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Ágrip 

Hlutverkaskipti (e. role shift) eru mikilvægur hluti af táknmálum en þau koma ekki 

aðeins fram í samtölum heldur einnig í sögum. Hlutverkaskipti virka þannig að 

táknarinn (e. signer) fer í hlutverk persóna í frásögn og notar beina ræðu (e. direct 

speech) út frá sjónarhorni persónunnar. Þetta er svipað og þegar bein ræða er notuð í 

frásögnum í raddmálum en hlutverkaskipti í táknmálum ganga þó aðeins lengra þar 

sem táknarinn verður í rauninni persónan. Táknarinn sýnir þannig tilfinningar, 

svipbrigði og líkamsstöðu persónunnar en þetta er eitt af þeim atriðum sem er erfitt 

að þýða á milli íslensku og íslensks táknmáls. Þetta sést vel í sögunni Átján barna 

faðir í álfheimum en til eru tvær útgáfur af sögunni. Önnur er á íslensku í safni Jóns 

Árnasonar, Íslenzkar þjóðsögur og ævintýri (Jón Árnason 1961: 43-44 og viðauka 1), 

en hin er á íslensku táknmáli í þýðingu Samskiptamiðstöðvar heyrnarlausra og 

heyrnarskertra (Átján barna faðir í álfheimum 2003, sjá einnig umritun á táknmáls-

útgáfu sögunnar í viðauka 3).  

Töluverður munur er á þessum útgáfum en þessi munur getur birst í ýmsum 

menningartengdum atriðum. Hérna er til dæmis hægt að minnast á þá staðreynd að í 

táknmálsútgáfu sögunnar er mun meira talað um álfa en í raddmálsútgáfunni. 

Ástæðan fyrir þessum mun á útgáfunum er að það er ekki aðeins verið að þýða á milli 

tungumála heldur einnig á milli tveggja menningarheima. Það er því alltaf einhver 

munur á milli marktextans og frumtextans og ákveðin atriði sem verður að aðlaga eða 

breyta í þýðingu.  

Munurinn á útgáfunum birtist þó ekki aðeins í menningartengdum atriðum 

heldur líka í hlutverkaskiptunum. Táknarinn á mikið starf fyrir höndum í táknmáls-

útgáfu Átján barna faðir í álfheimum en hann þarf að skipta á milli fimm persóna og 

sögumanns og þarf því að fara í sex mismunandi hlutverk. Táknarinn þarf að passa 

sig á því að halda persónunum aðgreindum og skýrum og þarf að gera það greinilegt 

hvenær sögumaðurinn talar og hvenær persónurnar tala. Táknaranum tekst þetta 

nokkuð vel en hlutverkaskiptin virðast vera nokkuð hefðbundin í sögunni og virðast 

fylgja hinum ýmsu kenningum um hlutverkaskipti og rými. Það eru samt nokkur 

atriði sem falla ekki alveg að þessum kenningum en þar á meðal er augnaráð og hólf. 

Hlutverkaskipti eru þannig heillandi fyrirbæri og er mjög áhugavert að skoða þau og 

hvernig þau koma fram í sögunni Átján barna faðir í álfheimum. 
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Inngangur 

Hver menningarheimur á sér margar sögur og frásagnir sem hægt er að telja til 

ákveðins menningararfs. Þessar sögur eru þó ekki endilega einskorðaðar við eitt land 

eða eitt tungumál en ótal sögur hafa verið þýddar yfir á ólík tungumál og ferðast 

þannig um heiminn. Þessar þýðingar takmarkast þó ekki við raddmál1 en hérna á 

Íslandi hafa nokkrar sögur, bæði erlendar og íslenskar að uppruna, verið þýddar yfir á 

íslenskt táknmál. Íslenska og íslenskt táknmál eru tvö ólík tungumál, þau eru ólík 

málkerfi2. Þessi staðreynd gerir það að verkum að það er hægt að tala um þýðingu og 

túlkun á milli þeirra rétt eins og á milli til dæmis íslensku og ensku eða íslensku og 

kínversku.  

 Þau sem starfa hjá Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra (héðan 

af aðeins notað ‘Samskiptamiðstöðin’) starfa við þetta. Auk þess að sjá um 

túlkaþjónustu fyrir þá sem notast við íslenskt táknmál í daglegum samskiptum 

(Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra 2012a) hafa þau fengist við 

þýðingar á ýmsu efni, þau taka þekktar sögur og þýða þær yfir á táknmál. Þessar 

sögur eru svo gefnar út og sumar þeirra settar á vefsíðu þeirra (Samskiptamiðstöð 

heyrnarlausra og heyrnarskertra 2012b). Samskiptamiðstöðin sér þó ekki aðeins um 

að þýða sögur yfir á íslenskt táknmál en hún vinnur við að bæta kjör döff 3 (héðan af 

notað ̒ döffʼ) og réttindi þeirra (Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra 

2012c). Starf Samskiptamiðstöðvarinnar er þannig mjög mikilvægt en þær sögur sem 

gefnar hafa verið út á vegum hennar eru ekki aðeins notaðar til skemmtunar eða til 

þess að örva málþroska heyrnarlausra barna heldur geta þær haft ýmis önnur 

hlutverk, til dæmis sem námsefni eða til rannsókna eins og gert er í þessari ritgerð. 

Þegar sögur á táknmáli eru notaðar á þennan hátt getur það orðið til þess að auka 

vitund fólks um táknmál og þannig hjálpað til við að bæta kjör döff.  

Meðal þeirra sagna sem Samskiptamiðstöðin hefur þýtt eru Djákninn á Myrká 

(2003), Kerling vill hafa nokkuð fyrir snúð sinn (2003), Mánasteinar í vasanum 

                                                 
1 Þegar talað er um raddmál hérna er átt við þau tungumál sem notast við röddina til þess að koma 
boðunum frá sér, táknmál hins vegar notast við hendurnar, andlitið og líkamann til þess að koma 
boðunum frá sér.  
2 Samkvæmt Íslenskri orðabók merkir ‘málkerfi’: „kerfi tungumáls (t.d. röð hljóða í orðum, endingar 
og beygingar)“ (Mörður Árnason 2002: 974). Málkerfi táknmála byggjast ekki á röð hljóða heldur á 
röð handforma, myndunarstaða o.fl. 
3 Hérna er orðið ‘döff’ notað í skilgreiningu Mennta- og menningarmálaráðuneytisins en þar er sagt að 
döff: „[...] tileink[i] sér íslenskt táknmál hindrunarlaust og á náttúrulegan hátt, not[i] það í daglegu lífi 
og lít[i] á það sem móðurmál sitt. Það að vera döff merkir í huga þeirra sem nota táknmál að tilheyra 
samfélagi heyrnarlausra og að táknmálið sé fyrsta mál þeirra“ (Mennta og menningarmálaráðuneytið 
2010: 87). 
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(2010) og Átján barna faðir í álfheimum (2003). Samskiptamiðstöðin þýðir þó ekki 

aðeins íslenskar sögur en aðrar þýðingar þeirra eru til dæmis Svarta kisa (2008), 

Stubbur (2008) og Rauðhetta (2003).4 Í þessari ritgerð verður sagan Átján barna faðir 

í álfheimum tekin fyrir og táknmálsútgáfa hennar rannsökuð en Samskiptamiðstöðin 

þýddi hana yfir á táknmál árið 2003 og studdist við safn Jóns Árnasonar (1961) 

Íslenskar þjóðsögur og ævintýri við gerð þýðingarinnar. Þetta er eitt af þekktustu 

þjóðfræðasöfnum Íslands og kom út á árunum 1862-1864 í tveimur bindum. Safnið 

hefur verið gefið nokkrum sinnum út en sú útgáfa sem notuð er í þessari ritgerð er frá 

árinu 1961 og er í sex bindum. Safni Jóns er skipt niður í nokkra flokka en sagan 

Átján barna faðir í álfheimum fellur undir flokkinn ‘goðfræðisögur’ og þar undir 

greinina ‘umskiptingar, hyllingar álfa’. Hinir flokkar safnsins eru draugasögur, 

galdrasögur, náttúrusögur, helgisögur, viðburðasögur, útilegumannasögur, ævintýri, 

kímnisögur og kreddur (Jón Árnason 1961). Margar mismunandi greinar eru undir 

hverjum flokki og fer það eftir efni hvers flokks fyrir sig hverjar greinarnar eru.  

 Þegar verið er að þýða af íslensku yfir á íslenskt táknmál er í rauninni verið að 

þýða á milli tveggja ólíkra málkerfa. Það er vitanlega alltaf einhver munur á milli 

þýðingar (marktexta) og upphaflegs texta (frumtexta) og einhver vandamál sem koma 

upp við þýðinguna. Þegar hins vegar er þýtt á milli tveggja ólíkra málkerfa má búast 

við því að þessi munur verði öðruvísi á einhvern hátt. Það er einmitt þetta sem verður 

skoðað í táknmálsútgáfu sögunnar Átján barna faðir í álfheimum en það er markmið 

þessarar ritgerðar að bera saman táknmálsútgáfuna og raddmálsútgáfuna (söguna eins 

og hún birtist í safni Jóns). Þegar þessar útgáfur eru skoðaðar koma strax nokkur 

atriði í ljós, sem eru mismunandi, en á meðal þeirra er málsniðið5. Í táknmáls-

útgáfunni er talað meira um álfa og hin og þessi atriði, sem aðeins er minnst á í 

raddmálsútgáfunni, eru útskýrð (t.d. trog). Auk þessara atriða koma persónurnar fram 

á mismunandi hátt en táknmálsútgáfan notast við svokölluð hlutverkaskipti (e. role 

shift) til þess að sýna mismunandi persónur.  

 Þótt útgáfurnar séu töluvert ólíkar er ekki þar með sagt að önnur sé betri en 

hin. Það er ekki heldur hægt að segja að þau atriði sem eru ólík á milli útgáfnanna séu 

handahófskennd. Í rauninni er hægt að segja að táknarinn noti einfaldlega aðrar 

                                                 
4 Þrjár seinustu sögurnar eru erlendar að uppruna en þó verður að taka fram að þær eru ekki þýddar úr 
frumútgáfum á erlendu tungumáli heldur úr íslensku útgáfunum. Hægt er að nálgast felstar þessara 
sagna á vefsíðunni http://utgafa.shh.is/ eða hjá Samskiptamiðstöðinni sjálfri. 
5 Samkvæmt Íslenskri orðabók merkir ‘málsnið’: „stíll á máli, mismunandi eftir töluðu og rituðu máli 
og ræðst af því hvað hæfir aðstæðum hverju sinni [...]“ (Mörður Árnason 2002: 976). 



 5 

aðferðir í táknmálsútgáfunni til þess að koma anda sögunnar fram. Með þessu er átt 

við að í raddmálsútgáfu sögunnar er notast við málfar, málsnið og orðalag til þess að 

koma ákveðnum anda fram, þetta er þjóðsaga sem á að skiljast á ákveðinn hátt. 

Táknarinn getur hins vegar ekki notað þessar sömu aðferðir í táknmálsútgáfunni þar 

sem þetta gamaldags málsnið er ekki til í íslensku táknmáli. Táknarinn notar þar af 

leiðandi aðrar aðferðir en þær geta til dæmis falist í því að útskýra hluti sem eru ekki 

útskýrðir í raddmálsútgáfunni eða nota hlutverkaskipti. Þarna kemur munurinn á milli 

útgáfnanna fram en í þessari ritgerð verða persónurnar og hlutverkaskiptin skoðuð. 

Hlutverkaskiptin verða rannsökuð og því svarað hvernig þau eru almennt og 

hvernig þau koma fram í táknmálsútgáfu sögunnar. Það virðist felast meira í 

hlutverkaskiptum en fyrst var álitið en það þarf að hafa í huga að það eru mörg atriði 

sem gefa til kynna hlutverkaskipti. Önnur atriði sem sýna hlutverkaskipti eru til 

dæmis augnaráð, svipbrigði og bendingar. Hlutverkaskiptin í táknmálsútgáfu Átján 

barna faðir í álfheimum virðast falla nokkuð vel við hinar ýmsu kenningar um 

hlutverkaskipti og rými. Það eru þó örfá atriði sem virðast ekki passa en þar er helst 

hægt að nefna augnaráð.  

Áður en fjallað verður frekar um hlutverkaskiptin verður þó að gera grein 

fyrir ákveðnum atriðum. Þar sem verið er að rannsaka sögu um álfa verður byrjað á 

umfjöllun um álfa, einkenni þeirra, útlit og uppruna en einnig verður sagt frá sögunni 

sjálfri. Næst verður fjallað um þýðingar en þar sem sagan, sem er rannsökuð, er 

þýðing er nauðsynlegt að líta á kenningar um þýðingar. Í þýðingakaflanum verður 

einnig rætt frekar um muninn á táknmálsútgáfunni og raddmálsútgáfunni án þess þó 

að fara djúpt í þau atriði. Þriðji kaflinn fjallar svo um aðalatriði ritgerðarinnar, 

hlutverkaskipti. Í þeim kafla verður farið í helstu kenningarnar varðandi hlutverka-

skipti, hvernig þau virka og nokkur hugtök tengd þeim. Fjórði og síðasti kaflinn er 

svo rannsóknin sjálf þar sem þeim kenningum, sem komið hafa fram í fyrri köflum, 

er beitt til þess að skoða söguna sjálfa. Í þessum kafla verður rannsóknarspurningu 

ritgerðarinnar svarað. Niðurstöður rannsóknarinnar og ýmsar hugleiðingar varðandi 

rannsóknina og söguna eru svo dregnar saman í lokaorðunum.  
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1. Jón Árnason og álfar 

Sagan Átján barna faðir í álfheimum segir frá því að einn dag þegar allir voru úti á 

engjunum að vinna var húsfreyjan ein eftir heima með son sinn. Hún þurfti að bregða 

sér frá í smá stund og skildi strákinn eftir en á meðan hún var í burtu kom álfkona og 

skipti á stráknum fyrir gamlan álfakarl. Þegar móðirin kom aftur og talaði til stráksins 

sá hún strax að hann var gjörbreyttur. Hann öskraði og lét illa en var góður og vel 

talandi áður. Nokkur tími leið og strákurinn breyttist ekkert og var áfram ódæll, 

móðirin var ráðalaus en mundi þá allt í einu eftir grannkonu sinni sem átti að vera 

mjög fróð. Móðirin fór til hinnar vitru konu og fékk að vita það að strákurinn væri að 

öllum líkindum umskiptingur. Vitra konan gaf henni það ráð að búa til eitthvað 

furðulegt sem strákurinn hefði aldrei séð áður, strákurinn ætti þá að segja eitthvað 

sem kæmi upp um hann. Móðirin átti þá að grípa strákinn og lemja hann þangað til 

álfkonan kæmi aftur að skila rétta stráknum. Móðirin gerði þetta og fékk rétta 

strákinn til baka en hann varð efnismaður þegar hann varð fullorðinn (Jón Árnason I 

1961: 43-44).6 

Átján barna faðir í álfheimum er klassísk álfasaga en eins og sagt var í 

innganginum verður að fara aðeins í helstu atriðin varðandi álfa til þess að veita 

lesandanum nauðsynlegan bakgrunn. Margar kenningar eru til um uppruna álfanna en 

meðal þeirra sem hafa skrifað eitthvað um það mál eru Einar Ólafur Sveinsson 

(1940), Ólína Þorvarðardóttir (1995) og Terry Gunnell (2007). Bæði Einar og Ólína 

tala um það hvernig hægt er að tengja hina íslensku álfa við álfana sem birtast í 

Snorra-Eddu, Ljósálfa og Dökkálfa. Ólína segir enn fremur að það virðist sem svo að 

íslenskir álfar séu komnir til eftir að ljósálfar og dvergar úr goðafræðinni hafi runnið 

saman (Ólína Þorvarðardóttir 1995: 9-10). Auk þessa talar Einar um það að 

goðfræðingar hafi reynt að tengja álfana við haugbúa en hann leggur þó ekki mikinn 

trúnað á það (Einar Ólafur Sveinsson 1940: 152-153). Terry Gunnell segir hins vegar 

að heimildirnar bendi til þess að það hafi orðið hæg þróun þar sem álfar blönduðust 

smám saman við landvættina. Gunnell virðist þannig vera ósammála Ólínu og Einari 

hvað varðar uppruna álfa og virðist ekki trúa á þá kenningu að hinir íslensku álfar séu 

komnir frá álfunum sem finnast í Snorra-Eddu (Gunnell 2007: 6-8, 18-20).   

Fræðimenn eru hins vegar ekki þeir einu sem setja fram mismunandi 

kenningar um uppruna álfanna en álfasögurnar sjálfar greina frá mismunandi 

                                                 
6 Hægt er að sjá þessa sögu í heild sinni í viðauka 1. 
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hugmyndum. Samkvæmt þeim sögum sem birtast í Íslenskar þjóðsögur og ævintýri 

var uppruni álfanna meðal annars talinn vera frá Guði sjálfum. Sagan Huldumanna 

Genesis segir til dæmis að álfar séu hin óþvegnu börn Evu. Önnur saga, Uppruni álfa, 

segir frá því að álfar séu þeir englar sem voru hlutlausir þegar djöfullinn gerði 

uppreisn á himnum (Jón Árnason I 1961: 7).7 Þetta eru aðeins tvær af nokkrum 

upprunasögum í safni Jóns en eins og sést eru til margar ólíkar hugmyndir um 

uppruna álfa og gildir þá einu hvort farið er í munnmælasögur Jóns Árnasonar, 

Snorra-Eddu eða kenningar Einars, Ólínu og Gunnells.  

Þótt fræðimenn séu ekki sammála um uppruna álfa virðast þeir yfirleitt 

nokkuð sammála um útlit, einkenni og heimili álfa. Álfar eru yfirleitt fallegir, glæstir 

og tígullegir en geta þó verið dýrslegir, myrkir og heiðnir. Sumar sögur lýsa álfum 

sem dökkklæddum og illilegum körlum og kerlingum en í flestum sögunum eru 

álfarnir hættulegir. Álfar eru líkir okkur mannfólkinu en sumir segja þó að álfar hafi 

ekkert miðnes í nefinu. Álfar eiga að vera ríkulega búnir með „gyllta hnappa, sylgjur, 

snældur og annað skart“ (Ólína Þorvarðardóttir 1995: 10-11). Þeir eiga annars vegar 

að vera mjög íslenskir og álfkonur að klæðast íslenskum skautbúningum með óvenju 

fallegt silfur. Yngri álfkonur eiga það þó til að klæðast ögn alþýðlegar í vaðmáls-

fötum. Hins vegar eiga þeir að klæðast skrautlegum og litfögrum fötum og eiga 

marga fallega gripi (Ólína Þorvarðardóttir 1995: 10-11 og Einar Ól Sveinsson 1940: 

160-161). Ólína segir að glæsileiki álfanna minni stundum helst á undraveröld 

ævintýranna (Ólína Þorvarðardóttir 1995: 11). 

Bæði Einar og Ólína eru sammála um það að álfar hafi svipaða menningu og 

við mannfólkið en þeir eiga að hafa kirkjur og presta og kunna að yrkja kvæði og 

sálma (Einar Ól Sveinsson 1940: 160-161 og Ólína Þorvarðardóttir 1995: 12-13). 

Ólína segir að álfar haldi stundum skemmtanir þar sem spilað er og sungið en séu þó 

ekki hrifnir af látum og ábyrgðarlausri hegðun við bústaði þeirra (Ólína 

Þorvarðardóttir 1995: 12-13). Jón Árnason virðist vera sammála Ólínu en hann 

skrifar um svipaðar hugmyndir í inngangi framan við álfasögurnar. Jón segir enn 

fremur að álfar hafi búsmala eins og mennskir bændur og hafi þeir öll sömu verkin 

(Jón  Árnason I 1961: 4-5). Álfar virðast þannig hafa svipað samfélag og mannfólkið 

og eins og gerist í mannheimum eru sumir álfar ríkir en aðrir fátækir. Sumar sögur 

segja frá því hvernig álfar leita til mannanna eftir hjálp, álfkona biður um smá 

                                                 
7 Hægt er að sjá báðar þessar sögur í viðauka 1. 
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mjólkursopa eða matarbita handa börnunum sínum eða álfakarl biður um aðstoð fyrir 

konu sína sem er í barnsnauð. Þessar sögur virðast vera nokkurs konar varnaðarsögur 

þar sem sá sem neitaði álfi um hjálp fékk harða refsingu (Ólína Þorvarðardóttir 1995: 

12-13). 

Bústaðir álfa eru í hólum, klettum og steinum og eru yfirleitt nálægt bæjum 

manna en þeir eiga gjarnan að vera þar sem fallegt er umhverfis (Einar Ól Sveinsson 

1940: 160, Jón Árnason I 1961: 4 og Ólína Þorvarðardóttir 1995: 12). Þessi nálægð 

við álfa gat verið til góðs en ef menn heyrðu til álfa eða sáu þá á veiðum á vorin þá 

átti það til dæmis að veita á góða silungsveiði (Jón Árnason I 1961: 5). Nálægðin var 

þó ekki alltaf góð en þó nokkur dæmi eru til um það að álfar rændu mennskum 

börnum. Álfarnir laða börnin þá annað hvort til sín þegar þau eru orðin stálpuð eða þá 

að þeir taka börnin úr vöggunum og skilja eftir afgamla og útlifaða karla og kerlingar. 

Seinni sögurnar eru kallaðar umskiptingasögur en sagan Átján barna faðir í 

álfheimum, sem þessi ritgerð fjallar um, er einmitt umskiptingasaga (Jón Árnason I 

1961: 41). Umskiptingar höfðu útlit barnsins sem þeir komu í staðinn fyrir en voru 

ódælli og óþægari. Þetta hefur væntanlega verið eitt af einkennum umskiptinga og 

hefur auðveldað foreldrum mennska barnsins að átta sig á því að eitthvað hafði farið 

úrskeiðis. Ef upp komst um umskipting var til eitt ráð fyrir foreldrana, oftast 

móðurina, til þess að fá barnið sitt aftur. Það ráð var að berja umskiptinginn þangað 

til álfkonunni, sem tók barnið, blöskraði aðfarirnar og skilaði barninu (Ólína 

Þorvarðardóttir 1995: 16-17). 

 Eins og sést virðast nokkur atriði, sem farið var í hérna að ofan, eiga vel við 

Átján barna faðir í álfheimum en önnur virðast ekki koma fram. Sagan lýsir til dæmis 

ekki útliti álfanna eða heimili en það má þó geta sér til að þeir búi nálægt þar sem 

álfkonan og álfakarlinn voru á gangi við bæinn. Þessi saga er greinilega umskiptinga-

saga þar sem strákurinn breytist algjörlega eftir að móðirin fer frá honum í smá stund. 

Það sem skín hins vegar kannski best í gegnum söguna er sú tilfinning að ætlast er til 

þess að lesandinn þekki til annarra álfasagna og álfa yfirleitt. Þegar sagan er lesin sést 

strax að hvergi er minnst á álfa berum orðum. Það er aðeins þegar álfakarlinn sér 

langa skaftið í pottinum sem eitthvað er minnst á álfa en hann talar um að hann sé frá 

álfheimum. Fyrir utan þetta er aðeins talað um ókunnuga konu (álfkonan) og 

dularfullan atburð en út frá þessu má ætla að sá sem sagði söguna gerði ráð fyrir að 

áheyrandinn vissi að þarna væru álfar á ferð (Jón Árnason I 1961: 43-44, sjá einnig í 

viðauka 1).  
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 Samkvæmt þessu má segja að það hafi verið ætlast til þess að áheyrendurnir 

hafi haft einhverja þekkingu á þessum yfirnáttúrulegu verum. Þetta á vel við þá 

Íslendinga sem hafa íslensku sem móðurmál en það á hins vegar ekki við um alla 

Íslendinga. Samkvæmt skýrslu frá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu er það að 

vera döff Íslendingur að: „[...] tileinka sér íslenskt táknmál hindrunarlaust og á 

náttúrulegan hátt, nota það í daglegu lífi og líta á það sem móðurmál sitt. Það að vera 

döff merkir í huga þeirra sem nota táknmál að tilheyra samfélagi heyrnarlausra og að 

táknmálið sé fyrsta mál þeirra“ (Mennta og menningarmálaráðuneytið 2010: 87). 

Þetta þýðir að döff tilheyra ekki aðeins íslenskri menningu heldur hafa þau eigið 

samfélag og sína eigin menningu, döff menningu, en það gerir það að verkum að það 

er ekki sjálfsagt mál að döff fólk hafi kynnst álfasögum í æsku sinni. Það er því ekki 

hægt að ætlast til þess að döff einstaklingur viti eftir hverju á að leita í sögu eins og 

Átján barna faðir í álfheimum til þess að vita hvað gerðist í raun og veru í sögunni.  

Þessi munur á döff menningu og íslenskri menningu sést í táknmálsþýðingu 

sögunnar en í þýðingunni er til dæmis sagt með berum orðum að þarna séu álfar á 

ferð, þetta er hins vegar ekki gert í raddmálsútgáfunni. Táknmálsþýðing sögunnar er 

þannig töluvert skýrari hvað varðar yfirnáttúrulegan þátt sögunnar. Þetta er aðeins eitt 

af þeim atriðum sem eru ólík á milli raddmálsútgáfu sögunnar og táknmálsútgáfunnar 

eins og kom fram í innganginum og er dæmi um það sem hefur breyst í 

þýðingarferlinu. Það er því vert að fjalla næst um þýðingar en það felst töluvert meira 

í þýðingum en mætti ætla í fyrstu og eru þær mikilvægur þáttur í menningu 

langflestra þjóða. Næsti kafli fjallar því þýðingar, helstu kenningar varðandi þýðingar 

og önnur atriði sem eru ólík á milli útgáfna sögunnar.   
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2. Þýðingar 

Þýðingar eru gríðarlega mikilvægar í nútíma samfélögum en sífellt eru gerðar frekari 

kröfur um að allt efni sé aðgengilegt fyrir alla. Þarna er átt við ekki aðeins innlent 

efni (á hverjum stað fyrir sig) heldur einnig erlent efni. Til þess að erlent efni sé 

aðgengilegt fyrir alla í hverju landi verður það yfirleitt alltaf að vera þýtt yfir á 

móðurmál hverrar þjóðar. Ástráður Eysteinsson orðar þetta vel en hann segir: „Án 

þýðinga myndi sérhvert málsamfélag einangrast. Í því rofi sem þýðing ævinlega er 

felst þessvegna frjósemi, ef til vill hinn síferski framandleiki sem ýmsum er leitun 

að“ (Ástráður Eysteinsson 1996: 18). Þarna sést hve mikilvægar þýðingar eru og 

Ísland er engin undantekning í þessu. Gríðarlegt magn af erlendu efni kemur til 

landsins á hverju ári og þarf að þýða það allt yfir á íslensku til þess að gera það 

aðgengilegt öllum. Mikill hluti af þessu erlenda efni er í formi sjónvarpsþátta en 

samkvæmt sjöttu grein laganna um Ríkisútvarpið ohf. á allt erlent efni, sem er sýnt í 

sjónvarpi Ríkisútvarpsins, að hafa íslenskt tal eða íslenskan texta eftir því hvað á við 

hverju sinni. Enn fremur segir í greininni að „[...] lögð [skuli] áhersla á að allt tal og 

texti sé á lýtalausu íslensku máli“ (Lög nr. 6/2007 um Ríkisútvarpið ohf., 1. febrúar).  

 Þetta getur gefið góða hugmynd um mikilvægi þýðinga en það er ekki hægt að 

þýða efni hvernig sem er, það verður hvorki meira né minna að vera á lýtalausri 

íslensku. Sjónvarpsefni er þó ekki eina erlenda efnið sem berst til landsins en töluvert 

magn af bókum kemur hingað til Íslands. Eins og með sjónvarpsefnið verður að þýða 

þær yfir á íslensku en ólíkt sjónvarpsefni Ríkisútvarpsins virðast ekki vera lög um að 

íslenskar þýðingar á bókum þurfi að vera á lýtalausri íslensku. Það er þó til nokkuð 

sem heitir Höfundalög en þau segja meðal annars í fimmtu grein að sá sem þýðir verk 

hafi höfundarétt á þýðingunni (Höfundalög nr. 73/1972, 29. maí). Þýðandinn er 

þannig viðurkenndur sem höfundur þýðingarinnar en þó það séu ekki til lög sem 

krefjast þess að þýðingar séu á lýtalausri íslensku má segja að það séu til óskráð lög 

eða reglur um það. Lesendur verkanna gera nefnilega kröfu um að þýðingar séu á 

góðri íslensku alveg eins og upprunalegar íslenskar bækur. Margar merkilegar 

íslenskar þýðingar eru til en sem dæmi er hægt að nefna nýja þýðingu Biblíunnar frá 

árinu 2007, Ummyndanir Óvíds frá 2009 eftir Kristján Árnason og Þúsund og ein nótt 

frá 1985 eftir Steingrím Thorsteinsson.  

 Þeir sem þekkja ekki til þýðinga gætu haldið að það sé ekkert mál að þýða 

texta frá einu tungumáli yfir á annað. Raunin er hins vegar allt önnur en þýðandi færir 
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textann einfaldlega ekki yfir á annað tungumál, í rauninni semur þýðandinn verkið 

upp á nýtt upp úr frumtextanum. Þýðingin er þó ekki samin á sömu forsendum og 

frumtextinn en það er töluverður munur á aðferðunum við gerð textanna (Hermans 

2007: 26-28). Hvert tungumál fyrir sig hefur sína setningaskipan og orðaröð, sínar 

málfræðireglur sem segja til um það hvernig tungumálið er notað. Hvert tungumál 

verður einnig til í ákveðinni menningu og litast af henni, þetta getur til dæmis komið 

fram í ýmsum málsháttum og orðatiltækjum. Þessir málshættir og orðatiltæki og 

önnur merki menningar geta valdið þýðendum vandamálum þar sem þeir þurfa að 

koma þeim frá sér þannig að textinn kemst rétt til skila. Þýðandinn þarf að hafa í 

huga að eitt orð eða ein setning geta haft margar ólíkar merkingar í frummálinu (e. 

source language), hann þarf því að velja rétt orð í markmálinu (e. target language) 

sem endurspegla þessa merkingu en hafa jafnframt í huga að orðin sem hann velur í 

markmálinu geta einnig haft margar ólíkar merkingar.8  

 Þýðandinn þarf þannig að hafa ýmislegt í huga þegar hann þýðir texta af einu 

tungumáli yfir á annað en hægt er tala um tvær aðferðir sem þýðendur geta fylgt. Þær 

eru annað hvort að þýða orðrétt frá einu tungumáli yfir á annað eða að þýða innihald 

textans. Þegar þýtt er orðrétt reynir þýðandinn að ná jafngildi í formi textans frekar en 

innihaldi hans en í hinni gerðinni einbeitir þýðandinn sér að merkingu textans 

(Metzger 2000: 3-8). Þessar tvær aðferðir hafa einnig verið kallaðar jafngildi (e. 

equivalence) en það skiptist niður í formlegt jafngildi (e. formal equivalence) og 

áhrifajafngildi (e. dynamic equivalence). Samkvæmt kenningum Eugene A. Nida 

(1964) væri formlegt jafngildi það sem kallað var orðrétt þýðing hérna að ofan en 

áhrifajafngildi þegar merking textans er þýdd. Í formlegu jafngildi er þannig lögð 

áhersla á skilaboðin sjálf bæði að formi til (setningafræði og málfar) og innihaldi 

(efni og hugmyndir). Nida segir að í slíkum þýðingum sé þýtt úr ljóðaformi yfir í 

ljóðaform og hver setning og hugmynd fyrir sig tekin fyrir. Í formlegu jafngildi er 

reynt að hafa marktextann sem næst frummálinu og hægt er þannig að skilaboðin í 

menningu markmálsins eru borin saman við skilaboðin í menningu frumtextans. Ef til 

vill er spurning hvort það mætti ekki kalla þessa tegund af þýðingu bókstafsþýðingu 

þar sem reynt er að þýða textann eins nálægt frumtextanum og mögulegt er. 

 Áhrifajafngildi er ólíkt formlegu jafngildi að því leyti að með þessari aðferð er 

ekki reynt að hafa nákvæmlega sömu skilaboðin í frummálinu og markmálinu heldur 

                                                 
8 Hérna er hægt að taka ensku setninguna ‘I love you’ sem dæmi en hægt er að þýða hana á íslensku á 
tvennan hátt: ‘Ég elska þig’ eða ‘Mér þykir vænt um þig’.  
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er áhersla lögð á hið sterka samband þarna á milli. Með þessu er átt við að á milli 

frumtextans og lesenda hans var ákveðið samband, áhrifajafngildi reynir að hafa þetta 

samband nokkurn veginn eins á milli þýdda textans og lesenda hans. Þýðandinn 

reynir að hafa þýðinguna sem eðlilegasta í markmálinu og reynir að gera hana svo að 

hún passi við menningu markmálsins. Lesandi marktextans á ekki að þurfa að skilja 

eða þekkja menningu frumtextans til þess að ná skilaboðunum (Nida 1964: 159).  

 Eins og sést eru þessi tvö jafngildi töluvert ólík en hafa verður í huga að þetta 

eru tvær öfgar. Ef jafngildin væru sett upp á stiku væru formlegt jafngildi og 

áhrifajafngildi á sitthvorum endanum en mismunandi myndir eða styrkleikar þessara 

jafngilda myndu raða sér á stikuna þar á milli. Það má einnig hafa í huga að þegar 

þessi jafngildi eru skoðuð er í rauninni ekkert við þau sem ætti að takmarka þau 

aðeins við raddmál. Bæði formlegt jafngildi og áhrifajafngildi virðast eiga jafn vel 

við á milli tveggja táknmála annars vegar og á milli tveggja raddmála hins vegar. 

Ákveðinn efi sprettur hins vegar upp í fyrstu þegar þýðingar á milli táknmáls og 

raddmáls eru hafðar í huga þar sem þessi tvö málkerfi eru töluvert ólík. Í fyrstu mætti 

halda að það væri ómögulegt að þýða á milli táknmáls og raddmáls en þegar betur er 

að gáð ættu þýðingar á milli slíkra ólíkra málkerfa ekki að vera öðruvísi en þýðingar 

innan málkerfa. Þetta þýðir að þau vandamál sem gætu komið upp við þessar gerðir 

jafngilda ættu að vera svipuð eða jafnvel eins hvort sem um táknmál eða raddmál er 

að ræða. Báðar þessar aðferðir geta verið erfiðar fyrir þýðandann en segja má að 

helsta vandamálið við þýðingar sé að verið er tengja saman orð úr einu samfélagi og 

merkingarheim annars samfélags. Þar sem þessir tveir merkingarheimar geta verið 

svo ólíkir gerir þessi tenging að verkum að þýðingin getur aldrei verið nákvæmlega 

eins og frumtextinn og getur aldrei sagt alveg það sama (Ástráður Eysteinsson 1996: 

18-19).  

Við skiljum orð út frá ramma þeirrar menningar sem ríkir en þetta gerir það 

að verkum að það er ekki hægt að aðskilja tungumál frá menningu (Humphrey og 

Alcorn 2001: 3.1). Með þessu er átt við að merking orða er ákvörðuð af þeirri 

menningu sem notar það. Orðið ‘ást’ (e. love) hefur þannig ákveðna merkingu sem 

getur verið mismunandi eftir löndum þar sem hvert land hefur ólíka menningu. 

Þýðendur þurfa þannig að vinna ekki aðeins með orð og texta heldur einnig 

menningarheima. Þessar tvær menningar, sem felast í frummálinu og markmálinu, 

birtast þó ekki aðeins á milli landa heldur geta þær einnig verið innan landanna sjálfra 

og innan þjóðar. Þetta þarf ekki endilega að einskorðast við lönd sem hafa tvö eða 
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fleiri opinber tungumál, eins og til dæmis Kanada (Emilía Dagný Sveinbjörnsdóttir 

2003), heldur getur þetta til dæmis átt við Ísland. Þetta gæti komið á óvart en hafa 

verður í huga að hér á landi er ekki aðeins ein menning heldur margir 

menningarhópar, til dæmis er hægt að nefna þá sem aðhyllast íslamska trú og þá sem 

eru af erlendu bergi brotnir. Þetta eru aðeins tveir af mörgum menningarhópum á 

Íslandi en þessi ritgerð tengist þó helst þeim hópi sem döff tilheyra. Þótt döff séu 

vissulega Íslendingar eiga þau sér sína eigin menningu og jafnvel sitt eigið 

tungumál.9  

 Íslenska og íslenskt táknmál eru þannig tungumál tveggja mismunandi 

menningarhópa sem tilheyra einu og sama landinu. Eftir því sem sagt var hérna að 

ofan ætti sú staðreynd að þessi tvö tungumál eru mismunandi málkerfi ekki að hafa 

afgerandi áhrif á þýðingar milli þeirra. Sömu reglur virðast gilda um þýðingar á milli 

þeirra eins og um þýðingar á milli tveggja raddmála. Það verða þó alltaf einhver 

atriði sem er erfitt eða jafnvel ómögulegt að þýða á milli þessara tveggja málkerfa. 

Marktextar og frumtextar eru alltaf tengdir ákveðnu umhverfi eða menningu, þetta 

gerir það að verkum að það eru ákveðin atriði sem eru svo ólík að það getur reynst 

erfitt að þýða þau. Þýðandinn þarf þannig að nýta sér ólíkar aðferðir tungumálanna til 

þess að koma skilaboðunum rétt til skila. Með öðrum orðum þá er hægt að segja að 

marktexti og frumtexti séu aldrei nákvæmlega eins, það er alltaf einhver munur þar á 

milli (Hermans 2007: 118).  

Það verður því alltaf einhver breyting í þýðingunni en það er einmitt þetta 

sem hugtakið tjáfærsla (e. shift of expression) fjallar um. Tjáfærsla tengist jafngildi 

nokkuð en Ástráður Eysteinsson (1996) segir að:  

 
 
Í þessu hugtaki felst viðurkenning á þeirri breytingu sem fylgir hverri 

þýðingu, án þess að það merki að þýðingin geti ekki búið yfir 

jafngildi. Oft felst tjáfærsla einmitt í því að þýðandi metur þá hefð 

sem býr í formi frumtextans og endurskapar verkið í ólíku en samt 

hefðbundnu formi á þýðingarmálinu[10] (Ástráður Eysteinsson 1996: 

117). 

 

                                                 
9 Hérna verður ekki fjallað nánar um döff menningu en frekari upplýsingar um hana má meðal annars 
finna í MA-ritgerð eftir Valgerði Stefánsdóttur, Málsamfélag Heyrnarlausra, frá árinu 2005 og bók 
Paddy Ladd, Understanding Deaf Culture, frá 2003. 
10 Ástráður talar hérna um ‘þýðingarmál’ en í þessari ritgerð er hugtakið ‘markmál’ notað. 
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Þetta er einmitt það sem hefur verið gert í táknmálsþýðingunni á Átján barna faðir í 

álfheimum en þar hefur þýðandinn endurskapað söguna með hefðbundnu formi 

íslensks táknmáls. Þarna hefur því orðið tjáfærsla en einnig er hægt að segja að 

þýðingin teljist til áhrifajafngildis þar sem ekki er reynt að þýða beint frá orði til orðs 

heldur er kjarna sögunnar og áhrifum hennar á lesandann haldið við í markmálinu. Í 

táknmálsþýðingu sögunnar Átján barna faðir í álfheimum er ekki hægt að tala um 

formlegt jafngildi þar sem erfitt er að þýða sum atriði í útgáfu Jóns Árnasonar yfir á 

táknmál. Meðal þessara atriða er málsnið textans en Christiane Nord (2000) talar um 

að allir textar menningar tilheyri sama kerfinu (e. repertoire) og geti hópast saman 

eftir málsniði. Þegar þýðing kemur inn í þetta kerfi verður hún að passa inn á réttan 

stað, þýðingin verður að falla inn í réttan hóp málsniða (Nord 2000: 201-202). Með 

þessu er átt við að þýðingin má ekki vera á málsniði sem á ekki við á markmálinu, 

málsnið marktextans verður að passa inn á réttan stað í markmálinu. Þarna er einnig 

hægt að segja að málsnið marktextans verði að passa við málsnið frumtextans. Það 

myndi ekki passa ef marktextinn væri á þurru og einföldu máli á meðan frumtextinn 

væri upphafinn og skrúðmikill. Frumtextinn tilheyrir ákveðnu kerfi og marktextinn 

verður að falla inn í samsvarandi kerfi á markmálinu. 

Það verður því alltaf að hafa frumtextann og málsnið hans í huga þegar 

þýðing er gerð. Þetta er vissulega hægt í raddmálum en er ekki endilega mögulegt á 

milli raddmáls og táknmáls. Í Átján barna faðir í álfheimum í safni Jóns Árnasonar, 

raddmálsútgáfunni, er málsniðið gamaldags og upphafið og notað til þess að koma 

fram ákveðnum anda, anda þjóðsagnanna (Jón Árnason I 1961: 43-44). Það er 

ómögulegt að skapa þennan sama anda í íslenska táknmálinu með málsniðinu einu 

saman eins og gert er í raddmálsútgáfunni en það hefur einfaldlega ekki þetta sama 

málsnið og er notað þar. Hérna er hægt að nota hugmyndir Nord (2000) en raddmáls-

útgáfa sögunnar fellur inn í ákveðinn hóp í íslenska kerfinu en táknmálið hefur ekki 

samsvarandi hóp í sínu kerfi og verður þýðingin því að notast við annað málsnið. 

Þetta þýðir að þýðingin verður að notast við aðrar aðferðir til þess að koma fram 

þessum anda þjóðsögunnar sem birtist í málsniði raddmálsútgáfunnar11. Í byrjun 

sögunnar notar táknarinn til dæmis þá aðferð að segja að sagan gerist fyrir löngu og 

myndar svo torfbæ (dálkar 4 og 5 í umritun, viðauka 3). Þetta er mjög góð aðferð til 

                                                 
11 Hérna verður ekki farið frekar í mismunandi málsnið í táknmálum en hægt er að benda á frekari 
upplýsingar um þau í Linguistics of American Sign Language: An Introduction frá árinu 2005 eftir 
Valli, Lucas og Mulrooney. 
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þess að leyfa áhorfendum táknmálsútgáfunnar að upplifa söguna á svipaðan hátt og 

áheyrendur raddmálsútgáfunnar upplifðu hana. Í raddmálsútgáfunni er ekkert minnst 

á torfbæ heldur er aðeins talað um bæ en með þessu nær táknarinn að koma andanum 

fram á einfaldan og skýran hátt. 

Í þessu dæmi notar táknarinn svokölluð próform (e. proform) til þess að 

mynda torfbæinn en próform er handform sem vísar til eða stendur fyrir eitthvað sem 

búið er að nefna áður (Sutton-Spence og Woll 1999: 41). Til þess að skýra þetta betur 

er hægt að taka táknið BÍLL12 sem dæmi en hægt er að nota B-handform (fingur 

beinir og þétt saman, þumall til hliðar) til þess að standa fyrir bílinn. Táknarinn 

myndar þannig fyrst táknið BÍLL og svo B-handform en þannig verður B-handformið 

að bílnum, það vísar til bílsins. Táknarinn getur svo notað þetta próform (B-

handformið) í því sem hann segir og jafnvel myndað svokallaða próformasögn (e. 

classifier predicate) en þar er próformið notað í einhverri hreyfingu eða athöfn. 

Torfbærinn er þó ekki eina tilvikið þar sem táknarinn notar próform til þess að koma 

ákveðnum anda fram en örlítið seinna í sögunni segir táknarinn frá því að móðirin sé 

inni í eldhúsi að þvo trog. Það er hins vegar ekki notað sérstakt tákn fyrir ‘trog’ 

heldur notar táknari próform til þess að sýna hvernig trog lítur út og útskýrir svo að 

áður hafi trog verið notuð fyrir mat (dálkar 17-19 í umritun, viðauka 3). Þetta er aftur 

góð aðferð til þess að sýna áhorfendum að sagan gerist í fortíðinni, að þetta sé 

þjóðsaga. 

Annað atriði sem breytist í táknmálsþýðingunni og er notað til að koma 

„réttum“ anda fram tengist mismunandi menningum. Eins og fram hefur komið 

tilheyra döff ekki aðeins íslenskri menningu heldur einnig döff menningu. Þetta 

ásamt þeirri staðreynd að döff hafa sérstakt tungumál gerir það að verkum að það eru 

nokkur atriði sem koma fram í raddmálsútgáfu sögunnar sem döff kannast ekki 

endilega við. Dæmi um þetta eru álfar en mun meira er sagt um álfana í 

táknmálsútgáfunni en í raddmálsútgáfunni. Þarna kemur ákveðinn menningarmunur 

fram en álfar tilheyra íslenskri menningu en ekki döff menningu. Þarna kemur líka 

inn munur á aðgengi fólks að ýmu efni, sem getur talist til menningararfs allra 

Íslendinga, en þar sem þjóðsögurnar (álfasögurnar þar á meðal) eru aðeins til á ritmáli 

íslenskunnar getur verið erfitt fyrir döff að nálgast það. Íslenska er annað mál döff og 

þess vegna eru ekki allir döff jafn vel færir á íslenskt ritmál og þeir sem hafa íslensku 

                                                 
12 Hægt er að sjá nánari útskýringar á glósunum í töflunni fyrir umritunartákn í viðauka 2 en öll tákn 
eru skráð með hástöfum, BÍLL. 
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sem fyrsta mál. Þetta getur orðið til þess að þeir sem hafa íslensku sem annað mál, 

döff þar fyrst og fremst í þessu tilviki, hafa ekki endilega sömu tækifæri til þess að 

kynnast íslensku þjóðsögunum. Þar af leiðandi vita þessir einstaklingar ekki endilega 

jafn mikið um álfana og þeir sem hafa íslensku sem fyrsta mál.  

Sú staðreynd að meira er talað um álfa í táknmálsútgáfu sögunnar er annað 

dæmi um tjáfærslu en það felst alltaf einhvers konar menningarfærsla í tjáfærslu. Í 

rauninni er ekki hægt, eða mjög erfitt, að þýða einhvern texta yfir á nýtt mál án þess 

að taka tillit til þess að þetta nýja mál tilheyrir öðrum menningarheimi (Ástráður 

Eysteinsson 1996: 118). Þetta virðist eiga vel við í þessu tilviki þótt það sé vissulega 

furðulegt að hugsa til þess að döff menning sé svona ólík íslenskri menningu þar sem 

báðir menningarheimarnir tilheyra sama landinu og sömu þjóðinni. Döff eiga sér sína 

eigin sögu, listir, húmor og frásagnir sem eru öðruvísi en í íslenskri menningu en 

hægt er að segja að döff séu að mörgu leyti samheldnari hópur en þeir heyrandi. 

Flestir virðast ganga út frá því sem vísu að döff tilheyri íslenskri menningu en gera 

sér ekki grein fyrir því að döff hafa ekki endilega sama aðgang og heyrandi að því 

sem er hluti af íslenskri menningu, eins og til dæmis þjóðsögunum.  

Hér hefur verið minnst á nokkur atriði sem eru ólík í táknmálsþýðingunni en 

það eru alls ekki einu atriðin sem hafa tekið einhverjum breytingum. Annað atriði er 

sérstaklega áhugavert en það er hvernig persónurnar koma fram á mismunandi hátt í 

raddmálsútgáfunni og táknmálsútgáfunni. Þetta er kallað hlutverkaskipti í táknmálum 

en eðli þeirra er þannig að þau finnast ekki með beinum hætti í íslensku. Það er þó til 

svipuð aðferð í íslensku og er þá bein ræða notuð en samkvæmt Íslensku 

alfræðiorðabókinni (1990) er bein ræða: „orð eða setning sem höfð er orðrétt eftir e-

m í munnlegri eða skriflegri frásögn [...]“ (Íslenska alfræðiorðabókin I 1990: 13513). 

Sá sem segir frá getur þannig sagt Pétur sagði: „Ég er þreyttur.“, þarna mætti segja 

að sögumaðurinn fari í hlutverk Péturs í smá stund en hann segir „Ég er þreyttur“ út 

frá sjónarhorni Péturs en ekki sínu eigin. Eiginleg hlutverkaskipti í táknmálum ganga 

þó skrefinu lengra en það er einmitt þetta sem verður skoðað í næsta kafla. 

Spurningunni um það hvað hlutverkaskipti eru í raun og veru verður svarað og farið 

verður í helstu kenningar og hugtök tengd þeim.  

 

 

                                                 
13 Sjá einnig Íslensk tunga III: Setningar, bls. 513-514 um beina ræðu. 
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3. Hlutverkaskipti 

Hlutverkaskipti birtast bæði í samtölum og frásögnum og einskorðast því ekki við eitt 

eða annað. Bæði samtöl og frásagnir eru mikilvæg í öllum þeim menningarheimum 

sem til eru en frásagnir geta haft mismunandi hlutverk. Þær geta til dæmis skemmt 

fólki og stytt þeim stundir eða jafnvel verið ákveðið kennslutæki. Við Íslendingar 

könnumst vel við þetta frá kvöldvökunum eins og þær voru hérna áður fyrr en þá var 

siður að allir settust saman og hlustuðu á sögur.14 Jafnvel í dag er það ákveðinn hluti í 

lífi barna að fjölskyldan lesi sögur fyrir þau. Þetta er þó aðeins öðruvísi hjá döff 

samfélögum þar sem það getur verið erfiðara fyrir foreldra döff barna að taka upp 

bók og lesa úr henni. Foreldrar döff barna þurfa að þýða söguna, sem þau ætla að 

lesa, yfir á táknmál þar sem táknmál hafa ekkert ritmál, sögurnar sem þau lesa úr 

bókum eru þannig á ritmáli raddmála. Það er þá spurning hvort það að ‘segja sögur’ 

sé ekki algengara en að ‘lesa sögur’ en í döff samfélagi er það að segja sögur jafnvel 

enn mikilvægara fyrir menningu þeirra og tungumál (Sutton-Spence og Woll 1999: 

270). 

Frásagnir döff eru þó nokkuð ólíkar frásögnum heyrandi en eitt af því sem 

gerir þær svo ólíkar eru hlutverkaskipti. Hlutverkaskipti eru, eins og minnst var á 

hérna að ofan, svipuð og notkun á beinni ræðu í frásögnum raddmála en ganga þó 

aðeins lengra. Hlutverkaskipti eru þannig að táknarinn fer í hlutverk persónu í 

frásögninni og talar út frá sjónarhorni hennar. Hlutverkaskipti eru þó ekki eins 

einföld og ætla mætti en það felst mun meira í þeim en að táknarinn bregði sér 

einfaldlega í hlutverk annarar persónu. Þarna verður að hugsa um hluti eins og rými 

(e. space), hólf (e. locus) og vísimið (e. referent). Það er ekki hægt að tala um 

hlutverkaskipti án þess að tala um þessi hugtök líka, þetta gerir það að verkum að ef 

þessi hugtök og hvernig þau birtast í hlutverkaskiptum eru ekki skýr verða 

hlutverkaskiptin heldur ekki skýr. Það er því nauðsynlegt að fara yfir þessi hugtök 

áður en farið er í hlutverkaskiptin sjálf til þess að framkvæmdin skiljist, það er 

hvernig hlutverkaskiptin virka í raun og veru.  

Mikilvægasta hugtakið í þessu er rými en það er ekki aðeins mikilvægt í 

hlutverkaskiptum heldur er það mikilvægt í nær allri táknun. Ástæðan fyrir mikilvægi 

rýmis er sú að það er grunnurinn þar sem allt er staðsett og framkvæmt (má kannski 

                                                 
14 Frekari upplýsingar varðandi kvöldvökur er til dæmis að finna í svörum við spurningalistanum 
Kvöldvakan frá þjóðháttadeild Þjóðminjasafnsins og bók Jónasar Jónassonar frá Hrafnagili Íslenzkir 
þjóðhættir (1961). 
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Mynd 1 – Tvívítt táknrými. Stóri 
hringurinn sýnir svæðið þar sem tákn 
eru mynduð. Skyggði hringurinn sýnir 
svæðið þar sem fingrastöfun fer fram 
(Valli o.fl. 2005: 203). 

 

líkja því við striga listmálarans eða svið í leikhúsi). 

Rými eða táknrými (e. signing space) er svæði fyrir 

framan táknarann þar sem tákn eru mynduð. Hægt 

er að sjá þetta svæði á meðfylgjandi mynd (mynd 1) 

en þar er táknrýmið sýnt sem einfaldur tvívíður 

hringur sem er þannig að efri hluti hans er rétt fyrir 

ofan höfuðið, neðri hlutinn er við mjaðmirnar og 

hliðarnar ná aðeins út fyrir axlirnar (Valli o.fl. 

2005: 203). Samkvæmt Gary Morgan (1999) er 

táknrýmið þó ekki svo tvívítt heldur er það frekar 

hálfkúlulaga (þrívítt). Það nær þannig út frá 

táknaranum í allar áttir eins langt og táknarinn getur 

rétt úr höndunum (Morgan 1999: 28). Mynd 2 gefur 

skýrari mynd af þessari þriðju vídd táknrýma og sýnir 

hvernig rýmið nær fram fyrir táknarann.  

Ein kenningin varðandi rými kemur frá Rachel 

Sutton-Spence og Bencie Woll (1999) en samkvæmt 

þessari kenningu er rýminu skipt niður í tvær 

tegundir, rýmið er það sama í raunveruleikanum en 

það er notað á tvennan ólíkan hátt. Þessar tegundir af 

rými eru staðfræðilegt rými (e. topographic space) og 

setningafræðilegt rými (e. syntactic space). Ef 

staðfræðilegt rými er notað er kort „búið til“ í rýminu sem stendur fyrir hinn 

raunverulega heim (Sutton-Spence og Woll 1999: 129). Ef einhver ætlaði til dæmis 

að lýsa því hvar Oddi er á háskólasvæðinu væri slíkt kort búið til og Oddi staðsettur 

eins og hann er í raun og veru. Hann væri staðsettur í tengslum við það sem er í 

kringum hann eins og til dæmis aðrar byggingar, vegir eða tré.  

Setningarfræðilegt rými tengist hins vegar ekki hinum raunverulega heimi 

heldur er þetta rými sem er „búið til“ innan tungumálsins (Sutton-Spence og Woll 

1999: 130). Með þessu er átt við að hægt sé að staðsetja hluti eða persónur í rýminu 

án þess að það endurspegli hvernig þeir/þær voru í raunheiminum. Til dæmis er hægt 

að staðsetja tvær persónur í rýminu og tákna að þær hafi verið að rífast. Staðsetning 

þessara persóna í rýminu segir ekki til um það hvar þær voru þegar þær rifust, þær 

Mynd 2 – Þriðja vídd táknrýmis. 
Myndin sýnir táknara (e. narrator) og 
hvernig rýmið (e. space) nær fram 
fyrir hann (Morgan 1999: 29). 
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gætu til dæmis verið nálægt hvorri annarri, í sitthvorum enda herbergis eða rifrildið 

jafnvel uppspuni. Þessi staðsetning er einnig kölluð hólf en sagt er að persóna eða 

hlutur fái ákveðið hólf í rýminu. Þegar vísað er til þessarar persónu eða hlutar, 

vísimiðið, er bent í áttina að réttu hólfi. Þessi bending þarf þó ekki að vera gerð með 

fingri eða hendi en stundum er nóg að líta í áttina að hólfinu og benda þannig með 

augunum (Morgan 1999: 27-58, Sutton-Spence og Woll 1999 og Liddell 2003). 

Einnig er mögulegt fyrir táknarann að fara í hólf en farið verður nánar í það hérna á 

eftir.  

Önnur kenning varðandi rými kemur frá Scott Liddell (1994 og 1995) og 

fjallar um þrjár tegundir af því sem mætti kalla huglægt rými (e. mental space). 

Þessar tegundir af huglægu rými eru raunverulegt rými (e. real space), 

staðgengilsrými (e. surrogate space) og táknrænt rými (e. token space) en Liddell 

segir að þessi hugarrými liggi til grundvallar fyrir notkun rýmis.  

Raunverulegt rými er það umhverfi sem er í kringum táknarann, það er það 

sem táknarinn sér og skynjar. Inni í þessu felst það sem táknarinn telur að sé 

raunverulegt, hvar raunverulegar persónur eða hlutir eru 

staðsettir og hvernig útlit þeirra er. Þetta rými sem Liddell 

lýsir er svipað og eða eins og það sem Sutton-Spence og 

Woll (1999) kalla staðfræðilegt rými en í báðum tilfellum 

er talað um það hvernig raunveruleikinn birtist í ákveðnu 

rými. Í staðgengilsrými (mynd 3) eins og Liddell lýsir því 

er hins vegar notaður svokallaðan staðgengil sem er 

ósýnileg eining (e. entity) í fullri stærð sem hægt er að 

vísa til, sérstaklega í hlutverkaskiptum. Þessir staðgenglar 

eru eins og þær persónur eða hlutir sem þær standa fyrir 

en þær eru ekki þarna í raun og veru þótt táknarinn láti 

sem svo sé (Liddell 1995: 20-31 og Liddell 1994: 105-

120). Táknrænt rými (mynd 4) er líkt staðgengilsrými að 

því leyti að það notar rýmið fyrir framan táknarann. Það 

er þó ákveðinn munur þarna á þar sem táknrænt rými 

takmarkast við það svæði sem táknarinn nær að teygja sig 

í þannig að hann geti táknað.  

Annar munur á staðgengilsrými og táknrænu rými 

er stærðarmunurinn á vísimiðinu. Á meðan vísimiðið í staðgengilsrýminu er í fullri 

Mynd 3 – Staðgengilsrými. Táknari  (e. 
signer) í hlutverki horfir á staðgengil (e. 
surrogate) (Liddell 1994: 115). 

Mynd 4 – Táknrænt rými. Táknari (e. 
signer) áður en hann fer í hlutverk 
táknræns vísimiðs (Liddell 1994: 115).  
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stærð er það minnkað niður í táknræna rýminu þannig að það passar í hið 

raunverulega svæði fyrir framan táknarann. Vísimiðið er þannig nokkurn veginn 

táknræn mynd af því sem það vísar til. Þriðji munurinn á staðgengilsrými og 

táknrænu rými er sá að staðgengill getur notað fyrstu, aðra og þriðju persónu í 

samræðum en táknræna vísimiðið getur aðeins notað þá þriðju. Þessi rými eiga það 

þó sameiginlegt að táknarinn lætur sem svo að staðgengillinn og táknræna vísimiðið 

sé í raun og veru vísimiðið, raunverulega persónan eða hluturinn sem vísað er í 

(Liddell 1995: 32-39 og Liddell 1994: 105-119). Táknrænt rými og staðgengilsrými 

er svipað og það sem Sutton-Spence og Woll (1999) kalla setningafræðilegt rými en 

staðsetning vísimiðanna í rýminu vísar ekki endilega til staðsetningar þeirra í 

raunveruleikanum.  

 Þriðja kenningin sem vert er að minnast á varðandi rými er önnur af 

kenningum Liddell (1990) en þó svo hann tali um svipuð atriði og fram hafa komið 

minnist hann á annað atriði sem hefur ekki komið fram og skiptir máli hérna. Hann 

skilgreinir hólf þannig að það geti ekki aðeins verið staðsetning í rýminu heldur 

einnig á líkama táknarans. Þarna talar hann um ákveðið hlutverk sem hólf getur haft 

en það er svokallað vísunarhlutverk (e. referential equality function). Samkvæmt 

þessu hlutverki er hægt að skilgreina vísipunkt við fingur táknarans. Í vísuninni er því 

nokkurs konar jafngildi á milli hólfsins og vísimiðsins, þau eru í rauninni það sama. 

Samkvæmt þessu hlutverki væri hægt að nota B-próform (próform myndað með 

fingrunum beinum og þétt saman, þumallinn við fingurna) fyrir bíl og vísa til bílsins 

með því að benda á próformið (Liddell 1990: 193-195).   

Þessar þrjár kenningar sem farið var í hérna að ofan eru aðeins þrjár af 

mörgum varðandi rými í táknmálum en mikið hefur verið skrifað um þetta fyrirbæri. 

Kenningarnar sem farið var í útskýra rýmið þó mjög vel og fara í grunninn sem er 

nauðsynlegur til þess að skilja hlutverkaskiptin betur. Hlutverkaskipti virka þannig að 

þegar táknari segir sögu getur hann farið í hlutverk annarrar persónu í frásögninni. 

Táknarinn gerir þetta með því að nota rýmið þannig að táknari færir líkamann, 

augnaráðið getur færst til og staða höfuðsins getur breyst (Valli o.fl. 2005: 75). Með 

þessu er átt við að táknarinn getur fært líkamann til hliðar í hólf annarrar persónu eða 

litið í áttina að öðru hólfi. Þegar táknarinn lítur í áttina að hólfi fylgir höfuðið yfirleitt 

með og fylgja þessi tvö atriði yfirleitt hvort öðru. 
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Mynd 5 sýnir vel hvernig líkaminn er notaður í hólfaskiptum en hún sýnir það 

sem gæti verið samtal eða frásögn. Á vinstri helmingi myndarinnar er táknarinn (e. 

signer) í hólfi c, hólf c er það hólf sem táknarinn hefur yfirleitt en samkvæmt 

Engberg-Pedersen er c yfirleitt líkami táknarans (þess sem er að tala). Táknarinn snýr 

beint fram og horfir á móttakandann (e. addressee) en til hliðar við táknarann eru 

tvær persónur sem hann vísar í, John er hægra megin en Mary er vinstra megin. 

Hægri helmingur myndarinnar sýnir svo hlutverkaskiptin sjálf en táknarinn færir sig 

úr hólfi c til hægri og fer í hólf John til þess að sýna að John talaði við Mary. Þarna 

sést vel hvernig rýmið og hólfin eru notuð við hlutverkaskiptin en í þessu tilviki færir 

táknarinn allan efri hluta líkamans til hliðar.  

Hérna á eftir verður farið aðallega í tvær kenningar varðandi hlutverkaskipti, 

sú fyrri er kenning Elisabeth Engberg-Pedersen (1993) og fjallar um þrjár tegundir af 

því sem mætti kalla skipti á íslensku (e. shifts). Seinni kenningin er kenning Gary 

Morgan (1996) en Rachel Sutton-Spence og Bencie Woll (1999) fjalla ítarlega um 

kenningu hans og nota hana til þess að skoða söguna um Rauðhettu. Þessi kenning 

greinir frá tíu aðferðum sem táknari hefur til þess að greina á milli persóna í frásögn. 

 Engberg-Pedersen talar um þrjár tegundir af skiptum en þetta eru fyrirbæri í 

dönsku táknmáli sem tengjast hlutverkaskiptum. Þessi þrjú skipti eru vísanaskipti (e. 

shifted reference), skipti í tjáningarþáttum (e. shifted attribution of expressive 

elements) og hólfaskipti (e. shifted locus). Hún fjallar um þetta í tengslum við beina 

ræðu (e. direct speech), óbeina ræðu (e. indirect speech) og endurtekna ræðu (e. 

reported speech) (Engberg-Pedersen 1993: 103-106). Farið var í skilgreininguna á 

beinni ræðu í kafla tvö en samkvæmt Íslensku Alfræðiorðabókinni er hún þannig að 

eitthvað er haft orðrétt eftir öðrum í frásögn (Íslensk Alfræðiorðabók I 1999: 135). 

Óbein ræða er hins vegar samkvæmt Alfræðiorðabókinni: „orð eða setning sem höfð 

er eftir einhverjum og endursögð í aukasetningu eða setningarlið sem stjórnast af 

Mynd 5 – Hlutverkaskipti. Myndirnar sýna táknara (e. signer), móttakanda (e. addressee) og tvær persónur 
(John og Mary). Myndin vinstra megin sýnir stöðuna áður en táknari fer í hlutverk. Myndin hægra megin sýnir 
stöðuna eftir að táknari fer í hlutverk John (Liddell 1994: 114). 
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inngangsorðum“ (Íslensk Alfræðiorðabók II 1999: 60715). Endurtekin ræða er ekki 

málfræðihugtak í íslensku en það sem Engberg-Pedersen á við með því er að einhver 

endurtekur það sem annar hafði sagt, þetta getur verið óbein ræða, bein ræða eða 

verið gert með hlutverkaskiptum í táknmálum. Það má því segja að endurtekin ræða 

sé nokkurs konar yfirhugtak yfir það þegar einhver endurtekur það sem annar hafði 

sagt (Engberg-Pedersen 1993: 104-111).  

 Engberg-Pedersen segir að vísanaskipti séu þannig að fornöfn í frásögninni 

eru notuð út frá sjónarhorni upphaflega sendandans (e. quoted sender), sendandans 

sem vitnað er í. Þarna er sérstaklega 1. persónufornafnið ‘ég’ notað fyrir annan en 

táknarann sem er að tákna. Táknarinn fer þá í hlutverk persónu (endurtekin ræða, 

vitnar í annan táknara/ sendanda) og notar 1. persónufornafnið ‘ég’ fyrir þá persónu. 

Með öðrum orðum er hægt að segja að táknarinn fari í hlutverk sendandans sem 

vitnað er í og noti beina ræðu til að vitna í það sem sendandinn sagði. Skipti í 

tjáningarþáttum eru þannig að andlit og líkamsstaða táknarans eru notuð til þess að 

tjá tilfinningar eða viðhorf þess sem vitnað er í með endurtekinni ræðu. Í óbeinni 

ræðu eru tíð og tjáningarþættir valdir út frá þeim sendanda sem vitnað er í, það er 

tíminn skilst út frá þeim tíma sem vitnað er í. Engberg-Pedersen líkir skiptum í 

tjáningarþáttum við það hvernig sumir sögumenn, sem segja sögu á raddmáli, breyta 

röddinni eftir því hvaða persóna kemur fyrir. Hólfaskipti eru hins vegar þannig að 

hólf táknarans er notað fyrir einhverja aðra persónu eða táknarinn notar annað hólf en 

hólf c. Hólfaskipti geta komið fram í breytingu á augnarráði, líkamsstöðu eða stöðu 

höfuðsins. Öll þrjú fyrirbærin geta komið fram á sama tíma en það er engin regla sem 

segir að þau þurfi þess. Öll þrjú fyrirbærin nota einnig endurtekna ræðu á einhvern 

hátt, annað hvort með beinni ræðu eða óbeinni (Engberg-Pedersen 1993: 103-106, 

134-135).  

 Hólfaskipti eru mögulega sýnilegust af þessum þremur fyrirbærum þar sem 

táknari hreyfir líkama sinn á milli hólfa til að gefa til kynna mismunandi sjónarhorn. 

Auðveldast er að taka sem dæmi að táknari vísi til samtals (sjá einnig mynd 5 hérna 

að ofan). Í þessu dæmi koma þá þrjár persónur fyrir: táknarinn og tvær persónur, A 

og B, sem hann vitnar í. Táknarinn staðsetur persónurnar yfirleitt til hliðanna en 

samkvæmt Engberg-Pedersen fá tvær persónur sem vitnað er í alltaf hólf á móti 

hvorri annarri og eru hólfin yfirleitt þannig að ein persónan fær hólf til vinstri (A) en 

                                                 
15 Sjá einnig Íslensk tunga III: Setningar, bls. 513-514 um beina og óbeina ræðu. 
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hin fær hólf til hægri (B). Táknarinn getur horft í áttina að vinstra hólfinu (A) til þess 

að gefa til kynna að það vísimið sé upphaflegur móttakandi skilaboðanna. Táknarinn 

fer þannig í hlutverk B til þess að gefa til kynna að B hafi talað við A í samtalinu. 

Þegar þetta vísimið (A, móttakandinn) verður sendandinn sem vitnað er í, sá sem 

talar, horfir táknarinn í hina áttina, í áttina að hægra hólfinu (B). Táknarinn fer þannig 

í hlutverk A til þess að gefa til kynna að A hafi talað við B (Engberg-Pedersen 1993: 

107-110).  

Þarna skiptist þá móttakandi skilaboða (A) á við sendanda skilaboða (B), sá 

sem hlustar/horfir verður sá sem talar/táknar, A fær hlutverk B sem sendandi en B 

verður móttakandi skilaboðanna. Í sumum tilfellum lítur táknarinn á hólf til þess að 

gefa til kynna hver upphaflegi móttakandinn (A) er en horfir svo í áttina að 

raunverulegum móttakanda (sá sem táknarinn er að tala við þegar hann vitnar í samtal 

A og B) þegar hann vitnar í það sem var táknað (skilaboðin). Táknarinn er þannig 

búinn að gefa til kynna að þetta ákveðna vísimið (A) tók á móti skilaboðunum (það 

var talað til þessarar persónu, A) en í staðinn fyrir að horfa á það hólf horfir táknarinn 

á þann sem hann er að tala við í raun og veru (Engberg-Pedersen 1993: 108).  

 Eins og sagt var hérna á undan eru hólfaskipti gefin til kynna með færslu á 

líkama, höfði og augnaráði. Þessi hreyfing á líkamanum og höfðinu þarf þó ekki að 

vera mikil en oftast nægir að táknarinn hreyfi aðeins efri hluta líkamans til hliðar en 

fæturnir séu kyrrir. Líkamsstaða og augnaráð geta gefið til kynna hæð persónanna 

sem vitnað er í, til dæmis í samtali milli fullorðins einstaklings og barns, eða 

mismunandi stöðu persónanna, til dæmis ef önnur liggur en hin stendur. Táknarinn 

þarf þó ekki að hreyfa sig eða nota augnaráð til þess að gefa til kynna mismunandi 

persónur sem vitnað er í en stundum er nóg að nota mismunandi svipbrigði. Það er þó 

nokkuð sjaldnar sem svipbrigði eru notuð ein og sér en algengara er að nota einhverja 

samsetningu á þessum þáttum, svipbrigði, augnaráð, staða höfuðs eða hreyfing 

líkama (Engberg-Pedersen 1993: 110-111). 

 Kenningar Engberg-Pedersen miðast frekar við samtöl sem vitnað er í en 

frásagnir en það þýðir þó ekki að þær séu ekki gagnlegar þegar hlutverkaskipti í 

sögum eru skoðuð. Þvert á móti er ekkert sem segir að hlutverkaskipti í samtölum séu 

öðruvísi en hlutverkaskipti í frásögnum. Reyndar verður að hafa í huga að kenning 

Engberg-Pedersen miðast við danska táknmálið en hlutverkaskipti eru þó þekkt í 

öllum vel rannsökuðum táknmálum, svo sem bandaríska táknmálinu og breska 

táknmálinu (hérna er hægt að benda til dæmis á Valli o.fl. 2005 og Sutton-Spence og 
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Woll 1999). Það ætti því ekki að vera óraunhæft að beita kenningum Engberg-

Pedersen (1993)  til þess að skoða hlutverkaskiptin í Átján barna faðir í álfheimum.  

Í seinni kenningunni er hins vegar fjallað um hlutverkaskipti í frásögnum 

(Morgan 1996 og Sutton-Spence og Woll 1999). Þar er talað um að þegar saga er 

sögð (e. story-telling) er ætlast til þess að vel uppbyggð saga hafi inngang, eitt eða 

fleiri atvik eða atburði og niðurstöðu. Í inngangi frásagnar heldur táknari augn-

sambandi við áhorfandann eða horfir í áttina að áhorfendunum ef það eru fleiri en 

einn sem horfir á söguna. Þegar meginmál sögunnar hefst hins vegar færist augna-

ráðið yfir á þær persónur eða þá atburði sem sagt er frá. Táknarinn getur þó litið til 

áhorfendanna þegar hann kemur með athugasemdir um söguna eða bætir við 

bakgrunnsupplýsingarnar (Sutton-Spence og Woll 1999: 270). 

Táknarinn verður að geta greint á milli persónanna sem koma fram í sögunni 

en einnig verður hann að geta gert áhorfendum það ljóst þegar sögumaður sögunnar 

talar (Sutton-Spence og Woll 1999: 271).16 Í kenningunni er talað um tíu mismunandi 

aðferðir sem sögumaður getur notað til þess að greina að persónur í sögum. Margar af 

þessum aðferðum eru notaðar saman en þær eru: nafnliður (e. full noun phrases), 

vísipunktur (e. index points), áttbeygðar sagnir (e. verb inflections), próform (e. 

person classifiers) (Morgan 1996: 2-9), færsla líkama (e. body shifts), færsla axla (e. 

shoulder shifts), afstaða höfuðs (e. head orientation), afstaða augnaráðs (e. eye gaze 

orientation), svipbrigði (e. facial component) og háttur persónu (e. character style) 

(Sutton-Spence og Woll 1999: 271-274).  

Fyrstu fjórar aðferðirnar hérna að ofan lúta allar að höndunum (e. manual). 

Það sem átt er við með þessu er að þær eru myndaðar með höndunum en hinar sex 

aðferðirnar nota ekki hendurnar sjálfar heldur líkamann eða aðra hluta líkamans, það 

sem hefur verið kallað látbrigði á íslensku (e. non-manual). Fyrsta aðferðin, 

nafnliður, snýst um það hvernig hægt er að vísa til persóna með nafni eða nafnlið. 

Persónan fær ákveðið heiti eða einkenni og er hægt að vísa til hennar seinna í 

frásögninni með því að nota þetta einkenni. Hérna er að hægt að stafa nafn 

persónunnar, t.d. A-N-N-A17, eða nota nafnatákn hennar en einnig er hægt að nota 

stök orð sem lýsa persónunni, t.d. MÓÐIR (Morgan 1996: 2).  

                                                 
16 Sutton-Spence og Woll (1999) nota kenningu Morgan (1996) á söguna Rauðhettu. Þar sem Sutton-
Spence og Woll nota kenningu Morgan á þjóðsögu verður hún skiljanlegri í texta þeirra og því meira 
vísað í Sutton-Spence og Woll (1999) en svipaðar upplýsingar er þó að finna í grein Morgan (1996). 
17 Hægt er að sjá nánari útskýringar á glósunum í töflunni fyrir umritunartákn í viðauka 2 en stafatákn 
eru talin til annarra tákna og því er A-N-N-A skráð með hástöfum. 
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Önnur aðferðin er vísipunktur en þær persónur sem búið er að skilgreina fá 

hólf í rýminu, annað hvort á sama tíma og einkenni þeirra er skilgreint eða rétt á eftir. 

Eftir að búið er að gefa persónunni eitthvað einkenni (tákn) og hún staðsett er hægt 

að vísa til hennar með því að nota vísipunktinn. Þessi vísipunktur er oftast hólf 

persónunnar en yfirleitt er óþarfi að nefna einkenni eða tákn persónunnar aftur. 

(Morgan 1996: 2-3). Táknarinn getur þannig notað nafnlið til þess að gera grein fyrir 

persónunni, í rauninni kynna persónuna með nafnlið, og staðsett hana svo í ákveðnu 

hólfi í rýminu. Táknarinn getur svo vísað til persónunnar einfaldlega með því að 

benda á hólfið. 

Þriðja aðferðin er að nota áttbeygðar sagnir en þær eru til í öllum vel 

rannsökuðum táknmálum. Hægt er að taka sagnirnar HJÁLPA, GEFA og HRINGJA 

sem dæmi úr íslenska táknmálinu en þær geta verið notaðar til að greina á milli 

persóna og eru hluti af þriðju aðferðinni. Áttbeygðar sagnir eru þannig að hægt er að 

„beygja“ þær í rýminu til þess að gefa til kynna við hvern þær eiga, það verður 

þannig ákveðin færsla í rýminu þegar áttbeygðar sagnir eru notaðar. Táknarinn getur 

til dæmis myndað táknið HRINGJA þannig að það beinist að einni ákveðinni persónu 

eða að nokkrum persónum. Ef persóna, sem hefur hólf vinstra megin í rýminu, hringir 

í aðra persónu, sem er staðsett hægra megin, er sögnin áttbeygð miðað við þessar 

staðsetningar (Morgan 1996: 3).  

Fjórða aðferðin tengist svo notkun próforma en hægt er að nota þau í 

frásögnum til þess að sýna ákveðna persónu í rýminu. Á sama tíma er hægt að nota 

próformið til þess að segja hvar persónan var og hvernig hún hreyfði sig. Hreyfði 

persónan sig til dæmis í hlykkjum frá vinstri til hægri í rólegheitum eða gekk hún 

rösklega beina leið? Próform eru þó alls ekki takmörkuð við persónur en þau eru 

mjög oft notuð til þess að sýna (eða standa fyrir) ýmsa hluti. Þessir hlutir eru stundum 

notaðir til þess að sýna nánar staðsetningu persónunnar, hvar var persónan staðsett 

miðað við t.d. bíl, tré eða hús (Morgan 1996: 3-4).  

Næstu sex aðferðir eru, eins og áður sagði, ekki tengdar höndunum heldur 

látbrigðum. Samkvæmt Sutton-Spence og Woll (1999) eru þær oftast kallaðar 

‘hlutverkaskipti’ en þá fer sögumaðurinn í hlutverk annarrar persónu og táknar út frá 

henni og sýnir hennar sjónarhorn. Fyrsta aðferðin í þessu er færsla líkama en það að 

færa líkamann til (yfirleitt þó aðeins efri hluti líkamans, fæturnir eru yfirleitt ekki 

færðir til), til hliðanna eða fram eða aftur, getur gefið til kynna mismunandi persónur. 

Sögumaður færir sig þá í áttina að hólfi persónunnar og ‘verður’ sú persóna. Þessar 



 26 

hreyfingar á líkamanum þurfa ekki endilega að vera stórar og miklar heldur geta þær 

verið litlar og fínar hreyfingar. Inni í þessari aðferð eru líka ýmis tákn sem hægt er að 

nota til þess að gefa til kynna staðsetningar persóna. Það að veifa til persónu gefur til 

dæmis til kynna hvar persónurnar eru, sögumaðurinn er í hlutverki einnar persónu og 

er því á ákveðinni staðsetningu en veifar til annarrar persónu annars staðar í rýminu. 

Þarna er staðsetningin gefin til kynna án þess að benda á hólf eða vísipunkt (Sutton-

Spence og Woll 1999: 272-27318).  

Önnur aðferðin er svipuð færslu á líkamanum en hún felst einfaldlega í því að 

í staðinn fyrir að hreyfa allan efri hluta líkamans eru aðeins axlirnar færðar til. 

Táknarinn getur þannig til dæmis fært aðeins hægri öxlina aftur í staðinn fyrir að færa 

allan efri hluta líkamans til vinstri til þess að fara í hlutverk persónu sem er staðsett 

vinstra megin í rýminu. Eins og í færslu á líkamanum geta hreyfingar axlanna verið 

bæði stórar og greinilegar eða litlar og fínar (Sutton-Spence og Woll 1999: 273).  

Næstu tvær aðferðir fara yfirleitt saman en það eru afstaða höfuðs og 

augnaráð. Fyrri aðferðin tengist afstöðu eða hreyfingu höfuðsins, hún er ekki eins 

skýr og hreyfingar líkamans en hún getur samt sem áður greint á milli staðsetningar 

og hæðar persóna. Seinni aðferðin er augnaráð en hægt er að greina á milli persóna 

með því að líta í áttina að viðeigandi hólfi. Þarna færist augnaráðið ekki aðeins heldur 

færist höfuðið yfirleitt alltaf með (Sutton-Spence og Woll 1999: 273). Táknarinn 

getur þannig til dæmis hreyft höfuðið niður á við (sett hökuna niður) og litið niður til 

þess að gefa til kynna að persónan sem hann talar við er barn.  

Fimmta aðferðin fylgir yfirleitt hinum aðferðunum en í þessari aðferð er 

greint á milli persóna með mismunandi svipbrigðum. Táknarinn getur þannig notað 

svipbrigði til þess að gefa til kynna að ein persóna er yngri en hinar. Þetta er til 

dæmis hægt með því að hafa augun opin og sakleysisleg (ef það á við) og sýna 

þannig einhvers konar barnsleg svipbrigði. Sögumaðurinn getur þó líka notað 

svipbrigði til þess að sýna tilfinningar persóna í sögunni en út frá því er hægt að sjá 

um hvaða persónu er að ræða. Ef ein persónan er til dæmis dauðhrædd við aðra 

persónu í frásögn er hægt að greina á milli þeirra með því að sýna aðra persónuna 

með hræðslusvip en hina ekki (Sutton-Spence og Woll 1999: 273).  

Seinasta aðferðin er svo háttur eða stíll persónu. Þessi aðferð snýst um það að 

aldur og andlegt og líkamlegt ástand persónu getur komið fram í táknuninni. 

                                                 
18 Það sem kemur fram varðandi þær sex aðferðir sem eftir eru byggist á rannsóknum Morgan (m.a. 
1996). 
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Sögumaður myndi til dæmis nota stærri og einfaldari tákn ef hann væri í hlutverki 

yngri persónu. Háttur persónunnar á þannig að koma fram í því hvaða tákn 

sögumaðurinn notar og hvernig hann táknar þau (Sutton-Spence og Woll 1999: 273-

274).  

Seinasta atriðið í þessari kenningu er svo sú staðreynd að það verður að vera 

hægt að greina á milli persóna í sögunni og sögumanns, hvenær persóna talar og 

hvenær sögumaðurinn talar. Sögumaðurinn horfir yfirleitt beint fram og heldur 

augnsambandi við áhorfendur og hefur líkamann í nokkuð hlutlausri stöðu (hólf c). 

Sögumaðurinn horfir aðeins í burtu frá áhorfendunum þegar hann fer í hlutverk 

persónu. Þó svo að sögumaðurinn sé sá sem segir söguna er það ekki sjálfsagt mál að 

hann fái mikilvægasta hluta táknrýmisins. Sjónarhorn aðalpersónunnar er það sem 

skiptir mestu máli og því er mikilvægt að aðalpersónan fái hólf í rýminu í upphafi 

sögunnar. Öll önnur hólf, sem koma fram í sögunni, eru sett upp miðað við hólf 

aðalpersónunnar (Sutton-Spence og Woll 1999: 274).  

Eins og sést felst töluvert meira í hlutverkaskiptum en einfaldlega að fara í 

annað hlutverk. Það þarf að hafa ýmis atriði í huga þegar hlutverkaskipti eru skoðuð 

og oft er ekki nóg að horfa aðeins á það hvernig táknari hreyfir sig í rýminu. Það þarf 

einnig að athuga hvernig svipbrigði táknarans eru, hvernig sögumaður vísar í hluti 

eða persónur sem koma fram í sögunni, hvar persónur fá hólf og hvernig rýmið er 

notað svo eitthvað sé nefnt. Hérna að ofan var farið í nokkrar kenningar varðandi 

þessi atriði en í næsta kafla verða þessar kenningar notaðar til þess að rannsaka 

hlutverkaskiptin í sögunni Átján barna faðir í álfheimum. Áður en það verður þó gert 

er vert að fara í aðferðafræðina en með því er átt við það hvernig rannsóknin var gerð.  
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4. Hlutverkaskipti í sögunni 

Sagan Átján barna faðir í álfheimum, sem er notuð við rannsóknina í þessari ritgerð, 

er fengin af vefsíðu Samskiptamiðstöðvar heyrnarlausra og heyrnarskertra. Sagan var 

þýdd af íslensku yfir á íslenskt táknmál árið 2003 en táknmálsþulurinn er Sólrún 

Birna Snæbjörnsdóttir, sem hefur táknað þó nokkrar sögur fyrir Samskipta-

miðstöðina. Sagan var skoðuð með forritinu Windows Media Player og er samkvæmt 

því forriti fimm mínútur og 24 sekúndur að lengd. Sagan var ekki þýdd og tekin upp 

með það í huga að hún væri notuð í rannsókn og var táknarinn því ekki meðvitaður 

um þessa rannsókn. Hlutverkaskiptin sem koma fram í sögunni ættu því að koma 

fram á náttúrulegan hátt. Það verður þó að hafa í huga að þetta er þýðing úr íslensku 

en ekki upprunaleg „döff saga“ (saga sem var upprunalega sögð af döff á íslensku 

táknmáli).  

Sagan var umrituð þannig að hver sekúnda var tekin fyrir og nákvæmlega 

skráð niður hvað táknarinn gerir. Þau atriði sem voru skráð voru báðar hendurnar 

(virk (e. active hand) og óvirk hönd (e. passive hand)) og hvaða tákn þær mynduðu, 

hreyfingar augna, augabrúna, höfuðs og líkama og munnhreyfingar. Sérstök áhersla 

var lögð á líkamann en þar koma hlutverkaskiptin greinilegast fram. Notaðir voru litir 

til þess að sýna skiptin á milli persóna betur auk annarra tákna. Hægt er að sjá 

útskýringu á umritunartáknum í töflu í viðauka 2 en aðalatriðið er að öll tákn og 

handform eru skráð með hástaf en allar aðrar upplýsingar eru skráðar með lágstöfum. 

Umritunin er svo notuð í textanum hérna fyrir neðan til þess að styðja kenningar og 

athugasemdir en þegar talað er um ákveðna dálka hérna á eftir er verið að vísa í 

ákveðna dálka í umrituninni, sem er í viðauka 3.  

 Alls koma fimm persónur fram í sögunni en þær eru móðir stráksins, sem er 

jafnframt húsfreyjan á bænum; nágrannakonan, sem móðirin heimsækir til þess að 

leita ráða; álfkonan, sem tekur strákinn; álfakarlinn, sem verður eftir í líki stráksins 

og strákurinn sjálfur, sem er tekinn. Strákurinn er í rauninni eins og dauður hlutur eða 

leikmunur í sögunni en það er talað um hann og hegðun hans lýst en hann gerir í 

rauninni ekkert í frásögninni, hann er ekki virkur þátttakandi. Auk þessara persóna 

kemur sögumaðurinn fyrir en hann spilar töluvert stórt hlutverk í þessari sögu. 

Hlutverkaskiptin byrja ekki fyrr en eftir um eina mínútu, eða í dálki 14 í umrituninni, 

en fyrir það kemur aðeins sögumaðurinn fram.  
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 Rýmið er mikið notað í frásögninni en táknarinn staðsetur ekki aðeins hluti í 

rýminu heldur einnig persónur. Táknarinn hreyfir sig töluvert í rýminu þegar hann er 

í hlutverki persónu en stærð táknrýmisins virðist haldast í þeirri stærð sem Morgan 

(1999) og Valli o.fl. (2005) tala um. Táknrýmið er þannig tengt táknaranum sjálfum 

og færist með honum í hlutverkaskiptunum. Í þessu tilviki er ekki hægt að tala um 

staðfræðilegt rými eins og Sutton-Spence og Woll (1999) tala um eða raunverulegt 

rými eins og Liddell (1994 og 1995) talar um þar sem táknarinn notar ekki hið 

raunverulega umhverfi í frásögninni. Auk þessa er þessi tiltekna frásögn þjóðsaga 

sem gerist einhvern tíma í fortíðinni á ótilgreindum stað.  

Kenningar Sutton-Spence og Woll (1999) um setningafræðilegt rými og 

kenningar Liddells (1994 og 1995) um staðgengilsrými og táknrænt rými virðast hins 

vegar eiga vel við en táknarinn staðsetur hluti og persónur í rýminu án nokkurra 

tengsla við hinn raunverulega heim. Táknarinn notar einnig bæði staðgengla og 

táknræn vísimið en sem dæmi um staðgengil er móðirin og nágrannakonan. Þær eru 

báðar í raunverulegri stærð en auk þessa notar táknarinn 1. persónufornafn til þess að 

vísa til þeirra þegar hann er í hlutverki þeirra. Dæmi um táknrænt vísimið er hins 

vegar strákurinn en þegar hann er sagður sitja er hann „minnkaður“ niður svo hann 

passi inn í táknrýmið rétt fyrir framan táknarann. Einnig er aðeins vísað til hans með 

3. persónufornafni en það er annað einkenni táknrænna vísimiða. 

Þar sem svo margar persónur koma fram er erfitt að gefa þeim nákvæm hólf í 

rýminu en í sögunni fær strákurinn fyrst hólf. Hólfið hans miðast við stærð hans en 

það er niðri til hægri í staðinn fyrir að vera beint áfram til hægri. Alltaf þegar vísað er 

í hann eftir þetta, með fingri eða með augunum (horft á hann), er bent niður til hægri 

(sjá til dæmis í dálki 38). Móðirin er næst en hún fær einnig hólf hægra megin við 

táknarann en þó í eðlilegri hæð miðað við fullorðinn einstakling. Það er ekki tilviljun 

að þau fá hólf sömu megin en samkvæmt Engberg-Pedersen (1993) fá hlutir og 

persónur sem eiga saman oft hólf á sama eða svipuðum stað (Engberg-Pedersen 

1993: 71-72). Þetta sést einnig á því að bær móðurinnar er staðsettur hægra megin, 

hjá hólfi móðurinnar, og bær nágrannakonunnar er staðsettur vinstra megin, hjá hólfi 

nágrannakonunnar.  

Móðirin er greinilega aðalpersóna sögunnar en sögumaðurinn á það til að 

setja hana í hólf c. Þetta sést á því að líkami táknarans snýr að miðju táknrýmisins, 

bleikt í línunni líkami, og höfuðið snýr beint fram, fram í línunni höfuð, en það er 

merki þess að táknarinn sé í hólfi c. Þetta sést á þessu dæmi: 
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Dálkur 14 

01:01-01:03 
Líkami                hs-m--------------------------------------- 
Höfuð               fram--------------------------------------- 
Augabrúnir upp--            upp---------------------------------- 
Augu                hn---------------------------------------- 
Virk hönd KONA  A-pf+(heldur á e-u og færir til vinstri) 
Óvirk hönd               A-pf+(heldur á e-u og færir til vinstri) 
Munnur <koni?>          <saman----------------------------> 
Annað <koni?>: óljóst 
Saga: Móðirin var að vinna 
 

Hérna sést að táknarinn, sem sögumaður, fer í hlutverk móðurinnar en fer þó ekki í 

hólf hennar til hægri. Í staðinn er móðirin í hólfi c og tekur þannig yfir hólfið en 

sögumaðurinn átti þetta hólf fyrir (sögumaðurinn kemur aðeins fram í hólfi c í 

frásögninni). Þetta samræmist kenningu Engberg-Pedersen (1993) um hólfaskipti þar 

sem hægt er að nota hólf c, hólf sögumannsins í þessu tilviki, fyrir einhvern annan en 

sögumanninn. Það er reyndar óljóst á köflum hvort um sé að ræða óbeina ræðu þar 

sem sögumaðurinn talar eða beina ræðu þar sem móðirin talar þar sem táknarinn er í 

hólfi c en ekki í hólfi persónu. Það er væntanlega hægt að deila eitthvað um þetta og 

halda því fram að þetta sé einfaldlega óbein ræða þar sem sögumaðurinn segir frá því 

hvað gerðist en það er þó líklegra að þetta sé bein ræða og því hólfaskipti Engberg-

Pedersen. Ástæðan fyrir þessu er að auk þess að táknarinn talar út frá móðurinni, 

notar til dæmis persónufornöfn út frá móðurinni, sýnir táknarinn tilfinningar hennar 

og svipbrigði. Móðirin er þó ekki eina persónan sem fer í hólf c en eins og sést í 

dálkum 55-58, 60-61, 77-82 og 91-92 fara nágrannakonan, álfakarlinn og álfkonan öll 

í hólf c á einhverjum tímapunkti. Þetta er mjög athyglisvert þar sem það er ekki 

aðeins aðalpersóna sögunnar sem getur farið í hólf c eins og Sutton-Spence og Woll 

(1999) og Morgan (1996) halda fram.  

 Næsta persónan sem fær hólf er nágrannakonan en hún fær hólf vinstra megin 

í rýminu. Það er í rauninni móðirin sem gefur nágrannakonunni hólf en hún segir frá 

því að stutt frá bænum sem hún býr á sé annar bær (bendir til vinstri), hún segir svo 

að á þessum bæ búi kona sem sé mjög fróð og gáfuð (dálkar 32-34). Þetta er mjög 

áhugavert þar sem það virðist sem svo að sögumaðurinn sé ekki sá eini sem geti 

staðsett hólf heldur geta persónur sögunnar gert það líka. Næstu persónur sem eru 

staðsettar eru álfkonan og álfakarlinn en aftur er það persóna sem gefur persónu hólf. 

Nágrannakonan staðsetur álfkonuna og álfakarlinn á V-prófominu, sem táknarinn 
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myndaði, en V-próformið stendur þannig fyrir þau tvö. V-próformið er svo notað til 

þess að sýna að tvær persónur nálguðust strákinn þegar hann var einn. Þetta sést í 

dálkum 46 og 47 hérna fyrir neðan en í seinni dálkinum sést að táknarinn bendir á V-

próformið og myndar svo táknin fyrir álfkonuna og álfakarlinn: 

 
Dálkur 46 
02:42-02:43 
Líkami h-k v--------------------------------------------------- 
Höfuð                                                                       nikk 
Augabrúnir  
Augu   
Virk hönd SITJA-------------------------------------------------  
Óvirk hönd             V-pf+(tvær persónur koma til stráksins) 
Munnur  
Annað  
Saga: komu tvær persónur til hans. 
 
Dálkur 47 
02:43-02:47 
Líkami h-k v------------------------------------------------------------ 
Höfuð  
Augabrúnir  
Augu   
Virk hönd BEND-V-pf  ÁLFKONA  ÁLFAMAÐUR  BEND-V-pf. 
Óvirk hönd V-pf-------------------------------------------------------------- 
Munnur                     <álfkona----- álfmaður------------------------> 
Annað  
Saga: Þetta voru álfkona og álfamaður. 
 

Þetta fylgir því sem Liddell (1990) sagði um hólf en samkvæmt kenningu hans er það 

einmitt mögulegt að hólf sé staðsett á líkama táknara og að hólfið og vísimiðið séu 

það sama. Þetta eru þó ekki einu hólfin sem álfkonan og álfakarlinn fá en seinna í 

sögunni, dálki 50, kemur álfkonan fram og í dálki 51 kemur álfakarlinn en í báðum 

tilfellum færir táknarinn sig til vinstri. Það er því spurning hvort það sé hægt að segja 

að þau fái hólf til vinstri í þessu tilfelli. Næst þegar álfakarlinn kemur fram, þegar 

hann sér pottinn með löngu sleifinni sem móðirin útbjó (dálkur 76-82), fær hann hólf 

vinstra megin en virðist svo færa sig nær miðjunni, hólfi c. Það er þó spurning hvort 

álfakarlinn færist ekki nær miðjunni vegna þess að hann er á hreyfingu í rýminu. 

Álfakarlinn er því vinstra megin í rýminu en mjög nálægt hólfi c það sem eftir er 

þessa atriðis (dálkur 77-82). Dálkar 84 og 85 sýna álfinn svo aftur í hólfi c en 

ástæðan fyrir því er sú að móðirin heldur á honum og lemur hann. Álfkonan fær svo 
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hólf hægra megin en það er þriðja hólfið sem hún fær þar sem hún hafði áður fengið 

hólf vinstra megin og á V-próforminu. Það sama er hægt að segja um álfkonuna og 

um álfakarlinn en hún virðist færast nær hólfi c á kafla. 

Eins og sést virðist táknarinn ekki vera það fastheldinn á hólfin en þó svo að 

persónurnar fái hólf á ákveðnum stað eru þær ekki fastar á þessum eina stað heldur 

geta þær fært sig aðeins til í rýminu. Það verður þó að hafa í huga að ef ein persóna 

hreyfist til í rýminu verða aðrar persónur og hlutir, sem hafa verið staðsett í rýminu, 

að hreyfast líka. Þetta gerist vegna þess að afstaðan á milli persóna og hluta verður 

alltaf að vera sú sama þannig að ef eitthvað hreyfist til í rýminu verða aðrir hlutir og 

persónur að hreyfast líka til þess að halda afstöðunni eins á milli þeirra. Þetta gerir 

það að verkum að sagan flæðir betur en hún væri óneitanlega meira höktandi, 

snubbóttari og jafnvel meira takmörkuð ef persónur og hlutir væru bundin við 

einhvern ákveðinn stað í rýminu og gætu ekki hreyft sig eins og sagan krefst.  

Annað atriði sem virðist vera aðeins frjálslegra í frásögninni en kenningarnar 

sem farið var í segja til um er augnaráðið. Samkvæmt kenningu Sutton-Spence og 

Woll (1999) og Morgan (1996) á táknari að horfa á persónurnar í meginmáli 

sögunnar en á þó að geta litið á áhorfendurna ef sögumaðurinn kemur með innskot í 

söguna. Sögumaðurinn á þannig aðeins að horfa á áhorfendurna en ef sögumaður lítur 

frá áhorfendum er það vegna þess að hann fer í hlutverk. Þetta virðist eiga vel við í 

samtölum á milli tveggja persóna í Átján barna faðir í álfheimum en í þeim tilfellum 

horfir táknarinn á móttakanda skilaboðanna. Þetta sést á eftirfarandi dæmi en þetta 

brot kemur eftir að móðirin er búin að útskýra vandamálið sitt fyrir nágrannakonunni, 

nágrannakonan spyr móðurina spurninga og horfir í áttina að hólfi móðurinnar til 

hægri á meðan: 

 
Dálkur 41 
02:25-02:27 
Líkami hs-k v------------------------------------------------------ 
Höfuð fram---------------                                      h----------- 
Augabrúnir kipra------------------------     upp-----------------------  
Augu h--------------------------+ h------------------------------ 
Virk hönd SPYRJA SPYRJA  HUGSI  STRÁKUR  NÝLEGA 
Óvirk hönd SPYRJA SPYRJA 
Munnur munnv-n-----------                                      <vv------> 
Annað  
Saga: og spurði margra spurninga. Hún spurði hvort strákurinn hefði breyst nýlega 
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Annars er það mjög algengt að táknarinn horfi á áhorfendurna en líti í áttina að hólfi 

ef talað er um þá persónu. Þetta á við sérstaklega þegar persóna lýsir einhverju eins 

og sést á dæminu hérna fyrir neðan þegar móðirin lýsir hegðun stráksins fyrir 

nágrannakonunni:  

 
Dálkur 38 
02:17-02:19 
Líkami hs-m h----------------------------------------------------------- 
Höfuð  
Augabrúnir kipra-------------------------------------------------------------- 
Augu hn-------                                         hn---            v--- 
Virk hönd BEND-hn  MIKIÐ  BREYTAST  STRÁKUR  BEND-hn 
Óvirk hönd                                  BREYTAST 
Munnur  <strákur----------->                        <strákur---------------> 
Annað <strákur--->: óljóst                           
Saga: Strákurinn hennar hefði breyst svo mikið.  

 

Hérna sést að táknarinn í hlutverki móðurinnar horfir mest á áhorfendurna þótt hún sé 

að tala við nágrannakonuna en lítur þó niður til hægri í áttina að hólfi stráksins þegar 

hún bendir á hann og talar um hann. Hún horfir eiginlega ekkert á nágrannakonuna í 

þessu dæmi og fer þetta á móti því sem sagt var hérna að ofan en augnaráðið spilar 

samt stóran hluta hérna. 

 Augnaráðið er þannig mikið notað í hlutverkaskiptum en eins og sést á 

dæmunum hérna að ofan er hægt að greina á milli persóna með augunum. Það er þó 

sjaldgæfara að augnaráðið eitt og sér sé notað á þennan hátt en yfirleitt fylgir höfuðið 

með, ef táknari lítur til hægri þá færist höfuðið til hægri. Þetta getur tengst 

kenningum Engberg-Pedersen (1993) um vísanaskipti, skipti í tjáningarþáttum og 

hólfaskipti og tíu aðferðum Morgan (1996) til að greina á milli persóna. Allar þrjár 

tegundir skiptanna koma fram í dæminu hérna að framan í dálk 38 og flestar af 

aðferðunum sem Morgan (1996) og Sutton-Spence og Woll (1999) tala um. Dæmið 

sýnir hólfaskipti en táknarinn fer í hólf hægra megin við hólf c og er í hlutverki 

móðurinnar, táknarinn notar beina ræðu út frá móðurinni. Þetta fer einnig eftir 

tveimur af aðferðunum tíu en þar er talað um að færsla á líkama eða öxlum geti greint 

á milli persóna.  

Skipti í tjáningarþáttum birtist hérna með því að táknarinn sýnir svipbrigði og 

líkamsstöðu móðurinnar en það er greinilegt að táknarinn sýnir angist móðurinnar og 

hve ráðvillt hún er vegna breytingar stráksins. Það verður þó að koma fram að þetta 
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sést ekki í umrituninni en tilfinningar eru ekki skráðar sérstaklega. Þetta fer einnig 

eftir einni af aðferðum Morgans en í henni er talað um að svipbrigði geti greint á 

milli persóna. Vísanaskipti birtast einnig en þótt táknarinn noti ekki 1. persónu-

fornafnið ‘ég’ í þessu dæmi eru aðrar bendingar miðaðar frá móðurinni. Það má því 

segja að ‘ég’ í þessu tilviki sé ekki lengur sögumaðurinn heldur móðirin, hann talar út 

frá móðurinni og öll táknun miðast við það að sá sem talar sé móðirin. Þetta dæmi 

sýnir einnig aðrar aðferðir frá Morgan en tvær þeirra eru að vísa til persónu með 

nafni eða nafnlið og að nota vísipunkt. Táknarinn notar nafnliðinn ‘strákur’ til þess að 

vísa í strákinn (engin nöfn eru notuð í frásögninni og aðeins vísað til persóna með 

nafnliðum) en hún bendir einnig á hólf hans og notar þannig vísipunkt.  

Aðrar aðferðir Morgan, sem hægt er að nota til að greina á milli persóna, eru 

próform og áttbeyging en hægt er að sjá dæmi um ákveðna áttbeygingu í rýminu (þótt 

það sé ekki áttbeygð sögn) þegar móðirin veifar til stráksins, eins og sést í dálki 24: 

 
Dálkur 24 
01:29-01:33 
Líkami hs-m v--------------aftur------------m örlítið-h m v-------- 
Höfuð                               aftur-                                n-----h----- 
Augabrúnir upp--------------- kipra----------------------------------------  
Augu  hn--- + hn----------------- +---------------     hn---+ ---- 
Virk hönd HÆ  STRÁKUR  HISSA  HVAÐ  ÖSKRA  HVAÐ------ 
Óvirk hönd                                            HVAÐ                  HVAÐ------ 
Munnur bros--------------                               <vaaa->  <bwabwa--- 
Annað  
Saga: Móðirin leit til stráksins og kallaði til hans en varð steinhissa þegar hann 
öskraði á móti henni. 

 

Hérna sést að táknarinn færir sig til vinstri og snýr sér að hólfi stráksins sem er niðri 

til hægri. Álfkonan er því ekki eina persónan sem fær þrjú hólf í frásögninni, móðirin 

fær hérna hólf vinstra megin í rýminu en áður hafði hún fengið hólf hægra megin og 

hólf c. Móðirin veifar svo til stráksins en „veifan“ er til hægri og sýnir þannig 

ákveðna átt og þar af leiðandi greinir á milli persóna, hún sýnir hvar strákurinn er 

með því að veifa til hans. Próform eru einnig notuð en næsta dæmi sýnir hvernig 

móðirin er látin ganga frá hægri til vinstri með Vísi-próformi í áttina að hólfi 

nágrannakonunnar: 
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Dálkur 36 
02:10-02:12 
Líkami  
Höfuð  
Augabrúnir upp------------------------------------------------------------- 
Augu                                      v                 v-----+-------------- 
Virk hönd Vísi-pf+(labba, h�v)  BEND-v   A-pf+(banka á hurð) 
Óvirk hönd                                                       A-pf+(banka á hurð) 
Munnur                                                       munnv-aftur--------- 
Annað  
Saga: Móðirin fór til vitru konunnar og bankaði á hurðina hjá henni. 

 

Dæmin hérna að ofan eru alls ekki einu dæmin um þessi atriði en hægt er að sjá þessi 

skipti og aðferðir í nær allri frásögninni. Hlutverkaskiptin virðast því fylgja nokkuð 

vel þeim kenningum sem farið var yfir í þriðja kafla. Það eiga þó ekki öll atriði 

kenninganna við í þessu tilviki eins og komið hefur fram. Hlutverkaskiptin í sögunni 

geta verið mjög hröð en það eru nokkrir staðir þar sem táknarinn skiptir nokkrum 

sinnum um hlutverk á mjög stuttum tíma. Þetta sést til dæmis á eftirfarandi dæmi:  

 

Dálkur 53 
03:01-03:06 
Líkami hs-m h----------  hs-k v------------  hs-m h-------- 
Höfuð                             nikk 
Augabrúnir upp-------------                                  kipra--------- 
Augu  v----------------  blikk                       v--- 
Virk hönd BEND-v  VITA   BEND-c  VITA    HVERNIG 
Óvirk hönd  
Munnur Opinn munnur--    saman--   <vita>  <fúú br----> 
Annað  
Saga: Móðirin spurði hvort vitra konan væri viss og vitra konan sagðist  
vera það. Móðirin spurði þá hvernig. 
 

Hérna sést að á aðeins fimm sekúndum skiptir táknarinn tvisvar um hlutverk. 

Táknarinn gerir þetta þó listilega en þessi hraða skipting virðist alls ekki vera 

ruglandi fyrir áhorfendurna. Skiptingin er þvert á móti skýr og greinileg og passar vel 

inn í frásögnina en táknarinn notar atriði eins og rými, hólf, svipbrigði og líkams-

stöðu til þess að gera persónurnar meira lifandi og upplifun sögunnar betri. Þetta eru 

allt atriði sem eru hluti af hlutverkaskiptum og er því greinilegt að það felst meira í 

hlutverkaskiptum en einfaldlega að færa sig til í rýminu. Það þarf því góðan táknara 

til þess að segja sögu vel þannig að öll þessi atriði komi saman og myndi eina heild.  
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Niðurstöður 

Rannsóknin hérna að ofan hefur leitt það í ljós að hlutverkaskipti eru margbrotið og 

flókið fyrirbæri. Það nægir ekki einfaldlega að færa sig til í rýminu þegar farið er með 

endurtekna ræðu, hvort sem um er að ræða beina eða óbeina ræðu, samtal eða sögu. 

Þvert á móti þarf táknari að hugsa um það hvernig hann ber sig, hvernig líkamsstaða 

hans er, hvernig svipbrigði hann hefur, hvert hann horfir og í hvaða átt hann táknar. 

Allt eru þetta atriði sem mynda hlutverkaskipti en þegar táknari notar hlutverka-

skiptin rétt og framkvæmir þau vel falla þessi atriði saman í eina heild. Þetta gerist í 

táknmálsútgáfu Átján barna faðir í álfheimum en þar þarf táknarinn að greina á milli 

fimm mismunandi persóna og sögumannsins. Táknarinn gerir þetta vel en þó er erfitt 

á köflum að greina á milli sögumanns og persónu.  

Það virðist sem svo að þær kenningar um hlutverkaskipti sem greint var frá í 

þriðja kafla passi vel við þau hlutverkaskipti sem koma fram í sögunni. Það eru þó 

nokkur atriði sem virðast ekki falla vel við kenningarnar en þar má til dæmis nefna 

augnaráð. Þegar sögumaðurinn er í hlutverki persónu og vitnar í endurtekna ræðu ætti 

hann samkvæmt kenningunum að horfa á móttakanda skilaboðanna, aðra persónu í 

frásögninni. Þetta er hins vegar ekki alltaf svo í sögunni en það eru nokkur tilfelli þar 

sem persóna (sögumaður í hlutverki) horfir beint fram í áttina að raunverulegum 

móttakendum eða áhorfendunum. Augnaráðið er þó ekki eina atriðið sem fylgir ekki 

kenningunum en hólfin virðast öllu frjálsari en kenningarnar gera ráð fyrir. Það er til 

dæmis ekki aðeins sögumaðurinn sem staðsetur hólf heldur virðast persónurnar 

einnig geta staðsett hólf í rýminu. Hólf c á einnig aðeins að vera fyrir sögumann og 

aðalpersónu frásagnarinnar en það á ekki við þessa sögu þar sem sögumaðurinn, 

álfkonan og móðirin fara öll einhvern tíma í hólf c. Annað atriði varðandi hólfin er sú 

staðreynd að persónurnar virðast ekki vera takmarkaðar við aðeins eitt hólf en 

álfkonan og móðirin fá báðar alls þrjú hólf í frásögninni. 

Það sést því að þó svo að sagan virðist í aðalatriðum fylgja kenningunum, sem 

farið var í, eru nokkur atriði sem virðast ekki falla vel að þeim. Það er þó spurning 

hvort aðrar kenningar en þær sem farið var í geri grein fyrir þessum atriðum. Það 

verður einnig að hafa í huga að kenningarnar sem farið var í eru allar mótaðar út frá 

erlendum táknmálum og því ekki sjálfgefið að þær eigi jafn vel við íslenskt táknmál 

og það táknmál sem þær voru miðaðar við. Það vantar rannsóknir á íslensku táknmáli 
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til þess að segja almennilega til um þetta en eins og er eru fáar íslenskar rannsóknir til 

varðandi þetta.   

Þrátt fyrir þessi atriði, sem falla út fyrir kenningarnar, virðast hlutverkaskiptin 

í sögunni vera nokkuð hefðbundin og kom fátt á óvart varðandi notkun á rýminu og 

hvar hólfin voru staðsett. Það kom hins vegar á óvart hvað táknarinn hreyfði sig 

mikið í rýminu og hve mikið táknarinn horfði á áhorfendurna. Þetta virðist þó ekki 

vera ruglandi heldur gerði þetta frásögnina persónulegri og dýpri. Persónurnar koma 

þannig sterkt fram í táknmálsútgáfunni og kynnist áhorfandinn þeim og tilfinningum 

þeirra vel. Táknarinn sýnir angist móðurinnar vel og gerir það augljóst að hún er 

alveg ráðalaus þegar kemur að breytingunni á stráknum. Það kemur líka greinilega 

fram að nágrannakonan er fróð og álfkonan virðuleg en álfakarlinn hrjúfur.  

Þetta kemur líka fram í raddmálsútgáfu sögunnar en þó ekki eins skýrt. 

Raddmálsútgáfa sögunnar fylgir ákveðnu málsniði eða aðferð við að segja sögu en 

samkvæmt því er tilfinningum persóna ekki lýst mjög skýrt. Í staðinn þarf að lesa á 

milli línanna og lesa rétt í orðalagið. Það er því greinilega stór munur á þessum tveim 

útgáfum sögunnar varðandi tilfinningar og persónur en það er ekki það eina sem er 

ólíkt. Þótt flestar upplýsingarnar séu svipaðar í báðum útgáfunum koma fleiri 

smáatriði fram í táknmálsútgáfunni. Það kemur til dæmis betur fram að þarna eru 

álfar á ferð en í raddmálsútgáfunni er það aldrei sagt berum orðum. Það er því 

augljóst að það eru þó nokkur atriði sem eru ólík á milli raddmálsútgáfu og 

táknmálsútgáfu sögunnar Átján barna faðir í álfheimum. Þrátt fyrir þetta er kjarni 

sögunnar hinn sami en það er vel skiljanlegt af hverju þýðingar eru taldar 

höfundarverk þýðandans. Það er mikið verk að þýða sögu þar sem það þarf ekki 

aðeins að þýða á milli tungumála heldur líka á milli menninga. Þetta er gert á 

snilldarlegan hátt með söguna Átján barna faðir í álfheimum en í táknmálsútgáfunni 

er búið að laga söguna vel að tungumáli og menningu döff.  
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Viðauki 1  

Átján barna faðir í álfheimum 

Það var á bæ einum um sumar að fólk allt var á engjum nema húsfreyja; hún var 

heima og gætti bæjar með syni sínum á þriðja eða fjórða árinu. Sveinn þessi hafði 

vaxið og dafnað til þess tíma; altalandi var hann orðinn, skýr og efnisbarn eitthvert 

hið mesta. En með því konan átti um ýms bæjarstörf að annast auk sveinsins varð hún 

að víkja sér frá honum litla hríð og fór út í læk er var skammt frá bænum að þvo 

mjólkurtrogin. Skildi hún barnið eftir á meðan í bæjardyrunum og segir ekki af því 

fyrr en konan kom aftur eftir drukklanga stund. Þegar hún yrðir á það hrín það og 

æpir illilegar og ámátlegar en hún átti von á því áður var barnið mesta spektarbarn, 

þýðlynt og þægt, en nú fær hún ekki af því nema óhljóð ein og illhrinur. Líður svo 

nokkuð hér frá að barnið mælir ekki orð frá munni, en var ákaflega keipótt og rellið 

svo konan kunni ekkert lag á þessum háttaskiptum; það vex og ekki og lætur fíflslega 

mjög. 

 Konan varð mjög angruð af þessu og tekur það ráð að hún fer að hitta 

grannkonu sína er þótti vera hyggin og margfróð og segir henni frá hörmum þeim 

sem sig hafi hent. Konan innir hana grannt eftir hvað langt sé síðan barnið hafi tekið 

þessa fásinnu og hvernig hún ætli það hafi atvikazt. Móðir sveinsins segir henni allt 

af létta eins og gengið hafði. Þegar grannkonan hin fróða hafði heyrt alla málavöxtu 

segir hún: „Heldurðu ekki, góðin mín, að sveinninn sé umskiptingur? Því það er 

ætlun mín að um hann hafi skipt meðan þú gekkst frá honum í bæjardyrunum.“ „Ég 

veit ekki,“ segir hin, „eða geturðu ekki kennt mér ráð til að komast eftir því?“ „Það 

mun ég geta,“ segir konan: „skaltu einhvern tíma skilja barnið eftir eitt saman og láta 

einhverja nýlundu bera fyrir það, og mun það þá eitthvað mæla er það sér eingan í 

kringum sig. En þú skalt hlera til og vita hvað því verður að orði. Þyki þér þá orðtök 

sveinsins undarleg og ískyggileg skaltu strýkja hann vægðarlaust unz eitthvað skipast 

um.“ 

 Að svo mæltu skildu þær talið og þakkaði móðir sveinsins grannkonu sinni 

heilræðin og fór heim síðan. Þegar konan er heim komin setur hún höldupott lítinn á 

mitt eldhúsgólf; síðan tekur hún sköft mörg, bindur hvert við enda annars svo að efri 

endinn tók allt upp í eldhússtrompinn, en við hinn neðri batt hún þvöruna og lét hana 

standa í pottinum. Þegar hún hafði veitt þennan umbúnað í eldhúsinu sótti hún 
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sveininn og lét hann þar einan eftir verða; gekk hún þá úr eldhúsinu og stóð á hleri 

þar sem hún sá gegnum dyragættina inn í eldhúsið. Þegar hún var fyrir litlu burtu 

gengin sér hún að barnið fer að vappa í kringum pottinn og virða hann fyrir sér með 

þvörunni í og segir síðan: „Nú em eg svo gamall sem á grönum má sjá, átján barna 

faðir í álfheimum, og hef ég þó aldrei séð svo langan gaur í svo lítilli grýtu.“ Fer þá 

konan aftur inn í eldhúsið með vænan vönd, tekur umskiptinginn og afhýðir hann 

lengi og óvægilega. Æpir hann þá ógurlega. Þegar konan hefur strýkt sveininn um 

hríð sér hún að ókunnug kona kemur inn í eldhúsið með sveinbarn á handlegg sér 

fagurt og frítt; lét hún vel að því og segir við konuna: „Ójafnt höfumst við að; ég dilla 

barni þínu, en þú berð bóndann minn.“ Að því mæltu setur hún af sér sveininn, son 

húsfreyju, og verður hann þar eftir, en hefur karl sinn burtu með sér og hurfu þau 

þegar. En sveinninn óx upp hjá móður sinni og varð efnismaður (Jón Árnason I 1961: 

43-44). 

 

 

 

 

Huldumanna genesis 

Einhverju sinni kom guð almáttugur til Adams og Evu. Fögnuðu þau honum vel og 

sýndu honum allt sem þau áttu innanstokks. Þau sýndu honum líka börnin sín og þótti 

honum þau allefnileg. Hann spurði Evu hvort þau ættu ekki fleiri börn en þau sem 

hún var búin að sýna honum. Hún sagði nei. En svo stóð á að Eva hafði ekki verið 

búin að þvo sumum börnunum og fyrirvarð sig því að láta guð sjá þau og skaut þeim 

fyrir þá sök undan. Þetta vissi guð og segir: „Það sem á að vera hulið fyrir mér skal 

verða hulið fyrir mönnum.“ Þessi börn urðu nú mönnum ósjáanleg og bjuggu í 

holtum og hæðum, hólum og steinum. Þaðan eru álfar komnir, en mennirnir eru 

komnir af þeim börnum Evu sem hún sýndi guði. Mennskir menn geta aldrei séð álfa 

nema þeir vilji sjálfir því þeir geta séð menn og látið menn sjá sig (Jón Árnason I 

1961: 7). 
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Uppruni álfa 

Einu sinni var maður á ferð. Hann villtist og vissi ekki hvað hann fór. Loksins kom 

hann að bæ sem hann þekkti ekki neitt. Þar barði hann á dyr. Kom kona roskin til 

dyra og bauð honum inn. Hann þáði það. voru húsakynni fremur góð á bænum og 

þokkaleg. Konan leiddi manninn í baðstofu og voru þar tvær stúlkur ungar og fríðar 

fyrir. Ekki sá hann fleira fólk á bænum en hina rosknu konu og stúlkurnar. Var 

honum vel tekið, gefinn matur og drykkur og síðan fylgt til sængur. Maðurinn bað 

um að fá að sofa hjá annari stúlkunni og var það leyft. Leggjast þau nú út af. Vildi þá 

maðurinn snúa að henni, en fann þar engan líkama sem stúlkan var. Þreif hann þá til 

hennar, en ekkert varð milli handa hans; þó var stúlkan kyrr hjá honum í rúminu svo 

hann sá hana alltaf. Hann spyr hana þá hvernig þessu víki við. Hún segir að hann 

skuli ekki undrast þetta, „því ég er líkamalaus andi,“ segir hún . „Þegar djöfullinn 

forðum gjörði uppreist á himni þá var hann og allir þeir sem með honum börðust 

rekinn út í hin yztu myrkur. Þeir sem horfðu á eftir honum voru og reknir burtu af 

himni. En þeir sem hvorki voru með né móti honum og í hvorugan flokkinn gengu 

voru reknir á jörðu niður og skipað að búa í hólum, fjöllum og steinum og eru þeir 

kallaðir álfar eða huldumenn. Þeir geta ekki búið saman við aðra en sjálfa sig. þeir 

geta gjört bæði gott og illt og það mikið á hvern veginn sem er. þeir hafa engan slíkan 

líkama sem þér mennskir menn, en geta þó birzt yður þegar þeir vilja. Ég er nú ein af 

þessum flokki hinna föllnu anda og því er engin von að þú getir haft meira yndi af 

mér en orðið er.“ Maðurinn lét sér þetta lynda og sagði síðan frá því sem fyrir sig 

hefði borið (Jón Árnason I 1961: 7). 
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Viðauki 2 

Umritunartákn Útskýring
HÁSTAFIR Hástafir eru notaðir fyrir þau tákn sem eru umrituð, t.d.  

HURÐ fyrir táknið ‘hurð’.

Hástafir eru einnig notaðir fyrir handform og stafatákn
lágstafir Lágstafir eru notaðir fyrir allt annað.

<> Það sem er innan oddklofa er munnhreyfing sem fylgir
táknum.

- Bandstrik merkir að það sem er fyrir framan það helst áfram. 

Bandstrik á milli tákna merkir að þau séu eitt tákn, 
t.d. FYRIR-LÖNGU er eitt tákn en ekki tvö. 

Bandstrik á milli BEND og áttarstafs (einn eða tveir bókstafir
sem gefa til kynna áttina) merkir að bent sé í þá átt sem 
áttarstafurinn/-stafirnir vísa í.

+ Plús merkir að táknari nær augnsambandi við áhorfendur.

Plús er einnig notaður á milli handforms próforms og athafnar
próforms (innan sviga), þ.e. B-pf+(ganga frá fati).

Ef ekkert er skráð í línu er ‘+’ sjálfgefið.
÷ Mínus merkir að táknari rífur augnsamband, hann í raun horfir

út í loftið, ekki á neitt sérstaklega. Getur horft í áttina að e-u
án þess þó að horfa í raun á það.

? Spurningarmerki er notað í munnhreyfingum og gefur í skyn
að munnhreyfingin sé óljós. 

BEND Þetta merkir að bent sé í ákveðna átt, notaður er áttarstafur
til þess að gefa í skyn áttina en einnig er hægt að segja til um 
það hvað táknari bendir á, t.d. BEND-hlut(vm). Þetta þýðir
að táknari bendir á hlutinn sem um ræðir og að hann sé til
vinstri nálægt miðju. 

BEND-c Þetta merkir að táknari bendir á sjálfa sig, ‘ég’. Getur bæði átt
við um táknarann sjálfan eða það hlutverk sem hann leikur.

BEND-V-pf Þetta kemur fyrir á einum stað í umrituninni, dálkum 47 og 
48. Þetta merkir að táknari bendir á V-próformið sem hann
myndar með óvirku höndinni.

fram Áttarorð. Þetta merkir að líkami eða höfuð táknara hreyfist
fram á við.

Einnig kemur fyrir ‘aðeins fram’ en það er minni hreyfing
fram á við.

aftur Áttarorð. Þetta merkir að líkami eða höfuð táknara hreyfist
aftur á bak.  
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upp Áttarorð. Þetta merkir að höfuð eða augabrúnir hreyfast
upp á við.

h Áttarstafur. Þetta merkir hreyfingu til hægri, augu, höfuð,
líkami o.s.frv.

v Áttarstafur. Þetta merkir hreyfingu til vinstri, augu, höfuð,
líkami o.s.frv.

n Áttarstafur. Þetta merkir hreyfingu niður, augu, höfuð
líkami o.s.frv.

hn, vm, h --> v Áttarstafir. Hægt er að sameina áttarstafi í samsetningar.
Þessar þýða til dæmis: hn = niður til hægri, vm = til vinstri við
miðju.

Einnig er hægt að setja ör á milli áttarstafa, -->, en það þýðir 
hreyfingu, t.d. h --> v þýðir hreyfing frá hægri til vinstri.

m Þetta þýðir miðja, það er táknari er í miðju táknrýmisins, 
hlutlaus staða. 

Athugið að <m> þýðir ekki stöðu í rýminu heldur
munnhreyfingu (sjá að ofan).

Ef ekkert er skráð í línu er ‘m’ sjálfgefið.
blikk Þetta merkir að táknari blikkar augunum.
kipra Þetta merkir að táknari kiprar augabrúnirnar. 
nikk Þetta merkir að táknari kinkar kolli.

hálft nikk Þetta merkir að táknari kinkar ekki alveg kolli heldur hallar
höfðinu fram eða aftur (hálft kink).

smá nikk Þetta merkir að táknari kinkar kolli með lítilli hreyfingu.
stórt nikk Þetta merkir að táknari kinkar kolli með stórri hreyfingu. 

nei Þetta merkir að táknari hristir höfuðið í neitun. Getur merkt
‘nei’ eða ‘ekki’

FOR.2 Þetta merkir ‘þið’ eða ‘ykkur’, notað fyrir fleirtölu, eintalan
er sýnd með BEND og áttartákni í átt að hólfi persónu.

látbragð Þetta merkir að táknari leikur ákveðið atriði, þ.e. þetta er
ekki sérstakt tákn eða hreyfing heldur leikur táknarinn
ákveðna athöfn.

loft Þetta kemur fyrir undir línunni ‘munnur’ en þetta þýðir að
táknari blæs smá lofti út um varirnar, smá loft kemst út.

<e/u> Þetta kemur fyrir undir línunni ‘munnur’ en þetta þýðir að það
er óljóst hvaða „stellingu munnsins“ munnhreyfingin stendur
fyrir. Þ.e. hvaða hljóð væri myndað í raddmáli með þessari 
stellingu. Munnhreyfingin er þannig nokkurs veginn á milli
þessara hljóða eða sambland þeirra.

saman Þetta kemur undir línunni ‘munnur’ en þetta þýðir að táknari
setur varirnar þétt saman, þrýstir þeim saman, ekki stútur

h-kinn-út Þetta kemur undir línunni ‘munnur’ en þetta þýðir að táknari
setur hægri kinnina út, blæs lofti í kinnina þannig að hún
búlgar út.  
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munnv Þetta merkir munnvikið, hægt er að setja áttarstaf fyrir framan
það og á það þá við um það munnvik, þ.e. v-munnv merkir þá
vinstra munnvikið.  

Ef áttarstafur er settur fyrir aftan merkir það þá átt sem munn-
vikið hreyfist í, t.d. munnv-n merkir að munnvikin eru færð
niður.

Einnig er hægt að segja áttarorð eins og ‘aftur’ með þessu, 
munnv-aftur, og þýðir það að munnvikið er fært aðeins aftur,
ef enginn áttarstafur er gefinn eru bæði munnvikin færð aftur. 

hs-m Þetta merkir að táknarinn fer í hlutverk móðurinnar. 

hs-k Þetta merkir að táknarinn fer í hlutverk nágrannakonunnar.

hs-á Þetta merkir að táknarinn fer í hlutverk álfakarlsins. 

hs-ák Þetta merkir að táknarinn fer í hlutverk álfkonunnar. 

Litir eru enn fremur notaðir til þess að greina á milli
persónanna til þess að sýna betur skiptin á milli persóna. 

Ef ekkert er skráð í línu er sjálfgefið að sögumaður tali.  
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Viðauki 3 

Umritun á Átján barna faðir í álfheimum (2003) 
Skoðað í Windows Media Player 
Samtals 5 mínútur og 24 sekúndur 
 
 
Dálkur 1 
00:15-00:18 
Líkami                 aðeins fram------------------- 
Höfuð         fram---------------------------------nikk 
Augabrúnir                                                            upp-- 
Augu  
Virk hönd BEND-c  ÚTSKÝRA  FOR.2  SAGA 
Óvirk hönd                 ÚTSKÝRA               SAGA 
Munnur saman-----------------------------<sögu> saman 
Annað  
Saga: Ég ætla að segja ykkur sögu 
 
 
 
Dálkur 2 
00:19-00:22 
Líkami  
Höfuð                                                                               upp 
Augabrúnir upp---     upp--------- 
Augu                                                                             blikk 
Virk hönd HEITA  ÁTJÁN BÖRN HÓPUR ÁLFHEIMAR 
Óvirk hönd HEITA  ÁTJÁN BÖRN HÓPUR ÁLFHEIMAR 
Munnur smá loft <átján-----------><sm-->  <álfheimi----> 
Annað  
Saga: sem heitir Átján barna faðir í álfheimum. 
 
 
 
Dálkur 3 
00:24-00:26 
Líkami  
Höfuð                         nikk  
Augabrúnir upp-----------               upp 
Augu                         blikk            h 
Virk hönd FYRIR-LÖNGU   SVEIT  BEND-h  
Óvirk hönd  
Munnur loft-h-kinn------    <sveit>  
Annað Sveit: bendir fram og gerir land. 
Saga: Einu sinni fyrir langa löngu uppi í sveit 



 49 

Dálkur 4 
00:27-00:28 
Líkami  
Höfuð                                                           nikk 
Augabrúnir    upp------------------------- 
Augu     h------------- 
Virk hönd B-pf+(myndar torfbæinn)     BEND-h 
Óvirk hönd B-pf+(sýnir vegginn)-------- 
Munnur munnvik-n---------------------------------- 
Annað  
Saga: var torfbær. 
 
 
 
 
Dálkur 5 
00:29-00:30 
Líkami  
Höfuð                                       aðeins h 
Augabrúnir  
Augu                     h---------+  h----------------+ 
Virk hönd STEINN     E-pf+(veggir burstabæjarins hlaðnir steinum) 
Óvirk hönd STEINN     E-pf+(veggir burstabæjarins hlaðnir steinum) 
Munnur <stein>       <brr-------------  ----------------  ---------------> 
Annað  
Saga: Veggir bæjarins voru hlaðnir með steinum 
 
 
 
 
Dálkur 6 
00:31-00:00:36 
Líkami  
Höfuð                     n----    nikk 
Augabrúnir upp                                                      upp---------------- 
Augu h +--- h-----------            opin                 h  
Virk hönd ÞAK  GRAS-Á-ÞAKI   EINN-DAG   BEND-h  ALLIR 
Óvirk hönd ÞAK  GRAS-Á-ÞAKI 
Munnur opinn <gras gras gras>  <bd---------> 
Annað  
Saga: og gras óx á þakinu. Einn dag fóru allir 
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Dálkur 7 
00:36-00:40 
Líkami  
Höfuð                 nikk                 haka h-------------  
Augabrúnir ------------------  
Augu h 
Virk hönd BÚA   BEND-h  FARA  VINNA  MARGUR 
Óvirk hönd                                          VINNA  MARGUR 
Munnur <búa------------>               <vinna> <br---> 
Annað MARGUR: margir að vinna mörg verk 
Saga: sem bjuggu á bænum að vinna úti á túni. 
 
 
 
 
Dálkur 8 
00:40-00:46 
Líkami  
Höfuð                                            haka upp v----�h------ 
Augabrúnir                                                               kipra------------- 
Augu                                      n-- 
Virk hönd BEND-v  A-pf+(slá með ljá)+(raka)    MARGT-FLEIRA 
Óvirk hönd                 A-pf+(slá með ljá)+(raka)    MARGT-FLEIRA 
Munnur  
Annað  
Saga: Það þurfti að slá grasið með ljáum, raka grasið og margt annað 
 
 
 
 
Dálkur 9 
00:46-00:49 
Líkami                              aðeins til v----------------- 
Höfuð haka n------------ 
Augabrúnir                                                    upp---------  
Augu                                                h opin-------- 
Virk hönd VINNA  MARGUR  BEND-h   KONA  EINN    
Óvirk hönd VINNA  MARGUR 
Munnur <vinna> <brr-->                         <kona> <lala> 
Annað MARGUR: margir að vinna mörg verk 

<lala>: aðeins óskýrt, sýnist hún segja þetta. 
Saga: sem þurfti að gera. Á bænum var ein kona 
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Dálkur 10 
00:50-00:51 
Líkami -------- 
Höfuð                          nikk                     haka n------ 
Augabrúnir ---------                                            upp 
Augu ---------             blikk                         hn 
Virk hönd HEIMA BEND-h   EIGA  EINN  STRÁKUR 
Óvirk hönd HEIMA 
Munnur <heima-----------> <ább>        <strákur--------- 
Annað  
Saga: eftir heima. Hún átti einn lítinn strák 
 
 
 
 
Dálkur 11 
00:52-00:54 
Líkami  
Höfuð ----------------------                             smá nikk 
Augabrúnir                kipra  
Augu                                                           blikk 
Virk hönd LÍTILL  3-4-ÁRA  LÍTILL  BEND-hn   
Óvirk hönd  
Munnur -------> <þri fjagra>  
Annað Lítill: sýnir hæðina 
Saga: sem var 3 eða 4 ára gamall.  
 
 
 
 
Dálkur 12 
00:55-00:56 
Líkami                                    aðeins fram----------------- 
Höfuð haka fram v--------------fram------------------------------- 
Augabrúnir kipra----------------------------------------------------- 
Augu   
Virk hönd BEND-hn  GÁFAÐUR   FLINKUR 
Óvirk hönd  
Munnur                  v-munnv-upp sleikja varir 
Annað   
Saga: Strákurinn var gáfaður og flinkur, 
 
 
 
 



 52 

Dálkur 13 
00:56-01:01 
Líkami --------- 
Höfuð ----------                                                            nikk 
Augabrúnir -------------------------------------------------------- 
Augu                                                                          blikk 
Virk hönd TALA   MJÖG-FLOTT  GÓÐUR  HLÝÐINN 
Óvirk hönd               MJÖG-FLOTT                  HLÝÐINN 
Munnur <vaa->                             saman----------------------- 
Annað  
Saga: vel máli farinn, góður og hlýðinn.  
 
 
 
 
Dálkur 14 
01:01-01:03 
Líkami                hs-m--------------------------------------- 
Höfuð               fram--------------------------------------- 
Augabrúnir upp--            upp---------------------------------- 
Augu                hn---------------------------------------- 
Virk hönd KONA  A-pf+(heldur á e-u og færir til vinstri) 
Óvirk hönd               A-pf+(heldur á e-u og færir til vinstri) 
Munnur <koni?>          <saman----------------------------> 
Annað <koni?>: óljóst 
Saga: Móðirin var að vinna 
 
 
 
 
Dálkur 15 
01:04-01:05 
Líkami --------------------------------------------------------------- 
Höfuð                                                             h----------------  
Augabrúnir ------------------------ 
Augu  +----- hn +--------- hn----------------------------------- 
Virk hönd HURÐ  STRÁKUR  SITJA  LEIKA  ALLT-Í-LAGI 
Óvirk hönd HURÐ------------------------   LEIKA 
Munnur <hurð> <strák------------->     <ðð-->  <aam---------> 
Annað  
Saga: og strákurinn sat í hurðinni að leika sér.  
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Dálkur 16 
01:06-01:08 
Líkami -------------------------------------------------------------------- 
Höfuð  
Augabrúnir  
Augu   
Virk hönd   A-pf+(halda á e-u)  FLOTT  VATN  C-pf+(setja vatn í) 
Óvirk hönd   A-pf+(halda á e-u)-------------------------------------------- 
Munnur                                                  <eee-------------------------> 
Annað  
Saga: Móðirin var að þvo í eldhúsinu 
 
 
 
 
Dálkur 17 
01:08-01:10 
Líkami  
Höfuð                              h---------------- 
Augabrúnir kipra---------------------- 
Augu                                           
Virk hönd BEND-hlut(vm)  HVAÐ  SPÍTA   
Óvirk hönd ----------------------------    SPÍTA 
Munnur                                     <e><spíta> 
Annað Spíta: C-pf, handarbök að táknara, hendur saman, hreyfast 

smá frá. 
Saga: en hvað var hún að þrífa? Hún var að þrífa trog sem er búið til úr viði 
 
 
 
 
Dálkur 18 
01:10-01:11 
Líkami  
Höfuð                                                           nikk 
Augabrúnir upp--------------------- 
Augu  n----------                                  blikk 
Virk hönd C-pf+(sýnir form hlutarins)  BEND-trog 
Óvirk hönd C-pf+(sýnir form hlutarins)  A-hf-------- 
Munnur <fí  fí  fí -------------------------------------> 
Annað  
Saga: og er ferkantað. 
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Dálkur 19 
01:12-01:14 
Líkami  
Höfuð                                           fram---                         
Augabrúnir kipra-------------- 
Augu                                                             blikk 
Virk hönd FYRIR-LÖNGU  FÓLK  MATUR  BEND-trog 
Óvirk hönd -------------------------------MATUR A-hf--------- 
Munnur <aa-------------->  <fó-->  saman------------------- 
Annað  
Saga: Áður fyrr notaði fólk trog undir mat.  
 
 
 
 
Dálkur 20 
01:15-01:18 
Líkami  
Höfuð                                      nikk 
Augabrúnir kipra------- 
Augu                                      blikk  
Virk hönd SKÍTUGT  VILJA  ÞRÍFA  VATN  C-pf+(setja vatn í) 
Óvirk hönd -------------------------ÞRÍFA 
Munnur gretta----   <lokað m>           <eee--------------------------> 
Annað  
Saga: Trogið var skítugt og móðirin vildi þrífa það. 
 
 
 
 
Dálkur 21 
01:18-01:23 
Líkami hs-m látbragð-------------------------------------- 
Höfuð vaggar til hliðanna--------------- 
Augabrúnir                                                         upp------ 
Augu  n--------------------------------+  hendur--+--- 
Virk hönd B-pf+(þvo trog)------------------GLANSANDI 
Óvirk hönd B-pf+(þvo trog)------------------GLANSANDI 
Munnur               smá stútur-------------- <aaa----------- 
Annað  
Saga: Hún þreif trogið þangað til það glansaði. 
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Dálkur 22 
01:24-01:27 
Líkami -------------------------------------------------------------------- 
Höfuð  
Augabrúnir --------- 
Augu                                                          h                         
Virk hönd ALLT  BÚIÐ  FLOTT  B-pf+(taka fat og færa til hægri..) 
Óvirk hönd ALLT  BÚIÐ  FLOTT  B-pf+(taka fat og færa til hægri..) 
Munnur ---------------> 
Annað  
Saga: Hún tók hreina trogið 
 
 
 
 
Dálkur 23 
01:27-01:28 
Líkami             ------------------------- 
Höfuð haka n------------------------ 
Augabrúnir  
Augu                                      blikk 
Virk hönd HEIM  B-pf+(ganga frá fati) 
Óvirk hönd             B-pf+(ganga frá fati) 
Munnur <heim> 
Annað  
Saga: og gekk frá því á réttan stað. 
 
 
 
 
Dálkur 24 
01:29-01:33 
Líkami hs-m v--------------aftur------------m örlítið-h m v-------- 
Höfuð                               aftur-                                n-----h----- 
Augabrúnir upp--------------- kipra----------------------------------------  
Augu  hn--- + hn----------------- +---------------     hn---+ ---- 
Virk hönd HÆ  STRÁKUR  HISSA  HVAÐ  ÖSKRA  HVAÐ------ 
Óvirk hönd                                            HVAÐ                  HVAÐ------ 
Munnur bros--------------                               <vaaa->  <bwabwa--- 
Annað  
Saga:  Móðirin leit til stráksins og kallaði til hans en varð steinhissa þegar hann 
öskraði á móti henni. 
 
 
 



 56 

Dálkur 25 
01:34-01:38  
Líkami ----------------------------------------------------------------- 
Höfuð                                                                        n----h 
Augabrúnir ---------------------------------------------------------------- 
Augu hn-------------------------                                 hn---- 
Virk hönd ---- BREYTING-MIKIL EINKENNI  GÓÐUR  HVAÐ-- 
Óvirk hönd ---- BREYTING-MIKIL                                HVAÐ-- 
Munnur --->                                   b-loft           <gó>      <vavava> 
Annað EINKENNI: þetta þýðir lýsing á einhverju eða einkenni 

einhvers. 
Saga: Strákurinn hafði breyst algjörlega, hann hafði verið svo góður áður. Hvað hafði 
gerst? 
 
 
 
 
Dálkur 26 
01:39-01:45 
Líkami m 
Höfuð                                                               nei--- 
Augabrúnir upp-----------  kipra------------------------------ 
Augu              blikk hn               hn 
Virk hönd TÍMI-LÍÐA  STRÁKUR  STÆKKA  HVAÐ 
Óvirk hönd TÍMI-LÍÐA                                          HVAÐ 
Munnur          <loft->  <strákur->  <vv--------> <vð--> 
Annað  
Saga: Tíminn leið og strákurinn stækkaði ekki. 
 
 
 
 
Dálkur 27 
01:38-01:48 
Líkami  
Höfuð -------- 
Augabrúnir ---------------------------------------------------- 
Augu   
Virk hönd TALA  ÞEGJA  BEND-hn  ÖSKRA  LÆTI 
Óvirk hönd                                                              LÆTI 
Munnur              <mm>                     <e/u-------------- 
Annað  
Saga: Hann talaði ekki heldur öskraði og lét illa, 
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Dálkur 28 
01:48-01:50 
Líkami                                                          v------------- 
Höfuð  
Augabrúnir ----------------------------------------   upp------- 
Augu   
Virk hönd V:-pf+(hoppa út um allt, láta illa)   MAMMA 
Óvirk hönd V:-pf+(hoppa út um allt, láta illa)   
Munnur --------------------------------------->  <mamm--- 
Annað  
Saga: hann var úti um allt og uppi um allt.  
 
 
 
 
Dálkur 29 
01:50-01:52 
Líkami  --------------------------------------------------- 
Höfuð  
Augabrúnir ----   kipra----------------------------------------- 
Augu   
Virk hönd BEND-h  A-pf+(toga í)  Á-MÓTI Á-MÓTI  
Óvirk hönd                 A-pf+(toga í)  Á-MÓTI Á-MÓTI 
Munnur --------->    <ð/u--------><súmm-----------------> 
Annað Á MÓTI: mótþróafullur, fylgir ekki því sem móðir hans 

sagði. 
Saga: Hann togaði í mömmu sína og var mótþróafullur. 
 
 
 
 
Dálkur 30 
01:52-01:55 
Líkami m                                hs-m----------------------------- 
Höfuð  
Augabrúnir -----------                                      kipra-------------- 
Augu                                                                   hn   
Virk hönd BEND-h  MAMMA  PIRRUÐ   HVAÐ  BEND-nh 
Óvirk hönd BEND-h                     PIRRUÐ   HVAÐ 
Munnur                 <mamm>   saman--------------- 
Annað  
Saga: Mamman var orðin þreytt á þessu og komin með nóg. Hvað hafði komið fyrir 
strákinn? 
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Dálkur 31 
01:55-01:59 
Líkami ---------------------------------------------------------- 
Höfuð  
Augabrúnir -------------------------------------    upp-------------- 
Augu                     hn--------       n         opin------------ 
Virk hönd BREYTAST-MIKIÐ  HUGSI  FÁ-HUGMYND 
Óvirk hönd BREYTAST-MIKIÐ  HUGSI 
Munnur                                      loft---    <opið a----------> 
Annað  
Saga: Hann hafði breyst algjörlega. Mamman hugsaði málið og fékk að lokum 
hugmynd.  
 
 
 
 
Dálkur 32 
02:00-02:02 
Líkami ------------------------------------------------------------------ 
Höfuð  
Augabrúnir      upp-------- 
Augu  h----------------------                                           v 
Virk hönd B-pf+(myndar burstabæ)  BEND-h(bær)-----------------     
Óvirk hönd B-pf+(myndar burstabæ)------ STUTT FRÁ—BEND-v  
Munnur                                                   <bidd--------------------> 
Annað  
Saga: Stutt frá bænum 
 
 
 
 
Dálkur 33 
02:02-02:05 
Líkami -------------------------------------------------------- 
Höfuð  
Augabrúnir  
Augu                                                      blikk 
Virk hönd BIDD  GÁFAÐUR  KONA  HEIMA BEND-v 
Óvirk hönd  
Munnur <bidd>  h-kinn-út    <kona>  <heima-----------> 
Annað  
Saga: bjó mjög vitur kona. 
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Dálkur 34 
02:05-02:06 
Líkami ---------------------------------------------------- 
Höfuð                                                                  
Augabrúnir  
Augu   
Virk hönd BEND-v  VITA MARGT  BEND-c  RÉTT 
Óvirk hönd                            MARGT                  RÉTT 
Munnur                         <aa------->   saman---------- 
Annað  
Saga: Þessi kona vissi margt og móðirin hélt 
 
 
 
 
Dálkur 35 
02:06-02:09 
Líkami ------------------------------------- 
Höfuð                                             nikk 
Augabrúnir  
Augu                                             blikk 
Virk hönd BEND-h  HJÁLPA   BEND-c 
Óvirk hönd                 HJÁLPA 
Munnur ----------  <ssj----------------a> 
Annað  
Saga: að þessi vitra kona gæti hjálpað sér. 
 
 
 
 
Dálkur 36 
02:10-02:12 
Líkami  
Höfuð  
Augabrúnir upp------------------------------------------------------------- 
Augu                                      v                 v-----+-------------- 
Virk hönd Vísi-pf+(labba, h�v)  BEND-v   A-pf+(banka á hurð) 
Óvirk hönd                                                       A-pf+(banka á hurð) 
Munnur                                                       munnv-aftur--------- 
Annað  
Saga: Móðirin fór til vitru konunnar og bankaði á hurðina hjá henni.  
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Dálkur 37 
02:12-02:17 
Líkami                    hs-m h----------------------------- 
Höfuð                    nei(hægar hreyfingar)---------- 
Augabrúnir ------------   kipra------------------------------- 
Augu  v               v+v                            v---- 
Virk hönd HITTAST  angist  BEND-c  VITA  HVAÐ 
Óvirk hönd HITTAST                                         HVAÐ 
Munnur ------------   dæsa                               <vð-> 
Annað  
Saga: Móðirin hitti vitru konuna og sagðist ekki vita hvað hefði gerst, 
 
 
 
 
Dálkur 38 
02:17-02:19 
Líkami -------------------------------------------------------------------- 
Höfuð  
Augabrúnir -------------------------------------------------------------------- 
Augu hn-------                                         hn---            v--- 
Virk hönd BEND-hn  MIKIÐ  BREYTAST  STRÁKUR  BEND-hn 
Óvirk hönd                                  BREYTAST 
Munnur  <strákur----------->                        <strákur---------------> 
Annað <strákur--->: óljóst                           
Saga: Strákurinn hennar hefði breyst svo mikið.  
 
 
 
 
Dálkur 39 
02:19-02:21 
Líkami ------------------------------------------------------- 
Höfuð  
Augabrúnir ------------------------------------------------------ 
Augu   
Virk hönd HVAÐ  V:-pf+(hoppa út um allt, með læti)   
Óvirk hönd HVAÐ  V:-pf+(hoppa út um allt, með læti)   
Munnur <aa----------------------------------------------> 
Annað Hvað: ekki alveg sp heldur frekar látbragð/-brigði, ‘hvað á 

ég að gera’, ‘ég veit ekki hvað’, ráðvilt. 
Saga: Hún var alveg ráðvilt, strákurinn var úti um allt og uppi um allt, 
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Dálkur 40 
02:21-02:24 
Líkami ---------------------------------------------    hs-k v- 
Höfuð nei--------------                                      aftur-- 
Augabrúnir --------------------------------------------- 
Augu                                                v------      h-----  
Virk hönd TALA  HVAÐ  ÓÞEKKUR  HVAÐ   HUGSI     
Óvirk hönd              HVAÐ  ÓÞEKKUR  HVAÐ 
Munnur <ðð-----------a>  <aa-------->  <va---> <a-munnv-n> 
Annað  
Saga: hann talaði ekki og var óþekkur. Hún vissi ekki hvað hún átti að gera. Vitra 
konan var hugsi um stund 
 
 
 
 
Dálkur 41 
02:25-02:27 
Líkami --------------------------------------------------------------- 
Höfuð fram---------------                                      h----------- 
Augabrúnir kipra------------------------     upp-----------------------  
Augu  --------------------------+ h------------------------------ 
Virk hönd SPYRJA SPYRJA  HUGSI  STRÁKUR  NÝLEGA 
Óvirk hönd SPYRJA SPYRJA 
Munnur munnv-n-----------                                      <vv------> 
Annað  
Saga: og spurði margra spurninga. Hún spurði hvort strákurinn hefði breyst nýlega 
 
 
 
 
Dálkur 42 
02:27-02:30 
Líkami -------------------------------------  hs-m h--------------------- 
Höfuð --------------------                   kink h----------- 
Augabrúnir ----------------------                   kipra------------------------- 
Augu  ----------------------------                  v--- 
Virk hönd LANGT-SÍÐAN BREYTAST    NÝLEGA  BREYTAST 
Óvirk hönd                              BREYTAST 
Munnur h-kinn-út--------------                   <vv-------> saman <br> 
Annað  
Saga: eða hvort það væri lengra síðan. Móðirin sagði að hann hefði breyst nýlega. 
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Dálkur 43 
02:30-02:35 
Líkami hs-k v--------------------------------------------------- 
Höfuð                                                                       nikk 
Augabrúnir                                                                       upp  
Augu  h------                                                         blikk 
Virk hönd HUGSI  BEND-c  VITA  BEND-h  ÁLFUR 
Óvirk hönd  
Munnur               saman------------------------ <álf----> 
Annað  
Saga: Vitra konan var hugsi en sagðist svo vita hvað hefði gerst. Strákurinn væri 
álfur.  
 
 
 
 
Dálkur 44 
02:35-02:40 
Líkami hs-m h hs-k v-------------------------------         
Höfuð nikk       nikk    
Augabrúnir upp-              upp------------------------------ 
Augu v----      blikk                 h               h------ 
Virk hönd                      STRÁKUR  SITJA  LEIKA 
Óvirk hönd  
Munnur munnv-n saman<strákur------>  <ðð-------- 
Annað  
Saga: Vitra konan útskýrði að þegar strákurinn sat og lék sér 
 
 
 
 
Dálkur 45 
02:40-02:42 
Líkami ------------------------------------------------------- 
Höfuð                                                                      nikk 
Augabrúnir ---------------------------------------------------- 
Augu  ------                                                          blikk 
Virk hönd SITJA-----------------------------------   ÞRÍFA 
Óvirk hönd             Vísi-pf+(móðirin fer í burtu)  ÞRÍFA 
Munnur --------> munnv-n-------------------------------- 
Annað  
Saga: og móðirin skrapp burt til þess að þrífa, 
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Dálkur 46 
02:42-02:43 
Líkami --------------------------------------------------------- 
Höfuð                                                                       nikk 
Augabrúnir  
Augu   
Virk hönd SITJA-------------------------------------------------  
Óvirk hönd             V-pf+(tvær persónur koma til stráksins) 
Munnur  
Annað  
Saga: komu tvær persónur til hans. 
 
 
 
 
Dálkur 47 
02:43-02:47 
Líkami -------------------------------------------------------------------- 
Höfuð  
Augabrúnir  
Augu   
Virk hönd BEND-V-pf  ÁLFKONA  ÁLFAMAÐUR  BEND-V-pf. 
Óvirk hönd V-pf-------------------------------------------------------------- 
Munnur                     <álfkona----- álfmaður------------------------> 
Annað  
Saga: Þetta voru álfkona og álfamaður. 
 
 
 
 
Dálkur 48 
02:47-02:50 
Líkami -------------------------------------------------------------------- 
Höfuð  
Augabrúnir  
Augu   
Virk hönd                                          BEND-V-pf   SJÁ  STRÁKUR 
Óvirk hönd V-pf+(labba-h, til stráks)---------------------------------------   
Munnur                                                                <bb> <strákur---> 
Annað  
Saga: Þau sáu strákinn 
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Dálkur 49 
02:50-02:53  
Líkami ---------------------------------------------------------------- 
Höfuð  
Augabrúnir                               kipra---------------------------------- 
Augu  h-------------------------- 
Virk hönd Vísi-pf+(strákur)   MIKIÐ-MIKIÐ 
Óvirk hönd --------------------    MIKIÐ-MIKIÐ  LANGA  EIGA 
Munnur <leida---------?>    <vv------------->  <bidd--> <ább> 
Annað <leida--?> : óljóst, mögulega <leika> 
Saga: og langaði svo mikið til þess að eiga 
 
 
 
 
Dálkur 50 
02:53-02:56 
Líkami --------------------------------------hs-ák v----------- 
Höfuð                               aftur                          
Augabrúnir ------------------------                               kipra 
Augu                                  h                           hn------ 
Virk hönd                                                                SKIPA 
Óvirk hönd DIMM   STRÁKUR  BEND-h  TAKA-----------   
Munnur <dimm> <strákur-------------->  <taka> gretta--- 
Annað Skipa: úr hólfi álfakarls í hólf stráks 
Saga: þennan strák þannig að álfkonan tók strákinn og skildi 
 
 
 
 
Dálkur 51 
02:56-02:59 
Líkami hs-á v-------------------------------- 
Höfuð                                                    aðeins fram 
Augabrúnir upp                                                   upp--- 
Augu                                                          opin-- 
Virk hönd ÁLFUR  Vísi-pf+(álfurinn verður strákurinn) 
Óvirk hönd ------------------------------------------------------ 
Munnur <álf--->   <þþ-------------mm-------------------> 
Annað  
Saga: álfinn eftir í staðinn, álfurinn þóttist vera strákurinn. 
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Dálkur 52 
02:59-03:00 
Líkami  
Höfuð                                            aðeins aftur 
Augabrúnir  
Augu   
Virk hönd ----------------------------------------------- 
Óvirk hönd V-pf+(álfkonan og strákurinn fara burt) 
Munnur  
Annað  
Saga: Álfkonan fór svo og tók strákinn með sér.  
 
 
 
 
Dálkur 53 
03:01-03:06 
Líkami hs-m h----------  hs-k v------------  hs-m h-------- 
Höfuð                             nikk 
Augabrúnir upp-------------                                  kipra--------- 
Augu  v----------------  blikk                       v--- 
Virk hönd BEND-v  VITA   BEND-c  VITA    HVERNIG 
Óvirk hönd  
Munnur opinn munnur--    saman--   <vita>  <fúú br----> 
Annað  
Saga: Móðirin spurði hvort vitra konan væri viss og vitra konan sagðist vera það. 
Móðirin spurði þá hvernig 
 
 
 
 
Dálkur 54 
03:07-03:10 
Líkami ------------------------------------  hs-k v----------------------- 
Höfuð                                                               niður-------------- 
Augabrúnir ----------------------------------            upp         upp-------- 
Augu                                                  h 
Virk hönd V-pf+(fá til baka) STRÁKUR   HUGSI  BEND-h  HEIM 
Óvirk hönd  
Munnur                              <strákur--->   saman    <úúð>   <heim> 
Annað  
Saga: hún gæti fengið strákinn sinn til baka. Vitra konan var hugsi og sagði að 
móðirin skyldi fara heim 
 
 



 66 

Dálkur 55  
03:11-03:13 
Líkami -------------m--------------------------------------------------- 
Höfuð                  haka upp-------------------- 
Augabrúnir             kipra--------------------------------------------- 
Augu   
Virk hönd BEND-h   BÚA-TIL  EITTHVAÐ  ATHYGLISVERT 
Óvirk hönd                  BÚA-TIL  EITTHVAÐ  ATHYGLISVERT 
Munnur                                                          <brr-----------> 
Annað  
Saga: og búa til eitthvað athyglisvert, 
 
 
 
 
Dálkur 56 
03:13-03:16 
Líkami -------------------------------------------------------------- 
Höfuð                                                                            nikk 
Augabrúnir ------------------------------------------   upp-------------- 
Augu                        hn--------                                    blikk 
Virk hönd EITTHVAÐ   BEND-hn   ALDREI  SJÁ  ÁÐUR 
Óvirk hönd EITTHVAÐ                      ALDREI     
Munnur                                           <aldrei>  <sjá> <áður> 
Annað  
Saga: eitthvað sem strákurinn/álfurinn hefði aldrei séð áður.  
 
 
 
 
Dálkur 57 
03:17-03:19 
Líkami ------------------------------------------------------------------ 
Höfuð  
Augabrúnir ----------- 
Augu  opin----- 
Virk hönd BÚA-TIL  Vísi-pf+(strákur kemur heim) VERÐA-AÐ 
Óvirk hönd BÚA-TIL  B-pf+(hurð)--------------------- VERÐA-AÐ 
Munnur                                                  <mm>       <va----> 
Annað  
Saga: Þegar strákurinn kæmi heim yrði hún að  
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Dálkur 58 
03:19-03:20 
Líkami -----------------------------------------------v----------- 
Höfuð                                                                haka v--- 
Augabrúnir  
Augu   
Virk hönd HURÐ  Hurð-pf+(hurðin aðeins opin)   HLUSTA  
Óvirk hönd HURÐ  Hurð-pf+(hurðin aðeins opin)-------------- 
Munnur <hurð>                                   <mð---> 
Annað  
Saga: skilja hurðina eftir aðeins opna og hlusta. 
 
 
 
 
Dálkur 59 
03:21-03:23 
Líkami ------------------------------------------------------------ 
Höfuð                                                                 fram---  nikk 
Augabrúnir                  upp-------------   kipra----------------   
Augu   
Virk hönd BEND-vn  EF  BEND-vn  SEGJA  SKRÍTIÐ 
Óvirk hönd --------------------------------               SKRÍTIÐ 
Munnur                    munnv-n------------------------------- 
Annað  
Saga: Álfurinn ætti þá að segja eitthvað skrítið. 
 
 
 
 
Dálkur 60 
03:23-03:27 
Líkami -------------------m---------------------------------------------- 
Höfuð                                                           nei 
Augabrúnir               upp---   kipra----  upp----   kipra------------------ 
Augu                                          hálf lokuð 
Virk hönd HÆGT  GRÍPA  LEMJA  LAUST  NEI  LEMJA-FAST    
Óvirk hönd HÆGT  --------------------------------------------------------- 
Munnur <vúss>  herpa     <vava--> <ðð--->          <vava----------> 
Annað Herpa: herpa varir saman 
Saga: en þá gæti móðirin gripið álfinn og lamið hann, ekki laust heldur fast 
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Dálkur 61 
03:28-03:30 
Líkami ------------------------------------------------------------- 
Höfuð                           smá hrist--------------- 
Augabrúnir ------------------------------------------------------------ 
Augu   
Virk hönd ÞANGAÐ-TIL  EITTHVAÐ  GERAST  SKRÍTIÐ 
Óvirk hönd ÞANGAÐ-TIL  EITTHVAÐ  GERAST  SKRÍTIÐ 
Munnur <aaa---------->  munnv-n----   <gerast--> <brr-----> 
Annað  
Saga: þangað til eitthvað gerðist, eitthvað skrítið. 
 
 
 
 
Dálkur 62 
03:30-03:34 
Líkami hs-m h------------------------------------------- 
Höfuð stórt nikk 
Augabrúnir upp---     kipra---------------------------------- 
Augu v opin               v------------------ 
Virk hönd HUGSI   TAKK TAKK HJÁLPA  DIMM  
Óvirk hönd                                         HJÁLPA 
Munnur <a-opið> <takk><takk><hjálp---> <dimm> 
Annað  
Saga: Móðirin þakkaði vitru konunni 
 
 
 
 
Dálkur 63 
03:34-03:35 
Líkami ----------------------------------------------------------------- 
Höfuð  
Augabrúnir ----------------------------------------------------------------- 
Augu                                                  v----------------------- 
Virk hönd UPPLÝSINGAR  TAKK TAKK  HJÁLPA  BEND-c 
Óvirk hönd UPPLÝSINGAR                            HJÁLPA 
Munnur                               <takk><takk> <hjálpa--------------> 
Annað  
Saga: fyrir upplýsingarnar og fyrir að hjálpa henni. 
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Dálkur 64 
03:35-03:38 
Líkami ------------------------------------------- 
Höfuð nikk---------------------------- 
Augabrúnir -------------------------------- 
Augu blikk                       blikk    v--- 
Virk hönd BEND-c  REYNA  DIMM  BLESS 
Óvirk hönd  
Munnur Munnv-aftur-opið   <dimm> saman 
Annað Munnhreyfingarnar við BEND-c REYNA eru óljósar.  
Saga: Móðirin sagðist ætla að reyna þetta og kvaddi konuna. 
 
 
 
 
Dálkur 65 
03:38-03:42 
Líkami m                                                  hs-m h 
Höfuð haka n-----------------------nikk  haka upp 
Augabrúnir                                                      kipra--- 
Augu                                             blikk ÷------- 
Virk hönd Vísi-pf+(móðirin fer, h)  HEIM   HUGSI 
Óvirk hönd Vísi-pf+(konan verður eftir)---- 
Munnur                                         <heim> 
Annað ÷: horfir eiginlega á álfinn en samt ekki alveg 
Saga: Hún fór eftir það heim og var mjög hugsi. 
 
 
 
 
Dálkur 66 
03:42-03:45 
Líkami m---------------------------------------------------------- 
Höfuð haka n------- 
Augabrúnir ------------------------------------------------------------ 
Augu ---------------------   
Virk hönd HUGSA HUGSA  HVAÐ  BEND-c  HUGMYND 
Óvirk hönd  
Munnur herpa varir-----------------------------   munnv-n------ 
Annað  
Saga: Hún hugsaði og hugsaði um það hvað hún ætti að gera, 
 
 
 
 



 70 

Dálkur 67 
03:45-03:48 
Líkami -------------------------------------------------------------------- 
Höfuð  
Augabrúnir ------------------------------------------ 
Augu   
Virk hönd BÚA-TIL  ATHYGLISVERT  HUGSI  FÁ-HUGMYND   
Óvirk hönd  
Munnur ------------                                              <opið a----------> 
Annað  
Saga: hvað hún ætti að búa til en fékk svo hugmynd. 
 
 
 
 
Dálkur 68 
03:48-03:52 
Líkami ----------------------------------------------------------- 
Höfuð                   fram----------------------------------nikk 
Augabrúnir upp-------  upp------------------------------------ 
Augu  opin--- 
Virk hönd ELDHÚS  LÍTILL   POTTUR   BEND-pottur 
Óvirk hönd ELDHÚS                 POTTUR------------------- 
Munnur <eldhús>  <lala--->  <pottur---------------------> 
Annað  
Saga: Í eldhúsinu var lítill pottur  
 
 
 
 
Dálkur 69 
03:52-03:57 
Líkami ------------------------------------------------------------------- 
Höfuð                                  nikk                                         nikk  
Augabrúnir upp---------------------------------------------------------- 
Augu                                 blikk  hendur-------------------- 
Virk hönd SLEIF  VITA   SLEIF   A-pf+(halda í sleif)---------- 
Óvirk hönd ----------------------------  gogga-pf+(sýna útlit sleifar) 
Munnur <sll>   <úú->    <sll----><úú----------------------------> 
Annað Gogga-pf: líka hægt að segja, lokað c-pf. 
Saga: og sleif. 
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Dálkur 70 
03:57-04:01 
Líkami ---------------------------------------------------------- 
Höfuð                                                              haka fram 
Augabrúnir  
Augu               hendur------+----------------- 
Virk hönd SLEIF      Vísi-pf+(setja saman sköft)  SPÍTA 
Óvirk hönd POTTUR                                               SPÍTA 
Munnur <slf?>    opinn munnur----------------    <spíta> 
Annað <slf?>: óljóst, gæti líka verið <sl> 
Saga: Hún ætlaði að setja saman mörg sköft eða spýtur 
 
 
 
 
Dálkur 71 
04:01-04:05 
Líkami --------------------------------------------------------------------- 
Höfuð  
Augabrúnir                                                                    upp-------------- 
Augu  hendur---------------                       hendur 
Virk hönd Vísi-pf+(setja saman sköft, binda)  LANGT (skaft) 
Óvirk hönd Vísi-pf+(setja saman sköft, binda)  BEND-grunnur/pottur 
Munnur opinn munnur---------------------------<aa------------------> 
Annað  
Saga: og binda saman þannig að úr yrði ógnarlöng sleif 
 
 
 
 
Dálkur 72 
04:05-04:11 
Líkami ---------------------------------------------------------------- 
Höfuð                                                                     hálft nikk 
Augabrúnir ---------------------             upp------------- 
Augu  hendur                          hendur  
Virk hönd POTTUR  GUFA Vísi-pf+(löng sleif í pottinum)     
Óvirk hönd POTTUR---------------------------------------------- 
Munnur                  <fff---> <aa---------------------------þþ> 
Annað  
Saga: sem stæði í litla pottinum.  
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Dálkur 73 
04:11-04:16 
Líkami --------------------------v--------------------------------- 
Höfuð                                   fram-h-----------------------nikk 
Augabrúnir                                upp-------------------------------- 
Augu                                   hn--+--------------- 
Virk hönd B-pf+(núa höndum)  STRÁKUR  KOMA  LEIKA 
Óvirk hönd B-pf+(núa höndum)                                     LEIKA 
Munnur saman--------------- bros<strákur>bros--------------- 
Annað  
Saga: Móðirin kallaði á strákinn og sagði honum að leika sér. 
 
 
 
 
Dálkur 74 
04:16-04:18 
Líkami ---------------------------------------------- 
Höfuð    fram-------------------------------------- 
Augabrúnir           
Augu  ---+--------------------------------+------ 
Virk hönd      ÝTA-INN------  LEIKA   MARGT 
Óvirk hönd OPNA-HURÐ----   LEIKA   MARGT 
Munnur ---------------------------------- <íí------> 
Annað  
Saga: Hún ýtti stráknum inn í eldhúsið og leyfði honum að leika sér þar. 
 
 
 
 
Dálkur 75 
04:19-04:22 
Líkami                               h------------------------------------ 
Höfuð                                                                 haka v-- 
Augabrúnir upp--- 
Augu                 hendur------------------------- 
Virk hönd HURÐ  B-pf+(skilja eftir aðeins opna)  HLUSTA 
Óvirk hönd HURÐ  B-pf+(skilja eftir aðeins opna)   
Munnur <hurð>                                                   tunga-í-v-munnv 
Annað  
Saga: Hún hallaði hurðinni og hlustaði 
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Dálkur 76 
04:22-04:25 
Líkami -----------       hs-á v----------------------- 
Höfuð haka upp h                    fram------------ 
Augabrúnir                   upp----          kipra---------- 
Augu eftir hönd                n------------------- 
Virk hönd HORFA     STRÁKUR  SJÁ  LABBA 
Óvirk hönd  
Munnur <m--->                               gretta------- 
Annað <m--->: kjálkinn er aðeins opinn en munnurinn er lokaður 
Saga: og horfði á það sem strákurinn var að gera. Strákurinn sá pottinn og fór að 
honum. 
 
 
 
 
Dálkur 77 
04:25-04:28 
Líkami -----------------------------------------------------mv----------- 
Höfuð haka inn----------------------------------------------------aftur            
Augabrúnir --------------------------------------------------------------------- 
Augu  ------------------------------------------------------------------- 
Virk hönd SKÁL  HORFA  V-pf+(labba í kringum pottinn)  HVAÐ 
Óvirk hönd SKÁL                                                                      HVAÐ 
Munnur --------------------------------------------------------------------- 
Annað  
Saga: Hann labbaði í kringum pottinn og var mjög hissa. 
 
 
 
 
Dálkur 78 
04:28-04:32 
Líkami ---------------------------------------------------------------- 
Höfuð                 nikk                                           nikk--- 
Augabrúnir ---------------------------------------------------------------- 
Augu                blikk                                          blikk 
Virk hönd RÁM-RÖDD  BEND-c  BIDD  GAMALL  BEND-c 
Óvirk hönd  
Munnur <ðð---------->                  <bd>   <gamall--------------> 
Annað <gamall>: óljóst, höndin fer fyrir að hluta.  
Saga: Þá heyrðist hann segja með rámri röddu: „Ég er gamall 
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Dálkur 79 
04:32-04:35 
Líkami -------------------------------------- 
Höfuð            haka upp 
Augabrúnir -------------------------------------- 
Augu   
Virk hönd SJÁ   SKEGG  BEND-c  EIGA 
Óvirk hönd SJÁ   SKEGG  
Munnur Munnv-n------                  <ább> 
Annað SJÁ: áttbeygð sögn. 

Munnv-n: fýldur svipur, hálfgerð gretta. 
Saga:  eins og sést á skegginu og á 
 
 
 
 
Dálkur 80 
04:35-04:37 
Líkami -------------------------------------------------- 
Höfuð  
Augabrúnir ------------------------------------------------- 
Augu                  h---------------  
Virk hönd ÁTJÁN BÖRN  HÓPUR   ÁLFHEIMAR 
Óvirk hönd                            HÓPUR   ÁLFHEIMAR 
Munnur <átján---------> <börn-->   <álfheimum---- 
Annað  
Saga: átján börn í álfheimum 
 
 
 
 
Dálkur 81 
04:37-04:39 
Líkami --------------------------------------------------- 
Höfuð                                                       nei------- 
Augabrúnir --------------------------------------------------- 
Augu                                                            n----- 
Virk hönd BEND-hópur  BEND-c   HISSA  ALDREI 
Óvirk hönd                                                       ALDREI 
Munnur ---------------> gretta---------------  <aldrei> 
Annað  
Saga: og hef aldrei áður 
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Dálkur 82 
04:40-04:44  
Líkami ---------------------------------------------aftur 
Höfuð          fram---------                              aftur   
Augabrúnir --------------------------------------------------- 
Augu  ---+---------              hönd-------------n---- 
Virk hönd SJÁ  LÍTIL-SKÁL  LANGT-SKAFT   
Óvirk hönd          LÍTIL-SKÁL--------------------- 
Munnur <sjá> <lala------->   gretta---------------- 
Annað  
Saga: séð svo langa sleif í svo litlum potti. 
 
 
 
 
Dálkur 83 
04:44-04:46 
Líkami hs-m h--------------------------------------------m 
Höfuð  
Augabrúnir  
Augu            opin 
Virk hönd           HEYRA                           OPNA HURÐ 
Óvirk hönd B-pf+(móðirin stóð í dyrunum) 
Munnur          <smm>                               stútur-------- 
Annað  
Saga: Móðirin heyrði þetta þar sem hún stóð í dyrunum, opnaði hurðina, 
 
 
 
 
Dálkur 84 
04:46-04:50 
Líkami ------------------------------------------  hs-á m- 
Höfuð  
Augabrúnir               upp---     kipra------------------------- 
Augu  ÷--------+------÷----- 
Virk hönd GRÍPA  ÁLFUR  LEMJA LEMJA  ÖSKRA 
Óvirk hönd GRÍPA--------------------------------- 
Munnur herpa    <álfur>   <vuu--------------> <aa------ 
Annað  
Saga: greip álfinn og fór að lemja hann. 
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Dálkur 85 
04:50-04:52 
Líkami -----------------------------------------   hs-m m----------- 
Höfuð                                                                                       h 
Augabrúnir --------------------------------------------------------------  upp 
Augu                                                             ÷--------------+ h 
Virk hönd Vísi-pf+(álfurinn sparkaði fótunum)  LEMJA LEMJA 
Óvirk hönd Vísi-pf+(álfurinn sparkaði fótunum)  GRÍPA----------- 
Munnur ----------------------------------------->  <vee-------------> 
Annað ÷: horfir eiginlega á álfinn en samt ekki alveg 
Saga: Álfurinn öskraði og sparkaði um en móðirin hélt áfram að halda í hann og 
lemja hann. 
 
 
 
 
Dálkur 86 
04:52-04:55 
Líkami v------------------------------------------------------------- 
Höfuð ---------------------------------                              nikk 
Augabrúnir  
Augu                                       h                                 blikk 
Virk hönd BEND-h   ÁLFKONA  Vísi-pf+(álfkonan labbar að) 
Óvirk hönd --------------------------------------------------------------- 
Munnur                  <álfkona-->    
Annað  
Saga: Allt í einu sá móðirin álfkonuna þar sem hún labbaði að þeim. 
 
 
 
 
Dálkur 87 
04:55-05:00 
Líkami hs-ák h------------------------------------------- 
Höfuð                                                                    v---- 
Augabrúnir  
Augu  v    hendur-------                                        v---- 
Virk hönd A-pf+(halda á barni) SÆTUR STRÁKUR  
Óvirk hönd A-pf+(halda á barni)-------------------------------- 
Munnur                                    <????>   <strákur> 
Annað <????>: sé ekki munnhreyfinguna, höndin er fyrir. 
Saga: Hún hélt á litla sæta stráknum. 
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Dálkur 88 
05:00-05:03 
Líkami --------------------------------- 
Höfuð --------                                 nikk 
Augabrúnir   kipra-------------------------------- 
Augu ---                                         blikk  
Virk hönd    BEND-v  SKRÍTIN  HEGÐUN 
Óvirk hönd                    SKRÍTIN  HEGÐUN 
Munnur                   <brr------> <??> 
Annað <??>: sé ekki munnhreyfinguna. 
Saga: Álfkonan sagði að móðirin væri skrítin 
 
 
 
 
Dálkur 89 
 05:03-05:06 
Líkami ------------------------------------------------------v--- 
Höfuð  
Augabrúnir -------------------------------------------------------------------- 
Augu   v-----------------                         v--------------------------- 
Virk hönd BEND-v LEMJA BEND-v  MAÐUR  BEND-c BEND-v 
Óvirk hönd                 GRÍPA 
Munnur <ú?>      <vavava>               <maður-------------> 
Annað <ú?>: sýnist hún segja <ú> með bendingunni en er ekki 

alveg viss. Segir mögulega <ú> við seinni BEND-v líka. 
Saga: þar sem hún lemur manninn hennar en  
 
 
 
 
Dálkur 90 
05:06-05:08 
Líkami ---------------------------------------------------------------- 
Höfuð                  h--------------------------------- 
Augabrúnir  
Augu  h-------------------------------- 
Virk hönd A-pf+(halda á barni)-------------------------------------- 
Óvirk hönd BEND- c  A-pf+(kjá framan í) GÓÐUR  BEND-barn 
Munnur <é----->    varir saman, munnv aftur------------------- 
Annað A-pf+(kjá framan í): handformið er A en hnúar vísifingurs 

eru aðeins framar en hnúar hinna fingranna.  
Saga: en álfkonan var góð við strákinn. 
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Dálkur 91 
05:08-05:12 
Líkami -----------m----------------------------------------------------- 
Höfuð                              nei--                                            nikk 
Augabrúnir kipra------ 
Augu            v---------------   hendur---- 
Virk hönd --------------------------  C-pf+(taka barn og setja niður)   
Óvirk hönd STRÁKUR  BEND-v  C-pf+(taka barn og setja niður) 
Munnur <strákur-------------->  munnv aftur---------------------- 
Annað  
Saga: Álfkonan tók þá strákinn og setti hann niður 
 
 
 
 
Dálkur 92 
05:12-05:15 
Líkami ------------------------------------------------------------------- 
Höfuð                                              aftur                     hálft nikk 
Augabrúnir  
Augu   
Virk hönd SITJA  Vísi-pf+(strákur verður álfur)+(álfarnir fara) 
Óvirk hönd                                                  Vísi-pf+(álfarnir fara) 
Munnur                           <mm><þþ----------->   blæs í varir                                
Annað Blæs í varir: varir eru saman en lofti blásið í þær.  
Saga: og tók manninn sinn, álfinn, og fóru þau svo í burtu. 
 
 
 
 
Dálkur 93 
05:15-05:19 
Líkami m 
Höfuð                                         nikk 
Augabrúnir upp--------------------------- 
Augu  n                                   blikk 
Virk hönd BEND-hn  STRÁKUR  BEND-hn  STÆKKA 
Óvirk hönd  
Munnur                   <strákur-----------------> <opið a--> 
Annað  
Saga: Strákurinn stækkaði 
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Dálkur 94 
05:19-05:24 
Líkami  
Höfuð  
Augabrúnir kipra-------------------- 
Augu                                                                              blikk  
Virk hönd GÁFAÐUR  GÓÐUR  MIKIÐ  FULLORÐINN 
Óvirk hönd                                                     FULLORÐINN 
Munnur loft í h-kinn                   <úú--> 
Annað  
Saga: og varð gáfaður og mjög góður þegar hann varð fullorðinn. 
 
 

 


