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Útdráttur 

Margbrotið eðli tungumála manna á sér enga hliðstæðu í dýraríkinu. Engin önnur 

tegund kemst nálægt manninum í myndun flókinna merkingarbærra hljóða. Þættir eins 

og stór heili, svæði Broca og Wernicke, spegilfrumukerfið og FoxP2 genið eru líffræðiegir 

eiginleikar tungumála sem hafa varðveist vel í þróun Homo. Varðveisla þessara 

eiginleika bendir til að félagslegt nám, þar á meðal tungumál, hefur verið mikilvægt í 

þróunarsögu mannsins. Félagslegt nám manna er þess eðlis að það safnast (e. 

cumulates) og tekur breytingum með tíma sem er ein helsta forsenda tungumála þar 

sem einn einstaklingur gæti ekki uppgötvað heilt tungumál á einni ævi. Hvernig 

tungumál kom til sögunar er enn mikið deiluefni innan líffræðilegrar mannfræði. Margir 

telja að tungumál hafi að öllum líkindum átt sér sameiginlegan uppruna í Afríku og 

dreifst um heiminn með útbreiðslu nútímamannsins. Fræðimenn deila um hvort uppruni 

tungumála hafi verið skyndilegur eða gerst jafnt og þétt í þróunarsögu mannsins. Þeir 

deila einnig um í hvaða félagslega samhengi tungumál hefur átt upptök sín. Þessi ritgerð 

sýnir að líklegra er að tungumál hafi þróast hægt yfir tíma í þróunarsögu mannsins en 

orðið mun flóknara með komu nútímamannsins þar sem menningarleg þróun mótaði 

tungumál í það sem þekkist í dag.  
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Abstract 

There are no parallels to the complexity of human language in the animal kingdom. No 

other species can form as complex and meaningful sounds as humans. Brain size, the 

Broca and Wernicke areas, mirror-neuron system and the FoxP2 gene are biological 

factors that have been well preserved and evolved for a long time in human evolution 

history. The preservation of these biological factors can indicate that social learning, 

including language, has been important for the survival of Homo sapiens. Human social 

learning cumulates and changes over time which is a crucial factor for human language 

because a language can not be invented in a person‘s lifetime. How language originated 

is still much up for debate. Many scholars think that language originated in Africa and 

spread from there with anatomically modern humans. Scholars debate whether 

language originated suddenly with modern humans or if there was a long gradual 

evolution of language. It‘s also up for debate in what social context language originated. 

This essay shows that most likely language evolved slowly over time but became more 

complex with Homo sapiens where cultural evolution molded language into what is  

known today.
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Þakkir 

Ég vil nota þetta tækifæri til að þakka þeim einstaklingum sem stutt hafa við mig í 

gegnum þessa ritgerð og námsferil minn. Í fyrsta lagi vil ég þakka Agnari leiðbeinanda 

mínum í þessu verkefni fyrir aðstoðina. Einnig vil ég þakka Soffíu Láru kærustunni minni 

fyrir að sýna mér mikla þolinmæði í öllu stressinu sem fylgdi því að skrifa þessa ritgerð. 

Að lokum vil ég þakka móður minni Ástu Kristjönu fyrir að sýna námi mínu í gegnum 

síðasliðin þrjú ár mikinn áhuga og nenna að fara yfir allar ritgerðir sem ég skrifaði, þ.á.m. 

þessa, sem hefur reynst mér ómetanlegt og ég er henni afar þakklátur. Ég elska þig 

mamma. 

 

Pabbi, þú ert líka frábær. 
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1 Inngangur

Uppruni mennskra tungumála hefur vakið forvitni manna í gegnum aldirnar. Tungumál 

manna er flókið þar sem margir líffræðilegir og menningarlegir þættir spila saman til að 

mynda flókið kerfi hljóða, tákna og hugsana til að búa til merkingu og miðla þekkingu 

manna á milli. Tungumál er einn af þeim þáttum sem lætur manneskjur standa upp úr í 

samanburði við önnur dýr. Það gerir mönnum kleift að mynda tengsl, kenna, róa, gleðja, 

særa, ljúga o.s.frv. sem endurspeglar flókið eðli félagslegrar hegðunar mannsins. 

Tungumál gerir fólki einnig kleift að plana langt fram í tímann og miðla þekkingu um alls 

kyns vandamál sem gætu komið upp. Á tímum breytilegs veðurfars í þróunarsögu Homo 

hefur því líklega verið mjög mikilvægt að geta kennt og lært viðbrögð við umhverfinu á 

sem einfaldastan og stystan máta (Badets og Osiurak, 2017). Það er líklegt að tungumál 

hafi verið mikilvægt fyrir samskipti barna og mæðra þegar heili manna fór stækkandi og 

meiri tími fór í umönnun barna (Falk, 2016). Þó er ekki neitt vitað fyrir víst um uppruna 

tungumála en fræðimenn hafa keppst um að finna út í hvaða samhengi tungumál gæti 

hafa þróast. 

Í þessari ritgerð er reynt að gera mikilvægum eiginleikum tungumála skil. Reynt er 

að sýna fram á flókið eðli tungumála og þær hindranir sem hafa staðið í vegi fyrir 

rannsóknum á þessu sviði en á sama tíma er gerð tilraun til að sýna fram á hvaða 

þekkingu mennirnir hafa nú þegar og hvaða hugmyndir gætu verið líklegri en aðrar. Hins 

vegar þótti mikilvægt að gefa eðli tungumálanna sjálfa einnig ágæt skil þar sem 

tungumál manna er frábrugðið öllum öðrum samskiptaleiðum sem þekkist í 

lífheiminum. Ritgerðinni er skipt í þrjá hluta þar sem reynt er að útskýra mikilvæga 

þekkingu sem tengist uppruna tungumála í hverjum þætti en þó á nokkuð ólíkan hátt. 

Fyrsti hluti er umfjöllun um líffræðilegar forsendur tungumála og hvað þær geta sagt til 

file:///C:/Users/Jóhann/Documents/Mannfræði/3.%20ár/BA%20ritgerð/BA%20ritgerð%20í%20sniðmáti%207.%20maíYF%20(1).docx%23_Toc481963716
file:///C:/Users/Jóhann/Documents/Mannfræði/3.%20ár/BA%20ritgerð/BA%20ritgerð%20í%20sniðmáti%207.%20maíYF%20(1).docx%23_Toc481963716
file:///C:/Users/Jóhann/Documents/Mannfræði/3.%20ár/BA%20ritgerð/BA%20ritgerð%20í%20sniðmáti%207.%20maíYF%20(1).docx%23_Toc481963717


9 

um uppruna, í öðru lagi umfjöllun um skyldleika tungumála og í þriðja lagi verður fjallað 

um hugmyndir um uppruna tungumála.  

Í öðrum kafla er farið yfir líffræðilegar forsendur sem þarf til tungumálanotkunar. 

Þar er byrjað á því að fjalla um hvað heili manna getur sagt um tungumálanotkun þeirra. 

Einnig er komið inn á stækkun heilans sem bendir til þess að val hafi verið fyrir aukinni 

vitsmunagetu manna (Jobling, Hollox, Hurles, Kivisild og Tyler-Smith, 2014). Svæði Broca 

og Wernicke hafa í gegnum tíðina verið skoðuð sem svæði heilans sem gegna 

lykilhlutverki í tungumáli manna. Skemmd á þeim svæðum valda annars vegar málstoli 

Broca (e. Broca‘s asphasia) og hins vegar málstoli Wernicke (Wernicke‘s asphasia) sem 

þýðir að líklegt er að val hafi verið fyrir varðveislu á þessum svæðum þar sem þau eru 

mikilvæg tungumálum (Jobling, Hollox, Hurles, Kivisild og Tyler-Smith, 2014). Frekari 

líffræðilegir eiginleikar sem nauðsynlegir eru tungumálum eru talfæri manna, FoxP2 

genið og hæfileiki manna til að nema formgerð tungumála og leggja merkingu í hana. 

Einnig hefur Arbib (2005; 2009; 2016) haldið því fastlega fram að ein forsenda 

tungumála manna byggist á flóknu taugakerfi sem kallast spegilfrumukerfið (e. the 

mirror-neuron system) og þekkist í öðrum apategundum. Hann telur að kerfið sé 

forsenda fyrir félagslegu námi sem er hvati tungumálanáms, en hugmyndir hans eru þó 

umdeildar. 

Í þriðja kafla eru hugmyndir um skyldeika tungumála. Skyldleiki tungumála getur 

sagt okkur mikið um eðli tungumála og mögulegt upphaf. Tungumál erfist með 

breytingum þar sem stökkbreytitíðni þeirra er mun hærri en gerist í líffræðilegum 

erfðum. Samanburðamálvísindi hafa skoðað formgerð tungumála og orðaforða til þess 

að leggja mat á skyldleika tungumála. Mismunandi tungumál sýna merki þess að eiga sér 

forverahóp. Niðurstöður rannsókna á tengslum tungumálahópa og breytileika í 

hljóðönum sýna að sennilega eigi nútímatungumál sér forverahóp eða hópa í Afríku sem 

síðar hafi dreifst um heiminn með útbreiðslu nútímamannsins. Eftir útbreiðslu Homo 

sapiens hefur menningarlegt val og tilviljanakenndar stökkbreytingar verkað á tungumál 

og myndað þann mikla fjölbreytileika í tungumálum sem þekkist í dag. 

Fjórði kafli fjallar svo um mögulegan uppruna tungumála. Þar er byrjað á að fjalla 

um mun á samskiptum manna og annara dýra en þá einkum mannapa. Nokkrar 

hliðstæður eru í samskiptum manna og mannapa. Menn eru með töluvert flóknara 

samskiptaform en mannapar en þó geta t.d. samskipti simpansa sagt mikið til um hvaða 
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breytingum samskipti manna tóku frá sameiginlegum forvera þeirra og manna. Einnig er 

fjallað um mismunandi tilgátur um upphaf tungumála þar sem tekin er fyrir 

látbragðstilgátan sem segir að tungumál hafi þróast fyrst sem látbragðskerfi með 

örfáum stikkorðum en talmál hafi ekki komið að fullu fyrr en með tilkomu mannsins og 

réttra talfæra. Skiptar skoðanir eru enn þann dag í dag meðal fræðimanna um uppruna 

tungumála. Számadó og Szathmáry (2006) segja að finna þurfi eiginleika í þróunarsögu 

mannsins sem eru einstakir manninum þar sem tungumál manna er einstakt. Fjallað 

verður um umdeildar hugmyndir Dunbar (1996) um að tungumál hafi byrjað til að 

mynda og viðhalda félagslegum tengslum sem staðgengill feldsnyrtingu (e. grooming) 

þegar menn fóru að missa feldinn og hópar þeirra manna fóru að stækka. Einnig verður 

tekin fyrir hugmynd Falk (2004; 2016) um að tungumál hafi byrjaði í samskiptum móður 

og barns í kjölfar uppréttrar göngu og þegar manntegundir misstu feldinn. En aðal 

áhersla kaflans er að sýna fram á að tungumál hefur líklega byrjað og þróast í sama 

samhengi og það er notað í dag. 

Í þessari ritgerð er leitast við að svara eftirfarandi spurningum: Hvaða líffræðilegu 

þætti þarf til tungumálanotkunar og hvað geta þeir sagt okkur um þróun tungumála? 

Hvað vitum við um uppruna tungumála og hvaða félagslegu þættir gætu hafa leitt til 

þess að tungumál manna kom til sögunnar? Líklegt þykir að tilurð tungumála hafi verið 

til að miðla upplýsingum frá kynslóð til kynslóðar þar sem það gæti hafa verið mikilvægt 

í breytilegum umhverfisaðstæðum og með framþróun verkmenningar að geta miðlað 

þekkingu á sem markvissastan máta. 
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2 Líffræðilegar forsendur tungumálanotkunar 

Í gegnum náttúrulegt val í þróun mannsins hafa ákveðin líffæri mannsins mótast og 

sérhæfst til tungumálanotkunar (Nielsen og Tortora, 2014). Futuyama (2005) skilgreinir 

náttúrulegt val sem „stefnufastar breytingar í hæfni líffræðilegra vera með breytilegar 

svipgerðir“1 (bls. 250). Gagnslausar stökkbreytingar sem hafa áhrif á svipgerð og taka 

orku eiga það til að vera valdar út í gegnum náttúrulegt val. Dæmi um það er að sum dýr 

sem lifa í hellum missa augun eða a.m.k. virkni augna sinna vegna notkunarleysis. Deilt 

er um ástæðu þess en líkleg skýring er sú að þar sem mikil orka fer í að mynda og 

viðhalda þessum líffærum dregur það orku frá öðrum mikilvægari eiginleikum sem væru 

nytsamlegir. Þess vegna hverfa slíkir ónauðsynlegir eiginleikar t.d. í gegnum tíma og með 

genaflökti (Futuyama, 2005). Þó það þýði ekki að allir ónauðsynlegir eiginleikar lífvera 

hverfi gefur þetta vísbendingu um að ákveðnir kostnaðarsamir þættir í þróun mannsins, 

eins og stækkandi heili og flóknara atferli, hafi verið mjög nytsamlegir tegundinni og 

sterkt jákvætt náttúrulegt val hafi leitt til þess að þessir þættir varðveittust vel (Jobling, 

Hollox, Hurles, Kivisild og Tyler-Smith, 2014). 

2.1 Stærð og talsvæði heilans 

Heili manna er einstakur á þann hátt að hann er aðlagaður því að meðtaka og vinna úr 

upplýsingum með örvun og býr til merkingu úr þeirri örvun eftir ómeðvituðum og 

lærðum algóritma. Dæmi um slíkan algóritma er táknræn merking og málfræðireglur 

tungumála sem lærast ómeðvitað við ungan aldur (Falk, 2016). Allir eru sammála því að 

hæfileiki manna til að nota tungumál tengist því að heili þeirra er óeðlilega stór miðað 

við önnur dýr. Þó er enginn algjörlega viss um hvers vegna. Yfirburða vitsmunaleg hæfni 

Homo sapiens er þó óneitanlega tilkomin vegna stækkandi heila (Hurford, 1999).  

Ekki er vitað mikið um heilastærð Hóminína sem voru uppi fyrir meira en 3,5 miljón 

árum. Þó er talið mjög líklegt út frá rannsóknum á fornleifum Sahelanthropus (~6,7 

miljón árum síðan) og Ardipithecus (~4,4 miljón árum síðan), sem höfðu höfuðlag sem 

svipar til apa, að heilastærð hafi ekki breyst mikið þar til fyrir um þremur miljónum ára. 

Frá þeim tíma hefur hlutfallsleg heilastærð manntegunda farið nokkuð ört vaxandi og 

náði hámarki í Homo neanderthalensis eða neanderdalsmanninum sem hafði um 1600 

cm3 heila. Karlkyns Homo sapiens hafa um 1260 cm3 heila en kvenfólk 1130 cm3 og það 

                                                      
1
 Any consistent difference in fitness among phenotypically different classes of biological entities 
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er þrefalt til fjórfalt stærri heili heldur en Australopithecusarnir höfðu sem uppi voru 

fyrir ~5,6 - 1,2 milljón árum en heilastærð þeirra var svipuð heilastærð nútíma mannapa. 

Þó er stærð heila mjög breytileg eftir einstaklingum en það sem mestu máli skiptir er að 

hlutfallsleg stærð heila manna er mikil sem er talin ein helsta ástæðan fyrir 

vitsmunalegum hæfileikum mannsins (Falk, 2016; Cosgrove, Mazure og Staley, 2007).  

Það dugir hinsvegar ekki einungis að hafa stóran heila til þess að hafa tungumál. 

Hlutfallsleg stærð heila manna hefur verið nokkuð svipuð síðustu ~190.000 árin en þó 

benda fornleifafræðileg gögn til þess að táknræn hugsun manna hafi tekið mikið stökk 

fyrir um 50.000 árum síðan (sjá kafla 4.6). Talið er að heili manna hafi verið tilbúinn fyrir 

fullkomið nútímatungumál þegar líffærafræðilegur nútímamaður (e. anatomically 

modern human) kom á sjónarsviðið. Menningarleg þróun átti svo eftir að eiga sér stað til 

þess að færa tungumál frá því að vera líklega fyrst og fremst byggt á látbragði og 

stikkorðum yfir í flæðandi tungumál eins og tíðkast í dag (Arbib, 2016). 

Neanderdalsmenn höfðu líka hlutfallslega stóran heila en þó ert deilt um hæfni þeirra til 

að nota tungumál. Margir telja að þeir hafi líklegast geta tjáð sig nokkuð með látbragði 

og stikkorðum sem sést á verkfæragerð þeirra og veiðihæfni. Fornleifafundir hafa sýnt 

fram á að neanderdalsmenn hafi haft tungubein en hins vegar hefur barkakýli þeirra 

líklegast verið illa staðsett og tunga þeirra of stór til þess að geta myndað eins mikið af 

flóknum hljóðum og nútímamaðurinn (Gibbons, 1992). Af þessu má álykta að stór heili 

hefur líklega mikið að segja um getuna til að búa yfir flókinni táknrænni hugsun og þar af 

leiðandi tungumáli en þó þurfa fleiri þættir að koma til. 

Þau svæði heilans sem í gegnum tíðina hafa mest verið skoðuð í sambandi við 

tungumál eru svæði Broca og Wernicke. Þegar talað er um svæði Broca og Wernicke í 

líffræði og málvísindum er vísað annars vegar í svæði heilans sem franski skurðlæknirinn 

Paul Broca uppgötvaði og birti fyrstu rannsóknir sínar árið 1861. Svæði Broca þekur tvo 

þriðjunga af neðri ennisfellingu heilans og uppgötvaði hann málfræðilegt mikilvægi þess 

á fólki sem hafði hlotið skaða á því svæði (Tremblay og Dick, 2016). Skaði á svæði Broca 

veldur málstoli Broca sem lýsir sér þannig að manneskja getur einungis sagt eitt til þrjú 

orð í einu áður en hún hikar. Svæðið hefur áhrif á stjórnun talfæranna (sjá kafla 2.3) en 

þó hafa nýlegar rannsóknir sýnt fram á að fólk með málstol Broca geti hermt 

reiprennandi eftir máli en þó eingöngu í rauntíma. Það bendir til þess að svæði Broca sé 
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mikilvægt svo menn geti talað en er þó einungis einn hluti af enn stærra kerfi 

(Fridriksson, Hubbard, Hudspeth, Holland, Bonilha, Fromm og Rorden, 2012).  

Hins vegar er það svæði Wernicke sem nefnt er í höfuðið á þýska taugafræðingnum 

Carl Wernicke. Þrettán árum eftir að Broca hafði birt niðurstöður sínar birti Wernicke 

rannsóknir sínar á tveimur sjúklingum sem höfðu hlotið skaða á efri gagnaugafellingu 

heilans. Þessir einstaklingar áttu í erfiðleikum með að skilja orð og setningar þó að 

framsögn þeirra á orðum hafi verið ólöskuð. Wernicke komst því að þeirri niðurstöðu að 

þetta svæði heilans væri mikilvægt fyrir tungumálaskilning mannsins og hefur skaði á því 

svæði heilans verið nefndur málstol Wernicke (Tremblay og Dick, 2016).  

Almennt er talið að skilgreiningar á staðsetningu þessara svæða séu úreltar eða 

allavega yfirleitt ósamhljóða. Broca og Wernicke skilgreindu svæðin fyrir um 150 árum 

en framfarir í taugafræðum hafa verið miklar. Ágreiningurinn er þá yfirleitt um 

nákvæma staðsetningu svæðanna en ekki hvort þessi svæði séu til. Hvar svo sem svæðin 

eru nákvæmlega hefur einnig komið í ljós að tengingin við tungumál er ekki alveg jafn 

einföld og haldið var í fyrstu. Sýnt hefur verið fram á ólíklegt sé að eitt svæði heilans geti 

ráðið öllu um ákveðna starfsemi líkt og tungumál. Það verður að taka til greina samskipti 

þessara svæða við önnur mikilvæg svæði heilans til að fá skýra mynd um samband tauga 

og tungumáls. Bæði svæði Broca og Wernicke eru staðsett á vinstra heilahveli 

langflestra manna þó að undantekningar séu þar á en það virðist ekki koma að sök 

hvoru megin það er. Hins vegar gerir það höfuðkúpu manna örlítið ósamhverfa sem 

hefur hjálpað fornleifafræðingum til að meta hvenær þessi svæði komu til (Cavalli-

Saforza og Cavalli-Saforza, 1995). Höfuðkúpurannsóknir á Homo habilis og Homo 

erectus benda til þess að þeir hafi líklega haft nokkuð stórt Broca og Wernicke svæði 

sem gæti þýtt að getan til að tala nái aftur um tvær miljónir ára. En eins og kom fram 

hér fyrr höfðu neanderdalsmenn líklega ekki flókið talmál en voru með stórt Broca og 

Wernicke svæði og því er stærð svæðanna eitt og sér ekki endilega merki þess að 

tegund geti talað (Pagel, 2012). Svæði Broca og Wernicke hafa samt sem áður veitt 

mikilvæga innsýn í þróun tungumála og mikilvægi heilabyggingar mannsins (Tremblay og 

Dick, 2016). 

Talið er að spegilfrumur (e. mirror-neurons) gegni mikilvægu hlutverki í tungumáli 

manna. Rannsóknir hafa sýnt fram á að spegilfrumur eru til staðar í öpum og því er gert 

ráð fyrir að þær séu til staðar í öllum prímötum, þar á meðal mönnum og gegna því 
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hlutverki að þekkja og meta áform og aðgerðir annarra. Spegilfrumur senda ekki 

einungis taugaboð þegar einstaklingur gerir eitthvað ákveðið heldur líka þegar hann 

fylgist með öðrum einstaklingi gera svipaða athöfn (McNeill, 2012). Arbib (2009) hefur 

sett fram þá tilgátu að tungumál hafi þróast út frá framvindu spegilfrumukerfisins í 

svæðum heilans eins og Broca svæðisins. Hann telur að svæði heilans sem spegla áreiti, 

til dæmis Broca svæðið og eru mikilvæg til félagslegs lærdóms, innihaldi spegilfrumur en 

þó hefur enn ekki fundist haldbær sönnun fyrir því. Spegilfrumukerfið gegndi þá því 

hlutverki að mynda svokölluð frumtungumál (e. protolanguages) sem byggðust að 

mestu á látbragði og stikkorðum en myndu skorta setningarbyggingu og flóknari þætti 

tungumála (sjá kafla 4.2). Arbib (2005) rannsakaði spegilfrumukerfi í öpum. Hann komst 

að því að staðsetning spegilfrumna sem senda taugaboð þegar apar grípa í greinar eða 

fylgjast með öðrum gera það sama eru á svæði sem kallað er F5 í heila apanna. Svæði F5 

er ekki í mönnum en Arbib heldur því fram að ef litið er til þróunar heilans frá því menn 

og apar áttu sameiginlegan forvera væri svæði F5 líklegast á því svæði sem Broca er í 

mönnum. Af því dregur hann þá ályktun að Broca svæði manna innihaldi 

spegilfrumukerfi sem sé mikilvægt mannlegu tungumáli. 

2.2 Tungumálagen 

Gen og tungumál eiga það sameiginlegt að geta sagt margt til um uppruna og útbreiðslu 

manna (Gray og Atkinson, 2003). DNA inniheldur allt erfðaefni manna og er fjölliða sem í 

grunninn er byggð á milljörðum kirna. Til eru fjögur mismunandi kirni en munurinn á 

þeim fer eftir því hvaða niturbasi tengist þeim. Þessir fjórir mismunandi niturbasar eru 

adenín, týmín, gúanín og sítósín og hvert þeirra binst saman við sykru (deoxyríbósa) sem 

tengist að minnsta kosti einum fosfathópi. Niturbasarnir eru þó eini hluti kirna sem bera 

einhverjar erfðaupplýsingar. Hvert þessara kirna parast og mynda basapör en í hverri 

frumu manna eru um 6 milljarðar basapara. Uppröðun þessara kirna segir til um hvaða 

amínósýrur eru framleiddar og svo hvaða prótein eru framleidd. Þessar raðir kirna sem 

framleiða prótein eru kölluð gen. Þau gen sem mynda manneskju erfir hún frá foreldrum 

sínum við getnað (Jobling, Hollox, Hurles, Kivisild og Tyler-Smith, 2014). 

Forkhead box protein P2 eða FoxP2 er prótein framleitt af samnefndu geni á litningi 

7 í mönnum (Corballis, 2007). FoxP2 er mest rannsakaða genið sem tengist 

tungumálanotkun. Stökkbreyting á FoxP2 geninu veldur málþroskaröskun (e. 
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developmental verbal dyspraxia) þar sem skerðing verður á talmáli einstaklinga og 

einnig hefur það áhrif á getu þeirra til setningabyggingar án talmáls (Jobling, Hollox, 

Hurles, Kivisild og Tyler-Smith, 2014). Talið er mögulegt að FoxP2 gegni mikilvægu 

hlutverki við að tengja talmál og hljóð saman við spegilfrumukerfið. 

Erfðafræðirannsóknir hafa sýnt fram á að svipuð gen og FoxP2 finnist líka í ákveðnum 

tegundum söngfugla sem og sumum prímötum. Það bendir til að tungumál gæti hafa átt 

sér eins konar forveragen sem á rætur að rekja til sameiginlegs forvera manna og 

ákveðinna söngfugla sem síðar tók stökkbreytingum og varð mikilvægt í erfðamengi 

mannsins (Corballis, 2008). Fisher og Scharff (2009) hafa sýnt fram á að mýs sem hafa 

skert FoxP2 eiga erfiðara með að læra ákveðnar hreyfingar og söngfuglar með skert 

FoxP2 eiga oft erfiðara með að læra ákveðin hljóð og jafnvel þó menn hafi FoxP2 

stökkbreytingu einungis á öðrum litningi þá veldur það tungumálaörðugleikum. Þá sýna 

þeir fram á að FoxP2 sé nauðsynlegt til náms á tungumáli og mikil varðveiting gensins í 

mönnum bendir til þess að félagslegt nám sé tegundinni afar mikilvægt. FoxP2 er samt 

sem áður ekki eina genið sem stjórnar tungumáli manna en rannsóknir á því geni ýta 

undir þær hugmyndir að getan til tungumálanáms liggi að stórum hluta í geni sem hefur 

verið varðveitt í manninum í langan tíma (Corballis, 2008; Mesoudi, McElligott og Adger, 

2011).  

2.3 Talfæri  

Tungumál er eitt mikilvægasta og sérstakasta verkfæri sem manneskjan býr yfir. 

Búnaðurinn sem þarf til að nota þetta verkfæri er heili sem er fær um að túlka flókin 

táknræn samskipti og talfæri en miðillinn er hljóðbylgjur sem ferðast í gegnum loftið. 

Hægt er að nota tungumál til þess að færa hugsanir og skoðanir úr heila einnar 

manneskju yfir til þeirrar næstu. Að búa yfir slíku verkfæri getur og hefur gefið 

manneskjum ótrúleg völd og tækifæri til tækniframfara (Pagel, 2012). Talmál manna er 

líklega sá hluti tungumálsins sem aðskilur tjáningaform þeirra frá öðrum dýrategundum 

(DeWitt, 2013). Til þess að menn geti myndað eins flókin og fjölbreytileg hljóð og raun 

ber vitni þurfa mörg líffæri að spila saman. Helstu líffæri manna sem notuð eru til 

talmáls eru eftirfarandi: maga- og brjóstholsvöðvar, þind, lungu, barki, barkakýli, 

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

varir (Eiríkur Rögnvaldsson, 2013). Staðsetning barkakýlis (e. larynx) er talin mikilvæg 
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talmáli en staðsetning þess í mönnum er tiltölulega neðarlega miðað við aðra mannapa. 

Barki er mjúkvefur sem steingerist ekki og því er í raun ekki vitað hvenær né hvort fyrri 

Homo tegundir hafi búið yfir getunni til talmáls (Jobling, Hollox, Hurles, Kivisild og Tyler-

Smith, 2014). Manneskjur eru þó eina prímatategundin sem vitað er um sem hefur 

meðvitaða stjórn á barkakýli (Kendon, 2016).  
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3 Skyldleiki tungumála 

Hugmyndir um uppruna mismunandi tungumála er fjölþættur líkt og margt annað sem 

snýr að sögu þeirra. Í Biblíunni er fjölbreytileiki mennskra tungumála útskýrður í sögunni 

um Babelturninn. Þar segir frá Babýlonmönnum sem ætluðu að byggja borg með einum 

turni sem væri svo hár að hann næði til himnaríkis. Guði líkaði ekki þessi áform 

Babýlonmanna og ákvað því að láta alla þá sem komu að verki tala mismunandi 

tungumál til þess að koma í veg fyrir að þeir gætu unnið saman og náð að klára turninn. 

Hebreska orðið yfir að koma á ringulreið er balal og spilar Biblían inn á líkindi þessara 

orða því turninn fékk nafnið Babel (Cavalli-Sforza og Cavalli-Sforza, 1995; Pagel, 2012).  

3.1 Erfðir með breytingum 

Biblían setur fram skemmtilega sögu um uppruna fjölbreytileika tungumála en 

endurspeglar ekki raunverulega þróun þess. Erfðir með breytingum (e. descent with 

modification) er hugtak sem notað er í erfða- og þróunarfræði til að útskýra 

fjölbreytileika tungumála. Þá breytist eitt tungumál innan hóps í tvö eða fleiri með 

tímanum í kjölfar þess að hópurinn tvístrast og „einangrast“ hvor frá öðrum sökum 

landfræðilegrar fjarlægðar eða átaka. Niðurstöður rannsókna benda til tengsla á milli 

þróunar og breytinga tegunda og þróunar og breytinga tungumála (Mesoudi, 2011). 

Erfðafræðilegur munur eykst þegar menn fjarlægjast og einangrast og það sama á oftast 

við um tungumál. Fólk gæti því gert ráð fyrir að auðveldasta leiðin til að meta skyldleika 

tungumála væri að bera saman erfðir manna. En taka verður fleiri þætti til greina. Lönd 

Finna og Svía liggja til dæmis saman og þeir eru mjög skyldir hópar en tungumálastofn 

þeirra er ólíkur. Með auknum fólksflutningum hefur fólk frá tiltölulega erfðafræðilega 

ólíkum hópum safnast saman á einn stað og talað sama tungumálið eins og finna má í 

spænskumælandi löndum Suður-Ameríku (Chen, Sokal, Ruhlen og Heaggerty, 2012).  

3.2 Samanburðarmálvísindi 

Skilvirkustu fræðin sem meta skyldleika tungumála eru samanburðarmálvísindi. 

Rannsóknir í samanburðarmálvísindum hafa bent til þess að öll tungumál heimsins eigi 

rætur sínar að rekja til eins og sama forvera tungumálsins (Gell-Mann og Ruhlen, 2011). 

Algengt verkfæri þeirra sem reyna að meta skyldleika tungumála er svokallaður 

Swadesh listi. Swadesh listi er kenndur við málvísindamanninn Swadesh sem bjó til 200 

orða lista yfir orð sem tákna það sama í öllum tungumálum líkt og móðir, vatn, fjall o. s. 
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frv. Tæknileg eða staðbundin orð eru ekki á listanum. Þegar verið er að meta skyldleika 

orða er listi Swadesh þýddur á þau tungumál og listarnir svo bornir saman með 

tölfræðirannsóknum (Calude og Pagel, 2011). Til þess að orð lifi af þurfa þau að vera 

sögð. Til þess að orð lifi af heila kynslóð þarf það áheyrn og endursögn mörg þúsund 

sinnum. Algeng orð verða síður fyrir stökkbreytingum en til algengra orða má nefna ég, 

þú, hann, hún, hver, hvað, mamma, pabbi og þess háttar. Yfirleitt orð sem notuð eru til 

að tala um hvert annað en líka orð sem eru mikilvæg í daglegu lífi. Þar sem þessi orð 

verða síður fyrir stökkbreytingum nota samanburðarmálvísindamenn þau til dæmis til 

að meta skyldleika tungumála (Jobling, Hollox, Hurles, Kivisild og Tyler-Smith, 2014; 

Pagel, 2012). Dæmi um slík orð er orðið „vatn“. Á ensku er það „water“, á þýsku 

„wasser“ og gotnesku „wato“. Mjög lítil breyting hefur orðið á þessu orði síðan öll þessi 

tungumál áttu sameiginlegan forvera. Dæmi um orð sem verður fyrir miklum 

breytingum er enska orðið „tail“ sem er á þýsku „schwanz“ en það verður að taka þessi 

orð líka til greina þegar meta á skyldleika . Til dæmis með því að bera saman þýska orðið 

„schwans“ við íslenska orðið „skott“ og sænska orðið „svans“ gæti verið hægt að fá 

ákveðnar hugmyndir um skyldleika þessara tungumála miðað við önnur (Mesoudi, 

2012). 

3.3 Formgerð tungumála 

Öll ~7000 tungumál heimsins hafa áþekka formgerð (Pagel, 2009). Það er til dæmis 

ástæðan fyrir því að öll ófötluð börn geta lært hvaða tungumál sem er óháð etnískum 

uppruna þeirra (Cavalli-Sforza og Cavalli-Sforza, 1995). Málvísindamenn hafa greint 

formgerð tungumála í marga þætti og verða nokkrir þeirra kynntir hér. Þeir eiga ekki 

eingöngu við um talmál heldur líka táknmál (Armstrong, Stokoe og Wilcox, 1994). Fyrst 

skal nefna hljóðan (e. phoneme) sem er minnsta merkingargreinandi eining tungumála. 

Dæmi um hljóðan er munurinn milli ð /ð/ og þ /θ/ í íslensku. Hljóðan er frábrugðið hljóði 

að því leitinu til að ef tvö hljóðön myndu skipta um stað myndi merking orðsins ekki 

breytast heldur annað hvort leiða til orðleysu eða afbrigðis af sama orði. Ef notuð væru 

ofangreind hljóðön sem dæmi væri munurinn á þvalur og ðvalur eingöngu sá að seinna 

orðið myndi hljóma skringilega en myndi ekki tapa merkingu sinni. Ef breyting yrði á 

hljóði, til dæmis þ [θ+ yfir í s *s+, í þessu dæmi myndi merking orðsins breytast. Hljóðön 

eru því huglægar (e. abstract) einingar í hljóðkerfi tungumála (Eiríkur Rögnvaldsson, 
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2013). Myndan (e. morpheme) er minnsta merkingarbæra eining tungumála. Flest 

fallorð og sagnorð innihalda yfirleitt fleiri en eitt myndan. Hvert myndan hefur sína 

merkingu eða hlutverk. Dæmi um þetta er orðið litur sem inniheldur tvö myndön, 

annars vegar lit- og hins vegar –ur. Ef myndanið lit- myndi taka með sér annað myndan 

eins og –ar myndi merking orðsins breytast (Eiríkur Rögnvaldsson, 2013).  

Settar hafa verið fram nokkrar mismunandi hugmyndir um það hvað olli því að 

menn fóru að tala. Sumar þessar skýringar nálgast þróun tungumála út frá því að reyna 

að meta hvaða valkraftar eða aðstæður gætu hafa orsakað myndun tungumála 

(Számadó og Szathmáry, 2006). Þessar tilgátur fjalla flestar um upphaf einhverskonar 

frumtungumáls (e. protolanguage) sem skorti setningabyggingu og er blanda af 

látbragði, einföldum orðum og hljóðum (Knight, 1998). Setningabygging (e. syntax) er 

einn mikilvægasti þáttur mannlegs tungumáls. Í grunninn er setningabygging röðun orða 

sem myndar samhengi og merkingu. Í setningabyggingu eru allar málfræðilegar reglur 

tungumála. Setningabyggingu er hægt að nýta til að meta skyldleika tungumála þar sem 

setningabygging breytist hægar en orð og hljóð (Armstrong, Stokoe og Wilcox, 1994; 

Höskuldur Þráinsson, 2012). Samanburðarmálvísindamenn hafa sýnt fram á að öll 

tungumál séu líklegast samstofna og að frumtungumálið hafi líklegast haft röðunina FAS, 

frumlag (F), sagnfylling (S) og andlag (A), í setningum sem innihalda fullyrðingu (Gell-

Mann og Ruhlen, 2011). Dæmi um setningu af þessu tagi er „maðurinn (F) skaut (S) 

rjúpuna (A)“. Röð þessara grunnstoða er breytileg eftir tungumálum en sýnt hefur verið 

fram á að líklegast hafi forveratungumál manna verið með röðunina FAS (maðurinn (F) 

rjúpuna (A) skaut (S) (Gell-Mann og Ruhlen, 2011). Orðasafn (e. lexicon) á við um öll þau 

orð sem tilheyrir tungumáli. Orðasafn er í minni manna og þar eru öll þau orð sem þarf 

til að mynda og skilja setningar (Eiríkur Rögnvaldsson, 2013). Meðal orðasafn fullorðinna 

manna er um 60.000 orð (Dunbar, 1996). Þar sem hvert orð getur verið í formi hljóðs, 

ritmáls eða látbragðs er mikilvægt að maðurinn viti merkinguna (e. semantics) bak við 

hvert orð. Ef tekið er dæmi um orðið „maður“ eiga hljóðin (hljóðönin og myndönin) og 

stafirnir sem fara í að skrifa orðið ekkert sameiginlegt nema að íslenskumælandi 

einstaklingur sem les og heyrir þetta orð hefur ómeðvitað sett merkingu í þau til að 

tákna sama hlutinn. Þannig bindur merking saman orðasafn, setningarbyggingu, 

myndön og hljóðön til að gera mönnum kleift að lesa og læra ný tungumál (Eiríkur 

Rögnvaldsson, 2013). 
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3.4 Einn forverahópur 

Smæsta eining tungumála er fónem. Breytileg uppröðun fónema myndar mismunandi 

morfem sem leiðir til ólíkra setningabygginga og síðar orðaforða. Líkt og með gen þá 

erfir manneskja að miklu leiti orðaforðann sinn frá foreldrum sínum. Ólíkt genum hins 

vegar þá verður orðaforði manneskju fyrir miklum utanaðkomandi áhrifum þar sem 

samfélagslegir áhrifaþættir, til dæmis vinir og kennarar, geta haft mjög mikil áhrif á 

orðaforða manneskju. Hvert mannsbarn erfir að meðaltali 78 nýjar basabreytingar. Það 

þýðir að ef tveir samstofna einangraðir hópar yrðu ekki fyrir neinum hremmingum þá 

myndi þó erfðafræðilegur munur á milli þeirra aukast jafnt og þétt með tímanum. 

Uppskriftin að orðaforðanum verður ekki til við fæðingu heldur getur hann sífellt orðið 

fyrir breytingum (Pagel, 2012) og eru tungumál því mun viðkvæmari fyrir 

stökkbreytingum. Breytingar á sér- og samhljóðum og styttingar eða lengingar á orðum 

myndu teljast til stökkbreytinga á orðum. Breytingar á merkingum og hljóðum orða 

breytast nokkuð ört en svo virðist sem málfræðilegar breytingar gerist hægar. Án 

stökkbreytinga myndi tungumál aldrei breytast (Cavalli-Szforsa og Cavalli-Szforsa, 1995).  

Ef tungumál erfast og breytast þá ætti að vera mögulegt að teikna upp skyldleikatré 

tungumála líkt og gert er með dýrategundir (Pagel, 2009). Fræðin sem reyna að teikna 

upp skyldleika með þessum hætti kallast á ensku glottochronology og verður lauslega 

þýtt hér sem glottótímatalsfræði, en það mætti lýsa sem fræðum sem leita að 

nákvæmum aldri samstofna tungumála. Til þess nota þau prósentu orða sem eru 

samstofna til að reikna út aldur tungumála og þannig teikna tré sem ná rótum í nokkuð 

áreiðanlegum aldri (Grey og Atkinson, 2003). Í Evrópu eru töluð um það bil 300 

tungumál og talið er að minnsta kosti önnur 300 evrópsk tungumál séu útdauð. Flest 

þessara tungumála eru af greinum innan indó-evrópska tungumálastofnsins en þar ber 

helst að nefna albanska, armenska, baltneska, keltneska, germanska, hellenska, indó-

íranska, ítalska og slavneska stofna. Það er almennt talið að allir þessir stofnar séu 

afkomendur sama tungumálsins sem kallað hefur verið frum-indó-evrópska (e. proto-

indo-european) (Milid, 2012). Skyldleikinn sem mest hefur verið rannsakaður er 

skyldleiki indó-evrópskra tungumála (Pagel, 2009). Enn hefur ekki verið fundinn 

nákvæmur aldur hans né upprunastaður þrátt fyrir að vera mest rannsakaði 

tungumálahópurinn. Tvær ríkjandi skyldleikatilgátur eru annars vegar tilgáta Gimbutas 

um að uppruni indó-evrópsku megi rekja til Kúrgana sem var hópur fólks frá suðurhluta 
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Rússlands og Úkraínu og voru uppi fyrir um 5–6000 árum. Samkvæmt kenningu 

Gimbutas voru miklir fólksflutningar með tilkomu menningu Kúrga og tamningu hestsins 

og dreifðist fólk um Evrópu á tiltölulega skömmum tíma. Hins vegar er það tilgáta 

Renfrew sem telur að indó-evrópsk tungumál eigi rætur að rekja til 

landbúnaðarbyltingarinnar í Anatólíu sem var í Asíuhluta Tyrklands. Það myndi þýða að 

frum-indó-evrópska hafi verið töluð fyrir um 8000–9500 árum síðan og telja flestir 

fræðimenn að svo hafi verið (Gray og Atkinson, 2003; Gray, Atkinson og Greenhill, 

2011). Fjarlægustu greinar frá Anatólíu væru þá rætur tokkarísku og tungumáls Hittíta 

(fólk frá Anatólíu) en undirflokkun á hinum tungumálunum hefur verið mjög breytileg í 

gegnum tíðina. Til dæmis hefur staðsetning albönsku vafist fyrir fræðimönnum ásamt 

því að finna sameiginlegan uppruna germanska tungumálahópsins miðað við aðra 

tungumálahópa (Croft, 2008). Samkvæmt Gray, Atkinson og Greenhill (2011) hefur verið 

hreyfing úr Anatólíu fyrir um 8700 árum síðan en svo hafa orðið miklir fólksflutningar 

fyrir 6–7000 árum úr suðurhluta Rússlands og Úkraínu. Það þýðir að meirihluti indó-

evrópskra tungumála á rætur að rekja aftur um 6–7000 ár en örfáir undirflokkar eins og 

rætur tungumáls hittíta og tokkarísku ná lengra aftur ásamt sundurliðun grísk/armensku 

rótanna frá öllum hinum. Það þýðir að fyrir um 6–7000 árum hafa mjög líklega orðið 

gífurlegir fólksflutningar sem benda til þess að Kúrga kenning Gimbutas eigi fullan rétt á 

sér en flestir fræðimenn vilja meina að það hafi einungis verið hluti af útbreiðslunni frá 

Anatólíu. Þær niðurstöður sem hafa fengist hingað til úr samanburðarmálvísindum og 

glottótímatalsfræðum sýna glöggt að tungumál erfist, þróast og að það er hægt að rekja 

skyldleika tungumála og það nokkuð örugglega og langt aftur í tíma (Pagel, 2012). 

Þýðir það að rekja megi uppruna flestra evrópskra tungumála aftur til 

forveratungumáls að öll tungumál heimsins eigi sér sameiginlegan forvera? Margir telja 

það óhugsandi að reyna að finna einhverjar haldbærar sannanir fyrir því að sú hafi verið 

raunin. Þá taka tungumál allt of örum breytingum til þess að hægt sé að rekja þau svo 

langt aftur. Luigi og Francesco Cavalli-Sforza (1995) vilja þó meina að það gæti verið 

mögulegt. Þeir halda því fram að minnsta kosti eitt orð sé til í öllum tungumálahópum 

og rót þess er orðið tik sem almennt þýðir eða hefur skírskotun í töluna „einn“. Orðin 

þýða ekki alltaf „einn“ en geta táknað einn fingur, hendi eða bendingu. Flestir menn 

nota einmitt fingur eða aðra hluta líkamans til að tákna tölur. Einu tungumálaflokkarnir 

sem hafa ekki sömu rót eru eldri afrísku tungumálaflokkarnir eins og Khoisan-mál og 
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Níger-Kordófan en talið er að þau séu elstu tungumálaflokkar heimsins. Rannsóknir á 

erfðabreytileika manna hafa sýnt að mesti erfðabreytileiki manna er innan Afríku sem 

bendir til þess að hópar mannkyns hafi farið úr Afríku og dreift úr sér fyrir um 100.000 

árum. Sömu sögu má segja um breytileika tungumála. Breytileiki hljóðöna er mestur um 

Mið- og Suður-Afríku og minnkar stöðugt við fjarlægð frá þeim svæðum. Út frá því er 

hægt að álykta að líkt og mannkyn hafi tungumál líklegast hafist í Afríku en hópar manna 

farið þaðan sem endurspeglast í minni breytileika utan Afríku (Jobling, Hollox, Hurles, 

Kivisild og Tyler-Smith, 2014). 

3.5 Uppsöfnuð menning 

Um 7000 tungumál eru töluð í heiminum í dag og í gegnum mannkynssöguna hafa 

líklegast verið töluð um 12–20.000 tungumál. Engin önnur dýrategund býr yfir svo 

miklum fjölda mismunandi leiða til að tjá sig með hljóði en taka verður með í reikninginn 

að tegundin er mjög fjölmenn. Til eru hvalir og söngfuglar til dæmis sem búa yfir 

mismunandi „mállýskum“ en þó er breytileiki þeirra í mun minna mæli en hjá mönnum 

(Pagel, 2009). Ein helsta ástæðan fyrir því að ein tegund getur búið yfir svo mörgum 

tungumálum er „uppsöfnuð menning“ eða cumulative culture. Í grunninn þýðir það að 

menning manna safnar saman breytingum yfir tíma (Tennie, Walter, Gampe, Carpenter 

og Tomasello, 2014). Oftast er talað um uppsafnaða menningu þegar ákveðin 

menningarfyrirbæri eru það flókin að ólíklegt er að einn einstaklingur hafi uppgötvað 

þau á sinni lífstíð (Kempe, Lycett og Mesoudi, 2014). Menn læra ákveðna hegðun, næsti 

einstaklingur bætir svo kannski aðferðina til að ná fram ákveðnum niðurstöðum og síðar 

læra aðrir hans aðferð þangað til betrumbætta aðferðin er ein eftir. Þannig geta 

samfélög manna haldið áfram að safna, yfirleitt jákvæðum, framförum hægt og bítandi. 

Þetta fyrirbæri félagslegs náms hefur verið kallað „hömluhjóls áhrifin“ eða the ratchet 

effect og er afleiðing uppsafnaðar menningar (Tennie, Walter, Gampe, Carpenter og 

Tomasello, 2014). Tomasello (2016) hefur skoðað uppsafnaða menningu manna lengi og 

hann segir manneskjur vera einu tegundina sem býr yfir getunni til að safna upp 

menningu. Að minnsta kosti er hæfni hennar til að safna menningu mun fremri öðrum 

dýrategundum. Til að geta búið yfir uppsafnaðari menningu verður hver einstaklingur 

tegundarinnar að búa yfir getu til þess að meðtaka félagslegan lærdóm gegnum 

eftirhermu. Einnig verða fullorðir einstaklingar að hafa tilhneigingu og getu til að kenna 
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ungviðinu mikilvæga menningarlega þekkingu eins og t.d. mataröflun og börnin verða 

að geta tileinkað sér þær upplýsingar og unnið úr þeim. Hæfni til þess kemur fram í 

börnum á bilinu eins til þriggja ára (Tomasello, 2016). Þó það gæti virst sem simpansar 

eða önnur dýr búi yfir nokkuð tilkomumikilli verkmenningu þá er mikill stigsmunur á 

milli þeirra og manna þar sem menn hafa mun flóknari verkmenningu. Verkfæranotkun 

eins og að brjóta hnetu með steini krefst kunnáttu sem er mjög smávægileg meðal 

manna þar sem auðvelt er að ímynda sér að einn maður gæti uppgötvað sjálfur að opna 

hnetu með grjóti á einni ævi. Það verður hins vegar að teljast mjög ólíklegt að einn 

maður gæti til dæmis uppgötvað snjallsíma á einu bretti án þess að uppsöfnuð menning 

myndi koma þar til. Sama má segja um tungumál. Tungumál er dæmi um uppsafnaða 

menningu þar sem hljóðin sem menn nota eru kennd, lærð og þróuð í tímans rás. Stærð 

tungumálsins og margbrotið eðli þess getur því ekki verið uppgötvað af einstaklingi á 

einni lífstíð (Kempe, Lycett og Mesoudi, 2014). 

4 Uppruni tungumála 

„meðvituð notkun tungumáls og þróun heilans ...[sem] verkaði á hugann með því að 

gera honum kleift og hvetja hann til að viðhalda löngum þræði hugsana“ (Darwin, 1871, 

bls. 57).2 

 

Erfða,- fornleifa- og tungumálarannsóknir síðustu ára benda flestar til þess að allir 

nútímamenn eigi sér sameiginlegan uppruna í Austur-Afríku. Fornleifafræðilegar 

vísbendingar benda til þess að eins konar vitsmunasprenging hafi orðið hjá tegundinni 

fyrir um 50.000 árum eða fyrr þar sem list, verkfæragerð, skúlptúrar og útskurðir urðu 

mun algengari og flóknari heldur en áður fyrr (Gell-Mann og Ruhlen, 2011). Árið 1866 

bannaði Félag málvísindamanna í París (e. Société de Linguistique de Paris) að skrifaðar 

yrðu greinar um tungumál vegna þess að það taldi að steingervingar gætu aldrei sagt 

til um tungumálafærni. Þó hafa fræðimenn reynt að kljást við ráðgátuna um uppruna 

tungumála og enn þann dag í dag er það mjög umdeilt málefni (Masataka, 2008a). 

                                                      
2
 “the conscious use of language and the development of the brain …[that] reacted on the mind by 

enabling and encouraging it to carry on long trains of thought”. 
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Hér á eftir verður fjallað lítillega um nokkrar tilgátur um uppruna tungumála sem eru 

settar fram í þeim tilgangi að gefa áhugaverða mynd um upphaf þeirra. 

Tvær helstu hugmyndirnar sem stangast á við hvor aðra um uppruna tungumála 

er annars vegar hvort tungumál hafa þróast hægt og bítandi í gegnum þróunarsögu 

Homo eða hvort tungumál hafi sprottið upp skyndilega með Homo sapiens (Armstrong, 

Stokoe og Wilcox, 1994). Darwin hélt því fram að þróun færi stigvaxandi (e. gradient) 

hægt yfir tíma. Það er þó umdeilt innan þróunarfræðinnar en sjá má ummerki 

stigvaxandi þróunnar á vaðfuglum sem hafa ýmist mjög langan eða mjög stuttan gogg 

en á milli öfganna tveggja eru fuglar með millistigs gogg (Futuyama, 2005). Fornar 

manntegundir hafa líklega getað tjáð sig á einhvern hátt með látbragði eða hljóðum og 

áætla mætti að fullbúið talmál sé tilkomið með komu Homo sapiens þó erfitt sé að segja 

til um það sökum þess að mikilvæg talfæri steingerast ekki svo erfitt er að fullyrða um 

talhæfni fyrri manntegunda (Cavalli-Sforza og Cavalli-Sforza, 1995). Út frá grein 

Armstrong, Stokoe og Wilcox (1994) má álykta að tungumál gæti átt sér langa 

þróunarsögu samhliða þróun Homo. Það er vegna þess, líkt og Darwin hélt fram, að 

þróun gerist yfirleitt hægt í litlum skrefum. Þá hafi líkami manna þróast hægt í átt að því 

að geta framkallað tungumál og svo þegar það gerðist myndaðist talmál með 

menningarlegu vali (Arbib, 2009). Menningarlegt val á við um þá þætti menningar sem 

eru líklegri en aðrir til að lifa af og breiðast út innan tegundarinnar. Það getur ýmist 

verið vegna þess að þeir hafa bein áhrif á hæfni einstaklinga til að lifa af eða t.d. 

einfaldlega vegna þess að þeir þykja aðlagandi (Mesoudi, 2011). Setningabygging gæti 

þá hafa þróast samhliða látbragði og setningabygging var sá þáttur sem færði 

upptalningu yfir í að vera tungumál (Armstrong, Stokoe og Wilcox, 1994). Frá því fyrir 

um 100.000 árum til 15.000 árum síðan var veðurfar heimsins afar breytilegt. Ísaldir, 

stór eldgos og þ.h. urðu til þess að miklar sveiflur voru í veðurfari á sama tíma og Homo 

sapiens var að dreifast um heim allan. Það þýddi að aðlögunarhæfni tegundarinnar 

þurfti að vera mikil og skilvirk til að takast á við breyttar aðstæður. Talið er að tungumál 

og hæfileiki manna til að safna upp menningu hafi verið þáttur sem réði úrslitum í 

aðlögunarhæfni manna. Þá hafi tungumál nýst sérstakega vel til þess að miðla 

upplýsingum um umhverfi, við öflun matar, við kennslu verkfæragerðar o.s.frv. (Jobling, 

Hollox, Hurles, Kivisild og Tyler-Smith, 2014). Frumtungumál manna hefur orðið flóknara 

og flóknara með tímanum og því hefur að öllum líkindum fylgt sterkt val fyrir aðlögunum 
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í vitsmunagetu manna, eða jafnvel öfugt þar sem val fyrir aukinni vitsmunagetu gæti 

hafa framkallað flóknara tungumál (Laland, 2016). 

4.1 Munur á samskiptum manna og mannapa 

Engin önnur tegund kemst nálægt mönnunum í notkun á merkingabærum hljóðum og 

er maðurinn eina dýrategund heimsins sem getur talað (Eriksen, 2009). Eitt af því sem 

gerir tungumál manna einstakt er að það gerir mönnum kleift að tjá hugsanir sínar fyrir 

öðrum. Menn eru líka þeim eiginleika gæddir að geta hugsað fram og aftur í tíma og 

rúmi og miðlað þeim hugsunum áfram. Náskyldar tegundir manna eins og simpansar 

sýna hæfni til að hugsa til fortíðar og skipuleggja framtíðina en eru langt í frá því að vera 

á sama skala og menn. Ein ástæða fyrir því er að manneskjur hafa flókna 

setningabyggingu og málfræði sem virðist ekki vera til staðar í öðrum tegundum 

(DeWitt, 2013). Simpansar geta til dæmis miðlað lærðri hegðun áfram til næstu 

kynslóðar en þeir geta ekki deilt lífsskoðunum sínum, sagt sögur um ímyndaða hluti og 

þess háttar (Sussman, Calcagno og Fuentes, 2012). Flestir apar og önnur spendýr geta 

tjáð sig að einhverju leiti með hljóðum líkt og með viðvörunarköllum. Viðvörunarkall apa 

segir hins vegar ekki mikið til um hvar hættan er, hvernig hún lítur út, hversu nálæg hún 

er og svo framvegis. Þó eru dæmi um að dýr hafi mismunandi köll fyrir mismunandi 

hættur en jafnvel þá eru viðvörunarköll afar takmörkuð leið til samskipta (Csibra og 

Gergely, 2011). Í gegnum tíðina hafa vísindamenn reynt að kenna simpönsum og öðrum 

mannöpum tungumál. Sýnt hefur verið fram á að mannapar geta lært táknmál nokkuð 

vel. Mannapi getur skilið nokkur hundruð orð og ásamt táknmáli eða myndbendingum 

(e. lexigram) getur hann myndað einfaldar setningar (Számadó og Szathmáry, 2006). 

Mennsk börn hafa hins vegar um 1000 orða orðaforða við þriggja ára aldur, 13.000 við 6 

ára aldur og 60.000 við 18 ára aldur (Dunbar, 1996). Munur á líffærakerfi manna og 

simpansa er of mikill til þess að simpansar geti lært að tala. Þættir sem nefndir voru í 

öðrum kafla eins og minni heili, lítið Broca og Wernicke svæði, óhentug talfæri og þess 

háttar gætu haft mikið að segja. Þá hafa simpansar ekki setningabyggingu, eða allavega 

ekki nálægt því nógu flókna setningabyggingu til þess að geta notað tungumál. Flest 

hljóð sem simpansar gefa frá sér stafa af tilfinningum líkt og ótta eða spennu og mætti 

líkja þeim hljóðum við grátur, hlátur og öskur manna (Corballis, 2008; Fouts og 

McKenna, 2011).  
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Hæfni manna til að herma eftir hegðun er líka mun flóknari og meiri en hjá 

simpönsum og öðrum dýrum. Menn eru eitt af fáum landlægum spendýrum sem hermir 

eftir hljóðum og eitt af mjög fáum dýrum sem hermir eftir hegðun í gegnum athugun. 

Því hefur verið haldið fram að eftirhermuhegðunin hefjist í samskiptum foreldris og 

barns áður en munnleg samskipti eiga sér stað. Þessi hegðun leggur grunninn að 

félagslegu námi manna. Síðar eru félagsleg norm og gildi tjáð með orðum og þess vegna 

krefst tungumálið getunnar til að herma eftir hegðun (Cartmill, Brown, Calcagno og 

Fuentes, 2012). Mennsk börn og afkvæmi annarra prímata eiga mörg hegðunarmynstur 

sameiginleg þegar kemur að félagslegum lærdómi á unga aldri. Til dæmis líkja mennsk 

börn og afkvæmi margra annarra prímata eftir hegðun sem þau sjá að veldur 

einhverskonar umbreytingu í umhverfinu. Börnin búa þá til sína eigin aðferð til þess að 

fá sömu niðurstöðu. Þá er það líka þekkt að simpansar geta vel hermt eftir hegðun sem 

leiðir til réttrar niðurstöðu. En það sem meira er þá geta þeir hunsað hegðun sem var 

óvart framkvæmd og notað hegðunina sem leiddi til réttar útkomu. Jafnvel þó þeir hafi 

einungis séð annan einstakling mistakast að fá rétta útkomu þá geta þeir notfært sér 

það sem þeir sjá til þess að fá rétta útkomu. Þessi hegðun simpansa er dæmi um góðan 

félagslegan lærdóm en það er spurning hvort hann sé „uppsafnaður“ en ef svo er þá er 

það allavega mun minna en manneskjur eru færar um (Tomasello, 2016). 

4.2 Látbragð 

Látbragð gegnir mikilvægu hlutverki í tungumálanámi manna. Mennsk börn læra að tjá 

sig í gegnum látbragð nokkru áður en þau geta tjáð sig með hljóðum og myndað 

setningar (Tomasello, 1999). Það, ásamt því að simpansar og aðrir mannapar geta tjáð 

sig með látbragði, gefur til kynna að látbragð sé mikilvægt þegar litið er til þróunarsögu 

tungumála og hafi líklegast komið á undan talmáli (Hewes, 1973; Fouts og McKenna, 

2011). Samkvæmt látbragðstilgátunni (e. gesture-first hypothesis) þróaðist tungumál 

nokkuð hægt yfir pleistósen tímabilið (~2,3 miljónum ára–~12.000 ára síðan) og þá 

aðallega sem látbragð en hægt og rólega hafa líffærafræðilegar breytingar átt sér stað 

sem juku á möguleikann fyrir talmáli. Líklega hafi tungumál þróast frá táknmáli til 

talmáls vegna þess að menn geta notað tungumál án talmáls eins og sést á táknmáli 

heyrnalausra (Corballis, 2008). Þá er því haldið fram að fyrst hafi komið frumtáknmál 

sem lagði grunn að frumtalmáli og var valkraftur fyrir mikilvæg samansöfn tauga í heila 
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sem með tímanum og menningarlegri framþróun leiddu til nútímatungumála (Arbib, 

2005). Arbib (2016) telur að heili manna og talfæri hafi verið tilbúnir til fullrar 

tungumálanotkunar með komu nútímamannsins en menningarleg þróun hafi síðan 

verkað á tegundina þannig að talmál þróaðst í það sem við þekkjum í dag. 

Breytingin frá tjáningu með látbragði yfir í tjáningu með hljóðum hefur alls ekki 

verið einföld. Breytingar hafa þurft að eiga sér stað á vörum, tungu, barkakýli, 

raddböndum og kjálka ásamt miklum breytingum á heila til að tengja milli 

óhlutbundinna hljóða eða hreyfinga og sjónræns minnis (Hewes, 1973). Talið er að 

talmál hafi ekki tekið algjörlega yfir táknmál fyrr en nokkuð nýlega og hægt er að styðja 

þá tilgátu með því að skoða útdauðar manntegundir og skyndilega útbreiðslu flókinnar 

verkmenningar fyrir ~50.000 árum. Þrátt fyrir að neanderdalsmaðurinn hafi haft mikla 

burði til tungumálanotkunnar eins og stóran kvið, tungubein og þess háttar þá er ekki 

talið að hann hafi getað notað talmál á sama hátt og menn. Það bendir því til þess að á 

tiltölulega stuttum tíma frá sameiginlegum forvera manna og neanderdalsmanna 

(~500.000 árum) hafi orðið nokkuð örar breytingar á líffærum manna sem nauðsynleg 

eru til nútíma talmáls. Fræðimenn sem aðhyllast látbragstilgátuna standa þó ennþá 

frammi fyrir því vandamáli af hverju talmál gæti hafa algjörlega tekið yfir látbragð svo 

skyndilega (McNeill, 2012). Látbragðstilgátan er alls ekki óumdeild og sumir halda því 

fram að látbragð gæti einungis verið eins konar fylgihlutur tungumáls þar sem það er 

notað til að leggja áherslu og dýpka skilning, þar sem handahreyfingar og augnsamband 

var notað til að láta nemanda vita hverju hann átti að fylgjast með og hvaða tilfinningar 

hann átti að leggja í tákn (Laland, 2016). Frekari ádeilur á látbragðstilgátuna eru að 

mannapar gætu verið með meiri stjórn og merkingu bak við köllin sín en við gerum 

okkur grein fyrir sem bendir til að tungumál hafi getað þróast út frá frekari fullkomnun á 

kallkerfi. Mögulega oftúlka menn líka látbragð mannapa þar sem merking frá látbragði 

er ekki svo frábrugðin merkingu frá kallkerfi þeirra. Einnig geta tungumálatilraunir á 

simpönsum ekki endilega sagt til um náttúrulega hæfni simpansa til táknrænnar 

hugsunar þar sem þeim er yfirleitt kennt að tjá sig með látbragði á meðan þeir eru í 

haldi (Kendon, 2016). 

Hægt er að skoða samskipti barna og foreldra til að reyna að átta sig á mikilvægi 

látbragðs í tungumáli. Börn byrja ekki að gefa frá sér merkingabær hljóð fyrr en þau eru 

um eins árs gömul (Masataka, 2008b). Svo virðist sem strax á fyrstu sex mánuðum barna 
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byrji þau að reyna að herma eftir hegðun foreldris sem mögulega örvar ákveðina 

meðvitund um sig sjálf þar sem þau sjá hegðun og reyna strax, ómeðvitað, að herma 

eftir henni (Vihman og Depaolis, 2004). Það virðist skipta mennsk börn meira máli að 

herma mjög nákvæmlega eftir hegðun heldur en öðrum mannapategundum. Menn 

virðast leggja mun meira upp úr því en aðrar prímatategundir að kenna meðvitað og 

leiðbeina ungviði sínu og börn virðast vera líffræðilega til þess búin að meðtaka lærdóm 

(Tomasello, 2016). Sagt er að börn geti þekkt muninn á sér og öðrum á fyrsta ári 

ævinnar ásamt því að þekkja í sundur dýr sem eru lík sér og ekki. Þetta er alveg einstakt 

við menn og hefur líklegast komið með líffræðilegri aðlögun sem var mjög óvenjuleg og 

einskorðaðist við menn (Tomasello, 1999; Vihman og Depaolis, 2004). Að meðaltali fyrir 

átta mánaða aldur er sjálf barna ómeðvitað en eftir átta mánaða aldur geta börn gert 

grein fyrir orsökum og afleiðingum. Munurinn á því er að þá fara börn að geta séð fólk 

sem gerendur en ekki bara fólk sem gerir en fyrst verða þau að vita að þau sjálf hafa 

gerendahæfni. Þetta er mjög mikilvægur eiginleiki manna til þess að geta notað 

tungumál þar sem þá getur manneskja farið að sjá orsök og afleiðingu og hvaða orð 

merkir hvað. Hjá börnum kemur tungumál fyrst fram í látbragði og þau byrja að herma 

viljandi eftir hegðun í kringum níu mánaða aldur (Tomasello, 1999). Ekki er hægt að 

fullyrða hvort látbragð komi á undan þó vissulega byrji börn á að benda og nota látbragð 

markvisst þá er ekki endilega vitað hvort „babbl“ barna sé tilraun til þess að nota 

tungumál og tjá táknræna hugsun. Babbl kemur yfirleitt á undan eða með látbragði og 

því er ekki hægt að segja að táknmál barna sé sönnun þess að látbragð kom á undan þó 

það komi vissulega til greina (Kendon, 2016). Mikilvægi þessara fyrstu mánaða í 

félagslegum lærdómi er gríðarlegur sem sést á því að börn sem eru ekki í sambandi við 

manneskjur fyrstu ár ævinnar glata möguleikanum á að læra tungumál. Það sýnir fram á 

að félagsleg örvun á fyrstu árum ævinnar er nauðsynleg til að lærdómur eigi sér stað og 

tungumál geti borist á milli manna. Annar þáttur sem sýnir fram á mikilvægi 

tungumálalærdóms barna er að í kringum kynþroskan missir einstaklingur hæfnina til að 

vera tvítyngdur. Fólk getur lært nýtt tungumál en eingöngu fyrir kynþroska getur 

einstaklingur náð fullkomnu valdi á hljóðfræði og talað eins og innfæddur á fleiri en einu 

tungumáli (Cavalli-Saforza og Cavalli-Saforza, 1995). 
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4.3 Frá snyrtingu í spjall 

Margir hafa reynt að finna út í hvaða samhengi tungumál hófst og þróaðist. Dunbar 

(1996) telur að tungumál hafi byrjað sem staðgengill feldsnyrtingar (e. grooming). Flestir 

prímatar styrkja félagsleg bönd sín á milli með því að snyrta feld hvors annars. Líkt og 

flest hópdýr eyða menn og mannapar mestum tíma sínum í nánum samskiptum við 

önnur dýr af sömu tegund. Prímatar mynda bandalög og viðhalda strúktúr hópsins til 

varnar rándýrum og öðrum hættum með snyrtingu. Dunbar heldur því fram að heili 

hóminída hafi farið ört stækkandi þegar samfélög þeirra stækkuðu. Þá hafi orðið, 

samkvæmt snyrtingartilgátunni, of tímafrekt fyrir einstaklinga að styrkja félagsleg bönd 

með snyrtingu og hentugra að notað hljóð til að „snyrta“ marga í einu (Dunbar, 1996; 

Power, 2004). Í raun er þó erfitt að segja til um hvenær hópar manna stækkuðu þar sem 

fornleifaupplýsingum frá tímum t.d. Homo erectus segja ekki mikið um hópastærðir. Þó 

er það einstakt við nútímamanninn að hann er í mun stærri hópum og allmiklu 

fjölmennari en aðrar mannapategundir (Jobling, Hollox, Hurles, Kivisild og Tyler-Smith, 

2014). Dunbar (2004) gerir ráð fyrir að hópastærðir manna hafi stækkað fram yfir mörk 

þess að viðhalda félagslegum tengslum með snyrtingu nokkuð snemma í þróunarsögu 

Homo. Mörkin eru þau að í hópum mannapa eyðir hver einstaklingur aldrei mikið meira 

en einum fimmta af hverjum degi í að styrkja tengsl með snyrtingu og Dunbar segir 

mörk prímata hópa vera um 80 skepnur. Ef hópur fer stækkandi eykst samkeppni um 

mat, svæði og þess háttar og því fer meiri einbeiting í að sjá um það frekar en að auka 

tímann í snyrtingu (Dunbar, 2004). Þetta þýðir að þeir forverar Homo sapiens sem fóru 

að geta tjáð sig með hljóði voru líklegri til að eiga í betri samskiptum við aðra 

einstaklinga, mynda félagsleg tengsl og því líklegri til að makast og eignast afkvæmi 

(Dunbar, 1996; Power, 2004). Hins vegar er því ekki haldið fram að þeir fyrstu til að tjá 

sig með hljóði hafi átt í neitt sérstaklega djúpum samræðum heldur mögulega spjalli. 

Spjall er tilgáta sem sett hefur verið fram af Power (2004) um uppruna tungumála. Þegar 

talað er um spjall í þessu samhengi er ekki átt við að hópar forvera manna hafi verið að 

rabba um allt og ekkert (Power, 2004). Spjall á við um athafnir og samræður meðal 

náinna einstaklinga. Þó á spjall ekki við djúpar og heimspekilegar samræður meðal 

jafningja heldur yfirleitt hversdagslegar samræður um sambönd, umhverfi, uppeldi, mat 

og svo framvegis (Dunbar, 2004). Tungumál hefur verið sérstaklega hentugt þar sem það 

er þeim merkilega eiginleika gætt að gefa mannfólki getuna til þess að blekkja, monta 
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sig, tala um aðstæður út frá ímynduðum forsendum, og skiptast á upplýsingum svo 

eitthvað sé nefnt (Dunbar, 2004; Power, 2004). Því er haldið fram að spjallið hafi komið í 

stað snyrtingar til þess að styrkja félagsleg tengsl í stækkandi samfélagshópum (Dunbar, 

2004). Þessi útskýring er þó almennt ekki talin fullnægandi til að skýra uppruna 

tungumála þar sem það er frekar þversagnakennt að segja að menn byrjuðu að tala með 

því að spjalla. Spjall krefst jú getunnar til að tala (Számadó og Szathmáry, 2006). En þó 

gefa hugmyndir Dunbar og Power innsýn inn í mögulegt samhengi og tilgang 

upprunatungumála þar sem líklega hefur frumtungumál verið hentugt til að mynda og 

viðhalda félagslegum tengslum þegar hópar manna fóru stækkandi. 

4.4 Þróun samskipta móður og barns 

Það er þvermenningarlegt fyrirbæri að mæður og feður eru gjörn á að tala við afkvæmi 

sín á því sem hefur verið kallað barnamál, á ensku babytalk eða oftast í fræðigreinum 

motherese. Í greinunum sem hér er fjallað um er einungis talað um samskipti móður og 

afkvæmis svo hér eftir verður einungis fjallað um þau. Barnamál lýsir sér þannig að 

móðirin talar við afkvæmi, í hárri tíðni, oft með eins konar söng í röddinni og því fylgir 

oft mikil svipbrigði og látbragð (Falk, 2004). Með stækkandi heila forsögulegra 

manntegunda og uppréttri göngu skópust vandamál fyrir mæður að bera afkvæmi sín 

með sér. Afkvæmi nútímamanna fæðast eingöngu með 30% af heilastærð fullvaxta 

manneskju en heilastærð afkvæma simpansa er 40% af fullvaxta simpansa. Afkvæmi 

mannapa sem ganga á fjórum fótum geta gripið í feld móðurinnar á baki hennar eða 

maga og þannig getur móðirin aflað sér matar á meðan barnið er í öruggum höndum 

sem má útskýra með að afkvæmi þeirra fæðast meira líkamlega þroskuð en afkvæmi 

manna. Stækkandi heili manna þýddi að hvert afkvæmi eyddi mikilli orku í að stækka 

heilann og þurfti þar af leiðandi lengri tíma til að þróa grundvallar hreyfigetu líkt og að 

halda haus, skríða, standa og þess háttar. Samkvæmt fótsporum sem fundust í Laetoli í 

Tanzaníu hvarf gripfóturinn fyrir um 3,6 miljónum árum á tímum Australopithecus. 

Uppréttur gangur hefur því komið á undan hraðri stækkun heilans. Í kjölfar þess að 

forsögulegar manntegundir fóru að ganga uppréttar fylgdi því skert geta til að viðhalda 

gripi með afturfótunum og líkamsfeldur fyrri manntegunda hvarf með tímanum. Mæður 

fóru því sjálfar að þurfa að leggja meiri vinnu og lengri tíma í að bera afkvæmi sín sem 

leiddi til skertrar hæfni til að afla matar. En þar sem það var sterkt val fyrir því að ganga 
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upprétt hljóta menn að hafa einnig samhliða því þróað með sér eiginleika eins og 

tungumál til að verjast þessum hindrunum (Falk, 2016). Þó að það vanti 

fornleifafræðilegar sannanir fyrir því að tungumál hafi þróast samhliða uppréttum gangi, 

skorts á feldi og stækkandi heila þá bendir Falk (2016), sem rannsakar barnamál í 

sambandi við uppruna hvað mest, á ákveðin þvermenningarleg hegðunarmynstur 

mæðra í samskiptum við börn því til stuðnings. Hávær grátur barna hefur þá þróast sem 

merki um vanlíðan og 

til að senda skýr 

merki að því vantaði 

snertingu til að róast. 

Mæður tóku þá upp 

börnin sín, rugguðu 

þeim, klöppuðu þeim 

á bakið og þess 

háttar. Á einhverjum 

tímapunkti gætu 

mæður hafa tekið 

upp á því að syngja og 

tala við börnin til að geta lagt þau frá sér og haldið þeim rólegum á meðan þær öfluðu 

sé matar (Dunsworth, 2016; Falk, 2016). Samband simpansakvendýrs og afkvæmis er 

tiltölulega þögult miðað við menn sem sýnir fram á að hljóðskipti mæðra og afkvæmis er 

nokkuð einstakt við manninn meðal prímatategunda (Masataka, 2008b) Þá gæti verið að 

barnamál og söngur hafi verið upphaf tungumála og sú hæfni hafi síðar mótast í 

tungumál. Vegna mikils orkusparnaðar og aukins rýmis til að sinna daglegum þörfum 

móðurinnar er talið að barnamál hafi haft mjög jákvæð áhrif í þróunarlegu samhengi. 

(Falk, 2016).  

Számadó og Szathmáry (2006) telja að Falk hafi náð að sýna fram á að það er 

einstætt við menn hve lengi afkvæmi þeirra eru ósjálfbjarga sem þýðir að mæður hafi 

þurft að sinna þeim mun meira og eyða meiri orku í þau en tíðkaðist hjá öðrum 

dýrategundum en þeir segja tilgátu Falk (2004) ekki útskýra af hverju aðrar tegundir þar 

sem samband móður og afkvæmis er mikilvægt hafa ekki myndað tungumál.  

Mynd 1. Munur á heilastærð (g, cm
3
) manna og simpansa (y-ás) og fjöldi 

ára sem tekur að ná fullvaxta heila (x-ás) (Falk, 2016, bls. 102). 
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Þá segir tilgátan ekki til um hvernig tungumál gat færst frá því að vera eingöngu á 

milli samskipta móður og barns (Botha, 2007). Hugmyndir Falk (2004; 2016) gefa að 

minnsta kosti áhugaverðar upplýsingar um uppruna talmáls en kannski síður um 

uppruna tungumála. Laland (2016) heldur því fram að tungumál hafi fyrst og fremst 

þróast sem tæki til kennslu og því gæti barnamálstilgáta Falk allavega útskýrt að kennsla 

tungumáls hófst mögulega í sambandi móður og afkvæmis þar sem barnamál er mjög 

hentug leið til þess að miðla upplýsingum, þar sem há tíðni raddar móður og róandi tal 

er ein leið til að kenna barni hvernig orðið hljómar og hvaða merkingu það hefur 

(Tomasello, 1999). 

4.5 Verkmenning og talmál 

Hewes (1973) heldur því fram að til þess að fyrri manntegundir líkt og Homo erectus 

gætu notað eld á sumum svæðum og framleitt mynstruð verkfæri hefðu þeir þurft að 

búa yfir einhverskonar tungumáli. Hins vegar gæti það vel verið að einstaklingar 

þessarar tegundar hefðu notað látbragð til að kenna notkun þessara hluta. Þó halda 

sumir fræðimenn því fram að það hafi ekki verið hægt að treysta á látbragð þegar kemur 

að flóknari veiðiaðferðum fyrri manntegunda. Veiðimaður sem til dæmis væri á veiðum 

fjarri hóp, konu og barni, notaðist aðallega við sjón fremur en lykt, væri innan um 

skóglendi eða á sléttum og þyrfti að snúa reglulega til baka, myndi græða mikið á því að 

geta skipst á upplýsingum um umhverfið. Tungumál gæti því hafa leitt til þess að menn 

urðu árangursríkari í veiðiferðum og þ.a.l. jukust lífslíkur þeirra og jákvætt náttúru- og 

menningarlegt val verkaði á tungumál. Þó þetta gæti verið rétt hjá Hewes þar sem 

tungumál hefur óneitanlega nýst vel til veiða er það ekki endilega skýringin á uppruna 

tungumála. Úlfar sýna t.d. fram á mjög flókin veiðimynstur og þekkingu á landsvæði án 

þess þó að búa yfir margslunginni táknrænni hugsun (Számadó og Szathmarý, 2006). 

Það er þó talið að eftir því sem verkfæragerð varð flóknari og flóknari í sögu Homo þá 

hefur líklegast verið nauðsynlegt fyrir menn að tala til þess að kenna hvor öðrum 

hvernig á að framkvæma verktæknina. Því hefur verið haldið fram að talmál hafi fylgst 

að í þróun á verkmenningu. Flóknari verkmenning kallaði á flóknara tungumálakerfi þar 

sem miðla þurfti framtíðarplönum og áætlunum um hvernig hlutir áttu að vera 

framkvæmdir (Badets og Osiurak, 2017; Laland, 2016). Badets og Osiurak (2017) segja 

tungumál hafa þróast í tvær miljónir ára samhliða verkmenningu og hafna því að það 
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hafi birst skyndilega fyrir um 100.000 árum með tilkomu Homo sapiens. Þó hafa 

rannsóknir bent á að engin önnur manntegund hafi búið yfir jafn flóknum hljóðum og 

nútímamaðurinn sem gefur til kynna að allt tungumál fyrir tilkomu nútímamannsins hafa 

verið nokkuð einfaldara í eðli sínu. Óvíst er hvort tungumál hafi þróast sem leið til að 

kenna verkmenningu en þó er aftur hægt að gera ráð fyrir að tungumál hafi verið mjög 

mikilvægt til að kenna uppsafnaða verkmenningu, miðla þekkingu um landsvæði 

sérstaklega á tímum mikilla breytinga í veðurfari og svo framvegis (Gibbons, 1992). 

4.6 Fornleifafræðilegar vísbendingar 

Það eru afar fáar fornleifafræðilegar minjar sem sýna fram á tilvist tungumála manna. 

Augljósasta ástæðan fyrir því er sú að hljóð steingerast ekki. Í viðleitni sinni til að gefa 

skýrari hugmynd um hvenær menn og forverar manna gætu hafa byrjað að nota 

tungumál hafa fornleifafræðingar skoðað minjar sem sýna ummerki um táknræna 

hugsun og gætu þar af leiðandi verið frá tímum þar sem manntegundir voru farnar að 

nota einhverskonar tungumál (Marwick, 2003). Táknræn hugsun er ein af forsendum 

tungumála manna (Deacon, 1998). McBrearty og Brooks (2000) hafa skilgreint táknræna 

hugsun sem „getuna til að tákna hluti, fólk og óhlutbundin hugtök með viðeigandi 

táknum, svo sem tali eða sjónrænt, og hlutgera slík tákn í menningarlegum ritúölum“ 

(bls. 492). Elstu og merkustu fornleifafundir sem sýna ummerki táknrænnar hugsunar 

eru útskurðir í steinum, okkri og strútseggjaskurnum frá mið-steinöld (fyrir 250.000–

40.000 árum) í suðurhluta Afríku sem allir voru skornir út með þver-skyggingar aðferð 

(e. cross-hatching). Aldur 

þessara minja er 

mismunandi en þær eru á 

bilinu 60–100.000 ára 

gamlar. Dæmi um þessar 

minjar eru 77.000 ára 

gömul okkur (sjá mynd 2) 

sem fannst í Blombos 

helli í Suður-Afríku. Talið 

er að tveir mismunandi 

einstaklingar hafi komið 
Mynd 2. Okkur frá Blombos. SAMAA 8938 (efri) og SAMAA 8937 (neðri) 
(Anderson, 2012, bls. 185). 
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að gerð þessara útskurða. Neðri útskurðurinn ber merki um meiri kunnáttu á 

verktækninni sem til þarf og nákvæmari framkvæmd (beinni og grynnri línur, betri 

efniviður o.s.frv.) en reynt hefur verið að ná fram sama mynstrinu á hvoru okkrinu fyrir 

sig. Því hefur verið haldið fram að þessir tveir hlutir hljóti að hafa verið framkvæmdir af 

táknrænum ásetningi (e. symbolic intent) þar sem þeir deila mörgum einkennum 

listaminja sem finnast frá nýsteinöld. Ennfremur hefur því verið haldið fram að þetta 

okkur hljóti að hafa haft mikla merkingu fyrir skapara sinn og að útbreiðsla og samnýting 

merkinga þessara útskurða hljóti að hafa borist á milli manna með fullkomnu 

setningarfræðilegu (e. syntactical) tungumáli. Hins vegar skal tekið fram að gífurlega 

erfitt er að meta með einhverri vissu táknræna merkingu hluta sem eru tugþúsunda ára 

gamlir (Anderson, 2012). En önnur vísbending fyrir táknrænni hugsun eru 

vegalengdirnar sem þessir hlutir ferðuðust frá uppsprettu hráefnisins sem þeir voru 

gerðir úr. Mjög líklegt þykir að hóminídar síðari hlutar plíósen og upphafs pleistósen 

tímabilanna (fyrir 2,5–1,6 miljónum ára) hafi hvorki búið yfir jafn flóknu tungumáli né 

táknrænni hugsun og tíðkast hjá Homo sapiens. Þetta er rökstutt með fornleifafundum 

frá Eþíópíu og víðar í Austur Afríku þar sem t.d. verkfæri Homo habilis hafa verið 

rannsökuð. Komið hefur í ljós að verkfærin voru aldrei lengra en í 13 kílómetra radíus frá 

uppsprettu efniviðar verkfæranna. Flest verkfærin finnast líka innan tveggja kílómetra 

radíusar. Þetta þýðir að heimasvæði þessara hóminída hafi líklegast ekki verið mikið 

meira en í 13 kílómetra radíus sem svipar mikið til heimasvæða simpansa sem er sirka 

10 kílómetra radíus (Anderson, 2012). Anderson (2012) og Marwick (2003) halda því 

fram að á tímabilinu fyrir 1,6–1,2 miljónum árum síðan var hámarksvegalengd 

heimasvæða manntegunda komin í 15 kílómetra og algengara var að verkfærin væru 

sirka 7–11 kílómetrum frá uppsprettunni. Hins vegar frá 1,2 miljónum árum til 200.000 

árum síðan fór hámarksvegalengdin úr 15 upp í 100 kílómetra í radíus. Þetta þýðir að 

þessir ónútímalegu (e. non-modern) hóminídar hafi getað búið yfir upplýsingum um mun 

stærra svæði en fyrri hóminídar. Talið er mjög líklegt að þessir hóminídar hafi búið yfir 

frumtungumáli þar sem hver hópur gat notast við samansafn upplýsinga yfir mun stærra 

svæði en áður. Líkleg ástæða fyrir því er að hópar manna hafa haft stærra heimasvæði 

en áður og því þurft að skipuleggja fram í tímann og takast á við breyttar aðstæður, 

sérstaklega í ljósi sveiflukennds veðurfars. Þá hafi verið val fyrir flóknari 

samskiptaleiðum til að takast á við nýjar aðstæður (Hewes, 1973). Í rannsóknum 
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Anderson (2012) og Marwick (2003) kemur fram að meirihluti hráefna frá þessum tíma 

hafi þó verið innan 15 kílómetra radíusar en það var ekki fyrr en á miðsteinöld í Afríku 

þegar líffræðilegi nútímamaðurinn er komin á sjónarsviðið sem 100 kílómetra múrinn 

var rofinn. Þá koma fram samkvæmt Marwick (2003) fjölhópa viðskiptakerfi. Til þess að 

slík viðskiptakerfi virki verða einstaklingar tegundar að skilja til hvers efnið er, leggja 

eitthvað virði í hlutina, geta treyst á að fá hlutinn endurgreiddann og svo framvegis. Þó 

er ekki hægt að vita með fullri vissu hvers eðlis svo gamalt viðskiptakerfi er en hægt er 

að álykta að öll viðskiptakerfi þurfi á einhverskonar samkomulagi meðal einstaklinga að 

halda þar sem afstæð merking er lögð í hlut og loforð um endurgreiðslu eins og þekkt er 

í etnógrafíum mannfræðinga í gegnum tíðina verður að eiga sér stað. Sýnt hefur verið 

fram á að aðrir prímatar geta ekki stundað slík viðskipti þar sem þeir þurfa að fá 

samstundis svör þegar þeir skiptast á varningi og samskipti þeirra við ókunnuga 

einkennast oft af óöryggi sem leiðir gjarnan til ofbeldis. Því er hægt að álykta að í 

kringum mið- og nýsteinöld hafi táknræn hugsun og möguleikinn á fullkomlega 

setningarbyggðu tungumáli verið komið (Anderson, 2012; Marwick, 2003). Ekki er hægt 

að fullyrða að þessi mikla dreifing minja hafi verið vegna viðskiptakerfa en þó hafa 

a.m.k. heimasvæði manna stækkað til muna sem bendir til stórs stökks í aðlögunarhæfni 

sem getur út af fyrir sig verið vísbending um að flókin táknræn hugsun og tungumál hafi 

verið til staðar (Jobling, Hollox, Hurles, Kivisild og Tyler-Smith, 2014; Marwick, 2003). Þar 

sem afar litlar breytingar hafa orðið á líffærafræði manna frá mið- og nýsteinöld (50–

10.000 ár síðan) er hægt að álykta að langmestur breytileiki í tungumáli manna síðan þá 

hafi komið til vegna breytinga í samfélags- og menningargerð manna (Nettle, 1999). 

4.7 Ólíkar hugmyndir um uppruna tungumála 

 Frekari hugmyndir um uppruna tungumála eru til dæmis að tungumál hafi fyrst og 

fremst komið til hugrænt og aðallega verið í formi hugsana en tungumál komið síðar 

(Burling,1993). Það verður hins vegar að teljast ólíklegt að tungumál hafi fyrst þróast 

sem leið til að hugsa þar sem hugsanir koma ávallt fram í aðgerðum og því getur 

tungumál varla hafa orðið til án félagslegs samhengis (Armstrong, Blount, Callaghan, 

Foster, King, Parker, [...] Wynn, 1993). Ýmsar hugmyndir eru uppi um uppruna 

tungumáls meðal annars að talmál eigi uppruna sinn í söng (Vaneechoutte og Skoyles, 

1998), að tungumál hafi byrjað sem vörn gegn lygum (Knight, 1998), að sterkt kynjað 
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val, þar sem karlar stærðu sig af verkum sínum, hafi verið uppruni tungumála (Deacon, 

1998) og að tungumál hafi þróast í því samhengi að upplýsingum var skipt fyrir 

valdastöðu innan mannhópa (Dessalles, 1998). Allar þessar hugmyndir eru í besta falli 

áhugaverðar skýringar á þeim fjölmörgu hlutverkum sem tungumál hefur haft upp á að 

bjóða fyrir forsögulegar manntegundir. Eins og sést er ekki gengið að því að finna 

uppruna tungumála og breytileiki hugmynda fræðimanna sem rannsaka það getur verið 

það mikill að margir telja að það sé nánast ómögulegt að komast að því hver uppruni 

tungumála er í raun (Laland, 2016; Számadó og Szathmáry, 2006). 

Számadó og Szathmáry (2006) halda því fram að flestar hugmyndir um uppruna 

tungumála í dag mistakist að útskýra sérkenni mennskra tungumála og forsendurnar 

sem settar hafa verið til að útskýra tungumál megi einnig finna hjá öðrum 

dýrategundum. Simpansar búa yfir nokkuð flóknu félagslífi, mörg rándýr af spendýraætt 

búa yfir flóknum veiðikerfum, samband móður og afkvæmis er flestum spendýrum 

mikilvægt og svo framvegis. Þó væri hægt að segja að feldleysi og að þurfa að láta barn 

frá sér um tíma á meðan það er bjargarlaust sé nokkuð einstakt hjá manninum, og 

verkmenning manna er einstök. Laland (2016) segir að erfitt sé að reyna að finna eina 

ákveðna ástæðu fyrir uppruna tungumála þar sem tungumál manna eru í eðli sínu 

margslungin og hægt að nota við margar aðstæður. Hægt er að gera ráð fyrir því að það 

sé fyrir löngu farið frá því að þjóna einungis þeim tilgangi sem það gerði í fyrstu. Laland 

segir einnig að þar sem maðurinn búi yfir mikilli uppsafnaðari menningu þá hljóti 

tungumál fyrst og fremst að gegna því hlutverki að miðla henni. Tungumál er ótrúlega 

ódýr og hnitmiðuð leið til þess að kenna menningu. Það er varla hægt að andmæla því 

þar sem nánast öll kennsla heimsins fer fram í gegnum tungumál. Það er mjög skilvirkt 

að geta sagt t.d. „þetta er rangt“ eða „gerðu þetta svona“ og hefur líklega sparað mjög 

mikla orku sem lögð var í kennslu þegar tungumál byrjaði að myndast. Anton (2014) 

segir heilastærð manntegunda hafa stækkað nokkuð jafnt með aukinni verkmenningu 

og þar sem þeir borðuðu fjölbreyttan mat sem þurfti á mismunandi verkfærum að 

halda, ásamt því að flytjast mikið um landsvæði og aðlagast nýjum aðstæðum, hafi það 

verið nóg til þess að kenna og mikilvægt afkomu mannsins. Þá kemur Laland (2016) inn á 

mikilvægi þess að geta sagt t.d. börnum hvaða atferli leiðir til árangurs, sem sagt það 

sparar skrefin að geta sagt að „þessi aðgerð leiddi til þess að ég náði þessu fram“. 

Tomasello (1999) segir að tungumál lærist á sama hátt og menning. Börn læra að tengja 
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saman hvaða hegðun leiðir til ákveðinnar niðurstöðu og þau skref sem það þarf að 

ganga í gegnum. Sama má segja um orð þar sem barn lærir hvaða orð þarf að tengjast 

hverju orði til þess að fá á endanum setningu sem gefur því þá niðurstöðu sem það býst 

við. Tungumál hafa því líklega myndast líkt og þau eru í dag sem kennslutæki til að miðla 

mikilvægum menningarlegum upplýsingum og þau hafa verið mjög nytsamleg við 

uppsöfnun menningar og mismunandi breytilegar aðstæður sem manneskjan hefur 

þurft að eiga við. 

Laland (2016) segir skort á skilvirkum aðferðum til rannsókna er varða uppruna 

tungumála hafa leitt til að margir fræðimenn eru á villigötum og margir eru ósammála 

og deilur hafa verið meðal þeirra. Hann leggur því til að menn sammælist um hvað skal 

rannsaka og hvernig og þá fyrst verður möguleiki að komast að sannleikanum.  
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5 Samantekt og niðurstöður 

Uppruni tungumála er vandfundinn. Langt virðist vera í land með að komast að einni 

einfaldri skýringu um hann. Til þess þarf frekari rannsóknir á þessu sviði sem notast við 

hnitmiðaðar og skýrar aðferðir, en fyrst þurfa fræðimenn að sammælast um hvaða 

aðferðum þeir eiga að beita. Fræðimenn hafa sett fram ýmsar ástæður fyrir uppruna 

tungumála sem gerir það erfiðara að átta sig á hvaða skýring gæti verið nálægt því sem 

gerðist í raun og veru. 

Í þessari ritgerð hef ég sýnt fram á að nokkrar forsendur þurfa að vera til staðar til 

að tungumál geti þróast. Ákveðin líffræðileg einkenni mannsins gera mönnum kleift að 

notast við tungumál sem á sér engar hliðstæðu í dýraríkinu. Ef þessi ákveðnu líffæri 

hefðu verið ónauðsynleg fyrri manntegundum hefðu þau líklegast ekki aðlagast með 

tímanum að tungumálanotkun. Mögulegt er að t.d. svæði Broca og Wernicke hafi verið 

til staðar og nokkuð stórt í Homo habilis og erectus sem gæti bent til að val hafi verið 

byrjað að verka á svæði heilans sem stýra tungumáli. Þá tóku talfæri manna hægum 

breytingum eins og sjá má á fornleifum Neanderdalsmanna þar sem líklegt þykir að þeir 

hafi ekki getað myndað eins flókin hljóð og menn en voru þó með marga eiginleika 

tungumálanotkunar. 

Ein af helstu forsendum tungumála er geta mannsins til að safna menningu. 

Menningarlegt val hefur mikið að segja við söfnun menningar þar sem menningarlegir 

eiginleikar sem eru árangursríkari þegar snýr að afkomu tegundarinnar eru gjarnari á að 

festast í sessi og halda áfram að taka breytingum í gegnum kynslóðirnar. Engin önnur 

dýr sýna fram á jafn flókna uppsafnaða menningu og mennirnir. Tungumál gæti ekki 

verið án uppsafnaðrar menningar þar sem flókið eðli þess bendir til að það hafi verið 

kennt frá einni kynslóð til annarrar yfir mörg þúsund ár og safnað breytingum. 

Skyldleikarannsóknir tungumála hafa sýnt hvernig tungumál dreifast um heiminn og 

hægt er að nýta þær til að reyna að meta uppruna tungumála. 

Mannapar eru félagslegar verur sem geta átt í nokkuð flóknum samskiptum en þó á 

frumstæðan hátt samanborið við menn. Simpansar geta lært táknmál og náð orðaforða 

á við tveggja til þriggja ára mannsbarn. Simpansar sýna fram á nokkuð góðan félagslegan 

lærdóm þar sem þeir geta hermt eftir hegðun og fengið niðurstöðu. Eftirhermuhegðun 

simpansa virðist þó ekki vera jafn sterk og í manneskjum þar sem mennsk börn herma 

ósjálfrátt eftir allri hegðun sem bendir til að í þróun mannsins hafi hegðunin að herma 
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eftir orðið mjög mikilvæg, sérstaklega þegar litið er til annarra mannapa. Félagsleg 

kennsla simpansa getur gefið hugmyndir um að sameiginlegur forveri manna og 

simpansa hafi mögulega haft hæfnina til að læra af öðrum en svo í þróunarlínu Homo 

hafi verið val um flóknari og flóknari félagslega hegðun sem útskýrir mun menningar 

manna og mannapa. 

Mögulegt er að tungumál hafi þróast fyrst sem táknmál en talmál hafi síðar komið 

þar sem það bauð upp á ódýrari og einfaldari leið til að miðla upplýsingum hraðar á milli 

manna. Líklegt er að látbragð hafi verið mikilvægt í upphafi tungumála og forverar 

manna hafi notað ákveðin stikkorð og köll en vantað flókna setningabyggingu og rétt 

talfæri til að notast við talmál eins og þekkt er í dag. Látbragð og talmál hefur þróast 

hægt hlið við hlið þar til talmál tók á endanum yfir með Homo sapiens og menningarlegu 

vali. 

Erfitt er að meta hvað varð til þess að mennirnir byrjuðu að tala. Fjölmargar 

hugmyndir hafa komið frá fræðimönnum til þess að reyna að útskýra tilurð tungumála. 

Þar sem tungumál manna er einstakt þarf að finna aðstæður í þróun sem gætu verið 

einstakar fyrir manninn. Feldleysi mannsins og hópastærð er einstakt fyrir manninn og 

hugmyndir Dunbar um að tungumál hafi verið staðgengill fyrir feldsnyrtingu varpa 

áhugaverðu ljósi á mögulega þróun tungumála. Hugmyndir hans, líkt og flestar 

hugmyndir er varða uppruna tungumála, eru þó ekki óumdeildar en honum hefur þó 

tekist að finna mögulega aðstæðu þar sem útskýrt er félagslegt hlutverk tungumála og 

hvers vegna það gæti hafa komið til. Hugmyndir Falk um uppruna tungumála snýr að 

samskiptum mennskra mæðra og barna. Samskiptin gætu verið þáttur sem er einstakur 

við þróun Homo. Þegar fyrri manntegundir fóru að ganga uppréttar og feldur þeirra 

hvarf gæti hafa orðið mikilvægt fyrir mæður að eiga í samskiptum við afkvæmi með 

hljóði til þess að geta t.d. sparað orku og safnað mat.  

Steingervingasagan sýnir að verkmenning manna hafi tekið breytingum hægt í 

gegnum tíma. Líklegt þykir að tungumál hafi spilað stórt hlutverk við að miðla þekkingu 

á auðveldan hátt þegar kemur að verkmenningu og veiðum manna. Þá hefur tungumál 

verið mjög mikilvægt til að takast á við breytilegar aðstæður í umhverfi og lífsstíl. Sumir 

fræðimenn líkt og Anderson og Marwick vilja meina að ummerki táknrænnar hugsunar í 

steingervingum geti sagt mikið til um möguleika á tungumáli. Þá sýni flókið eðli sumra 

minja fram á að þekking og gildismat sé lögð í þær, t.d. í okkur sem fannst frá Blombos. 
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Þá hafi verið möguleiki á að viðskiptakerfi hafi verið mynduð á miðsteinöld sem merkir 

að manneskjur hafa lagt gildi í ákveðna hluti og gert samkomulag um verðmæti og 

endurgreiðslu sem krefst tungumálakunnáttu. 

Þegar öllu er á botninn hvolft er líklegast að tungumál hafi einfaldlega hafist í sama 

tilgangi og það er notað í dag. Það hafi verið mjög hentugt kennslutæki til þess að miðla 

þekkingu um: umhverfi, hvernig á að haga sér, félagsleg tengsl, hverjar eru bestu 

leiðirnar til að ná ákveðnum árangri, hvað sé hættulegt, hvað sé gott og svo framvegis. 

Þá hafi myndast náttúrulegt og menningarlegt val fyrir aðferðum til þess að miðla 

þekkingu á sem ódýrastan og skilvirkastan máta. Þeir sem gátu miðlað þekkingu og 

meðtekið og unnið úr upplýsingum á skilvirkan máta voru líklegri til að lifa af og geta af 

sér afkvæmi. Þegar nútímamaðurinn kom svo fram á sjónarsviðið hafi talfæri hans og 

heili verið tilbúinn til tungumálanotkunar og það ásamt menningarlegu vali myndað 

tungumál eins og það er í dag.  

Hér hefur verið sýnt fram á að tungumál hefur líklegast þróast hægt yfir tíma þar 

sem val var fyrir þáttum sem juku á hæfileika manna og fyrri manntegunda til að vinna 

úr og miðla upplýsingum. Þróun gerist yfirleitt hægt yfir tíma með stigvaxandi 

breytingum og það á líka við um tungumál. Tungumál hafa verið mikilvæg fyrir afkomu 

tegundarinnar og því hefur verið sterkt val fyrir því að viðhalda eiginleikum sem ýta 

undir tungumálanotkun. 
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