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Ágrip 

Í þessari ritgerð er fjallað um fleirtölu nafnorðatákna í íslensku táknmáli (ÍTM). Tilgangur 

rannsóknarinnar er þrískiptur: (1) Skoða aðferðir íslenskra táknmálshafa í tjáningu á fleirtölu. 

(2) Bera saman niðurstöður við erlendar rannsóknir. (3) Bera niðurstöður saman við fyrri 

rannsókn á fleirtölu í ÍTM. 

Í upphafi ritgerðarinnar er fjallað um uppbyggingu táknmála, hljóðkerfisfræði og 

orðhlutafræði. Því næst er rætt um orðmyndunar-aðferðir í táknmálum, þ.e. samsetningu, 

afleiðslu og beygingu. 

 Fleirtölumyndunar-aðferðir í nokkrum táknmálum voru skoðaðar. Helstu aðferðirnar 

eru endurtekning og Ø-merking. Hljóðkerfisfræðilegar hömlur, hreyfing og myndunarstaður, 

stjórna því hvort tákn geta verið orðhlutafræðilega beygð. Tilbrigði voru í birtingarmyndum 

endurtekningar sem og hljóðkerfisfræðilegum hömlum milli táknmála. Í táknmálum eru til 

margar leiðir til að tjá fleirtölu, sem fela ekki í sér breytingu á grunneiningum í tákninu sjálfu, 

en eru þó algengar leiðir til að tjá fleirtölu nafnorða. Þær eru próformadreifing og notkun 

magnorða eða töluorða. Ein rannsókn hefur verið gerð á fleirtölu nafnorða í ÍTM, en það er 

óbirt ritgerð Elísu G. Brynjólfsdóttur (2009) unnin fyrir Rannís. Helstu niðurstöður hennar eru 

kynntar. 

 Því næst er rætt um rannsókn höfundar á fleirtölumyndun í ÍTM. Farið er yfir aðferð, 

höfundur hitti fjóra málhafa ÍTM og bað þá um að sýna fleirtölumyndun tákna. Niðurstöður 

eru kynntar, þær eru að málhafar hafa margar mismunandi leiðir til að tjá fleirtölu; 

Endurtekning, próformadreifing, Ø-merking, magnorð eða töluorð og fleirtölubending. Gögn 

úr rannsókninni benda til þess að hljóðkerfisfræðilegar hömlur, sérstaklega er varða hreyfingu, 

séu ekki jafn strangar og í öðrum táknmálum eins og í þýsku táknmáli (DGS) og ítölsku 

táknmáli (LIS). Niðurstöður staðfesta sumar ályktanir Elísu G. Brynjólfsdóttur. Þó er einnig að 

finna misræmi í niðurstöðum okkar, sem eru einna helst algengi aðferða og munur á 

hljóðkerfisfræðilegum hömlum, en hennar niðurstöður líkjast meira niðurstöðum Pfau og 

Steinbach í rannsóknum á DGS (2005). Þörf er á fleiri rannsóknum á fleirtölumyndun í ÍTM. 
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Inngangur 
 

Táknmál eru náttúruleg mál sem spretta upp í samfélögum heyrnarlausra. 

Málvísindarannsóknir á táknmálum hófust ekki fyrr en á sjötta áratug seinustu aldar, en fyrir 

það voru táknmál álitin frumstæður tjáningarmáti. Táknmál eru fullgild mál sem hafa sína eigin 

málfræði. Fyrstur málvísindamanna til að rannsaka táknmál var William Stokoe en hann 

gjörbylti sýn vísindamanna á táknmálum árið 1960 með grein sinni Sign Language Structure 

og benti á að hægt væri að greina tákn í hljóðkerfisfræðilegar einingar á sama hátt og í 

raddmálum. Þessar einingar voru handform, myndunarstaður og hreyfing, hann komst einnig 

að því að í táknmálum raðast einingar upp samtímis en ekki í röð líkt og í raddmálum (Stokoe, 

2005: 7 og 20). Seinna bætti Liddell (1980) við látbrigðum (e. non-manuals) í 

hljóðkerfisfræðina en látbrigði er sá hluti tákns sem er ekki myndaður með höndum, heldur 

beitingu á öðrum líkamshluta t.d. höfði. Frá því að málvísindarannsóknir á táknmálum hófust 

hefur komið í ljós að táknmál hafa gríðarlega ríka málfræði. Hér á eftir verður stiklað á því 

stærsta sem við kemur málfræði táknmála. Rannsókn þessi gengur út á að skoða 

fleirtölumyndun í nafnorðatáknum í ÍTM og er tilgangur hennar að: (1) Skoða hvaða aðferðum 

málhafar beita til að sýna fleirtölu. (2) Finna út hvað er líkt og ólíkt í fleirtölumyndun ÍTM 

m.t.t. erlendra táknmála. (3) Bera niðurstöður saman við fyrri rannsókn á fleirtölu í ÍTM. 
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1. Uppbygging táknmála 

1.1. Hljóðkerfisfræði  

 

Hljóðkerfisfræðin lýsir minnstu einingum tungumáls, í raddmálum eru þessar einingar hljóð en 

í táknmálum er talað um grunnbreyturnar 5, eiginlegar hliðstæður hljóða í raddmálum. Þær eru 

handform (e. handshape), myndunarstaður (e. location), afstaða (e. orientation), hreyfing (e. 

movement) og látbrigði (e. non-manuals) (Valli, Lucas og Mulrooney, 2005: 17). Þessar breytur 

bera ekki merkingu einar og sér en geta þó greint á milli merkinga, og saman mynda þær tákn. 

Tökum sem dæmi táknin SYSTIR og BRÓÐIR, sjá mynd 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Táknið SYSTIR og táknið BRÓÐIR á www.signwiki.is.  

Eins og má sjá á myndunum þá deila táknin með sér fjórum grunnbreytum, táknin eru 

því lágmarkspar og það sem aðskilur þau eru látbrigði, nánar tiltekið munnhreyfingin, athugið 

að líkamshalli skiptir ekki máli í þessu samhengi. Táknið SYSTIR tekur með sér 

munnhreyfingu <sis> en táknið BRÓÐIR tekur með sér munnhreyfingu <bró>. 

Munnhreyfingin er því merkingargreinandi, þ.e. greinir á milli merkinga en hefur enga 

merkingu í sjálfu sér. En grunnbreytur eru ekki alltaf merkingarlausar, stundum geta 

grunnbreytur t.d. hreyfing eða myndunarstaður bætt við merkingu tákna. Þetta verður 

umræðuefni næsta undirkafla. 

1.2. Orðhlutafræði 

 

Orðhlutafræði snýst um minnstu merkingarbæru hluta tákna og hvernig þessir hlutar mynda 

eða breyta merkingu þeirra, þessir merkingarbæru hlutar kallast morfem. Í orðhlutafræði er 
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talað um samband forms og virkni; Orðhlutarnir hafa einhverja birtingarmynd (form) sem hefur 

að sama skapi einhverja virkni og bætir málfræðilegum upplýsingum við táknið (Quer, 

Cecchetto, Donati o.fl., 2017: 167). Tökum sem dæmi aðferð sem kallast töluinnlimun (e. 

numeral incorporation). Í mörgum táknmálum er hægt að bæta upplýsingum við tákn um magn 

eða fjölda. Í amerísku táknmáli (ASL) er hægt að breyta handforminu í tákninu WEEK til þess 

að tilgreina fjölda vikna með því að blanda saman táknunum WEEK og t.d. V-pf sem merkir 

„2“, útkoman verður TWO-WEEK og morfemin verða því tvö (Valli, Lucas og Mulrooney, 

2005: 70). Form táknsins WEEK eru grunnbreyturnar sem raðast saman og þýða „vika“, form 

bundna morfemsins er V-pf og hefur virkni sem tilgreinir fjölda. Það er ekki þar með sagt að 

handformið V sé alltaf merkingarbær hluti tákns, V-pf kemur einnig fyrir í tákninu LOUSY, 

en þar þjónar það hlutverkinu að vera merkingargreinandi en ber ekki neina merkingu í sjálfu 

sér (Valli, Lucas og Mulrooney, 2005: 71).   

 Hvaða ferli í orðhlutafræði eru það sem gera okkur kleift að búa til eða breyta merkingu 

orða og tákna? Þau eru þrjú: Samsetning (e. compounding), afleiðsla (e. derivation) og beyging 

(e. inflection) (Quer, Cecchetto, Donati o.fl., 2017: 168). Umfjöllunarefni ritgerðarinnar er 

fleirtala og því verður aðeins rétt farið yfir samsetningu og afleiðslu því að beyging er leið sem 

flest táknmál fara í fleirtölumyndun þó að vissulega séu til staðar fleirtölumyndunar-aðferðir 

sem fela ekki í sér beygingu. Rétt ber að nefna að málvísindamenn eru margir hverjir ósammála 

um hvað sé afleiðsla og hvað sé beyging, þessi umræða verður ekki tekin hér en áhugasamir 

geta skoðað umræðu hjá Johnston og Schembri (2007:125) fyrir Auslan og Engberg-Pedersen 

(1993: 61-64) fyrir DSL. 

 Samsetning felur í sér samskeytingu tveggja eða fleiri orða og úr verður nýtt orð 

(Steinbach, 2012: 97). Í inngangi ritgerðarinnar er talað um að táknmál séu fyrst og fremst 

sammynduð, að byggingareiningar raði sér upp á sama tíma en ekki í röð eins og í raddmálum 

(Stokoe, 2005: 20). Því mætti ætla að hugtökin „samsetning“ og „sammyndun“ geti ekki farið 

saman, og það er að einhverju leyti satt en samsetning er eina orðmyndunarleiðin í táknmálum 

þar sem raðmyndun er algengari en sammyndun (Steinbach, 2012: 97). Í hollensku táknmáli 

(NGT) er táknið FORELDRAR sett saman úr táknunum FAÐIR og MÓÐIR, þ.e. fyrst er 

FAÐIR táknað og svo MÓÐIR og verka hljóðkerfisfræðileg ferli á táknið, en eitt samsett tákn 

verður styttra en tvö tákn (Pfau, 2016: 200-201), rétt eins og táknið FORELDRAR í ÍTM sem 

er samsett úr táknunum MÓÐIR og FAÐIR. 
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 Afleiðsla er þegar frjálst morferm (orð) og bundið morfem (les-eining, t.d. forskeytið 

ó- í óþolandi) mynda nýtt orð. Þetta ferli getur einnig breytt orðflokki frjálsa morfemsins og er 

það helsta virkni afleiðslu í raddmálum (Pfau, 2016: 204). Í ASL er hægt að skeyta bundna 

morfeminu ZERO aftan við táknið FEEL, þ.e.a.s. táknið er raðmyndað. Útkoman verður 

FEEL^ZERO og þýðir „finn ekki fyrir neinu“. Raðmynduð afleiðsla er ekki algeng 

orðmyndunaraðferð í táknmálum, en er mjög algeng í raddmálum (Pfau, 2016: 203-204). Dæmi 

um sammyndaða afleiðslu í ÍTM er t.d. munurinn á nafnorðinu STÓLL og sagnorðinu SITJA, 

en táknarar gera oft greinarmun á þessum táknum með því að breyta munnhreyfingu eða 

hreyfingu táknsins, þ.e. bæði táknin virðast vera leidd af sömu rót (Elísa G. Brynjólfsdóttir, 

Jóhannes G. Jónsson, Kristín L. Þorvaldsdóttir og Rannveig Sverrisdóttir, 2012: 22).  

Beyging byggist á að bæta málfræðilegum upplýsingum við orð eða tákn sem eru þegar 

til, þetta er því ekki nýorðamyndun, en er stundum kölluð setningafræðileg orðmyndun (e. 

syntactic word formation) í þeim skilningi að aðrir liðir í setningunni hafi áhrif á virkni og form 

orða (Quer, Cecchetto, Donati o.fl., 2017: 201). Beyging felur í sér skeytingu bundins morfems 

við frjálst morfem og stundum breytingu á stofni orða, t.d. hljóðvarp í þýsku: Mutter (ísl. 

móðir) og mütter (ísl. mæður) (Quer, Cecchetto, Donati o.fl., 2017: 201). Þessi málfræðiviðbót 

gerir grein fyrir málfræðilegri formdeild orðsins, sem eru t.d. tíð, tala, kyn, persóna, háttur og 

horf. Í táknmálum birtist beyging yfirleitt í hreyfingarhluta táknsins (Meir, 2012: 91), t.d. horf 

í ASL. Horf tengist tíma en er frábrugðið tíð að því leyti að horf lýsir innri tíma atburðar, en 

raðar ekki atburðum á tímalínu m.t.t. annarra atburða eins og tíð gerir. Sjá mynd 2. 
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Mynd 2. Birtingarmyndir horfa í ASL. (Pfau, 2016: 208). 

Á myndinni má sjá þrjár birtingarmyndir táknsins LOOK-AT, sem hefur gengið í 

gengum hljóðkerfisfræðilega breytingu á hreyfingahluta táknsins. Fyrsta myndin er af tákninu 

í grunnmynd. Á annarri myndinni er hreyfingin endurtekin og hröð, í merkingunni að það sé 

verið að horfa á eitthvað reglulega. Á þriðju myndinni er hreyfingin endurtekin, en er stífari og 

lokamyndunarstaðnum er haldið í stutta stund áður en táknið er endurtekið, í merkingunni að 

horft sé á eitthvað aftur og aftur (Pfau, 2016, 208).   
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2. Fleirtala 
 

2.1. Fleirtala í raddmálum 

 

Öll náttúruleg mál hafa þann eiginleika að aðskilja einstakar og margfaldar heildir. Tungumál 

fara þó mismunandi leiðir til þess að gera það (Steinbach, 2012: 112). Tala getur verið tjáð í 

nafnorðum, sagnorðum, lýsingarorðum, fornöfnum o.fl. (Steinbach, 2012: 112) en í þessari 

rannsókn verður einblínt á fleirtölu nafnorða. Í ensku er viðskeytinu -(e)s bætt fyrir aftan 

nafnorð til að beygja þau í fleirtölu, sbr. house-houses og study-studies. Þetta er þó aðeins 

flóknara, því að fleirtöluendingar í ensku eru háðar hljóðfræðilegum eiginleikum orða og 

þátturinn [rödd] lagar sig að seinasta hljóðaninu eftir því hvort að það er raddað eða ekki, t.d. 

[z] í cats og [s] í dogs (Steinbach, 2012: 128). Mörg önnur tungumál fara þessa leið þ.e. að 

skeyta fleirtölu-morfemi fyrir aftan stofn orðanna, en í íslensku höfum við fleirtöluendingarnar 

-in, -ur og -ar í nf., sbr. gólf-in, stelp-ur og strák-ar, en málfræðilegt kyn ræður 

beygingarendingunni. Að auki taka sum orð ekki fleirtöluendingu heldur verður hljóðvarp í 

fleirtölu orða t.d. bað – böð (Guðrún Kvaran, 2005: 220 og 222). 

Í sumum tungumálum þá beygjast nafnorð ekki, líkt og í Tagalog. Fleirtalan er tjáð með 

magnorðinu mga (Corbett, 2001: 133-134). Sjá dæmi (1). 

(1) 

 a. mga bahay 

       ft.    hús (et) 

                 „hús (ft)“ 

 b. mga tubig 

       ft.  vatn 

       „vatns-einingar“ 

                    (Corbett, 2001:134)   

Í Ilokano og Warlpiri er fleirtala tjáð með því að endurtaka rót orðsins, annaðhvort er 

öll rótin endurtekin eða bara hluti hennar, sjá dæmi (2). 
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(2) 

a. púsa  b. pus-púsa       (Ilokano) 

„köttur“ „kettir“ 

c. kurdu d. kurdu-kurdu      (Warlpiri) 

„barn“  „börn“  

(Steinach, 2012: 128) 

2.2. Fleirtala í erlendum táknmálum 

 

Það virðist sem mörg táknmál fari svipaðar leiðir í fleirtölumyndun, en tvær leiðir sem flest 

táknmál fara eru endurtekning (e. reduplication) og Ø-merking (e. zero-marking). 

Endurtekning felur í sér tvöföldun eða þreföldun á hreyfingu tákns sem markar fleirtölumynd 

tákns en Ø-merking felur í sér að táknið er eins í et. og ft. (Steinbach, 2012: 113-114) en það 

þekkjum við í íslensku, sbr. hús og borð. Þó að mörg táknmál fari þessar leiðir er ekki þar með 

sagt að þau geri það öll eins, það er að segja að ýmissa tilbrigða gætir í fleirtölumyndun tákna. 

Sum táknmál beygja aldrei nafnorð í fleirtölu, önnur nota aðferðirnar sem voru nefndar hér að 

framan, en birtingarmynd þeirra og hömlur sem verða við fleirtölumyndun eru mjög 

mismunandi bæði innan og milli táknmála. Það verður sýnt fram á þetta í næsta kaflahluta. 

2.2.1. Hljóðkerfisleg einkenni og fleirtölubeyging 

 

Pfau og Steinbach (2005: 5) segja að í þýsku táknmáli (DGS) sé að finna tvær leiðir til 

fleirtölumerkingar á nafnorðum; endurtekningu og Ø-merkingu. Enn fremur skipta þeir 

endurtekningu í tvennt, endurtekning til hliðar (e. sidewards reduplication) og einföld 

endurtekning (e. simple reduplication), það er annars vegar að táknið er endurtekið til hliðar í 

rýminu og hins vegar að táknið er endurtekið á sama stað í rýminu (Pfau og Steinbach, 2005: 

8-9). Val á aðferð er háð nokkrum skilyrðum sem tengjast hljóðkerfisfræðilegum eiginleikum 

tákna; hreyfingu og myndunarstað . Það þýðir að notkun þessara aðferða telst málfræðilega rétt 

aðeins ef ákveðin skilyrði eru uppfyllt. Sjá mynd 3. 
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Mynd 3. Flokkun nafnorða tákna (Pfau og Steinbach, 2005: 6). 

Í flokki (1) eru tákn sem eru mynduð í frjálsa rýminu, hafa einfalda hreyfingu og eru 

mynduð til hliðar í táknarýminu, þessi tákn eru alltaf stakhanda tákn (Pfau og Steinbach, 2005: 

6). Þessi tákn geta beygst í fleirtölu með endurtekningu til hliðar, sjá mynd 4. 

 

 

Mynd 4. Fleirtala mynduð með endurtekningu til hliðar (Pfau og Steinbach, 2005: 8).  

ATH: „+“ merkir hvert tilvik af endurtekningu tákns og „>“ merkir hreyfingu til hliðar. 

Í DGS virðist sem nafnorðatákn í fleirtölu innihaldi ekki eina endurtekningu heldur 

tvær, sumir málhafar endurtóku táknið einu sinni eða tvisvar sinnum, en í gögnum Pfau og 

Steinbach (2005: 8) kom tvöföld endurtekning oftast fyrir, þ.e.a.s. táknið var myndað þrisvar 

sinnum. 

Í flokki (2) eru tákn sem eru mynduð í frjálsa rýminu, hafa einfalda hreyfingu og eru 

mynduð í miðju, beint fyrir framan táknara, þessi tákn geta verið stakhanda en eru oftast 
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tvíhanda (Pfau og Steinbach, 2005: 6). Þessi tákn geta beygst í fleirtölu með endurtekningu á 

sama stað í táknrýminu. Sjá mynd 5. 

 

  

Mynd 5. Fleirtala mynduð með endurtekinni hreyfingu á sama stað (Pfau og Steinbach, 2005: 

9). 

Í flokki (3) eru tákn sem eru mynduð í frjálsa rýminu og hafa flókna hreyfingu, flókin 

hreyfing er skilgreind sem t.d. hringhreyfing (HJÓL) og víxlhreyfing (FLUGELDAR) (Pfau 

og Steinbach, 2005: 7). Í flokki (4) eru tákn sem eru mynduð á líkama. Þessi tákn beygjast ekki 

orðhlutafræðilega í fleirtölu, þau eru Ø-merkt. Sjá mynd 6. 

 

Mynd 6. Fleirtala tákna með Ø-merkingu (Pfau og Steinbach, 2005: 10). 

Í austurrísku (ÖGS) og ASL er hægt að endurtaka tákn með óvirku höndinni til að 

merkja fleirtölu. Tvíhandatáknið HÁHÝSI í ÖGS er myndað með samhliða hreyfingu handa 

upp á við, en fleirtala táknsins getur verið tjáð með víxl hreyfingu handanna. Ef táknið er 

stakhanda, þá er hægt að bæta óvirku höndinni við og gera hreyfinguna á víxl (Skant o.fl. (2002: 

39f) tilvitnað úr Pfau og Steinbach, 2005: 11). Í stakhandatáknum mynduð á andliti í ASL getur 

fleirtala verið sýnd með því að endurtaka táknin sitt hvoru megin við andlitið á víxl (Wilbur, 

1987: 124). 
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Pizzuto og Corazza (1996) rannsökuðu fleirtölu í ítölsku táknmáli (LIS). Þær skipta, 

líkt og Pfau og Steinbach, nafnorðum í tákn sem eru mynduð í frjálsa rýminu og tákn sem eru 

mynduð á líkama. Tákn sem voru mynduð í frjálsa rýminu gátu beygst í fleirtölu með 

endurtekningu, en tákn mynduð á líkama gátu það ekki. Þó voru nokkrar undantekningar, 

málhöfum þóttu sum tákn sem mynduð voru í frjálsa rýminu ómálfræðileg ef fleirtölubeygingu 

var beitt á þau, Pizzuto og Corazza töldu þær hömlur þó tengjast hreyfihluta tákna (Pizzuto og 

Corazza, 1996: 181-182). Enn fremur var fundin áhugaverð beygingaraðferð sem er mörkuð 

með látbrigðum og er hægt að beita á tákn sem eru líkamsbundin, táknari kinkar kolli þrisvar 

sinnum frá vinstri til hægri með tákninu. Þegar tákn voru beygð með þessum hætti var oft 

einhver hreyfingarminnkun í tákninu sjálfu, t.d. í tákninu BLÓM. BLÓM í LIS hefur 

endurteknar hreyfingar í grunnmynd, en bara eina hreyfingu í í beygingarmyndinni. Sum tákn 

sem eru mynduð á andliti hamla notkun þessarar aðferðar, t.d. táknið KÍKIR. Þessi aðferð er 

þó talin hafa áherslumerkingu umfram fleirtölu, en rekist var á hana fyrir slysni á fundi 

rannsakenda með heyrnarlausum starfsfélögum. Einn maður táknaði KONA auk látbrigðanna 

í merkingunni: „Hér eru konur út um allt!“ (Pizzuto og Corazza, 1996: 182-183). Í norsku 

táknmáli (NSL) hafa einnig fundist fjölbreyttar leiðir til að marka fleirtölu með látbrigðum. 

Hægt er að lengja munnhreyfingu sérhljóðsins í táknum, sem geta verið grunnmynduð eða 

beygð með endurtekningu, sjá dæmi (3).   

(3) 

GARN    GARN++ 

<garn>   <gaaaarn> 

„garn“   „garn(ft)“ 

(Halvorsen o.fl. tilvitnað úr Quer, Cecchetto, Donati o.fl., 2017: 246) 

Táknið GUTT í NSL er líkamsbundið og getur því ekki verið endurtekið. Við 

fleirtölumyndun er norsku fleirtöluendingunni -er skeytt við munnhreyfinguna, sjá dæmi (4). 
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(4) 

GUTT    GUTT 

<gutt>   <gutter> 

„strákur“  „strákar“ 

(Halvorsen o.fl. tilvitnað úr Quer, Cecchetto, Donati o.fl., 2017: 247) 

Önnur áhugaverð aðferð er að skipta munnhreyfingu táknsins út fyrir magnorð úr 

norsku, t.d. mange (margir). Sjá dæmi (5). 

(5) 

TIME     TIME 

<time>   <mange> 

„klukkustund“  „margar klukkustundir“   

(Halvorsen o.fl. tilvitnað úr Quer, Cecchetto, Donati o.fl., 2017: 247) 

Á umræðunni hér á undan mætti ætla að hljóðkerfisfræðilegar hömlur væru nokkuð 

einsleitar milli táknmála. Það má vel vera, en Pfau og Steinbach (2005: 10) fundu nokkur 

líkamsbundin tákn í hollensku táknmáli (NGT) sem eru nákvæmlega eins, hljóðkerfisfræðilega 

séð, í DGS en leyfa orðhlutafræðilega beygingu. 

 

Mynd 7. Táknið BRIL í NGT og táknið BRILLE í DGS (Pfau og Steinbach, 2005: 10). 

Orðhlutafræðileg beyging sumra tákna virðist því vera háð orðasafni, s.s. að fyrir þessi 

óreglulegu tákn er endurtekning ekki hömluð vegna hljóðkerfisfræðilegrar uppbyggingar 

tákna.  
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2.2.2. Aðrar fleirtöluaðferðir 

 

Ekki allar fleirtöluaðferðir byggja á beygingu eins og þær sem hefur verið talað um hér að 

framan. Í pakistönsku táknmáli (IPSL) eru tákn ekki beygð í fleirtölu, öll tákn geta því verið 

eintala eða fleirtala (Ø-merking) og hægt er að ráða af samhengi hvort átt er við et. eða ft. en 

einnig eru notuð magnorð (t.d. MARGIR) eða töluorð (Zeshan, 2000: 67). Það er þó eitt tákn 

sem er markvisst markað með orðhlutafræðilegri fleirtölubeygingu, táknið BACCA. Sjá mynd 

8. 

 

Mynd 8. BACCA (barn) og BACCE (börn) (Zeshan, 2000: 67 og 150). 

Að lokum, áður en við vindum okkur í fleirtölumyndun í ÍTM, verður rætt um 

próformadreifingu. Táknmál eru sjónræn mál og, líkt og rætt var um í kafla 1, geta allar 

grunnbreyturnar borið merkingu. Í bresku táknmáli er hægt að sýna fleirtölu með próformasögn 

beint á eftir tákninu í grunnmynd, t.d. fyrir táknið BED (rúm), sjá mynd 9. BED er 

líkamsbundið tákn, þ.e. hljóðkerfisfræðilegar hömlur leyfa ekki endurtekningu (Sutton-Spence 

og Woll, 1999: 107), en próformasagnir lúta ekki sömu lögmálum og nafnorð, þær er hægt að 

færa og endurtaka í rýminu að vild. Með notkun próforma er ekki einungis hægt að sýna 

fleirtölu heldur ógrynni af upplýsingum um fjölda, staðsetningu og afstöðu vísimiða og einnig 

útlit þeirra með vali á handformi (Pizzuto og Corazza, 1996: 185-186). Rétt er að taka fram að 

próformasagnir eru ekki nafnorð. Höfundur taldi mikilvægt að hafa umræðu um 

próformadreifingu í ritgerðinni vegna þess hve algeng aðferðin er, eins og við munum koma til 

með að sjá í niðurstöðum rannsóknarinnar. Það mætti einnig færa rök fyrir því að þessi umræða 
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eigi heima hér, því að próformadreifing er ein leið til að tjá fleirtölu nafnorða, án þess þó að 

hafa áhrif á nafnorðið sjálft. 

 

Mynd 9. Fleirtala BED sýnd með próformadreifingu (Sutton-Spence og Woll, 1999: 107). 

Táknið er fyrst í grunnmynd og svo sýnir táknari nákvæma staðsetningu, afstöðu og 

fjölda rúma með því að endurtaka próformið tvisvar sinnum í rýminu. Merkingin er „þrjú rúm 

í röð”. Ef hreyfingin í próformadreifingunni er samfelld, þ.e. ekki endurtekin, er merkingin 

„mörg rúm” (Sutton-Spence og Woll, 1999: 107). 

Hér hefur verið farið yfir helstu fleirtölumyndunar-aðferðir í táknmálum. Endurtekning 

og Ø-merking eru algengar fleirtölumyndunar-aðferðir nafnorða í táknmálum, en einnig í 

raddmálum. Grunneiningar tákna, helst hreyfing og myndunarstaður, hamla notkun 

morfólógískra aðferða til fleirtölumyndunar. Pfau og Steinbach (2005: 2 og 5) segja að 

fleirtölumyndun í táknmálum og raddmálum, t.d. ensku (sjá dæmi um dogs og cats í kafla 2.1), 

séu ekki ósvipaðar að því leyti að val á aðferð byggir á hljóðkerfisfræðilegum eiginleikum 

tákna/orða, þessir orðhlutar eru því hljóðfræðilega afleidd myndbrigði (e. phonologically 

triggered allomorphy). Helsti munurinn er að í táknmálum er algengara að þessir orðhlutar 

birtast í breytingu á stofni tákna, en aðskeyting er mun algengari í raddmálum (Steinbach, 2012: 

128). Sýnt hefur verið fram á tilbrigði í hljóðkerfisfræðilegum hömlum milli táknmála, sum 

táknmál leyfa morfólógíska beygingu á táknum sem eru hljóðkerfisfræðilega lík milli táknmála 

sem önnur táknmál gera ekki. Táknmál nota margar mismunandi leiðir til að tjá fleirtölu, með 

morfólógískum hætti með breytingu á grunneiningum t.d. hreyfingu og látbrigðum og einnig 

með öðrum aðferðum t.d. magnorðum og próformadreifingu.  
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2.3. Fleirtala í ÍTM 

 

Ein rannsókn hefur verið gerð á málfræðiformdeildinni tölu í ÍTM. Það er óbirt ritgerð Elísu 

G. Brynjólfsdóttur unnin fyrir Rannís árið 2009, sem undirritaður fékk afhenta ásamt 

myndböndum úr rannsókninni1. Ritgerðin hennar snýst reyndar ekki bara um tölu, heldur 

einnig orðflokka og setningafræði, en stór hluti hennar fjallar þó um rannsókn hennar á fleirtölu 

nafnorða í ÍTM. Fyrst skoðaði hún efni sem var í boði á íslensku táknmáli og dró af því 

ályktanir en taldi það ekki nægja, svo hún efndi til rannsóknar. Þátttakendur voru tveir túlkar 

með meira en 10 ára starfsreynslu og tveir heyrnarlausir einstaklingar með táknmál að 

móðurmáli. Þeir voru beðnir um að lesa 40 setningar á íslensku, sem innihéldu nafnorð í 

fleirtölu og áttu svo að yfirfæra yfir á ÍTM. Helstu niðurstöður voru að málhafar fara margar 

mismunandi leiðir til að tjá fleirtölu. Þessar aðferðir eru: Endurtekning, Ø-merking, 

magnorð/töluorð, próformadreifing, bogadregin hreyfing og fleirtölubending (Elísa G. 

Brynjólfsdóttir, 2009: 12-13). Nánar verður farið út í aðferðirnar og mögulegar hömlur, en fyrst 

þarf að skilgreina bogadregna hreyfingu og fleirtölubendingu. Tákn sem eru mynduð í frjálsa 

rýminu og hafa einfalda hreyfingu geta í sumum tilfellum undirgengist hljóðkerfisfræðilega 

breytingu á hreyfingarhluta táknsins til að sýna fleirtölu: Táknið er í raun í grunnmynd, það er 

bara myndað einu sinni í upphafi, en við það er bætt samfelld bogadregin hreyfing (Elísa G. 

Brynjólfsdóttir, 2009: 8), sjá mynd 10. 

 

Mynd 10. Teiknuð mynd unnin úr myndbandi frá Elísu, fleirtölumyndun táknsins FÉLAG. 

Athugið að daufu tilvik táknsins á myndinni marka feril hreyfingu, ekki endurtekningu. 

 
1 Ég vil þakka Elísu fyrir að hafa leyft mér að nota gögnin sín. 
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Þetta er ekki algeng leið til fleirtölumyndunar og var bara notuð tvisvar í dæmum 

hennar, fyrir táknin FÉLAG og BÓK. Við skoðun á myndbandinu virðist einn málhafi 

endurtaka táknið FÉLAG einu sinni í upphafi táknsins, en hreyfingin er svo lítil að hún gæti 

talist hverfandi. Í þessum tilfelli gæti verið að eiga sér stað einhver hreyfingarminnkun. 

Fleirtölubending er aðferð sem hægt er að beita á tákn sem eru mynduð á líkama, táknið 

er haft í grunnmynd og strax á eftir kemur bogadregin bending út í rýmið, svipuð og táknið 

ÞEIR (Elísa G. Brynjólfsdóttir, 2009: 12). Þessi aðferð var langalgengust í rannsókn Elísu en 

hún er sérstök að því leyti að hömlur við notkun hennar virðist ekki byggja á 

hljóðkerfisfræðilegum eiginleikum tákna, heldur merkingu þeirra. Í flestum tilvikum birtist 

fleirtölubendingin í setningum með táknum sem merkja menn eða dýr, þ.e. lifandi verur (Elísa 

G. Brynjólfsdóttir, 2009: 12). 

Hvað hljóðkerfisfræðilegar hömlur varða þá virtist fleirtölumyndun tákna sem mynduð 

voru á líkama ekki vera endurtekning, þ.e. táknið var yfirleitt í grunnmynd. Í þessum táknum 

var gerð grein fyrir fleirtölu með öðrum aðferðum, t.d. fleirtölubendingu eða ef um mannverur 

var að ræða, táknið PERSÓNA tvítekið eftir táknið (Elísa G. Brynjólfsdóttir, 2009: 12). DGS 

og ÍTM virðast því deila hljóðkerfisfræðilegum hömlum fyrir tákn sem eru mynduð á líkama.  

Tákn sem mynduð eru í frjálsa rýminu taka mismunandi fleirtöluaðferðum eftir því 

hvort að hreyfing táknsins sé flókin eða einföld. Ef hreyfingin er flókin voru táknin eins og þau 

eru í grunnmynd, þ.e. engin orðhlutafræðileg beyging og engin fleirtölubending. Ef tákn hafa 

einfalda hreyfingu voru þau endurtekin einu sinni eða tvisvar og var það mismunandi hvort 

táknið var fært til í rýminu eða endurtekið á sama stað (Elísa G. Brynjólfsdóttir, 2009: 13). 

Þetta minnir á niðurstöður Pfau og Steinbach (2005: 8-9), tákn sem eru mynduð í frjálsa rýminu 

og hafa einfalda hreyfingu geta verið endurtekin, en í DGS er mismunandi hvort að 

endurtekning sé á sama stað í rýminu eða færð til hliðar og er það háð myndunarstað tákna, sjá 

kaflahluta 2.2.1. Samkvæmt Elísu G. Brynjólfsdóttur hefur ÍTM fá tákn sem eru mynduð til 

hliðar í rýminu, en það var þó eitt slíkt í rannsókn hennar, táknið BÖRN. BÖRN er myndað á 

sama hátt og fleirtala táknsins KIND (barn) í DGS (sjá mynd 4). En það er ekki hægt að draga 

neinar ályktanir af því, vegna þess að í ÍTM eru tvö ólík tákn, BARN og BÖRN, þ.e. eintölu- 

og fleirtölutákn (Elísa G. Brynjólfsdóttir, 2009: 13). 

Það er margt líkt í niðurstöðum Elísu G. Brynjólfsdóttur og niðurstöðum fræðimanna 

sem hafa rannsakað fleirtölu í erlendum táknmálum, t.d. DGS og LIS. Orðhlutafræðilegri 

fleirtölumyndun er hamlað af hljóðkerfisfræðilegum eiginleikum tákna, nánar tiltekið í 
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líkamsbundnum táknum og táknum sem hafa flókna hreyfingu. Tvær sérstakar aðferðir er að 

finna í gögnunum sem hafa ekki fundist í öðrum táknmálum, það eru fleirtölubending og 

bogadregin hreyfing.  
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3. Rannsókn 
 

Listi með 25 nafnorðatáknum var útbúinn, valin voru tákn sem hafa fjölbreytta 

hljóðkerfisfræðilega uppbyggingu en sýnt hefur verið fram á í DGS, LIS og fleiri táknmálum 

að mismunandi tákn leiða til breytilegra fleirtölumyndunar-aðferða (sjá kafla 2.2.1.). Einnig 

hefur verið sýnt fram á að í ÍTM er sérstök aðferð til að mynda fleirtölu tákna sem merkja 

lifandi verur, eins og var talað um að framan. Því voru valin tákn með eftirfarandi skilyrði í 

huga, sem tengjast hljóðkerfisfræðilegum eiginleikum tákna (1-3) og merkingu (4).   

1. Tákn sem eru mynduð á líkama, t.d. PEYSA. 

2. Tákn sem eru mynduð í frjálsa rýminu og hafa einfalda hreyfingu, t.d. HÓPUR. 

3. Tákn sem eru mynduð í frjálsa rýminu og hafa flókna hreyfingu, t.d. FUNDUR. 

4. Tákn sem merkja lifandi verur, t.d. STELPA.  

Við val á táknum voru rannsóknir Pfau og Steinbach (2005) (sjá mynd 3) og Elísu G. 

Brynjólfsdóttur (2009) hafðar í huga. Skilyrði 1-3 tengjast hljóðkerfisfræðilegri uppbyggingu 

tákna, en í DGS hefur verið sýnt fram á að ólík tákn hafa mismunandi fleirtölumyndir. Pfau og 

Steinbach (2005) hafa hjá sér fjögur skilyrði, en höfundur ákvað að fella eitt skilyrði út sem á 

við um tákn sem eru mynduð til hliðar í frjálsa rýminu og hafa einfalda hreyfingu. Í ÍTM eru 

fá slík tákn (Elísa G. Brynjólfsdóttir, 2009: 13) og því var ákveðið að sleppa þeim í 

rannsókninni. Við mat á flókinni hreyfingu var stuðst við eftirfarandi: Hreyfing var talin flókin 

ef táknið inniheldur; hringhreyfingu, innri hreyfingu eða víxlhreyfingu (á við um tvíhanda 

tákn). Fjórða skilyrðið inniheldur tákn sem merkja lifandi verur, í von um að kalla fram 

fleirtölubendinguna sem kom fram í rannsókn Elísu G. Brynjólfsdóttur (2009). Hafa þarf í huga 

að öll tákn í skilyrði 4 gætu líka fallið undir skilyrði 1-3, t.d. MAÐUR (skilyrði 1), VINUR 

(skilyrði 2) og LAX (skilyrði 3). Áhugavert þótti að kanna hvernig fleirtölumyndun tákna í 

skilyrði 4 var háttað vegna þessarar skörunar, þ.e. hvort að málhafar völdu fleirtölubendingu 

eða orðhlutafræðilega beygingu með endurtekningu, ef hljóðkerfisfræðin leyfði það. Sjá 

viðauka 1 fyrir táknin, en þau má einnig finna á vef SignWiki. 

Þátttakendur í rannsókninni voru fjórir heyrnarlausir einstaklingar, þrjár konur (tvær 

fæddar árið 1964 og ein árið 1957) og einn karlmaður (fæddur árið 1964). Við val á 

þátttakendum var stuðst við hentugleikaúrtak. Ekki var gert ráð fyrir tilbrigðum á grundvelli 

kyns. Í ÍTM hefur verið gerð grein fyrir kynslóðamun sem má rekja til kennsluaðferða sem 

voru við lýði hér áður fyrr í Heyrnleysingjaskólanum. Þegar þessir einstaklingar stunduðu nám 
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þar var farið eftir aðferðum raddmálsstefnunnar, sem byggði á því að kenna nemendum að lesa 

af vörum og tala en táknmál var bannað (Reynir Berg Þorvaldsson, 2010: 62). Fyrir vikið eru 

einhver máltilbrigði milli kynslóða, en þar sem að þátttakendur eru allir á svipuðum aldri ætti 

það ekki að hafa áhrif í rannsókninni.  

Rannsakandi hitti einn málhafa í einu, á heimili þeirra eða á hlutlausum stað. 

Rannsakandi sýndi þeim svo tákn í grunnmynd og bað þátttakendur um að svara með tákninu 

í fleirtölu. Ákveðið var að hafa rannsóknina með þessum hætti til að koma í veg fyrir áhrif 

íslensku. Rannsóknin var tekin upp með leyfi þátttakenda og táknin greind nákvæmlega, sjá 

viðauka 2. 
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4. Niðurstöður 
 

Aðferðir til fleirtölumyndunar sem sjá mátti í rannsókninni voru eftirfarandi: 

1. Endurtekning. Birtingarmyndir endurtekninga voru nokkrar m.t.t. hreyfingar í rými og 

fjölda endurtekninga. Táknin voru endurtekin á sama stað eða færð til hliðar í rýminu 

og var hlutfallið nokkuð jafnt en táknarar sýndu örlitla tilhneigingu til hliðarhreyfingar. 

Einnig var hlutfall milli fjölda endurtekninga, þ.e. einföld eða tvöföld endurtekning 

nokkuð jöfn en tvöföld endurtekning (táknið myndað þrisvar) var örlítið algengari. 

2. Próformadreifing. Þar sem fleirtala var sýnd með tilviljunarkenndri/ákveðinni 

próformadreifingu. 

3. Magnorð, töluorð eða önnur tákn. Þetta var langalgengasta aðferðin í rannsókninni, 

magnorð eða töluorð táknað á undan eða á eftir tákni. Einnig notuðu táknarar önnur 

tákn til að sýna fleirtölu, t.d. HÓPUR, PERSÓNA og ÝMISLEGT. 

4. Fleirtölubending. Þar sem táknið er í grunnmynd og bogadregin bending út í rýmið 

fylgir strax á eftir. 

 

 

 

Mynd 11. Skífurit sem sýnir þrjár helstu aðferðir málhafa. 
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Það fyrsta sem er eftirtektarvert við gögnin (sjá viðauka 2 fyrir greiningu á táknunum) 

eru gríðarleg tilbrigði á aðferðum milli táknara, þrátt fyrir tiltölulega einsleitan hóp þátttakenda. 

Tveir táknarar notuðu t.d. í langflestum tilvikum magnorð eða töluorð. Aðeins einn táknari 

notaði fleirtölubendinguna og var það alltaf með lifandi verum. Allir táknarar notuðu þó, á 

einhverjum tímapunkti, fyrstu þrjár aðferðirnar sem eru listaðar hér að framan.  

Skoðum nú þessar aðferðir nánar, með vísan í skilyrðin sem nefnd voru í kafla 3 og 

rannsóknirnar í kafla 2. 

4.1. Endurtekning 

 

Endurtekning var notuð í alls 24 skipti og var þriðja helsta fleirtölumyndunaraðferð málhafa, 

sem endurspeglar e.t.v. tákn sem urðu fyrir valinu. Samkvæmt rannsóknum á DGS og LIS 

(Pfau og Steinbach, 2005: 6; Pizzuto og Corazza, 1996: 181-182) getur einungis lítill hluti 

tákna tekið beygingu með endurtekningu, það eru tákn sem eru mynduð í frjálsa rýminu og 

hafa einfalda hreyfingu. Í rannsókninni var ekki mikið af svona táknum að hluta til vegna þess 

að eftir að rannsóknin var framkvæmd kom í ljós að endurskoða þurfti upphaflega flokkun á 

hvaða tákn gætu talist einföld eða flókin. Höfundur taldi tákn á borð við GLAS, PENNI og 

MÍNÚTA upphaflega einföld en vegna þess að fjöldi endurtekinna hreyfinga táknanna í 

grunnmynd er ekki stöðluð var ákveðið að bæta við þættinum endurtekin hreyfing við skilyrðið 

flókin hreyfing, sem gerði það að verkum að það nokkur tákn í flokki 2 gætu talist vera í flokki 

3. Því þarf að taka niðurstöðum með fyrirvara vegna þess að tákn sem virðast endurtekin gætu 

verið í grunnmynd vegna þessa. 

 Birtingarmyndir endurtekningar voru nokkrar. Tákn sem mynduð voru á líkama voru 

yfirleitt ekki endurtekin, fyrir utan tvö tákn. Táknið PEYSA var endurtekið til hliðar af einum 

táknara og enn áhugaverðara er að hliðarhreyfingin birtist ekki í tákninu sjálfu heldur í 

látbrigðum en táknari hallaði efri hluta líkama til hliðar með endurtekningunni. Þess má geta 

að sama tákn, PEYSA, var einnig endurtekið í rannsókn Elísu G. Brynjólfsdóttur með sama 

hætti. Táknið gæti verið óreglulegt rétt eins og táknið BRIL í NGT (sjá mynd 7). Hitt táknið 

var STELPA, sem hefur yfirleitt tvær hreyfingar í grunnmynd en var endurtekið einu sinni af 

táknara, þannig að heildarhreyfingar voru fjórar. Að auki þá virðist flókin hreyfing ekki hamla 

endurtekningu eins og sýnt hefur verið fram á í öðrum táknmálum. Táknin HESTUR, 

MÍNÚTA, LAG og RANNSÓKN voru endurtekin af táknurum. Tveir táknarar virðast 

endurtaka táknið MÍNÚTA til hliðar, en drógu úr endurtekinni hreyfingu sem er í tákninu í 

grunnmynd. Mögulega hamlar fleirtölubeygingin flókinni hreyfingu táknsins, sem er áhugavert 
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vegna þess að í DGS og LIS er það öfugt, flókin hreyfing tákna hamlar endurtekningu. Einnig 

má nefna að í eitt skipti endurtók táknari LAX með óvirku höndinni hinu megin í rýminu og 

myndaði því táknið beggja megin í rýminu, en þessa aðferð er líka að finna í ASL og ÖGS. 

Tveir táknarar endurtóku tákn áfram, táknin AÐGERÐ og GRÖF, sem er áhugavert en ekki 

hefur verið gerð grein fyrir endurtekningu áfram í t.d. DGS. 

Helstu táknin sem mörkuð voru í fleirtölu með endurtekningu voru tákn mynduð í 

frjálsa rýminu. Þetta voru tákn sem voru með einfalda eða flókna hreyfingu. Áhugavert er að 

endurtekning kom oftar fram í táknum sem eru talin hafa flókna hreyfingu en tákn sem hafa 

einfalda hreyfingu, en þó voru fleiri tákn í flokki 3 en í flokki 2 vegna endurskilgreiningar á 

þættinum flókin hreyfing. Það var mismunandi hvort að endurtekning tákns var færð til í 

rýminu eða mynduð á sama stað. HÓPUR var endurtekið af þremur táknurum. Táknari 1 

endurtók táknið með bogadreginni hreyfingu, sem minnir á aðferð sem Elísa G. Brynjólfsdóttir 

nefndi (2009: 8) fyrir utan að táknari endurtók táknið tvisvar sinnum í hreyfingunni. 

Bogadregna hreyfingu án endurtekningar var ekki að finna í þessari rannsókn. Táknari 2 

endurtók táknið einu sinni á sama stað í rýminu en táknari 4 tvítók táknið, fyrst hægra megin 

og svo vinstra megin í rýminu. Þennan mun á ferli hreyfingar í endurtekningu má líka finna í 

tákninu LAG, táknari 2 myndaði táknið tvisvar á sama stað en táknari 4 endurtók það til hliðar.  

4.2. Próformadreifing 

 

Próformadreifing var næst algengasta aðferð í gögnunum til að sýna fleirtölu og kom fyrir alls 

33 sinnum. Allir táknarar notuðu þessa aðferð. Hana var að finna með táknum úr öllum flokkum 

og í öllum tilvikum stóð hún með tákni í grunnmynd, en stóð aldrei með táknum sem merkja 

yfirleitt mannfólk, t.d. VINUR, LÆKNIR og MAÐUR. Það virðist sem að hægt sé að nota 

próformadreifingu fyrir öll tákn í flokki 1-3, en að próformadreifing hamli orðhlutafræðilegri 

beygingu. Í sumum tilvikum, t.d. fyrir táknin MYND og GSM, eru próformin sömu handform 

og eru í táknunum en í öðrum eins og HJÓL og PENNI þá eru sérstök próform notuð sem 

líkjast ekki táknunum.  

Táknarar notuðu annaðhvort báðar hendur eða einungis virku höndina til að sýna 

próformadreifinguna. Ef táknari myndaði próformið með báðum höndum var óvirka höndin 

annað hvort kyrrstæð eða hreyfð um rýmið eins og virka höndin. Einnig gátu táknarar valið um 

að endurtaka táknið í rýminu eða hafa þess í stað samfellda hreyfingu, án þess að endurtaka 

próformið. Í því gæti falist merkingarmunur, rétt eins og talað hefur verið um í BSL og ÍTM, 

þar sem að ákveðnar endurtekningar þýða skilgreint magn en samfelld hreyfing þýðir 
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óskilgreint magn, táknari 1 sýndi t.d. báðar aðferðirnar með tákninu HJÓL. Hann táknaði HJÓL 

í grunnmynd og sýndi tilviljunarkennda próformadreifingu með B-pf, óvirka höndin var kyrr 

en virka höndin færðist til hliðar í rýminu með munnhreyfingunni <frrr> í merkingunni „mörg 

hjól í röð“. Hann táknaði svo aftur HJÓL en sýndi ákveðna próformadreifingu með því að 

endurtaka próformin á nokkrum stöðum í rýminu. Þessi munnhreyfing <frrr> er oft notuð í 

rannsókninni og kemur einungis með samfelldu hreyfingunni. Enn fremur sagði einn táknari 

að myndun fleirtölu með próformum færi eftir raunverulegum aðstæðum, t.d. þegar hann sýndi 

próformadreifingu GLAS, hreyfingin gæti verið upp í merkingunni að glösunum sé staflað 

hvert ofan á annað eða til hliðar í merkingunni að glösin séu hlið við hlið. 

4.3. Magnorð, töluorð eða önnur tákn 

 

Að tilgreina magnorð eða töluorð var algengasta leiðin til að sýna fleirtölu í rannsókninni, skráð 

eru 46 tilvik tákna sem standa með magnorðum eða töluorðum. Yfirleitt kom magnorðið eða 

töluorðið á undan en einnig voru þau sett á eftir. Aðferðin var notuð af öllum táknurum en þó 

mest af táknurum 2 og 3. Þessa aðferð virðist mega nota ásamt öðrum fleirtöluaðferðum, þ.e. 

endurtekningu og próformamyndun. Táknari 1 notaði oft magnorð eða töluorð ef að 

orðhlutafræðilegri beygingu var hamlað, t.d. í STELPA (líkamsbundið), HESTUR (flókin 

hreyfing) og VINUR (flókin hreyfing). Táknari 4 táknaði magnorð aðeins með AÐGERÐ. 

 Að auki notuðu táknarar einnig önnur tákn til að sýna fleirtöluna. Það voru táknin 

HÓPUR, PERSÓNA, RÖÐ, MINGLA og ÝMISLEGT. Sum þessara tákna geta tekið 

orðhlutafræðilegri beygingu. Þau eru PERSÓNA, sem er endurtekið til hliðar og mögulega 

táknið ÝMISLEGT, en það er erfitt að segja til um það vegna endurtekinna hreyfinga í 

grunnmynd. 

4.4. Fleirtölubending 

 

Fleirtölubending var einungis notuð af einum táknara, eða að minnsta kosti í þeirri mynd sem 

sett var fram í rannsókn Elísu G. Brynjólfsdóttur. Táknari 2 notaði tvisvar sinnum bendingar, í 

táknunum LAND og HJÓL, sem eru augljóslega ekki lifandi verur. Að auki voru bendingar 

hans öðruvísi en fleirtölubending táknara 4. Í þeim var ekki bogadregin hreyfing og í einu 

tilviki, með tákninu LAND, var táknuð JÖRÐ fyrst og svo vísað til landanna með því að benda 

á mismunandi staði á hnettinum. Í tákninu HJÓL benti táknari til hliðar í rýminu á eftir tákni í 

grunnmynd, en það voru endurteknar bendingar. Táknari 4 hafði fleirtölubendinguna á eftir 
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táknunum MAÐUR, VINUR, LÆKNIR og ÍSLENDINGUR. Höfundur veltir því fyrir sér 

hvort að þessi fleirtölubending sé ekki einfaldlega persónufornafn, eins og ÞEIR, en skilyrðið 

lifandi verur er örlítið undarlegt. Munnhreyfing táknsins virðist ekki ná yfir 

fleirtölubendinguna, fyrir utan e.t.v. í ÍSLENDINGUR, en erfitt er að sjá það á myndbandinu. 

Það gæti bent til þess að um sé að ræða tvö tákn, þ.e. nafnorðið og persónufornafn.  

4.5. Ø-merking 

 

Mörg tákn í rannsókninni voru í grunnmynd, þ.e.a.s. Ø-merkt, eða alls 86. Ef að tákn voru í 

grunnmynd þá var fleirtala yfirleitt sýnd með öðrum aðferðum, t.d. próformadreifingu eða 

magnorðum. Það kom þó fyrir að tákn voru einungis í grunnmynd, án þess að eitthvað annað 

væri gert til að sýna fleirtöluna. Í þessum tilvikum er varla hægt að segja til um hvort að táknið 

var meint í fleirtölu, vegna þess að táknarar endurtóku oft táknið jafn óðum á eftir höfundi og 

engin leið að vita hvort um eintölu eða fleirtölu sé að ræða.  

4.6. Aðrar aðferðir 

 

Í sumum tilfellum mátti sjá orðhlutafræðilega breytingu á látbrigðum tákna, t.d. 

munnhreyfingum. Í gögnunum fundust nokkur dæmi um íslenska fleirtölumunnhreyfingu, sem 

átti sér stað með eða án endurtekninga, t.d. MÍNÚTA++ <mínútur> og GLAS <glös>. Þar var 

einnig að finna nokkur dæmi um lengda munnhreyfingu, líkt og í NSL, en lenginguna var að 

finna í sérhljóðum og samhljóðum, HESTUR <hesss> og LAG <laaaag>. 

Táknarar sýndu einnig fleirtölu í endurtekningu á sögn, t.d. PEYSA KLÆÐA KLÆÐA 

og RANNSAKA-ÍTARLEGA <ssss> en í ÍTM er stundum gerður greinarmunur milli sagnorða 

og nafnorða með táknmálsmunnhreyfingum (Elísa G. Brynjólfsdóttir, Jóhannes G. Jónsson, 

Kristín L. Þorvaldsdóttir og Rannveig Sverrisdóttir, 2012: 22). 

Að lokum má nefna eitt mögulegt dæmi um fleirtölutákn líkt og BÖRN. Það hefur ekki 

fengist staðfest en táknari 1 gerði í tvígang MÍNÚTA, þar sem hann benti á úlnlið óvirku handar 

með bognu Vísi-pf.  
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Umræða 
 

Ýmislegt hefði mátt fara betur í rannsókninni. Af þeim fyrirvörum sem ég tel vega mest var 

val á táknum, en það vantaði tákn sem teljast óhrekjanlega einföld m.t.t. til hreyfingar. Eftir að 

hafa endurskilgreint tákn sem hafa endurtekna hreyfingu í grunnmynd voru í raun aðeins þrjú 

tákn eftir í flokki tákna sem hafa einfalda hreyfingu. Það voru táknin HÓPUR, GRÖF og 

MYND. Einnig hefði verið gott að hafa túlk til að útskýra hvað var ætlast til af málhöfunum, 

en ég tel að einn málhafi hafi mögulega misskilið hvað fólst í rannsókninni. Ég útskýrði fyrir 

málhöfunum að ég ætlaði að sýna þeim tákn í eintölu og að þeir ættu að sýna mér til baka táknið 

í fleirtölu. En táknið FLEIRTALA er mjög líkt tákninu MARGIR og mögulega hefur einn 

málhafi skilið það sem svo að ég væri að spyrja um fjölda, en hann svaraði oft með töluorðum. 

Að lokum hefði verið gott að hafa fjölbreyttara úrtak þátttakenda, en þeir voru allir af sömu 

kynslóð sem þýðir að þeir voru í skóla á tímum raddmálsstefnu. Það er ekki ólíklegt að málhafar 

annarra kynslóða myndi fleirtölu á annan hátt. 

Það virðist sem hljóðkerfisfræðilegar hömlur í endurtekningu nafnorðatákna í ÍTM séu 

ekki jafn strangar og í öðrum táknmálum og þá sérstaklega fyrir þáttinn flókin hreyfing en 

mögulega líka fyrir tákn sem eru mynduð á líkama. Ljóst er að endurskilgreina þarf flókna 

hreyfingu betur í ÍTM og þá sérstaklega það sem á við um endurtekna hreyfingu í grunnmynd 

tákna. Samkvæmt máltilfinningu höfundar hafa tákn í frjálsa rýminu oft endurtekna hreyfingu 

í grunnmynd. Höfundur veltir því fyrir sér hvort að endurtekin hreyfing tákna geti yfir höfuð 

talist flókin hreyfing, fyrst að mörg þessara tákna voru orðhlutafræðilega beygð með 

endurtekningu í rannsókninni, en í DGS teljast þær hreyfingar flóknar og slík tákn eru ekki 

orðhlutafræðilega beygð (Pfau og Steinbach, 2005: 7). Áhugavert væri að endurtaka 

rannsóknina einungis með táknum sem eru mynduð í frjálsa rýminu og hafa; endurtekna 

hreyfingu í grunnmynd og hafa ekki endurtekna hreyfingu í grunnmynd. Það væri t.d. hægt að 

hafa málfræðipróf þar sem að málhafar dæma um hvort endurtekning sé tæk eða ótæk. Einnig 

vantaði mun fleiri tákn í rannsóknina sem eru mynduð í frjálsa rýminu og hafa einfalda 

hreyfingu, þ.e.a.s. tákn sem hafa ekki; endurtekna hreyfingu í grunnmynd, innri hreyfingu, 

hringhreyfingu eða víxlhreyfingu, t.d. táknin SKILTI, BÚÐ og LJÓS. Það sem er einna helst 

líkt í endurtekningu milli ÍTM og erlendra táknmála eins og DGS og LIS er hömlun á táknum 

sem eru líkamsbundin, þau voru ekki orðhlutafræðilega beygð fyrir utan táknin PEYSA og 

STELPA. Höfundur sá t.d., í myndbandi frá Elísu G. Brynjólfsdóttur, málhafa velta fyrir sér 

tákninu ENGILL, sem er líkamsbundið tákn. Þeir voru á báðum áttum hvort hægt væri að 
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beygja það í fleirtölu með endurtekningu, en ef það væri hægt þá væri það mjög líkt 

fleirtölumynd táknsins PEYSA í rannsókninni, þ.e. endurtekið með hliðarhreyfingu efri hlutar 

líkama. Það væri áhugavert að finna fleiri svona tákn.  

 Endurtekning og Ø-merking eru algengar fleirtölumyndunar-aðferðir í mörgum 

táknmálum. Þó virðast vera einhver tilbrigði í hljóðkerfisfræðilegum hömlum milli táknmála. 

Niðurstöður mínar staðfesta að sumu leyti niðurstöður Elísu G. Brynjólfsdóttur. Í báðum 

rannsóknum er að finna endurtekningu, fleirtölubendingu, próformadreifingu og magnorð. En 

tíðni þeirra var mjög mismunandi. Enga fleirtölu með bogadregna hreyfingu var að finna í 

mínum gögnum, nema að táknin væru endurtekin. Þetta gætu verið svipaðar aðferðir, þ.e.a.s. 

kannski er að eiga sér stað einhver hreyfingarminnkun í gögnum hennar, ef það er raunin þá 

telur höfundur þó það vera endurtekningu sem hefur sérkennið bogadregin hreyfing. 

Fleirtölubending var algengasta aðferðin í rannsókn Elísu G. Brynjólfsdóttur en sjaldgæfasta 

aðferðin í minni rannsókn. Í rannsókn hennar voru þó mörg tákn sem voru líkamsbundin og/eða 

merkja lifandi verur. Öruggt er að segja að mikil tilbrigði eru milli málhafa í tjáningu á fleirtölu. 
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Lokaorð 
 

Málhafar ÍTM geta tjáð fleirtölu á nokkra mismunandi vegu og eru tilbrigði milli táknara í 

hvaða aðferð sem þeir kjósa. Þessar aðferðir eru: Endurtekning, próformadreifing, 

magnorð/töluorð, fleirtölubendingar og Ø-merking. Tilbrigði eru í hljóðkerfisfræðilegum 

hömlum ÍTM m.t.t. annarra táknmála eins og DGS og LIS. Í ÍTM virðast tákn sem eru 

líkamsbundin og tákn, sem eru mynduð í frjálsa rýminu og hafa flókna hreyfingu, geta verið 

beygð í fleirtölu með endurtekningu. Niðurstöður rannsóknarinnar staðfesta ýmis atriði sem 

komu fram í ritgerð Elísu G. Brynjólfsdóttur (2009), þ.e. flestar aðferðirnar sem nefndar voru 

að framan koma fram í báðum rannsóknum. En þó var sumt ólíkt, í minni rannsókn voru engar 

bogadregnar hreyfingar án endurtekningar, fleirtölubending var sjaldgæf og fleiri tákn leyfðu 

orðhlutafræðilega beygingu m.t.t. hljóðkerfisfræðilegrar uppbyggingar tákna. Þessi munur á 

niðurstöðum rannsóknanna undirstrikar þörf á frekari rannsóknum á fleirtölumyndun í ÍTM. 
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Viðauki 1 
 

Tákn sem notuð voru í rannsókninni, þau má finna á vef SignWiki. 

 

LAX   

HJÓL 

STELPA  

TÍMI 

MÍNÚTA  

PEYSA 

RANNSÓKN  

HÓPUR  

GLAS 

MYND 

BÍLL 

VINUR  

FISKUR  

LÆKNIR  

HESTUR  

BRÉF 

ÍSLENDINGUR   

MÚS  

PENNI  

LAND  

LAG 

GRÖF 

GSM 

MAÐUR 

AÐGERÐ  



Viðauki 2 
 

Greining tákna í rannsókninni. 

LAX:  

Táknari 1  

Táknið endurtekið á víxl sitt hvorum megin í rýminu með báðum höndum. 

Táknari 2 

Tákn í grunnmynd og svo töluorð. 

Táknari 3 

Magnorð og tákn í grunnmynd. Sýnir fleirtölu á próformasögn B-pf+FISKAR-AÐ-SYNDA. 

Táknari 4 

Tákn í grunnmynd, sýnir ft. með tákni sem er þýtt sem MINGLA á signwiki, og merkir oft 

einhvers konar samkomu fólks. 

 

HJÓL:  

Táknari 1  

a) Táknar HJÓL í grunnmynd og sýnir tilviljunarkennda próformadreifingu með B-pf.  

b) Táknar HJÓL í grunnmynd og sýnir ákveðna próformadreifingu með B-pf á þremur 

stöðum í rýminu. 

Táknari 2 

Töluorð og tákn í grunnmynd. 

Táknari 3 

Tákn í grunnmynd, notar magnorð. Bendir þrisvar sinnum út í rýmið. 

Táknari 4 

Tákn í grunnmynd, sýnir ft með tilviljunarkenndri próformadreifingu B-pf <frrr>. 



 

 

STELPA:  

Táknari 1  

Táknar STELPA í grunnmynd og svo magnorðið MARGIR. 

Táknari 2 

Töluorð og svo tákn endurtekið tvisvar. 

Táknari 3 

Tákn í grunnmynd, notar magnorð. 

Táknari 4 

Tákn í grunnmynd, sýnir ft með því að tákna HÓPUR. 

 

TÍMI: 

Táknari 1  

Tákn í grunnmynd. 

Táknari 2 

Gerir ekki tákn. 

Táknari 3 

Tákn í grunnmynd, notar töluorð. 

Táknari 4 

Tákn í grunnmynd, sýnir ft með próformum sem tákna vísa. 

 

MÍNÚTA:  

Táknari 1  

Gerir töluorð á undan tákninu, færir táknið til hliðar í rýminu líkt og um endurtekningu sé að 

ræða en minnkar verulega hreyfinguna í tákninu sjálfu. 



 

Táknari 2 

Töluorð og tákn í grunnmynd. 

Táknari 3  

Tákn í grunnmynd, sýnir ft með Vísi-pf, eins og vísar á klukku. 

Táknari 4 

Endurtekur táknið til hliðar tvisvar sinnum. Hreyfingu táknsins er sleppt, mögulega hamlar 

endurtekning þessari hreyfingu. 

 

PEYSA:  

Táknari 1  

Táknar PEYSA í grunnmynd og magnorð, sýnir ft með endurtekningu á sögn. PEYSA 

KLÆÐA KLÆÐA KLÆÐA. 

Táknari 2 

Magnorð og svo tákn í grunnmynd, svo töluorð. 

Táknari 3 

Tákn í grunnmynd, notar magnorð. 

Táknari 4 

Endurtekur táknið tvisvar sinnum til hliðar, þ.e.a.s. hallar sér til hliðar.  

 

RANNSÓKN:  

Táknari 1  

Endurtekur táknið tvisvar sinnum á sama stað í rýminu, notar tmm <sss> þannig að táknari 

gæti átt við sagnorðið RANNSAKA, í merkingunni RANNSAKA-MIKIÐ 

Táknari 2 

Tákn í grunnmynd, notar töluorð. 



 

Táknari 3 

Tákn í grunnmynd, endurtekur FÓLK til hliðar einu sinni. MIKIÐ FÓLK-ft RANNSÓKN 

Táknari 4 

Endurtekur táknið einu sinni til hliðar. 

 

HÓPUR:  

Táknari 1  

Táknar HÓPUR í grunnmynd og magnorð.  

Endurtekur táknið oft með bogadreginni hreyfingu frá vinstri til hægri og gerir <hóp> fyrir 

hverja endurtekningu. 

Táknari 2 

Tákn endurtekið einu sinni á sama stað í rýminu. 

Táknari 3 

Tákn í grunnmynd. 

Táknari 4 

Endurtekur táknið á tveimur stöðum í rýminu, hægra og vinstra megin. 

 

GLAS: 

Táknari 1  

Táknar GLAS í grunnmynd og sýnir tilviljunarkennda próformadreifingu. 

Táknari 2 

Endurtekur táknið einu sinni á sama stað í rýminu og notar svo töluorð. 

Táknari 3 

Tákn í grunnmynd, ft munnhreyfing <glös> 

Táknari 4 



 

Tákn í grunnmynd, sýnir ft. með tilviljunarkenndri próformadreifingu, annars vegar til hliðar 

og hins vegar upp. 

 

MYND:  

Táknari 1  

Táknar MYND í grunnmynd og sýnir ákveðna/tilviljunarkennda próformadreifingu með 2B-

pf. 

Táknari 2 

Tákn í grunnmynd, notar töluorð. 

Táknari 3 

Magnorð og endurtekur táknið einu sinni á sama stað. 

Táknari 4 

Tákn í grunnmynd. Sýnir ákveðna/tilviljunarkennda dreifingu með próformi B-pf. 

 

BÍLL:  

Táknari 1  

Táknar BÍLL í grunnmynd og sýnir tilviljunarkennda próformadreifingu með B-pf. 

Táknari 2 

Tákn i grunnmynd og svo töluorð. 

Táknari 3  

Tákn í grunnmynd, notar magnorð. Sýnir ákveðna próformadreifingu með bogið H-pf. 

Táknari 4 

Tákn í grunnmynd. Sýnir tilviljunarkennda próformadreifningu með B-pf. 

 

VINUR:  



 

Táknari 1  

Táknar VINUR í grunnmynd og notar magnorð. 

Táknari 2 

Tákn í grunnmynd, notar töluorð og magnorð. 

Táknari 3 

Magnorð og tákn í grunnmynd. 

Táknari 4 

Tákn í grunnmynd og fleirtölubending út í rýmið. 

 

FISKUR:  

Táknari 1  

Tákn í grunnmynd og notar tákn, sem er þýtt sem ÝMISLEGT á signwiki. Óvíst er hve 

margar hreyfingar það hefur í grunnmynd, svo ekki er hægt að segja um hvort það sé 

endurtekið. 

Táknari 2 

Tákn í grunnmynd, notar töluorð. 

Táknari 3 

Tákn í grunnmynd, notar magnorð. 

Táknari 4 

Tákn í grunnmynd og ft. sýnd með ákveðinni/tilviljunarkenndri próformadreifingu B-pf. 

 

LÆKNIR:  

Táknari 1  

Tákn í grunnmynd. 

Táknari 2 



 

Töluorð og tákn í grunnmynd. Gerir svo táknið ÝMISLEGT 

Táknari 3 

Tákn í grunnmynd, notar magnorð. 

Tákn í grunnmynd, endurtekur svona táknið PERSÓNA til hliðar tvisvar sinnum. 

Táknari 4 

Tákn í grunnmynd og fleirtölubending út í rýmið. 

 

HESTUR:  

Táknari 1  

Tákn í grunnmynd, magnorð. Gerir táknið RÖÐ. 

Táknari 2 

Tákn í grunnmynd, notar töluorð. 

Táknari 3 

a) Tákn í grunnmynd og svo magnorð. 

b) Táknið endurtekið tvisvar á sama stað, lengir s-ið í munnhreyfingunni <hesssss>. 

c) Fleirtala sýnd með tákni RÖÐ. 

Táknari 4 

Tákn í grunnmynd. Sýnir fleirtölu með tákninu MINGLA 

 

BRÉF:  

Táknari 1  

Tákn í grunnmynd, ft sýnd með próformum STAFLAR-AF-BRÉFUM. 

Táknari 2 

Tákn í grunnmynd. 



 

Táknari 3 

Tákn í grunnmynd og magnorð.  

Táknari 4 

Tákn í grunnmynd og ft sýnd með tilviljunarkenndri próformadreifingu B-pf <frrr>. 

  

ÍSLENDINGUR-PERSÓNA:  

Táknari 1  

Endurtekur seinni part tákns (PERSÓNA) einu sinni til hliðar, gerir magnorð og táknar 

MINGLA. 

Táknari 2 

Gerir ÍSLAND í grunnmynd og töluorð 

Táknari 3  

Einhver misskilningur hér, ómarktækt. 

Táknari 4 

Endurtekur ÍSLAND einu sinni og svo fleirtölubending <ingur>. 

 

MÚS:  

Táknari 1  

Gerir ekki tákn. Sýnir tilviljunarkennda próformadreyfingu með N-pf, sem er dýrapróform. 

Táknari 2 

Tákn í grunnmynd. 

Táknari 3 

a) Magnorð og tákn í grunnmynd.  

b) Sýnir tilviljunarkennda próformadreyfingu með tveimur Vísi-pf. 

Táknari 4 



 

Tákn í grunnmynd og sýnir ft með báðum höndum, Vísi-pf. 

 

PENNI:  

Táknari 1  

a) tákn í grunnmynd, ft. sýnd með tilviljunarenndri próformadreifingu með Vísi-pf. 

b) Tákn í grunnmynd og magnorð. 

Táknari 2 

Tákn í grunnmynd, notar töluorð. 

Táknari 3 

Tákn í grunnmynd, notar töluorð. 

Táknari 4 

Tákn í grunnmynd og sýnir ft með tilviljunarkenndri próformadreifingu vísi-pf <frrr>. Segir 

að það fari eftir aðstæðum (þ.e. hvernig pennarnir raunverulega eru). 

 

LAND:  

Táknari 1  

A) Tákn í grunnmynd með tilviljunarkenndri próformadreifingu, Æ-pf. 

b) Táknið endurtekið með bogadreginni hreyfingu þrisvar sinnum í rýminu, <land> fyrir 

hverja endurtekningu. 

Táknari 2 

Tákn í grunnmynd, sýnir ákveðna próformadreifingu með Æ-pf. 

Táknari 3 

a) Magnorð og svo tákn í grunnmynd. 

b) Tákn í grunnmynd og bendingar. 

Táknari 4 



 

Táknar JÖRÐ og svo LAND, sýnir ákveðna/tilviljunarkennda próformadreifingu með Æ-pf á 

hnettinum. 

 

LAG:  

Táknari 1  

Tákn í grunnmynd og magnorð. Gerir svo táknið ÝMISLEGT. 

Táknari 2 

Tákn í grunnmynd og magnorð. 

Endurtekið einu sinni á sama stað. 

Táknari 3 

Tákn í grunnmynd. 

Táknari 4 

a) Endurtekur táknið einu sinni eða tvisvar til hliðar og hallar sér til hliðar, lengir a í 

munnhreyfingu <laaaag>. Hreyfingarminnkun í tákninu sjálfu. 

b) Tákn í grunnmynd og sýnir ft með próformadreifingu 5-pf, eins og lög á lista. 

 

GRÖF:  

Táknari 1  

Táknar gröf í grunnmynd og sýnir tilviljunarkennda eða ákveðna próformadreifingu með því 

að endurtaka H-pf þrisvar sinnum til hliðar í rýminu. 

Táknari 2 

Tákn í grunnmynd, notar töluorð. Sýnir ákveðna próformadreifingu með tvíhanda H-pf. 

Táknari 3 

a) Tákn í grunnmynd og magnorð. 

b) Endurtekur táknið tvisvar áfram, <graf> fyrir hvert tilvik. 



 

c) Endurtekur táknið PERSÓNA tvisvar til hliðar. 

Táknari 4 

Gerir ekki táknið en sýnir próformadreifingu með 2H-pf. 

  

GSM:  

Táknari 1  

Tákn í grunnmynd og próformadreifing, B-pf. 

Táknari 2 

Magnorð og svo tákn í grunnmynd. 

Táknari 3 

Tákn í grunnmynd. 

Táknari 4 

Tákn í grunnmynd. Sýnir ft með próformadreifingu með því að nota sama próform og í 

tákninu. 

  

MAÐUR:  

Táknari 1  

Tákn í grunnmynd og notar magnorð. Sýnir ft á sögninni KOMA. 

Táknari 2 

Tákn í grunnmynd. 

Táknari 3 

Tákn í grunnmynd, magnorð og endurtekið táknið PERSÓNA tvisvar sinnum til hliðar. 

Táknari 4 

Tákn í grunnmynd og fleirtölubending út í rýmið. 

 



 

AÐGERÐ:  

Táknari 1  

Tákn í grunnmynd. 

Táknari 2 

Tákn í grunnmynd, notar töluorð. 

Táknari 3 

Tákn í grunnmynd. 

Táknari 4 

a) Tákn í grunnmynd og magnorð. 

b) Endurtekur táknið áfram tvisvar sinnum, hefur munnhreyfingu fyrir hvert tilvik. 

 

 


