á íslenskunni snýr lófi að táknara, en á því danska til hliðar.  

Táknið SLÓVAKÍA er nánast eins á íslensku og dönsku. Hreyfing íslenska 

táknsins byrjar í frjálsa rýminu og endar við höfuð hjá enni, en er spegilmynd í því 

danska. Táknið á breska táknmálinu er hins vegar stafað.  

Táknið GRIKKLAND er alveg eins á danska og íslenska táknmálinu, fyrir 

utan handformið, sem er vísi á því íslenska, en N á því danska. Tákn breska málsins er 

algjörlega ólíkt hinum táknmálunum.  

Danska og íslenska táknið UNGVERJALAND er nokkuð líkt að undanskildu 

handforminu. Íslenska táknið er myndað með q-handformi, en það danska með L-

handformi, sem lokast í endann og svipar þá til q-handformsins.  

Táknið ÚKRAÍNA eru nokkuð lík á íslensku og dönsku. Myndunarstaður og 

hreyfing eru svipuð, en handformið er ólíkt. Danska táknið hefst með hreyfingu frá 

myndunarstað og niður í rýmið, en það íslenska með hreyfingu upp frá myndunarstað 

og svo niður og út í rýmið.  

 Íslenska táknið PÓLLAND, ásamt báðum þeim dönsku eru nokkuð lík. Það er  

aðeins handformið, sem er örlítið frábrugðið. Íslenska táknmálið hefur lokað ASL C-

handform, en það danska bogið B-handform. Það eina sem er ólíkt er afstaða 
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þumalsins, sem liggur samsíða fingrunum á danska táknmálinu, en kemur á móti 

hinum fingrunum á íslenska táknmálinu og lokar handforminu. 

Annað táknið GRÆNLAND á dönsku er alveg eins og íslenska táknið. Breska 

táknið er samsett, alveg eins og hitt danska táknið. Táknin eru mynduð úr GRÆNN 

og LAND og eru bæði mynduð með B-handformi. Seinni hluti táknsins er eins, lítil 

hringhreyfing í frjálsa rýminu með lófann niður.  

Táknin PORTÚGAL eiga það sameiginlegt á íslensku og bresku táknmáli, að 

bæði eru mynduð við andlit, með hreyfingu niður meðfram því. Handformin eru 

einnig lík, þar sem bæði eru mynduð með vísi-handformi. Handformið er hins vegar 

bogið á íslensku táknmáli.  

Táknin MALTA eru mjög ólík á íslensku og dönsku, en eiga það þó 

sameiginlegt að mynda kross. Íslenska táknið er tvíhandatákn, sem myndar kross með 

vísi-handformi við öxl óvirku hliðar, en það danska er stakhandartákn, þar sem kross 

er myndaður á brjósti óvirku handar með N-handformi.  

Táknin SERBÍA, LUXEMBORG, HVÍTA-RÚSSLAND og BOSNÍA OG 

HERSEGÓVÍNA eru mjög ólík milli táknmálanna þriggja.  

 

6.7. Landatákn sem finnast aðeins í íslensku táknmáli 

 

MAKEDONÍA (ÍTM) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Æ-hf. Hjá hægri kinn í frjálsa 

rýminu. 

Dill. makedonía 

 

 

ALBANÍA (ÍTM) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Vísi-hf. Í frjálsa rýminu fyrir ofan 

höfuð. 

Hringhreyfing. albanía 

 

 

SVARTFJALLALAND (ÍTM) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

N:-hf. Á enni, við auga virku 

hliðar. 

Dill á 

myndunarstað. 
svartfjallaland 
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LICHTENSTEIN (ÍTM) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Samsett tákn. 

Æ-hf. 

Tvíhandatákn 

A-hf. á báðum 

höndum. 

Í frjálsa rýminu og á 

óvirku hendi. 

Æ-handformið 

opnast. 

A-handformið fer 

að óvirku hlið. 

lichtenstein 

 

 

ÁLANDSEYJAR (ÍTM) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Tvíhandatákn. 

Virk – A-hf. 

Óvirk – B-hf. 

Lófi að táknara. 

Á óvirku hendi. Hringhreyfing. álandseyjar 

 

 

MÓNAKÓ (ÍTM) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Tvíhandatákn. 

B-hf. 

Fyrir framan andlit 

Virk hönd hjá höku og 

óvirk yfir enni. 

Staðsetningar-

hreyfing að 

andliti. 

mónakó 

 

 

 

Táknin hér að framan eru aðeins til á íslenska táknmálinu. Líklegt er að þau 

séu stöfuð á hinum tveimur táknmálunum. Ekki er ólíklegt að tákn verði búin til fyrir 

þessi lönd á hinum táknmálunum, t.d. ef heyrnarlausir einstaklingar frá þessum 

löndum setjast að í Bretlandi eða Danmörk.   

6.8. Lönd sem eiga ekki tákn 

 

MOLDÓVA  

ANDORRA  

PÁFAGARÐUR  

SAN MARÍNÓ 

 

Tákn fyrir framangreind lönd eru ekki til á neinu af táknmálunum þremur. Þar af 

leiðandi er mjög líklega notast við stöfun, sem gæti breyst í tímans rás. Páfagarð má 

líka tákna með því að setja saman táknin PÁFI og GARÐUR. 
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6.9. Samanburður á nokkrum landatáknum og táknum  í 
upprunamálinu  

 

FINNLAND (SUOMI) (Finnskt táknmál) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Vísi:-hf. 

Lófi að táknara. 

Á höku. Að og frá höku. suomi 

 

 

ÍRLAND (IRELAND) (Írskt táknmál) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

B-hf. 

Lófi að táknara 

Enni fyrir ofan auga virku 

hliðar. 

Handformið 

staðsett á 

myndunarstað. 

ireland 

 

 

LITHÁEN (LIETUVA) (Litháenskt táknmál) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

N-hf. 

Lárétt. 

Á enni. Hreyfing yfir 

ennið, frá óvirku 

að virku hlið. 

lietuva 

 

 

LETTLAND (LATVIJA) (Lettneskt táknmál) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

L-hf. Á bringu fyrir ofan brjóst. Snúningur. Lófi 

snýr fyrst að 

táknara og snýst 

svo frá.  

latvija 

 

 

NOREGUR (NORGE) (Norskt táknmál) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

N-hf. 

Lófi snýr niður. 

Í frjálsa rýminu. Zik-zak hreyfing. norge 

 

SVÍÞJÓÐ (SVERIGE) (Sænskt táknmál) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Tvíhandatákn. 

Virk – lokað ASL 

C-hf. Lófi snýr 

niður. 

Óvirk – A-hf. 

Lófi snýr að 

táknara. 

Á óvirku hendi, á úlnlið. Hreyfing upp frá 

úlnlið. 

Endurtekin. 

sverige 
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BELGÍA (BELGE, BELGIQUE) (Belgískt-franskt tánkmál) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

B-hf. Við munnvik virku hliðar. Að og frá 

munnviki. 
belge 

belgeique 

 

BELGÍA (BELGIË) (Flæmskt táknmál) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

B-hf. Við munnvik virku hliðar. Fram í rýmið. belgië 

 

 

FRAKKLAND (FRANCE) (Franskt táknmál) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

F-hf. 

 

Í frjálsa rýminu. Snýst í rýminu. 

Lófi snýr fyrst að 

táknara,  snýst 

svo og snýr svo 

frá táknara í 

lokin. 

france 

 

 

HOLLAND (NEDERLAND) (Hollenskt táknmál) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Tvíhandatákn. 

B-hf. sem endar í 

ASL C-hf. 

Byrjar við höfuð 

(enni/augu) og endar úti í 

rýminu. 

Til hliðar út í 

rýmið. 
nederland 

 

 

ÞÝSKALAND (DEUTSCHLAND) (Þýskt táknmál) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Vísi-hf. Á miðju enni. Handformið 

staðsett á 

myndunarstað. 

deutschland 

 

 

RÚSSLAND (POCCИЯ) (Rússneskt táknmál) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Vísi-hf. Á höku - endar í frjálsa 

rýminu þannig að vísi 

bendir niður.  

Lárétt hliðar-

hreyfing á höku 

frá óvirku að 

virku hlið, 

handform hrist í 

rýminu. 

россия 
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TÉKKLAND (CESKÁ REPUBLIKA) (Tékkneskt táknmál) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Byrjar B-hf. 

Endar q-hf. 

Byrjar fyrir framan höku, 

endar úti í rýminu. 

Hliðar-hreyfing 

frá óvirku að 

virku hlið, 

q-handformið 

opnast og lokast. 

ceská 

republika 

 

 

KRÓATÍA (HRAVATSKA) (Króatískt táknmál) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

4-hf. Við öxl virku hliðar. Hreyfing niður 

frá óvirku að 

virku hendi. 

Myndar kross. 

hravatska  

 

 

UNGVERJALAND (MAGYARISÁG) (Ungverskt táknmál) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

9-hf. 

Táknið verður 

tvíhandatákn í 

rýminu. 

Við munnvik virku hliðar 

og út í rýmið. 

Frá munnviki og 

út í rýmið. 

Hendur mynda 

hring, byrja og 

enda saman. 

magyarirság 

 

 

SPÁNN (ESPAÑA) (Spænskt táknmál) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Vísi:-hf. Við brjóst óvirku hliðar. Hönd snýst. Lófi 

snýr fyrst að 

táknar en síðan 

niður. 

españa  

 

 

PÓLLAND (POLSKA) (Pólskt táknmál) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Lokað ASL C-hf. Á bringu – brjósti. Frá óvirku að 

virku hlið. 
polska 

 

 

AMERÍKA (AMERICA) (Amerískt táknmál) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Tvíhandatákn.  

5-hf. 

Fingur tengjast. 

Lófi að táknara. 

Í frjálsa rýminu. Hringhreyfing í 

rýminu. 
america 

 

ÁSTRALÍA (AUSTRALIA) (ástralskt táknmál) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Lokað D-hf. sem 

opnast í lokin. 

Í frjálsa rýminu. Frá líkama. australia 
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Táknið FINNLAND á finnsku táknmáli er alveg eins og táknin á 

táknmálunum þremur sem rannsóknin nær til.  

Táknið ÍRLAND á írsku táknmáli er mjög svipað íslenska og breska tákninu.  

Um er að ræða sama myndunarstað og þau eiga það auk þess sameiginlegt að vera 

mynduð með B-handformi. Afstaðan er hins vegar mismunandi. Líklegt er að táknið 

komi upphaflega úr írsku táknmáli en sé síðan aðlagað af málhöfunum. 

Táknið LITHÁEN á litháensku táknmáli er mjög svipað og á táknmálum sem 

fjallað er um hér. Þau eiga öll sama myndunarstað, en handformið er ýmist V- eða N-

handform. Hreyfing er nánast sú sama, á enni frá óvirku hlið að virku hlið, nema á 

bresku táknmáli þar sem hún lengist niður eftir andlitinu, að kinn.  

Táknið LETTLAND er mjög svipað á upprunatáknmálinu og á táknmálunum 

þremur. Handformið er alltaf eins og hreyfingin mjög lík. Myndunarstaðurinn er hins 

vegar mismunandi, ýmist við öxl eða bringu.  

Norska táknið NOREGUR er það sama og á íslensku og bresku táknmáli. 

Hvað varðar danska táknið, þá er handformið eins, einnig hreyfingin, en  

myndunarstaður er annar. 

Sænska táknið SVÍÞJÓÐ er mjög líkt því íslenska og danska, fyrir utan það, 

að í því er myndunarstaðurinn á úlnlið, en ekki á handlegg. Í breska tákninu er 

afstaðan önnur og handformið er örlítið ólíkt þó að það endi eins, í lokuðu ASL C-

handformi.  

Á báðum táknmálunum sem töluð eru í Belgíu er táknið BELGÍA mjög 

svipað, aðeins hreyfingin er ólík. Breska táknið BELGÍA er alveg eins og táknið á 

belgíska og franska táknmálinu. Íslenska og danska táknið hafa sama handform og 

svipaða hreyfingu, en ólíkan myndunarstað.  

Ekki er hægt að rekja táknið FRAKKLAND til upprunamálsins þar sem það er 

mjög ólíkt táknum hinna táknmálanna í rannsókninni. 

Á hinn bóginn er táknið HOLLAND alveg eins á upprunamálinu og hinum 

táknmálum.  

Táknið ÞÝSKALAND er á upprunamálinu nánast alveg eins og á danska og 

íslenska táknmálinu. Það eina sem er ólíkt, er hreyfingin. Breska táknið hefur sama 

myndunarstað, en handformið og hreyfingin eru ólík.  

Táknið RÚSSLAND á upprunamálinu er ólíkt þeim á íslensku og dönsku 

táknmáli. Breska táknið er hins vegar líkast tákni upprunamálsins. Handformið er það 

sama, eftir að A-handform breytist í vísi-handform og myndunarstaðurinn og 
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hreyfingin fyrir framan höku er hið sama. Táknið á upprunamálinu fer hins vegar út í 

rýmið, breska táknið ekki.  

Táknið TÉKKLAND á upprunamálinu er samsett. Fyrri hluti þess er líkur 

hinum táknmálunum, sem er B-handform með myndunarstað  í rýminu, fyrir framan 

munn. 

Táknið KRÓATÍA á upprunamálinu er mjög líkt íslenska og danska  tákninu. 

Eini munurinn er sá, að í upprunamálinu er 4-handformið notað í staðinn fyrir 5-

handform. Breska táknið hefur bæði annað handform og annan myndunarstað. 

Táknið UNGVERJALAND er algjörlega ólíkt táknum hinna táknmálanna. 

Einu líkindin eru milli upprunamálsins og þess danska, þar sem myndunarstaðurinn er 

svipaður.  

Ekki er hægt að sjá  nein líkindi milli upprunamálsins og hinna táknmálanna 

hvað varðar táknið SPÁNN. Engin af einingunum fimm úr hinum táknmálunum eru 

líkar upprunatáknmálinu.  

Táknið PÓLLAND á pólska táknmálinu er alveg eins og táknið á því íslenska. 

Það má því gera ráð fyrir því að táknið eigi uppruna sinn í upprunamálinu. Danska 

táknið er líka mjög svipað. Það eina sem er ólíkt, er handformið. Breska táknið á hins 

vegar ekkert sameiginlegt með tákni upprunamálsins.  

Táknið AMERÍKA er alveg eins á öllum táknmálunum og má því gera ráð 

fyrir því að það komi úr amerísku táknmáli (ASL), enda er það mjög sterkt táknmál í 

heimi heyrnarlausra.  

  Táknið ÁSTRALÍA er nánast alveg eins á öllum táknmálunum. Það eina sem 

er breytilegt, er hvort hreyfing verður að eða frá líkama. 

 

6.10. Samanburður á táknum í orðabókinni 

Gerður var samanburður á táknunum sem eru í táknmálsorðabókinni frá árinu 

1987 (Félag heyrnarlausra 1987:235-41). Af þeim 52 táknum sem rannsóknin náði til, 

voru 28 í táknmálsorðabókinni. 20 þessara tákna eru mynduð alveg eins í dag og þá. 

Þrjú tákn voru mjög lík, en fimm voru hins vegar ólík. Erfitt getur verið að sjá 

handformið og hreyfinguna nákvæmlega á myndunum í orðabókinni. Dæmi um þetta 

er táknið HOLLAND, þar sem fremur erfitt er að sjá hvort hreyfingin sé til hliðar, út 

eða fram í rýmið. Ég mat að táknið væri eins í orðbókinni og það er glósað í kafla 6.3.  
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 Eftir útkomu orðabókarinnar 1987 hefur landaskipan í Evrópu breyst. Tékkóslóvakíu 

hefur t.d. verið skipt upp í tvö ríki og táknið í táknmálsorðabókinni fylgir Tékklandi.  

Táknin þrjú sem voru metin lík eru SVÍÐÞJÓÐ, SPÁNN og  AFRÍKA. Táknið  

SVÍÞJÓÐ í táknmálsorðabókinni er eins og á breska táknmálinu, eins og það er 

glósað í kafla 6.5. Munur á tákninu í orðabókinni og táknalista SHH er sá, að 

handformið og afstaða óvirku handarinnar hafa breyst. Táknið SVÍÞJÓÐ á íslenska 

táknmálinu er orðið líkara tákninu á því sænska. Handformið fyrir táknið SPÁNN í 

orðabókinni er vísi-handform og því ólíkt N-handforminu í táknalista SHH. 

Hugsanlega hefur táknið breyst milli kynslóða, en það verður ekki skoðað frekar hér. 

Táknið AFRÍKA hefur aðeins breyttan myndunarstað. Í orðabókinni er hann fyrir 

framan andlit, en í táknalista SHH í frjálsa rýminu.  

Hin fimm táknin sem voru ólík táknunum í táknalista SHH voru ÍRLAND, 

LÚXEMBORG, PÓLLAND, GRÆNLAND og ÁSTRALÍA. Í táknmálsorðabókinni 

er táknið GRÆNLAND samsett úr táknunum GRÆNN og LAND, en hefur fengið sitt 

eigið tákn í táknalista SHH. Draga má þá ályktun að táknið komi úr dönsku táknmáli, 

þar sem töluð er mállýska úr því á Grænlandi (Bergman og Engberg-Pedersen, 

2010:75 & 83). 

Táknin ÍRLAND og PÓLLAND hafa breyst síðan táknmálsorðabókin kom út. 

Tákninu ÍRLAND í táknmálsorðabókinni var breytt eftir að samfélagið komst að því 

að það var búið til af Englendingum sem vildu Írland burt úr breska konungsdæminu. 

Því var litið á táknið sem niðrandi fyrir Íra. Tekið var upp tákn úr írska táknmálinu 

sem Írar nota og vísar í höfuðfat sem er hluti af þjóðbúningi þeirra (Sigurlín Margrét 

Sigurðardóttir, munnleg heimild, 19. maí 2011). 

Tákninu PÓLLAND var breytt af ungu heyrnarlausu pólsku fólki sem taldi að 

táknið í orðabókinni merkti hommi eða samkynhneigð á pólsku táknmáli og væri því 

niðrandi. Ekki eru þó allir sammála þessu, en um gæti verið að ræða tákn sem aðeins 

unga fólkið í Póllandi notar. Hins vegar hefur þetta nýja tákn fyrir Pólland úr pólsku 

táknmáli festst í íslensku táknmáli (Sigurlín Margrét Sigurðardóttir, munnleg heimild, 

19. maí 2011).  

Þegar orðabókin var gefin út hafði Ástralía sér tákn á íslensku táknmáli, en 

það hefur breyst og nú er notast við lánstákn úr áströlsku táknmáli.  

Táknið LÚXEMBORG sem er notast við í þessari rannsókn kemur frá þýskri 

stúlku, sem talar einnig íslenskt táknmál. Það getur því verið, að táknið sé undir 
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áhrifum frá þýsku táknmáli. Því er vel mögulegt, að táknið í orðabókinni sé ennþá 

notað af einhverjum hópi innan samfélagsins. 
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7. Niðurstöður 

 

Af þeim 52 landatáknum sem þessi rannsókn nær til, eru sjö alveg eins á öllum 

táknmálunum. Auk þess  voru táknin á upprunamálinu alveg eins og á hinum 

málunum í sex af þessum tilvikum. Þessi tákn eru ÍSLAND, DANMÖRK, 

FINNLAND, HOLLAND, EVRÓPA og AMERÍKA. Það má því draga þá ályktun, að 

þessi tákn komi úr upprunamálinu og séu síðan tekin upp í íslensku, dönsku og bresku 

táknmáli. Einnig má vera að tákn frá Norðurlöndunum hafi verið samræmd að 

einhverju leyti, þar sem mörg þeirra eru eins. Þessu til stuðnings má benda á 

táknmálsorðabókina frá 1987 (Félag heyrnarlausra, 1987:7), þar sem fram kemur að 

Døves Nordiske Råd (Samstarfsráð heyrnarlausra á Norðurlöndunum) hafi valið 

sameiginleg tákn fyrir Norðurlöndin. Engar aðrar heimildir fundust sem styðja þetta 

og þetta á ekki við um SVÍÞJÓÐ í sænsku táknmáli, sem hefur annað handform á 

óvirku hendi og danska táknið fyrir Noreg, sem hefur annan myndunarstað. 

 

13 tákn voru alveg eins á íslensku og dönsku, en ólík á bresku táknmáli. 

Aðeins eitt tákn var eins á íslensku og bresku táknmáli. Það var táknið AFRÍKA,  

Hins vegar voru engin tákn eins á bresku og dönsku táknmáli, og ólík íslensku. Það 

sem eftir var af táknunum, alls 31, var að einhverju leyti ólíkt, allt frá því að hafa eina 

ólíka einingu til þess að vera gerólíkt.  

Táknin frá upprunamálinu hafa oft eina ólíka einingu í einhverju hinna þriggja 

málanna. Táknið ÞÝSKALAND er til dæmis mjög líkt íslenska og danska tákninu, en 

aftur á móti ekki því breska. Táknið PÓLLAND á upprunamálinu er einnig eins og á 

íslenska táknmálinu, en ólíkt á hinum táknmálunum. Táknin hafa þó ekki alltaf verið 

eins. Til dæmis hefur táknið fyrir Pólland breyst hér, sem sennilegt má telja að tengist 

komu pólskra innflytjenda til landsins, eins og fram kom hér að framan. Táknið 

ÍRLAND er einnig mjög svipað á íslenska táknmálinu og upprunamálinu, en þó er 

afstaða handarinnar ólík. Táknin á breska táknmálinu eru oftast ólík  því danska og 

íslenska.  Hvað varðar táknin úr upprunamálum, var táknið RÚSSLAND líkast breska 

tákninu, en ólíkt hinum tveimur. Erfitt er að draga ályktun út frá svo fáum táknum úr 

upprunatáknmálunum. Í 24 tilvikum voru landatáknin eins á upprunamálinu og 

einhverju málanna þriggja. Það má því geta sér til um, að þessi tákn séu lánstákn. Í 13 

tilvikum voru táknin úr upprunamálinum lík táknunum úr táknmálunum þremur, þ.e. 
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með aðeins eina einingu ólíka. Þetta gætu einnig verið lánstákn, sem síðan hafa þróast 

á þann veg, að til dæmis handformið eða afstaða hafi breyst. Hvað varðar táknin 

UNGVERJALAND, SPÁNN og FRAKKLAND var ekki hægt að finna nein líkindi 

milli upprunamálsins  og táknmálanna þriggja.  

Myndun nafnatákna er hægt að tengja við myndun landatákna, en þessir tveir 

flokkar tákna eiga það sameiginlegt að vera sérnöfn. Sjá má á nokkrum táknum 

rannsóknarinnar að þau eru aðlöguð  nöfnum landanna á raddmálinu með því að 

mynda þau með handformi sem vísar í fyrsta staf raddmálsins (e.initialized). Val á 

handformi byggist þá á fingrastafrófinu. Á þennan hátt eru nafnatákn einnig mynduð.  

Handformið vísar oftar en ekki til nafns einstaklings á raddmáli. Dæmi um þetta, úr 

landatáknum rannsóknarinnar, er NOREGUR, sem á öllum þremur táknmálunum er 

myndað með N-handformi, sem vísar til fyrsta stafsins. Annað dæmi er EVRÓPA, 

sem er myndað með E-handformi.  

Nafnatáknum, sem eru mynduð út frá útliti og eiginleikum, má líkja við 

myndun landatákna út frá menningar- eða landfræðilegum einkennum. Þetta styður 

kenningar Mary Brennan um myndlíkingar (Brennan, 1989:217-19). Hún telur, að 

tenging milli forms og merkingar sé ekki tilviljun eins og fram kom í kafla 3.4. 

Táknið NOREGUR er dæmi um slíkt tákn, þar sem zik-zak hreyfingin vísar í fjöllin, 

landfræðilegt einkenni landsins. Sama á við um táknið SPÁNN sem vísar í skikkju 

nautabanans á öllum táknmálunum þremur, þó svo að táknin séu ekki eins. Myndun 

táknsins SPÁNN vísar í nautaat, sem eru sögu- og menningarleg einkenni landsins.  

Í kafla 3.3 voru nefnd 10 tákn sem samkvæmt Sutton-Spence og Woll 

(1999:217) eru talin vera eins á bresku táknmáli og upprunamálinu. Sex þessara tákna 

tilheyra þessari rannsókn. Þau eru AMERÍKA, FRAKKLAND, DANMÖRK, 

NOREGUR, AUSTURRÍKI og ÁSTRALÍA. Fimm táknanna, sem eru eins á breska 

táknmálinu og upprunamálinu, styðja niðurstöður rannsóknar minnar. Aðeins táknið 

fyrir FRAKKLAND kemur ekki heim og saman við mínar niðurstöður. 

Ef landatáknin eru skoðuð út frá kenningum Parkhurst og Parkhurst (2003:1-

17) er hægt að flokka saman þau sem eru lík, en láta eina ólíka einingu ráða flokkun 

undir líkindi í orðasafninu (e. lexicon similarity). Þessi tákn eiga öll eitthvað 

sameiginlegt. Aðeins ein eining aðskilur þau á íslenska, danska og breska táknmálinu. 

Það er því líklegt að málhafar þessara táknmála geti getið sér til um merkingu tákna á 

málunum þremur,  þrátt fyrir það að þeir kunni aðeins eitt þeirra. Dæmi um þetta er 

táknið EISTLAND sem hefur sama myndunarstað og handform á öllum þremur 
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táknmálunum, en afstaða og hreyfing eru aðeins ólíkar. Þrátt fyrir ólíka hreyfingu og 

afstöðu er líklegt að málhafi íslensks táknmáls skilji táknið t.d. á dönsku táknmáli.  

Erfiðara er hins vegar er að finna tákn sem gætu flokkast undir söguleg tengsl 

(e. historical relatedness) í flokkun Parkhurst og Parkhurst (2003:1-17), vegna þess 

að við höfum ekki næga þekkingu á bakgrunni táknmálanna, tilurð þeirra og sögu. 

Mögulegt er þó að eitthvað af þeim táknum sem eru ólík á táknmálunum þremur komi 

upprunalega frá sama málinu, en hafi síðan þróast í þrjú mismunandi tákn. Líklegt er, 

að hægt sé að finna tákn sem fellur undir þessa flokkun Parkhurst og Parkhurst í 

íslensku, færeysku og dönsku táknmáli þar sem þau tengjast sögulega.  

 Af þeim 52 táknum, sem rannsóknin náði til, voru sjö sem fundust aðeins í 

íslenska táknmálinu og fjögur, sem fundust hvorki í íslenska, danska né breska 

táknmálinu. Af þeim 42 táknum sem eftir standa voru 48% eða 20 eins á íslensku og 

dönsku. Tákn sem voru ólík milli þessara tveggja táknmála voru 38% eða 16. Í 

sambærilegri rannsókn Aldersson (2008), sem hefur áður verið nefnd, voru 84% tákna 

eins á íslensku og dönsku, eða 25 af 30. Aðeins eitt tákn var ólíkt milli þessara 

tveggja táknmála, eða 3%.  

Samanburður á íslenska og breska táknmálinu leiddi í ljós, að 21% táknanna í 

rannsókn höfundar voru eins eða 9. Ólík voru 50% eða 21 tákn. Í rannsókn Aldersson 

(2008) voru 60% táknanna eins, eða 19 af 30. Ólík tákn voru 23%, eða 7 af 30.  

Í rannsókn höfundar voru 17% táknanna eins á danska og breska táknmálinu, 

eða 7. Ólík tákn voru hins vegar 52% eða 22. Í rannsókn Aldersson (2008) var 21 tákn 

eins, eða 70% og sjö voru ólík, eða 23% (Sjá töflu í viðauka).  

Oftast voru táknin eins á íslenska og danska táknmálinu, en sjaldnast á því 

danska  og breska. Þó að tákn hafi oftast verið eins á íslensku og dönsku táknmáli, 

voru fleiri tákn ólík heldur en lík.  

Af þeim 30 táknum sem rannsókn Aldersson (2008) náði til voru 22 þau sömu 

og í rannsókn höfundar. Af þeim voru 20 tákn sem Aldersson (2008) taldi  eins á 

íslensku og dönsku táknmáli, 15 þeirra voru einnig talin eins í rannsókn höfundar. Þau 

fjögur tákn sem standa eftir voru talin lík eða ólík í rannsókn höfundar. Svipað var að 

sjá í samburði á íslensku og bresku táknmáli, en þar voru sex tákn sem talin voru eins 

í rannsókn Aldersson (2008) en annað hvort lík eða ólík í rannsókn höfundar. Í 

samanburði á dönsku og bresku táknmáli kom í ljós að sjö tákn voru lík eða ólík í 

rannsókn höfundar en eins í rannsókn Aldersson (2008). Spurningin er hvort svo 

afgerandi mismunur geti stafað af því að rannsókn Aldersson (2008) hafi stuðst við 
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aðrar heimildir varðandi táknin en  höfundur og táknin séu þá ólík milli kynslóða eða 

hópa t.d. kynja.  
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8. Lokaorð 

 

Áður en ég hóf að skoða þróun landatáknanna taldi ég að meirihluti táknanna 

væri mjög líkur á íslensku og dönsku táknmáli, sérstaklega vegna sögulegra tengsla 

Íslands og Danmerkur, þróunar táknmálskennslu á Íslandi og að um er að ræða tákn 

sem eru sérnöfn. Niðurstöðurnar komu því á óvart. Því að þó að táknin á íslenska og 

danska táknmálinu hafi oftast verið eins, voru 16 af 42 ólík. Ég átti von á að fleiri tákn 

væru lík.  

Lánstákn voru heldur ekki eins algeng eins og ég hafði talið, í flestum 

tilvikum hafði ein eining breyst. Það má því draga þá ályktun, að táknin hafði þróast 

að einhverju leyti og aðeins eitt tákn var alveg eins á upprunamálinu og táknmálunum 

sem rannsóknin náði til. 

Flest táknin hafa ekki breyst mikið síðan táknmálsorðabókin var gefin út árið 

1987, en samt mátti sjá breytingar á fimm táknum af 20. Oftast hafði táknið úr 

upprunatáknmálinu verið tekið upp í íslensku táknmáli. Í tveimur tilfellum var það 

vegna þess að gamla táknið var talið niðrandi fyrir viðkomandi land.  

Áhugavert hefði verið að skoða betur bakgrunn táknmálanna þriggja til að 

athuga hvaða táknmálum þau væru tengd og hvernig þau hafa þróast,  til dæmis hvort 

þau séu sögulega tengd. Þetta gæti hins vegar verið efni í aðra rannsókn.  

 



 48 

Heimildaskrá 

 

Aldersson, Russell & Mcentee-Atalianis, Lisa. (2008). A Lexical Comparison of 

Signs from Icelandic and Danish Sign Languages. Sign Languages Studies, 9, 

45-87. 

 

Ann, Jean. (2001). Bilingualism and language contact. Í C. Lucas. Ritstj. The 

Sociolinguistics of Sign Languages. (bls 33-60). Cambridge: University Press.  

 

Baker-Shenk, Charlotte & Cokely, Dennis. (1981). American Sign Language: 

Teacher´s Resource Text on Grammar and Gestures. 2. útg. Washington D.C.: 

Gallaudet University Press.  

 

Battison, Robbin. (1980). Signs Have Parts: A Simple Idea. Í Sign Language and the 

Deaf Community. Endurprentað í C. Valli, C. Lucas, & K. Mulroony. Ritstj. 

(2005.) Linguistics of American Sign Language: an Introduction. (bls 230-241). 

Washington D.C.: Gallaudet University Press. 

 

BDA British Deaf Association. (á. á). The History of British Sign Language. Sótt 

2.Maí 2011 af http://www.bda.org.uk/about-us/bsl-history 

 

Bergman, Brita & Engberg-Pedersen, Elisabeth. (2010). Transmission of sign 

languages in the Nordic Countries. Í D. Brentari. Ritstj. Sign Languages. (bls. 

74-94.) Cambridge: Cambridge University Press.  

 

Brennan, Mary. (1989). Productive Morphology in British Sign Language Focus on 

the Role of Metaphors. Í S. Prillwitz & T. Vollhaber. Ritstj. Current trends in 

European Sign Language Research: proceedings of the Third European 

Congress on Sign Language Research.(bls 205-228) Hamburg: Hamburg 

Signum Press. 

 

Brentari, Diane. (2001). Foreign Vocabulary in Sign Languages. A Cross-Linguistic 

Investigation of Word Formation. Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum 

Associates Inc. 

 

Deaf info. (á.á.). Education and sign language. Sótt 25. nóvember 2011 af  

http://www.deafinfo.org.uk/history/education.html 

 

European Sign Language Center. (2011). Spreadthesign.com. Sótt af 

http://www.spreadthesign.com/gb/ 

 

Félag heyrnarlausra. (2011). Döffblaðið. Fréttabréf Félags heyrnarlausra 12. árg., 2. 

tbl., bls 7. Sótt 4. janúar 2012 af 

http://issuu.com/felagheyrnarlausra/docs/doffbladid_des2011  

 

Félag heyrnarlausra. (á.á.). Heyrnarlausir og táknmál. Sótt 4. Janúar 2012 af  

http://www.deaf.is/images/pdf/baeklingur/heyrnarlausir_og_taknmal.pdf 

 

Félag heyrnarlausra. (1987). Táknmálsorðabók. Reykjavík: Félag heyrnarlausra.  

http://www.bda.org.uk/about-us/bsl-history
http://www.deafinfo.org.uk/history/education.html
http://www.spreadthesign.com/gb/


 49 

 

Guðrún Kvaran. (2005). Íslensk tunga II. Orð. Reykjavík: Almenna bókafélagið, 

 

Hedberg, Tomas. 1994. Name Signs in Swedish Sign Language: Their Formation and 

Use. Í C. Erting, R. Johnsson, S. Robert, L. Dorothy & B. Snider, Bruce. Ritstj. 

The Deaf Way: Perspectives from the International Conference on Deaf 

Culture. (bls. 416-424.) Washington D.C.: Gallaudet University Press.  

 

Höskuldur Þráinsson. (1995). Handbók um málfræði. 2. útgáfa . Reykjavík: 

Námsgagnastofnun.  

 

Institut National de Jeunes Sourds. (á. á.). LSF Dico. Sótt 25. mars 2011 af  

http://www.lsfdico-injsmetz.fr/recherche-par-mot.php 

 

Íslensk orðabók. (2007) Reykjavík:Edda útgáfa. 

 

Johnston, Trevor & Schembri, Adam. (2007). Australian Sign Language (Auslan): An 

Introduction to Sign Language Linguistics. Cambridge: University Press.  

 

Kentails. (á. á.). Gebaren met de letter N. Sótt 25. mars 2011 af 

http://www.kegg.nl/egg_gebaren.php?sid=&gid=&signfirst=N 

 

Kristín Irene Valdemarsdóttir. (1995). Persónutákn í íslensku táknmáli. Fréttabréf 

Heyrnarlausra, 1, 10-11. 

 

Ladd, Paddy. (2003). Understanding Deaf Culture: In Search of Deafhood. Clevedon: 

Multilingual Matters Ltd.  

 

Lane, Harlan. (1996). A Journey into the Deaf-world. Kalífornía: DawnSignPress,. 

 

Latvijas Republikas. (á. á.). Vardnica. Sótt 25. mars 2011 af 

http://www.liis.lv/latval/zimval/vin.htm 

 

LSFB. (2007-2009). Dictionnaire. Sótt 25. mars 2011 af 

http://www.lsfb.be/?lsfb=SignABC=B 

 

Lög um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls nr. 61/2011.  

 

Macquarie University. (2009). Auslan signbank. Sótt 25. mars 2011af 

http://www.auslan.org.au/dictionary/words/Australia-1.html 

 

Menntamálaráðuneytið. (1999). Aðalnámsskrá grunnskóla, íslenska. Sótt 2. janúar 

2012 af 

http://brunnur.stjr.is/mrn/utgafuskra/utgafa.nsf/SearchResult.xsp?documentId=1

3F1E3BCE7E536DE002576F00058D4B2&action=openDocument 

 

Ordbog over Dansk Tegnsporg. (2011). Ordbog over Dansk Tegnsprog. Sótt 20. 

febrúar 2011 af http://tegnsprog.dk/ 

 

http://www.lsfdico-injsmetz.fr/recherche-par-mot.php
http://www.kegg.nl/egg_gebaren.php?sid=&gid=&signfirst=N
http://www.liis.lv/latval/zimval/vin.htm
http://www.lsfb.be/?lsfb=SignABC=B
http://www.auslan.org.au/dictionary/words/Australia-1.html


 50 

Parkhurst, Dianne & Parkhurst, Stephen. (2003). Lexical Comparisons of Sign 

Languages and teh Effects of Iconicity. Working Papers of the Summer Institute 

of Linguistics, University of North Dakota session 47, 1-17. 
 

Rannveig Sverrisdóttir. (2005). Táknmál-tungumál heyrnarlausra. Málfríður 21. árg. 

1. tbl., bls 14-19. Sótt 23. mars 2011 af http://malfridur.ismennt.is/vor2005/vol-

21-1-14-19-rs.htm 

 

Reynir Berg Þorvaldsson. (2010). Saga heyrnarlausra á Íslandi. Reykjavík: Félag 

heyrnarlausra.  

 

Ríki og heimsálfur. (2004). Táknari Sólrún Birna Snæbjörnsdóttir. Samskiptamiðstöð 

heyrnarlausra og heyrnarskertra. Sótt 18. janúar 2011 af http://utgafa.shh.is 

 

Sématos.eu. (á.á.). Vidéo diccionario de LSE. Sótt 25. mars 2011 af  

http://www.sematos.eu/lse.html 

 

Slownik. (á.á.). Znaki języka migowego. Sótt 25. mars 2011 af 

http://www.slownik.effatha.pl/ 

 

Soffía Ámundadóttir. (2006). Nafnatákn í táknmáli. Rannsókn á íslenskum 

nafnatáknum. Döffblaðið 7, 22-24.  

 

Stockholms universitet. (2009). Svenskt teckenspråkslexikon. Sótt 25. mars 2011 af 

http://130.237.171.78/fmi/iwp/cgi?-

db=Svenskt%20teckenspr%C3%A5kslexikon&-loadframes 

 

Sutton-Spence, Rachel. (1999). International Journal of Bilingualism. International 

Journal of Bilingualism 3, 363-394. 

 

Sutton-Spence, Rachel. (2007). Mouthings and simultaneity in British Sign Language. 

Í M.Vermeerbergen, O. Crasborn & L. Leeson. Ritstj. Simultaneity in signed 

languages: form and function.( bls. 147-162). Amsterdam: Benjamins.  

 

Sutton-Spence, Rachel & Bencie Woll. (1999). The Linguistics of British Sign 

Language. An Introduction. Cambridge: University Press. 

 

Suvi. (2003). Suomalaisen vittomakielen verkkosanakirja. Sótt 25. mars 2011 af 

http://suvi.viittomat.net/ 

 

Tegnordbok.no. (á. á.). Tegnordbok. Sótt 25. mars 2011 af http://www.tegnordbok.no/ 

 

The History of Education in England. (á. á.). Education in England: a brief history. 

Sótt 25. nóvember 2011 af 

http://www.educationengland.org.uk/history/chapter02.html 

 

Valli, Clayton & Ceil Lucas. (2005). Linguistics of American Sign Language. An 

Introduction. Washington D.C.: Clerc Books, Gallaudet University Press. 

 

http://utgafa.shh.is/
http://www.sematos.eu/lse.html
http://130.237.171.78/fmi/iwp/cgi?-db=Svenskt%20teckenspr%25C3%25A5kslexikon&-loadframes
http://130.237.171.78/fmi/iwp/cgi?-db=Svenskt%20teckenspr%25C3%25A5kslexikon&-loadframes
http://suvi.viittomat.net/
http://www.tegnordbok.no/
http://www.educationengland.org.uk/history/chapter02.html


 51 

Zanakovni jezik. (á. á.). Rječnik hratskog znakovnog jezika. Sótt 25. mars 2011 af  

http://www.ffdi.unizg.hr/znakovni-jezik2/rjecnik/ 

 

Woordenboek. (á. á.). België. Sótt 25. mars 2011 af 

http://gebaren.ugent.be/alfabet.php?id=17246 

 

http://www.ffdi.unizg.hr/znakovni-jezik2/rjecnik/
http://gebaren.ugent.be/alfabet.php?id=17246


 52 

Viðauki 1 – Listi yfir lönd og heimsálfur. 

 

England Þýskaland Páfagarður 

Danmörk Hvíta-Rússland San Marínó 

Eistland Búlgaría Slóvenía 

Finnland Moldóva Spánn  

Írland Pólland Serbía 

Ísland Rúmenía Svartfjallaland 

Lettland Rússland Portúgal 

Litháen Slóvakía Álandseyjar 

Noregur Tékkland Færeyjar 

Svíþjóð Grikkland Grænland 

Austurríki Ungverjaland Ameríka 

Belgía Úkraína Ástralía 

Frakkland Albanía Evrópa 

Holland Andorra Afríka 

Lichtenstein Bosnía Hersegóvína Asía 

Lúxemborg Ítalía  

Mónakó Króatía  

Sviss Makedónía  
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Viðauki 2 – Yfirlit yfir handform. 

 

Hér á eftir koma þau handform (hf.) sem komu fram í þeim táknum sem rannsóknin 

náði til. Munu þessi heiti handaformanna vera notuð í glósun táknana í rannsókninni. 

Tvípunktur táknar að handformið sé bogið.  

 

1-hf. – Þumall vísar upp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-hf. – Þrír fingur útglenntir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-hf. – Höndin útbreidd og allir fingur útglenntir 
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9-hf. – Þumall og vísifingur snertast og mynda ílangan hring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vísi-hf. – Hnefinn er krepptur en vísifingur er útréttur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vísi:-hf. – Alveg eins og Vísi-hf. nema að vísfingur er boginn.  
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A-hf. – Hnefinn er krepptur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-hf. – Flöt hönd og fingur liggja saman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B:-hf. – Bogið b-hf. Fingur beygjast við grunnlið. Fingurnir liggja saman. 
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C-hf. – Vísfingur og þumall beygjast og mynda C. Hinir fingurnir eru krepptir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASL C-hf. – Allir fingur beygjast og mynda C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokað ASL C-hf. – Alveg eins og ASL C-hf. nema fingurnir snerta þumalinn.  
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E-hf. – Þumall beygist fyrir framan lófa og hinir fingurnir beygjast þannig að þeir 

snerti þumalinn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L-hf. – Vísifingur og þumall eru útréttir og mynda L. Hinir fingurnir eru krepptir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-hf. – Vísifingur og langatöng eru útréttir og liggja saman. Hinir fingurnir eru 

krepptir. 
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N:-hf – Alveg eins og N-hf. nema að vísifingur og langatöng beygjast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O-hf. – Vísifingur og þumall snertast og mynda O.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V-hf. – Vísifingur og langatöng standa útréttir og eru útglenntir. Hinir fingurnir eru 

krepptir. 
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V:-hf. – Alveg eins og V-hf. nema vísifingur og langatöng beygjast.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

q-hf. – Vísifingur og þumall er útréttir og liggja samsíða. Hinir fingur eru krepptir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q-hf. – Vísifingur og langatöng er útréttir og liggja saman. Þumallinn er einnig 

útréttur og liggur samsíða við vísifingur og löngutöng.  
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Æ-hf. – Fingurnir eru útglenntir en beygjast við miðlið. 
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Viðauki 3 – Yfirlit yfir ólík landatákn 

 

ENGLAND (ÍTM) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Vísi-hf. 

Lárétt 

Lófi frá 

táknara,endar að 

táknara. 

Á öxl óvirku hliðar niður 

að olnbogabót. 

 

Bogahreyfing. england 

 

 

ENGLAND (DTS) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

L-hf. 

Lófi frá táknara 

endar að táknara.  

Á öxl óvirku hliðar. Hreyfing niður. 

Handformið 

snýst og lófi 

endar að táknara. 

england 

 

 

ENGLAND (BSL) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Tvíhandatákn 

Vísi-hf. 

Fingur krossast. 

Á óvirku hendi. Fram og til baka 

á óvirku hendi. 
england 

 

 

ÍRLAND (ÍTM) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

B-hf. 

Lófi að táknara. 

Á enni fyrir ofan hægra 

auga. 

Dill á 

myndunarstað. 
írland 

 

 

IRLAND (DTS) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

5-hf. 

Lófi að táknara. 

Á öxl óvirku hliðar. Langatöng snertir 

öxl með því 

beygja og rétta. 

irland 

 

IRELAND (BSL) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

B-hf. 

Lófi snýr að 

táknara, en endar 

frá táknara. 

Á enni. Handformið 

snýst. 
ireland 

 

D-hf.  

Lófi að táknara. 

Á öxl óvirku hliðar. Handformið 

opnast og lokast. 
ireland 

 

Tvíhandatákn 

Virk – V: -hf. 

Óvirk A-hf. 

Á óvirku hendi. Hreyfing niður á 

óvirku hönd. 
ireland 
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HVÍTA-RÚSSLAND (ÍTM) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Tvíhandatákn 

Vísi-hf. 

Lárétt. 

Í frjálsa rýminu. Hringhreyfing. hvíta-rússland 

 

 

HVIDERUSLAND (DTS) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Samsett tákn 

Fyrst bogið B-hf. 

Síðan q-hf. 

Fyrst: á brjósti virku 

hliðar.  

Við nef og fram í rýmið. 

 

Fyrst stutt 

hreyfing niður 

endurtekin. 

Hreyfing frá nefi 

fram í rýmið. 

hviderusland 

 

 

BELARUS (BSL) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Táknið stafað.    

 

SLÓVAKÍA (ÍTM) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Tvíhandatákn. 

Vísi-hf.  

Vísi myndar X í 

rýminu. 

Lófi að táknara. 

Í frjálsa rýminu, endar við 

hliðina á höfði. 

 

Báðar hendur 

hreyfast eins. 

Fingur fara út til 

hliðar og að höfði 

táknara.  

slóvakía 

 

 

SLOVAKIET (DTS) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Tvíhandatákn. 

Vísi-hf. 

Lófi frá táknara. 

Endar með því að 

lófar snúa saman. 

Við enni/augu.  

Í frjálsa rýmið. 

 

Á ská fram frá 

enni í rýmið og 

handformin 

mætast í rýminu 

fyrir framan 

höfuð. 

slovakiet 

 

 

SLOVAKIA (BSL) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Táknið er stafað.    

 

GRIKKLAND (ÍTM) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Tvíhandatákn 

Vísi-hf. 

Lófi snýr niður. 

Á óvirku hendi. Upp og niður frá 

óvirku hendi. 
grikkland 
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GRÆKENLAND (DTS) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Tvíhandatákn 

N-hf. 

Á óvirku hendi. Upp og niður frá 

óvirku hendi. 
grækenland 

 

 

GREECE (BSL) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Lokað ASL C-hf. 

Fingurgómar snúa 

upp. 

Í frjálsa rýminu. Fram og til baka, 

stutt hreyfing. 
greece 

 

 

UNGVERJALAND (ÍTM) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

q-hf. Á nefi. Hreyfing til virku 

hliðar frá nefi. 
ungverjaland 

 

 

UNGARN (DTS) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

L-hf.  

Lokast í endann. 

Við munn.  Hreyfing til 

virkur hliðar út í 

rýmið.  

ungarn 

 

 

HUNGAR (BSL) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

B:-handform. Á miðri bringu. Hreyfing niður. hungar 

 

 

ÚKRAÍNA (ÍTM) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Vísi:-hf. 

Lófi snýr niður. 

Við munn, fyrir framan 

andlit og út í rýmið. 

Hreyfing upp að 

nefi og niður og 

út í rýmið. 

úkraína 

 

 

UKRAINE (DTS) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

O-hf. 

Lófi snýr fyrst 

fram í rýmið og 

svo niður. 

Við munn. Hreyfing út frá 

munni og niður í 

rýmið. 

ukraine 

 

 

UKRAINE (BSL) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Táknið er stafað.    
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SERBÍA (ÍTM) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

3-hf. 

Lófi snýr frá 

táknara. 

Á miðju enni. Handformið 

beygist. 
serbía 

 

 

SERBIEN (DTS) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

C-hf. Við augu. Snögg (stutt) 

hreyfing frá virku 

að óvirku hlið. 

Endurtekið. 

serbien 

 

 

SERBIA (BSL) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Táknið er stafað.    

 

LUXEMBORG (ÍTM) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Tvíhandatákn 

Virk – L-hf. 

Óvirk – A-hf. 

Lóðrétt, lófi að 

táknara. 

Á óvirku hendi. Hreyfing til 

hægri og vinstri 
luxemborg 

 

 

LUXEMBOURG (DTS) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

5-hf. Fyrir ofan brjóst virku 

hliðar við handarkrika. 

Lítil hreyfing 

upp. 
luxembourg 

 

 

LUXEMBORG (BSL) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Táknið er stafað.    

 

PÓLLAND (ÍTM) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Lokað ASL C-hf. 

Fingurgómar að 

bringu. 

Á brjósti. Frá óvirku hlið 

að virku hlið. 
pólland 
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POLEN (DTS) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

O-hf. Á brjósti óvirku hliðar. Handformið 

staðsett á 

myndunarstað. 

polen 

 

B:-hf. Á brjósti. Frá óvirku hendi 

að virku hendi. 
polen 

 

 

POLAND (BSL) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Vísi-hf. 

Lárétt 

Lófi frá 

táknara,endar með 

lófa að táknara. 

Á öxl óvirku hliðar, niður 

að olnbogabót. 

 

Bogahreyfing. poland 

 

 

GRÆNLAND (ÍTM) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

A-hf. vísi beygist 

aðeins út. 

Í frjálsa rýminu við eyru. Lítil dillandi 

hreyfing fram og 

til baka. 

grænland 

 

GRØNLAND (DTS) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Samsett tákn 

B-hf. í báðum. 

Lófi snýr að nefi   

táknara, en í rými 

snýr lófinn niður. 

Á nefi og út í rýmið. Lítil 

hringhreyfing á 

nefi og niður frá 

því og lítil 

hringhreyfing í 

rýminu. 

grønland 

A-hf. vísi beygist 

aðeins út. 

Í frjálsa rýminu við eyru. Lítil dillandi 

hreyfing fram og 

til baka. 

grønland 

 

GREENLAND (BSL) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Samsett tákn 

B-hf. í báðum. 

Fyrst snýr lófi að 

óvirku hendi og 

síðan niður. 

Fyrst á óvirku hendi. 

Síðan í frjálsa rýminu. 

Fyrst upp eftir 

óvirku hendi. 

Síðan 

hringhreyfing í 

frjálsa rýminu. 

greenland 

 

PORTÚGAL (ÍTM) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Vísi:-hf. Í frjálsa rýminu fyrir 

framan andlit. 

Bylgjuhreyfing. portúgal 
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PORTUGAL (DTS) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

C-hf. 

Lófi að táknara. 

Hendur krossast og 

fara síðan í sundur. 

Á bringu. 

Hendur krossast á bringu, 

fara í sundur og enda á 

maga. 

Hreyfing niður á 

maga. 
portugal 

 

PORTUGAL (BSL) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Vísi-hf. 

Lófi að táknara. 

Á andlit frá enni og niður 

höku. 

Hreyfing niður 

frá enni að höku. 
portugal 

 

MALTA (ÍTM) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Tvíhandatákn. 

Vísi – hf. 

Myndar kross. 

Í frjálsa rýminu fyrir 

framan öxl óvirku hliðar. 

Staðsetningar-

hreyfing. 

Myndar kross. 

malta 

 

 

MALTA (DTS) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

N-hf. Á brjósti óvirku hliðar. Myndar kross. malta 

 

 

MALTA (BSL) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Táknið er stafað.    

 

BOSNÍA OG HERSEGÓVÍNA (ÍTM) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Tvíhandatákn. 

Virk, lokað ASL 

C-hf. 

Óvirk B-hf. 

Lófi vísar niður. 

Á óvirku hendi. Fram og til baka. bosnía og 

hersegóvína 

 

 

BOSNIEN-HERCEGOVINA (DTS) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Tvíhandatákn. 

A-hf. Á báðum 

höndum. 

Í frjálsa rýminu. Hreyfing niður 

og aðeins út til 

hliðanna. 

bosnien-

hercegovina 

 

 

BOSNIA AND HERZEGOVINA (BSL) 

Handform/afstaða Myndunarstaður/afstaða Hreyfing/afstaða Munnhreyfing 

Táknið er stafað.    
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Viðauki 4 – Samanburðartafla 

 

Í neðangreindri töflu eru borin saman tákn tveggja táknmála í senn og skoðað hversu 

mörg eru eins, lík eða ólík.  

 

 ÍTM og DTS ÍTM og BSL DTS og BSL 

Eins 20/42 (48%) 9/42 (21%) 7/42 (17%) 

Lík 6/42 (14%) 12/42 (29%) 13/42 (31%) 

Ólík 16/42 (38%) 21/42 (50%) 22/42 (52%) 

 


