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Ágrip 
Í þessari ritgerð er fjallað um erlend tákn (lánstákn) í íslenska táknmálinu (ÍTM) og 

skoðað hvaða viðhorf málhafar ÍTM hafa til þeirra. Samskipti þvert á landamæri eru 

meiri í dag en áður og af þeirri ástæðu eru fleiri tákn fengin að láni frá öðrum málum. 

Þessi tákn eru kölluð lánstákn (e. loan sign). 

Eðlilegt er að lánsorð eða tákn finnist innan tungumála en erfitt er að segja til hversu 

mörg þau eru þar sem tungumál breytast með tímanum og jafnvel nokkur afbrigði til á 

sama tíma. Markmið þessar rannsóknar var að skoða þessi lánstákn. Hver eru þessi tákn 

og hvaðan koma þau? Við hvaða aðstæður eru þau notuð og hver notar þau? Þessi 

rannsókn veitir því betri innsýni í fjölda lánstákna í ÍTM. Enn fremur voru viðhorf 

þátttakenda til þessara tákna skoðuð og hvort fólk innan málsamfélagsins sé almennt 

ánægt með þau. Viðhorfin sem fram koma eru ekki viðhorf alls samfélagsins en gefa 

þó ákveðna mynd af viðhorfum fólks innan þessa samfélags. 

 Til að finna þessi tákn var send könnun til fólks innan táknmálssamfélagsins og 

það beðið um að nefna tákn sem það taldi erlend. Spurningalistarnir voru tveir, annar á 

íslensku og hin á ensku til að reyna að ná til flestra. Ákveðið var að notast við 

spurningarforritið Questionpro þar sem það hafði það fram yfir önnur samskonar forrit 

að hægt er að færa sig áfram um spurningar, þrátt fyrir að þátttakendur hefðu ekki 

svarað spurningum sem komu á undan. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að fólk var í flestum tilvikum sáttara við 

erlend tákn sem hafa verið lengi inn í samfélaginu og jafnvel orðin föst þar en við tákn 

sem hafa verið styttra í málinu. Töluvert var um að tákn væru samþykkt ef þau voru 

ekki nú þegar til í ÍTM og vantaði, t.d. tákn sem snéru að tækni. Það sama á við um 

nauðalík tákn sem þarf að aðskilja. Flottar samsetningar og slettur voru í lagi ef 

fyrirbærin voru ekki þegar til í málinu. Hvort tákn festi sig í sessi eða ekki ræðst alltaf 

af málhöfunum og málnotkun þeirra. Táknmálssamfélagið á Íslandi hefur breyst og í 

dag er meirihluti yngri kynslóðarinnar af erlendu bergi brotinn Ætla má að tákn verði 

áfram fengin að láni frá öðrum málum og verður spennandi að fylgjast með áhrifum 

þessara tvítyngdu málhafa.  
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Formáli 
Þegar ég settist á skólabekk og lærði almennt um táknmál fannst mér allt áhugavert. Því 

var erfitt að koma með hugmynd að lokaritgerð en með hjálp kennara míns og 

leiðbeinanda, Rannveigar Sverrisdóttur, komst ég að þeirri niðurstöðu að skrifa um 

erlend tákn í íslenska táknmálinu. Mikilvægt er að fjölga rannsóknum á táknmálinu en 

rannsókn á viðhorfum til erlendra tákna í ÍTM hefur ekki áður verið gerð, að mér 

vitandi. 
Rannveigu Sverrisdóttur, lektor í táknmálsfræði og leiðbeinanda mínum, vil ég 

þakka faglega leiðsögn, þolinmæði og aðstoð við að senda út könnunina. Félagi 

heyrnarlausra þakka ég kærlega fyrir upplýsingarnar sem ég fékk og einnig fyrir að 

senda könnunina til félagsmanna Félags heyrnarlausra. Þá vil ég þakka 

táknmálssystrum mínum úr náminu sem hafa hjálpað mér að komast í gegnum 

ritgerðarskrifin, þið vitið hverjar þið eruð. Sólrúnu Birnu Snæbjörnsdóttur og Uldis 

Ozols vil ég þakka fyrir upplýsingar um hvaða táknmál er vitað til að séu töluð innan 

íslenska táknmálsamfélagsins. Innilegar þakkir fá svo þær sem leyfðu mér að nota 

ritgerðir og rannsóknir sínar, Sara Snorradóttir, Kristbjörg Helga Sigurbjörnsdóttir, 

Valgerður Stefánsdóttir og Nedelina Ivanova. Dagbjörtu Guðmundsdóttur vil ég svo 

þakka yfirlesturinn. Þeir sem gáfu sér tíma til þess að svara könnuninni fá líka innilegar 

þakkir. Síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldu minni heima á Ísafirði sem hefur sýnt 

mér gífurlega þolinmæði og hvatningu.  
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Inngangur 
Margir telja að táknmál sé alþjóðlegt en þannig er það ekki. Aðrir telja að auðveldara 

væri ef það væri bara eitt táknmál en eins og með raddmál er tungumálið partur af 

menningu einstaklinga. Síðustu ár hafa orðið miklar samfélagsbreytingar í heiminum 

og tækniframfarir hafa gert það að verkum að fólk alls staðar í heiminum getur átt í 

samskiptum hvert við annað, án þess að vera í sama landinu. Þegar málhafar 

mismunandi tungumála tala saman má búast við því að þeir fái orð eða tákn að láni hver 

hjá öðrum. 
Markmið rannsóknarinnar sem fjallað er um í þessari ritgerð var að skoða erlend 

tákn í íslenska táknmálssamfélaginu og viðhorf til þeirra. Það var gert með því að senda 

könnun til fólks innan táknmálssamfélagsins þar sem það var beðið um að nefna tákn 

sem það taldi erlend. Þó eðlilegt sé að lánsorð eða tákn finnist innan tungumála er erfitt 

að segja til um hversu mörg þau eru þar sem tungumál breytast með tímanum og jafnvel 

nokkur afbrigði til á sama tíma. Þessi rannsókn veitir því betri innsýn í fjölda lánstákna 

í ÍTM. Þátttakendur voru einnig spurðir út í viðhorf sín til þessara tákna, þ.e. hvort þeir 

væru almennt sáttir við lánstáknin og hvort þeir myndu nota þau. 

 Í 1. kafla verður farið yfir uppbyggingu táknmála, sem byggist á á frumgreiningu 

Stokoe með viðbætum frá Battison um grunnbreytur allra tákna. Einnig verður stuttlega 

farið yfir stakhandar- og tvíhandatákn. Í 2. kafla verður farið yfir orðasafn, orðmyndun 

og hvernig orð breytast með tímanum og í 3. kafla verða lánstáknum svo gerð ítarleg 

skil, þ.á.m.landatáknum sem eru helsta dæmi um lánstákn í táknmálum. Í 4. kafla verður 

farið yfir tilbrigði innan táknmála og málfarsmun milli kynslóða, en tilbrigði finnast 

jafnt í táknmálum sem raddmálum. Í 5. kafla verður svo farið yfir stöðu táknmála. 

Fjallað verður um viðhorf til tungumálsins, minnihlutamál og hættuna á útrýmingu 

tungumála og loks breytt samfélag heyrnarlausra í ljósi þess að erlendum 

heyrnarlausum börnum hefur fjölgað hér á landi undanfarin ár. Í 6. kafla verður 

rannsókninni lýst og farið yfir flokkun táknanna sem þátttakendur nefndu en í 7. kafla 

verður svo farið ítarlega yfir svör þátttakenda. Niðurstöður koma fram í 8. kafla og að 

lokum eru umræður og lokaorð í 9. kafla. 
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1. Uppbygging táknmála 
Raddmál og táknmál hafa lengi verið borin saman. Það var þó ekki fyrr enn um miðja 

20. öld eða árið 1960 að maður að nafni Stokoe kom fyrstur með þá hugmynd að 

táknmálum svipaði til raddmála (Stokoe, 1960). Þetta opnaði augu marga og þar með 

afsannaði hann þá hugmynd að táknmál væru einungis látbragð og handaband út í loftið 

og sýndi fram á að þau væru tungumál með málfræðilegum reglum og orðaforða eins 

og raddmál (Baker og Battison, 1980:424). 

Grunnbreyturnar (e. parameter) eru grunnur að byggingu allra tákna. Þær eru 

byggðar á frumgreiningu Stokoe (1960/2011) með viðbætum Battison (1978) síðar 

meir. Grunnbreyturnar eru handform (e. handshape), myndunarstaður (e. place of 

articulation), hreyfing (e. movement), afstaða handar (e. orientation) og látbrigði (e. 

non- manual components). Þessar grunnbreytur hafa merkingargreinandi hlutverk, þ.e. 

ef ein breyta er tekin út og önnur sett í staðinn verður til annað tákn (sjá t.d. Rannveigu 

Sverrisdóttur, 2005:15).  

Ekki eru allir sammála um þessa flokkun og þá helst ekki hvað varðar afstöðu handa 

og látbrigði. Sumir telja að afstaða handa eigi að teljast með í flokknum handform og 

að látbrigði teljist ekki með þar sem það er okkur eðlislegt að nota einhvers konar 

látbragð (e. gesture) þegar við tölum. Látbragð og látbrigði er ekki það sama en 

látbrigði er skilgreint sem verknaður sem er gerður með öðru en höndunum (Herrman 

og Steinbach, 2013:1). Það vísar til hreyfingar höfuðs og efri hluta líkamans, 

augnhreyfinga, svipbrigða og munnhreyfinga (Elísa Guðrún Brynjólfsdóttir, Jóhannes 

Gísli Jónsson, Kristín Lena Þorvaldsdóttir og Rannveig Sverrisdóttir, 2012:18).  

Rannsóknir hafa sýnt að látbrigði hafa málfræðilegt gildi og er stundum jafnvel eina 

breytan sem skilur milli tákna, en dæmi um þetta má sjá í íslenska táknmálinu (ÍTM) í 

táknunum SYSTIR og BRÓÐIR, þar sem allt við táknin er eins nema munnhreyfingin 

(Elísa Guðrún Brynjólfsdóttir o.fl., 2012:18).  

 
1.1 Stakhandar- og tvíhandatákn 
Tákn eru annað hvort mynduð með annarri hendi eða báðum. Tákn sem eru mynduð 

með annarri eru kölluð stakhandartákn (e. one-handed signs) og tákn sem eru mynduð 

með báðum höndum eru kölluð tvíhandatákn (e. two-handed signs) (Sutton-Spence 

og Woll, 1999:xviii). Í tvíhandatáknum eru annað hvort báðar hendur á hreyfingu eða 

ein á hreyfingu og hin aðgerðarlaus (Valli o.fl., 2011:208).  
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Talað er um virka (e. dominant) og óvirka (e. non-dominant) hönd í staðinn fyrir 

hægri og vinstri hönd. Fyrir rétthenta manneskju er hægri hönd sú virka því hún er oftast 

sterkari og auðveldara að stjórna þegar kemur að stakhandartáknum. Við myndun 

tvíhandatákna þar sem önnur höndin hreyfist einungis er virka höndin sú hönd sem 

hreyfist og óvirka þá í kyrrstöðu eða notuð sem grunnur fyrir virku höndina (Sutton-

Spence og Woll, 1999:xviii). 

 Battison (1978) var fyrstur til að nefna ákveðnar hömlur sem fylgdu myndun 

tvíhandatákna með handformum og hreyfingu í bandaríska táknmálinu (ASL). Hann 

setti því fram tvö skilyrði, spegilskilyrðið (e. Symmetry Condition) og gnæfiskilyrðið 

(e. Dominance Condition). Talið er að skilyrðin nái yfir öll táknmál en hægt er að brjóta 

þau þegar kemur að ljóðum og próformasögnum (sjá t.d. Sutton-Spence og Woll, 1999: 

203-204). Spegilskilyrði segir að þegar báðar hendur hreyfist verði þær að hafa sama 

handform, myndunarstað og hreyfast eins eða á víxl. Afstaða handar verður að vera 

samhverf. Samkvæmt gnæfiskilyrðinu hreyfist aðeins virka höndin þegar tákn hefur sitt 

handformið á hvorri hönd en óvirka höndin þarf að vera kyrr.   
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2. Orðasafn og orðamyndun 
Hver sem tjáir sig á tungumáli býr yfir orðaforða sem hann notar á mismunandi hátt við 

mismunandi aðstæður (Valli o.fl., 2011:171). Málfræðingar tala um að málhafar geymi 

orðaforða tungumálsins í huganum (e. mental lexicon) og að hann sé samansettur af 

orðum, myndönum (e. morphemes) og huglægri málfræði (e. mental grammar) um 

hvernig á að setja orðasamböndin saman. Með þessu huglæga orðasafni geta málhafar 

gert sig skiljanlega í því tungumáli sem við á (Johnston og Schembri, 2007:157). 

Tungumál er samskiptakerfi (e. communication system) sem breytist með tímanum 

vegna notkunar á náttúrulegan hátt. Gömul orð fá nýja merkingu og ný orð verða til 

vegna breytinga í samfélögum, til að mynda orð yfir tækni sem er sífellt að þróast og  

með tímanum (Valli o.fl., 2011:12). 

 

2.1 Orðasafn  
Orðaforðanum má skipta í tvo orðasöfn, annars vegar frosið (e. frozen/established 

lexicon) orðasafn og hins vegar virkt (e. productive lexicon) orðasafn. Í frosna 

orðasafninu finnast þau tákn sem mætti finna í orðabók og er að jafnaði mjög auðvelt 

að læra og þýða. Tákn í frosna orðasafni geta bæði verið sjónræn (e. visually motivated) 

og handahófskennd (e. arbitrary). Með virka orðasafninu er svo hægt að búa til 

óteljandi orð, hvort sem það er úr gömlum orðum eða ný orð sem hafa aldrei verið til 

áður, en þessi orð þurfa að fylgja ákveðnum málfræðilegum reglum (Sutton-Spence og 

Woll, 1999:197-198). Í táknmálum er stór hluti virka orðasafnins sagnir sem eru 

kallaðar próformasagnir. Próformasagnir eru sagnir sem ekki eru til í grunnmynd en 

geta lýst tvenns konar upplýsingum á sama tíma (Valli o.fl, 2011:138). 

 

2.2 Orðmyndun/táknmyndun 
Orðmyndun raddmála og táknmála er sambærileg. Orðum í raddmálum og táknum í 

táknmálum má skipta niður í minni einingar sem kallast myndön (e. morpheme) og eru 

minnstu merkingarbæru einingar málsins (Valli o.fl., 2011:57-58). Orðmyndun má 

skipta í lærða og virka orðmyndun. Lærð orðmyndun er þegar búið er til íslenskt orð 

sem er hliðstætt ákveðnu erlendu orði. Virk orðmyndun er þegar það vantar orð yfir 

ákveðið fyrirbæri og það er í kjölfarið búið til. Þessi orð verða þó að vera gagnsæ, sem 

þýðir að sá sem það beinist að verður að skilja hvað átt er við. Orð í þessum flokki eru 

ekki skráð og jafnvel einungis notuð í þetta eina skipti (Eiríkur Rögnvaldson, 

1990:27).Vert er að hafa í huga að ekki er hægt að segja að raddmál og táknmál séu 
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alveg eins og því verður einungis farið yfir það hvernig táknmyndun er innan táknmála 

hér að aftan, þar sem þessi ritgerð snýr að táknmálum.   

Táknmyndun í táknmálum er hægt að skipta niður í eftirfarandi leiðir; samsetningu, 

afleiðslu, merkingaraukningu/nýmerkingu, fingrastöfun/ lesgerða fingrastöfun, 

lánsþýðingu, nýyrði og lán úr öðrum málum (lánstákn). Þar sem lánstákn er eitt af 

viðfangsefnum þessarar ritgerðar verða lánstákn sett í sér kafla. 

Samsetning (e. compounds) tákna er þegar tvö orð/tákn eða tveir eða fleiri stofnar 

eru settir saman til að búa til nýtt orð/tákn (Guðrún Kvaran, 2005:105 og Valli o.fl., 

2011:67). Sem dæmi má taka enska samsetta orðið greenhouse (ísl. gróðurhús) en þá 

er ekki verið að tala um grænt hús heldur hús þar sem einhvers konar gróður er 

ræktaður. Þannig er gerð ný merking úr tveimur orðum sem þegar eru til í orðaforðanum 

(Valli o.fl., 2011: 67). Þó að einstaklingur þekki þessi orð er hins vegar ekki hægt að 

segja að samsetningin sé skiljanleg (Valli o.fl., 2011:71), sbr. táknið TÓMATUR sem 

er samsett úr RAUÐUR og BER (Elísa Guðrún Brynjólfsdóttir o.fl., 2012:22). 

Afleiðsla (e. derivation) er þegar orð eru leidd af öðrum orðum (Höskuldur 

Þráinsson, 1995:19-20) en í raddmálum felst afleiðsla í því að raða saman rót og einu 

til fleiri aðskeytum (Elísa Guðrún Brynjólfsdóttir o.fl., 2012:23). Ekki eru skýr dæmi 

um afleiðslu í ÍTM en sjá má dæmi í ASL, þar sem sagnorð er notað til að búa til 

nafnorð. Supalla og Newport tóku eftir ákveðinni breytu milli sagnorðs og nafnorðs í 

ASL í rannsókn sem þau gerðu árið 1978 (sjá umfjöllun í Valli o.fl., 2011:64). Allar 

grunnbreyturnar voru eins nema hreyfingin, sem var öðruvísi eða endurtekin í 

nafnorðinu. Dæmi um þetta er táknin SIT og CHAIR þar sem einföld hreyfing er við 

SIT og endurtekin hreyfing við CHAIR (Valli o.fl., 2011:63).  

Merkingaraukning/nýmerking er þegar orð sem þegar eru til í tungumálinu fá 

nýja eða aðra merkingu. Gott dæmi um það er orðið sími sem þýddi áður band eða 

þráður (Guðrún Kvaran, 2005:106). Sambærilegt í ÍTM er EDRÚ í dag sem áður fyrr 

þýddi BLÁR (Elísa Guðrún Brynjólfsdóttir o.fl., 2012:23) 

Fingrastöfun (e. fingerspelling) er notuð til að stafa ritmál en til þess eru notuð 

handform sem samsvara stöfunum í stafrófinu. Sagt er að stafrófið sé ekki partur af 

táknmálinu þar sem það var búið til af heyrandi fólki og samsvarast  

nágrannaraddmálinu. Hins vegar er fingrastöfun mikið notuð, þó mismikið eftir 

táknmálum (Sutton-Spence og Woll, 1999:17). Fingrastöfun er notuð yfir orð sem hafa 

ekki þegar fengið tákn. Þegar orð eru fingrastöfuð eru þau fyrst stöfuð til fulls en með 

tímanum getur handformum fækkað og orðið á endanum að tákni. Kallast þetta lesgerð 
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fingrastöfun (e. lexicalized fingerspelling). Lesgerð fingrastöfun er 

orðmyndunaraðferð sem finnst einungis í táknmálum (Elísa Guðrún Brynjólfsdóttir 

o.fl.,2012:24). 

Lánsþýðingar (e. loan translation) eða tökuþýðingar koma frá 

nágrannaraddmálinu og eru beinþýddar af raddmáli yfir á táknmál. Tákn um staði og 

götuheiti í ÍTM eru oft tökuþýðingar eins og KLAPPARSTÍGUR, sem er myndað af 

táknum KLAPPA og STÍGUR (Elísa Guðrún Brynjólfsdóttir o.fl., 2012:24). Í breska 

táknmálinu (BSL) eru ensk orðatiltæki yfirleitt lánsþýðingar. Dæmi er tekið yfir 

CAN’T STAND, sem þýðir ekki að einhver geti ekki staðið heldur að einhverjum líki 

mjög illa við eitthvað (Sutton-Spence og Woll, 1999: 222). 

Nýyrðum hefur fjölgað mikið í nútímasamfélagi þar sem þörf fyrir þau eykst þegar 

stöðugt koma upp ný hugtök og fyrirbæri sem ekki hafa verið til áður (Eiríkur 

Rögnvaldson, 1990:19). Oftar en ekki verður til fleiri en ein útgáfa af tákninu en að 

lokum nær önnur útgáfan yfirhöndinni (Elísa Guðrún Brynjólfsdóttir o.fl., 2012:23). 

Helsta dæmi um nýyrði eru nafnatákn. Nafnatákn eru lýsandi tákn þar sem ein af 

þremur eftirfarandi leiðum er notuð við myndun: líkamleg einkenni, persónueinkenni 

einstaklings eða einhver ákveðinn atburður í líf í einstaklingsins. Nafnatákn eru ekki 

notuð til að ávarpa fólk heldur til að tala um það, þar sem ekki er kallað á einstaklinga 

til að ná athygli heldur veifað eða potað í öxlina á þeim (Sutton-Spence og Woll, 

1999:237). Þegar einstaklingur á nafnatákn og er nefndur í fyrsta sinn í 

táknmálssamfélagi er fornafn hans fingrastafað og nafnatáknið síðan táknað (Sutton-

Spence og Woll, 1999:238, vísað í Sam Supalla). 
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3. Lánstákn og landatákn 
Samskipti þvert á landamæri eru meiri í dag en áður og þar eru döff1 einstaklingar ekki 

undanskildir. Af þeirri ástæðu eru fleiri orð/tákn fengin að láni frá öðrum málum (Valli 

o.fl., 2011:189). Þessi tákn eru kölluð lánstákn (e. loan sign). Ástæðan fyrir því að orð 

af erlendum uppruna eru leyfð innan orðaforðans er að þessi ákveðnu erlendu tákn eru 

notuð til að greina á milli tákna sem eru nú þegar til í málinu (Brentari, 2001). 

Orðasafnslán (e. lexical borrowing) er þegar tungumál fær orð/tákn lánuð frá öðru en 

þá er oftast um að ræða málsambýli. Helsta dæmi um lánstákn innan táknmála eru 

landatákn (Valli o.fl., 2011:189). 

Landatákn eru oftast tekin frá því landi sem táknið kemur og svo notað eins í öllum 

samfélögum, en táknin sem koma frá löndunum sjálfum koma inn í málið vegna 

ákveðins félagslegs og pólítísks þrýstings. Lucas, Bailey og Valli (2003) taka dæmi um 

táknin yfir AFRÍKA og JAPAN í ASL. Nýja táknið fyrir Japan er fengið að láni frá 

japanska táknmálinu. Ástæðan er talin vera meiri samskipti döff fólks milli landa.  

Ráðstefna sem haldin var árið 1989 í Gallaudet háskóla í Washington D.C., þar sem 

meira en 6 þúsund manns komu saman frá Ameríku, Evrópu, Asíu og Afríku, hafði 

mikil áhrif á þetta. Þar var ákvörðun tekin um að fá tákn að láni til að sýna virðingu 

fyrir öðrum menningarheimum. Til að mynda var gamla táknið yfir KÍNA á ASL talið 

fordómafullt þar sem það hermdi íkonískt eftir lögun augna fólks af asískum uppruna 

(Lucas, Bailey og Valli, 2003:104). Að sama skapi má taka sem dæmi táknið yfir 

AFRÍKU en ekki eru allir sammála um sögu gamla táknsins fyrir það. Sagan segir að 

það hafi komið til því það vantaði orð hér og nú en það bendir að nefi einstaklinga og 

er því talið fordómafullt (Lucas, Bailey og Valli, 2003:105).  

Sara Snorradóttir (2012) skoðar landatákn í BA-ritgerð sinni en hún bar saman 

landatákn Evrópuþjóða sem og táknin fyrir heimsálfurnar á íslenska, danska (DTS) og 

breska (BSL) táknmálinu. Til samanburðar notaði hún rannsókn Alderssons sem var 

gerð árið 2008. Táknin, sem voru alls 52, voru flokkuð eftir því hvort þau væru eins, 

lík eða ólík og hvort væri hægt að rekja táknið til upprunalandsins. Jafnframt var skoðað 

hvort táknin væru eins nú og í táknmálsorðabókinni sem Félag heyrnarlausra gaf út árið 

1987. Allar grunnbreytur nema munnhreyfingarnar voru skráðar, þar sem 

munnhreyfingar fylgja orðinu í raddmáli hvers lands fyrir sig (Sara Snorradóttir, 

2012:19).  

                                                
1 Orðið döff er notað yfir heyrnarlausa og heyrnarskerta einstaklinga sem fylgja menningu heyrnarlausra 
og hafa táknmál sem sitt fyrsta mál. 
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Niðurstöður rannsóknar Söru sýndu að í þessum þremur táknmálum sem tekin 

voru fyrir voru 6 af 52 táknum eins og í upprunalandinu, en ætla má að þessi 6 tákn 

hafi því verið fengin þaðan. Niðurstaðan var sú að minna var um lánstákn á milli 

landa en rannsakandi hafði gert sér í hugarlund. Mestu líkindin voru á milli íslenska 

og danska táknmálsins. Rannsókn Söru og Alderssons voru ólíkar en Alderson taldi 

25 af 30 táknum vera lík í íslenska og danska táknmálinu en Sara einungis 20 tákn. 

Ekkert tákn hafði breyst frá táknmálsorðabókinni sem Sara skoðaði en einhver 

táknanna samsvöruðu landatáknum upprunalandsins (Sara Snorradóttir, 2012:43-46). 
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4.Tilbrigði 
Eins og fram hefur komið var það Stokoe sem sagði að táknmál væru tungumál eins og 

hvert annað raddmál. Málfræðingar fóru því að rannsaka táknmál betur og hafa komist 

að því að það eru tilbrigði innan táknmála eins og í raddmálum. Tilbrigði finnast í öllum 

tungumálum en það er þegar fólk segir sama hlutinn en með mismunandi leiðum, orðum 

eða táknum (Valli o.fl., 2011:174). Tilbrigði eru ekki bara á milli landshluta (e. regional 

variation) heldur geta þau líka verið félagleg (e. social), eftir þjóðerni (e. ethnic), kyni 

(e. gender) og aldri (e. age) eða eftir aðstæðum (Valli o.fl., 2011:172). 
Mismunandi tungumál hafa mismunandi hljóð sem ekki allir geta framkvæmt. Þar 

sem táknmál er tungumál án hljóðs má sjá tilbrigð í framburði í handformum, 

staðsetningu og afstöðu handar (Lucas, Bayley og Valli, 2001:24). Ef um tvíhandatákn 

að ræða getur óvirka höndin dottið út ef báðar hendur hafa sama handformið. Þetta getur 

orðið að breytingu sem heldur sér í málinu (Valli o.fl., 2011:51). Handform geta verið 

mismunandi eftir mismunandi táknmálum og sum handform geta komið ákveðnum 

málhöfum furðulega fyrir sjónir þar sem þeir eru ekki vanir þeim. Til að mynda gæti 

málhöfum BSL þótt erfitt að mynda portúgalska táknið fyrir töluna ÁTTA. Það er hins 

vegar ekki erfitt fyrir málhafa portúgalska táknmálsins því þar er handformið eðlilegt. 

Þá hafa málhafar BSL til dæmis ekkert handform sem er sambærilegt E handforminu í 

ASL. Þeir geta því annað hvort fengið handformið að láni og vitað að það sé lánað 

handform eða skipt því út fyrir tákn með sambærilegu handformi sem þeir hafa nú þegar 

í sínu eigin máli (Sutton-Spence og Woll, 1999:5). 

Einnig geta myndunarstaðir verið mismunandi eftir táknmálum, eins og kemur 

fram í BSL þar sem kveðnir myndunarstaðir eru notaðir og ekki farið út fyrir þá. Sutton-

Spence og Woll (1999) taka dæmi um tákn sem eru mynduð á rassi. Í þeim tilvikum 

færist táknið alla jafna inn í „eðlilegra“ táknrými, eins og á mjöðmina (bls. 5). Táknrými 

geta verið í mismunandi stærðum en táknmál á borð við Kata Kolok, sem er talað í 

þorpi í Balí, hefur miklu stærra táknrými en til dæmis táknmál vesturlanda (Perniss, 

Pfau og Steinbach, 2007:6). 

Munnhreyfingar í ASL eru fáar, t.d. miðað við þýska táknmálið (DGS). en þær 

eru hluti af táknum og skilgreina oft á milli þeirra (Perniss, Pfau og Steinbach, 2007:7-

8). 
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4.1 Kynslóðamunur 
Kristbjörg Helga Sigurbjörnsdóttir (2011) skrifaði BA-ritgerð sína um málfarsmun á 

milli kynslóða í íslensku táknmálssamfélagi. Hún hafði lesið um erlendar rannsóknir á 

tilbrigðum í táknmálum og eftir að hafa lært táknmál í stuttan tíma fór hún að taka eftir 

mismunandi táknum fyrir sama hlutinn. Hana langaði því að skoða hvort þessi 

fjölbreytileiki væri tilviljanakenndur eða ekki. Niðurstöður sýndu töluverðan mun á 

milli kynslóða þó hann væri mismikill eftir táknum. Einnig getur munurinn legið hjá 

einni manneskju, þ.e. möguleiki er að það sé bara ein manneskja sem notar þetta 

tilbrigði af orðinu. Í flestum tilvikum var mesti munurinn á milli yngsta og elsta 

aldurflokksins en sennilega útskýrir menntunarbakgrunnur þann mun, en 

kennsluaðferðir hafa breyst síðustu áratugi. Miðjukynslóðin skildi frekar bæði tákn 

elstu og yngstu kynslóðanna og lagaði því tákn sín að viðmælendum sínum.  

Valgerður Stefánsdóttir (2005) talar um að í dag hafi yngri kynslóðir annan 

grunn að menntun en eldri kynslóðir og að það séu jafnvel skilningserfiðleikar milli 

þeirra vegna aldursbundinna mállýskna (bls. 66). Í Bretlandi nota eldri málhafar til að 

mynda meiri fingrastöfun og færri skiljanlegar munnhreyfingar en yngri málhafar, sem 

eru undir meiri áhrifum enskunnar. (Sutton- Spence og Woll, 1999:24).  

Ástæður fyrir þessum kynslóðamun eru þrjár. Sú fyrsta er að heyrnarlaus börn 

eiga oftast heyrandi foreldra sem þýðir að þau læra sjaldan táknmál af þeim. Í öðru lagi 

eru það menntunarstefnur sem höfðu áhrif á táknmálsnotkun fólks (Sutton-Spence og 

Woll, 1999:24-25). Þriðja ástæðan er að tákn geta stjórnast af lögun hluta eða hvernig 

það er notað. Tækniframfarir eru miklar og breytist því táknið með nýjum málhöfum, á 

meðan eldri málhafar halda frekar í upphaflegu útgáfuna (Sutton-Spence og Woll, 

1999:25). 
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5. Táknmál sem minnihlutamál 

Í þessum kafla verður farið yfir stöðu táknamála og hvar það stendur sig í samanburði 

við önnur mál. Fyrst verður farið yfir viðhorf til tungumálsins. Þá verður fjallað um 

táknmálið sem minnihlutamál, en táknmál eru minnahlutamál í þeim löndum sem þau 

eru töluð, og svo um hættuna á útrýmingu. Í lokin verður rætt um breytt 

táknmálssamfélag á Íslandi.  

 

5.1 Viðhorf til tungumála 

Lengi vel voru heyrnarlausir kúgaðir til þess að nota raddmál en  árið 1880 komu 

kennarar heyrnarlausra saman í Mílanó á Ítalíu og samþykktu að banna táknmál, bæði 

innan sem utan skólastofunnar (sjá t.d. Lane, 1989). Samfélag heyrnarlausra var þar 

með útilokað frá heyrandi samfélagi (Valgerður Stefánsdóttir, 2005:12). Þar sem tvö 

tungumál lifa innan sama samfélagsins geta neikvæð viðhorf meirihlutans smitað 

viðhorf minnihlutans til sjálfsmyndar sinnar. (Burns, Matthews og Nolan-Conroy, 

2001:194-5).  

Það er gömul saga og ný að málhafar óttist áhrif annarra tungumála á eigið mál 

og gildir það jafnt um táknmál sem raddmál. Sem dæmi má taka málhafa ástralska 

táknmálsins (Auslan) sem eru orðnir meðvitaðri um sitt eigið mál en margir hafa sterka 

skoðun á þeim ASL táknum sem hafa nýlega komið inn í málið. Það á sérstaklega við 

um ný tákn yfir hluti sem eiga nú þegar annað tákn innan Auslan. Engu að síður eru 

mörg tákn í Auslan upprunnin í öðrum málum (Johnston og Schrembi, 2007:187). Að 

sama skapi finnst málhöfum ASL að verið sé að eiga við mál þeirra þegar ákveðið er á 

ráðstefnum að samþykkja siði annarra táknmála, eins og að nota landatákn mismunandi 

þjóða (Lucas, Bailey og Valli, 2003:104-5). 

 Þannig myndum við okkur öll skoðanir og það á ekki síst við um tungumál, 

hvort sem viðhorfin er meðvituð eða ekki, og viðhorf geta haft áhrif á stöðu tungumála. 

 

5.2 Minnihlutamál og útrýmingarhætta 
Margir telja að táknmál sé alþjóðlegt en sú mýta er ekki sönn. Aðrir halda því fram að 

það væri miklu betra að hafa bara eitt táknmál því það að hafa mörg flæki bara hlutina. 

En það sama á við um táknmál og raddmál, það er fjölbreytileikinn sem gerir hlutina 

áhugaverða.  

 Eins og fram hefur komið geta viðhorf bæði verið jákvæð og neikvæð. Almennt 
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eru viðhorf til  málhafa minnihlutamála og minnihlutamálanna sjálfra frekar neikvæðari 

en til þeirra sem tala meirihlutamál. Slík viðhorf geta haft áhrif á hvort tungumál lifir 

eða deyr (Rannveig Sverrisdóttir, 2007). Minnihlutamál eru þau tungumál sem töluð 

eru af minnihluta fólks á ákveðnu svæði og er táknmálið minnihlutamál í þeim löndum 

þar sem táknmál eru töluð, og það er ekki undantekning hér á Íslandi (Rannveig 

Sverrisdóttir, 2007:85). Þó fáir tali íslensku miðað við mörg önnur tungumál í 

heiminum er íslenska meirihlutamál á Íslandi. Í lok annars ársfjórðungar 2019 bjuggu 

360.390 manns á Íslandi (Hagstofan, 2019) og samkvæmt staðfestingu frá Félagi 

heyrnarlausra eru um 200 manns af þeim sem nota íslenska táknmálið í daglegu lífi.2 

Þannig er íslenska táknmálið augljóslega minnihlutamál á Íslandi.   

Meirihlutamál gnæfir yfir minnihlutamálum, sem setur minnihlutamál oft í 

hættu, en það verður samt að skoða hvert minnihlutamál fyrir sig til að sjá stöðu þess 

(Rannveig Sverrisdóttir, 2007:86). Í skýrslu málnefndar um íslenskt táknmál, sem kom 

út í þriðja sinn árið 2015, er íslenska táknmálið sagt í útrýmingarhættu. Helsta ástæða 

þess er að heyrnarlaus börn eru send í kuðungsígræðslu í von um að þau fái heyrn. Þá 

getur það komið fyrir að þau læri ekki táknmál, kynnist ekki táknmálsumhverfinu og 

menningu döff samfélagsins. Í kjölfarið getur íslenska táknmálið horfið sem móðurmál 

með eldri kynslóðum, ef fáir eða engir bætast í táknmálssamfélagið (Málnefnd um 

íslenskt táknmál, 2015). Tungumál deyr ef það hefur ekki málhafa sem tala það (Woll, 

Sutton-Spence og Elton, 2001:11). 

Stórt skref var tekið 27. maí 2011 þegar samþykkt var á Alþingi að íslenska 

táknmálið væri opinbert mál á Íslandi (Málnefnd um íslenskt táknmál, 2015). Í lögum 

nr. 61/2011 um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls stendur að stjórnvöld verði 

að hlúa að íslenska táknmálinu því þeir sem þurfi að reiða sig á ÍTM, sem og þeirra 

nánustu, verði að geta átt þann möguleika að læra og nota það eins fljótt og auðið er.  

Heyrnarlaus börn sem fæðast heyrnarlausum foreldrum læra táknmál eins og 

heyrandi börn læra raddmál af heyrandi foreldrum. Hins vegar fæðast flest heyrnarlaus 

börn heyrandi foreldrum og læra því ekki endilega táknmál frá foreldrum sínum. 

Heyrnarlaus börn geta þó notað einhvers konar látbragð við heyrandi foreldra sína þar 

sem það er þeim eðlislegt að hafa samskipti. Þetta látbragð, eða þau heimatákn sem 

fjölskyldur nota, telst ekki sem táknmál (Sutton-Spence og Woll, 1999:12). Oftar en 

ekki læra þau táknmál af samnemendum sínum í skólanum og/eða börnum sem hafa 

                                                
2 Samkvæmt tölvupósti frá Félagi heyrnarlausra til höfundar 22. nóvember 2017. 
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lært táknmál af heyrnarlausum foreldrum sínum (Lucas, Bayley og Valli, 2001:51). Því 

skiptir það gríðarlegu máli fyrir heyrnarlaust barn að hafa aðgengi að táknmáli eins 

fljótt og auðið er til að öðlast móðurmál og almennilegan málþroska (Lucas, Bayley og 

Valli, 2003:9). 

Málsamfélag heyrnarlausra er rannsóknarverkefni Valgerðar Stefánsdóttur 

(2005) um sjónarmið döff fólks, samskipti og þátttöku í íslensku heyrandi samfélagi. 

Niðurstöður hennar benda til þess að margt þurfi að lagast til að styrkja stöðu og 

jafnrétti táknmálsins svo það verði til jafns við raddmálið. Þar sem heyrnarlaus börn 

fæðast oftast inn í heyrandi fjölskyldur er mikilvægast að fjölskyldur og skólakerfið 

styðji vel við þau börn sem þurfa á táknmáli að halda. Í mörg ár var fólk sem talaði 

táknmál kúgað til að þess að nota raddmál, eins og kom fram hér ofar. Mörg táknmál 

hafa síðan verið viðurkennd sem tungumál en það má ekki gleyma að rækta þau og 

halda þeim við. Því verður að passa að börn sem fæðast 

heyrnarlaus/heyrnarskert/CODA (e. children of deaf adults) fái að nota táknmál í 

daglegu lífi. Þegar kemur að menntun heyrnarlausra barna þarf að ýta undir áhuga á 

jákvæðan hátt, því táknmál er eina málið sem þau geta skilið til fullnustu (Rannveig 

Sverrisdóttir, 2007:95). 

 

5.3 Breytt málsamfélag 
Undanfarin ár hefur fólki sem hefur ekki íslensku sem sitt móðurmál eða fyrsta mál 

fjölgað hér á landi. Þessir einstaklingar læra íslensku sem sitt annað mál, en annað mál 

er skilgreint sem það tungumál sem maður lærir seinna á lífsleiðinni, hvort sem það er 

fyrsta, annað eða þriðja málið á eftir móðurmálinu (Jóhannes Bjarni Sigtryggsson, 

2011:302). Fjölgunin á sér ekki einungis stað þegar fólk frá öðrum löndum flytur til 

landsins heldur fæðast líka erlend döff börn hér á landi, sem alast þá upp með tvö 

táknmál, fyrsta mál sitt og svo ÍTM sem þau læra í leik- og grunnskóla. 

Í janúar 2018 hóf Nedelina Ivanova rannsókn þar sem hún skoðaði þróun 

íslenska táknmálsins þar sem 75% döff barna á aldrinum 1-9 ára eru af erlendum 

uppruna hér á Íslandi. Samkvæmt Nedelinu  hefur þeim fjölgað síðan  (munnleg 

heimild, 18. mars 2019).  

Í rannsókn Nedelinu kemur fram að erlendu börn notist við fáar sem engar 

munnhreyfingar og hún ályktar sem svo að það séu að jafnaði fáar munnhreyfingar í 

þeirra fyrsta máli. Foreldrar þessara barna nota málið sem þeim finnst þægilegast að 

nota og líklegt er að það sé þeirra fyrsta mál. Þegar kemur að því að tala við einhvern á 
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öðru táknmáli en sínu eigin sem er málhafanum ekki skiljanlegt er annað hvort notast 

við tákn úr þeirra eigin táknmáli eða afbrigði búið til af íslenska tákninu. Ef engar 

leiðréttingar eru gerðar á máli foreldrisins innan samfélagsins er líklegt að sá hinn sami 

haldi áfram að nota sitt tákn eða afbrigðið, sem leiðir til þess að börn þessara foreldra 

læra frekar afbrigðið en táknið sem gildir innan samfélagsins. Einnig má ætla að fólk 

sem talar ÍTM notist við blendingsmál sín á milli og við aðra, sem getur ruglað tákninu 

og málfræðireglunum sem því fylgir. Afbrigðið af tákninu gæti þá með tímanum fest í 

málinu ef ekki er vel að gáð. Það sem skiptir máli er að kenna foreldrunum íslenska 

táknmálið svo það geti kennt börnum sínum og jafnvel muninn á táknmálunum. 

Umræðan hér fyrir framan bendir að samskipti þvert á landamæri eru meiri í dag 

en áður. Einnig hefur fjölgað fólki til landsins sem hefur ekki íslensku að móðurmáli 

eða fyrsta máli. Af þeirri ástæðu eru fleiri orð/tákn fengin að láni frá öðrum málum Í 

næsta kafla verður fjallað um lánstáknin sem fundust í rannsókn höfundar.Athugað 

verður hvort niðurstöður samræmist því sem hefur verið rætt hér að ofan. 
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6. Rannsóknin 
 
Markmið þessar rannsóknar er að skoða erlend tákn innan íslenska 

táknmálssamfélagsins. Ekki er vitað hversu mörg erlend tákn eru nú þegar í málinu en 

til að finna þau var ákveðið að senda spurningarlista (sjá viðauka 1) til fólks í 

samfélaginu þar sem það var spurt hvaða erlendu tákn það teldi sig sjá í málinu. Hver 

eru þessi tákn og hvaðan koma þau? Við hvaða aðstæður eru þau notuð og hver notar 

þau? Enn fremur verða viðhorf þátttakenda til táknanna (sjá viðauka 2) skoðuð og hvort 

fólk sé almennt ánægt með þau. 

 

6.1 Framkvæmd  
Burns o.fl. (2001) vísa í Fasold (1984) um hvernig eigi að komast að viðhorfum fólks 

til tungumála. Þar er tekið fram að það sé annað hvort hægt með því að taka viðtöl eða 

nota spurningarlista, opna eða lokaða. Opnir spurningalistar leyfa þátttakendum að 

svara því sem þeir vilja og getur því reynst erfitt að fara yfir svörin. Með lokuðum 

spurningalistum hefur höfundur meiri stjórn á viðtalinu með því að bera spurningarnar 

upp fyrir fram. Það er betra að svara þeim og viðráðanlegra að fara yfir. Kostur 

spurningarlista er sá að það er hægt að senda hann til fleiri aðila en þegar um viðtöl er 

að ræða. Helsti ókosturinn er að höfundur missir ákveðið tak á svörunum þar sem hann 

hefur oftast ekki upplýsingar um hver það er sem svarar og því erfiðara að leita 

þátttakendur uppi ef þyrfti (Burns o.fl., 2001:187). Sú hætta er einnig fyrir hendi þegar 

notast er við spurningalista að ekki náist í nógu marga þátttakendur ef þeir hafa ekki 

áhuga á að svara en hér var þó ákveðið að nota slíkan lista í von um að fá svör frá fólki 

á breiðu aldursbili með mismunandi viðhorf og menntun. 

Spurningarnar sem voru notaðar áttu að ná til fólks í táknmálssamfélaginu sem er 

af íslensku bergi brotið en einnig til fólks af erlendum uppruna. Af þeirri ástæðu voru 

gerðir tveir spurningarlistar með sömu spurningunum, einn á íslensku og annar á ensku. 

Þannig hafði þátttakandi möguleika á svara þeim spurningalista sem honum hentaði. 

Fékk ég hjálp bæði hjá Félagi heyrnalausra og leiðbeinanda, Rannveigu Sverrisdóttur, 

við að senda út könnunina. Það var gert með því að senda tölvupóst til félagsmanna 

Félags heyrnarlausra og með því að setja könnunina á Facebook. Spurningarlistinn var 

sendur út í maí 2018. 

Í almennum samskiptum mínum við fólk sem tengist íslenska táknmálinu að 

einhverju leyti hef ég bæði séð og fengið nokkrar hugmyndir um tákn sem teljast erlend 
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innan íslenska táknmálssamfélagsins, jafnvel tvær útgáfur af sama tákninu. Til að vita 

hvora útgáfuna var verið að tala um var beðið um mynd af tákninu, annað hvort af 

þátttakendum sjálfum að gera táknið eða þeir beðnir að færa inn slóðina að tákninu, t.d. 

af Signwiki.is, sem er íslensk táknmálsorðabók og þekkingarbrunnur.  

Rannsóknin er gölluð af því leyti að þátttakendur sendu ekki mynd af tákninu og því 

var erfitt að segja til um hvaða tákn er verið að tala um, þó glósunin sé til staðar. 

Glósun (e. gloss) er skráning á merkingu tákna en hún er gerð með því að skrifa 

merkinguna á raddmáli með hástöfum. Þá er átt við merkingu táknsins en ekki orðið 

sjálft. Sum tákn eiga ekki merkingu með einu orði en til að skilgreina það sem er eitt 

tákn eru orðin skrifuð og bandstrik sett inn á milli (Sutton-Spence og Woll, 1999:xi). 

Glósun táknsins segir okkur ekki hvernig táknið lítur út en til þess þarf að lýsa því hvaða 

handform er notað, hver myndunarstaðurinn er, hvernig hendurnar hreyfast, hver 

afstaða handa er og hvort það séu látbrigði (Sutton-Spence og Woll, 1999:xiii).  Þessi 

aðferð verður notuð í þessari ritgerð.  

Orðabækur eins og Spreadthesign (alþjóðleg orðabók sem hefur að geyma tákn 

frá mismunandi táknmálum) og Signwiki voru skoðaðar til að sjá hvort táknin séu 

mynduð eins eða ekki, þá helst hvað varðar handform og jafnvel myndunarstaði sem 

eru ekki notaðir í ÍTM. Í sumum tilvikum í þessari ritgerð verður minnst á þau 

handform. 

 
6.2 Upplýsingar um þátttakendur 
Þátttakendur voru á aldrinum 25-40 ára og 60-70 ára og eru allt einstaklingar innan 

táknmálssamfélagsins, fimm karlmenn og sjö konur. Aðspurðir hvernig þeir skilgreindu 

sig sagðist einn vera CODA, tveir hökuðu í „annað“ og hinir níu sögðust vera döff. 

Flestir þátttakendur höfðu íslensku eða ÍTM að fyrsta máli og voru fæddir á Íslandi. 

Þeir kunnu allir að minnsta kosti tvö tungumál en tveir sögðust kunna fleiri en 5. Þessir 

tveir voru af erlendum uppruna en höfðu búið á Íslandi í meira en 5 ár og upplifðu sig 

sem Íslendinga. Hvorugur hafði lært ÍTM fyrir komuna til Íslands en í dag bæði sitt 

móðurmál og ÍTM heima fyrir. 

Lofað var að öllum persónulegum gögnum yrði eytt þegar búið væri að skila 

ritgerðinni. Íslenska táknmálssamfálegið er lítið en gott samfélag þar sem allir þekkja 

alla og því ekki erfitt að bera kennsl á ákveðna málhafa. Því verður öllum 

persónugreinanlegum upplýsingum breytt þannig að auðkenni þeirra verði ennþá leynt. 

 



 22 

6.3 Spurningar og spurningarforrit 
Þátttakendur áttu að skrifa inn eitt til tíu tákn sem þeir töldu vera erlend og væru notuð 

innan íslenska táknsamfélagsins. Beðið var um upplýsingar um hvaðan táknið væri og 

hvað það þýddi. Í þessum hluta voru þátttakendur spurðir hvort þeir væru sáttir við 

táknin og hver ástæða þeirrar skoðunar væri, hvort og hvernig þeir notuðu þau (ef þeir 

notuðu þau) og við hvern. 

Í kjölfarið voru nokkrar spurningar um öll þau tákn sem þátttakandi nefndi. Spurt 

var hvern þeir sæju nota þessi tákn (t.d. börn, unglinga, fullorðið fólk og fólk af 

erlendum uppruna) og við hvaða aðstæður (t.d. milli tveggja döff einstaklinga sem 

tala ÍTM, í túlkuðum aðstæðum, milli fólks með hvort sitt táknmálið o.s.frv.) Að 

lokum voru þátttakendur beðnir um að svara nokkrum almennum spurningum um 

sjálfa sig. Sérstakar aukaspurningar voru til þeirra sem voru af erlendum uppruna, t.d. 

hversu lengu þeir hafa búið á Íslandi, hvort þeir hafi lært íslenska táknmálið áður en 

þeir komu til landsins og hvaða tungumál væru töluð heima hjá viðkomandi . Í allt 

voru þetta 94 spurningar (sjá viðauka 1).  

Í einni af spurningunum var fólk beðið um nefna úr hvaða ákveðna táknmáli erlenda 

táknið gæti hafa komið. Nokkur táknmál voru fyrirfram nefnd í könnuninni en það eru 

þau táknmál sem vitað er að séu töluð hér á Íslandi. Þessar upplýsingar voru fengnar 

hjá fyrrverandi táknmálskennara mínum Uldis Ozols. Þar sem ekki var hægt að setja öll 

táknmál í heiminum inn í spurningarlistann var einn svarmöguleikinn „annað“, þar sem 

þátttakendur gátu skrifað inn táknmál sem ekki var nefnt. 

Nokkur spurningarforrit á netinu voru skoðuð en ákvörðun var tekin um að nota 

forritið Questionpro. Questionpro tekur mánaðargjald en það sem það hafði yfir önnur 

forrit sem skoðuð voru var að það var möguleiki að færa sig áfram um spurningar, þrátt 

fyrir að þátttakendur hefðu ekki svarað spurningum sem komu á undan. Til að mynda 

var hægt að færa sig áfram ef þátttakanda datt ekki fleiri tákn í hug. Þegar könnuninni 

hafði verið lokað voru svörin sett í Microsoft Excel til að fá betri mynd af þeim. 

 

6.4 Flokkun og greining tákna 
Táknunum sem komu fyrir í könnuninni var skipt í eftirfarandi flokka: 

• Lönd, borgir og staðir 

• Matur 

• Fjölskyldan 
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• Tækni 

• Blótsyrði 

• Mánuðir 

• Orsök og afleiðing 

• Annað  

• Land ekki nefnt (en glósun táknsins kemur fram) 

 

Ófullkláruð svör voru notuð ef þátttakandi hafði svarað glósun táknsins.Í þeim 

tilvikum hafði þátttakandi hugmynd um allt nema hvaðan táknið kæmi og því var 

ákveðið að notast við þau tákn. Ákveðið var þó að sleppa svörum þar sem ekki var 

útskýrt hvað táknið þýddi, þar sem það bætti ekki við neinu auka upplýsingum. 

Ef tvö tákn sem eru ekki eins voru nefnd í sömu spurningunni eru þau talin sem tvö 

tákn. Mánuðirnir eru nefndir og verða þeir líka taldir sér þar sem það er auðvelt að telja 

þá. Hins vegar er erfitt að segja til um fjölda þegar öll tökutákn landa, staða og borga 

eru nefnd. Lönd eru þá talin sem eitt og staðir og borgir annað (sjá viðauka 2). Í þeim 

tilvikum þar sem þátttakendur nefna sömu táknin verða þau merkt með einni stjörnu *, 

þrjú tákn með tveimur stjörnum o.s.frv.  

Eins og áður sagði voru gerðir tveir spurningarlistar, annar á íslensku og hinn á 

ensku. Íslenska spurningarlistanum svöruðu 81 einstaklingar, þar af 70 sem byrjuðu og 

kláruðu ekki. Enska spurningarlistanum svöruðu 11 einstaklingar, þar af 10 sem 

byrjuðu en kláruðu ekki. Samtals svöruðu því 92 einstaklingar. Af þeim 81 sem byrjuðu 

að svara íslenska listanum voru 51 manns sem voru ekki með nein svör, þ.e. ekkert var 

skrifað eða fyrstu spurningunni einungis svarað með „já“, „nei“, „veit ekki“ eða „vil 

ekki svara.“ Fjögur svör voru ónothæf þar sem svörin voru „engin skoðun“, „veit ekki“ 

og „vil ekki svara.“ Þar af auki voru tvö svör til viðbótar sem voru ónothæf þar sem 

ekki var hægt að lesa úr þeim og að auki eitt svar þar sem þátttakandi misskildi hvað 

átti að gera. Samtals 22 þátttakendur úr þessum hóp byrjuðu að svara en kláruðu ekki 

en hægt var að nota svör þeirra af ofangreindum ástæðum. Þátttakendur sem kláruðu að 

svara könnuninni voru 12 talsins, 11 sem svöruðu íslensku og einn sem svaraði ensku. 

Af þessum 12 voru tveir af erlendum uppruna, báðir döff.  
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7. Uppruni táknanna 
 
Eins og áður sagði voru þau erlendu táknmál sem voru gefin sem svarmöguleikar þau 

táknmál sem vitað er til að séu töluð hér á landi. Af þeim níu táknmálum sem voru gefin 

upp voru sjö nefnd. Það eru ameríska táknmálið (ASL), breska (BSL), pólska (PJM), 

litháíska (LGK), portúgalska (LGP), rússneska (РЖЯ) og lettneska (LZV). 

Við þetta bættust níu táknmál; sænska (SSL), danska (DTS), írska (ISL), franska (LSF), 

ítalska (LIS), namibíska (NSL), japanska (JSL), norska (NSL) og þýska (DGS). 

Að auki voru nefnd tákn úr alþjóðlegri táknun (IS = international signing), frá 

Norðurlöndunum, og hvaðan sem var. Erfitt er að segja til um hvaða tákn er verið að 

tala um og hvaðan táknið er, þar sem ekki er gefin glósun/þýðing táknsins. Alþjóðleg 

táknun er ekki táknmál, heldur táknkerfi sem er sett saman úr mismunandi táknum til 

að gera samtöl skilvirkari á milli fólks sem talar mismunandi táknmál (European Union 

of the Deaf (EUD), 2012). Í könnuninni voru nefnd tákn yfir lönd, sérnöfn staða og 

borga en ekki hvaða staði var verið að tala um. Táknmál eru mismunandi en geta þó 

verið lík vegna sameiginlegar sögu. Engu síður var ákveðið af samstarfsráði 

heyrnarlausra á Norðurlöndunum að velja sameiginleg tákn fyrir Norðurlöndin, en þá 

var helst stuðst við dönsku orðabókina (Táknmálsorðabók, 1987:7) Sum staðar er 

mismunandi þýðing, jafnvel af sama tákninu, þó erfitt sé að segja til um hvort sé að 

ræða eitt eða fleiri tákn þar sem höfundur hefur ekki mynd/myndband af tákninu.Þar 

var frekar notast við að þýða en að skrifa tákn.  

 

7.1 Lönd, borgir og staðir 

Tákn yfir lönd, borgir og staði sem voru nefnd voru eftirfarandi: PÓLLAND**, 

AMERÍKA, PORTÚGAL***, RÚSSLAND, ÍRLAND**. Einn þátttakandi nefndi 

„öll tökutákn yfir lönd“ og „öll tökutákn yfir staði og borgir“. 

Skoðanir á tákninu PÓLLAND voru á þann veg að einn þátttakandi var sáttur við 

það en hinir tveir voru ekki sáttir við táknið, þar sem þeim fannst það vera asnalegt að 

henda út íslenska tákninu sem hefur verið notað lengi í íslensku táknmálssamfélaginu 

og þetta væri táknið fyrir Pólland af þeirra tungumáli. Táknið var notað í samskiptum 

við fullorðið fólk og þá helst fólk af erlendum uppruna. Einn af þremur svaraði ekki 

meira um táknið en hinir tveir voru ekki sammmála um notkun þess. Þeir notuðu báðir 

táknið í samskiptum sínum en annar myndi ekki nota ef hann þyrfti þessi ekki.  
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Einn þátttakandi var sáttur við táknið AMERÍKA, og notar táknið við alla. Hann 

notar það af því að það er notað í Ameríku. 

Við táknið PORTÚGAL voru þrír af fjórum sáttir og notuðu það við alla hópa. 

Ástæðan sem þeir nefna fyrir notkun er að það sé þeirra landatákn svo við ættum að 

nota það. Einn var ekki sáttur við táknið af sömu ástæðu og hann var ekki sáttur við 

AMERÍKU, honum fannst asnalegt að nota tákn sem þegar er til annað tákn fyrir í 

íslenska táknmálinu. Hann notar það við fullorðið fólk og fólk af erlendum uppruna en 

myndi ekki nota ef hann hefði fengi að velja 

Einn nefndi RÚSSLAND og sáttur við, hann myndi nota táknið þar sem þetta er 

þeirra landatákn og finnst að því þurfi að nota það. Hann segist nota táknið í samtölum 

við unglinga. 

Skoðanir á tákninu ÍRLAND eru mismunandi en einn þátttakandi er sáttur við það 

á allan hátt því að gamla táknið er móðgandi fyrir fólk á Írlandi. Hinir tveir voru ekki 

sáttir við táknið af þeirri ástæðu að þetta væri táknið sem væri notað á Írlandi. Annar 

bætti við að gamla táknið væri í þeirra orðaforða og væri notað af eldri kynslóðinni. 

Honum fannst „vera troða því upp í kokið á sér og neyða hann að tileinka sér írska 

nafnatáknið, í staðinn fyrir að leyfa þeim bara að nota íslensku útgáfuna.“ Annar notar 

það alls ekki en sá síðari notar það og þá við fólk af erlendum uppruna en myndi ekki 

nota það ef hann þyrfti þess ekki.  

Einn þátttakandi nefndi almennt öll tökutákn yfir lönd og var sáttur við táknin, því 

það sýndi virðingu að nota tákn þjóðanna. Hann myndi nota táknin og notar það nú 

þegar við alla sem hann hefur samskipti við á táknmáli. Sami þátttakandi nefnir öll 

tökutákn yfir sérnöfn staða og borga. Hann sagðist vera sáttur við táknin því það væri 

asnalegt að íslenska sérnöfn, þannig væri þetta eðlilegur hluti af málinu. Sama og með 

öll landatáknin notar hann þau við alla hópa. 

 

7.2 Matur 
Matartáknin sem voru nefnd voru PÍTSA (PJM), TÓMATUR (ASL), PEPSÍ (ASL), 

KIRSUBER*(LZV), FETAOSTUR (LIS) og SUSHI** (JSL). 

Einn þátttakandi hafði enga skoðun á pólska tákninu PÍTSA. Hann notaði ekki 

táknið og var ekki viss hvort hann myndi gera það ef þess þyrfti.  

TÓMATUR var skrifað með öðru tákni frá ASL og hafði þátttakandi enga skoðun 

á notkun þess en fannst nokkur erlend tákn í lagi, þar sem þau vantaði í ÍTM. Táknið 
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TÓMATUR er til á Signwiki en það er nauðalíkt JARÐARBER sem er einnig samsett 

af RAUÐUR og BER. Eina sem skilur þau að er munnhreyfing. 

Einn þátttakandi er sáttur við PEPSÍ og notar það stundum til að aðskilja táknin 

KÓK og PEPSÍ. Hann  notar það í samtölum við börn og unglinga.  

Báðir þátttakendur sem nefndu KIRSUBER voru sáttir við táknið og nota það við 

alla hópa. Ástæðuna fyrir sögðu þeir vera  að ekki væri til tákn fyrir kirsuber á ÍTM. 

Einn þátttakandi var sáttur við FETAOSTUR, þar sem það vantaði inn í íslenskan 

táknmálsforða og væri því fengið að láni frá Ítalíu. Hann myndi nota það ef þess þyrfti 

og notaði í samtölum við unglinga, fullorðið fólk og fólk af erlendum uppruna. 

Allir þeir sem nefndu SUSHI sögðust vera sáttir við það, þar sem það væri ekki til 

á ÍTM og „okkur vantaði það“. Að auki er sushi matur frá Japan. Þátttakendurnir 

sögðust nota það við alla hópa en einn sagðist einungis nota það í samtölum við 

unglinga eða fullorðið fólk. 

 

7.3 Fjölskyldan 
Þau fjölskyldutákn sem voru nefnd voru táknin MAMMA og PABBI eða mor og far. 

Telja þátttakendur þau vera annað hvort frá Danmörku eða almennt frá 

Norðurlöndunum. Allir þátttakendur sem nefndu táknin voru sáttir við þau. Tveir voru 

ekki vissir ekki hvers vegna svo væri en þetta væri bara svona. Einn sagðist nota þau 

oft og hinir sögðu ástæðuna vera að um 1980 hefðu Norðurlöndin komið sér saman um 

að samræma þessi tákn og þeir hefðu lært þessi tákn strax í staðinn fyrir hin gömlu ÍTM 

táknin sem voru fyrir, þannig að þetta væri fínt. Allir sögðust nota þessi nýju tákn að 

einhverju leyti og flestir í samskiptum við alla hópa. Einn af þeim notaði táknin einungis 

við börn, unglinga og fullorðið fólk og annar bara þegar hann talaði við börn eða 

unglinga.  

 

7.4 Tækni 
Þau tæknitákn sem voru nefnd voru DVD, TÖLVA, E-MAIL og BÍLL. Öll þessi tákn 

koma frá ASL. 
Þátttakandinn sem nefndi táknið DVD, sem er skammstöfun, hafði enga skoðun á 

því hvort hann væri sáttur við það eða ekki. Hann notaði það í tali sínu við fullorðið 

fólk og myndi nota það í daglegum samskiptum. 

Sá þátttakandi sem nefndi táknið TÖLVA var ekki sáttur við það. Ástæðan var sú 

að hann vildi ekki að ÍTM málsamfélagið tæki inn fleiri erlend tákn heldur frekar að 
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búin væru til ný orð eins og gert var áður hér á landi. Hann notaði ekki þetta tákn en 

myndi nota það ef hann þyrfti. 

Táknið E-MAIL eða tölvupóstur var þátttakandi ekki sáttur við, þar sem það þarf 

að nota E- handform með munnhreyfingunnni „email“. Það truflaði hann að íslenska 

málsamfélagið héldi áfram að fá lánuð tákn. Þetta tákn notaði hann við börn og unglinga 

og myndi nota það við alla hópa ef þyrfti. Á Signwiki má sjá að það eru til önnur 

útfærsla af tákninu TÖLVUPÓSTUR. 

Táknið BÍLL nefndi einn þátttakandi og var sáttur við það vegna þess  hversu 

þægilegt það væri. Hann  notar táknið nú þegar við fullorðið fólk en myndi nota það 

við alla ef hann þyrfti. 

 
7.5 Blótsyrði 
Flest tungumál hafa einhvern grófan orðaforða, sum færri orð en önnur. Þessi orðaforði 

er ekki mikið rannsakaður af málfræðingum fyrir þær sakir að e.t.v. er hann ekki 

skrifaður niður og ólíklegt að fólk noti nokkurs konar blótyrði í samskiptum við 

rannsakendur (Sutton-Spence og Woll, 1999:241).  

Eitt tákn fyrir blótsyrði kom fram í þessari rannsókn, táknið MOTHERFUCKER 

en það kemur frá ASL. Þátttakandinn sem nefndi það hafði enga skoðun á tákninu en 

fannst „ÍTM hálffátækt af blótsyrðum og því væri þetta ágæt viðbót“. Hann sagðist nota 

táknið við fullorðið fólk og við fólk af erlendum uppruna og  myndi nota það við aðra 

ef hann þyrfti. 

Táknið er framkvæmt með því að setja löngutöng upp og alla hina fingurnar niður 

og leggja höndina svo þvert við höku einstaklings. Þegar handform þessa tákns í ÍTM 

og ASL voru skoðuð fannst ekki handform með einungis langartöng upp en  það er 

nokkuð augljóst hvað er verið að gefa til kynna þegar einhver sýnir þér þennan ákveðna 

fingur. Ætla má að táknið sé því  samsett úr látbrigði sem allir þekkja og tákninu 

MOTHER.  

 

7.6 Mánuðir 
Í könnuninni voru öll mánaðartákn nefnd, þ.e. mánuðirnir frá janúar til desember. Eins 

var táknið MÁNUÐIR nefnt. Þátttakendur töldu táknið JANÚAR koma frá ASL en hin 

öll frá Norðurlöndunum.  
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Þátttakandinn sem nefndi JANÚAR var sáttur við táknið  og notaði það stundum 

til að aðskilja JANÚAR og FEBRÚAR á ÍTM, þar sem þau eru svipuð. Hann sagðist 

nota táknið við alla hópa. 

Einn þátttakandi nefndi MÁNUÐIR. Hann var sáttur við táknið því hann notar það 

oft og við alla hópa. 

Annar þátttakandi nefndi alla mánuðina og var sáttur við þau tákn. Hann sagðist 

nota þau við alla hópa og að ástæða þess væri að ákveðið hafi verið að samræma 

táknmálin innan Norðurlanda og hann vildi fylgja eldri döff kynslóðum sem nota þessi 

tákn.  

 

7.7. Orsök og afleiðing 
Hér voru nefnd tákn sem þýða „orsök“ og „afleiðing“ en þau voru talin koma frá 

Svíþjóð. Tveir notuðu táknin nú þegar og voru sáttir við þau þar sem þau væru skýr, en 

einn mundi ekki til þess að hafa notað þau, en myndi gera það ef hann þyrfti. Þeir sem 

notuðu táknin sögðust nota þau við alla hópa, en þá helst í samræðum við fullorðið fólk.  

 

7.8. Annað 
Í þessum undirkafla eru öll önnur tákn sem komu fram í rannsókninni. Þar sem fleiri en 

tveir svara verður listinn settur saman en þar sem einn þátttakendandi nefnir eitt tákn 

frá ákveðnu landi verða táknin flokkuð í undirkafla eftir löndunum sem þau koma frá.  

„Drífum okkur“, „komum í gang“, „fer (förum) af stað“, „vegna“, „út frá því“ og 

„þess vegna“ átti allt að koma frá Póllandi eða Svíþjóð. Ekki er hægt að segja til hvort 

sé verið að tala um eitt tákn eða fleiri en ætla má að sé um eitt tákn að ræða, þar sem 

flestir voru sammála að þýðingin væri á sænsku „pã grund av“. Flestir voru sáttir við 

þetta tákn þar sem það væri þægilegt, flestir í samfélaginu noti það og það sé ekki til 

svipað tákn á ÍTM. Þeir sem nefndu táknið nota það og myndu nota það ef þess þyrfti í 

samræðum við alla hópa. Hins vegar var einn þátttakandi sem var ekki sáttur við táknið, 

notar það ekki og myndi ekki nota það ef þess þyrfti. Ástæðuna sagði hann vera að þetta 

væri sænskt tákn og því ekki hluti af ÍTM.  

„Ég elska þig“ eða „I love you (I L Y)“ sem er stafað allt á annari hendi er tákn sem 

kemur úr ASL og þrír þátttakendur sögðust nota það. Af þeim voru tveir sáttir við táknið 

og einn hafði enga skoðun. Allir sögðust nota það innan samfélagsins og einn sagði að 

sér þætti þetta flott samsetning. 
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„Breska pundið“ (e. pound) nefndu tveir þátttakendur og voru báðir sáttir við 

táknið, sem þeir sögðu koma frá Bretlandi. Annar nefndi að þetta væri tákn Breta og 

annar sagði það vanta í ÍTM og þess vegna væri það fengið lánað frá BSL. Báðir notuðu 

táknið og þá í samskiptum við alla hópa. 

„Einmitt“, „nákvæmlega“, „akkúrat“, „það sem ég átti við“ sögðu tveir 

þátttakendur að kæmi frá Danmörku og Sviþjóð. Báðir þátttakendur voru sáttir við 

táknið og myndu nota það í samræðum við alla hópa, og þá helst fullorðið fólk og fólk 

af erlendum uppruna. Þeim fannst vanta „meiri fjölbreytileika meðal táknmálsorðaforða 

sem ættu til að vera keimlíkir.“ 

Táknið GYÐINGUR var nefnt tvisvar og sagt annað hvort alþjóðlegt tákn eða frá 

Ameríku. Þátttakendur voru ekki sammála þar sem annar var sáttur við táknið og hinn 

ekki. Sá sem ekki var sáttur við táknið notaði það í samtölum við fullorðið fólk og fólk 

af erlendum uppruna. Hann myndi ekki nota það ef hann þyrfti þess ekki. Sá sem var 

sáttur og notaði táknið í samtölum við unglinga, fullorðið fólk og fólk af erlendum 

uppruna sagði að gyðingar hefðu verið óánægðir með íslenska táknið svo ákveðið hefði 

verið að breyta í tákn gyðinga.  

 

 7.8.1 Litháen. 

Þau tákn frá Litháen sem voru nefnd voru EKKI-TIL, VÖKVA og annað hvort táknið 

eða próformið HJÓL. 

Þátttakandinn sem nefndi litháenska táknið EKKI-TIL var sáttur við það og notaði 

í samræðum við börn og fólk af erlendum uppruna, en myndi ekki nota það ef hann 

fengi að velja. 

Sá sem nefndi táknið VÖKVA var ekki sáttur við það, notaði það ekki og myndi 

ekki nota þar sem ÍTM á að vera séríslenskt að hans sögn. 

Sá þátttakandi sem nefndi táknið HJÓL (dekk á bíl, reiðhjóli o.s.frv) var óviss hvort 

um væri að ræða tákn eða próform en það væri myndað með opnu O-hf. Þátttakandi 

hafði enga skoðun á tákninu, sagði það vera flott að sjá málhafa litháenska táknmálsins 

nota það en hans tilfinning væri að það stingi í stúf við málfræði ÍTM. Hann notaði það 

ekki og myndi ekki nota ef þess þyrfti.  
 

 7.8.2. Ameríka 
Þau amerísku tákn sem voru nefnd voru EINS, LITIR, „skóli án aðgreiningar“ (e. 

school inclusion), „fyrirgefðu“ eða sorry, „ég skil“ eða I see, „nei“ eða no, 
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„horfa/hlusta“, „tókst það loksins“, „jafnrétti“ eða equal og 

spurningarmerki/spurnarfornafn. 

Þátttakandi var sáttur við EINS en nefndi ekki ástæðuna fyrir því. Hann notaði það 

við alla hópa. 

Þátttakandinn sem nefndi LITIR var ekki sáttur við táknið vegna þess að hann vildi 

halda íslenska tákninu, en honum fannst þetta tákn oft vera meira notað í dag en áður. 

Hann sjálfur notar ekki táknið og myndi ekki nota það ef þess þyrfti. 

Þegar þáttakandi var spurður um hvort hann væri sáttur við „skóli án aðgreiningar“ 

hafði hann enga skoðun en nefndi þó að nokkur erlend tákn væru í góðu lagi þar sem 

þau vantaði í ÍTM. Hann notaði táknið og þá í samskiptum sínum við fullorðið fólk og 

fólk af erlendum uppruna.  

„Fyrirgefðu“ eða sorry var þátttakandi ekki sáttur með. Hann gaf þá ástæðu að 

táknið í ÍTM væri nú þegar fullnægjandi. Hann notaði þó táknið í samskiptum sínum 

við fullorðið fólk og fólk af erlendum uppruna. 

Þátttakandinn sem nefndi „Ég skil“ eða I see var ekki sáttur við það og sagði 

ástæðuna vera að táknið væri mjög bandarískt. Hann notaði það samt og þá í 

samskiptum við fólk af erlendum uppruna.  

Sá sem nefndi „nei“ eða no sagðist ekki hafa skoðun á því hvort hann væri sáttur 

eða ekki og gaf enga ástæðu fyrir því. Hann notaði táknið í samskiptum sínum við 

unglinga og fullorðið fólk og myndi nota það ef þess þyrfti. 

Einn þátttakandi nefndi „horfa/hlusta“ en erfitt er að vita hvort hann sé þá að tala 

um eitt tákn eða tvö. Þó er líklegra að hann eigi við að þetta séu tvö tákn. Hann hafði 

enga skoðun á þeim, en sagðist nota þau við börn, unglinga og fullorðið fólk.  

Þátttakandinn sem nefndi „tókst það loksins“ hafði enga skoðun á því en nefndi þó 

að þetta væri „meiri sletta, eins og ensku sletta.“ Hann notaði táknið og þá við fullorðið 

fólk og fólk af erlendum uppruna.  

Þátttakandinn sem nefndi „jafnrétti“ eða equal var sáttur við táknið vegna þess að 

í sumum samhengi ætti þetta tákn betur við þar sem það væri „meira fljótandi/lipurt“ í 

frásögn. Hann sagðist ekki muna hvort hann notaði táknið og hafði enga skoðun á því 

hvort hann myndi nota táknið ef þyrfti. 

Þegar þátttakandinn sem nefndi spurningarmerki/ spurnarfornafn var spurður hvort 

hann væri sáttur við þau hafði hann enga skoðun á því en nefndi að hann teldi þetta vera 

viðbót eða slettu sem kæmi að gagni til að undirstrika spurningar eða vangaveltur. Hann 

notaði táknið við fullorðið fólk og fólk af erlendum uppruna. 
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 7.8.3 Svíþjóð 
Þau sænsku tákn sem voru nefnd voru GRÆNT og SKÓLI en sami þátttakandi nefndi 

þau. Hann var sáttur við þau bæði en vissi ekki af hverju. Hann taldi GRÆNT kannski 

vera frá Norðurlöndunum. Hann notaði bæði táknin, þá við börn, unglinga og fullorðið 

fólk.  

 

 7.8.4. Annað 
Að lokum voru 6 tákn frá mismunandi löndum nefnd en það eru BORG frá Þýskalandi, 

FLOTT frá Noregi, YKKAR/ÞINN frá Namibíu, „já“ eða oui (eða þeirra útfærsla 

flott/rétt hjá þér) frá Frakklandi, TEIKNIMYND frá Póllandi og „íslensk tal sem túlkar 

á döff táknmál“ frá Danmörku. Erfitt er að átta sig á því seinasta og hvað er átt við en 

þetta var svarið sem var gefið. 

Þátttakandinn sem nefndi  BORG hafði enga skoðun á því hvort hann væri sáttur 

við það en hann notaði táknið við börn, unglinga og fullorðið fólk. 

Einn þátttakandi nefndi táknið FLOTT og sagðist vera sáttur við það af því að „þetta 

væri bara svona.“ Hann notaði táknið í samskiptum sínum við börn, unglinga og 

fullorðið fólk. 

Sá sem nefndi táknið YKKAR/ÞINN var sáttur við það og sagði það vera „þjált í 

notkun þar sem það væri ekki bending“. Hann notaði táknið og þá við unglinga og 

fullorðið fólk.  

„Já“ eða oui sagði þátttakandi að merkti „flott“ eða „rétt hjá þér“. Hann var sáttur 

við táknið vegna þess að það væri til önnur útfærsla sem eldri kynslóðin notar yfir „fínt“ 

sem er mjög lík, nema að hreyfingarnar eru aðeins öðruvísi. Hann man ekki hvort hann 

hefur notað táknið en myndi nota það ef þess þyrfti. 

Einn nefndi táknið TEIKNIMYND og var ekki sáttur við það því þetta væri ekki 

íslenskt tákn, en honum fannst ÍTM einungis eiga að hafa séríslensk tákn. Hann notar 

ekki táknið og myndi ekki gera það ef þess þyrfti.  

Einn þátttakandi nefndi „íslensk tal sem túlkar á döff táknmál“, var sáttur við það 

en mundi ekki af hverju. Hann notaði táknið og þá við all hópa. 

 

7.9 Land ekki nefnt 

Undir þennan flokk falla tákn sem ekki var talað um hvaðan væru, en það voru yfirleitt 

einhvers konar lógó eða merki en einnig tákn fyrir „ótrúlegt eða vá“. Þátttakendur 
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þekktu þessi merki (lógó) en höfðu annað hvort enga skoðun á tákninu eða voru ekki 

sáttir við þau. Þeir notuðu táknin í samskiptum sínum við alla, þ.ám. fólk af erlendum 

uppruna. Annar þátttakandi hafði enga skoðun á táknunum eða var ekki sáttur við þau 

en gaf enga ástæðu. Hann nefndi þrjú merki, tvö af þeim sem hann notar og svo eitt 

tákn sem hann notar ekki.  

Þátttakandinn sem nefndi „ótrúlegt eða vá“ var sáttur við táknið og sagði það vera 

vegna þess að það væri ekki til hliðstætt orð sem lýsir tilfinningu. Hann notaði táknið 

í samskiptum sínu við fullorðið fólk og fólk af erlendum uppruna. 
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8. Niðurstöður rannsóknar 
 Oft er erfitt að greina viðhorf fólks þar sem sumir segja eitt en gera annað. Viðhorfin 

sem fram koma í þessari rannsókn eru ekki viðhorf alls samfélagsins en gefa ákveðna 

mynd af viðhorfum fólks innan þessa samfélags.Til að mynda nefndu þátttakendur að 

þeir væru sáttir við tákn sem væru búin að vera lengi í málinu og teljast jafn til tákna í 

ÍTM í dag, en síður við tákn sem eru alveg ný eða þegar ÍTM á tákn yfir það sama. 

Í því ljósi var töluvert um að tákn væru samþykkt ef þau voru ekki nú þegar til í 

ÍTM og vantaði, t.d. tákn sem snéri að tækni. Það sama á við um nauðlík tákn sem þarf 

að aðskilja frá hvort öðru eins og með TÓMATUR og JARÐARBER, sem eru bæði 

samsett úr RAUÐUR og BER. Munnhreyfingin er eina sem sker úr um hvorn hlutinn 

er verið að tala um. Flottar samsetningar eins og I love you voru í lagi sem og slettur ef 

fyrirbærin voru ekki þegar til í málinu. Áhugavert var að sumt fólk notaði lánstákn þrátt 

fyrir að vera ekki sátt við þau og finnast það jafnvel vera neytt til þess að nota þau, og 

margir sögðust myndu nota þau ef þeir þyrftu. Eins var sumt fólk sem fannst bara eiga 

að nota ÍTM á Íslandi en notaði lánstákn þrátt fyrir það stöku sinnum vegna þæginda. 

Samkvæmt þátttakendum var það helst fullorðið fólk eða fólk af erlendum 

uppruna sem notar lánstáknin sem voru nefnd. Í flestum tilvikum voru báðir þessir 

flokkar nefndir. Þrír þátttakendur nefndu að þeir sæju táknin hjá öllum hópum. Þá sögðu 

þátttakendurnir taka eftir notkun jafnt milli þeirra sem nota sama tungumálið (ÍTM), í 

túlkuðum aðstæðum og þar sem annar aðili er málhafi ÍTM en hinn með annað 

móðurmál. Einn þátttakandi bætti við að þegar hann notaði gömlu táknin, þ.e. ekki 

lánstákn, væri hann iðulega skammaður eða leiðréttur, sem pirraði hann. Á því má 

álykta að nýja táknið sé að taka yfirhöndina af eldra tákninu. 
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9. Umræða og lokaorð 
Þegar sú hugmynd kom upp að skrifa ritgerð um erlend tákn innan íslenska táknmálsins 

hafði mér ekki dottið í hug hversu mikil erlend áhrif eru innan mála almennt, hvort sem 

um raddmál eða táknmál er að ræða. 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða erlend tákn í íslenska 

táknmálssamfélaginu og viðhorf til þeirra. Ekki er vitað fyrir víst hversu mörg þessi 

tákn eru en við skrif þessarar ritgerðar hef ég heyrt um fleiri erlend tákn sem ekki voru 

nefnd af þátttekendum. Þar af leiðandi má ætla að það séu fleiri erlend tákn innan 

samfélagsins. Jafnvel hefði verið hægt að bæta þessum samtölum við og fleiri táknum 

ef tekin hefðu verið viðtöl, en í þetta sinn var valið að tilgreina einugis þau tákn sem 

komu fram í rannsókninni, þar sem um lítið verkefni er um að ræða. Hægt væri að fara 

dýpra í þetta í stærra og viðfangsmeira verkefni. 

Neikvæð viðhorf til minnihluta mála eins og táknmála get haft áhrif á hvort 

tungumál lifir eða deyr. Því skiptir máli að styrkja stöðu málsins og veita börnum 

aðgang að málinu eins fljótt og auðið er. 

Það ræðst alltaf af málhöfunum og málnotkun þeirra hvort tákn haldi sér í sessi eða 

ekki. Táknmálssamfélagið á Íslandi hefur breyst og í dag er meirihluti yngri 

kynslóðarinnar af erlendu bergi brotinn. Líklegt má telja að ÍTM taki breytingum á 

næstu árum ef sú kynslóð miðlar ekki ÍTM til þeirra sem á eftir koma.  Ætla má að tákn 

verði áfram fengin að láni frá öðrum málum og verður spennandi að fylgjast með 

áhrifum þessara tvítyngdu málhafa. 
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Viðauki 1 – Spurningalistinn 
Um táknin (Tákn 1-10) Þar sem ekki er nein svarmöguleiki gat þátttakandi sjálfur 
skrifað inn. 
 

1. Veistu hvaðan táknið kemur? 
Já 
Nei 
Veit ekki 
Vil ekki svara 
 

2. Úr hvaða táknmáli kemur táknið? 
Bandaríska (ASL) 
Breska (BSL) 
Pólska (PJM) 
Litháíska (LGK) 
Portúgalska (LGP) 
Rússneska (РЖЯ) 
Finnska (FinSL) 
Lettneska (LZV) 
Tékkneska (CZJ) 
Annað 
 

3. Hvað þýðir táknið? 
 

4. Ertu sáttur við þetta tákn sem hluta af táknforða ÍTM? 
Já 
Nei 
Engin skoðun 

a. Af hverju? 
 

5. Notar þú þetta tákn? 
Já  
Nei 
Man ekki 
 

6. Í hvaða aðstæðum notar þú táknið? Má merkja við fleiri en einn möguleika 
Í samskiptum við börn 
Í samskiptum við unglinga 
Í samskiptum við fullorðið fólk 
Í samskiptum við fólk af erlendum uppruna (útlendinga) 
 

7. Myndir þú nota þetta tákn í samskiptum þínum? 
Já  
Nei 
Veit ekki 
Engin skoðun 

 
Um notkun táknana og almennar spurningar um þátttakendur 
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1. Af þeim táknum sem þú nefndir áðan, hjá hverjum sérð þú þau hlelst? Má 
merkja við fleiri en einn möguleika 
Börnum 
Unglingum 
Fullorðnu fólki 
Fólki af erlendum uppruna (útlendingum) 
 

2. Af þeim táknum sem þú nefndir áðan, hvar hefur þú séð þau? Má merkja við 
fleiri en einn möguleika 
Í samskiptum tveggja döff með íslenska táknmálið að móðurmáli 
Í túlkuðum aðstæðum 
Í samskiptum tveggja döff, þar sem annar hefur íslenska táknmálið að 

móðurmáli 
Í samskiptum tveggja döff með hvort sitt móðurmálið 
Annað 
 

 
3. Kyn? 

Karl 
Kona  
Annað  
Vil ekki svara 
 

4. Hver er aldur þinn? 
Yngri en 18 ára 
25-40 
40- 50 
50-60 
60-70 
70-80 
80-90 
 

5. Hvað af eftirtöldu á við þig? 
Döff 
Heyrnaskertur 
Heyrnarlaus 
CODA 
Annað 
 

6. Hvert er móðurmálið þitt? 
 

7. Hvað kannt þú mörg tungumál? 
1 
2-3 
3-4 
4-5 
Fleiri en 5 
 

8. Hvaða táknmál kannt þú? 
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9. Ert þú fæddur á Íslandi? 
Já og foreldar mínir eru íslenskir 
Já en foreldrar mín eru af erlendum uppruna (útlenskir) 
Já en annað foreldrið mitt er íslenskt 
Nei 
 

 
Spurningar til þeirra sem koma erlendis frá. 
 

1. Finnst þér að þú sért Íslendingur? 
Já  
Nei 
Annað 
 

2. Hvað hefur þú búið lengi á Íslandi? 
Minna en 1 ár 
1-2 ár 
2-3 ár 
 
3-4 ár 
4-5 ár 
5 ár eða meira 
Alla ævi 
 

3. Lærðir þú íslenska táknmálið áður en þú komst til Íslands? 
Já  
Nei 
Annað 
 

4. Hvaða tungumál talar þú heima hjá þér? 
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Viðauki 2 - Táknalistinn 
 

Pólska (PJM) 
PÍTSA 
KOMA Í GANG 
KOMUM Í GANG/DRÍFUM OKKUR 
PÓLLAND 
PÓLLAND 
TEIKNIMYND 
PÓLLAND 
FER AF STAÐ 
DRÍFUM OKKUR/ KOMUM Í GANG 
 

 
Ameríska (ASL) 

ELSKA ÞIG 
EINS 
LITIR 
DVD 
BÍLL 
SKÓLI ÁN AÐGREININGAR (e. school inclusion) 
TÓMATUR 
SORRY = FYRIRGEFÐU 
I SEE = ÉG SKIL 
I LOVE YOU = I L Y 
JANÚAR 
NO = NEI 
PEPSÍ 
HORFA/HLUSTA 
„TÓKST ÞAÐ LOKSINS“ 
EQUAL/ JAFNRÉTTI 
SPURNINGARMERKI, SPURNINGARFORNAFN 
MOTHERFUCKER 
I LOVE YOU 
GYÐINGUR 
AMERÍKA 
TÖLVA 
E-MAIL 

 
Lettneska (LZV) 

KIRSUBER (KRISIS) 
KIRSUBER (SKRISI) 

 
 
 

Litháíska (LGK) 
EKKI-TIL 
VÖKVA 
HJÓL (á bíl, reiðhjóli, mótorhjóli) – annað hvort tákn eða próform 
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Portúgalska (LGP) 

PORTÚGAL 
PORTÚGAL 
PORTÚGAL 
PORTÚGAL 

 
 

Breska (BSL) 
PUND 
PUND (POUND) 

 
Rússneska (РЖЯ) 

RÚSSLAND 
 

 
ANNAÐ: 
 

Sænska (SSL) 
VEGNA (PÅ GRUND AV) 
VEGNA (PÅ GRUND AV) 
ÚT FRÁ ÞVÍ / ÞESS VEGNA 
ORSÖK 
AKKÚRAT/EINMITT 
VEGNA 
ORSÖK OG AFLEIÐING 
PÅ GRUND AV/ DRÍFUM OKKUR/ KOMUM OKKUR Í GANG 
ORSÖK 
GRÆNT 
SKÓLI 

 
Danska (DTS) 

NÁKVÆMLEGA/AKKÚRAT/EINMITT/ÞAÐ SEM ÉG ÁTTI VIÐ 
ÍSLENSKT TAL SEM TÚLKAR Á DÖFF TÁKNMÁL 
MAMMA 
PABBI 
MAMMA 
PABBI 
MAMMA  
PABBI 

 
 

Írska (ISL) 
ÍRLAND 
ÍRLAND 
ÍRLAND 

 
Franska (LSF) 

OUI= JÁ þeirra útfærsla FLOTT/RÉTT HJÁ ÞÉR 
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Ítalska (LIS) 

FETAOSTUR 
 
 

Namibíska (NSL) 
YKKAR/ÞINN 
 

 
Japanska (JSL) 

SUSHI 
SUSHI 
SUSHI 

 
 

Norska (NSL) 
FLOTT 
 

 
Þýska (DGS) 

BORG 
 

Alþjóðlegt (IS) 
GYÐINGUR 
 

Norðurlöndin 
JANÚAR-DESEMBER 
MAMMA 
PABBI 
PABBI (FAR) 
MAMMA (MOR) 
MÁNUÐIR (MÅNADER) 

Annað 
 

ÖLL TÖKUTÁKN YFIR LÖND  - heiti lands 
ÖLL TÖKUTÁKN YFIR STAÐI OG BORGIR  - sérnöfn staða og borga 
 
 

Land ekki nefnt 
 
Ótrúlegt eða vá! 
Tákn sem þýðir merki 
Tákn sem þýðir merki 
Tákn sem þýðir merki 
Merki 
Merki 
 

 


