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Ágrip 

Lýsandi orð, oftast kennd við flokkara eða próform, eru mjög áhugavert fyrirbæri. Eins 

og önnur orð í táknmáli eru þau samansett úr handformi, afstöðu, hreyfingu, myndunar-

stað og látbrigðum, en yfirleitt eru það handformin sem kölluð eru flokkarar eða próform 

í þessum tilteknu orðum. 

Hægt er  að greina  allar  orðmyndunar-breytur  lýsandi  orða (handform,  afstaða, 

hreyfing,  myndunarstaður  og  látbrigði)  sem  merkingarberandi,  þar  sem  hver  breyta 

samsvarar  eigindi  vísimiðs  síns,  það  er  þess  sem  það  stendur  fyrir  (til  dæmis 

handform=lögun). Ef því fylgir að þau séu myndön veldur það því að táknmál virðast 

hafa tvöfalda orðmyndun,   annars vegar takmarkaða raðbundna aðskeytamyndun með 

fáum greinanlegum myndönum og hins vegar hina frjóu samtímis myndun lýsandi orða, 

þar sem margs konar einingum er raðað saman mjög frjálslega. 

Raunveruleg merking hins lýsandi orðforms virðist vera eitthvert einkenni vísi-

miðsins, svo sem lögun. Vegna þess að margræðni finnst ekki í þessum orðum, einungis 

er hægt að nota lýsandi orð með áþreifanlegum hugtökum, og handform þeirra geta ekki 

táknað  neitt  annað  en  raunveruleg  eigindi  vísimiðsins,  verður  dregin  sú  ályktun  að 

tilgangur þeirra sé fremur að lýsa en flokka. Fremur en flokkara minnir form lýsandi orða 

á  raddmálsfyrirbæri  sem  heitir  hljóðmerking,  en  það  er  þegar  ákveðin  hljóð  eða 

hljóðaklasar  taka  að  sér  að  standa  fyrir  ákveðnar  merkingar.  Þessar 

hljóðmerkingarbreytur eru minni en myndön og hafa tengsl við sjónrænt form. 

Tvennt  þarf  að  hafa  í  huga  hér,  annars  vegar  að  slík  orðmyndun  er  lifandi  í 

raddmálum, þó hún teljist ekki frjó, og hins vegar að um er að ræða gráðuskiptan skala 

frá hinu handahófskennda til hins algjörlega gegnsæja forms. Lýsandi orð, í raddmálum 

jafnt  sem táknmálum,  hafa  hljóðfræðilegt  form,  þar  sem breytur  raða  sér  í  ákveðnar 

stöður eftir tilgangi sínum, sem seinna meir getur tekið form róta og aðskeyta. 

Vegna áhrifa frá skynjun, menningu og hljóðkerfum málanna sjálfra verður hvert 

hljóð- eða myndmerkingarkerfi einstakt, alltaf er einhver gráða af handahófskennd á móti 

hinu lýsandi og svo öfugt, en allir möguleikar eru nýttir frá skipulögðum (handahófs-

kenndum) breytum yfir í handahófskenndar (skipulagðar) breytur. 
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Abstract 

Descriptive words, most often named after classifiers or proforms, are a very interesting 

phenomena. Like other words in a signed language they are made of a handshape, an 

orientation, a movement, a place of articulation, and non-manuals, but usually it is the 

handshape which is called a classifier or a proform in these particular words. 

In  a  descriptive  word  all  the  formation  variables  (handshape,  orientation, 

movement, place of articulation and non-manual) can be analyzed as bearing meaning, 

where  each  variable  equals  a  quality  of  its  referent,  i.e.  what  it  stands  for  (e.g. 

handshape=shape). If it follows that they are morphemes it causes sign languages to have 

a  double  morphology,  on  the  one  hand  a  limited  sequental  affixal  one  with  few 

discernable  morphemes,  and  on  the  other  a  very  fertile  simultaneous  one,  where  a 

multitude of variables are arranged together very freely. 

The real meaning of the descriptive word form seems to be some attribute of the 

referent, such as shape. Because ambiguity is not found in these words, they can only be 

used to describe concrete concepts, and their handshape can only signify a real attribute 

of their referent, the conclusion will be drawn that their purpose is rather to describe than 

to  classify.  The  form of  a  descriptive  word  is  much  more  reminicent  of  a  different 

phenomena found in spoken languages called sound symbolism, but that is when a certain 

sound or a sound cluster assumes the role of standing for certain meanings. These sound 

symbolic variables are smaller than morphemes and have a connection to the visual form. 

Two things  need  to  be  kept  in  mind  here.  On  the  one  hand  that  such  word 

formation  is  alive  in  spoken  languages,  even  though  it  can  not  be  considered  very 

productive,  and  on  the  other  that  this  is  a  scale  of  degree  from the  arbitrary  to  the 

transparent form. The descriptive word, spoken as well  as signed, has a phonological 

form, where the variables arrange themselves into certain positions depending on their 

purpose, which later on can take the form of root and affix. 

Due  to  effects  from perception,  culture  and  the  phonological  systems  of  the 

languages themselves, each sound- or image-symbolic system becomes unique. There is 

always a degree of arbitrariness to the descriptive and vice versa, but all possibilities are 

utilized from ordered (arbitrary) variables to arbitrary (ordered) variables.
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Formáli
Ritgerð  þessi  er  lögð  fram til  MA-prófs  í  almennum málvísindum við  Íslensku-  og 

menningardeild Hugvísindasviðs Háskóla Íslands. Ritgerðin er metin til 30 ECTS eininga 

og er  hún unnin undir  leiðsögn Rannveigar  Sverrisdóttur,  lektors í  táknmálsfræði,  og 

Matthew Whelpton, dósents í ensku við Háskóla Íslands. Eiga þau bæði ævinlegar þakkir 

skyldar fyrir að hafa trú á mér og fyrir allan þann stuðning sem þau hafa veitt mér í gegn 

um þessi skrif. Ég vil sérstaklega þakka Matthew fyrir að gefa mér tækifæri til að sinna 

rannsóknum í merkingarfræði. Sú reynsla er ómetanleg. 

Þessi ritgerð er framhald rannsóknar sem ég hóf í BA námi mínu á því hvernig 

orðmyndun í táknmálum tengist orðmyndunum í raddmálum. Mörgu er ósvarað en hér 

hafa þó verið settar á blað einhverjar hugmyndir til framtíðarumhugusunar, sem vonandi 

verða til þess að framtíðarmálfræðingar í táknmálsfræðum leggja út á þá braut að kanna 

vegi merkingarinnar. 

Ég vil þakka Júlíu, Elísu og öllum hinum á SHH fyrir hjálpina, þið eruð æðisleg. 

Líka  strákunum  mínum,  Finni  Trausta  og  Ými  Dreka,  fyrir  endalausa  þolinmæði; 

foreldrum  mínum,  Höllu  Kjartansdóttur  og  Guðmundi  Má  Hanssyni  Beck,  og 

tengdaforeldrum, Jóhönnu G. Harðardóttur og Sigurði Ingólfssyni, fyrir að hafa gefið mér 

opinn huga, visku og endalausa hlýju; og systrum mínum öllum, Sólveigu, Hallfríði og 

Ingu Mekkinu, fyrir hjálpina. Takk Móbus og Aníta, Diddú og allir hinir sem við og við 

náðu að draga mig út úr vinnunni til að tékka á heiminum og gefa mér ný sjónarhorn. 

Ég vil tileinka þessa ritgerð bróður mínum, Hans Ágústi Guðmundsyni Beck, sem 

lést á árinu – to Alex the astronaut – þín er sárt saknað.
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Táknmálsglósun
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeirri aðferð sem notuð verður við ritun dæma í 

þessari ritgerð. Ákveðnar hefðir hafa skapast í ritun táknmálsdæma, eins og í ritun dæma 

úr öðrum málum yfirleitt hér á eftir verður farið yfir þær helstu sem koma við sögu í 

þessari ritgerð. 

Venja  er  að  glósa  táknmálsorð  með  samsvarandi  ritmálsorði  í  hástöfum  og 

frummynd,  til  dæmis  MAÐUR eða  SKÓR. Til  að  aðgreina  orð  sem  teljast  til  fasta 

orðasafnsins frá hinum lýsandi orðum sem eru umfjöllunarefni þessarar ritgerðar eru þau 

höfð í lágstöfum, til dæmis  MAÐUR manneskja-situr. Ef táknið sem skrá á samsvarar 

fleiri en einu íslensku orði er sett bandstrik á milli til  að sýna að um sé að ræða eitt  

táknmálsorð, til dæmis DETTA-Í-HUG eða Á-AÐ-VERA. Hér kemur fyrir að orð séu ekki 

í frummynd, svo sem í DETTA-Í-HUG, en í þeim tilfellum er farið eftir því hvernig þau 

eru skráð á signwiki.is, til þess að auðvelda lesanda að finna þau þar. Leitast er eftir því í 

þessari ritgerð að öll stök tákn sem vísað er í sé að finna á signwiki.is, en það er íslensk 

táknmálsorðabók,  byggð  á  opnum wiki  hugbúnaði.  Sum orð,  til  dæmis  sérnöfn,  eru 

stöfuð. Það er sýnt með bandstöfum á milli stafa, til dæmis F-A-X-I.

Oft er erfitt að glósa nákvæmlega hin lýsandi orð sem hér verður fjallað um. Þau 

eru margþætt og hefur hver myndunarbreyta, það er að segja handform, afstaða, hreyfing, 

myndunarstaður  og  látbrigði,  ákveðna  merkingu,  oftast  lýsingu  á  staðsetningu  eða 

hreyfingu ákveðins hlutar. Til þess eru notuð handform sem eiga sér ákveðna samsvörun 

við form þess sem um er rætt, til dæmis B handform (sjá mynd í undanfarandi kafla),  

fyrir 'bók'. Bókin er í hillunni væri til dæmis hægt að tákna BÓK HILLA bók-í-hillu, þar 

sem BÓK og HILLA eru föst orð úr orðasafni en bók-í-hillu er í raun einungis B handform 

staðsett  í  táknrýminu  (það  er  fyrir  framan  táknara)  í  þeirri  stöðu  sem  bókin  er  í, 

væntanlega upp á rönd. Það verður svo að skiljast af samhenginu við nafnorðin tvö á 

undan að hér sé átt við bókina sem stendur í hillunni. Í þessari ritgerð verður aðallega 

fjallað  um handform lýsandi  orða  og  því  farin  sú  leið  að  glósa  þau  með  merkingu 

vísimiðs síns, til dæmis bók-í-hillu, og með handformið sem notað er í hornklofum á eftir, 

til dæmis  bók-í-hillu[B]. Séu aðrar breytur mikilvægar, til dæmis afstaða eða hreyfing, 

verða þær útlistaðar sér, utan við dæmið. 
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Hér fara á eftir tvö sýnidæmi:

(A) H: {heldur-um-hálsinn} KÝLA {riðar} fellur-um-koll[V] a
V: {heldur-um-hálsinn} KÝLA {riðar} b
[veiðimaðurinn] greip um hálsinn [á úlfinum] og kýldi hann svo hann féll c
(Rauðhetta 10:48) d

(B) H: bera-ílát[A] SÓL SKÍNA ílát[A] loka-fyrir[5>A] bera-inn[A] HÚS a
V: bera-ílát[A]...................... ílát[A] loka-fyrir[5>A] bera-inn[A] HÚS b
[bakkabræður] báru út ílátin, létu sólina skína í, lokuðu svo fyrir og báru 
inn í hús.

c

(Bakkabræður 02:46) d

Hvert dæmi samanstendur af fjórum línum. Í fyrstu línunni (a), er skráð það sem hægri 

höndin gerir (H:), en í annari línu (b) það sem vinstri höndin gerir (V:). Í þriðju línu (c) er 

íslensk þýðing, og í þeirri fjórðu (d) hvar finna má dæmið. Öll dæmin eru úr efni sem 

gefið hefur verið út af SHH, Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra. 

Sé um að ræða tveggja handa föst tákn, svo sem KÝLA í dæmi (A) er glósan höfð 

eins fyrir báðar hendur, hvort sem að hendurnar eru eins við myndun táknsins eða ekki, 

en einnar handar tákn eru einungis skráð á þá hönd sem að myndar táknið, svo sem SÓL. 

Í  einhverjum tilfellum er munur á því á milli  dæma hvort  að einnar  handar  tákn eru 

mynduð  á  vinstri  eða  hægri  hönd,  en  þetta  fer  einungis  eftir  því  hvort  táknandi  sé 

örvhentur eða rétthentur og hefur enga sérstaka merkingu. 

Ef að báðar hendur eru eins í lýsandi orði eru þær skráðar svo, til dæmis eins og í 

loka-fyrir[5>A], en ef að hendurnar standa fyrir sitt hvorn hlutinn er það skráð svo, til 

dæmis  köttur-á-borði væri glósað „H: borð[B] V: köttur[Vb]“, ef svo bæri undir. Skráð 

tákn innan oddklofa, {} eru tákn eða látbrigði sem eru á mörkum þess að vera orð, en 

þýðingar innan hornklofa,  []  eru upplýsingar  sem ekki  koma beint fram í þeim hluta 

dæmisins sem gefinn er upp, en er að einhverju leiti mikilvægur fyrir skilning þess. 

Nöfn handformanna eru tekin úr íslenska fingrastafrófinu og tölutáknum. Mynd 1-

20 hér  í  kaflanum hér á  undan sýna algengustu handformin.  Sum þeirra,  svo sem H 
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handformið koma fyrir í mörgum stafatáknum, og þá er því fylgt hvað þetta handform er 

kallað á signwiki.is. Hins vegar ganga sum handform undir öðrum nöfnum sem ekki eru 

fengin úr stafrófinu,  til  dæmis er það sem er kallað S handform á mynd 9 oft kallað 

vísihandform, og 1I (mynd 15) handformið er kallað símahandform. Til samræmis verður 

öllum slíkum handformum gefið nafn sem samsvarar fingrastafrófshandformi þegar það 

er hægt, en það er gert til að forðast merkingarmengun frá merkimiða handformsins yfir í 

notkun þess í þeim dæmum sem þau koma fyrir í. 

Þau handform sem ekki finnast í  fingrastafrófinu eða sem tölutákn, fá samsett 

nafn, til dæmis 1I handformið, eða stafsnafn með ábótum, til dæmis Sb (mynd 10) sem 

þýðir 'bogið S' eða Ch (mynd 4) sem þýðir 'heilt C', það er að segja allir fingur eru í sömu 

stöðu og vísifingur sem venjulega tekur einungis þátt í myndun táknsins ásamt þumli. Séu 

til bæði tölunafn og stafsnafn fyrir handform, til dæmis 2 eða L, er stafsheitið notað (sjá  

mynd 6), og töluheitin einungis notuð þar sem engin stafssamsvörun finnst, svo sem  3 

handform (sjá mynd 18). 

Annað aukamerki með orðunum eru brotalína, sem gefur til kynna að þeirri hönd 

sem brotalínan fylgir sé haldið, með tákninu eða hluta þess mynduðu, á meðan hin höndin 

táknar eitthvað annað, til dæmis í dæmi (B) þar sem A handforminu í bera-ílát er haldið á 

meðan hin höndin táknar SÓL SKÍNA. 

Að lokum eru svo hinar innri hreyfingar, en það eru hreyfingar sem handform í 

lýsandi orðum hafa oft með hinni eiginlegu hreyfingu orðsins. Hér er um að ræða innri 

spriklhreyfingu, merkt með ~, þar sem fingurnir hreyfast upp og niður á víxl (sjá mynd 

2). Innri hringhreyfing, merkt með °, þar sem höndin eða fingurnir hreyfast í hringi (sjá 

mynd 9). Innri vagghreyfing um langásinn, það er höndin veltur að innan og utan (sjá 

dæmi 13) og innri vagghreyfing um þverásinn, það er höndin veltur að framan og aftan 

(sjá mynd 19). 
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The Glidd of Glood would wander nude throughout his spacious castle

So everyone could plainly see his huge brown paper parcel

In this the Glidd kept carefully hid his jewels, gold and crown,

Tied to his wrists with bits of string – he never put it down

-Peter Cook



1. Inngangur
Í táknmálum finnast orð1 sem hafa mjög merkingarlega gegnsætt form. Þau virðast hafa 

einstakt og mjög tengt samband við merkingarmið sín (e. semantic referent). Lögun og 

hreyfing hins lýsandi orðs endurspeglar mjög greinilega lögun og hreyfingu þess sem það 

vísar til. Markmið þessarar ritgerðar er að skoða merkingu þessara mjög svo lýsandi orða, 

byggingu þeirra og myndun, til að sjá hvort hægt er að komast að því hvort að form þeirra 

og merking séu tengd. Önnur einkenni þeirra eru meðal annars að þau eru flokkandi og 

vísandi, auk þess sem þau eru oft augnablikssamsetningar sem hafa samtímis (e. simul-

taneous) byggingu fremur en hina raðbundnu (e. sequential) sem finnst í raddmálum. 

Mismunandi skoðanir hafa komið fram um lýsandi orð, allt frá því að segja að þau 

séu ekki hluti af táknmálum, það er að segja annað kerfi en málkerfi, og yfir í að þau séu 

sambærileg  flóknum beygingum og  orðmyndunum  í  þróuðum raddmálum.  Í  kafla  2 

verður fjallað almennt um lýsandi orð í íslensku táknmáli, og í kafla 3 farið yfir ýmis þau 

sjónarmið sem komið hafa fram.  Oftast eru það handform þessara orða sem fær mesta 

athygli, en langflest táknmálsorð hafa í það minnsta eitt slíkt. Því er þá ýmist líkt við 

próform (e.  proform)  eða  flokkara (e.  classifier).  Próform eru  orð,  í  raddmálum og 

táknmálum,  sem hafa  vísandi  merkingu  (tilUntitled1  dæmis  falla  persónufornöfn  og 

önnur fornöfn undir þennan flokk), en flokkarar eru myndön sem kerfisbundið flokka og 

skilgreina nafnorð í þeim raddmálum sem kallast flokkaramál. Þegar fjallað eru um þessi 

handform og orð sem próform er yfirleitt ekki mikið um skiptingu handformanna eða 

orðanna sjálfra í hópa, en þegar fjallað er um þau sem flokkara fylgir oft önnur flokkun, 

svo  sem skipting  eftir  handformunum sjálfum,  eða  eftir  merkingu  orðanna,  svo  sem 

fleirtölu  eða  efni.  Á  mörkum  þessara  skiptinga  eru  svo  vandræðaflokkar,  til  dæmis 

handform fyrir hljóð, eða líkamsflokkarar, sem tæknilega teljast látbragð. Einnig kemur 

fyrir  að  gert  sér  ráð  fyrir   því  að  lýsandi  orð  séu  setningafræðilegt  samræmi (e. 

syntactic agreement) og ekki merkingarlega lýsandi á neinn hátt.

Í þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið á þessum táknum er oftast litið 

til  setningafræðinnar (e.  syntax) og  orðmyndunarfræðinnar (e.  morphology) til  að 

1 Í þessari ritgerð er að öllu jöfnu átt við 'orð' sem 'samband milli forms og merkingar' og því er rætt um 
táknmálsorð og raddmálsorð, en ekki orð og tákn. Þetta er einnig gert til að forðast samstuð við 
hugtakið 'tákn' sem 'handahófsgert mynd- eða hljóðform sem vísar í hugtak'.
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upplýsa leyndardóma þeirra. Niðurstaðan er oft sú að orðmyndunin í lýsandi orðum sé 

fremur framandleg, þar sem svo virðist að hver myndunarbreyta (e. formation variable), 

það  er  að  segja  handform,  afstaða,  hreyfing,  myndunarstaður  og  látbrigði,  geti  talist 

myndan (e. morpheme). Minna hefur borið á merkingafræðinni (e. semantics) í umfjöllun 

á nafnorðaflokkun, en hún er mjög merkingarlegt fyrirbæri. Það ætti því að vera hægt að 

nýta merkingarfræðina til þess að komast nær sannleikanum um lýsandi/flokkandi orð og 

önnur í táknmálum, og jafnvel í raddmálum líka. Hér verður því vísunarmerkingin sett til  

hliðar  en  athyglinni  beint  þeim  mun  skarpar  að  hinum  flokkandi  einkennum  sem 

handform lýsandi orða hafa, og í kafla 4. farið yfir helstu merkingarhugtök sem hafa þarf 

í huga við smíð merkingarlegrar kenningar. Í fyrsta lagi verður farið yfir  raunverulega 

merkingu (e.  actual  meanings),  það  er  hvað  lýsandi  orð  merkir  í  raun  og veru.  Sú 

merking sem lýsandi orð hefur virðist  minni en nafnorðsins sem það lýsir,  það er að 

segja, einungis lögun eða ferill. Næst ber að huga að margræðni (e. ambiguity), en hún 

er mjög takmörkuð í táknmálum og handform lýsandi orða því ekki greind sem slík. Þau 

geta hins vegar tekið þátt í  merkingarlegum afbrigðilegheitum (e.  semantic anomaly) 

en hið lýsandi orð má ekki hafa afbrigðilegt handform. Annað handform en það sem beint 

lýsir  vísimiði sínu (e.  referent) getur því ekki tekið þátt í slíku. Í  rökmerkingarlegum 

samböndum (e.  logicosemantic relations) taka handformin þátt eins og önnur orð, en í 

efnislegum samböndum (e. thematic relations) er einungis hægt að nýta þau til lýsingar 

með hlutkenndum (e. concrete) hugtökum en ekki huglægum (e. abstract). Það virðist 

því vera að tilgangur lýsandi orða sé mun fremur lýsing en flokkun, og að þær breytur  

sem notaðar eru eigi í mjög sterku sambandi við merkingarmið sín. 

Þau  mál  sem  hafa  flokkara  eru  í  málgerðarfræði (e.  typology)  kölluð 

flokkaramál, og eru þau umfjöllunarefni 5. kafla. Í kínversku eru til dæmis talnaflokkarar 

sem birtast  með töluorðum og skilgreina nafnorðin sem þeir  eiga við eftir  ákveðnum 

merkingarlegum eiginleikum, svo sem 'flatir hlutir'. Annað aðaleinkenni flokkarans er að 

vera bundið myndan,  en slíkur  samanburður  við  lýsandi  orð í  táknmálum setur  fram 

vandamál  sem  erfitt  er  að  leysa.  Orðmyndun  með  aðskeytingu  er  mjög  sjaldgæf  í 

táknmálum, en séu flokkarar viðriðnir lýsandi orð er ljóst að þar er um að ræða mjög 

virka orðmyndun með aðskeytingu.  Merkingareinkenni  flokkara eru þau helst  að þeir 
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setja ákveðna merkimiða á nafnorð og nafnorðaflokka. 

Hinn eiginlegi flokkari er mitt á milli orðalegrar (e. lexical) og málfræðilegrar 

(e.  grammatical)  flokkunar.  Yfirleitt  eru  tegundir  flokkara  taldar  vera  fjórar;  talna-

flokkarar, nafnorðaflokkarar, eignarflokkarar, og sagnaflokkarar,  þó einnig séu flokkandi 

sagnir stundum taldar með. Þegar fjallað er um lýsandi orð er helst að líta á þau sem 

sagnaflokkara, en það eru myndön sem festast á sagnir eða sagnstofna, og flokka vísimið 

eftir  ýmsum  eiginleikum,  lögun  og  feril  í  tilfelli  lýsandi  orða.  Hægt  er  að  nota 

mismunandi  handform  fyrir  sama  hlut,  eftir  skiptingu  handformanna  í  flokkana 

heildarhandform (e.  whole/entity  handshape),  meðhöndlunarhandform (e.  handling 

handshape),  eða  lögunar- og stærðarhandform (e.  shape and size specifier).  Einnig 

getur  sama hand-form staðið fyrir  fleiri  en eitt  vísimið.  Það sama má segja um hina 

eiginlegu flokkara í raddmálum en í raddmálum hafa þeir frelsi til að bindast nafnorðum 

sem  þeir  eiga  annars  ekkert  með,  til  dæmis  til  að  búa  til  brandara.  Hljóðfræði (e. 

phonology) hefur líka áhrif á val á flokkurum, til dæmis í tökuorðum. Þetta er ekki hægt 

með handform lýsandi orða, því um leið og þau eru ekki rétt í laginu fyrir vísimiðið þá 

verða þau röng, og form nafnorða virðist ekki hafa nein áhrif á val á handformi fyrir 

lýsandi orð. Handformin er því varla hægt að kalla flokkun. 

Spurningin  er  sú  hvort  að  um  sé  að  ræða  handahófskenndan  framdrátt  á 

einkennum vísimiðs (flokkari)  eða skipulagt kerfi  lýsingar/orðmyndunar? Sennilega er 

um  að  ræða  bland  af  hvoru  tveggja   og  hér  má  nefna  mikilvægi  myndlíkinga (e. 

metaphor)  fyrir  breytur  og  breytumyndun  táknmála.  Þær  geta  allar  verið  merkingar-

greinandi eins og breytur raddmála, og þar af leiðandi  hljóðön (e.  phoneme). Í lýsandi 

orðum virðast breyturnar einnig geta verið merkingarbærar, það er að segja myndön. Orð 

eru sett  saman úr myndönum og oftast  er  gert  ráð fyrir  því að myndanið sé minnsta 

merkingarbæra eining málsins. Hægt er að finna merkingareiningar með merkingarprófi, í 

þessu  tilfelli  svokölluðu  endurteknu  merkingarmótvægi (e.  recurrent  semantic  

contrast). Heil lýsandi orð standast þetta próf mjög vel, eins og orð oftast gera. Þegar litið 

er  á  breyturnar  sjálfar  falla  handformin  hins  vegar  á  þessu  prófi  á  meðan  hinar 

einingarnar standast það auðveldlega. Sé tekinn inn sá fyrirvari að breytur í sambandi 

með öðrum breytum, sem sannast hafa að séu merkingareiningar, séu einnig merkingar-
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einingar  er  hægt  að  sleppa  handformunum í  gegn.  Þá  skilgreinast  þau  þar  með  sem 

myndön, en þennan fyrirvara þarf meðal annars fyrir greinileg myndön sem virðast ekki 

hafa merkingu. Einnig koma upp vandamál með breytur sem virðast hafa merkingu en 

eru ekki greinanleg sem myndön, en raunin er sú að skilgreiningin á myndani skýrir ekki 

fyllilega öll fyrirbæri í orðmyndun, til dæmis innskeyti (e. infix) og umskeyti (e. circum-

fix), þar sem annars vegar rót og hins vegar aðskeyti virðast klofin í orðmynduninni. 

Það  er  þó  svo  að  flokkarar  eru  ekki  eina  kerfi  orðaflokkunar  sem  finnst  í 

mannlegum málum og er það umfjöllunarefni 6 kafla. Sé merkingunni leyft að kenna sig 

við  smærri  einingar  kemur  fram annað kerfi,  kerfi  svokallaðrar  hljóðmerkingar  (e. 

sound symbolism), en slík kerfi sýna einnig flokkun eftir merkingarsviðum. Helst er hér 

að styðjast við uppruna merkingarinnar en hún fæst beint úr vísimiðunum sem lýsing (í 

gegn um skipulagt  merkingarkerfi)  fremur  en  frá  hrörnandi  nafnorðum með almenna 

merkingu  (í  gegn  um málfræðikerfið).  Merkingarsvið  í  þessari  tegund  flokkunar  eru 

einnig mjög svipuð þeim sem finnast í flokkurum og lýsandi orðum. Hljóðmerking fellur 

gróflega  í  fjórar  tegundir;  líkamleg  hljóðmerking,  hermihljóðmerking,  samskynjunar-

hljóðmerking,  og  hin  eiginlega  hljóðmerking,  en  það  er  þegar  form  tekur  líki 

merkingarinnar.  Lýsandi  orð  táknmálanna  eiga  mun  meira  sameiginlegt  með  hinu 

síðastnefnda heldur flokkurum, eru mun meira lýsandi en flokkandi og tákna mörg sömu 

einkenni, svo sem lögun.

Oft  talar  fólk  eins  og  hin  mikla  og  lýsandi  frjósemi  táknmálsins  sé  í  mikilli 

mótstöðu við raddmál sem hafa einungis handahófskenndar (e.  arbitrary) einingar, og 

sumir fara jafnvel svo langt að telja lýsandi orð þar af leiðandi ekki málfræði, heldur 

táknkerfi fyrir tengsl á milli byggingar hluta og sjónræns forms, en slíkt finnst einnig í 

raddmálum. Leggja þarf áherslu á það að oft eru skilin óljós á milli kerfa, hvort sem það 

eru  flokkarar  (milli  flokkarategunda,  og  flokkara  og  annarra  málfyrirbæra)  eða 

hljóðmerking (frá hinu lýsandi til hins handahófskennda).

En er þá hægt að tala um orðmyndun? Í 7. kafla verða rakin nokkur einkenni 

orðmyndunar. Þrennt er nefnt sem undirstaða þess að um orðmyndun geti verið að ræða, 

en það er sækni (e. tactic/taxis), ferli (e. process),  virkni (e. productivity). Sækni finnst í 

hljóðmerkingarorðum en það eru til dæmis tilhneigingar til þess að tákna sömu eiginleika 
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á sama stað í orðinu, með rími og samhljómi eða handformi og hreyfingu. Ferlar eru 

aðferðir sem orð hafa til þess að breyta sér og leiða af sér ný orð. Ferlar finnast einnig í  

hljóðmerkingarorðum, svo sem aukaeiningar sem bætt er við orð (hér má aftur minnast á 

innri  hreyfingu í  handformum lýsandi orða).  Hið þriðja er virkni.  Þó virkni raddmála 

virðist á yfirborðinu lítil, að minnsta kosti í samanburði við táknmál, finnst samt þéttriðið 

net hnita í myndunum sem eru byggðar á hljóðmerkingu. Auðvelt er að nýta þetta net til 

að búa til ný og þau eru fljót inn í orðaforðann og taka sér bólfestu þar. Sama má segja 

um táknmál þar sem augnabliksmyndun getur jafnvel orðið að föstu tákni í sömu frásögn.

 Kerfin eru mismunandi eftir málum, því alltaf er yfirleitt handahófskennt hvernig 

hljóð  fá  merkingu,   og einnig  eru mismunandi  hljóð og  handform nýtanleg  eftir  því 

hvernig hljóðkerfi  málsins er.  Það sem lýsandi  orð eiga líka sameiginlegt  með hljóð-

merkingarorðum er að frekar heldur en að gefa samhenginu mögulega merkingu sína, þá 

draga þau fulla merkingu sína úr samhenginu og bæta ofan á sína frumstæðu. Mikilvægt 

er að muna að hér er um skala að ræða og ekki hægt að finna neinn stað þar sem skiptir á  

milli lýsandi og handahófskenndra breyta og eininga. Breyturnar sem til staðar eru eru 

þær breytur sem málið hefur og þær eru allar nýttar.  

Í síðustu köflunum tveim verður aðeins fjallað um þær hugmyndir sem hægt er að 

gera sér um það hvernig mál byggjast upp, annars vegar skala frá hinu lýsandi til hins 

handahófskennda, og hins vegar lagskiptingu, þar sem hljóðmerkingin og hið lýsandi er 

yfirborðsfyrirbæri.  Táknmál  eru  fremur  á  lýsandi  enda  skalans  í  orðmyndun  sinni. 

Hugmyndina um hið handahófskennda myndan þarf  að endurskoða,  en það finnst  að 

sjálfsögðu  líka  í  táknmálum  og  eftir  því  sem  þau  þróast  fá  þau  fleiri,  þegar 

hljóðfræðilegar  breytingar  verða  og  tengslin  við  form  vísimiðsins  á  bak  við  táknið 

hverfur.  Einnig eru hljóð góð fyrir  hljóð,  þannig eru raddmál betri  og frjóari  á  þeim 

endanum, en myndir eru betri fyrir myndir og sést því meiri frjósemi í orðmyndun með 

myndum, eins og myndun orða sem tákna hljóð er frjósömust í raddmálum.

Önnur leið til að líta að skiptingu máls er að líta á tjáningarmátana, inntak þeirra 

og hlutverk. Ef að táknmál er byggt á tjáningarmáta handanna, er ekkert  látbragð (e. 

gesture)? Eða færist það yfir á munninn? Þar sem raddmál hafa tjáningarmáta raddarinnar 

og nýta hendurnar fyrir látbragð, er látbragð ekki hluti af raddmálinu? Ýmislegt bendir til 
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að táknmál hafi líka látbragð og einnig að látbragð skipi stærri sess í raddmálum en fólk 

gerir  almennt  ráð  fyrir.  Þar  væri  því  enn  önnur  sambræðing,  þar  sem  táknmál  fá 

hljóðrænar  breytur  lánaðar  og  raddmál  myndrænar.   Málið  er  byggt  á  margvíslegum 

skynjunum en víst er að sjón og heyrn skipa þar höfuðsess. Auk þess að byggja formleg 

málkerfi virðumst við hafa tilhneigingu til  þess að búa til  alls konar undirkerfi,  mörg 

þeirra dulkóðuð, og leika okkur með möguleika málsins. Hljóðmerking er líka flokkun, 

bara án flokkara. Táknmál hafa ríkari möguleika en raddmál í sumum leiðum, og raddmál 

í öðrum, en í grunninn er að mestu um sömu ferli að ræða. 
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2. Lýsandi orð 

Lýsandi orð er hópur orða í táknmálum sem oftast gengur undir nafninu flokkara-

umsögn (e. classifier predicate), eða CP, þó hefð sé fyrir því að tala um próform í 

rannsóknum á íslensku táknmáli (sjá til dæmis Kristín Lena Þorvaldsdóttir 2011:50). 

Þessi orð hafa óvenjulega eiginleika, eru yfirleitt greind sem sagnir og koma aðallega 

fram í frásögnum og lýsingum. Oftast er þessum orðum skipt í þrjá flokka og þeir taldir 

vera meðhöndlunar-handform, heildarhandform og stærðar- og lögunarhandform 

(Schembri 2003:7), en þessi flokkun byggist á því hvernig handformin hegða sér, og hvað 

þau standa fyrir. Meðhöndlunarhandform sýna oftast lögun handarinnar þegar hluturinn 

sem táknaður er er meðhöndlaður. Dæmi (1)-(3) sýna dæmigerðar setningar með þessum 

orðum. 

(1) H: tína[5>A]                 HEYRA SKRÍTINN HÉR hljóð[5~] HVAÐ lítur-til-hliðar[V]

V:            taka[5>A]                                TRÉ                            (tré-hér[5])

[Rauðhetta] var að tína blóm, heyrði eitthvað skrítið hljóð og leit til hliðar.
(Rauðhetta 03:11)

(2) H: KLIFRA stendur[H]
V: KLIFRA stendur[Hb]
[Tröllið] klifraði upp á brúna og stóð andspænis [geitapabba]
(Geiturnar þrjár 08:11)

(3) H: UNNUR MYND lögun-myndar[S] SKOÐA
V: UNNUR              lögun-myndar[S]
Unnur skoðaði mynd
(Ég vil fisk 05:40)

Í tína og taka í dæmi (1) líkir höndin eftir því þegar tekið er um blómstilkinn og blómið 

lagt í hina höndina. Heildarhandform standa fyrir heild þess sem táknað er. Í dæmi (2) eru 

H og Hb handform notuð til að tákna tröllið annars vegar og geitapabba hins vegar. Þetta 
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dæmi sýnir  einnig  annað einkenni  lýsandi  orða,  en  það er  samtímis  myndun tveggja 

forma sem virðast algerlega aðskildar merkingareiningar. Í Dæmi (3) er svo stærðar- og 

lögunarhandform en þar marka tvö S handform útlínur myndarinnar sem Unnur skoðar.

Schembri (2003:7) minnist á að misjafnt sé þó hvernig handformunum sé skipt, en 

það finnist allt frá tveim flokkum (sumir telja ekki stærðar- og lögunarhandformin með) 

upp í  sjö;  heil  vera,  yfirborð,  tæki,  dýpt  og vídd,  stærð,  svæðislögun,  og á-yfirborði. 

Aðrar flokkanir eru til, svo sem flokkun sem finnst í umfjöllunum um ASL (Classifiers 

2012) en  þar  er  handformum skipt  í  átta  flokka;  DCL,  SCL, LCL, PCL, ICL,  BCL, 

BPCL, og ECL. Þetta eru, númer eitt, lýsandi flokkarar (e. descriptive classifiers), sem 

eru til dæmis 4 handform fyrir 'sítt hár' og b4 handform fyrir 'freknur'. Hér er fremur farið 

eftir tilgangi táknsins heldur en handforminu sjálfu, þar sem hið fyrra (4 handform fyrir 

hár) myndi teljast heildarhandform (allir fingurnir fyrir 'hármassa') (sjá til dæmis íslenska 

táknmálsorðið HÁR) en hið seinna er (b4 handform fyrir freknur) er fremur dæmi um orð 

þar sem fingurgómarnir tákna einingar og merking orðsins inniheldur dreifingu (sjá til 

dæmis íslensku táknmálsorðin SNJÓR og ASKA).

Flokkur númer tvö er merkingarlegir flokkarar (e. semantic classifier). Þetta eru 

handform sem myndu teljast heildarhandform, svo sem 3 handform fyrir 'bíll', en einnig 

tegund af dreifingu, eins og bogið V handform fyrir 'röð af stólum' (sjá til dæmis íslensku 

táknmálsorðin HESTUR fyrir heildarstak og GIRÐING fyrir heildardreifingu).

Í þriðja flokki err staðsetningarflokkarar (e. locative classifiers), en þeir „standa 

fyrir hlut á ákveðnum stað“. Allar tegundir Schembris koma fyrir í þessum flokki, svo 

sem C handform fyrir bolla, B handform fyrir bókahillu og tvöfalt L handform fyrir mynd 

(„laga  myndaramma“)  (sjá  til  dæmis  íslensku  táknmálsorðin  GLAS,  SPEGILL,  og 

MIÐI).

Næsti  flokkur,  sá fjórði, er  fleirtöluflokkarar (e.  plural classifier),  svo sem 4 

handform fyrir 'margt fólk í röð' (sjá til dæmis íslenska táknmálsorðið RÖÐ).

Fimmti  flokkurinn  er  sambærilegur  einum  flokka  Schembris,  en  það  eru 

verkfærisflokkarar (e.  instrument classifiers). Áhugavert er að hér eru ekki gefin upp 

nein handform, heldur einungis merkingar eins og 'keyra' eða 'spila skák' (sjá til dæmis 

íslensku táknmálsorðin KEYRA og SKÁK).
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Sjötti  og  sjöundi  eru  líkamsflokkarar (e.  body  classifiers)  og 

líkamshlutaflokkarar (e.  body part classifiers). Líkamshlutaflokkararnir eru eiginlegir 

flokkarar, það er að segja handform, sem standa fyrir líkamshluta, svo sem B fyrir 'gretta 

sig' (sjá til dæmis íslenska táknmálsorðið SUND). Líkamsflokkararnir eru hins vegar á 

mörkum þess að vera tákn, en undir það flokkast, samkvæmt þessu kerfi, „þegar þú notar 

líkamann til að 'leika' eða 'fara í hlutverk'“, svo sem 'geispa' eða 'veifa til fjöldans' (sjá til 

dæmis íslensku táknmálsorðin KLÓRA, LEMJA, og BANKA).

Áttundi og síðasti flokkurinn er efnisflokkarar (e. elemental classifier). Í þessum 

flokki eru flokkarar sem standa fyrir  náttúruefni svo sem vatn eða gas (sjá til  dæmis 

íslensku táknmálsorðin FOSS og ELDING).

Þessi flokkun er því fremur merkingarfræðileg eftir merkingu orðsins sem það 

myndar, heldur en eftir formi handformsins sjálfs. Hún virðist þó ekki hafa slíka flokkun 

sem útgangspunkt  því  að  einungis  einn  flokkur  heitir  „merkingarlegir  flokkarar“,  en 

flokkar eins og efnisflokkurinn eru greinilega merkingarlega ákveðnir. Hún snertir þó á 

atriðum sem ekki  geta  strangt  til  tekið  fallið  undir  kerfi  Schembri  (heildarflokkarar, 

meðhöndlunar-flokkarar, og stærðar- og lögunarflokkarar) (2003:7), svo sem hvað á að 

gera við flokkarahandform eins og í dæmi (4) þar sem tvö 1I handform með snöggri 

hreyfingu til hliðanna merkja hljóðið sem heyrist þegar geitapabbi stígur á brúna. Þetta 

handform passar ekki í neinn flokk Schembris, en ætti hugsanlega heima í efnisflokknum 

í hinu kerfinu. Einnig telur það til flokkara þegar mælandi fer í hlutverk þess sem sagt er  

frá og framkvæmir einhvern verknað. 

(4) H: TRÖLL lítur-upp[V] 

MIKILL

dynkur[1I]x2 HVER LABBA MINN EIGA BRÚ

V: dynkur[1I]x2             LABBA                       BRÚ

Tröllið heyrði dynkina og spurði, "Hver er að labba á brúnni minni?"
(Geiturnar þrjár 07:05)

Það sem merkt er sem vafaatriði í dæmi (5) (innan {}) myndi því falla undir þennan flokk 

og teljast flokkarar þegar sögumaður fer í hlutverk sögupersónanna og lætur í ljósi 
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viðbrögð þeirra með látbragði, þó engin handform komi þar við sögu.

(5) H: {oooh} labbar[H~] leggst[H]
V: {oooh} labbar[H~] leggst[H]
[Óli og Pétur] voru fúlir en fóru samt í rúmið.
(Stubbur 02:32)

Í þessari yfirferð verður flokkun Schembris fylgt að mestu, en greining þessara 

tákna þarfnast  þó nánari  athugunar.  Þó að setningafræðin og orðmyndunarfræðin gefi 

okkur mjög góðar vísbendingar um það hvernig lýsandi orð haga sér þarf að huga betur 

að merkingu þeirra og merkingarlegu atferli og hvað það getur sagt okkur um eðli þeirra.

2.1 Helstu einkenni lýsandi orða
Helstu einkenni lýsandi orða eru meðal annars eftirfarandi:

Þau eru flokkandi.  Það er að segja, ákveðin handform birtast með ákveðnum 

nafnorðum eða flokkum nafnorða sem hafa svipaða merkingu. Til dæmis birtist V 

handformið í  Dæmi (1) oft einnig notað með nafnorðum fyrir fólk (þar með töldum 

sérnöfnum) og nafnorðum fyrir dýr (þá helst lítil). Aðrir flokkar sem V handform hefur er 

'augu' eins og í dæmi (1) og dæmi (4) og 'tveir saman'.2

Þau eru vísandi.  Það er að segja, þau standa fyrir ákveðin vísimið og geta tekið að 

sér hlutverk þeirra eftir að þau hafa verið nefnd. Í Dæmi (6) er strákurinn nefndur, 

tengdur við lýsandi orð (flokkara) og síðan er vísað til hans aftur með lýsandi orðinu en 

ekki með hinu frosna nafnorði STRÁKUR sem hann var kynntur með fyrst.  S 

handformið (fer[S]) er vísun í konuna sem rætt er við.

Þau hafa merkingarlega gegnsætt form. Það er að segja, handformin (og aðrar 

breytur) sem valin eru eiga sér samsvörun í einhverjum eiginleka eða veruleika 

vísimiðsins. Til dæmis V handformið í dæmi (1) sem of táknar tvískiptingu, eða bogna H 

handformið sem oft er valið fyrir sitjandi manneskju, sbr. Dæmi (6), og er þá í mótvægi 

2 Oft er erfitt að sjá mun á V og H handformum þegar þau eru notuð fyrir menn og dýr. Í sumum tilfellum 
væri því hagkvæmt að líta á þau sem sama handformið, en ekki er vitað á þessari stundu hvort að 
svipaður samruni finnst í öðrum handformum.
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við beint H handform sem er notað fyrir standandi manneskju, eins og í dæmi (7).

(6) H: STRÁKUR situr[Hb] EINN LEIKA 

situr[Hb]      

... ÞVO

V:                                              LEIKA fer[S] ÞVO
Strákurinn sat einn og lék sér þegar [þú] fórst að þvo.
(Átján barna faðir í álfheimum 05:34)

(7) H: MIÐI {ígrundar} ÞÚ GÓÐUR VERA standa[H] KONA KOMA
V: MIÐI..................................................... standa[H]..........................
[Konan] horfði á miðann [með nafninu á] og sagði:

Viltu vera svo góður að vera hjá mér þegar hún kemur?
(Gilitrutt 05:31)

Inn í þetta koma oftast formleg einkenni sem stundum kallast áberandi víddir (e. 

prominent dimensions) (sjá t.d. Wallin 1994:106-107). H handformið í dæmi (7) stendur 

til dæmis oft fyrir mjóa hluti sem hafa eina vídd áberandi (lengd), svo sem mannfólk, 

málningarpensla og farsíma. B handform er oft  valið fyrir  hluti  sem hafa tvær víddir 

áberandi  (lengd og breidd),  svo sem bíla  og bækur.  Fyrir  hluti  með allar  þrjár víddir 

(lengd, breidd og hæð)  nokkuð jafnar, svo sem köku eða bolta, er til dæmis notað Æ 

handform.

Í lýsandi orðum virðist hver grunnbreyta orðsins (handform, myndunarstaður, 

hreyfing og afstaða) hafa merkingu sem hægt er að aðskilja frá hinum einingunum og 

nýta í samsetningu á nýju tákni. Ef við lítum til dæmis á dæmi (7) aftur finnast þar tvö H 

handform sem standa fyrir tvær manneskjur. Fyrst er annað staðsett fyrir bóndakonuna og 

hitt (bóndinn) er síðan staðsett við hlið hennar. Handformin eru bæði H sem þýðir að þau 

eru bæði fólk (í þessu tilfelli), það er að segja þau eru eins í laginu. Þau snúa bæði eins 

(afstaðan er 'upprétt, fram'), þannig að þau eru bæði standandi. Handformin eru staðsett 

hlið við hlið með stuttu bili, þannig að myndunarstaður er merkingarbær á þann hátt að 

staðsetning þeirra í rýminu sýnir hvernig þau standa í raunveruleikanum (eða réttara sagt, 
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hvernig konan vill að þau standi þegar Gilitrutt kemur). Hreyfingin er ekki nein, nema 

staðsetning í rými (sambærilegt sögninni að vera eða slíkt). Þegar þetta er allt lagt saman 

fæst merkingin „vera hjá mér“/„vera við hlið mér“. Sé merkingarbær eining sjálfkrafa 

myndan, er afleiðingin sú að hver eining lýsandi orðs er myndan.

Að lokum eru lýsandi orð yfirleitt augnabliksmyndanir. Það þýðir að í stað þess að 

eiga  sér  fast  form  sem  sett  er  í  orðabók,  eins  og  til  dæmis  MAMMA  eða 

GRJÓNAGRAUTUR,  þá  eru  einingarnar  settar  saman  á  nýjan  hátt  í  hvert  skipti. 

Grunnmynd orðsins í raun aðeins þeir möguleikar sem eru til staðar í samsetningu breyta 

úr þeim breytuhópum sem eru til aflögu. 
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3. Mismunandi sjónarhorn 

Rannsóknir á lýsandi orðum hafa leitt að ýmsum niðurstöðum, og því hafa þau 

fengið mörg og mismunandi nöfn. Schembri (2003:4) dregur saman þau heiti sem hann 

hefur rekist  á. Þar eru heiti  eins og flokkarasagnir  (e.  classifier verbs),  hreyfinga- og 

staðsetningasagnir  (e. verbs  of  motion  and  location),  flokkaraumsagnir (e.  classifier  

predicates), rýmis-staðar umsagnir (e. spatial-locative predicates), fjölmorfemaumsagnir 

(e. polymorphemic  predicates),  fjölsamsett  tákn (e.  polysynthetic  signs),  virk  tákn (e. 

productive  signs),  fjölþáttatákn  (e.  polycomponental  signs)  og  fjölmyndanasagnir  (e. 

polymorphemic verbs). 

Þegar  skrifað  er  um  lýsandi  orð  eru  það  yfirleitt  handformin  sem  eru  til 

umfjöllunar,  þó  hinar  einingarnar  fylgi  að  sjálfsögðu með,  og  þá  helst  hreyfing  (eða 

staðsetning). Þó ýmis nöfn séu notað um þær samsetningar sem teljast til lýsandi orða eru 

handformin  yfirleitt  kölluð  flokkarar  ef  hin  flokkandi  einkenni  eru  í  forgrunni,  eða 

próform ef  hin  vísandi  eigindi  eru  til  umfjöllunar.  Þannig  tala  Johnson og Schembri 

(2007:118)  til  dæmis  um  lýsandi  sagnir  en  kalla  handformin  flokkarahandform (e. 

classifier handshape),  og Wallin (1994:106) kallar orðin fjölsamsettar sagnir en kallar 

handformin  flokkara  (e.  classifier).  Hér  eru  hin  flokkandi  einkenni  í  fyrirrúmi.  Sé 

áherslan hins vegar á vísandi einkenni eru handformin kölluð próform, en próform eru 

hvert  það  orð  eða  form sem stendur  í  staðinn  fyrir  annað  orð  í  samræðu  (Fromkin,  

Rodman og Hyams 2003:592). Það má því segja að þetta sjónarhorn skilgreini lýsandi 

orð  sem  nokkurs  konar  fornafnasagnir.  Í  báðum  tilfellum,  flokkara  og  próforma,  er 

handformið talið vera stakt myndan.

Hinir  lýsandi  eiginleikar  og  sú  staðreynd að  hver  eining  virðist  hafa  ákveðna 

merkingu ýtir undir skilgreininguna á handformi lýsandi orða í táknmálum sem flokkara, 

og  orðunum  sjálfum  sem  samsettum  orðum,  þar  sem  merkingareining  gefur  í  skyn 

myndan. Eitt það sem gerir alla umfjöllun um þessi fyrirbæri fremur flókna er það að 

hugtakanotkun er mjög á reiki og erfitt að sjá hvað hver fræðimaður meinar í raun með 

því að kalla handformin flokkara (eða próform). Sem dæmi má nefna grein eftir Dorotheu 

Cogill-Koez,  Signed language classifier  predicates,  linguistic  structures  or  schematic  

visual  representation?,  þar  sem hún færir  rök fyrir  því  að lýsandi  orð séu ekki  hluti 
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málkerfisins. Hún kallar orðin sniðmátaðar sjónrænar framsetningar (e. Templated Visual 

Representation),  og segir  að hér  sé ekki  um að ræða málfræði  heldur  kerfi  sem tjáir 

rúmskynjun  (2000a:210).  Í  annarri  grein  talar  hún  hins  vegar  um  flokkara  og  CP 

(Classifier Predicate, flokkaraumsögn). Í neðanmálsgrein segir hún þessi hugtök notuð 

„til hægðarauka“ og „án nokkurar skuldbindingar“ við þau orð og þá málfræðilegu ferla 

sem þessi hugtök standa fyrir í rannsóknum á raddmálum (2000b:154, neðanmálsgrein 1).

Vegna þess hversu ómarkviss hugtakanotkun er í umfjöllunum um lýsandi orð er 

hagkvæmara að einbeita sér að hegðun þeirra og þeim einkennum sem þau sýna. Þegar 

hefur  verið  minnst  á  að  orðmyndunarfræðilega  séð  líta  þau  út  fyrir  að  vera  flóknar 

myndanasamsetningar, en setningafræðileg einkenni hafa einnig fundist. Glück og Pfau 

(1998) komast að þeirri niðurstöðu að lýsandi orð í þýska táknmálinu, sem þau greina 

sem sagnir, séu beygingar sem sýna af sér sagnasamræmi við persónur. Helstu rök sem 

þau nefna því til staðfestingar eru þau að lýsandi orð leyfi núll fornafn (e. empty pronoun) 

en aðrar sagnir í þýsku táknmáli leyfi það ekki vegna þess að þær hafi ekki samræmi við 

persónufornöfnin (1998:71). Þau horfa hins vegar bara á setningaleg einkenni og telja að 

handform í lýsandi orðum eigi ekki uppruna sinn í  neinni hugrænni flokkun.  Annars 

vegar eru handformin mismunandi á milli mála, til dæmis eru bílar táknaðir með lóðréttu 

B handformi í bresku táknmáli, láréttu B handformi í þýsku táknmáli og 3 handformi í 

amerísku táknmáli3.  Hins vegar sé mismunandi á milli handforma hvaða eiginleika er 

verið að leggja áherslu á, svo sem maður/dýr, stærð, eða lögun (1998:64). 

Ekki eru allir sammála um að um flokkara sé að ræða. Grinevald (2000:68) segir 

meiri rannsóknir þurfa til þess að finna mörkin á milli flokkara eins og þeir eru 

skilgreindir í raddmálsrannsóknum, og orðfræðilegra flokkamerkinga í frjórri sagnorða-

myndun. 

3 Í öllum tilfellum vísa fingurgómarinr fram.
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4. Merkingarfræði lýsandi orða 

Rannsóknir á merkingarfræði táknmála eru enn að slíta barnsskónum. Sem dæmi 

má nefna að í bókinni Sign Language and Linguistic Universals (Sandler og Lillo-Martin 

2006) eru kaflar um orðmyndun (e. morphology), hljóðfræði (e. phonology), 

setningafræði (e. syntax) og tjáningarmáta (e. modality). Ekki er minnst einu orði á 

merkingarfræði þó klárlega sé hægt að skoða margvíslegar tillögur til merkingar-

fræðilegra algilda, svo sem litagreiningar og þróun litaheita, sjá til dæmis Berlin og Kay 

(1999), eða merkingarfrumbreytur (e. semantic primes), sjá til dæmis Wierzbicka (1996). 

Það er þó allt á réttri leið og sem dæmi má nefna að í nýútkominni handbók um táknmál, 

Sign Language. An International Handbook (Pfau, Steinbach og Woll 2012), má finna 

dágóðan kafla um merkingarfræði. 

Til þess að setja fram kenningu um merkingu lýsandi orða verða þau og merking 

þeirra skoðuð hér út frá tveim mállegum fyrirbærum sem finnast í raddmáli. Annars vegar 

flokkurum og hins vegar hljóðmerkingu. Merking þessara tveggja fyrirbrigða er ekki 

mjög aðskilin, en form þeirra og notkun er mjög ólík. Flokkarar eru myndön sem fylgja 

öðrum myndönum (nafnorðum eða nafnorðastofnum), en hljóðmerking finnst í einingum 

minni en myndön og í öllum opnum orðflokkum. Merking, hlutverk og eðli þessara 

tveggja afbrigða flokkunar verða skoðuð og athugað hvort að hliðstæður finnist i lýsandi 

orðum í táknmáli.

Sem útgangspunkt verður að setja fram grunnathugun og -kenningu um merkingu 

lýsandi  orða.  Til  þess  verða  nýtt  nokkur  grunnhugtök,  fengin  frá  Larson  og  Segal 

(1995:2-5), sem skoða þarf í byggingu frumkenningar. Það er að segja, það sem myndar 

grunninn að kenningu um merkingu. Hvað þýða lýsandi orð í raun og veru? Hafa þau 

merkingu ein  og  sér?  Breyta  þau merkingu nafnorðanna sem þau fylgja?  Eða breyta 

nafnorðin þeim? Hefur hvert sérstaka merkingu sem er gegnumgangandi í málinu eða 

geta þau breytt um merkingu eftir samhengi? Eða er um mismunandi orð að ræða þó að 

til dæmis handformið sé það sama?

Til að byrja með verður að finna raunverulega merkingu. Raunveruleg merking er 

sú merking sem orð hafa þegar þau eru notuð.

15



(8) H:                          maðurinn-fer[S]
V: MAÐUR KÝR kýrin-fer[B] HEIM KONA ÞAR
Maðurinn hélt síðan með kúna heim til kerlingar.
(Kerling vill hafa nokkuð fyrir snúð sinn 02:35)

Í dæmi (8) er klassískt dæmi um lýsandi orð. Fyrst eru nefndar til sögunnar tvær persónur 

með nafnorðum, annars vegar maðurinn og hins vegar kýrin. Síðan eru þau táknuð með 

tveim lýsandi handformum, annars vegar S fyrir manninn og hins vegar B fyrir kúna, 

maðurinn á undan og kýrin á eftir. Þau eru færð örlítið áfram til að sýna að þau færðust úr 

stað en síðan heldur setningin áfram með frosnum orðum. S handformið er oft notað fyrir 

manneskjur, og B handform fyrir dýr, sjá til dæmis dæmi (9) og (10).

(9) H: konan-fer[S] ÞAR BANKA HITTA
V:   HITTA
[Móðir drengsins] fer á næsta bæ að hitta [vitru konuna].
(Átján barna faðir í álfheimum 02:10)

(10) H: HESTUR F-A-X-I HESTUR dýr-hreyfist[Vb] HESTUR BRÚ
V: HESTUR HESTUR ........................... HESTUR...........hestur-fer[B]
Ríður [djákninn] svo sem leið liggur
H: áin[C] BRÚ ÞAR BÆR B.Æ.G.I.S.Á.
V: ....................hestur-fer-yfir[B]
yfir ána og að Bægisá.
(Djákninn á Myrká 02:06)

Bæði gæti verið um að ræða almennt tákn fyrir manneskju eða dýr, eða einhvers konar 

lýsingu á því sem vísað er í. Þar sem bæði þessi handform standa einnig fyrir önnur 

fyrirbæri heldur en manneskjur og dýr, virðist seinni kosturinn líklegri. Í dæmi (11) 

kemur S handformið fyrir sem fótleggir, en í dæmi (12) kemur B handformið fyrir 

tvisvar, annars vegar sem bakkinn á lauginni og hins vegar sem fætur Bakkabræðra.
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(11) H: GÓÐUR HJÁLPA fótleggur[Sb]x3 ÉG VITA HVAÐ ÉG EIGA ÞESSI FÓTUR

V: HJÁLPA fótleggur[Sb]x3 HVAÐ

Viltu vera svo góður að hjálpa okkur? Ég veit ekki hvers fótleggir eru hvað.
(Bakkabræður 04:51)

(12) H: SKÓR SOKKUR SOKKUR FLEYGJA-AF {hlakka til} setjast[Vb] fótur-ofan-í[B]

V: SKÓR SOKKUR SOKKUR FLEYGJA-AF {hlakka til} bakki[B] fótur-ofan-í[B]

[Bakkabræður] fleygðu af sér skóm og sokkum og stungu fótunum ofan í [heitt  
vatnið].
(Bakkabræður 04:08)

Merking hins lýsandi orðs er því líklegast minni eining heldur en nafnorðið sem það 

stendur fyrir. Það er að segja, B handform fyrir hest eða fót þýðir ekki 'hestur' eða 'fótur', 

heldur einhvern eiginleika þessara tveggja hugtaka sem þau eiga sameiginleg. Þar er helst 

að nefna útlitið, en eins og minnst var á hér að framan veljast handform oft eftir því sem 

kallað er áberandi víddir. Bæði fótur og hestur hafa tvær áberandi víddir (lengd og 

hæð/breidd), og er B handform fyrir hest því myndað lóðrétt en B handform fyrir fót 

lárétt.

Hingað til hefur einungis verið fjallað um heildarhandform en hið sama gildir um 

meðhöndlunarhandform og stærðar-og lögunarhandform.

(13) H: bera-ílát[A] SÓL SKÍNA ílát[A] loka-fyrir[5>A] bera-inn[A] HÚS
V: bera-ílát[A]..................... ílát[A] loka-fyrir[5>A] bera-inn[A] HÚS
[Bakkabræður] báru út ílátin, létu sólina skína í, lokuðu svo fyrir og báru inn í  
hús.
(Bakkabræður 02:46)

Í dæmi (13) eru bæði tvöfalt A handform sem meðhöndlun á íláti (til dæmis húfu, potti 

eða slíku) og tvö 5 handform sem verða að A handformi þegar þau loka fyrir (e-ð sem 

líkist poka) og bera ílátið lokað inn í hús. Sömu handform má til dæmis finna í dæmi (1) 

(endurtekið hér til hægðarauka), þar sem handformin 5>A líkja eftir því þegar Rauðhetta 
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tínir blóm.

(1) H: tína[5>A]                 HEYRA SKRÍTIÐ HÉR hljóð[5~] HVAÐ lítur-til-hliðar[V]

V:            taka[5>A]   TRÉ                            (tré-hér[5])

Þegar [Rauðhetta] var að tína blóm heyrði hún eitthvað skrítið hljóð og leit til  

hliðar.
(Rauðhetta 03:11)

Í dæmi (14) er dregin tvisvar lögun glugga með S handformi, lítils í fyrra skiptið og stórs 

í það seinna. Sömu lögun má sjá fyrir 'mynd' í dæmi (3) (endurtekið hér til hægðarauka).

(14) H: SJÁ-FYRIR-SÉR HÚS lögun-lítils-glugga[S] GEISLAR-ÚT KULDI

V: SJÁ-FYRIR-SÉR HÚS lögun-lítils-glugga[S] GEISLAR-ÚT             

[Bakkabræður] hugðu að því að kaldara væri í húsum því stærri sem 
H: lögun-stórs-glugga[S] {hrikalega kalt} ÁKVEÐA EKKERT BYGGJA GLUGGI

V: lögun-stórs-glugga[S] {hrikalega kalt} ÁKVEÐA EKKERT BYGGJA GLUGGI

gluggarnir væru og ákváðu því að hafa enga glugga [á húsinu].
(Bakkabræður 02:09)

(3) H: UNNUR MYND lögun-myndar[S] SKOÐA
V: UNNUR              lögun-myndar[S]
Unnur skoðaði mynd
(Ég vil fisk 05:40)

Í sambandi við stærðar- og lögunarorð eins og í dæmi (14) og dæmi (3) verður að nefna 

að þar er það hreyfingin sem er í aðalhlutverki en ekki handformið. Það eina sem í raun 

skiptir máli í sambandi við S handformin í þessum dæmum er endi fingursins sem dregur 

línuna og þar með lögun þess sem táknað er. Merkingin felst því meira í hreyfingunni 

heldur en handforminu, sé gengið út frá því að um lýsingu á einhverjum grunneiginleika 

vísimiðsins  sé  að  ræða.  Það  gæti  þýtt  eitt  af  tvennu,  annað  hvort  að  stærðar-  og 
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lögunarorð séu ekki  af  sömu gerð og hinar tvær gerðirnar  af  lýsandi orðum þar sem 

handformið er í fyrirrúmi, eða að hreyfingin sé jafngild breyta í orðinu og handformið og 

að líta beri á merkingu þeirra sem samspil handforms og hreyfingar. Sum lýsandi orð 

hefðu þá handformið sem aðalbreytu en önnur hreyfingu, þó að lögun væri í flestum 

tilfellum aðalmerking orðsins.

Til staðfestingar seinni tillögunni má nefna lýsandi orð sem ekki er oft fjallað um, 

en það eru þau sem standa fyrir hljóð. Í kafla 2 (Dæmi (4)) var minnst á eitt slíkt dæmi, 1I 

handform, og í dæmi (1) (sjá hér framar) er annað, 5 handform. Í sögunni um Geiturnar 

þrjár kemur 1I handformið þrisvar fram. Það er myndað á báðum höndum, hlið við hlið 

(þumall og litli fingur vísa til hliðanna, hnúarnir fram), og hreyfingin er sundur-

saman/fram. Í dæmi (15) þegar litla geitin gengur yfir brúna eru hliðarhreyfingarnar 

stuttar, aðeins lengri í dæmi (16) þegar geitamamma gengur yfir, og mjög ýktar í dæmi 

(4) þegar geitapabbi fer yfir.

(15) H: gengur-á-hófum[A] BRÚ kemur-að[S] labbar-yfir[Hb] HEYRIST dynkur[1I]x3

V: gengur-á-hófum[A] BRÚ dynkur[1I]x3

[Litla geitin] labbaði að brúnni og yfir hana. Það heyrðust lágir dynkir.
(Geiturnar þrjár 02:54)

(16) H: BRÚ gengur-á-hófum[A] HEYRIST dynkur[1I]x6 gengur-á-hófum[A]
V: BRÚ gengur-á-hófum[A] dynkur[1I]x6 gengur-á-hófum[A]
Það heyrðust dynkir þegar [geitamamma] labbaði yfir brúna
(Geiturnar þrjár 04:54)

(4) H: TRÖLL lítur-upp[V] MIKILL dynkur[1I]x2 HVER LABBA MINN EIGA BRÚ

V:                                                  dynkur[1I]x2 LABBA                       BRÚ

Tröllið heyrði dynkina frá geitapabba og spurði, "Hver er að labba á brúnni  

minni?"
(Geiturnar þrjár 07:05)
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Vegna  þess  að  hér  getur  varla  verið  um  eiginlega  lögun  að  ræða,  hvorki  í  tilfelli 

handforms eða  hreyfingar,  er  hægt  að  setja  það  til  hliðar  og  einbeita  sér  að  hegðun 

breytanna. Sama handform kemur fyrir í öðrum táknum sem standa fyrir hljóð, svo sem 

garnagaul (Dæmi (17)). Hér er handformið myndað á báðum höndum en þumlarnir snúa 

inn  (hnúarnir  eru  á  móti  hverjum  öðrum)  og  hreyfingin  er  frá  og  að  maga  með 

veltuhreyfingu.

(17) H: TRÖLL KLIFRA SVANGUR garnagaul[1I^]
V: KLIFRA SVANGUR garnagaul[1I^]
Tröllið klifraði upp á brúna. Hann var svo svangur að það gauluðu í honum 
garnirnar.
(Geiturnar þrjár 08:06)

Sú staðreynd að hér virðast ákveðnar breytusamsetningar (lögun+hreyfing+...) 

hafa mismunandi merkingu ( og þar af leiðandi stök handform og hreyfingar) leiðir okkur 

að næsta atriði í listanum yfir hvað þarf að athuga í byrjun, en það er margræðni (e. 

ambiguity). Ef við tökum til dæmis lýsandi orð með B handformi, sem við höfum séð 

þýða 'kýr', 'bakki' og 'hestur', gerum við ráð fyrir að hvert þeirra hafi aðgreinanlega 

merkingu?  Eða er hagkvæmara að líta á lýsandi orð sem einræð (e. non-ambiguous) orð 

sem fá aukna merkingu með samsetningu við nafnorð eða annað vísimið?

 Í raddmálum er fremur auðvelt að finna dæmi um margræðni sem hlýst af því að 

sama orð hefur margar merkingar.

(18) a. Ég fann listana.
b. Bláar peysur og buxur eru uppáhalds fötin mín.
c. I saw her duck

Setning  (18a)  gæti  þýtt  ýmislegt,  svo  sem  "ég  fann  pöntunarlistana",  "ég  fann 

innkaupalistana" eða "ég fann gólflistana", allt eftir samhengi, en ein og sér er setningin 

margræð. Í táknmáli eru til dæmi um orð sem eru mjög lík, svo sem GLUGGI og SKJÁR 

en þau eru bæði mynduð með því að dregin er ferstrend lögun með S handformum. Það 
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sem skilur þau að er munnhreyfingin (<gluggi> og <skjár>) svo ekki er hægt að segja að 

um sé að ræða eitt margrætt orð. Annað dæmi er orðin ÁL og STÁL sem líklegast eru  

bæði dregin af orðinu HARÐUR, en það er myndað með H handformi sem lagt er þvert á  

annað  H  handform.  Munnhreyfingin  í  HARÐUR  er  <aff>,  en  <ál>  og  <stál>  í 

nafnorðunum sem leidd eru af þeim. Vegna þess að raddmálsorðin ál og stál sem notuð 

eru þessum táknum eru mjög lík gæti hér komið til margræðni. Fram hjá henni er komist 

með því að bæta við auka hreyfingu í STÁL en það er myndað með tveim snertingum 

efra  H handforms við  hið neðra.  Þó finnast  dæmi um orð sem geta  misskilist  vegna 

margræðni, sbr. dæmi (19a).

Setning (18b) er margræð á þann hátt að við getum annað hvort skilið hana sem 

svo að "bláar peysur og bláar buxur" séu uppáhalds föt viðkomandi, eða "bláar peysur og 

hvernig buxur sem er". Þá fer margræðnin eftir því hvernig við skiljum samsetningu 

nafnorðanna og lýsingarorðsins. Í íslensku táknmáli skilst setning (19b) einungis sem svo 

að lýsingarorðið eigi við bæði nafnorðin, en sé einungis átt við annað þarf að merkja það 

sérstaklega 

Setning (18c) er sambland af (18a) og (18b) þar sem skilningur setningarinnar 

byggist á túlkun samhengis eftir að merking margræðs orðs hefur verið valin. Þannig gæti 

hún þýtt "ég sá hennar...önd" eða "ég sá hana...beygja sig". Vegna þess hversu fátíð 

margræðni stakra orða er í táknmálum er ólíklegt að slík margræðni finnist í þeim, frekar 

en orðalega margræðnin. Jafnvel er hægt að draga það í efa að (19a) innihaldi 

raunverulega tvírætt orð þar sem hinn verufræðilega skilgreining (e. ontological 

definition) er ekki til staðar. Það er að segja, við vitum ekki í raun hvað felst í nafnorðinu 

eða hvort það er skilið sem tvö orð eða ekki, sbr. sum mál sem skilgreina nafnorð sem 

bæði „hið raunverulega og hið mögulega“. Til dæmis orðið fyrir 'tré' getur bæði þýtt 

'viður' og 'eldur' en það er ekki margrætt því að fyrir þeim er þetta einn og sami hluturinn 

(Wilkins 1994:180). 

(19) a. ÉG PRÓF STANDAST/VERÐLAUN 
b. FÖT BEST BUXUR PEYSA BLÁR 
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Ef gengið er út frá því að lýsandi orð, eða handform og hreyfingar, séu ekki margræðar 

þarf að finna merkingu sem virkar fyrir hvert einasta samhengi sem það kemur fyrir í.

(20) a. BAKKABRÆÐUR VATN HEITT setjast-á-bakkann[B+Vb] fætur-ofaní[B]
b. FUGL FLJÚGA GIRÐING setjast-á-girðingu[B+Vb] SYNGJA
c. FYRIR-LÖNGU KONA HESTUR sitja-í-söðli[B+Vb]

Sú merking yrði mjög almenn, í dæmi (2) hugsanlega eitthvað á þessa leið: "tvískiptur 

hlutur/vera  kemst  í  snertingu  við  flöt  sem  hefur  tvær  víddir  mest  áberandi".  Þegar 

merking þessa lýsandi orðs hefur verið ákveðin þarf að komast að því hversu sveigjanleg 

hún er. Þá komum við að svokölluðum merkingarlegum afbrigðilegheitum (e. anomaly), 

en það er þegar setningar eru málfræðilega rétt myndaðar en merking orðanna á ekki 

saman, sjá dæmi (21).

(21) a. Í gær kom skjaldbaka í vínbúðina þar sem ég vinn og keypti sjónvarp.
b. Rauð bláber eru best í heimskar kökur.
c. Ég fór upp í kjallara til að sækja bleiku hugmyndina.

(22) a. ÉG VINNA VÍNBÚÐ. Í-GÆR SKJALDBAKA 
skjaldbaka-kemur[Æ]/*skjaldbaka-kemur[B] KAUPA SJÓNVARP

b. BLÁBER RAUÐ BEST BAKA KAKA 
HEIMSKUR margar-kökur[Æ]/*margar-kökur[H]

c. ÉG KJALLARI ganga-upp[Vb~]/*ganga-upp[B]
HUGMYND BLEIK SÆKJA

Í hverju tilfelli í dæmi (22) er um að ræða þýðingar á setningunum í dæmi (21). 

Fyrra dæmið er rétt þýðing en seinna dæmið hefur rangt handform í lýsandi orðinu. Í 

öllum tilfellum telst það rangt. Sem merkingarfræðileg afbrigðilegheit gengur fyrra 

dæmið upp, því það er málfræðilega rétt, en seinna dæmið ekki því að það hefur rangt 

handform. Einnig í dæmi (22c) þar sem ég fór upp í kjallara er þýtt með lýsandi orði, Vb 

handform sem færist upp með innri hreyfingu, er það rétt málfræðilega, en ekki með B 
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handformi því að það er í mótsögn við frumlagið sem það á við. 

Næst eru rökmerkingarleg tengsl (e. logicosemantic relations), svo sem 

mótsögn, eitthvað sem er gefið í skyn og samheiti. Fyrstu tvö fyrirbærin, mótsagnir og 

eitthvað sem er gefið í skyn, finnast auðveldlega í íslensku táknmáli (sjá dæmi (23), bæði 

með frosnum orðum og lýsandi, en hið þriðja er álíka sjaldgæft og margræðnin.

(23) a. ÉG VERA MAÐUR er í mótsögn við ÉG VERA KONA
b. HANN GÓLF STANDA er í mótsögn við HANN GÓLF SITJA
c. HESTUR MINN VERA SVARTUR gefur í skyn 

ÉG EIGA HEST og HESTUR SVARTUR
d. BÍLL STÓR VERA RAUÐUR gefur í skyn

VERA BÍLL og BÍLL RAUÐUR

Síðan eru efnisleg sambönd (e. thematic relations). Slík sambönd eru til dæmis 

breytingar, ferlar og staðsetningar, sjá dæmi (24) (allar þessar setningar eru fengnar úr 

Larson og Segal 1995:4).

(24) a. Flugvélin ferðaðist frá London til París 
b. Arfurinn gekk frá Jóni til Maríu
c. Efnið breyttist úr vökva í gas
d. Jón hljóp framhjá húsinu
e. Músin skaust í áttina að klukkunni
f. Bíllinn ók meðfram ánni
g. Hraðbrautin nær frá Denver til Indianapolis
h. Fánastöngin teygir sig upp í himininn
i. Gangstéttin liggur meðfram/framhjá trénu (around)
j. Skiltið vísar til Fíladelfíu
k. Maðurinn snýr frá fjöllunum

Sambærilegar setningar er í flestum tilfellum hægt að búa til í íslensku táknmáli, sjá 

dæmi (25).
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(25) a. LONDON bend_h PARÍS bend_v FLUGVÉL flugvél-fer-frá-h-til-v[Y]
b. x
c. x
d. J-Ó-N hús HLAUPA hlaupa-framhjá[S]
e. KLUKKA mús hleypur-að-klukku[Vb~]
f. FLJÓT  bíll lest-ferðast[B]
g. D-E-N-V-E-R bend_h I-N-D-I-A-N-A-P-O-L-I-S  bend_v 

HRAÐBRAUT ná-á-milli[S]
h. FÁNASTÖNG hátt-upp[S]
i. TRÉ tré-hér[S] GANGSTÉTT framhjá-tré[Lb]
j. F-Í-L-A-D-E-L-F-Í-A bend_h SKILTI skilti-vísar-til-h[B]
k. FJALL MAÐUR stendur-andlit-frá[S]

Hér eru lýsandi orðin á heimavelli. Í öllum þeim tilfellum þar sem um var að ræða 

hlutgerð nafnorð,  til  dæmis  FLUGVÉL eða FÁNASTÖNG, er  hægt að lýsa því með 

lýsandi orði. Í (25b-c) vantar dæmi því að ekki eru til nein handform til að lýsa þessum 

samböndum. Einnig var flugvél í (24a) og bíll í (24f) lest í upprunalegu dæmunum en 

þeim var breytt vegna þess að viðmælendur töldu að ekkert handform væri til fyrir lest í 

íslensku táknmáli. Einnig var maðurinn í (24k) áður hús, en ákveðið var að skipta því út 

þar sem það væri auðveldara að sýna afstöðu mannsns þar sem fingurgómurinn stæði 

fyrir andlit, og þar af leiðandi augljóst af stöðu handformsins hvert hann væri að horfa. 

Annars  áttu  lýsandi  orðin  ekki  í  miklum  vandræðum  með  að  setja  upp  lýsingar  á 

samböndum vísimiðanna. 

Þegar hugsað er um lýsandi orð sem lýsingar á efnislegum samböndum verður 

einnig auðveldara að eiga við vísun (e. reference). Einfaldasta leiðin til að hugsa um 

vísun er að hugsa um hana sem sambandið milli tákns og þess sem táknað er. Hins vegar 

er það svo að oft á tíðum vísa orð ekki í neitt samhengislaust, til dæmis 

ábendingarfornöfn eins og þessi eða það. Merking þeirra orða veltur á því samhengi og 

vísimiðum (sem þá vísa í eitthvað efnislegt) sem á undan hafa farið. Því er einnig svo 

farið með lýsandi orð. Í dæmigerðu dæmi um lýsandi orð standa þau fyrir vísimið í gegn 

um texta og jafnvel getur liðið langt frá því að nafnorðin eru nefnd og þar til vísað er í 
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þau með lýsandi orði, sjá dæmi (26). Af samhenginu er alveg ljóst að það eru karl og 

kerling, aðalpersónur sögunnar, sem átt er við hér með tveim S handformum.

(26) H:                   KLÆÐA-SIG POTTUR taka-upp[A] manneskja-fer[S]
V: ÞAU-TVÖ KLÆÐA-SIG POTTUR taka-upp[A] manneskja-fer[S]
Þau ferðbúast með pottinn og halda svo af stað.
(Kerling vill hafa nokkuð fyrir snúð sinn 05:17)

En ekki er alltaf fyrir hendi vísun í eitthvað sem hefur verið nefnt áður, einnig kemur fyrir 

vísun í eitthvað sem er "áður þekkt", eins og S handformið í dæmi (27) sem stendur fyrir 

þráðinn sem bundinn er á snælduna. Ekki hefur verið vísað í hann áður, en vegna eðlis 

snældunnar á rokknum fellur handformið fullkomlega inn í lýsinguna. 

(27) H:                           snælda[fO]
V: stígur-stígur[B] snælda[Cf>fO] þráður[S°] stígur-stígur-stígur[B]
[Kerling] steig rokkinn og spann þráðinn.
(Kerling vill hafa nokkuð fyrir snúð sinn 01:12)

(28) H: DETTA-Í-HUG ELDHÚS 
LÍTILL

POTTUR ÞAR AUSA DETTA-Í-HUG

V: ELDHÚS POTTUR...............................................

[Konan] fékk hugmynd. Hún tók lítinn pott úr eldhúsinu
H: AUSA(.....) AUSA ausa[S] ausur-saman[S] SPÍTA ausur-

saman[S]

V: .........lögun-
ausu(A+Cf>C>fO)

ausur-saman[S] SPÍTA ausur-
saman[S]

batt saman margar ausur
H: BINDA ausur-saman[S]x3 löng-ausa[S^] STROMPUR POTTUR löng-ausa[S^]

V: BINDA ausur-saman[S]x3 löng-ausa[S^] STROMPUR POTTUR                         

og setti í pottinn, svo margar að þær náðu upp í strompinn. 
(Átján barna faðir í álfheimum 03:48)

25



Annað  sem  mælir  á  móti  því  að  um  hreinan  vísunartilgang  sé  að  ræða  eru  langar 

samsetningar eins og í dæmi (28), þar sem S handformið er notað til að lýsa því hvernig 

konan batt saman ausurnar til að stinga í pottinn. Hér eru það greinlega flókin efnisleg 

sambönd (hvernig ausurnar tengjast saman) sem er í aðalhlutverki, það er að segja lýsing 

á því hvernig orðin sem vísað er í tengjast og hreyfast. Því væri heppilegra að tala um 

lýsingar á samböndum milli vísimiða, fremur en vísun í þau sjálf. 

4.1 Niðurstöður 

Það er því hægt að hugsa sér að grunnmerking lýsandi orðs sé lögun og samband 

vísimiðs við önnur vísimið, sem annað hvort eru sýnd með öðrum lýsandi orðum eða 

punktum í táknrýminu. Öruggast er að gera ráð fyrir því að hvert orð fyrir sig sé ekki 

margrætt,  þó að það geti staðið fyrir fleiri en eina sviðsetningu og vísað í mjög ólíka 

hluti. Handformið virðist líka eiga í sérstöku sambandi við nafnorðið sitt því að hægt er 

að  gefa  í  skyn  merkingarfræðileg  afbrigðilegheit,  til  dæmis  með  hreyfingu  lýsandi 

orðsins,  en ekki handforminu. Einnig er bara hægt að nota handform með hlutlægum 

nafnorðum en ekki efnislægum eða hugrænum. 
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5. Flokkarar 

Til þess að komast að því hvort um er að ræða flokkara í handformum lýsandi 

orða verður farið í gegn um helstu skilgreiningaratriði hins klassíska flokkara eins og 

hann birtist í þessum orðum og hugsanlega skyldum fyrirbærum í raddmálum.

Flokkarar falla undir svokallaða nafnorðaflokkun, en hægt er að líta á hana sem 

skala frá málfræðilegri flokkun (e. grammatical noun classification) til orðalegrar 

flokkunar (e. lexical noun classification). Sem dæmi um málfræðilega flokkun er kyn (e. 

gender) (Grinevald 2000:56). Þegar mál hefur kyn verða öll nafnorð að taka slíka 

flokkun, en það er líka takmarkaðasta tegund nafnorðaflokkunar. Önnur tegund 

málfræðilegrar flokkunar er nafnorðaflokkar (e. noun class systems), en hér er í 

einhverjum skilgingi hægt að tala um 'kyn' líka, einungis í flóknari skiptingu. Þessi 

skipting gerir mun, til dæmis á milli dýra og manna, eða lifandi hluta og dauðra 

(Grinvevald 2000:57).

Orðaleg flokkun finnst í flestum málum heims. Helst ber þar að nefna mæliorð (e. 

measure  terms)  sem  þjóna  þeim  tilgangi  að  skilgreina,  annað  hvort  einingar  af 

óteljanlegum  hlutum  (e.  mass  nouns),  eða  skipan  teljanlegra  hluta  (e. count  nouns) 

(Grinevald  2000:58).  Til  dæmis  mjólkur-glas eða  bíla-röð. Einnig  eru  til  flokkandi 

myndön sem taka þátt í orðmyndun (Grinvevald 2000:59). Þetta eru orð og viðskeyti sem 

búa til ákveðna orðahópa sem verða þannig merkingarlega skyld, svo sem  blá-ber og 

bróm-ber, sjó-maður og lög-maður, og svo framvegis. Í sumum tilfellum eru þau fremur 

gegnsæ, eins og blá-ber eða sjó-maður, en þau geta einnig verið torskilin án útskýringa. Í 

málinum rama4 eru til dæmis orðin  kiing-kaaas, ngut-kaas, og  nuunik-kaas, sem beint 

þýtt merkja 'höfuðkjöt', 'andlitskjöt' og 'dagskjöt', en þetta eru orð þeirra fyrir heila, kinn, 

og  ský  (Grinevald  2000:60).  Orðaleg  flokkun  finnst  einnig  í  táknmálum,  þar  sem 

samsetningar  eins  og  MJÓLK+GLAS og  FÓLK+RÖÐ koma oft  fyrir.  Einnig  eru  til 

samsetningar  með orðinu PERSÓNA þar  sem það stendur  fyrir  svipaða  merkingu og 

maður  í  lög-maður og  sjó-maður, til  dæmis  LEIKARI  (LEIKHÚS-PERSÓNA)  og 

GLÆPAMAÐUR (SLÆMUR-MAÐUR-PERSÓNA).

Hinn eiginlegi flokkari fellur á "miðpunkt gráðuskiptrar samfellu frá orðum til 

4 Rama er talað á eyjunni Rama Cay út af Atlantshafsströnd Nikaragúa.
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málfræði" (Grinevald 2000:55), þar sem orð er hluti orðaforðans og orðmyndunar, en 

málfræði er hluti setningagerðarinnar. Þeim er oftast skipt í fernt; talnaflokkarar (e. 

numeral classifier), nafnorðaflokkarar (e. noun classifier), eignaflokkarar (e. genetic  

classifier) og sagnaflokkarar (e. verbal classifier). Stundum er fimmti flokkurinn hafður 

með, svokallaðar flokkandi sagnir (e. classifiying verSb/verb stems) (Grinevald 63-68).

(29) a. nezumi
mús

ga
frl.

ni-hiki
tveir-FL

iru
eru

Það eru tvær mýs.
b. xil

sá
naj
FL

xuwan
Jón

no7
FL

lab'a
snákur

Jón sá snákinn.
c. kene-i

FL-ef./ég
mwenge
matur

Maturinn minn.
d. ohon'atake:

það-kartafla-rotin
ak-hon'at-a:k
þt./ég-FL-borða

Ég borðaði rotna kartöflu.
e. Béésò

peningur
si-?á
liðin.tíð-liggja

Það lá smápeningur þarna

Setning (29a) er dæmi um talnaflokkara úr japönsku, hiki, sem stendur fyrir 'lítið dýr' 

(Sumyia og Colunga 2005:607-8). Talnaflokkara er auðveldast að afmarka, en þeir birtast 

með nafnorðum þegar þau eru talin, annað hvort sem laus eða bundin myndön (Grinevald 

2000:63). Talnaflokkarar eru yfirleitt fremur lokuð kerfi með fáa og afmarkaða flokka 

(Senft 2000:15). Setning (29b) er dæmi um nafnorðaflokkara í jakaltek5, en þeir eru frjáls 

myndön sem standa við hlið nafnorðsins eða annars staðar í nafnliðnum (Grinevald 

2000:64). Í dæminu eru tveir flokkarar, annars vegar naj fyrir 'maður' og hins vegar no7 

fyrir 'dýr'. Setning (29c) sýnir dæmi um eignarflokkara úr málinu ponapean6 (Grinevald 

2000:66). Flokkarinn kene stendur fyrir 'æta hluti'. Eignarflokkarar eru venjulega áfastir 

5 Jakaltek er talað í Gvatemala.
6 Ponapean eða pohnpeian er talað á eyjunni Pohnpei, sem er hluti af Karolínueyjum í Míkrónesiu.
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eigandanum en flokka það sem átt er merkingarlega (Grinevald 2000:66). Í dæmi (29d) er 

sagnorðaflokkarinn hon'ak úr cayuga7, en hann stendur fyrir 'kartöflur'. Sagnaflokkarar 

birtast, eins og nafnið gefur til kynna, með sagnorðum en ekki í nafnliðum. Hon'ak er af 

þeirri gerð sem gæti kallast flokkarasamsetning, en þar er flokkarinn enn þekkjanlegur 

sem almennt nafnorð. Önnur tegund sagnaflokkara eru flokkandi viðskeyti sem eru 

hljóðfræðilega mjög sorfin, eins og digueño8 sagnirnar a'mi, "að hengja (langan hlut)", 

p'mi, "að hengja (eins og fötu)", og svo framvegis (Grinevald 67-8). Að lokum er dæmi 

um flokkandi sögn í setningu (29e). Nafnorðið er 'peningur' og sögnin þýðir að fullu 

"kringlóttur hlutur liggur" (Senft 2000:14). Allan (1977) skilgreinir þessar sagnir sem 

hluta af sagnaflokkurm, en Grinevald (2000:68) telur þá ekki með. Hún færir þau rök 

fyrir því að þessir sagnastofnar hafi innbyggða merkingarlega flokkun sem fylgir eðli 

orðsins. Slík flokkun finnist í öllum tungumálum. Til dæmis er merkingarlega eðlilegt að 

"drekka vatn", þar sem sögnin að drekka felur í sér vökva, en ekki "tyggja vatn", "beygja 

vatn" eða "brjóta vatn" þar sem sagnirnar að tyggja, að beygja, og að brjóta eiga allar við 

(mismunandi) fast efni. 

Þegar talað er um flokkara í táknmálum er yfirleitt átt við handform lýsandi orða. 

Vegna þess að lýsandi orð eru yfirleitt greind sem sagnir, og handformaflokkarar því 

festir á sagnarrót, væri hér um að ræða sagnaflokkara eins og þeir voru skilgreindir hér að 

framan. Nánar tiltekið eru sagnaflokkarar "yfirskipað (almennt) nafnorð", til dæmis 

'farartæki', sem er tekið og sett inn í sögnina til þess að flokka "ákveðið nafnorð", til 

dæmis jeppi eða rúta, sem er "setningafræðilega undir yfirráðum sagnarinnar" (Senft 

2000:13-14). Þegar handform eru valin fyrir lýsandi orð er það háð skilyrðum hvaða 

handform má velja með hvaða nafnorði, sjá dæmi (30).

(30) a. KÖTTUR dýr-hér[Hb]
b. BÍLL langur/breiður-hlutur-hér[B]
c. PENNI langur/mjór-hlutur-hér[S]
d. BOLTI þrívíður-hlutur-hér[Æ]

7 Cayuga er iroqois mál sem talað er í Ontario í Kanada.
8 Digueño er talað af Kumeyaay indjánum í Kaliforníu (USA) og Baja California (Mexíkó).
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Í setningum (30a-d) er í hvert skipti myndað nafnorðið og það síðan staðsett í rýminu 

fyrir framan mælanda með viðeigandi handformi (sögnin felst í hreyfingu hins flokkandi 

handforms). Þetta eru allt heildarhandform, en svipaða skiptingu má sjá í meðhöndlunar-

handformum, dæmi (31), og stærðar- og lögunarhandformum, dæmi (32).

(31) a. BLÓM taka[A]
b. KÖTTUR taka[Ch+Ch]
c. PENNI taka[Cf]
d. MIÐI taka[Of]

(32) a. MYND lögun[S+S]
b. KREDITKORT lögun[C>Cl+C>Cl]
c. C-H-I-L-E lögun[Cl]
d. KAÐALL lögun/þykkt[O+O]

Augljóslega væru flokkarar ekki kallaðir flokkarar nema þeir flokkuðu eitthvað. 

Margvíslageir flokkar finnast í flokkarakerfum en Grinevald (2000:52) telur upp sjö 

flokka sem oftast eru notaðir. Þeir eru efni, lögun, þéttleiki, stærð, staðsetning, uppröðun í 

rými, og fjöldi. Fleiri taka undir þessa skiptingu, svo sem Senft (2000:24) sem listar 

lögun/vídd, þéttleiki, massi/hópur, stærð, og verknaður. Ljóst er af dæmunum hér á 

undan, (30)-(32), að lögun er mjög mikilvæg í flokkun táknmáls. Í öllum þrem gerðum 

handforma er það alltaf lögun vísimiðsins sem ræður handforminu. Hægt er að skipta 

flokkarahóp í undirflokka, til dæmis má nefna flokkara sem standa fyrir mismunandi 

lögun og efniseiginleika eins og 'kringlóttur', 'langur og stífur', 'flatur', 'sveigjanlegur', og 

svo framvegis (Grinevald 2000:72). Senft (2000:24) leggur áherslu á að flest ef ekki öll 

einkenni flokkarahópa standi fyrir merkingarleg einkenni sem eru "undirstöðuflokkar í og 

fyrir öll mál". Það er því ekki við öðru að búast en að þessir merkingarhópar birtist í 

táknmálum líka, þar sem flokkun leiðir til "skilgreiningar allra lágmarks 

'hugtakamerkimiða'" (Senft 2000:23).

Einn flokkari getur staðið fyrir fleiri en eitt nafnorð og flestir fjölmörg. Þá er hægt 
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að nota "skipulega til þes að þjóna ákveðnum leiðum og markmiðum sem mælandi vill 

sækjast eftir og tjá" (Senft 2000:34). Þannig getur hvert nafnorð fræðilega tekið að 

minnsta kosti þrjú handform (heildar-, meðhöndlunar-, eða stærðar- og lögunarhandform) 

eða fleiri, allt eftir því hvað er verið að tala um, sjá dæmi (33) og hver flokkari getur 

staðið með mörgum nafnorðum, dæmi (34).

(33) a. LEIKFANG BÍLL langur/breiður-hlutur-hér[B]
b. LEIKFANG BÍLL lögun[S]?
c. LEIKFANG BÍLL leika[Ch]

(34) a. VEGGUR MYND hár/breiður-hlutur-á-vegg[B]
b. BORÐ BÓK langur/breiður-hlutur-á-borði[B]
c. BÍLL langir/breiðir-hlutir-hlið-við-hlið[B]

Í raddmálum er einnig nokkuð frelsi með val á flokkurum til að skilgreina nafnorðið, 

dæmi (35).

(35) a. na-tala
FL-einn

Yena
Fiskur

Einn fiskur.
b. oyla-lima

FL-fimm
Yena
Fiskur

Fimm strengir með fiski.
c. ma-pwasa-si-na

áb.-FL-flt.-áb.
Yena
Fiskur

Þessir rotnu fiskar.

Flokkararnir í dæmi (35) eru úr málinu kilivila9, sýna hvernig hægt er að skilgreina 

nafnorðið fiskur á ýmsan hátt. Fyrst er na, sem stendur fyrir 'dýr', næst oyla, sem stendur 

fyrir 'strengur', og að lokum pwasa, sem stendur fyrir 'rotinn'. Flokkarinn sem notaður er 

virkar þá eins og merkingarleg viðbót við nafnorðið og flokkar það þannig.

9 Kilvila er talað á Trobriand eyjum í Papúa Nýju Gíneu.
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Fyrir utan hina hefðbundnu flokkun sem flokkarar standa fyrir í raddmálum er 

einnig til staðar ákveðið sviðgrúm til þess að leika með samsetningar flokkara.

(36) ku-gisi
2p.-sjá

ma-gudi-na
áb.-FL-áb

waga
kanó

ke-kekita
FL-lítill

okopo'ula waga dimdim
fyrir.aftan kanó hvítur.maður

Í setningu (36), sem er á kilivila, bendir maður á lítinn bát sem er dreginn af mótorbát og 

notar um hann tvo flokkara, annars vegar vegar með ke, sem stendur fyrir 'gerður úr tré', 

en einnig með flokkaranum gudi, sem stendur fyrir 'barn'. Beint þýtt þýðir setningin því 

"Sjáðu littla kanóbarnið úr tré fyrir aftan kanó hvíta mannsins". Ekki er ljóst hvort að 

flokkarinn  fyrir  'barn'  breytir  merkingu  nafnorðsins,  nafnorðið  breytir  merkingu 

flokkarans (í 'lítill' eða 'smábátur'), eða hvort nafnorðið og flokkarinn ivnna saman í þeirri 

merkingu (Senft 2000:37) en ljóst er að hægt er að leika sér með samsetningu þeirra.

David P. Wilkins segir einnig frá frumlegum samsetningum í málinu arrente10. Þó 

hann  skilgreini  þá  flokkara  sem  finnast  í  málinu  sem  almenn  nafnorð,  fremur  en 

hefðbundna flokkara, vegna þess að þau orð sem notuð eru sem flokkarar finnast enn sem 

stök  nafnorð  (2000:160),  þá  má  yfirfæra  mikið  af  einkennum flokkara  yfir  á  þessar 

samsetningar. Í arrente eru tvö orð yfir bjór, annars vegar  urlkerrpe og hins vegar  piye. 

Hinn  hefðbundni  flokkari  sem  notaður  er  með  þessum  orðum  er  ngkwarle,  eða 

'hunangsdrykkur'. Önnur sagan sem Wilkins segir er um mann sem var ráðlagt af lækni 

sínum að hætta að drekka áfengi. Nokkru síðar er hann í veislu með vinum sínum sem sjá 

að hann er að drekka bjór. Þegar hann var spurður út í það svaraði hann því að þetta væri 

allt í  lagi, þetta væri "awelye urlkerrpe", en  awelye er hefðbundinn flokkari  fyrir  'lyf' 

(2000:201). Hin sagan er um hann sjálfan, en þegar léttbjórar komu til málhafa arrente 

fannst þeim lítið til þeirra koma. Einn vinur hans sá hann drekka léttbjór og spurði hann 

hvað hann væri  að  drekka þennan "kwatye  piye".  Kwatye þýðir  'vatnsuppspretta'.  Af 

þessum og fleiri  dæmum dregur  Wilkins  þá ályktun að að munstur  úr  samsetningum 

almennra  nafnorða  (flokkara)  og  sértækra  nafnorða  sé  til  reiðu  til  skapandi  notkunar 

(2000:205).

10 Arrente er frumbyggjamál sem er talað í og í kringum Alice Springs í Ástralíu.
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Í táknmáli er hægt að velja milli þriggja handforma fyrir nafnorð, eins og sagt var 

frá hér að framan, heildarhandform, meðhöndlunarhandform eða stærðar- og 

lögunarhandform.

(37) a. H: SJÓR BÁTUR

V: SJÓR SJÁ BÁTUR siglir[B] MAÐUR SITJA siglir-að-landi[B]

Á sjónum sá [Gýpa] bát sem í sátu menn. Hann sigldi að landi.
(Gýpa 05:17)

b. H: tekur-upp[Ch] sturtar[Bþ].....................................................

V: tekur-upp[Ch] sturtar[Bþ] gleypir-gleypir-gleypir[S] FIMM gleypir-bát[Bþ>S]

[Hún] tók upp bátinn og gleypti alla [mennina], og að lokum bátinn.
(Gýpa 06:11)

Í dæmi (37a) er til dæmis notað heildarhandform fyrir bátinn, B handform, en í (37b) er 

notað meðhöndlunarhandform, Ch og Bþ handform. Hins vegar er ekki hægt að segja að 

handformin hafi mikil áhrif á nafnorðið sem þau eiga við. Fyrir 'blað' er til dæmis hægt að 

velja B handform fyrir heild, Chl fyrir meðhöndlun eða S handform fyrir lögun, en í engu 

tilfelli er um neina endurskilgreiningu á hugtakinu 'blað'. Það er einungis verið að lýsa 

því hvernig það lítur út. 

Eitt sem má nefna í þessu sambandi eru áhrif sem aðrir þættir málfræðinnar hafa á 

flokkarana, til dæmis hljóðfræði. Hér má nefna bantu flokkara sem settir eru á lánsorð úr 

ensku og afrikaans. Enska orðið machine verður mo-chini, en mo er flokkarinn fyrir fólk 

og dýr.  Bo-rikhwe, úr afrikaans orðinu  broek ('buxur') hefur fengið flokkarann  bo, sem 

stendur fyrir huglægt nafnorð. Þessi orð hafa því tæknilega séð verið klippt sundur, úr 

machine og broek í chini og rikhwe (Demuth 1994:280). Ekkert slíkt virðist hafa áhrif á 

handform lýsandi orða, tökuorð eins og TRELLEBORG eða ÍRLAND myndu taka sömu 

handform og REYKJAVÍK og ÍSLAND (Æ og B). 

Ein spurning sem hægt er að spyrja í þessu sambandi er, hvað þýðir nafnorðið 

með flokkaranum og án hans? Er einhver munur? Ekki verður séð í fljótu bragði að svo 

sé í táknmálum, en hefðbundnir flokkarar í raddmálum virðast mynda samband með 
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nafnorðinu þar sem á einhvern hátt er aukið við merkingu þess. Ein kenningin um það 

hvers vegna mál þurfi flokkara yfirleitt er sú að þeir séu leið til þess að stakbinda 

nafnorð (e. individuation of nouns). Þörf væri á slíkum aðferðum ef málið hefði einungis 

nafnorð sem hægt væri að skilgreina sem hugtakanafnorð (e. concept nouns) (Grinevald 

2000:74). Það er að segja, hvert nafnorð felur einungis í sér merkinguna 'hugtak X' en 

engar upplýsingar um það hvort að það sé, til dæmis teljanlegt eða ekki. Þau væru því öll 

af sömu tegund orða eins og mjólk eða sykur. Til þess að hægt sé að telja þessi orð í 

íslensku þarf að grípa til annara orða, til dæmis mjólkur-glas eða sykur-moli, en 

flokkaramál hafa komið sér upp flóknum kerfum til að gefa í skyn stakbindingu. 

Töluflokkarinn 'ferfættur' með nafnorðinu svín myndi því í raun þýða "eitt ferfætt stykki 

af gerðinni svín" (Grinevald 2000:75).

Ekki er margt sem gefur til kynna að svo sé í táknmálum. Til eru mörg dæmi um 

að sama nafnorð sé táknað bæði með og án flokkara, auk þess sem varla væri þá þörf fyrir 

það mótvægi sem til dæmis finnst í orðunum MARGIR og MIKIÐ.

(38) a. H: U-N-N-U-R

V:

UNNUR ÞARNA HÚN VITA HÚN VILL

UNNUR

HVAÐ

HVAÐ
Þetta er Unnur. Hún veit hvað hún vill.
(Ég vil fisk 00:25)

b. H: ÉG VILJA FISKUR

V:
Ég vil fisk.
(Ég vil fisk 00:58)

c. H: BAÐKAR PABBI

V: BAÐKAR

KAUPA FISKUR

KAUPA

TREKKJA syndir[1B]

TREKKJA
Pabbi keypti upptrekktan fisk sem syndir í baðinu.
(Ég vil fisk 04:11)
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d. H: SJÁ

V:

BANGSI ÞARNA VERA

BANGSI

BRÚNN ALLSSTAÐAR

BRÚNN ALLSSTAÐAR
Sjáðu, þarna er Bangsi. Hann er brúnn.
(Bangsi litli 00:20)

e. H: SJÁ ÞARNA

V:

STÓLL RAUÐUR

STÓLL

LÍTILL BORÐ GRÆNN

LÍTILL BORÐ GRÆNN
H: LÍTILL BANGSI VERA SITJA situr[Vb]

V: LÍTILL BANGSI VERA SITJA borð[B]
Sjáðu, þarna situr Bangsi á litla rauða stólnum við litla græna borðið.
(Bangsi litli 02:06)

f. H: EINU-SINNI DAGUR MAMMA ÞEIR

V:

MARGIR EPLI hlutur-dreifing[Æ]

Dag einn gaf mamma þeirra þeim mörg epli.
(Stubbur 01:14)

g. H: P-É-T-U-R ÞESSI ÉG VILJA ÞESSI EPLI Ó-L-I ÞESSI ÉG VILJA ÞESSI EPLI

V:

H: S-T-U-B-B-U-R SJÁ ÉG VILJA EPLI

V:

Pétur vildi epli, Óli vildi epli, og Stubbur vildi líka epli.
(Stubbur 01:20)

Manneskjur eru oft táknaðar með lýsandi orði (flokkandi handformi) og í mörgum 

tilfellum einnig á eftir sérnafni. Í dæmi (38a) er ekkert slíkt með nafninu Unnur, hvorki 

þegar það er stafað, né þegar það er táknað með nafnatákninu11. Ef tilgangur 

handformsflokkarans væri að skilgreina eða stakbinda hugtaið 'manneskja' eða 'stúlka' 

yrði sá flokkari að birtast hér líka. Í dæmi (38b-c) er annars vegar FISKUR án 

handfomrsflokkara og hins vegar með lýsandi orði sem inniheldur handformið oB fyirr 

upptrekkta fiskinn sem syndir í baðinu. Í dæmi (38d-e) er annars vegar BANGSI litli án 

handformsflokkara og ihns vegar með lýsandi orði þar sem hann situr á stólnum sínum 

11 Nafnatákn eru oft lýsandi orð. Í þessu tilfelli er tákn Unnar A handform (hnefi) sem breytist í 5 
handform (alopin hönd) í hreyfingu út frá höfði, sín hönd hvoru megin. Þetta tákn líkir eftir 
tíkarspenunum hennar.
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við borðið. Í dæmi (38f-g) eru svo að lokum EPLI með lýsandi orði, 

flokkarahandforminu Æ, sem lýsir mörgum eplum á dreif, og hins vegar án flokkandi 

handforms. Af þessu mætti draga þá ályktun að flokkandi handform væru valfrjáls í 

táknmáli en svo er þó ekki. Það sem öll dæmin með lýsandi orði og handformsflokkara 

eiga sameiginlegt er að lýsa efnislegum samböndum eins og þeim sem sagt var frá í kafla 

4. Í (38c) er það ferli, í (38e) staðsetning og í (38f) dreifing.

Ef tilgangur lýsandi orða í táknmáli er að sýna sambönd á milli vísimiða, hver er 

þá  uppruni  hinna  lýsandi  forma?  Í  sögu  margra  mála  má  finna  dæmi  þess  að  orð 

breeytast. Merking þeirra breytist, beygingin breytist, og jafnvel kemur fyrir að orð missi 

stöðu sína sem sjálfstætt  orð og verði aðskeyti  (e.  grammaticalization).  Flokkarar eru 

oftast aðskeyti (en stundum sjálfstæð orð) sem hafa mjög almenna merkingu. Þeir flokka 

nafnorð  og  almennt  er  talið  að  þeir  séu  upprunalega  nafnorð  sjálfir  (Senft  2000:39, 

Grinevald 2000:61).  Flokkarakerfi geta átt sér langa eða stutta sögu, en virðast vera auka 

málfræðileg  kerfi,  upprunnin  úr  orðasafnsefni  málsins  og  setningalegum byggingum. 

"[S]ino-tíbetsk mál til dæmis, sem hafa sérstakar mætur á nafnorðasamsetningum, hafa 

þróað  með  sér  flokkara  úr  samsetningabyggingum  í  gegn  um  notkun  flokkaheita" 

(Grinevald  2000:83).  Þetta  væri  svipað  því  að  íslenska,  sem  einnig  hefur  yndi  af 

nafnorðasetningum, þróaði með sér hóp nafnorða sem smám saman missti tengsl sín við 

ákveðið hugtak og færu að tákna almenna merkingarflokka nafnorða. Jafnvel missa hluta 

hljoðfræðilegrar byggingar sinnar og breytast í aðskeyti.

(39) a. Sherlock Holmes er skemmtilega persóna.
aðalpersóna, aukapersóna, sögupersóna, höfuðpersóna, sögupersóna, o.s.frv.
Sherlock Holmes er persóna-maður
Sherlock Holmes er persmaður og Irene Adler er perskona.

b. Nykurinn er merkileg skepna.
gæðaskepna, happaskepna, kynjaskepna, risaskepna, vandræðaskepna, o.s.frv.
Nykurinn er skepna-dýr
Nykurinn er skepndýr og öfugugginn er skepndýr líka

c. Þú ert skepndrullusokkur
Persvoffi minn er besti vinur minn.
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Í dæmi (39) eru fabúleraði íslenskir flokkarar fyrir fólk og dýr. Hægt er að nýta þá til að 

skilgreina nafnorð, eins og í (39a-b) og líka endurskilgreina eins og í (39c) þar sem 

flokkari fyrir dýr er notaður um mann og flokkari fyrir mann um dýr. Þessi uppspuni tók 

um hálfa klukkustund, en þessi þróun á sér stað á mjög löngum tíma. Til dæmis eru 

flokkarar í japönsku komnir fram á áttunud öld og finnast í frægum verkum svo sem 

Kojiki sem er elsti varðveitti annáll Japans, skrifaður árið 713 (Downing 1996). Þetta 

gerir möguleika táknmáls til þess að þróa með sér hefðbundna flokkara þar sem flest 

heilsteypt táknmál komu ekki fram fyrr en upp úr 1700, og enn seinna á Íslandi, þegar 

stofnaðir voru sérstakir skólar fyrir heyrnarlausa víðsvegar um  heiminn. Talmálsstefnan 

(e. oralism), og þá sérstaklega Mílanráðstefnan 1880, hafði einnig mjög mikil áhrif á 

þróun táknmála, sem og kynbótastefna (e. eugenics) sem átti sér marga fygljendur allt 

fram á tuttugustu öld.

Ein vísbending um það að flokkarar séu ekki afleiðing langrar þróunar er það að 

lítið er um aðrar tegundir viðskeytingar, og þróun þeirra úr öðrum orðum, í táknmálum 

yfirleitt (Sandler og Lillo-Martin 2006:64). Ólíklegt er að slík myndun væri svo frjó sem 

hún er á svo takmörkuðu sviði orðmyndunar. "Nýlegri kerfi má þekkja á auðkenndum 

nafnorðslegum  uppruna  flokkarana,  og  merkingarlegu  gegnsæi  flokkunarlögmála 

kerfisins"  (Grinevald  2000:84)  og  víst  er  auðvelt  að  sjá  mörg  nafnorð  sem  eiga 

samsvörun í handformi lýsandi orðs (flokkara) og auðgreinanleg einkenni sem dregin eru 

fram.

(40) a. BYSSA: 2 handform > flokkari fyrir 'byssa' = 2 handform
b. FISKUR: B< handform > flokkari fyrir 'fiskur' = B handform
c. SJÓN: V handform > flokkari fyrir 'sjá', 'stara', o.s.frv. = V handform
d. FLUGVÉL: Y handform > flokkari fyriri 'flugvél' = Y handform
e. DÓT: Æ handform > flokkari fyrir 'dót' og 'hlutir' = Æ handform

Það er hægt að finna mörg dæmi eins og í (40) og í sumum raddmálum hafa ung 

flokkarakerfi svokallaða endurtakendur (e. repeaters), þar sem nafnorð er endurtekið 

með sjálfu sér sem flokkari (Senft 2000:39). Hins vegar kemur í ljós að frekar en að eitt 
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slíkt handform eigi við mörg mismunandi nafnorð er því öfugt farið í táknmáli. Þar 

finnast mörg svipuð tákn sem hafa saman handform og hinn svokallaði flokkari.

(41) a. 2 handform: HÁRBLÁSARI, BENSÍN, HANDÞEYTARI, HELLA (so.)
b. B handform: BÓK, DYR, FARTÖLVA, FÁNI, FÓTUR, MÁLA, TJALD
c. V handform: (tengt sjón) ATHUGUN, ÁLIT, SJÁ, SKOÐA, STARA

(tengt tvískiptingu) KAFA, SÍGARETTA, SKÆRI
d. Y handform: FLJÚGA, FLUGVÉL, LENDA
e. Æ handform: BORG, DÓT, KAKA, KÓNGUR, KUBBAR, LEIKFÖNG

Margar sagnir, svo sem DETTA, HRAPA og HLAKKA-TIL eru mjög líklega runnar af 

sama meiði og hin frjóu lýsandi orð, sem og mikið af þeim orðum sem nefnd eru í (41).  

Eitt  af  séreinkennum  lýsandi  orða,  sem  aðgreinir  þau  frá  flokkarasamsetningum  í 

raddmálum,  er  að  þau  'frjósa'  og  færast  inn  í  orðaforðann  (Sandler  og  Lillo-Martin 

2006:95).  Sé  handformið  skilgreint  sem flokkari  og  aðskeyti,  verður  það  samkvæmt 

skilgreiningunni að vera myndan, því flokkarar eru í stuttu máli "[m]yndön sem flokka 

nafnorð  á  merkingarlegum  forsendum"  (Senft  2000:23).  Aihkenvald  skilgreinir 

sagnaflokkara sem "bundin myndön sem eru fest á sögn með viskeytingu eða felld inn í 

sögnina" (2000:93).

5.1 Niðurstöður 

Hinn eiginlegi  flokkari,  mitt  á  milli  orðalegrar  og málfræðilegrar  flokkunar  er 

varla sama fyrirbæri og handform í lýsandi orðum. Þó samsetningar þeirra og annarra 

breyta  sem hafa  eðli  sagnar  séu  um margt  líkar  sagnaflokkurum.  Þó  möguleikinn  á 

mismunandi handformi sé fyrir hendi fyrir hvert vísimið virðast þau ekki hafa það frelsi 

sem flokkarar hafa til túlkunar og endurskilgreiningar nafnorðanna sem þeir eiga við. Því 

væri fremur hægt að tala um lýsingar heldur en flokkun, þar sem lýsandi orð birtast helst 

þar sem lýsa þarf afstöðu eins eða fleiri vísimiða við þær aðstæður sem þau finna sig í. 

Þessi lýsandi eiginleiki stendur svo sem grunnur fyrir orðmyndun og færslu samsettra 

formanna inn í orðaforðann síðar meir. 
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6. Breyturnar 

Þær breytur sem finnast í lýsandi orðum finnast einnig í frosnum orðum, svo sem 

GLUGGI, SKJÁR, HESTUR, SPEGILL, POTTUR, KANNA, HÁVAÐI, DRUNUR, 

BOLLI, SKAUTA. Mörg tákn eru mynduð úr lýsandi einkennum þess sem orðið táknar, 

svo sem API, BANANI, o.fl. Svo má einnig skoða dæmin sem gefin voru með 

upplistuninni á flokkarategundunum í kafla 2 en þau eru öll frosin þó þau geti staðið sem 

dæmi um þær gerð af flokkurum sem um var rætt. 

Eins og hljóð í raddmálum geta allar einingar táknmálsorðs verið 

merkingargreinandi, til dæmis handformin (Johnston og Schembri 88-89). Það er því 

augljóst að þau eru hljóðön (e. phonemes). Þau sýna einnig margvíslega hegðun sem 

hljóðön í raddmálum sýna, svo sem breytingar í formum í samfelldu máli (Johnston og 

Schembri 2007:115). Þegar litið er á samsetningar lýsandi orða  og hvernig einingarnar 

samsvara eiginleikum merkingarmiðsins er auðvelt að álykta, útfrá viðurteknum 

hugmyndum um myndön að þetta sé mjög flókin orðmyndun og handform (ásamt hinum 

einingunum) getið því líka verið myndön (sjá, til dæmis, Johnston og Schembri 

2007:117-123). Klassíska skilgreiningin á myndani er að myndan sé minnsta 

merkingarbæra eining málsins (Guðrún Kvaran 2005:92) . Stephen R. Anderson lýsir 

þeim svo:

Myndön eru einsleitar og óskiptanlegar frumeindir mállegra forma. Hvert 

myndan í gefnu orði er táknað hljóðfræðilega af nákvæmlega einni mynd, 

og hver mynd stendur fyrir nákvæmlega eitt myndan. Myndanirnar sjálfar 

eru ófrávíkjanlega og einstaklega [...] tengdar hljóðfræðilegum 

yfirborðsformum. [...] Orð eru algjörlega samsett úr myndönum. (1992:50)

Samkvæmt þessu eru öll orð byggð á myndönum, þó sum séu fleiri en önnur. Samkvæmt 

skilgreiningunni  er  einnig  hægt að finna myndön í  táknmálum;  í  venjulegum orðum, 

samsettum  orðum  byggðum  á  íslensku,  samsettum  orðum  byggðum  úr  táknum  og 

beygingum sagna,  til  dæmis  fat,  karl-ar eða  jól-a-serí-a,  og  MAMMA,  MERKING-

FRÆÐI og TÍU-TVEIR ('tólf').
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"Margir rannsakendur táknmáls hafa stungið upp á því að handformið í táknum 

svo sem FL:1-PERSÓNA-FER-HJÁ sé aðskilið og frjótt myndan [...] vegna þess að það 

er hægt að bera kennsl á það í þessu tákni sem aðskilda merkingarbæra einingu og það 

getur sameinast öðrum merkingarbærum einingum til þess að búa til margvísleg form" 

(Johnston og Schembri 2007:122). Hér kemur hugmyndin um myndnanið sem "minnstu 

merkingarbæru eininguna" sterkt inn. Nokkuð misræmi er þó í þeirri hugmynd því að það 

gerir það að verkum að táknmál hafa mjög undarlega orðmyndun þar sem flóknar og 

frjóar myndanasamsetningar finnast einungis í þessum orðum, en ekki neinum öðrum. 

Með öðrum orðum að táknmál hafi tvöfalda orðmyndun (Aronoff, Meir og Sandler 

2005:303). Ef hugmyndin um myndanið er rétt ætti að vera hægt að einangra 

merkingareiningarnar sem liggja þar að baki. D.A. Cruse setti fram próf til að finna 

merkingareiningar sem kallast endurtekið merkingarmótvægi (e. recurrent semantic 

contrast):

"Hluti X af rétt myndaðri og merkingarlega eðlilegri setningu S1 er 

merkingareining í S1 ef

(i) hægt er að sleppa X eða skipta út fyrir annan hluta Y, og fá 

þannig fram rétt myndaða og merkingarlega eðlilega setningu S2 sem er 

setningagerðarlega eins og S1 en frábrugðin í merkingu frá S1

og (ii) til er að minnsta kosti ein önnur rétt mynduð og 

merkingafræðilega eðlileg setning S3, sem inniheldur X, en hefur að öðru 

leiti engar sameiginlegar einingar í hliðstæðum stöðum í setningunni S1, 

en þar sem eins er hægt að sleppa X eða skipta út fyrir Y og fá þannig 

fram rétt myndaða og merkingarlega eðlilega estningu S4

og (iii) merkingarmismunur S1 og S2 er jafngildur merkingarmun S3 

og S4."  (1986:27)

Í dæmi (41) er sýnt fram á það að eining X[brjóst] er merkingareining með því að 

setja hana í mótvægi við einingu Y[augu]. Því fylgir að merkingareining Y[augu] er líka 

merkingareining.
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(41) a. [S1 Hún er með falleg [X brjóst]]

[S2 Hún er með falleg [Y augu]]
b. [S3 Mér finnst gaman að teikna [X brjóst]]

[S4 Mér finnst gaman að teikna [Y augu]]

Kerfi Cruse er að sjálfsögðu unnið út frá ensku, en hægt er auðveldlega að færa 

það yfir á íslensku, og það virkar fyrir alla orðflokka.

(42) a. [S1 Hérna er [X köttur]]

[S2 Hérna er [Y hundur]]

[S3 En fallegur [X köttur]]

[S4 En fallegur [Y hundur]]
b. [S1 Hérna [X er] kötturinn]

[S2 Hérna [Y situr] kötturinn]

[S3 Ég veit ekki hvar hann [X er]]

[S4 Ég veit ekki hvar hann [Y situr]]
c. [S1 [X Hérna] er köttur]

[S2 [Y Þarna] er köttur]

[S3 Við ætlum að sitja [X hérna]]

[S4 Við ætlum að sitja [Y þarna]]
d. [S1 Mig langar í hund [X og] kött]

[S2 Mig langar í hund [Y eða] kött]

[S3 Fáðu þér epli [X og] banana]

[S4 Fáðu þér epli [Y eða] banana]
og svo framvegis.

Hér eru tekin nafnorð (42a), sagnorð (42b), atviksorð (42c) og samtengingar (42d) og sett 

í gegn um prófið til að sýna að það á í litlum vandræðum með að greina sundur slíkar 

einingar. Í dæmi (43) er það einnig prófað á ýmsum orðhlutum, bæði þeim sem auðvelt 

ætti að vera að sjá sem merkingarbærar einingar, sem og þær sem er erfiðara að greina. 

41



(43) a. [S1 Ég sá hvíta [X lak]ið]

[S2 Ég sá hvíta [Y hús]ið]

[S3 Þetta er fínt [X lak]]

[S4 Þetta er fínt [Y hús]]
b. [S1 Þetta eru [X flott]ustu lökin]

[S2 Þetta eru [Y fín]ustu lökin]

[S3 Ég sá mörg [X flott] hús]

[S4 Ég sá mörg [Y fín] hús]
c. [S1 Ég elska [X stræt]ó]

[S2 Ég elska [Y byss]ó]

[S3 Komdu í [X stræt]ó]

[S4 Komdu í [Y byss]ó]

Þetta próf Cruse nýtist einnig mjög vel fyrir táknmál. Hægt er að prófa venjuleg orð, eins 

og í dæmi (44):

(44) a. [S1 ÉG BÚÐ FARA SJÁ [X HUNDUR]] ÞAR

[S2 ÉG BÚÐ FARA SJÁ [Y KÖTTUR]] ÞAR

[S3 MAMMA [X HUNDUR] KAUPA GEFA-MÉR]]

[S4 MAMMA [Y KÖTTUR] KAUPA GEFA-MÉR]]
b. [S1 ÉG BÚÐ FARA [X SJÁ] HUNDUR] ÞAR

[S2 ÉG BÚÐ FARA [Y KAUPA] HUNDUR] ÞAR

[S3 MAMMA [X SJÁ] KÖTTUR SVARTUR]

[S4 MAMMA [X KAUPA] KÖTTUR SVARTUR]
c. [S1 [X ÉG] EIGA HUNDUR]

[S2 [Y ÞÚ] EIGA HUNDUR]

[S3 [X ÉG] HEITA VALA]

[S4 [Y ÞÚ] HEITA VALA]
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Sem og lýsandi orð, eins og í dæmi (45). 

(45) [S1 ÉG labba SJÁ HUNDUR [X SVARTUR]]

[S2 ÉG SJÁ HUNDUR [Y dýr-hér]]

[S3 HÉR GÓLF VERA KÖTTUR [X SVARTUR]]

[S4 HÉR GÓLF VERA KÖTTUR [Y dýr-hér]]

Sem heildir virðast lýsandi orð því hlýta alveg sömu lögmálum og venjuleg orð hvað 

varðar  stöðu  sem  merkingareiningar,  þrátt  fyrir  takmarkaðari  möguleika  þeirra  til 

staðsetningar þar sem þau standa yfirleitt með nafnlið og geta ekki án hans verið.

Til þess að komast að því hvort að handform lýsandi orða séu merkingareiningar 

þarf að reyna prófið á þeim.

(46) a. [S1 VERA HUNDUR dýr[X Vb]-hér]

[S2 VERA HUNDUR dýr[Y Hb]-hér]

[S3 SJÁ KÖTTUR dýr[X Vb]-hér]

[S4 SJÁ KÖTTUR dýr[Y Hb]-hér]
b. [S1 VERA MAÐUR manneskja[X H]-hér]

[S2 VERA MAÐUR manneskja[Y S]-hér]

[S3 SJÁ KONA manneskja[X H]-hér]

[S4 SJÁ KONA manneskja[Y S]-hér]
c. [S1 VERA BÍLL hlutur[X B]-hér]

[S2 VERA BÍLL *hlutur[Y H]-hér]

[S3 SJÁ BÓK hlutur[X B]-hér]

[S4 SJÁ BÓK *hlutur[Y H]-hér]

Samkvæmt dæmi (46)  virðist  þetta  vera  hægt,  en einungis  í  hluta  tilfella.  Í  (46a)  er 

eiginlega um sama handform að ræða því oft er erfitt að sjá muninn á V og H, sérstaklega 

þegar um bognu afbrigðin er að ræða. Einnig er í einhverjum tilvikum hægt að skipta 

þeim út fyrir hvort annað, jafnvel í föstum táknum, án þess að það breyti merkingu sinni, 
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svo  sem í  orðunum GAFFALL,  GRILL,  INDJÁNI,  LEST,  og  SÍGARETTA12.  (46b) 

gengur  upp  en  (46c)  er  rangt.  Þetta  eru  sömu  niðurstöður  og  fengust  með  röngum 

handformum í prófunum á merkingarfræðilegu afbrigðilegheitunum hér að framan. 

Það sem er áhugaverðara hins vegar, er það að hægt virðist vera að yfirfæra þetta 

próf yfir á allar hinar einingar lýsandi orða, án mikilla vandkvæða.

(47) a. [S1 TRÉ KÖTTUR dýr-við-rætur-trés] (kötturinn var við tréð (á jörðinni))

[S2 TRÉ KÖTTUR dýr-í-greinum-trés] (kötturinn var uppi í trénu)

[S3 FUGL HÚS dýr-fyrir-framan] (fuglinn stóð við húsvegginn)

[S4 FUGL HÚS dýr-uppi] (fuglinn sat á þakinu)
b. [S1 BORÐ KÖTTUR hlutur-með-dýri-ofan-á] (það er köttur ofan á borðinu)

[S2 BORÐ KÖTTUR hlutur-með-dýri-undir] (það er köttur undir borðinu)

[S3 BLAÐ PENNI hlutur-með-mjóan-hlut-ofan-á] (penninn er ofan á blaðinu)

[S4 PENNI hlutur-með-mjóan-hlut-undir] (penninn er undir blaðinu)
c. [S1 ÉG bíll KEYRA hlutur-hreyfist-beint] (ég keyrði beint áfram)

[S2 ÉG KEYRA hlutur-beygir] (ég beygði)

[S3 MAÐUR GANGA persóna-hreyfist-beint] (maðurinn gekk áfram)

[S4 MAÐUR GANGA persóna-beygir] (maðurinn beygði (fyrir horn))

Í dæmi (47) eru sýndar setningar sem prófa hinar breytur lýsandi orðsins. Í (47a) er það 

myndunarstaður. Í S1 og S3 uppi, en í S2 og S4 niðri.  dæmi (47b) afstaða, S1 og S3 fyrir 

ofan en S2 og S4 fyrir neðan. Dæmi (47c) hreyfing, í S1 og S3 beint áfram en S2 og S4 

með beygju. Sama gildir um hina flokka handformanna, til dæmis er ekki hægt að skipta 

út meðhöndlunarhandformi lBþ fyrir BLAÐ fyrir Ch eða hO, en hreyfingar og afstaða eru 

breytur sem hægt er að skipta út, eftir því hvort að þú til dæmis setur blaðið frá þér eða  

tekur það upp.  

Ef að almennt er ekki hægt að skipta út handformum má bjarga þeim með því að 

samkvæmt Cruse væri það "skynsamlegt almennt, að ef að hægt er að sýna að runa af 

einingum AB sé merkingareining, og einn hluti rununnar uppfyllir skilirði endurtekinns 

12 Júlía Guðný Hreinsdóttir, samtal, nóvember 2012.
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mótvægis, að þá ætti staða merkingareiningar einnig að veitast hinum hlutum rununnar, 

jafnvel þó að þeir uppfylli ekki skilyrði endurtekna mótvægisins" (1986:32). Það er að 

segja, vegna þess að við getum skipt út, til dæmis hreyfingu, og fengið þá niðurstöðu að 

hún sé merkingareining, þá fylgi það með að handformið (sem alltaf fylgir) sé einnig 

merkingareining, jafnvel þó að það falli á þessu prófi. 

Cruse prófaði alls  konar einingar  sem merkingareiningar,  svo sem in- í  inhale 

(1986:28) og -s í cows (1986:29). Það gefur til kynna að undirliggjandi sé hugmyndin um 

myndanið sem minnstu merkingarbæru eininguna. Hafa má í huga að Cruse er að leita að 

orðasafnseiningum (e.  lexical units) sem þurfa að vera minnst ein merkingareining og 

minnste eitt orð. Hvorug þessara eininga telst því vera orðasafnseining samkvæmt Cruse. 

Hins  vegar  þarf  að finna minnstu merkingareiningarnar  fyrst  og hver  orðasafnseining 

getur því verið fleiri en ein merkingareining, það er að segja fleiri en eitt myndan.

6.1 Myndanið 

[...] sögnina LÍTA-Á úr amerísku táknmáli er hægt að beygja með 

samræmi við frumlag og andlag, auk horfs, og því getur fylgt málfræðilegt 

merki (t.d. í andliti) sem virkar eins og atviksorð. Slík sögn, sem merkir til 

dæims 'hann horfði lengi afslappaður á það með ánægju' inniheldur fimm 

myndön. Slík tegund orðmyndunar minnir á mál með miklum beygingum. 

(Aronoff, Meir og Sandler 2005:302)

Þessi tilvitnun er dæmi úr grein sem heitir The Paradox of Sign Language Morphology. 

Þar  er  fjallað  um  þá  mótsögn  að  þar  sem  langmestur  orðaforðinn  hefur  litla 

aðskeytingamyndun  og  takmarkaðar  beygingar,  sýnir  þessi  takmarkaði  orðflokkur 

hæfileika á við langþróuð beygingamál. 

Eitt  vandamál við slíkar skilgreiningar og athuganir  á myndönum er að oft  er 

miðað  við  ensku,  þar  sem fyrirbæri  eins  og  afleiðsla (e.  derivation)  og  beyging (e. 

inflection)  er  í  flest  öllum  tilfellum  framkvæmd  með  mjög  greinilegum  aðskeytum 

(myndönum),  svo  sem  teach >  teach-er/teach-ing,  sing >  sing-er/sing-ing,  og  svo 
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framvegis.

Cruse lendir í vandræðum þegar hann rekst á greinilega orðhluta sem hafa litla 

sem enga merkingu (1986:32-34), til dæmis cran eða boysen í cranberry og boysenberry, 

og merkingarfulla hljóðaklasa sem ekki er hægt að skilgreina sem orðhluta (1986:34-35), 

til dæmis [gl] í glow, gleam og glitter. Hinir fyrri hafa form en ekkert innihald, en hinir 

seinni hafa innihald en sakvæmt honum er ekki hægt að finna form þeirra með því prófi  

sem  hann  notar,  hann  kallar  þessar  einingar  því  ekki  merkingareiningar,  heldur 

merkingarlaðendur (e. semantic elicitors).  Anderson (1992:85) telur að taka verði mið 

af þessum litlu einingum vegna þess að annars er heldur ekki hægt að taka með neinar 

einingar sem ekki geta talist myndön. 

Hætt er við að Cruse festist í hugmyndinni um myndanið sem minnstu einingu 

málsins. Þær einingar sem hann fjallar um hafa fengið einhverja smávægilega athygli í 

umfjöllunum um raddmál, en eru þá yfirleitt ekki taldar til  málkerfisins. Ein möguleg 

lausn á vandamálinu felst í því að gefa gaum öðru vandamáli sem er til staðar, í þetta sinn 

í hinni hefðbundnu skilgreiningu á myndani. Anderson (1992:51-52) bendir á tvennt sem 

er þessari hugmynd til vandræða. Annars vegar að samsetning orða í myndön virðist oft 

vera á skjön við áætlað samræmi á milli forms og merkingar, og hins vegar að sumar 

breytur sem virðast vera orðhlutar samsvara ekki einangranlegum einingum sem gert er 

ráð fyrir.

Sem dæmi um rök á móti myndanakenningunni nefnir Anderson t.d. innskeyti (e. 

infix); umskeyti (e.  circumfix); tóm myndön (e.  empty morphemes);  aukamyndön (e. 

superfluous morphs);  hlaðin myndön (e. cumulative morphs); myndanabræðingar (e. 

portmanteau morphs);  samsetning án merkingar (e.  structure without corresponding 

morphemes); og gagnkvæm skilyrðing (e. reciprocal contitioning).

Í (48a) eru dæmi um innskeyti. Innskeyti eru einingar sem skjóta sér inn í stofn 

orðs til þess að breyta merkingu þess. Fyrsta dæmið er úr málinu bontoc sem talað er á 

Filipseyjum. Innskeytið -um- kemur á eftir fyrsta samhljóði stofnsins, í þessu tilfelli fikas, 

'sterkur',  og  býr  til  orðið  fumikas,  'að  vera  sterkur'  (Fromkin,  Rodman  og  Hyams 

2003:79).  Dæmi  tvö  er  úr  málinu  hua  sem  er  talað  í  Nýju  Gíneu,  en  þar  kemur 
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neitunarinnskeytið -ʔa- á undan síðasta atkvæðinu, í þessu tilfelli til að búa til  zgaʔavo, 

'faðmast ekki' úr orðinu zgavo, 'faðmast' (2007:Yu 39). Síðasta dæmið er ekki hefðbundið 

innskeyti  því  að  heilu  orði  er  skellt  inn  í  rótina,  fantastic+fucking=  fanfuckingtastic, 

(Fromkin, Rodman og Hyams 2003:79) en það sýnir að eitthvað fleira en rætur og for- og 

viðskeyti ráða því hvernig við upplifum orð. 

(48) a. f-um-ikas (bontoc), zga-?a-vo (hua), fan-fucking-tastic (enska)
b. a-jatol-ka (chukchee), ge-kauf-t (þýska), a-change-ing (enska)
c. pens-e-rai (franska), speed-o-meter (enska), rusl-a-tunna (íslenska)
d. leng-th-en (enska), dou-ce-ment (franska)
e. fer-ō (latína), szeret-em (ungverska), hest-ur (íslenska)
f. du (de+le, franska), zum (zu+dem, þýska), smog (smoke+fog, enska)
g. re-fer (enska)
h. tek-ur/tók-st (íslenska)

Í (48b) eru dæmi um umskeyti. Umskeyti er þegar merkingareining skiptir sér og 

kemur samtímis fram fyrir framan og aftan stofn orðsins. 

Í (48c) er dæmi um tóm myndön, en það eru myndön sem að hafa enga merkingu 

eða tilgang nema til að láta orðið hljóma betur, sbr. ruslatunna > *ruslstunna, *rusltunna.

Í  (48d)  eru  aukamyndön,  en  það  eru  myndön  sem  hafa  merkingu,  svo  sem 

kvenkynsendingin -ce í doucement, en bæta engu við merkingu orðsins. 

Í (48e) eru dæmi um hlaðin myndön, en það eru myndön sem að hafa fleiri en eina 

merkingu, svo sem -ur í íslensku sem þýðir 'karlkyns, eintala, nefnifall'. 

Í  (48f)  eru  myndanabræðingar,  en  það  eru  myndön  sem  hafa  runnið  saman. 

Íslenska orðið tölva er til dæmis talið vera slíkt orð, samansett úr tölur og völva. 

Í (48g) eru myndön sem sýna byggingu án merkingar, en oft hefur fólk ákveðna 

tilfinningu fyrir því hvernig orð eiga að skiptast þó að ekkert liggi á bakvið, til dæmis 

eins og í re-fer, þar sem re- er sambærilegt við re-appraise, re-start, re-appoint, og svo 

framvegis. 

Og að lokum er í (48h) dæmi um gagnkvæma skilyrðingu, en það er þegar fleiri 
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en eitt myndan sýnir ákveðna málfræðimerkingu. 

Fleira má nefna, svo sem beygingar semetískra mála, þar sem samhljóðastofnar 

taka  inn  sérhljóða  til  að  mynda  beygingar,  og  orðaleiki  svo  sem pig  latin,  þar  sem 

orðhlutum er skipulega umturnað án þess að myndanaskipti séu fyrir hendi. 

Einnig  má  nefna  það  fyrirbæri  þegar  orðhlutar  sem  í  raun  hafa  ekki  neina 

merkingu  taka  að  sér  að  tákna  eitthvað  ákveðið  í  margvíslegum  samsetningum. 

Bloomfield (1895:410) nefnir samsetninguna  analcades sem búin var til út frá áhrifum 

frá  orðinu  cavalcades. Í  dag finnast  margvíslegar  samsetningar  sem myndaðar  eru,  á 

svipaðan hátt og dæmið sem hann nefnir, svo sem orð sem búin eru til úr seinnihluta 

orðanna  panorama og  diorama; bowlorama,  ligthorama,  swaporama,  macorama, 

artorama, dirtorama, og svo framvegis.

Svipað vandamál kemur upp í táknmáli í því sem nú er um rætt, þar sem áætluð 

myndön passa annars vegar ekki við hugmyndina um myndön yfirleitt og hins vegar ekki 

við orðmyndun táknmála almennt. Samkvæmt hugmyndum Andersons eru orð mynduð 

eftir  orðmyndunarreglum  (e.  Word  Formation  Rules)  (1992:70).  Þessar 

orðmyndunarreglur  eru  í  grunninn  vitneskja  um  tengsl  orðanna  fremur  en  stakar 

byggingareiningar  og  því  er  ekki  þörf  fyrir  það  að  skilgreina  þær  sem  slíkar  "Í 

venjulegum  tilfellum  munu  'fjölsamsett'  orð  einungis  hafa  hljóðfræðilega  og 

merkingarfræðilega byggingu, ásamt setningafræðilegum eigindum". (1992:261) 

Hvort við þurfum að grafa myndön í jörð niður skal ósagt látið hér, en hugmynd 

Andersons  um að  merkingareiningar  þurfi  ekki  aðgang  að  orðhlutum til  að  virka  er 

óneitanlega  freistandi.  Samkvæmt  honum  er  "merking  orðsins  [...]  reiknuð  út  af 

merkingarföllum  tengdum  afleiðslureglum".  (1992:263)  Það  gerir  líka  auðveldara  að 

hugsa um annað fyrirbæri sem einnig líkist lýsandi orðum mjög og finnst í öllum málum 

heimsins. 

Spurningin  er  því  kannski  ekki,  hvaðan flokkararnir  eigi  uppruna sinn,  heldur 

fremur hvort að þróunin geti verið í hina áttina? Það er, að uppruni flokkaranna sé ekki í 

nafnorðunum, heldur að uppruni nafnorðanna sé í flokkurunum, það er að segja hinum 

lýsandi handformum. 
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6.2 Niðurstöður 

Grunnbreytur lýsandi orða geta verið merkingargreinandi eins og í raddmálum, en auk 

þess virðast grunnbreytur táknmálsins geta verið merkingarbærar líka. Af því leiðir að 

þau verða greind sem myndön, það er minnstu merkingarbæru einingar málsins. 

Með  merkingarprófum er  hægt  að  finna  hvaða  hlutar  orðanna  eru  sjálfstæðar 

merkingareiningar, og á meðan flestar grunnbreytur lýsandi orða standast það próf, fellur 

handformið vegna þess að í því umhverfi sem það birtist er ekki hægt að skipta því út án 

þess  að  orðið  verði  rangt  myndað.  Ákveðinn  fyrirvara  við  regluna  um  endurtekið 

merkingarmótvægi þarf til þess að handformin sleppi í gegn, en ekki er víst að slíkt sé 

nauðsynlegt.

Skilgreiningin á hugtakinu myndan og minnstu merkingarbæru einingar máls þarf 

að gera ráð fyrir því að til séu greinilega merkingarbærar einingar eða breytur sem eru 

minni en myndan. Auk þess sem setja margvísleg fyrirbæri því miklar skorður með tilliti 

til þess hversu mikið af orðmyndun þau geta í raun skýrt. Lýsandi orð virðast ekki vera 

orðmyndun sem getur fallið undir skilgreiningu myndansins.

49



7. Hljóðmerking 

Eitt einkenni mannlegs máls hefur fengið fremur litla athygli hingað til, en það er 

tilhneiging þess til að búa til lýsandi einingar. Á mörkum þess sem kalla má orð er hægt 

að finna ýmsar samsetningar sem tilheyra hvorki hreinum hermihljóðum né málfræðilegri 

orðmyndun. Til þess að komast að því hvort um er að ræða myndmerkingu í handformum 

lýsandi sagna verður farið  í  gegn um helstu aðalskilgreiningaratriði  sem varða slíkt  í 

raddmálum. 

Merking  er  mismunandi  gegnsæ  í  orðum,  í  raddmálum  jafnt  og  táknmálum. 

Raddmálin  fara  frá  mjámjá til  köttur,  þar  sem á  öðrum endanum er  mjámjá  sem er 

hermiorð fyrir kött (eða hljóð sem að köttur lætur frá sér), og á hinum er köttur sem er hið 

hefðbundna  (tilviljanakennda)  orð  fyrir  dýrategundina  felis  catus.  Oft  vill  verða  að 

hermiorðin séu lík á milli óskyldra mála, t.d. miau (finnska), nyan nyan (japanska), mjan 

mjan (sænska),  miyav (tyrkneska)  en  hefðbundnu  orðin  ólík;  kissa (finnska),  neko 

(japanska),  katt (sænska), kedi (tyrkneska).  Þrátt fyrir þessi dæmi um mjög lýsandi 'orð' 

er yfirleitt gert ráð fyrir að tákn fyrir merkingarmið sé alltaf handahófskennt. 

Í táknmálum er þessu eins farið. Sum tákn eru að mestu tilviljanakennd eins og 

MAMMA en önnur myndræn, eins og BANANI. Þar sem yfirleitt er gert ráð fyrir að 

samsvörun milli forms og merkingar þess sé ekkert gerir lýsandi orð í táknmálum enn 

merkilegri, en þau virðast á stundum sprengja merkingarskalann vegna þess að þau eru 

oft mjög nákvæmar lýsingar á atburði eða hlut. 

Hér,  eins  og  í  mörgum  fyrirbærum  málvísindanna,  er  um  að  ræða  skala.  Á 

líkamlega endanum ber fyrst  að nefna  líkamlega hljóðmerkingu (e.  corporeal sound 

symbolism),  en  það  er  þegar  líkaminn  gefur  frá  sér  hljóð,  svo  sem hikksta  (Hinton, 

Nichols og Ohala 1994:2). Hér er ekki átt við orðið hiksti, heldur hljóðið sjálft, og teljast 

fremur einkenni eða merki fremur en merkingarbær breyta.

Hermihljóðmerking (e.  imitative  sound symbolism)  verður  til  þegar  hermt  er 

erftir hljóðum sem hlutir og lifandi verur gefa frá sér, svo sem voff, muu, bæng, búmm og 

splass  (Hinton,  Nichols  og  Ohala  1994:3).  Þessi  tegund  hljóðmerkingar  hefur  fengið 

örlítið  horn í  málfræðinni  því  mikið af  þessum myndum festist  í  málinu,  til  dæmis  í 

barnamáli, sbr. Mjámjá og voffi. 
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Samskynjunarhljóðmerking (e.  synesthetic  sound  symbolism)  er  þegar 

tilfinningum, stærð, áferð og öðrum eiginleikum en hljóði er gefin ákveðin hljóð sem eru 

gegnumgangandi í kerfinu og jafnvel sameiginleg í mörgum kerfum (Hinton, Nichols og 

Ohala 1994:4). Ýmislegt kemur við sögu hér, svo sem lenging atkvæða og breyting í tóni. 

Til dæmis “ég veiddi stóóóran fisk”, eða “Er þetta ritgerðin þín?” í merkingunni 'er þessi 

ritgerð þín ritgerð en ekki hin ritgerðin', á móti “Er þetta ritgerðin þín?” í merkingunni 'er 

þetta þín ritgerð en ekki einvers annars ritgerð'. 

Á  enda  skalans  er  svo  hin  eiginlega  hljóðmerking (e.  conventional  sound 

symbolism),  en það er þegar hvert  ákveðið hljóð hefur sína merkingu, svo sem [gl]  í 

glansa,  glóa og  glimmer (Hinton,  Nichols  og  Ohala  1994:5).  Ólíkt  hinum  þrem 

flokkunum eru  þessi  kerfi  yfirleitt  sérstök  innan  hvers  máls,  þó  þau  geti  innihaldið 

almennari einingar. 

(49) a. battari, pittari, gottsun, korokoro, gorogoro, baribari, guigui
b. slabb, slefa, slafra, slóra, kraka, krafsa, krækja, krafla, kroppa
c. glitter, glimmer, glow, gleam, creak, croack, crack, crash. 
d. piriri, mbarara, pororo, warara, jerere

Í dæmi (49) eru orð úr japönsku, íslensku, ensku og guaraní13. Í hverju tilfelli fyrir sig 

hefur hvert hljóð eða hljóðaklasi ákveðna merkingu sem helst í gegn um öll þau orð sem 

þau koma fyrir í. Til dæmis þýðir [p] í japönsku orðunum 'strekkt yfirborð; snögg kröftug 

hreyfing – léttur;  smár;  fíngerður'  (Hamano 1998:99)  og [mb] í  guaraní  stendur  fyrir 

'djúpur, þyngslalegur' (Langdon 1994:95). 

Helstu einkenni eiginlegrar hljóðmrkingar er þrennskonar, en þau eru tvítekning 

eða tvöföldun (e. reduplication), notkun óvenjulegra eininga (e. unusual segments and 

suprasegmentals)  og  tenging  ákveðinna  hópa  hljóðana  við  ákveðin  merkingarsvið 

(Hinton, Nichols og Ohala 1994:8-10). Tvítekning, þegar orð eða orðstofn er tvítekinn, 

sést til  dæmis í (49a og d) en finnst einnig í íslensku og ensku, til  dæmis í orðunum 

bling-bling og  dinglum-dangl. Óvenjulegar  einingar  eru  hljóð  eða  hljóðaklasar  sem 

13 Guaraní er talað í Suður Ameríku, helst í Paraguay þar sem það er meirihlutamál og annað opinberra 
mála landsins, en einnig í Argentínu, Bólivíu og Brasilíu. 
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annars eru ekki algeng í málinu, svo sem tvíhljóðinn [oi] í ensku, sbr. boing, sproing, og 

poing. 

Tenging ákveðinna hljóða við merkingarsvið er til  dæmis þegar lokhljóð tákna 

hljóð sem að stoppa snöggt; bank, klink, dynk-ur, stopp-a, eða nefhljóð fyrir hljóð sem að 

bergmála  eða  endurkastast;  boing,  swing. Merkingarsvið  og  notkunarsvæði 

hljóðmerkingar eru mjög mörg, en eitt þeirra er "áberandi einkenni hluta og aðgerða, svo 

sem hreyfing, stærð, lögun, litur og áferð" (Hinton, Nichols og Ohala 1994:10). Meðal 

þess sem flokkarar sýna eru til dæmis efni, lögun, þéttleiki, stærð, staðsetinng, uppröðun í 

rými,  og  fjöldi,  en  hljóðmerkingarorð  draga  einnig  fram áberandi  einkenni  hluta  og 

eiginleika,  svo  sem hreyfingu,  stærð,  lögun,  lit  og  áferð  (Hinton,  Nichols  og  Ohala 

1994:10).

Ekki  hefur  verið  fjallað  mikið  um  eiginlega  hljóðmerkingu  í  táknmálum,  þó 

framan af  hafi  táknmál  verið  talin  samanstanda af  eftirhermum og látbragðsleik  sem 

ekkert ætti skylt við mannlegt mál. Þó nú sé orðið löngu ljóst að táknmál hafa þróaða 

málfræði, sambærilega við raddmál er augljóst að látbragðsleikur og eftirhermur eiga enn 

stóran sess í frásögnum á táknmáli. 

(50) H: {heldur-um-hálsinn} KÝLA {riðar} fellur-um-koll[V] MISSA-MEÐVITUND
V: {heldur-um-hálsinn} KÝLA {riðar}
[veiðimaðurinn]  greip  um hálsinn  [á  úlfinum]  og kýldi  hann svo hann missti  
meðvitund.
(Rauðhetta 10:48)

Hér eru tvær persónur leiknar. Annars vegar grípur sögumaður saman höndum eins og 

hún  haldi  um  háls  úlfsins,  {heldur-um-hálsinn},  og  hins  vegar  sveiflar  hún 

handleggjunum  til  að  úlfurinn  sé  að  missa  jafnvægið,  {riðar}.  Slíkar  myndanir  eru 

algengar í táknmálsfrásögnum og sé miðað við það sem enda skalans er ekki ófært að 

ímynda sér að á milli hans og hins endans, hins handahófskennda tákns, finist skipulögð 

myndmerking hliðstæð hinum hljóðrænu merkingarkerfum sem finnast í raddmálum. 

Eins og við höfum séð hér að framan eru handform í lýsandi orðum mun meira 
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lýsandi  heldur  en  flokkandi  eða  skilgreinandi.  Einnig  standa  flokkarar  fyrir  ákveðið 

ástand málfræðinnar  á ákveðnum stað í  þróun málsins,  en hljóð- og myndmerking er 

yfirborðsfyrirbæri sem er til  staðar frá upphafi til  enda á öllum tímum.  [eitthvað um 

niðurstöður úr fyrri kafla] 

Til að handform lýsandi orða passi inn í svipað kerfi og eiginleg hljóðmerking er 

þarf að finna greinileg svið eininga sem eru skyld bæði merkingarlega og myndunarlega. 

Það er að segja, að uppruni merkingarinnar er ákveðin gráða af líkingu eftir því sem tákna 

á og eiginleg hljóðmerking þarf að sýna greinanlegt kerfi  þessara eininga sem leggja 

áherslu á ákveðin einkenni vísimiðsins. Einnig ætti að vera fyrir hendi sambærilegur skali 

frá hinu líkamlega til hins lýsandi forms. 

Líkamlegi  endi  skalans  í  táknmáli  er  að  sjálfsögðu  í  líkamanum  hjá 

heyrnarlausum líka. Hvort sem um er að ræða heyrandi eða heyrnarlausan sýnir líkaminn 

sömu einkenni, svo sem hiksta, hósta, eða hnerra. Eins og mörg orð í raddmálum eru 

byggð á hljóðhermingum, svo sem mjámjá og voffi, eru mörg orð í táknmáli upprunnin í 

eftirhermum  á  athöfn  eða  útliti,  svo  sem  HLÝÐA,  BANANI,  KRÓKÓDÍLL  og 

FLÓÐHESTUR. Á meðan raddmálin halda sig mest við hljóðin geta hinar myndrænu 

eftirlíkingar í táknmálum meðal annars orðið fyrir myndhvörfum, 'hundur leggur niður 

eyrun' > HLÝÐA; verknaður staðið fyrir hlut, 'afhýða banana' > BANANI; eða dregið 

fram aðaleinkenni  'stórt  gin/tennur'  >  FLÓÐHESTUR,  KRÓKÓDÍLL.  Uppruni  hvers 

slíks orðs er sérstakur og geta þau verið mjög ólík þó að þau séu merkingarlega mjög 

skyld. Til dæmis eru orðin MAÐUR og KONA bæði dregin af útliti, en annað af deri húfu 

en hitt af lögun brjósts.  

Til samskynjunar í táknmálum má til dæmis nefna lengingu eða endurtekningu 

tákna,  sem  oft  birtist  með  viðeigandi  látbrigðum.  Hún  hefur  sömu  merkingu  og  í 

raddmálum,  það  er  að  segja  til  að  merkja  aukningu.  Til  dæmis  má  nefna  sagnirnar 

FLJÚGA og GANGA. FLJÚGA er mynduð með Y handformi sem færist frá B handformi 

(lófi niður) upp og út. Hægt er að lengja og hægja á hreyfingunni til að leggja áherslu á  

lengd flugsins, til dæmis í muninum á Á-MORGUN ÉG FLJÚGA DANMÖRK (“ég fer 

til Danmerkur á morgun”) og Á-MORGUN ÉG ÁSTRALÍA FLJÚÚÚÚÚGA (“á morgun 

ætla ég að fljúga alla leið til Ástralíu”). Sögnin GANGA er mynduð með framhreyfingu 
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og snertingu við B handform (lófi upp), tvisvar til þrisvar sinnum. Sé sú sögn lengd er 

aukið  við  hreyfingum,  til  dæmis  í  muninum á  MORGUNN ÉG GANGA SKÓLI (“í 

morgun fór ég í skólann”) og MORGUNN ÉG GANGA-GANGA (“ég fór í gönguferð í 

morgun”). 

Mikilvægt er að muna að eiginleg hljóðmerking er á svipuðum stað og flokkarar í 

því  málkerfi  sem  þeir  tilheyra.  Flokkarar  eru  millibilsástand  á  milli  orðlegrar  og 

málfræðilegrar nafnorðaflokkunarog eiginleg hljóðmerking er kerfi sem er mitt á milli 

hljóðeftirherma og handahófskenndra máltákna, þar sem hálfhandahófskenndar breytur 

taka að sér að sýna kerfisbundið lýsandi merkingareigindi hluta sem vísað er til. 

Vandamálið sem hér kemur upp er að í flestum tilfellum hafa þeir sem fjalla um 

táknmál  þá  hugmynd  í  höfðinu  að  raddmál  séu  samsett  úr  fullkomlega 

handahófskenndum einingum sem ekki  innihaldi  neinar  lýsandi  einingar  eða  gagnsæ 

merkingarkerfi.  Þetta  veldur  því  að  oft  er  fjallað  um  lýsandi  orð  í  táknmálum sem 

einstaka orðmyndun, sem hún er í raun ekki. 

Cogill-Koez telur handform í lýsandi orðum ekki vera málleg, heldur byggjast á 

framsetningu á rýmisskynjun eins og hún birtist, til dæmis í teikningum. 

(51) a. "Þessi munur rís vegna þess að í CP sýnir mælandinn merkingu, ekki í gegn 

um streng af handahófskenndum táknum, heldur fremur með því að búa til 

byggingarlegar  samsvaranir  á  milli  lýsingarinnar  og  valdra  mikilvægra 

eiginleika vísimiðsins" (2000:211).
b. "CP eru að  mestu samsettir  úr  endanlegu setti  af  grundvallareiningum, hér 

kölluðum 'sniðmát'" (2000:212)
c. "Hins vegar er því spáð að heil sniðmátasett verði sérstök í hverju táknmáli 

eða táknmálssamfélagi, og berist áfram með menningunni" (2000:213).
d. "Til að skiljast þarf tilbúið formið einungis að vera nægjanleg byggingarleg 

líking við vísimið sitt, réttmæt sjónræn lýsing innan samhengisins. Ef það er 

það,  mun viðmælandi táknmálsmælandans skilja það [...]  og samskipti  geta 

haldið áfram snurðulaust" (2000:219). 
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Margar lýsingar hennar á því sem hún kallar  Templated Visual Representation, sem sjá 

má í dæmi (51) minna um margt á hljóðmerkingu. 

Lykilhugtökin hér eru “byggingarlegar samsvaranir á milli lýsingarinnar og valdra 

mikilvægra  eiginleika  vísimiðsins”,  “sett  af  grundvallareiningum”,  “sérstök  í  hverju 

máli”, og “réttmæt lýsing innan samhengisins”, en þau geta öll átt við hljóðmeringarkerfi 

eins  og  þau  finnast  í  raddmálum.  Rhodes  skilgreinir  eiginlega  hljóðmerkingu  sem 

“hljóðrænar myndmerkingar” sem eru öðruvísi en hljóðlíking (e. onomatopoeia) vegna 

þess að þessar breytur “sem eru minni en myndön eiga staðvensl að einhverju leiti, þ.e. 

Þau koma fram í  hópum sem hafa hópum sem hafa tengsl á milli  byggingarhluta  og 

hljóðrænnar vísunar”. Jafnvel má stundum finna lágmarkspör (1994:280). Í dæmi (52) má 

sjá nokkar slíkar breytur sem Rhodes skilgreinir (1994:106). Þær eru úr enska kerfinu 

sem aðallega skilgreinir  byrjun (e.  onset)  og  hningnun (e.  decay)  í  þeim ferlum og 

lögunum sem það lýsir. Einnig eru tvö dæmi um lágmarkspör, (52g-h). 

(52) a. [r] óreglulegt; rattle, roll (of thunder), rip, racket
[θ] lág tíðni, byrjar hægt; thump, thwack, thunk, thud
[b] snöggt, (tiltölulega) hávær byrjun; bang, beep, boing, bellow
[p] snögg byrjun; pop, peep, ping, pow, pitter, patter, peal

b. [œk] snögg hnignun; clack, crack, whack, smack
[ıŋ] framlengd hningun; ring, ching, ping, boing

c. há tíðni/ómerkt tíðni: click/clack
snögg óregluleg byrjun/snögg mjúk byrjun: crack/clack

Hér hefur málkerfið byggt “byggingarlegar samsvaranir á milli lýsingarinnar og valdra 

mikilvægra eiginleika vísimiðsins”, alveg eins og handformin eru skilgreind, til dæmis af 

Wallin (1994:106), sem breytur með nöfnum eins og EINVÍÐUR-BEINN, TVÍVÍÐUR-

ÞUNNUR, KÚPTUR, VÖKVI, og SKIPTUR-Í-TVENNT.

Í umfjöllun um þau einkenni hluta sem dregin eru fram í hljóðmerkingu má jafn 

vel  hafa  til  hliðsjónar  umfjöllun um flokkara.  Senft  segir  að það “sem leggja verður 

áherslu á er sú staðreynd að flest ef öll þessi einkenni standa fyrir merkingarflokka sem 
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eru grundvallarflokkar í  og fyrir  öll  mál” (2000:24).  Þessi  einkenni eru meðal annars 

lögun/vídd,  þéttleiki,  massi/hópur,  stærð og athafnir,  og jafnvel  er  hægt að skilgreina 

'lögun' sem hið algerasta frumeigindi, sem er skilgreint á menningarlegan hátt. Sem slíkt 

er táknmálið í kjörstöðu til þess að ýta undir tjáningu þessa eigindis. Í umfjöllunum um 

hljóðmerkingu eru sumar þessar einingar meira að segja kallaðar flokkarar. Í dæmi (53) 

eru fleiri  einingar frá Rhodes (1994:276). Breyturnar í  (53a) kallar hann  flokkara (e. 

classifier) en (53b) ferla (e. paths). 

(53) a. [st] 1 vídd; stick, staff, stem, o.s.frv.

[str] 1 vídd, sveigjanleg; string, strand, strip, o.s.frv.

[fl] 2 víddir; flap, flat, floor, o.s.frv.

[š]/[sk] 2 víddir, sveigjanlegar; sheet, scarf, skin, o.s.frv.

[n] 3 víddir; know, knot, node, nut, o.s.frv.

[sp] sívalt; spool, spine, spike, o.s.frv.

[dr]/[tr] vökvi; drink, drain, trickle, through, o.s.frv.
b. [tr]/[dr] einföld; track, trip, drive, drag, o.s.frv.

[p]/[b] “föst”; push, pop, bump, bounce, o.s.frv.

[j]/[č] stutt; jerk, jiggle, jagged, chop, o.s.frv.

[w] fram og til baka; wag, wiggle, wobble, o.s.frv.

Hér erum við komin á mörk þess handahófskennda og hins lýsandi, þar sem frosin orð 

sýna að einhverju leiti ákveðin einkenni þess að hafa uppruna í, eða orðið fyrir áhrifum 

frá,  hinu  kerfisbundna  og  lýsandi  hljóðmerkingarkerfi.  Eins  og  táknin  í  dæmi  (41) 

(endurtekið hér  til  hægðarauka) sem virðast að einhverju leiti  tengd við handform úr 

lýsandi orðum. 

(41) a. 2 handform: HÁRBLÁSARI, BENSÍN, HANDÞEYTARI, HELLA (so.), 
b. B handform: BÓK, DYR, FARTÖLVA, FÁNI, FÓTUR, MÁLA, TJALD, 
c. V handform: (tengt sjón) ATHUGUN, ÁLIT, SJÁ, SKOÐA, STARA, 

(tengt tvískiptingu) KAFA, SÍGARETTA, SKÆRI
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d. Y handform: FLJÚGA, FLUGVÉL, LENDA
e. Æ handform: BORG, DÓT, KAKA, KÓNGUR, KUBBAR, LEIKFÖNG, 

Frishberg og Gough (2000:104-121) taka saman margvíslegar einingar sem þær 

telja  að hafi  merkingu í  frostnum orðum í orðsafni  ameríska táknmálsns,  til  dæmis í 

hreyfingu og handformum. Dæmi (54) sýnir annars vegar einingar sem þær minnast á, 

(54a-b), og hins vegar sambærilegar einingar í íslensku táknmáli,  (54c-d). Athugið að 

handformin í dæmunum frá Frishberg og Gough eru fengin úr amerísku táknmáli og því 

ekki nauðsynlega þær sömu og í íslensku táknmáli.

(54) a. andstæðar hreyfingar: JOIN/DISCONNECT
upp og niður hreyfingar (gott/slæmt): GOOD/BAD
tengingahreyfingar (tengsl): FRIEND, MARRY
lokun handar (aðtaka): TAKE, ACCEPT, NOTHING
opin hönd (neikvætt): HATE, AWFUL, NOTHING

b. F handform (ákvarðanir): JUDGE, DECIDE, NOT-FAIR
AA handform (nálægð): FOLLOW, CHASE, AHEAD, BEHIND

c. andstæðar hreyfingar: KAUPA/SELJA, GIFTAST/SKILNAÐUR
upp og niður hreyfingar (gott/slæmt): GÓÐUR/SLÆMUR
tengingahreyfingar (tengsl): GIFTAST, HENGJA
lokun handar (aðtaka): ÆTTLEIÐA, FINNA

d. 5 handform (vatn): Á, FOSS, HAF
A handform (ákveðni): DUGLEGUR, FREKUR, HRESS, VALD, ÞRJÓSKA

Í þessari  samantekt lýsa Firshberg og Gough mörgum einingum sem þær telja 

merkingarbærar án þess að fara nánar út í það hvers þessar ákveðnu einingar voru valdar, 

hvernig þær voru fundnar eða hvernig á að þekkja þær frá hinum, en ljóst er á þessum 

samanburði á íslensku táknmáli að hægt er að finna slíkar samsvaranir, bæði þar sem 

handform (hugsanlega ásamt hreyfingu) hefur ákveðnar tilhneigingar til merkingar, eins 

og til dæmis A handformið, en einnig eru á hinum endanum tákn með sama handformi 

sem sýnir minna eða ekkert gegnsæi, svo sem BLEIKUR, HISSA eða LJÚFUR. 

Það sem Cogill-Koez kallar sniðmát kemur einnig inn á það sem Rhodes kallar 

flokkara og ferla, það er að segja þá grunnbyggingu sem lýsandi orð hefur til að henda 
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reiður á öllum þeim einingum sem eru í boði. Ef ekki væri fyrir einhverjar reglur og 

skipulag væru þau form sem möguleg væru óhemjanlega mörg, því fjöldi þeirra væri 

“einungis  takmarkaður  af  ímynduanrafli  hins  hugmyndaauðugasta  höfundar”  segir 

Oswalt  (1994:297).   Childs  (1994:144)  dregur  ekkert  af  og  segir  fjölda 

hljóðmerkingarorða (sem hann kallar  ideophones) vera óendanlegan í þeim málum sem 

hafa  það  sem  hann  kallar  endurskipanleg  undirmyndön (e.  recombinatory  

phonestemes),  en  það  eru  einingar  eða  breytur  sem  hafa  merkingu  og  taka  þátt  í 

orðmyndun, en hafa ekki form hins hefðbundna myndans.

Fernald og Napoli (2000:8) skilgreina orð sem hafa merkingareiningar sem tengja 

þau sem  orðafjölskyldur (e.  lexical  families).  "[O]rðafjölskyldur  ákvarðast  af  settum 

hljóðfræðilegra breytna, eða hluta þeirra, sem tengjast merkingum innan afmarkaðs hluta 

orðasafnsins.  Orðmyndun  safnar  saman  orðum  sem  tengja  hljóðfræði  við 

merkingarfræði”. Segja má að hugmyndir þeirra séu svipaðar hugmyndum Andersons um 

tengsl hljóðfræði og merkingar, án milligöngu orðmyndunarfræði (e.  morphology), en 

hann talar til dæmis um orðstofnasett (e.  lexical stem set) sem hafa sömu setningalegu 

skilyrðin og merkingarlegu túlkunina. (1992:133) 

(55) a. LOOK-AT/STARE

CHAIR/SIT

BIRD/DUCK

FATHER/GRANDFATHER: hreyfing endurtekin
b. HORFA/STARA

SITJA/STÓLL

FUGL/ÖND

HARÐUR (1 snerting): ÁL (1), JÁRN/STÁL (2)

MÓÐIR/AMMA/LANGAMMA/LANGALANGAMMA

FAÐIR/AFI/LANGAFI/LANGALANGAFI

Hér í dæmi (55) eru tákn sem hafa einhverjar sameiginlegar einingar en þó ekki 

alveg eins. LOOK-AT/STARE hefur mun í lengd táknsins, CHAIR/SIT hefur endurtekna 
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hreyfingu,  BIRD/DUCK  hefur  annað  handform  (flC/lHþ),  og  í  FATHER/GRAND-

FATHER er  hreyfing  einnig  endurtekin.  Í  íslensku  táknunum er  munurinn  afstaðan  í 

HORFA/STARA,  munnhreyfing  í  SITJA/STÓLL,  handform  í  FUGL/ÖND  (flC/lBþ), 

snerting við  myndunarstað  í  HARÐUR/ÁL/JÁRN/STÁL,  þar  sem HARÐUR OG ÁL 

hafa eina en JÁRN og STÁL tvær,  og að lokum er  fingrum fjölgað í  handformum í 

MÓÐIR/FAÐIR og þeim táknum sem eru skyld þeim. Það er að segja, MÓÐIR/FAÐIR 

eru mynduð með S handformi (1 fingur), AMMA/AFI með H handformi (2 fingur), og 

svo framvegis. 

Það  eru  hins  vegar  ekki  bara  hinar  hefðbundnu  breytur  sem  yfirleitt  eru 

skilgreindar  í  táknmálsorðum,  handform,  hreyfing,  myndunarstaður,  afstaða  og 

munnheyfing/látbrigði, sem hafa merkingu í greiningu Fernald og Napoli. Undirbreytur, 

eins og til dæmis beyging fingra sem gefur í skyn 'vandamál' eins og parinu SEE/BLIND, 

þar  sem  annað  hefur  beint  V  handform  en  hitt  bogið  (2000:30).   Sambærileg 

undireinkenni finnast einnig í íslensku táknmáli, svo sem í táknunum SJÓÐA, ARINN 

(eldur),  HUGSA,  KVÍÐI,  þar  sem innri  hreyfing[~]  stendur  fyrir  ákveðna  ólgu,  eða 

GLIMMER, SNJÓR, ASKA þar sem sama fingrahreyfing stendur fyrir dreifingu smárra 

eininga. 

Með aðferð sinni  finna Fernald og Napoli  einingar  sem eru að  einhverju leiti 

merkingarbærar innan frosna orðaforðans líka, án þess að hægt sé beint að segja að um 

virka orðmyndun sé að ræða. Meðlimir orðafjölskyldu eru ekki leiddir hvor af öðrum því 

það  er  ekki  hægt  að  finna  reglurnar  sem myndu  stjórna  þeim afleiðslum.  Þær  yrðu 

hljóðfræðilega afbrigðilegar, líkt og tilraun til að finna reglu sem breytti [ĳ] í [ᴧ] til að 

leiða  'blood'  af  'bleed'  í  ensku.  Meðlimir  orðafjölskyldunnar  eiga  sér  einungis 

sameiginlegar  breytur  sem finnast  með  ákveðnum öðrum breyturm,  og  “eru  settar  í 

samhengi við tiltölulega sterkar merkingar” (2000:32).   Þessar einingar sem þau finna í 

táknmálinu kalla þau eindir (e. ion-morphs) (2000:33), og taka undir með Anderson með 

það að ef að ekki sé gefið leyfi fyrir einingum sem eru minni en hið hefðbundna myndan 

þá  tapist  eitthvað  mikilvægt  úr  orðmyndunarfræðinni  (1992:37).  Eindirnar  fylgja  þá 

ákveðinni  sameiningarreglu (e.  unification rule)  sem segir  að "eind X geti  sameinst 
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hvaða  annarri  eind  Y sem hún  er  samrýmanleg  með”  (Fernald  og  Napoli  2000:37). 

"Flokkarar í ASL eru, með þessari túlkun, sama tegund myndunarforms og hver önnur 

stök breyta sem er sértaklega sameiginleg öllum meðlimum orðastórfjölskyldu. Flokkari 

er fræðilega ekki neitt frábrugðinn myndunarstaðnum enni sem ber merkinguna 'karlkyns' 

í sambandi við hóp annarra hljóðfræðilegra breytna. Bæði eru eindir. Eini raunmunurinn 

er  að  samsetning  annarra  hljóðfræðilegra  breytna  er  ekki  ákveðin  handahófskennt  í 

flokkurum,  í  mótvægi  við  ástandið  með  myndunarstaðinn  enni  sem ber  merkinguna 

'karlkyns'.  Í  staðinn eru hinar  hljóðfræðilegu breyturnar  innan flokkarans  ákveðnar  af 

öðrum eigindum atburðarins sem lýst er" (Fernald og Napoli 2000:38)

Þó að  hugsanlega  séu litlar  hömlur  á  möguleikum við  samsetningar  á  lýsandi 

breytum, hvort  sem er  í  táknmálum eða raddmálum geta þessar breytur  orðanna ekki 

raðað sér upp á handahófskenndan hátt. Staðalform hins hefðbundna orðs er rót+aðskeyti, 

og myndi því kallast  orðmyndunarlegt (e.  phonetical). Þau hafa líka flest staðalmynd 

sem sett er í orðabækur, svo sem hestur, häst, horse, perd, paard, herák, koń, capall, og 

svo framvegis. Þó að mörg hljóðmerkingarorð finnist í orðabókum, til dæmis  barabara 

(“stórir regndropar eða eða fullt af litlum steinum dynja niður”), eða  dokidoki (“þegar 

hjartað slær hraðar”) (Pocket Kenkyusha 2003), eru form þeirra oftar en ekki sett fram 

hljóðfræðilega (e. phonemically) vegna þess að frelsi í samsetningum á breytum er það 

mikið að þekkirðu formið og breyturnar geturðu sett þau saman nokkurn vegin frjálst. 

Staðalform  hljóðorða  í  guaraní  er  CV1rV1rV1 (Langdon  1994:95),  það  er  að  setja 

samhljóði+sérhljóði eitt+r+sérhljóði eitt+r sérhljóði 114,  til  dæmis  piriri.  Í  japönsku er 

lágmarksform CV-N/Q, þar sem N er nefhljóð sem gefur til kynna lengda hningun, en Q 

er  kokhljóð  sem kefur  til  kynna  snögga  hningun  (Hamano  1998:63),  til  dæmis  piN. 

Hámarksform er C(y)V(C)C(y)V-N/Q(C(y)V(C)C(y)V-N/Q), þar sem y er kokfærsla (e. 

palatalization) og svigar gefa til kynna einingar sem má sleppa, til dæmis gaQsyaaN(-

gaQsyaaN) (Hamano 1998:104). Lámarksform í ensku eru C1VC2,  til  sæmis  tap,  tick, 

pop, buzz (Oswalt 1994:295) og hámarksform er (s)C1(R1)V(V)(R2)C2, þar sem R stendur 

fyrir  hljómanda (e.  resonant) og svigarnir gefa til kynna að ekki þurfi nauðsynlega að 

14 Stafirnir C og V eru jafnan notaðir fyrir samhljóða (e. consonant) og sérhljóða (e. vowel), jafnvel þó 
hjálparmálið (e. metalanguage) sé annað en enska. C og V hafa orðið að sér táknum, svipað og P fyrir 
bílastæði (e. parking).
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fylla viðkomandi hólf (Oswalt 1994:295). Í hverju kerfi fyrir sig hafa þær breytur sem 

fylla í þessi hólf síðan hvert sína merkingu og byggja þannig hljóðmerkingarorð. 

Fernald og Napoli setja einnig fram hljóðfræðilega samsetningu lýsandi orða, sem 

[Ch, M, O, POA], þar sem Ch er handform (e.  hand configuration), M er hreyfing (e. 

movement),  O  er  afstaða  (e.  orientation)  og  POA er  myndunarstaður  (e.  point  of  

articulation). Þetta gerir þeim kleyft að setja fram formúlur eins og [Ch3, Mx, Oy, POAz] 

= farartæki, þar sem x er ákveðið af hreyfingu vísimiðs, y af afstöðu vísimiðsins og z 

myndunarstað (2000:38).  Framsetningin í  líkani  þeirra  er “eindir  sem samanstanda af 

þrem hlutum: lýsingu á hljóðfræðilegu formi [...],  merkingunni  sem er tengd við það 

form,  og  þær  hömlur  sem eru  á  því  hvaða breytum öðrum eind-merking parið  getur 

sameinast”, og þannig eru táknin mynduð (2000:39). 

Fernald og Napoli stoppa ekki við greinileg lýsandi orð, hvorki í raddmálum né 

táknmálum.  Eins  og  þau  greindu  skyldar  einingar  og  tengdu  frosin  táknmálsorð  í 

orðafjölskyldur, yfirfæra þau hugmyndina yfir á raddmál og öll orð sem eiga einhverjar 

breytur sameiginlegar og eru merkingarlega skyldar, sjá til dæmis dæmi (56).

(56) a. /wh+x/ = 'spurning' þegar x Є {en, ere, o, at, y, ether, ...}
b. /th+x/ = 'ákveðið' þegar x Є {e, en, ere, is, at, ose, ese, ...}

Þannig fá þau líka orðafjölskyldur í raddmálum sem eiga sameiginlegar breytur og eru 

merkingarlega skyld. Orð eins og  drip,  drop,  droop,  drape gætu verið skyld en annað 

hvort  eru  þau  skyld  eða  ekki.  Ef  þau  eru  skyld  eru  þau  meðlimir  orðafjölskyldu 

(2000:46).  Þau  telja  einnig  að  raddmál  nýti  orðafjölskyldur  sínar  til  hins  ýtrasta,  en 

einungis á þeim tímabilum í sögu sinni þegar þau þurfa á því að halda að framleiða marga 

nýja meðlimi í orðasafnið (2000:52). Afleiðingarnar af þessu eru leifar af fjölskyldum, 

eftirlifendur og afkomendur, með merkingartengsl sem eru í senn sterk og erfitt að henda 

reiður á;  grimmur og  gráðugur á móti  blíður og  ljúfur;  pínu og  ponsu;  dingla,  dangla; 

glitra, glóa og glansa; plampa, plompa, skvampa, skvompa, slampa og slompa. Þessi orð 

eru oft lík í skyldum málum; cruel og greedy á móti sweet og tender; itsy og bitsy; dingle, 

dangle;  glitter,  glow og  gleam;  plump og  slump,  þó  þau  sem  eru  nær  hinu 
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handahófskennda hafi færst kannski örlítið lengra eða skipt um grunn (t.d.  cruel), hafi 

annan grunn en  sömu aðferð (t.d.  itsy  bitsy),  eða hafi  ekki  jafn margar  eyður  fylltar 

(plump og slump). En er þetta málfræðileg orðmyndun? 

7.1 Orðmyndun 

Rhodes nefnir þrennt sem er mikilvægt í ákvörðun hljóðmerkingar sem orðmyndunar. Í 

fyrsta lagi sækni (e. tactic/taxis), í öðru lagi ferli (e. process), og í þriðja lagi virkni (e. 

productivity). 

Sækni er sú tilhneiging að "grundvallareigindi" hljóðmyndarinnar birtist í ríminu 

(e. rime), á meðan "fylgieigindi" þess koma fram í samhljómunum (e. assonance), það 

er að segja, fyrstu samhljóðum orðsins. Fylgieigindi eru meðal annars byrjun, minna ljós 

eginidi og hnignun, en einungis hnignun kemur fram í samhljómnum, og þá einungis af 

íkonískum ástæðum (Rhodes 1994:288). Sem dæmi nefnir Rhodes orðin buzz og zzzwit. 

Hið fyrra er þekkt orð, til dæmis fyrir suð í hunangsflugu, en í því er niðurinn sem z 

stendur fyrir aðaleigindi merkingarmiðsins og kemur því fram í ríminu (b-uZZ). Orðið 

zzzwit vísar í hljóðið sem geislasverðin í Star Wars gefa frá sér, en þau gefa einungis frá 

sér  nið  þegar  þau  hreyfast.  Í  þessu  tilfelli  er  z  fylgieigindi  og  kemur  því  fram  í  

samhljómnum en ekki  í  ríminu (ZZZw-it).  Slík  sækni,  eða  tilhneiging til  skipulegrar 

byggingar er mikilvægt skilyrði fyrir orðmyndun. 

Í kerfum sem eru þróaðari má sjá slíka sækni skipulega njörvaða niður, til dæmis í 

japanska kerfinu, þar sem hver staða í orðinu stendur fyrir ákveðna eiginleika, til dæmis 

þýðir  C1 áferð  hlutar  og C2 tegund hreyfingar  í  japönskum lýsandi  orðum sem hafa 

CVCV sem grunn (Hamano 1998:104). 

Ljóst er að þau einkenni sem helst er lögð áhersla á í táknmálskerfinu er fremur 

lögun og hreyfing heldur en hljóð, þó að lögun og hreyfing komi að sjálfsögðu fram í 

raddmálskerfunum líka,  sérstaklega  þegar  nær  dregur  handahófskennda  enda  þessarar 

myndunar. Sömu hlutföll má sjá í táknmálum þar sem frjóustu táknin, eða villtustu orðin 

eins  og  Childs  (1994)  kallar  þau,  eru  á  lögunarendanum  en  hljóðtáknin  virðast 

handahófskenndari. 

Ferlar eru málfræðileg þróun sem virkar á þá myndunarlegu hluta orða sem koma 
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fram í þessari greiningu. Þeim er skipt út eða bætt er við þá, eða hluta þeirra, þannig að úr 

verði skipuleg merkingarbreyting (Rhodes 1994:290). Rhodes nefnir sem dæmi þegar /ı/ 

er sett í stað sérhljóðans í almennri mynd orðs, svo sem clink úr clank eða clunk, jingle úr 

jangle, eða bing úr bang, eða þegar ka- eða ker- er sett fyrir framan hljóðmerkingarorð í 

merkingunni 'sérstaklega hátt og/eða samsett hljóð', eins og til dæmis  ka-pow eða  ker-

splash. 

Í þróaðari kerfum, eins og því japanska, finnast einnig mjög skipulegir ferlar, til 

dæmis kokfærslan sem nefnd var hér að framan, en hún ber merkinguna 'óstjórnleg orka' 

(Hamano 1998:104). Sem dæmi um skipulega ferla sem ganga þvert yfir öll tákn mætti 

kanski helst nefna svipbrigði, auk þess að það er margvíslega hægt að breyta merkingu, 

til dæmis með því að opna eða loka handformum, eða að bæta við innri hreyfingu. Þó 

líklegt sé að blómatími virkrar hljóðorðamyndunar sé löngu liðinn í raddmálum, en rétt 

að byrja í þeim táknuðu. Þrátt fyrir það er slík orðmyndun vel gangfær í raddmálum, þó 

svo að hún teljist seint vera mjög afkastamikil, almennt séð. Rhodes bendir á að þó að 

þessi orðmyndunaraðferð sé ekki virk (í samanburði við, til dæmis, nafnorðasamsetningar 

í  íslensku)  þá þýðir  það ekki  að hún sé frosin (1994:289).  Sem dæmi tekur  hann til 

nokkur dæmi úr teiknimyndasögunni B.C. eftir Johnny Hart (1994:290). 

(57) a. splang, 'hljóð harkalegs samstuðs' (sbr. splat, splash, bang, clang)
b. gronk, 'hljóð í risaeðlu' (sbr. growl, groan, honk, bonk)
c. boink,  'hljóð lítils  samstuðs  (með endurkasti)'  (sbr.  bounce, bump, sproing, 

chik)

Mikilvægur punktur í sambandi við þessa orðmyndun, sem kemur að einhverju 

leiti  fram í dæmunum frá Hart  hér  á undan, er  að um er að ræða heilsteypt  hnitanet 

eininga  sem raðast  geta  saman.  Í  daglegu  máli  eru  kannski  til  nokkur  orð  sem hafa 

hljóðræna merkingu, en þau sem ekki eru notuð daglega er hægt að finna upp og nýta í 

réttu samhengi með fullum skilningi lesenda/áheyrenda. Í dæmi (58) hér fyrir neðan má 

sjá  nokkur  orð  úr  ensku  og  íslensku  sem hafa  merkingarlega  gegnsæjar  breytur  og 
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hvernig er hægt að búa til ný orð úr netinu sem þau mynda. 

(58) a. blab (blib) blob blub
(glab) glib glob glub
(blap) blip blop (blup)
(plap) plip plop (plup)
The wet socks plupped on the floor

b. gnak gnauð gnegg gníst gnýr
brask hnjask lask mask rask
Það heyrðist óhuggnarlegt gnask í hnénu

Þetta er ekki hægt að gera með hin hefðbundnu handahófskenndu orð, eins og sést í dæmi 

(59), þar sem eyðurnar hafa ekki neina merkingu, og orðin sem fylla upp í hnitin eru ekki 

merkingarlega skyld. 

(59) a. hat (het) heat hit hot hoot hut
had (hed) heed hid (hod) hood (hud)
gat get (geat) git got (goot) gut
gad (ged) (geed) (gid) god good (gud)

b. haf háf hef hof hæf höf
(hað) háð (heð) (hoð) hæð höð
raf ráf (ref) rof (ræf) (röf)
rað ráð (reð) roð ræð röð

Hin handahófskenndu hnit  hafa  einnig  göt,  en  uppfylling  þeirra  verður  til  frá 

utanaðkomandi aðstæðum, en ekki áhrifum frá þeim hnitum sem umkringja þau. Þegar 

líður á og málfræðin tekur við einingunum, "bráðna þær saman", t.d.  pytt-ur og pott-ur, 

dunk-ur og  dynk-ur (sbr.  ensku  pot,  pit,  dunk).  Málfræðin  hefur  áhrif  og  gegnsæin 

minnkar en einhvers staðar á bak við er ennþá eitthvað sem tengir hljóðin við merkingar. 

Sem dæmi má nefna að hljóðbrigði eru enn virk orðmyndun í íslensku;  Tamara/Tamöru, 

Tatiana/Tatiönu, Vala/Völu, Jana/jönu, sbr. vara/vöru, tala/tölu. 

Sama  má  segja  um  táknmál.  Hægt  er  að  fylla  út  hnitagrind  með  ýmsum 
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handformum og hreyfingum,  dæmi (60),  og upphugsa setningar  þar  sem hver  og ein 

samsetning gæti gengið upp sem lýsandi orð. 

(60) Æ Y o.s.frv.
Upp með innri hreyfingu 
[^]

Þrívíður hlutur 
fer hratt

Y laga hlutur fer 
hratt

upp Þrívíður hlutur 
hreyfist upp

Y laga hlutur 
hreyfist upp

niður Þrívíður hlutur 
hreyfist niður

Y laga hlutur 
hreyfist niður

Niður með innri 
hreyfingu[^]

Þrívíður hlutur 
hrapar

Y laga hlutur 
hrapar

o.s.frv.
Æ+niður[^]= LOFTSTEINN hrapar-til-jarðar
Y+niður[^]= FLUGVÉL hrapar-til-jarðar

Annað sem viðkemur virkni lýsandi orða, jafnt í raddmálum sem táknmálum, er 

hversu fljótt þau geta smeygt sér inn í orðasafnið og jafnvel breytt um merkingu. Oswalt 

segir söguna af því þegar orðið boink kom fram í sjónvarpsþáttum í Bandarísku sjónvarpi, 

en í merkingu sem ekki finnst í teiknimyndum. Það er að segja "að framkvæma kynmök á 

mjög fljótan og tilfallandi hátt". Notkunin er auðskilin, hið fyrrum ástríðufulla athæfi að 

eiga kynmök er minnkað niður í aumt “boink”. Í Bretlandi átti sér stað svipuð þróun þar 

sem orðið bonk (stytt bong) tók þá sömu merkingu og boink hafði gert í Bandaríkjunum. 

Elsta  staðfesting  þess  finnst  í  Oxford  English  Dcitionary,  annari  útgáfu, árið  1975 

(1994:304-5). Einnig eru slík orð oft í notkun þó að þau finnist ekki í orðabókum. Oswalt 

nefnir  sem dæmi  boing,  bloing,  choing,  doing,  foing,  poing,  shtoing,  skoing,  sproing, 

toing og zoing. Af þessum orðum er einungis boing í Oxford English Dictionary, annari 

útgáfu, fyrst nefnt 1952, í forminu boi-in-ing (1994:304). 

Lýsandi  orð  í  táknmálum  sýna  einmitt  oft  þá  hegðun  að  komast  fljótt  inn  í 

orðaforðann,  jafnvel  í  sömu frásögn og þau voru  búin  til  í  (Sandler  og  Lillo-Martin 

2006:97). 
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(Y) [Kerling] leitar um allt en finnur hvergi snúðinn.
H: LEITA-ÁKAFT HVERGI FINNA SNÚÐUR/snúðinn[S]
V: LEITA-ÁKAFT HVERGI FINNA SNÚÐUR/snúðinn[Æ^]
(Kerling vill hafa nokkuð fyrir snúð sinn 01:23)

Í dæmi (Y) sést tákn sem myndað er nokkrum sinnum í sögnunni. Ástæðan fyrir því að 

þetta  orð er glósað bæði sem frosið orð og lýsandi  er  að tvenns konar  myndanir  eru 

notaðar um sama hlut í þessari frásögn. Fyrst er snældan með snúðnum á táknuð með 

fO+fC>fO+Æ^, (00:27, 01:09) en seinna í frásögninni skiptir  sögumaður yfir í  S+Æ 

(Dæmi Y) og notar það nokkrum sinnum eftir það (01:36 og 01:49, 02:17, ) en skiptir svo 

aftur yfir í fyrra formið (3:15, 04:24, 04:45). Spurningin er því, er þetta form (S+Æ^) 

frosið orð eða ekki?

7.2 Mismunur og samhengi 
Eitt af því sem Glück og Pfau nefndu sem rök fyrir því að handform í lýsandi 

orðum væru ekki lýsandi var að það væri mismunandi á milli mála hvaða handform væru 

notuð  til  að  sýna  sama  hlutinn,  til  dæmis  handformið  fyrir  bíll, og  að  það  væri 

mismunandi  á  milli  mála  hvaða  eiginleika  væri  verið  að  leggja  áherslu  á  (1998:64). 

Einnig spáði Cogill-Koez því að hvert kerfi hefði mismunandi breytur vegna þess að þær 

væru byggðar á rýmisskynjun og væru túlkaðar menningarlega fremur en málfræðilega 

eða hreint lýsandi. Ef það er eitthvað sem við höfum séð á ferð okkar hingað til er það að 

kerfi hinna lýsandi hljóðmerkingarorða eru jafn breytileg og þau eru mörg. Íslensk orð 

hafa önnur form og aðrar myndir heldur en ensk, japönsk eða guaranísk, [b] þýðir ekki 

það sama í bolla, bóla og bunga, og í snub, dab eða rub. 

Síðasta  aðaleinkennið  sem  Cogill-Koez  lagði  áherslu  á  í  sambandi  við  TVR 

(lýsandi orð) var að samhengið skipti öllu máli til að skilja það, “réttmæt sjónræn lýsing 

innan  samhengisins”  (2000:219).  Childs  dregur  þetta  fram  sem  einkenni 

hljóðmerkingarorða, að þau “vísa ekki í samhengið eins og 4.12"vísandi orð, heldur draga 

þau fremur merkingu sína úr samhenginu” (1994:196). 

66



7.3 Niðurstöður 

Svo virðist sem handform í lýsandi orðum falli heldur undir hljóðmerkingu heldur 

en  flokkara.  Frekar  en  að  endurskilgreina  nafnorðin  sem þau  birtast  með,  hafa  þau 

grunnmerkingu, sótta í útlit vísimiðs, og taka fulla merkingu sína þannig frá nafnorðinu 

og vísimiðinu. Hinir sérstöku eiginleikar lýsandi orða virðast því eftir allt saman vera 

alveg sambærilegir við raddmál, sem hafa mun meiri möguleika til nýtinga gegnsærra 

forma heldur en fólk vill vera láta. 

Sameiginlegir  eiginleikar  eru,  meðal  annars,  skipulögð  gengsæ  tengsl  á  milli 

breyta  orðanna  og  þeirra  eiginleika  sem  þær  eiga  að  sýna,  annars  vegar  hljóða  og 

hljóða/mynda og hins vegar mynda og mynda/hljóða. Mörkin eru enn óljós, og ekki hægt 

að draga línu, eins og stundum er gert, á milli táknmála sem eru myndræn og frjó og 

raddmála sem eru handahófskennd og reglubundin. Báðir tjáningarmátar eiga sinn skala, 

frá hinu handahófskennda til hins gegnsæja forms og merkingar þess.

Jafnvel þó að handform væru skilgreind sem myndön fengjum við enn smærri 

einingar  sem  bera  merkingu,  svo  sem  'andlit'  á  S  handformi  eða  'innri  hreyfing' 

handforma. Hömlurnar á því hvaða breytur geta gengið í slík sambönd virðast fremur 

litlar, og oft nýttar fleiri einingar heldur en hinn hefðbundni orðaforði hefur sætt sig við. 

Því koma fremur fram hömlur á forminu þar sem ákveðnar breytur geta sameinast hvaða 

breytum  og  á  hvaða  hátt.  Í  tímans  rás  eyðast  svo  tengslin  og  ný  bætast  við   og  

afleiðinagrnar verða stórir hópar orða sem hafa breytur sem okkur finnst bera merkingu 

þó við getum varla útskýrt hvers vegna. 

Mikilvægar vísbendingar eru um að þó virknin sé mismunandi sé um að ræða 

sambærilega  orðmyndun  í  raddmálum  og  táknmálum,  orðmyndun  sem  byggist  á 

reglulegum ferlum, í reglulegum samsetningum. Hvert kerfi er einstakt, vegna áhrifa frá 

hljóðkerfi málsins og vegna einhverra handahófseiginda, en vegna þess að þau eru byggð 

á sömu skynjun koma fram eiginleikar og breytur sem eru sameiginlegar, jafnvel milli 

allra mála. 
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8. Skalinn og einingagerðin 

Það sem er gegnumgangandi í þessari umfjöllun og eitt af þeim höfuðatriðum sem 

þarf  að  benda  á  er  að  ómögulegt  er  að  leysa  þetta  mál  án  þess  að  gera  ráð  fyrir 

gráðuskiptingunni frá frjálst mynduðum samsetningum yfir í frosin orð. Annars vegar er 

hljóðaskalinn og hins vegar líkamsskalinn. Hægt er að hugsa sér að hljóðskalinn byrji í 

KRNFX15 og  endi  í  Brian  Cox16,  og  líkamsskalinn  virkar  svipað,  hann  byrjar  í 

hreyfingum, fer yfir í líkamstjáningu, síðan í merki og tákn og endar í táknmáli. Flest allt 

það sem telst til alvöru málfræði er litið á sem skipuleg form handahófskenndra myndana 

sem á einhvern dularfullan hátt hafa verið valin og fengið það hlutverk að standa fyrir  

hluti í veruleika okkar. Eins og við höfum séð er málið þó alls ekki svo einfalt. 

(61) a. thvt thvt, thvtppfff 
b. rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrroorrrroummrrrr
c. brodolom, klínrínrínló
d. chok, nyom, tuww
e. badonkadonk
f. slip, slide, swoop, rúlla, renna, mæna
g. material, brain, steed, efni, heili, hestur

Í dæmi (61) eru ýmis orð, valin af handahófi, sem dæmi á skalanum frá að því er 

virðist byggingarlausum hermum, yfir  í handahófskennd form. (61a) eru dæmi úr yir-

yoront17 (Alpher 1994:164), (61b) er úr teiknimyndasögu um Viggó Viðurtan (Franquin 

1987:25). Í (61c) eru brodolom [bækur hrynja ofan af skáp, franquin 48] og klínrínrínló 

[maður dettur ofan í sjálfvirkt píanó] úr Viggó annars vegar (Franquin 1987:48) og Lukku 

Láka hins vegar (Morris og Goscinny 1978:45). Í dæmi (61d) koma fleiri orð úr yir-

yoront, chok[skera í gegn um e-ð], nyom[missa fótanna þegar lappirnar gefa eftir] og 

tuww[þegar eistu tunglsins springa] (yir-yoront, Alpher 1994:173-5). Í dæmi (61e) kemur 

svo badonkadonk, en það þýðir  í  þessu tilfelli  eldflaugavarpa (Tiny Tina 2013) en er 

15   https://www.youtube.com/watch?v=QW54WsjrxPY 
16   https://www.youtube.com/watch?v=8fbUiNQ0Buk 
17 Yir-yoront er talað á suðvesturhluta Cape York í Ástralíu. 
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annars þekkt sem slanguryrði yfir rass. Orðin í (61f) eru svo frosin en hafa breytur sem 

virðast byggðar á merkingu og að lokum eru handahófskennd orð í (61g). Vegna þess að 

sömu einingar  eru nýttar  í  öllum málum,  geta  orðin verið mjög svipuð manns eigin, 

svipuð öðrum, almenn, eða mjög sértæk þegar þau ganga inn í orðaforðann, sbr. chok, eða 

tuww. Í ákveðnu samhengi fá þau einnig aukna merkingu, til dæmis eins og brodolom. 

Táknmál virðist vera mun nær þeim enda skalans sem er lýsandi og hefur gegnsæ 

form, en það gæti að hluta til skýrst af athugunum Cogill-Koez. Málið er byggt á skynjun 

á rúmheimi. Hlutir hafa lögun, áferð, lit, o.s.frv. Þeir sem tala raddmál nota hljóð til að tjá 

þessi  fyrirbæri  og  vísa  í  þau,  en  táknmál  nota  rýmið  sjálft,  lögun  og  hreyfingar.  Í 

nýyrðasmíð má sjá mörg einkenni svokallaðra flokkara (lögun, heild, meðhöndlun), t.d. 

EGGJASTOKKAR  (lögun),  FÁ-SPRAUTU  (meðhöndlun),  HJARTAHÓLF  (heild). 

Jafnvel  í  hinum hefðbundnu  flokkurum í  raddmálum þarf  að  gera  ráð  fyrir  óljósum 

mörkum á milli flokkarakerfa, og á milli flokkara og annara tegunda nafnorðaflokkunar, 

bæði orðalegrar og málfræðilegrar (Grinevald 2000:81). 

Cogill-Koez tekur sem dæmi C handformið í lýsandi orðum í táknmáli sem getur 

verið hlutfallslega eins stórt og eins lítið og það sem táknað er (2000:222). Í raddmálum 

telst munur eins og í dallur/dolla ekki vera gráðuskipt, þó að í raun sé um gráðuskiptingu 

að ræða hér líka. Eini munurinn er sá að raddmálssniðmátin eru mun tamdari og jafnari,  

þannig að skiptingin er ekki eins flæðandi á milli eininga, þar sem sérhljóðar sýna mun á 

stærð (eða lögun). 

Einnig er hægt er að líta á það þannig að "[m]erking hvers orðs er handahófskennt 

fest við einhverja hljóðeiningu sem finnst innan þess, og síðan eru skyld orð sköpuð með 

þessum seyddu,  eða  við gætum sagt,  upplýstu,  eða  innblásnu einingum" (Bloomfield 

1859:410).  Þannig  er  hægt  að  gera  ráð  fyrir  að  jafnvel  þær  einingar  sem  eru 

'handahófskenndar'  geti  tekið  sér  nýja  lýsandi  merkingu  í  sambandi  við  ákveðið 

merkingarmið. Þannig blæðir sviðum inn á hvert annað og mörkin á milli merkingarbærra 

og handahófskenndra eininga sem eru minni en myndan verða enn óljósari. 

Hugmyndin um hið mállega tákn sem fullkomlega handahófskennt og allt annað 

sem ómállegt hreinlega gengur ekki upp. Cogill-Koez talar til dæmis um það að sjónræn 

framsetning (það er að segja, flokkaraumsagnir) sé öðruvísi en málleg framsetning vegna 
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þess að samsvörun á milli táknsins og vísimiðsins verði að vera til  staðar til  að sýna 

merkinguna  (2000a:218).  Það  gengur  einungis  upp  sé  „mállegt  tákn“ fullkomlega 

handahófskennt. Ef það er það ekki, reynist enginn munur á þeim kerfum sem finnast í 

raddmáli og í táknmáli. 

Skalinn  byrjar  í  líkamanum og  huganum og  endar  í  málfræðinni.  Þegar  hinu 

algjörlega líkamlega sleppir skilja leiðir raddmáls og táknmáls. Raddmálin fara í hljóðin 

en táknmálin í lögun og hreyfingu. Þegar kemur yfir í eiginlegu hljóðmerkinguna liggja 

leiðir  þeirra  saman  aftur  þar  sem raddmálin  eru  farin  að  líkja  eftir  lögun,  stærð  og 

hreyfingu með hljóðum. Hér er táknmálið á heimavelli og stendur því mun betur að vígi 

þegar sýna á lögun, stærð og hreyfingu.

„Ef við viljum tjá okkur um þetta skynjaða, flokkaða, og filteraða inntak, verðum 

við að skýra einu sinni enn: við verðum að umsnúa þessu inntaki yfir í flokka og hópa 

sem þau kerfi sem skipulegga mállega og ómállega tjáningarhæfileika okkar bjóða okkur 

upp á“ (Senft  1994:11).  Að gera slíkt  sjónrænt  er einungis  rökrétt  afleiðing sjónræns 

máls, alveg eins og það virðist vera okkur eðlislægt að grípa til hljóðanna til að hjálpa 

okkur að flokka heiminn. 

Cogill-Koez  talar  mikið  um  „málleg“ (e.  linguistic)  tákn  annars  vegar  og 

„sjónræn“ (e. visual) hins vegar. Hún skilgreinir aldrei hvað „mállegt“ tákn er, þannig að 

gera má ráð fyrir því að það sé handahófskennt og búið til úr myndönum (sbr. „abstract 

sign rather than a visual depiction“ 2000a:229). Hér hundsar hún bæði sambærileg kerfi í 

raddmálum  og  þá  staðreynd  að  mikill  meirihluti  tákna  á  uppruna  sinn  í  lýsandi 

framsetningu. Í dæmi (62) eru einungis örfá úr táknum undir G í táknmálsorðabókinni á 

signwiki.is. Rökrétt séð, ef að orð væru einungis mynduð úr myndönum ætti að vera hægt 

að sjá skilin á milli þess sem teldist vera orð, það er að segja stofn með aðskeytum, og 

þess sem er ekki orð. Hins vegar virðist raunin vera sú að hið gegnsæja, lýsandi form sem 

ekki hefur aðgang að formlegum einingum orða smýgur samt inn á milli og spillir öllum 

handahófskenndu orðunum.  Ef  að orð væru mynduð úr  gagnsæjum einingum og þau 

myndu síðan samlagast orðaforðanum, myndi gagnsæi þeirra minnka með tímanum þegar 

hlutir eins og hljóðfræðilögmál og beygingar hefðu áhrif á þau. Það ætti því að vera hægt 

að sjá orð sem hafa leifar af merkingareiningum, þó ekki sé hægt að greina allar einingar 
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orðsins algerlega í sundur.

(62) GAFFALL: H handform stingur í B og færir að munni

GALLI (fatnaður): 5 handform fært niður fyrir yfirborð fatnaðarins, A handform 

"rennir upp"

GAMALL: vísi handform dregur hrukkulínu undir auga

GANGA: bogið H/V endurtekið fært fram á B handformi

GANGUR: B handform mynda samhliða veggi

GARDÍNUR: A handform "draga fyrir" og C handform draga lögun þeirra niður

GARÐUR: umfang svæðis dregið með 4 handformum

GATA: eins og GANGUR (önnur munnhreyfing)

GATARI: GAT+Ch sem "gatar"

GEISPA: 2 handform opnast og lokast með munni

GEIT: hO handform lokast og færist fram, líkir eftir hökutoppi geithafurs

GEN: V handform snúast, líkja eftir lögun DNA

Þær myndu þekkjast á samhljóman við einingar í merkingarlega skyldum orðum, og 

mótvægi við einingar í merkingarlega mótstæðum orðum. Einnig myndu sömu einingar 

finnast í öðrum orðum algjörlega merkingarlausar (samkvæmt skalanum). 

(63) a. glitra, glansa, glóa, glóð, glaður, glaumur, glamra, gloppa, gleyma, glata, 

glitta, gljúpur
b. ditta, dansa, dóla, dauður, der, daður, draumur, dámur, doppa, dreyma, detta, 

dotta, djúpur

Í dæmi (63) er nær ómögulegt að setja til um hverjar þessara eininga eru merkingarbærar 

og hverjar ekki nákvæmlega, þó einfaldara sé að benda á nokkur orð sem hafa greinilega 

einkenni merkingarbærra eininga, til dæmsi glitra, glamra, ditta og dotta, og líka þau 

sem hafa fremur einkenni hinna handahófskenndu eininga, svo sem glaður, gleyma, 

dauður og dreyma (en hver er munurinn á að gleyma og dreyma?!). Hvert orð fyrir sig 
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hefur mismunandi uppruna, mismunandi stig breytinga, og verður einnig fyrir áhrifum frá 

hinum orðunum. 

Þegar fjallað er um tengingar eininga við merkingarsvið þarf einnig að hafa í huga 

um hvaða einingar er að ræða. Hljóð eru góð fyrir hljóð og þau sem raddmál nota eru á 

frjórri kantinum. Teiknimyndasögur eru yfirfullar af slíkum myndunum. Þegar kemur að 

lögun verða hljóðin færri og sérhæfðari. Í táknmálum er lögun góð fyrir lögun og því eru 

handform fyrir lögun fleiri og myndun þeirra er í frjórri kantinum. Þegar kemur að 

hljóðum verða þau færri og sérhæfðari. 

(64) a. GELTA, SPANGÓLA 
b. HÁVAÐI, DRUNUR
c. HLJÓÐ
d. HRJÓTA

Í dæmi (64) eru nokkur orð yfir hljóð í táknmáli.  Þessi  tákn hafa sömu handform og 

próform fyrir hljóð sem minnst hefur verið á hér að framan. Því koma fram frjórri og 

meiri lýsandi tengingar á milli forma í táknmálum og því sem táknað er, það er lögun og 

hreyfing, heldur en í raddmálum, þar sem hljóð eru ekki mjög hentug til þess að tákna 

lögun og hreyfingu. Hins vegar má finna tilhneigingar til  þess (í mismunandi mæli) í 

öllum málum og hlýtur það að segja eitthvað um það sem býr að baki. 

Þegar Cogill-Koez ber saman raddmál og táknmál, ber hún táknmálsorðin 

saman við handahreyfingar og bendingar sem oft fylgja tjáningu í raddmálum (2000:224) 

í  staðinn  fyrir  að  halda  sig  innan  málsins,  þ.e.  höfuðtjáningarmátans,  og  skoða 

sambærileg  fyrirbæri.  Það  leiðir  hana  að  þeirri  niðurstöðu  að  raddar/heyrnar  (e. 

vocal/aural)  kerfi  nýti  aðeins  einn  tjáningarmáta  en  í  táknmálum  sé  hægt  að  tjá 

upplýsingar skýrt með  „skipulögðu menningarútbreiddu kerfi framsetningar með annað 

hvort tungumáls eða sjónrænum táknatjáningarmáta“ (2000:225). Ekki eru allir sammála 

þessu, en Vermeerbergen og Demey komast að þeirri niðurstöðu að bendingar séu enn til í 

táknmálum, og hafi að einhverju leiti færst yfir á munninn í staðinn fyrir hendurnar, og að 

bendingar séu mikilvægar fyrir bæði táknmál og raddmál (2007:260). 
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Fyrir utan það sem á undan er skrifað, er annar stór galli á þessari niðurstöðu. 

Hugmyndina  um  skalann  frá  brodalom og  gengur-á-hófum[A] yfir  í  efni eða 

MÁLFRÆÐI er hægt að setja fram á annan hátt, sem tekur mið af því að um mismunandi 

plön af inntaki og úttaki er að ræða. Frá reynslu (í gegn um hugann) að hugtökum, og 

aftur frá hugtökum (í gegn um málið) í flókin kerfi tjáningar. Á meðan Cogill-Coez hélt  

fram ómálleika lýsandi orða  þá er Diffloth aðeins varkárari, en leggur samt áherslu á 

furðuleika þesara forma: 

Lýsingarorð og atviksorð, eins og umsagnarliðir, virka í hinu hefðbundna 

táknfræðilega  umdæmi  þar  sem það  að  hafa  sannleiksgildi  og  að  vera 

neitanlegur eru grunneinkenni. Tjáningarorð virka ekki í þessu umdæmi; í 

staðinn  standa  þau  fyrir  tilraun  til  þess  að  nýta  til  fullnustu  táknfræði 

myndlíkingarinnar, til þess að tjá mismunandi skynjanir á eins beinan hátt 

og mál gerir mögulegt. Vegna þessa er ekki nægilegt að segja að kjarnyrði 

myndi aðskilinn grunnþátt máls; þau eru í raun samhliða undirmál sem er 

grætt  á,  og lifir  sníkjulífi  á  hinu  hefðbundna.  Þetta  skýrir  mörg skrítin 

einkenni  þessara  orða;  það  skýrir  mikinn  og  óákveðinn  fjölda  þeirra, 

sköpunargleði og merkingarlegan sleipleika. (1994:108)

Rhodes talar einnig um það að skynjanir geti verið myndkerfi í sjálfum sér, en 

einnig  sé  hægt  að  skipta  þeim  í  undirkerfi,  sem  er  svo  mörgum  hægt  að  skipta  í 

undirkerfi. Orðin sem við notum vísa ekki í skynjanir sem heildir, heldur einungis brot af 

þeim kerfum sem hún er búin til úr, því að skynjun getur verið sett saman úr myndum frá 

öllum skynfærum, sjón, heyrn, snertingu, bragði og lykt (1994:277). Childs talar einnig 

um  að  ef  við  viljum  skilja  mál  eins  og  það  er  notað,  þurfa  rannsóknir  á  þessum 

fyrirbærum að grundvallast í kenningu um reynslu því að þau tjá meira en bara hreina 

vísunarmerkingu (1994:180)

Stór þröskuldur til að stíga yfir virðist vera „the sign is arbitrary“. Að mestu leiti 

þýðir það ekki að allt sem sýnir einhverja líkingu við merkingarmið sitt sé ekki hluti 

afvið flókin kerfi til að bæta við flókinni dulkóðun. málkerfinu, heldur það að að mestu 
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leiti þurfa tákn (í Saussureískum skilningi) ekki að vera táknræn fyrir merkingarmið sitt 

til að skiljast af okkur. En hefðin hefur gert það svo. Eins er hugmyndin um myndanið, 

sem í tilfelli aðskeyta er mjög viðeigandi, þýðir ekki að allt sem ekki fellur að þeirri reglu 

sé ekki mál, heldur einungis að kannski þarf að endurskoða þessa reglu.

Það þarf að sjá málið sem meira en samansafn handahófskenndra tákna sem við 

höfum í gegn um tíðina komið okkur saman um að séu nægilega góð til að tjá okkur með. 

Fyrir ofan okkur höfum við heiminn eins og við skynjum hann og fyrir neðan hugann þar 

sem við túlkum heiminn. Á milli er málið sem hefur þann tilgang að tjá okkar túlkun á 

heiminum. Það sem við gerum er að búa til að einhverju leiti handahófskennd tákn til að 

vísa í heiminn, en undir liggur túlkun á skynjunum og yfir sveima áreiti heimsins. Það 

virðist sem svo að við höfum í okkur tilhneigingu til þess að byggja kerfi. Ekki bara kerfi  

orða sem þýða gerðir og orða sem þýða hluti (og allt þar á milli), heldur bætum við við 

undirkerfum, mörgum dulkóðuðum. Í táknmáli verður þessi dulkóðun ekkert mjög dulin. 

Þó að táknin MAÐUR og KONA séu fastar einingar í  orðaforðanum sýna þau okkur 

myndir. Sum tákn gera það að sjálfsögðu ekki, en táknmálið er vel til þess fallið, og því 

ekki að nýta það.

Flokkarar  eru  því  ekkert  meiri  flokkarar  en  önnur  flokkun,  í  skilningi  hinna 

dæmigerðu flokkara í raddmálum, til dæmis talnaflokkara, eða jafnvel sagnaflokkara, en 

táknmálshandform í lýsandi orðum eru hvorugt. Þeir falla á mikilvægasta prófinu til að 

komast að, því sem segir að þau þurfi að vera myndön. Jafnvel með myndaninu, getum 

við ekki neitað tilvist ákveðinnar gerðar máls eða hugrænnar tjáningar sem er til ofan á 

og við hliðina á 'hinu eiginlega máli'. Við búum til táknræn kerfi vísunar, sem við notum 

til  að  endurraða  máli  okkar.  Þessi  kerfi  eru  einnig til  staðar  fyrir  raddmál,  en vegna 

langrar sögu þeirra hafa þau undið þau, þynnt og bundið þau niður. En þau leika sér enn. Í 

táknmálum, að einhverju leiti vegna skorts á orðaforða, blómstra þessi kerfi og þrífast 

vel, breiða út ný tákn og bæta í orðasafnið, hugsanlega daglega. 

Það er þó langt frá því að raddmálin séu stöðnuð eða nýti ekki möguleika sína 

þegar  frásögnin  fer  á  flug.  Í  dæmi (65)  má sjá  dæmi um hljóðorð sem koma fyrir  í  

tæplega tveggja mínútna hluta af uppistandi með grínistanum Lee Evans (2005 01:35:20-
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01:37:10)18. Fyrir utan allan skalann af hljóðorðum, frá [kxxx] og fnk-tsh sem eru fremur 

rík  af  eftirlíkinu,  til  flip-flops og  bangles,  sem  eru  frosin  orð  sem  hafa  vott  af 

hljóðmerkingarbreytum, má i þessari stuttu frásögn finna allar þrjár tegundir handforma 

samkvæmt skilgreiningu Schembris sem kynnt var í  kafla 2. Í  fyrsta lagi stærðar- og 

lögunarhandform.

(65) a. [kxxxxxxx]
b. fnk-tsh, boom-tsh
c. cling, clang
d. flip-flops, bangles
e. big fucking hoops

hringur[S]
f. every time she puts down her hand it sounds like a 

plumber just emptied his bag
opnar[A+A] fellur-niður[A+5]

g. I was still answering the phone for two weeks
svarar-í-símann[1I]

Í  þessu  tilfelli  S  handform sem dregur  hring   (01:35:59).  Í  öðru  lagi  meðhöndlunar-

handform,  tvö  A handform sem opna  píparatöskuna  (01:36:14),  auk  þess  sem önnur 

höndin  heldur  öðru  handfanginu  á  meðan  hin  myndar  A handform sem breytist  í  5 

handform til að sýna 'dót-dettur-úr-töskunni'. Og í síðasta lagi heildarhandform, 1I, fyrir 

símann sem hann svarar í (01:37:00). Varla er hægt að halda því fram að þetta sé tjáning 

sem aðeins nýtir einn tjáningarmáta, eins og Cogill-Koez vill vera láta, eða að raddmálin 

nýti ekki möguleika sína til orðmyndunar með merkingarlega gegnsæjum breytum. Hvar 

mörkin  nákvæmlega  liggja,  milli  þess  sem  talist  getur  orð  og  þess  sem  verður  að 

skilgreina sem látbragð er erfitt að segja. En ljóst er að þau liggja mun lengra í áttina að 

hina lýsandi heldur en virtist við fyrstu sýn. 

18 https://www.youtube.com/watch?v=NK1846lWNpY   
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9. Lokaorð 

Merking er  undirstaða  alls  máls,  en  almennt  er  litið  á  málið  sem samband tákna og 

merkingar  sem í  tímans rás raðast  saman á þann hátt  sem hverju málsamfélagi  þykir 

henta. Form orða er mismunandi í merkingarlegu gegnsæi. Það er að segja, sum orð sýna 

merkingu sína betur en önnur í formi sínu, þó almennt sé gert ráð fyrir því að málleg tákn 

séu mynduð handahófskennt.

Hvert orð, að því leiti sem það er merkingarlega tjáningarríkt, getur 

stofnað, með óskipulagðri hlutdrægni, samband á milli merkingar sinnar 

og  einhvers  síns  hljóðs,  og  síðan  sent  fram  þetta  (eða  þessi)  hljóð  í 

rándýrslega leiðangra inn á svæði þar sem hljóðið er í fyrstu ókunnugt og 

sníkjudýr.  Örlítil  áhersla  stingur  gat  á  ládautt  hlutverk  ákveðins 

hljóðfrumefnis,  og  gárurnar  breiðast  út,  enginn  fær  sagt  hversu  langt. 

(Bloomfield 1895:409)

Almennt  er  gert  ráð  fyrir  því  að  þau  tákn  sem við  notum í  samskiptum okkar  séu 

handahófskennd.  Einhvers  staðar  lumar  málið  kannski  á  einu  eða  tveim dæmum um 

lýsandi  form,  mjámjá og  voffi,  hoho og  mumu,  barnamál.  Munurinn  á  milli  hins 

handahófskennda og hins lýsandi forms er hins vegar ekki eins mikill eða langt frá hvor 

öðru eins  og virðist.  Þetta  tvennt  mætist  í  lýsandi  táknmálsorðum, og  býður birginn 

okkar hefðbundnu hugmyndum um byggingu málsins. Hvað geta þau sagt okkur hinum 

um raddmálin? Og mál yfirleitt?

Hið merkingarlega gegnsæja form sem finnst í svo miklu mæli í táknmálinu hefur 

sérstök tengsl við merkingarmið sitt. Grunnbreyturnar lögun og hreyfing enduspegla þá 

eiginleika sem finnast í merkingu þeirra nafnorða sem það birtist með. Vegna almennrar 

merkingar  sinnar  geta  þau  gengið  í  samband  við  margskonar  orð  sem  hafa  sömu 

eiginleika,  staðið sem innblástur fyrir  myndun nýyrða og einnig sjálf  færst  inn í  hóp 

hinna  föstu  orða  í  orðasafninu,  þar  sem  hinir  lýsandi  eiginleikar  verða  að 

merkingarbreytum, fremur en málfræðibreytum. 

Þær mismunandi skoðanir sem komið hafa fram um lýsandi orð byggjast að mestu 
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á misskilningi er varðar bæði táknmál og raddmál. Þó að breytur hins lýsandi orðs gætu 

verið myndön, þarf ekki svo að vera. Handformið virðist við fyrstu sýn vera aðalatriðið, 

en hreyfing og afstaða eru jafn mikilvæg að minnsta kosti, þegar hið lýsandi form tekur 

að  sér  að  setja  fram staðsetningar  og  afstöðu  vísimiða.  Þó  að  vísandi  og  flokkandi 

eiginleikar komi sterkt fram má segja það um flest öll orð. Öll orð vísa í eitthvað, annað 

hvort hluti í raunheiminum eða önnur orð, og nafnorð, sagnir og fornöfn flokka hvert 

annað í hverri setningu. Af formi hinna lýsandi orða má sjá að um nokkrar tegundir er að 

ræða, svo sem meðhöndlun, heildir og hljóð, en fremur ætti  að líta á þessi form sem 

mismunandi merkingarhópa, svo sem 'jurtir' eða 'húsgögn', fremur en sérstakar tegundir 

handformsaðskeyta.  Setningarlegt  samhengi  fylgir  svo  sambandi  nafnorðsins  og  hins 

lýsandi orðs sem tekur að sér hlutverk nafnorðsins í því samhengi sem við á hverju sinni. 

Merkingarfræðin veitir á margan hátt fleiri leiðir til þess að skoða eðli orða heldur 

en  til  dæmis  setningafræði.  Hún  getur  verið  á  mörkum  málfræðinnar,  sálfræði, 

menningarfræði eða heimspeki, en einnig jafn nákvæm og stærðfræðin, með rökfræði að 

vopni.  Margar  merkingarbreytur  finnast  í  hverju orði  þó ekki  geti  allar  talist  hluti  af 

byggingu formsins. Sögnin að rölta felur til dæmis í sér 'mannvera', 'hreyfing', 'uppréttur', 

'kræklóttur ferill',  'rólegt', og svo framvegis. Engin af þessum merkingarbreytum getur 

talist  hluti  af  byggingu  orðformsins.  Í  lýsandi  orðum  virðast  hins  vegar 

merkingarbreyturnar eiga sér samsvörun í byggingu orðsins og gerir það að verkum að 

þau virðast  undarleg.  Fyrir  utan vísunarmerkingu,  sem er sameiginleg öllum orðum í 

einhverju formi, má skoða ýmsa eiginleika sem merkingarfræðin býður okkur upp á það 

að skoða. 

Í fyrsta lagi er merkingin eins og hún birtist í samhengi, eins og hún er notuð. Í 

sambandi við nafnorð hefur lýsandi orð það hlutverk helst að sýna afstöðu og hreyfingar í 

þeim kringumstæðum sem nafnorðið finnur sig í. Sé lýsandi orðið einangrað sést að til  

þess nýtir það merkingarlegar breytur sem finnast í nafnorðinu, svo sem lögun. Orðaleg 

margræðni  virðist  ekki  vera  mikil  í  táknmálum almennt,  enda  er  það mjög oft  afurð 

þróunar sem leiðir til þess að mismunandi merkingar fá sama form, og eitt orðform þróar 

með sér nýjar merkingar. Nokkur tákn eru mjög svipuð í pörum eins og sagnorð/nafnorð, 

til  dæmis ARFUR/ERFA, en í  einhverjum tilfellum er spurning hvort  slik skipting sé 
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þörf.  Sé  hið  lýsandi  orð  tekið  sem einrætt  þarf  að  samræma merkingu  þess  öll  þau 

mismunandi  samhengi  og öll  hin mismunandi  nafnorð sem það getur  birst  með.  Enn 

verður niðurstaðan sú að um lýsingu sé að ræða þar sem áberandi eigindi nafnorðsins eru 

nýtt til að sýna sambönd á milli vísimiða. Þessi niðurstaða er enn frekar staðfest með því 

að  handform  lýsandi  orða  geta  ekki  tekið  þátt  í  merkingarlegum  frávikum  eða 

afbrigðilegheitum. Væru þau einungis flokkandi væri merkingarlega hægt að framleiða 

slíkt. Samsetningar eins og fuglssporður, eða ferkantaður þríhyrningur eru merkingarlega 

afbrigðilegar, en ekkert í orðmyndun eða setningafræði segir að þessar samsetningar séu 

rangar. Heil lýsandi orð geta tekið þátt í slíkri samsetningu, og hreyfing getur þar skipað 

stóran sess,  en  handformið verður  að samsvara nafnorði  sínu,  annars  telst  það rangt. 

Þegar það er notað getur það svo einungis nýst til að lýsa hlutkenndum hugtökum svo 

sem 'bíll' eða 'maður' en ekki huglægum eins og 'arfur' eða 'efni'. Enn og aftur eru það 

merkingarbreytur nafnorðsins sem ráða því, ekki einungis hvaða handform kemur við 

sögu, heldur einnig hvort að það er notað yfirleitt. Allt bendir þetta til þess að lýsandi orð 

séu fremur notuð til að lýsa heldur en flokka eða vísa og að þær breytur sem notaðar séu 

eigi í mjög sterku sambandi við merkingarmið sín. 

Merkingareinkenni  flokkara  eru  helst  þau  að  þeir  setja  ákveðna  merkimiða  á 

nafnorð og nanforðaflokka. Orðmyndunareinkenni þeirra eru þau að vera greinilegt frjálst 

eða bundið myndan. Séu  orðmyndunarbreyturnar í lýsandi orðum sambærilegt fyrirbæri 

er  erfitt  að  samræma  skilgreiningu  þeirra  sem  myndön  og  orðmyndun  sem  finnst  í 

táknmálum  almennt.  Þegar  fjallað  er  um  lýsandi  orð  er  helst  að  líta  á  þau  sem 

sagnaflokkra, en það eru myndön sem festast á sagnir eða sagnstofna, og flokka vísimið 

eftir  ýmsum eiginleikum,  í  tilfelli  lýsandi  orða,  lögun  og ferli.  Samkvæmt  skiptingu 

Schembri  á tegundum handforma er hægt að velja  um handform eftir  tilgangi þeirrar 

samsetningar sem um er að ræða, það er heildarhandform, meðhöndlunarhandform eða 

lögunar-  og  stærðarhandform.  Í  raddmálum er  einnig  hægt  að  velja  um mismunandi 

flokkara en eins og áður sagði  er  eitthvað frelsi  fyrir  hendi  til  að velja flokkara sem 

yfirleitt  eru  ekki  notaðir  um  nafnorðið,  til  dæmis  í  húmorstilgangi.  Hin 

merkingarfræðilega athugun sýndi að ekki er hægt að gera slíkt með handform í lýsandi 

orðum, handformið verður að passa við merkingarbreytur vísimiðsins. Sama er að segja 
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um  sama  handform  með  mörgum  nafnorðum,  það  er  sama  flokkara  með  mörgum 

nafnorðum sem falla undir sama flokk. handformin í táknmálinu verða að passa við sömu 

merkingarbreytur í nafnorðunum í öllum tilvikum. Handform (og aðrar myndunarbreytur) 

lýsandi orða er því varla hægt að kalla flokkun, því grunneiginleiki flokkarans, flokkunin, 

er  einungis  hliðareinkenni  sem fylgir  raunverulegum tilgangi  handformsins,  að standa 

fyrir  vísimið  í  framsetningu  umsagnarliða.  Ef  að  handformið  passar  ekki  við 

merkingarbreytur nafnorðsins, oftast lögun, þá er það rangt og ekki hægt að nota það. 

Myndunarform  nafnorðsins  hefur  ekki  áhrif  á  lýsandi  orðið,  einungis 

merkingarbreyturnar. 

Oftast er gert ráð fyrir því að myndunarform orða séu gerð úr myndönum, sem séu 

minnstu merkingarbæru einingar  þeirra.  Með merkingarprófi  er  hægt að finna margar 

slíkar einingar sem eiga sér greinilega sjálfstæða merkingarlega tilvist. Ekki er víst að svo 

sé hægt að segja um handform lýsandi orða þó að þau virðist  vera merkingarbær,  en 

fyrirvara þarf til þess að sleppa þeim í gegn um það próf sem hér var nýtt til að greina 

merkingarberandi myndanabreytur. Þessi fyrirvari er nýttur í umfjöllunum um raddmál til  

að  komast  í  kring  um  tvö  vandamál  sem  koma  upp  um  leið  og  fjallað  er  um 

merkingareiningar. Annars vegar er um að ræða myndanabreytur sem að eru greinilega 

myndön,  það  er  að  segja,  hafa  greinilegt  form  og  tilgang  í  orðmyndun,  en  enga 

greinanlega merkingu, svo sem cran í cranberry. hins vegar breytur sem virðast hafa mjög 

greinilega merkingu,  en eru ekki  greinanleg sem myndön. Hvort  sem um er að ræða 

handahófskennt val á einkennum vísimiðsins eða skipulagt kerfi orðmyndunar í tilfelli 

lýsandi orða í táknmálum, verður að taka það með í reikninginn að ýmis fyrirbæri sem 

valda hugmyndinni um myndanið erfiðleikum, svo sem innskeyti og umskeyti, þar sem 

myndanið  sýnir  aðra  hegðun  en  ætti  að  sjást  væri  orðmyndun  einungis  samsetning 

myndana í strengi. 

Svo virðist sem handform og aðrar orðmyndunarbreytur lýsandi orða í táknmálum 

séu lýsandi  dæmi um annars  konar  orðmyndun sem nýtir  breytur,  mjög oft  formlega 

gegnsæjar, sem eru minni heldur en myndanið. Í þessari orðmyndun eru táknaðar margar 

þær sömu merkingarbreytur sem sjást í flokkarakerfunum, en munurinn er helst sá að 

orðmynduanrbreyturnar sýna í formi sínu samsvörun við þær merkingarbreytur sem þær 
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standa fyrir. Það er að segja, til dæmis hljóðið [r] fyrir hluti sem rúlla eða eru óreglulegir, 

[p] í enda orða fyrir hluti sem enda snögglega, og svo framvegis. Sé þetta kerfi yfirfært 

yfir  á táknmál sést  að þessi  orðmyndun hefur  einnig margt sameiginlegt með lýsandi 

orðum, og þá helst uppruni formsins, en það fæst beint úr merkingarbreytum vísimiðsins. 

Til þess að þessi samanburður gangi upp þarf að gera ráð fyrir því að raddmál nýti 

einnig merkingarlega gegnsæjar orðmynduanrbreytur sem ekki geta talist  myndön,  og 

hafi mikið of slíkum breytum, jafnvel  í sama mæli og í táknmálum, þó að hljóðeiningar 

fyrir form verði aldrei eins gegnsæjar og myndeiningar táknmálanna. Einnig er munur á 

virkni  í  tjáningarmátunum tveim,  en raddmálin  hafa þróast  lengur  og því  hugsanlega 

komin yfir  það skeið sem táknmál fara í gegn um nú, þar sem þörf er  á mjög virkri 

orðmyndun til  að byggja orðaforða og orðasafn.  Þrátt  fyrir  það má einnig sjá svipuð 

einkenni í raddmálum og táknmálum, svo sem innskot aukaeininga til að breyta merkingu 

orðs eða orðstofns, fljótanleiki orðmyndunarinnar, hversu merking þeirra er komin undir 

samhenginu og hversu fljótt þau geta myndast og færst yfir í orðasafnið. 

 Tvennt þarf að leggja áherslu á í sambandi við þessi orðmynduanrkerfi. Annars 

vegar það að hvert kerfi er sérstakt og ákvarðast af menningu og hljóðkerfi málsins sem 

það birtist í, og hins vegar að ekki er hægt að setja niður ákveðnar línur um það hvar 

einingar hætta að vera gegnsæjar. Eins og mannlegum málum er eðlislægt þarf ekki að 

vera  formlegt  samband  milli  forms  og  merkingar  til  að  orðið  skiljist.  Margar 

handahófskenndar breytur taka sér merkingu, gegnsæjar breytur missa merkingu, og alltaf 

er eitthvað handahófskennt við það hvaða breytur taka hvaða merkingu og hvernig kerfin 

byggja upp orðmyndun sína og hljóðfræðilegt form. Þannig þróast kerfin með málinu, og 

þó að margar einingar virðist byggjast á einhverju sameiginlegu öllum málum, og séu þar 

af leiðandi mjög líkar á milli mála, er það oft að miklu leiti líkari milli skyldra mála en 

óskyldra. 

Það að táknmál virðist öll hafa sameiginlegar einingar gæti skýrst af því sem áður 

hefur verið nefnt, að myndræn framsetning málsins henti mjög vel til að tjá myndræna 

atburði. En einnig gæti hér verið um að ræða mikilvæga vísbendingu um það hvernig mál 

almennt  nýta  sér  möguleika  sína  til  orðmyndunar  á  þeim  skeiðum  sem  mikillar 

orðmyndunar er þörf. Stærsta skrefið er að leyfa að gert sé ráð fyrir  breytum minni en 
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myndan, en þá er hægt að taka inn svo margt sem annars týnist, svo sem innri hreyfing í  

handformum lýsandi orða, sem oft breytir merkingu þess. Þá er líka hægt að gera grein 

fyrir öllum einingum í öllum orðum sem virðast að einhverju leiti hafa merkingu þó það 

sé ekki hægt að setja fram formlega skilgreiningu. 

Einnig er hægt að líta á hljóðmerkingu og myndrænar framsetningar sem lag ofan 

á  málfræðinni,  kremið  á  kökunni  ef  svo  mætti  að  orði  komast,  frekar  en  hnúta  á 

málfræðispotta. 

Hafa þarf í huga að táknmál eru til í munnlegri hefð og mikilli frjósemi, þau eru á því 

stigi málþróunar sem nýtir og þarf að nýta alla möguleika, því ekki að nýta sína lýsandi 

máltilfinningu. Orðmyndunarfræðin getur haft gott af því að skoða aðeins þá möguleika 

sem það hefur til þess að nýta smáar breytur til blæbgrigðabreytinga í merkingu orða. 

Eða með orðum Andersons (291):

Ef við komum fram við myndun orðs sem þann hátt  sem það er skylt 

öðrum orðum í gegn um reglukerfi, fremur heldur en hvernig hægt er að 

setja það saman úr myndönum í innvortis flókna byggingu, munum við 

geta gert eðlilega grein fyrir hörgul á vísunum í slíka byggingu í lögmálum 

náttúrulegra mála. Við getum einnig haldið fram þeirri lágmarks- (og þar 

af leiðandi hagkæmustu) kenningu að það sem við sjáum þegar við horfum 

á byggingu orða sé það sem við fáum, tenging hljóðs við merkingu (og 

setningagerð). Punkt.
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