
 

Hugvísindasvið 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjáðu sönginn hljóma 

 

 
Söngur á táknmáli – 

útbreiðsla hans og áhrif á viðhorf 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ritgerð til BA-prófs í táknmálsfræði 

 

 

Hildur Heimisdóttir 

 

Maí 2013 

 



Háskóli Íslands 
 

Hugvísindasvið 

Táknmálsfræði 

 

 

 

 

Sjáðu sönginn hljóma 
 

Söngur á táknmáli – 

útbreiðsla hans og áhrif á viðhorf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð til BA -prófs í táknmálsfræði 

 

     Hildur Heimisdóttir 

Kt.: 190271-3669 

 

Leiðbeinandi: Rannveig Sverrisdóttir 

Maí 2013 
 



  



Ágrip 

Táknmál er tungumál sem talað er í þögn en söngur listform sem 

almennt byggist á hljóði. Þetta tvennt tengist þó með fjölbreyttum 

hætti bæði hérlendis og erlendis. Til að skoða með hvaða hætti söngur 

og táknmál hafa mæst hér á landi var rætt við einstaklinga sem hafa 

tekið þátt í því móti og leitast við að draga upp mynd af sviði táknmáls 

og söngs á Íslandi. Söngur og táknmál hér á landi reyndust eiga 

rekjanlega sögu þótt hún sé ekki rakin með vísindalegum hætti í 

þessari ritsmíð. Í löndunum í kringum okkur má sjá táknmál og söng 

birtast með fjölbreyttum hætti á opinberum vettvangi, það 

birtingarform er haft til hliðsjónar við hið íslenska. Hlíðaskóli í 

Reykjavík er eini grunnskólinn á Íslandi sem stefnir að tvítyngi 

heyrnarskertra barna á íslensku og táknmáli. Þar má oft sjá börn 

syngja á táknmáli. Höfundur hefur tekið þátt í undirbúningi og flutningi 

þess söngs og því er nálgun kennara og barnanna í Hlíðaskóla að 

táknmálssöng ætíð höfð til hliðsjónar.  

 Meginmarkmið höfundar er að skoða hlutverk söngs í mótun 

viðhorfs í garð táknmálsins. Söngur telst tvímælalaust til menningar og 

því nauðsynlegt að skoða hlutverk hans í menningu heyrandi og 

heyrnarlausra áður en hægt er að skoða táknmál og söng. Þegar fjallað 

er um viðhorf til táknmáls er viðhorf til málhafa þess órjúfanlegur 

þáttur þar af. Samkvæmt hugmyndum Katz (1960) má hafa áhrif á 

viðhorf. Það gildir einnig um viðhorf til tungumála. Markviss stýring 

viðhorfs til tungumála hefur lítið sést í skjölum um málstefnu. Það 

bendir þó margt til þess að hægt sé að hafa áhrif á verndun og 

framgang mála með stýringu viðhorfs málhafa og annarra til þeirra.  

 Niðurstöður þessarar ritgerðar sýna að samspil táknmáls og 

söngs getur haft jákvæð áhrif á viðhorf fólks til táknmáls og þannig 

stuðlað að fundi ólíkra menningarhópa á sameiginlegum vettvangi.  
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Formáli 

„Akkuru gerir ún þetta?“ (Lindgren, 1981:72). Í átta ár hef ég kennt 

heyrnarskertum eða heyrnarlausum börnum á táknmálssviði 

Hlíðaskóla í Reykjavík. Sú kennsla krefst þess að farnar séu aðrar leiðir 

en venjulega, sumar hafa reynst vel og aðrar ekki eins vel. Markmiðin 

hafa þó alltaf verið skýr og ég reynt að sjá fyrir mér spurula rassálfa til 

þess að missa ekki sjónar á því hvers vegna ég framkvæmi hlutina með 

þeim hætti sem raun ber vitni. Auk þess að stjórna sjálf og kenna 

megnið af þeim kennslustundum sem um hefur verið að ræða 

undanfarin ár hef ég fylgt nemendum mínum í ýmsa tíma og meðal 

þeirra eru tónmenntatímarnir. Í Hlíðaskóla er söngleikjahefð, 

nemendur hvers bekkjar setja upp söngleik og bjóða fjölskyldum 

sínum að koma og sjá. Eins og fram kemur á heimasíðu skólans taka 

allir nemendur hans þátt í söngleiknum (Hlíðaskóli [án árs]: 

„Söngleikir“). Í skóla sem státar af því að íslenska og táknmál séu 

jafnrétthá mál hlýtur að vera mikilvægt að sýna stöðu táknmálsins 

þegar fjölskyldur barnanna eru komnar til þess að fylgjast með 

afrakstri skólastarfsins (Hlíðaskóli [án árs]: „Um táknmálssvið“). Á 

þessum grundvelli og á grundvelli þess að allir nemendur geti tekið 

þátt í sýningunni hefur táknmál alltaf verið hluti af sýningum 

bekkjanna sem ég hef fylgt. Við höfum valið margar leiðir til þess og 

haft að leiðarljósi að stuðla að jákvæðu viðhorfi til táknmáls og málhafa 

þess. Með þessum skrifum vil ég skoða allar þær leiðir sem við höfum 

valið í samhengi við það hvernig táknmáli og söng er fléttað saman úti í 

hinum stóra heimi. Um leið vil ég skoða mikilvægi viðhorfs og 

viðhorfsmótunar fyrir verndun tungumáls og þau áhrif sem söngur og 

táknmál geta haft á viðhorf til þess. 
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1 Inngangur 

Þegar talað er um söng og táknmál getur það hljómað eins og um 

andstæða póla sé að ræða; annar byggist á hljóði en hinn á þögn. Þegar 

nánar er að gáð hafa söngur og táknmál átt samleið í áraraðir og nú má 

nánast tala um tískubylgju í að flétta saman táknmáli og söng. Sú bylgja 

hefur heldur fengið byr í seglin eftir að The Kaos Signing Choir sló í gegn á 

Ólympíuleikunum í London 20121. Kórinn er hluti af starfsemi The Kaos 

organisation sem býður heyrandi og heyrnarskertum börnum upp á 

sameiginlegt tómstundagaman á jafnréttisgrundvelli (The Kaos 

organisation [án árs]: „The Kaos Signing Choir“). Hugmyndin að flétta 

saman söng og táknmáli er þó ekki ný af nálinni. Albert Ballin fjallar um 

þetta form tjáningar í bókinni The deaf mute howls sem fyrst kom út árið 

1931. Hann var ekki sáttur við það hvernig fólk reyndi að flétta saman 

söng og táknmáli á kolröngum forsendum. Að hans mati er rétta leiðin sú 

að blanda saman táknmáli og látbragði og koma þannig merkingu textans 

sem best til þeirra sem ekki heyra hann í stað þess að draga úr mættinum 

til þess að tjá tilfinningar sínar með því að eltast við orðin úr 

frumtextanum (Ballin 1998: 64). Það er athyglisvert að skoða hvað gerst 

hefur á þeim rúmu áttatíu árum sem liðin eru frá skrifum Ballins til 

dagsins í dag. Söngur og táknmál fara víða saman og megintilgangurinn 

jafnan sá sami: Að vekja með einum eða öðrum hætti athygli á táknmáli 

með jákvæðum hætti. 

Með þessum skrifum verður leitast við að skoða við hvaða 

aðstæður táknmáli er fléttað saman við söng og hvernig ætla má að 

söngurinn liti viðhorf áheyrenda til táknmáls og málhafa þess. 

                                                      
1
 Sjá nánar í kafla 5.3.1.  The Kaos Signing Choir  
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Sú nálgun að tengingu söngs og táknmáls sem ég hef kynnst sem kennari 

á táknmálssviði í Hlíðaskóla verður alltaf höfð til hliðsjónar um leið og 

skoðað verður hvernig táknmáli og söng hefur verið fléttað saman 

opinberlega bæði hér á landi og erlendis. Söngur á táknmáli verður á vegi 

fleira fólks en talað táknmál þar sem söngur á táknmáli er farinn að rata í 

fjölmiðla og á uppákomur sem hluti af öðrum söng2, því verður skoðað 

sérstaklega hvernig söngur getur haft áhrif á viðhorf til táknmáls og 

þannig haft áhrif á þróun og varðveislu táknmálsins sjálfs.  

Í fyrstu fjórum köflunum er fjallað almennt um efnið, menningu og 

viðhorf með áherslu á menningarmót heyrandi og heyrnarlausra í söng 

og sönginn sem viðhorfsmótandi afl. Í fimmta kafla verður fjallað um söng 

og táknmál út frá þremur leiðum. Þar sem leiðirnar til söngs á táknmáli 

eru margar og ólíkar hef ég skipað þeim í flokka út frá hlutverki 

táknmálsins í flutningnum hverju sinni. Hver flokkur fær sérkafla í 

þessari ritsmíð þar sem rýnt er í einkenni leiðarinnar og markmið og 

greint frá dæmum þar sem hver leið hefur verið farin. Þessi flokkun er 

einkum hugsuð til þess að gera skrifin og lestur þeirra aðgengilegri. Skil 

milli flokkanna eru alls ekki skýr og verður hér ekki lagt mat á hvort ein 

leið sé annarri betri. 

Söngur á táknmáli – Þegar ljóð eða texti er fluttur á táknmáli, hvort sem 

tónlist er leikin undir eða ekki, og táknmálið er í fyrsta sæti. Þetta er efni 

kafla 5.1 en þar er meðal annars fjallað um Táknmálskórinn og óperu á 

táknmáli.  

Táknmál með söng – Þegar ljóð eða texti er fluttur á táknmáli samhliða 

því sem sungið er á íslensku eða öðru raddmáli. Efnið er flutt á báðum 

málum í einu en ekki af sama aðila. Kafli 5.2 fjallar um þetta efni en þar á 

söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva drjúgan þátt. 

                                                      
2
 Sjá nánar í kafla 5. Táknmál og söngur 
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Söngur með táknum – Þegar sungið er og samtímis gerð tákn fyrir orð 

sem fyrir koma í textanum. Þessi leið til söngs með táknmáli fer lengst frá 

hreinu táknmáli en er þó eina leiðin sem notuð hefur verið til þess að 

setja heimsmet eins og fram kemur í kafla 5.3. 

Mót táknmáls og söngs á Íslandi reyndist þegar grannt var skoðað 

eiga sér lengri og fjölbreyttari sögu en ég nokkurn tíma átti von á. Í 

þessari ritsmíð verður fjallað um táknmál og söng frá fjölbreyttum 

sjónarhornum. Engan veginn er um tæmandi upplýsingar að ræða en 

leitast við að fá yfirsýn yfir þetta listform á opinberum vettvangi.  
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2 Söngur og táknmál 

Söngur á táknmáli er, rétt eins og annar söngur, tjáningarform þar sem 

tilfinningar og túlkun flytjandans hafa áhrif á upplifun áheyrandans. 

Tónlistin sem söngnum fylgir er mögulega einhverjum heyranleg eða lifir 

bara innra með þeim sem hana flytur. Rétt eins og annar söngur getur 

söngur á táknmáli vakið mikla hrifningu fólks eða þótt flatur og 

óspennandi. „Eyrún Ólafsdóttir túlkaði íslensku textana jafnóðum á 

táknmál og fórst það vel úr hendi, fylgdi textanum vel og hélt 

skemmtilega þræði í lögunum; söng beinlínis á táknmáli þegar best lét.“ 

Þannig segir gagnrýnandi Morgunblaðsins frá í umfjöllun sinni um 

skemmtidagskrá sem byggð var á tónlist gríska tónskáldsins Mikis 

Þeodorakis (Árni Matthíasson 1996). Gagnrýnandi sér blæbrigðamun á 

flutningnum, stundum er farið með textann og stundum sungið. Rétt eins 

og söngvarar sem syngja á raddmáli eru mismunandi og setja sinn svip á 

túlkun söngsins hverju sinni eru flytjendur táknmálssöngs fjölbreyttur 

hópur og túlkun tveggja á sama laginu getur verið gjörólík. Þegar texti er 

fluttur á táknmáli færist hann í nýjar víddir; það sem áður var aðeins í 

tvívíðu formi textans birtist í þrívídd táknmálsins þar sem öll 

líkamstjáning söngvarans verður hluti textans. Táknmál hefur það 

umfram raddmál að orðin raðast ekki hvert á fætur öðru í frásögninni 

heldur geta birst mörg í einu, átt sér stað í táknrýminu sem er fyrir hendi 

þegar vísað er til orðsins síðar í textanum. Málhafi raddmálsins er 

bundinn af einu miðlunartæki, röddinni, en málhafar táknmálsins hafa 

báðar hendur, látbrigði og líkamann allan til þess að tjá málið. Raddmál 

einkennist af raðmyndun á meðan sammyndun er algeng í táknmáli (Elísa 

Guðrún Brynjólfsdóttir o.fl. 2012:13). Svið söngs á táknmáli er þegar stórt 

og í örum vexti, allt frá því að söngvarinn eða sönghópurinn stendur einn 
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á sviði og flytur lag á hreinu táknmáli til þess að flytjendur reyna að flétta 

saman fleiri en eitt tungumál í þetta eina listform.  

2.1 Túlkun söngs á táknmál 

Það er gleðilegt að hugsa til þess að sífellt oftar má sjá táknmálstúlk á 

opinberum samkomum hér á landi. Táknmálstúlkur hefur sama hlutverk 

og túlkar almennt; að flytja það sem fram kemur á einu máli samhliða yfir 

á annað mál. Það er fjarstæðukennt að hugsa til þess að raddmálstúlkur 

sem snartúlkar í túlkaklefa bresti í söng ef tónlistaratriði er notað til þess 

að brjóta upp dagskrá á ráðstefnu, syngi sama lag og flytjandinn á sviðinu 

samhliða á öðru máli. Öðru máli gegnir þegar um táknmálstúlk er að 

ræða; ef táknmálstúlkur túlkar ekki sunginn texta fær hinn heyrnarlausi 

sem túlkað er fyrir hvorki hughrif tónlistarinnar sem flutt er né textans 

sem henni fylgir. Ljóðaþýðingar eru vandasamar og því eðlilegt að 

söngtextar séu ekki túlkaðir nema góður undirbúningur hafi fengist, enda 

þarf þá auk þess að gæta að merkingu orðanna sem um er að ræða og 

huga að bragreglum (Heimir Pálsson og Höskuldur Þráinsson 1988:111). 

Táknmálstúlkar lenda oft í þeirri aðstöðu að þurfa að túlka söng á 

táknmál, hvort sem er við kirkjulegar athafnir3 eða viðburði á stóru sviði 

til dæmis við Arnarhól eða á Austurvelli. Túlkarnir standa þá frammi fyrir 

þeirri spurningu hversu langt þeir eigi að ganga í túlkun tónlistarinnar 

sjálfrar og þeirrar tilfinningar sem henni fylgir. Lítillega verður komið inn 

á þetta efni í kafla 5.2, Táknmál með söng, en í sjálfu sér er það efni í aðra 

ritgerð að fjalla ítarlega um þetta efni og möguleika táknmálstúlka við 

þessar aðstæður. 

  

                                                      
3
 Hér er átt við kirkjulegar athafnir sem ekki eru á vegum Kirkju heyrnarlausra en við hana er starfandi 

táknmálskór sem sagt er frá í kafla 5.1.1. Táknmálskórinn.  
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3 Menning 

Tungumál og menning eru bundin órjúfanlegum böndum, menningin 

verður til á málinu sem varðveitir hana og flytur milli kynslóða. Svo þétt 

er vafið að varðveisla menningar er skráð í málstefnu og þannig lögfest 

sem hluti af tungumáli. Í lögum um stöðu íslenskrar tungu og íslensks 

táknmáls frá 2011 er í 5. grein Málstefnu talað um að ríki og sveitarfélög 

skuli styðja við menningu heyrnarlausra, heyrnarskertra og daufblindra 

(lög nr. 61/2011 um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls, 7. júní). 

Lagagreinin staðfestir að sú menning sem byggist á táknmáli sé um margt 

sérstök og þar með vert að skoða hana nánar. 

Dr. Paddy Ladd hefur kynnt sér menningu heyrnarlausra 

sérstaklega og verið framarlega í rannsóknum og skrifum um hana. Hann 

bendir meðal annars á að þrátt fyrir að mannfræðingar hafi líklega verið 

fyrstir til þess að skilgreina menningu, þá eru það ekki fræðimennirnir 

sem útbúa menninguna. Menningin sprettur meðal fólks og það virðist 

manninum eiginlegt að smíða sér menningarheim (Ladd 2003:200). 

Mikill meirihluti heyrnarlausra barna á heyrandi foreldra, í 90% tilfella er 

það staðreynd. Það á því ekki við um menningu heyrnarlausra að hún 

færist frá foreldrum til barna (Ladd 2003:35). Vagga menningarinnar 

verður í skólanum þar sem heyrnarlausir koma saman, upphaf sögu 

heyrnarlausra í landi hverju miðast enda gjarnan við upphaf þess að 

formleg menntun þeirra hefst. Það á einnig við hér á landi en það er talað 

um að upphaf sögu heyrnarlausra á Íslandi megi rekja til séra Páls 

Pálssonar á 19. öld (Reynir Berg Þorvaldsson 2010:15, Júlía G. 

Hreinsdóttir 2009:4). Skólinn verður að sameiginlega svæðinu, „landinu“ 

þar sem tungumál og menning mynda saman sögu menningarhópsins 

(Lane o.fl. 1996:125). Saga og menning eru, eins og tungumál og 

menning, tveir þræðir í sama bandi og þó að sögu heyrnarlausra sem 



11 
 

menningarhóps megi rekja langt aftur er ekki farið að nota hugtök um 

menningu heyrnarlausra fyrr en á áttunda og níunda áratug síðustu aldar 

(Ladd 2003:233). Fyrst þá eru menn tilbúnir til þess að horfa á sérkenni 

hópsins sem menningareinkenni, en á táknmáli hafði verið talað um 

menningarmun heyrandi og heyrnarlausra sem ólíka heima löngu fyrir 

þennan tíma. Það bendir til þess að menningarmunurinn hafi verið ljós 

þótt ekki væri farið að tala um hann í fræðiritum (Ladd 2003:237). 

Eðli málsins samkvæmt einkennist menning heyrnarlausra af 

sjónrænum þáttum en þó mætti segja að menning hópsins væri fyrst og 

fremst varðveitt í munnlegri geymd í ljósi þess að táknmál á sér ekki 

ritmál (Lane o.fl. 1996:139). Þannig verður staða sagnamannsins sterk í 

samfélaginu, sá sem getur heillað áhorfendur sína með framkomu, 

málleikni og snilld í að segja sögur fær sterka stöðu innan 

menningarsamfélagsins. Gamansögur og frásagnir af því sem menn hafa 

upplifað og séð eru mikilvægur þáttur menningarinnar sem fólk vill 

gjarnan koma og fylgjast með (Lane o.fl. 1996:153).  

Á hundrað ára tímabili eiga menning og saga heyrnarlausra sér 

tímabil skugga og niðurlægingar. Í París 1878 var haldinn fundur sem 

leiddi til ráðstefnunnar í Mílanó þar sem saman komu 164 heyrandi 

forsvarsmenn kennslumála heyrnarlausra og gáfu frá sér yfirlýsingu sem 

kölluð er Mílanósamþykktin um að banna skyldi táknmál sem kennslumál 

heyrnarlausra. Þar með hófst tímabil sem hafði mikil áhrif á mótun 

menningar heyrnarlausra um allan heim, þar á meðal á Íslandi. Kjarninn í 

Mílanósamþykktinni var að með því að banna táknmál og leggja áherslu á 

raddmál yrði framgangur heyrnarlausra í samfélaginu meiri. Heyrandi 

samfélagið var sett skör ofar en hið heyrnarlausa og því samfélagi þurfti 

að tilheyra (Lane o.fl. 1996:60-63). Þessi tími bælingar hefur auðvitað alls 

staðar áhrif þegar kemur að því að táknmálssamfélagið fær aftur byr í 
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seglin. Þegar stofnuð er kirkja heyrnarlausra á Íslandi er um leið 

stofnaður táknmálskór enda alvanalegt að við kirkjur 

raddmálssamfélagsins starfi kirkjukórar. Ekki eru forsendur til þess að 

hugsa kirkju heyrnarlausra fyrst og fremst út frá menningu sama hóps. Í 

Noregi hefur orðið sú þróun hjá kirkju heyrnarlausra að ár hvert eru 

haldnar 15-20 guðsþjónustur þar sem dans er í hlutverki tónlistarinnar í 

upphafi og við lok athafnar auk þess að dansað er út frá textum dagsins 

(Sandal [án árs]). Þar má segja að um skref til sjálfstæðis menningar sé að 

ræða, hin sjónræna túlkun textanna er sett í öndvegi fremur en að um 

þýðingu sé að ræða á textum sem alla jafna eru fluttir á raddmáli.  

Söngur hefur líklega verið hluti af menningu heyrandi manna frá 

alda öðli, hans hlutverk hefur verið allt frá því að svæfa börn til þess að 

ákalla guði. Allt frá tímum Egypta og Súmera hafa tónlist og söngur átt 

þátt í daglegu lífi fólks „… því fegurð tónlistarinnar var álitin ein af 

uppsprettum lífshamingjunnar“. (Headington 1987:10.) Heimildir eru til 

um söng á Íslandi allt frá víkingaöld en Hallgrímur Helgason segir í 

alfræðiriti sínu um tónlist: „Margt bendir til þess, að söngur sé 

Íslendingum eðlileg tjáning, ánægja og uppfylling lífstilfinningar.“ 

(1980:245.) Söngur er hluti af menningu hinna heyrandi, 

tónlistarmyndbönd, óperur og söngleikir gera sönginn sjónrænan auk 

þess að vera hljóðrænn. Þýðing söngva yfir á táknmál virðist tengjast 

sálmasöng í upphafi þó að allt frá áttunda áratugnum séu til heimildir um 

að heyrnarlausir þýði og flytji vinsæl popplög á táknmáli (Ladd 2003:51). 

Eðli málsins samkvæmt byggist menning heyrnarlausra á sjónrænni 

nálgun og því má segja að á meðan söngur og sönglög voru fyrst og fremst 

flutt með rödd hafi þessi tegund menningar verið lokuð fyrir hópi 

heyrnarlausra. Vissulega fylgdu sumum hljómplötum textablöð sem 

gerðu Eyrúnu Ólafsdóttur og vinkonu hennar mögulegt að syngja á 
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táknmáli um skaðsemi reykinga, þegar þær voru rétt um 11 ára, meðan 

Rut Reginalds snerist á fóninum (Eyrún Ólafsdóttir 2013). Þegar aðgengi 

að tónlistarmyndböndum verður almennt verður gríðarleg breyting á 

þessu. Sjónvarpsstöðin MTV hóf starfsemi sína í upphafi níunda 

áratugarins með unga áhorfendur sem markhóp og tónlistarmyndbönd 

sem meginefni (Newman 2010:582). Með tilkomu þeirra er tónlistin 

myndgerð og á þá erindi til mun stærri hóps en áður. Það voru einmitt 

tónlistarmyndbönd sem kveiktu áhuga Markos Vuoriheimos, sem síðar 

tók sér listamannsnafnið Signmark og fór að gera sín eigin 

tónlistarmyndbönd á táknmáli4. 

 Í dag vinna fjölmargir að því að flytja sönglög á táknmál, margt 

greinir listamennina að í nálgun sinni en þeir eiga það sammerkt að 

leitast við að brjóta niður múra milli menningarheima. Markmið þeirra er 

að flytja söng og texta sönglaga til heyrnarlausra eða sýna heyrandi 

heiminum möguleika táknmálsins og fegurð þess. (Edda Viðarsdóttir og 

Þórir Úlfarsson 2013, Eriksson 2012, Platt [án árs], „Signmark – 

Biography“ [án árs].) 

 Það er athyglisvert að sjá hvernig öllum ber saman um þetta 

markmið. Það er þó ekki af sérstökum menningaráhuga eða í leit að 

leiðum til þess að rjúfa menningarmúra sem áhugi þeirra á söng kviknaði. 

Sömu listamenn tala um að það að hafa valið söng til þess að rjúfa 

menningarmúra sé einkum komið til af persónulegum áhuga á söng eða 

tónlist. Það hefur engu að síður sýnt sig í gegnum tíðina að söngur hefur 

sameiningarmátt. Því til staðfestingar má benda á kóramót sem leiða 

saman fólk í söng með það að markmiði að sameina frekar en sundra og 

stuðla þannig að friði í samfélaginu, hvort sem um er að ræða innan eigin 

lands eins og gildir um árlegt kóramót í Bangor á Írlandi eða til þess að 

                                                      
4
 Sjá nánar í kafla 5.1.2. Signmark 
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sameina allar þjóðir heimsins eins og gildir um The world choir games 

(The World Choir Games [án árs], Þröstur Haraldsson 2002).  

 Þar sem táknmál og menning þess var langt fram á 20. öld undir oki 

raddmálsmenningarinnar er það ekkert skrýtið að söngur, sem er einn af 

lykilþáttum þeirrar menningar, skuli ekki hafa blómstrað innan 

táknmálssamfélagsins (Ladd 2003:51-52). Það er hins vegar von um að 

menningarmót heyrnarlausra og hins heyrandi heims á þessum vettvangi 

sameiningar stuðli að auknu jafnrétti og skilningi milli hópanna, málhafar 

táknmálsins gleðjist yfir fjölbreyttri notkun og söngurinn verði ekki til 

þess að hinn heyrandi heimur gleypi táknmálið og geri að skrauti á sinni 

menningu. Helena Wästborn, annar tveggja sænskra táknmálstúlka sem 

hafa túlkað söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva á táknmál5, segir 

frá því í viðtali að hún komi í auknum mæli fram fyrir heyrandi 

áhorfendur, sem bendir til þess að táknmál með söng höfði til breiðs hóps 

(Eriksson 2012). 

  

                                                      
5
 Sjá nánar í kafla 5.2.1. Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva 
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4 Viðhorf  

Samkvæmt Íslenskri alfræðiorðabók er hugtakið viðhorf sótt í sálfræði og 

merkir „tilfinningaleg afstaða, jákvætt eða neikvætt mat fólks á fyrirbæri 

eða atburði“ (Dóra Hafsteinsdóttir og Sigríður Harðardóttir 2011). 

Viðhorf byggist á lærðri hegðun sem hægt er að hafa áhrif á með 

upplýsingum og fræðslu (Zimbardo og Leippe 1991:31). Colin Baker er 

þekktur innan tvítyngisfræðanna og hefur skrifað mikið á þeim vettvangi. 

Hann talar um viðhorf sem mikilvægan þátt í tengslum við tvítyngi og 

framgang minnihlutamála. Þrátt fyrir að margt bendi til þess að fólk haldi 

nokkuð fast í viðhorf sín eru þau ekki erfðaþáttur heldur byggjast frekar á 

reynslu. Það er hægt að hafa áhrif á viðhorf fólks og það er áríðandi þegar 

horft er til minnihlutamála (Baker 1988:114). Daniel Katz fjallar um fjóra 

áhrifaþætti á viðhorf einstaklings, fyrst er það notkunargildi; ef menn fá 

einhvers konar jákvæða endurgjöf við notkun þess sem um ræðir, í þessu 

tilfelli tungumálsins, hefur það jákvæð áhrif á viðhorf til þess. Í öðru lagi 

fjallar hann um innra öryggi einstaklingsins; ef menn upplifa einhvers 

konar ógn í tengslum við notkun málsins hefur það áhrif á viðhorf til 

málsins. Í þriðja lagi er gildi málsins fyrir einstaklinginn sjálfan, hvort 

notkun þess hefur áhrif á stöðu hans sjálfs í umhverfi sínu. Að lokum talar 

Katz um þekkingu. Eftir því sem einstaklingurinn veit meira um efnið 

breytist viðhorf hans til þess (Katz 1960:170). Alla þessa þætti má 

heimfæra upp á áhrif táknmáls og söngs í skólastarfi. Þegar nemendur 

nota táknmál á skólasýningum fá þeir iðulega mikið hól fyrir, sem fellur 

undir jákvæða endurgjöf. Þeir nemendur sem eru skráðir á táknmálssvið 

upplifa aukið öryggi þegar skólafélagar þeirra nota táknmál um leið og 

þeir sjálfir. Það er sennilegt að þeir nemendur hafi meiri orðaforða og séu 

öruggari í táknmálssöngnum en félagar þeirra svo þar styrkist staða 
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þeirra innan hópsins. Fjórði þátturinn sem Katz talar um birtist í auknum 

orðaforða og þekkingu alls skólaumhverfisins á táknmáli. 

Lítið hefur verið skrifað um táknmál og viðhorf til þess hér á landi en 

eins og Rannveig Sverrisdóttir bendir á hefur viðhorf án nokkurs vafa 

áhrif á stöðu tungumála í samfélaginu (2007:86). Í þessum kafla verður 

fjallað um viðhorf til tungumála með hliðsjón af minnihlutahópum og 

mætti sýnileikans til viðhorfsmótunar. Þannig eru líkur leiddar að því að 

táknmál og söngur hafi ekki aðeins með aðgengi heyrnarlausra að söng 

og söngtextum að gera, heldur auki einnig sýnileika táknmálsins og sé 

þannig viðhorfsmótandi afl. 

4.1 Minnihlutahópar og viðhorf 

Heyrnarlausir líkjast að mörgu leyti öðrum minnihlutahópum sem falla í 

þann flokk vegna mismunar á menningu þeirra og menningu stóra 

samfélagsins sem hópurinn tilheyrir. Þeir hópar hafa þurft að berjast fyrir 

tilverurétti sínum og menningar sinnar innan samfélagsins. Þeir hafa lítil 

völd og jafnvel litið á þá sem vandamál innan menntakerfisins (Baker 

2011:361). Til að breyta þeirri stöðu þarfnast hóparnir viðurkenningar 

stóra samfélagsins, en sýnileiki hópsins hefur áhrif á stöðu og líðan 

einstaklinganna innan hans (Harpa Njálsdóttir 2001, tillaga til 

þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs fólks til ársins 

2014, Þskj. 682, 440. mál). 

Paddy Ladd talar um þessa hópa sem ,hina‘ (e. Other) og leggur þá út 

frá því að stóra samfélagið líti á sig í fyrstu persónu og þá sem skera sig á 

einhvern hátt frá því sem ,hina‘. Þessi aðgreining kemur víða fram 

samkvæmt Ladd, meðal annars vill vísindaheimurinn rannsaka ,hina‘, 

læknavísindin vilja aðlaga þá og fjölmiðlarnir fjalla um þá sem eitthvað 
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sérstakt6 (Ladd 2003:83-84). Það sem gerir hóp heyrnarlausra sérstakan 

er það að vera ekki aðeins minnihlutahópur í hefðbundinni merkingu 

orðsins heldur að vera auk þess málminnihluti innan eigin þjóðar. Þar 

með snýst baráttan ekki aðeins um fólk og siði heldur einnig um 

tilverurétt, viðhald og þróun tungumáls.  

Þeir hópar sem skera sig frá fjöldanum hafa löngum þurft að berjast 

fyrir réttindum sínum en einstaklingar innan hópanna þurfa líka að 

berjast fyrir sinni eigin stöðu, bæði innan stóra samfélagsins og innan 

minnihlutahópsins. Marlee Matlin leikkona segir frá því í ævisögu sinni 

þegar hún ákvað að nota rödd en ekki táknmál þegar hún tilkynnti 1988 

hver hlyti óskarsverðlaun fyrir besta karlhlutverkið. Hún kaus raddmálið 

umfram táknmálið því hún taldi að þannig gæti hún aukið 

samkeppnismöguleika sína í baráttunni um gott hlutverk. Samfélag 

heyrnarlausra brást afar illa við þessari ákvörðun. Í huga þess gerði hún 

lítið úr táknmálinu og hundsaði uppruna sinn. Það sem er athyglisvert við 

sögu Matlin er það að Whoopi Goldberg leikkona reyndist búa að 

samskonar reynslu. Samfélag fólks af afrískum uppruna hafði brugðist við 

með svipuðum hætti þegar hún mætti með bláar augnlinsur í 

sjónvarpsviðtal (Matlin 2009:178-179). Þessar konur tóku hvor um sig 

meðvitaða ákvörðun um það að standa með sjálfri sér við þessar 

opinberu aðstæður jafnvel þó að þeirra minnihlutahópur liti svo á að það 

væri á sinn kostnað. Þegar sungið er á táknmáli á forsendum raddmálsins 

má færa rök fyrir því að menningu heyrandi fólks sé gert hærra undir 

höfði en menningu heyrnarlausra, táknmálið sé notað sem skraut fyrir 

raddmálið7. Tilgangurinn helgar meðalið í þessu eins og öðru. Ef 

markmiðið er að brjóta niður menningarmúra og veita táknmálinu 

athygli ætti það að vera öllum í vil.  

                                                      
6
 Sjá í nánar í 5.2.1.  Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva  

7
 Sjá nánar í kafla kafla 5.2. Táknmál með söng og 5.3. Söngur með táknum 
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4.2 Tungumál og viðhorf 

Staða íslensks táknmáls gjörbreyttist 7. júní 2011 þegar Alþingi 

samþykkti lög um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls. Um leið og 

lögin voru samþykkt varð til málnefnd um íslenska táknmálið. Meðal 

hlutverka hennar er að „… stuðla að eflingu íslensks táknmáls, notkun 

þess í íslensku þjóðlífi, styrkja stöðu þess og virðingu og beita sér fyrir 

aðgerðum til varðveislu þess“. (Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum 

fræðum [án árs]: „Málnefnd um íslenskt táknmál“.)  

Mörkun málstefnu og vinna málnefnda er mikilvæg fyrir 

minnihlutamál, þeirra hlutverk er ekki að vera einhvers konar mállögga 

sem fylgir eftir boðum og bönnum um rétta málnotkun heldur að stuðla 

að verndum málsins og leita leiða til frekari notkunar þess (Reagan 

2010:33). Í ljósi þess að málhafar íslenska táknmálsins eru fáir er enn 

mikilvægara að unnið sé markvisst að verndun þess. Timothy G. Reagan 

hefur fjallað um málstefnu fyrir táknmál, samkvæmt honum er stýring 

viðhorfs (e. Attitude planning) vanræktur þáttur í málstefnum almennt 

(Reagan 2010:50). Því til stuðnings má skoða tillögur íslenskrar 

málnefndar að íslenskri málstefnu en þar kemur viðhorf til málsins fyrst 

og fremst fram í kafla um íslensku í atvinnulífinu þar sem horft er á 

starfsmenn sem eru af erlendu bergi brotnir, viðhorf Íslendinga til 

íslensku er talið hafa áhrif á viðhorf og málanám erlendu starfsmannanna 

(Íslensk málnefnd 2009:79-81). Í tillögum málnefndarinnar koma ekki 

fram neinar hugmyndir til aðgerða sem beinast umfram annað að 

stýringu viðhorfs, þó kemur fram í lokaorðum ritsins að tillögur 

nefndarinnar krefjist ekki allar mikilla fjárútláta, í sumum tilfellum sé 

jafnvel aðeins um viðhorfsbreytingu að ræða (Íslensk málnefnd 2009:89). 

Með stýringu eða mótun viðhorfs til tungumáls er með beinum eða 

óbeinum hætti reynt að hafa áhrif á viðhorf málhafa og annarra til 
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tungumálsins (Reagan 2010:50-51). Hingað til hefur viðhorfsmótunin 

fyrst og fremst þurft að beinast að því að táknmál sé raunverulegt 

tungumál og ekki alþjóðlegt (Reagan 2010:171). Táknmál kom við sögu í 

tillögum að málstefnu íslenskrar málnefndar 2009 en þar er tíundað 

mikilvægi þess að tryggja stöðu táknmálsins. Tveimur árum síðar fékkst 

svo lagaleg viðurkenning málsins (Íslensk málnefnd 2009:22 og lög nr. 

61/2011 um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls, 7. júní). Hér á 

landi eru því góðar forsendur fyrir jákvæðu viðhorfi Íslendinga í garð 

táknmáls. Það er ekki bara fjöldi málhafa sem hefur áhrif á það hvort 

tungumál minnihlutahóps lifir og heldur áfram að þroskast. Hverjir tala 

málið og hvernig málið birtist gagnvart meirihlutanum er einnig meðal 

áhrifaþátta. Það hefur sýnt sig að takist minnihlutamálinu að finna sér 

stað í sjálfu meirihlutasamfélaginu eykur það möguleika þess á að halda 

velli (Romaine 1995:44). Þegar bítillinn Paul McCartney fékk hina 

heimsfrægu leikara Johnny Depp og Natalie Portman til þess að læra 

nokkur tákn og syngja aðeins á táknmáli í myndbandi við lagið My 

Valentine átti hann líklega síst von á gagnrýni úr röðum heyrnarlausra 

(Rolling stone 2012: „Paul McCartney 'My valentine'“). Myndbandið 

skapaði mikla umræðu í samfélagi heyrnarlausra sem rataði á 

veraldarvefinn. Ástæðan var sú að táknmálið reyndist ekki alveg 

villulaust hjá stórleikurunum, í sumum tilfellum breyttist merking 

textans algjörlega. Umræðan snerist um það hvort vægi þyngra að 

táknmálið væri sýnilegt í höndum stórleikara eða að textinn skilaði sér 

villulaust á táknmáli (Contactmusic 2012: „Sir Paul McCartney – Johnny 

Depp makes sign language gaffe in Paul McCartney video“). Berglind 

Stefánsdóttir var meðal þeirra sem fylgdust með umræðunni en hún, eins 

og flestir gerðu að lokum, telur að það hafi jákvæð áhrif á viðhorf fólks til 
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táknmáls að sjá það í höndum svo þekktra einstaklinga (Berglind 

Stefánsdóttir 2013). 

Fyrir þremur árum hringdi Laila M. Arnþórsdóttir í nokkra 

kórstjóra í borginni og viðraði við þá þá hugmynd að fá Táknmálskórinn 

til liðs við sig á tónleikum. Þeir sem hún talaði við gátu ekki séð fyrir sér 

hvernig það gæti komið út í framkvæmd og svöruðu neitandi (Eyrún 

Ólafsdóttir 2013, Jón Stefánsson 2013). Jón Stefánsson svaraði strax 

játandi og sá spennandi möguleika fyrir sér. Fyrir honum var táknmál og 

tónlist heldur ekki alveg framandi, því í ferð kórs Langholtskirkju til 

Ísraels árið 1989, þar sem kórinn tók þátt í að flytja Messías eftir Händel, 

sá Jón táknmálstúlk sem sat á stól frammi fyrir hópi áheyrenda og flutti 

alla dagskrána á táknmáli. Þar með var táknmál og kórsöngur ekki lengur 

framandi í huga hans, Táknmálskórinn var honum heldur ekki framandi 

því hann hafði oft sungið við jarðarfarir þar sem Jón tók einnig þátt í 

tónlistarflutningi (Jón Stefánsson 2013). Ef það er sett í samhengi við 

kenningar Katz (1960) um viðhorf má líta svo á að fyrri reynsla Jóns sé 

fræðsla sem hefur haft jákvæð áhrif á viðhorf hans. 

 Nú þegar Táknmálskórinn og kór Langholtskirkju hafa stútfyllt 

kirkjuna á jólatónleikum sínum ár eftir ár er kórsöngur og táknmál ekki 

lengur framandi hugmynd á Íslandi, enda stöðugt fleiri kórar sem gefa 

táknmáli hlut í tónleikum sínum8.  

Tungumál lifir ekki aðeins á einangruðum vettvangi, málhafarnir 

þurfa að vera á öllum aldri og hafa aðgang að málumhverfi á öllum 

skólastigum (Fishman 1991:372). Hlíðaskóli er sá grunnskóli á Íslandi 

sem starfar eftir hugmyndafræði um tvítyngi þar sem annað málið er 

táknmál. Í skólanum eru 480 nemendur, þar af eru nemendur á 
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táknmálssviði ekki nema 13 haustið 20129 og því má sjá að það er ærið 

verkefni að skapa þeim málsamfélag þar sem táknmál nýtur sömu 

virðingar og íslenska. Til þess að nemendur minnihlutamáls öðlist 

jákvætt viðhorf í garð málsins þurfa þeir að sjá það notað af öllum 

stéttum innan skólans og við sem flestar aðstæður (Baker 2011:216). 

Með því að gera táknmálið hluta af tónmenntakennslu í skólanum er 

leitast við að skapa jákvætt viðhorf í garð málsins hjá öllum nemendum 

skólans og gefa þeim tækifæri til þess að nota þekkingu sína í táknmáli 

utan þeirra kennslustunda sem sérstaklega eru merktar sem 

táknmálstímar (Sigríður Jóhannsdóttir 2013, Eyrún Ólafsdóttir 2013). 

Þegar börnin syngja á táknmáli á skólaskemmtunum og fá lof foreldranna 

fyrir má ætla að lagður sé grunnur að viðhorfsmótun þeirra í garð 

táknmálsins. 

4.2.1  Blendingsmál 

Með blendingsmáli er átt við það þegar tvö tungumál eru með einhverjum 

hætti notuð saman. Valgerður Stefánsdóttir lýsir blendingsmáli íslensku 

og táknmáls sem máli sem „… getur verið allt frá íslensku táknmáli með 

handahófskenndum hljóðastuðningi að talaðri íslensku með 

handahófskenndum táknastuðningi og mörg mismunandi málafbrigði 

þarna á milli“. (Valgerður Stefánsdóttir 2005:77.) Innan tvítyngdra 

raddmálssamfélaga er samruni tveggja mála vel þekktur. Tengsl þeirra 

eru með ýmsum hætti og rétt eins og í samruna táknmáls og íslensku 

spanna þau breitt svið; allt frá láni á stökum orðum til þess að heilu 

setningarnar séu á öðru máli (Romaine 1995:51). Táknmál og íslenska 

eiga sér ólíkan orðaforða og um þau gilda ólíkar málfræðireglur rétt eins 

og gildir í tilfelli tveggja raddmála, en þessi tvö mál eru líka töluð með 
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ólíkum hætti og því er það líffræðilega mögulegt að segja stök orð á 

báðum málum í einu. Sú staðreynd hefur orðið til þess að blendingsmál 

eða táknstudd íslenska10 hefur verið það sem börnin í Hlíðaskóla nota 

mest í söng sínum, enda má þar ná tveimur markmiðum í einu; að 

táknmál verði foreldrum sýnilegt og að börnin öðlist aukinn táknforða. 

Þessi sama leið er notuð til söngs hjá breska barnakórnum The Kaos 

Signing Choir11 og í átakinu Sing2sign12. Það er jákvæður tilgangur með 

notkun blendingsmálsins þó að vel megi vera að niðurstaðan verði í 

samræmi við skoðanir þátttakendanna í rannsókn Valgerðar, að með 

þessum hætti sé gert lítið úr táknmálinu sem ekki hefur eins sterka stöðu 

og raddmálið (Valgerður Stefánsdóttir 2005:77). Hvort sú er reyndin 

verður ekki ljóst án rannsóknar og verður ekki lagt mat á það hér. 

4.3 Viðhorf – samantekt 

Í fjórða kafla var sjónum beint að viðhorfi. Sérstaklega var litið á 

möguleika til viðhorfsmótunar og þann þátt sem söngur og táknmál gætu 

átt. Daniel Katz (1960) fjallar um fjóra þætti sem geta verið vopn í 

viðhorfsmótun, alla þá þætti má heimfæra á söng og táknmál í skólastarfi. 

Litið var á mikilvægi sýnileika til viðhorfsmótunar, en sýnileiki er einn 

þeirra þátta sem hafa áhrif á stöðu minnihlutahópa innan samfélagsins. 

Þegar litið er á kórstarf á Íslandi og tengsl þess við táknmál má sjá að 

viðhorf stjórnanda kórsins litast af fyrri reynslu hans af söng og táknmáli 

en nánar verður fjallað um það í köflunum hér á eftir. 
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 Þegar töluð er íslenska en stök orð sögð á táknmáli samhliða. 
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 Sjá nánar í kafla 5.3.1. The Kaos Signing Choir 
12
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5 Táknmál og söngur 

Í þessum kafla verður farið yfir völlinn og skoðað hvernig tengja megi 

táknmál og söng.  

Til að fá sem gleggsta mynd af þessu sviði ræddi ég við Kolbrúnu 

Völkudóttur, sem er ein þekktasta táknmálssöngkona landsins og eini 

Íslendingurinn sem tekið hefur þátt í uppfærslu óperu á táknmáli13, 

Berglindi Stefánsdóttur, fyrsta stjórnanda Táknmálskórsins, og Eyrúnu 

Ólafsdóttur, sem hefur stjórnað kórnum undanfarin ár og er núverandi 

stjórnandi hans. Ég hitti Sigríði Jóhannsdóttur, tónmenntakennara í 

Hlíðaskóla, og við ræddum um hlut táknmáls í uppsetningu söngleikja í 

skólanum. Auk þess ræddi ég við tvo íslenska kórstjóra sem stjórna 

kórum sem fengið hafa Táknmálskórinn eða táknmálseinsöngvara til liðs 

við sig, þau Margréti Bóasdóttur og Jón Stefánsson. Að lokum talaði ég við 

Kolbrúnu Halldórsdóttur, sem hefur stjórnað stórum viðburðum og 

fengið Táknmálskórinn til þátttöku í þeim. Allir viðmælendur mínir vissu 

í upphafi samtals að því væri ætlað að verða heimild í þessum skrifum. 

Þeir hafa séð þau orð sem höfð eru eftir þeim og gefið leyfi fyrir birtingu 

þeirra. Á veraldarvefnum má finna fjölmörg dæmi um söng á táknmáli og 

verða sum þeirra tekin til umfjöllunar þar sem það á við.  

Kaflanum er skipt í þrjá hluta og sagt frá einni nálgun að söng og 

táknmáli í hverjum þeirra. Fyrsti kaflinn víkur að söng á táknmáli, þá eru 

forsendur söngsins táknmál umfram raddmál eða tónlist. Í öðrum kafla 

verður sagt frá samhliða söng á táknmáli og raddmáli, sem er algengasta 

leiðin við að tengja saman þessar tvær formgerðir tungumála. Í þriðja 

hlutanum er sagt frá tilraunum til þess að syngja á tveimur málum í einu. 
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5.1 Söngur á táknmáli 

Það kann að koma einhverjum spánskt fyrir sjónir að hægt sé að syngja 

án þess að söngnum fylgi hljóð. Í huga þeirra einskorðast það að syngja 

við „það að kalla fram tóna með rödd sinni“ (Mörður Árnason 2007). 

Vissulega á það við einhver rök að styðjast en jafnvel innan raða 

fræðimanna um tónlist eru menn farnir að velta þögninni og hlutverki 

hennar fyrir sér í auknum mæli. Í bókinni Silence, music, silent music er 

það þögnin sem er umhugsunarefni enda gefur hún botnlausa möguleika 

til túlkunar á meðan tónninn skilur eitthvað varanlegt og merkingarbært 

eftir sig (Losseff og Doctor 2007:1). Tónninn hefur þá í för með sér meiri 

takmörkun en þögnin, sem bara takmarkast af ímyndunarafli hvers og 

eins. Ragnhildur Gísladóttir samdi tónverk samhliða 

meistaraprófsverkefni sínu sem fjallar um upplifun heyrnarlausra af 

tónlist. Þriðji kafli verksins er skrifaður fyrir söngkvintett, hljóðmerki 

afmarkar upphaf kaflans sem er fluttur í þögn (Ragnhildur Gísladóttir 

2013:58). Við flutninginn sitja allir við sama borð óháð heyrn; 

sönghópurinn einbeitir sér að því að hugsa sönginn til fólksins. Hin óljósu 

skil þagnar og tónlistar, heyrnar og hljóðupplifunar verða umfjöllunarefni 

á sviði norska óperu- og balletthússins í júní nú í ár. Á heimasíðu 

Hørselshemmedes Landsforbund kemur fram að meiri tækni í framleiðslu 

heyrnartækja, aukinn áhugi heyrnarlausra á tónlist og ekki síst aukið 

framboð tónlistar á táknmáli hafi orðið til þess að áhugi listamanna á því 

að skoða tónlistarupplifun í víðara samhengi hafi aukist (HLF [án árs]: 

„Membran – Beethovens Testamente“). 

Táknmál er fullgilt tungumál sem felur í sér að á táknmáli megi gera 

allt sem hægt er að gera á öðrum málum og þar með líka syngja (SignWiki 

Ísland [án árs]: „Grunnskólar efra stig“). Þessi staðreynd verður augljós 

og sjálfsögð þegar ljóst er að tónlistin getur með fjölbreyttum hætti búið 
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sér stað í þögninni. Söngur er greinilega mun flóknari en skilgreining 

orðabókarinnar gefur til kynna. Í spjalli við Kolbrúnu Völkudóttur um 

táknmál og söng kom fram að það að syngja á táknmáli snúist um 

tilfinningu, söngvarinn þarf að upplifa það sem hann syngur (Kolbrún 

Völkudóttir 2013). Börnin í Kaoskórnum í London14 syngja með rödd ef 

þau vilja og líður þannig eða bara á táknmáli ef það hentar þeim betur. 

Það þykir ekki nauðsynlegt að halda lagi, syngja sömu tóna og aðrir eða 

heyra það sem sungið er, að tjá sig af tilfinningu er það sem málið snýst 

um (Simon 2010).  

Það að börn syngi á táknmáli án þess að með fylgi samhliða söngur 

á raddmáli er nokkuð sem sjaldan sést í Hlíðaskóla. Þar er algengara að 

málin tvö, íslenska og táknmál, séu á einhvern hátt notuð bæði í einu, 

hvort sem er samhliða eða blandað saman. Einstaka sinnum hafa börnin 

endurtekið brot úr texta sem þau hafa sungið á raddmáli á hreinu 

táknmáli ef millispil er langt og þeim er ætlað að standa á sviði meðan á 

því stendur. Táknmálið hefur þannig reynst vel til þess að hafa ofan af 

fyrir börnum sem annars ættu að standa alveg hreyfingarlaus á sviði 

(Sigríður Jóhannsdóttir 2013). Á málþingi í Háskóla Íslands þegar degi 

íslenska táknmálsins var fagnað í fyrsta sinn 11. febrúar 2013 var meðal 

dagskráratriða að börn úr leikskólanum Sólborg fluttu nokkur lög 

(Háskóli Íslands 2013: „Málþing um málefni heyrnarlausra barna á 

Íslandi“). Þessi lagaflutningur var alfarið á táknmáli, engin tónlist var 

leikin undir. Börnin horfðu á stjórnanda sinn sem myndaði tákn sem þau 

hermdu eftir. Þannig verður til hópflutningur á táknmáli. Þetta er sama 

leið og Táknmálskórinn notar. Stjórnandinn myndar tákn sem kórfélagar 

leika eftir. Táknin sem mynduð eru koma þó engum á óvart þar sem búið 

er að fara yfir textann og æfa fyrir flutninginn (Eyrún Ólafsdóttir 2013). 
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Algengast er að söngur á táknmáli byggist á söngtexta og lagi sem þekkt 

er á raddmáli, það á meðal annars við um fyrstu óperuna sem flutt var á 

táknmáli (Rauters, 2008: „Opera for the deaf“). Undantekning frá þessu er 

finnski rapparinn sem kallar sig Signmark. Um hann er fjallað í þessum 

kafla þrátt fyrir að vel mætti rökstyðja að hann ætti betur heima í kafla 

um táknmál með söng, en í hans tilfelli eru lögin samin á táknmáli og 

síðan þýdd yfir á raddmál, sem líklega er einstakt. 

5.1.1  Táknmálskórinn 

Kirkja heyrnarlausra var stofnuð um leið og Miyako Þórðarson var vígð 

fyrsti prestur hennar. Við kirkjuna hefur verið starfandi táknmálskór frá 

upphafi sem flytur sálma á táknmáli (Reynir Berg Þorvaldsson 

2010:127). Messa í kirkju heyrnarlausra er byggð upp með svipuðum 

hætti og í öðrum kirkjum landsins. Þar hljómar þó enginn orgelleikur 

nema í jólamessum. Það eru svo fáir sem þess nytu í almennum messum 

að það þykir ekki svara kostnaði. Berglind Stefánsdóttir var fyrsti 

stjórnandi kórsins sem eins og fyrr sagði tók til starfa samhliða 

prestvígslu sr. Miyako Þórðarson 13. desember 1981 (Miyako Þórðarson 

2011, Eyrún Ólafsdóttir 2013). Það hefur verið miserfitt að fá fólk til þess 

að syngja með kórnum og einkum til þess að mæta á æfingar, en kórinn 

tekur sjálfur virkan þátt í því að þýða sálmana yfir á táknmál. Í upphafi 

voru þýðingarnar mjög íslenskuskotnar en eftir því sem árin hafa liðið og 

kór og stjórnandi öðlast meiri styrk í starfinu hafa þýðingarnar í auknum 

mæli tekið mið af innihaldi sálmanna og því að koma þeim til áhorfenda á 

skiljanlegu táknmáli. Nú hefur sami kjarninn starfað með kórnum í tíu til 

fimmtán ár. Það er u.þ.b. níu manna hópur sem þekkir orðið algengustu 

sálmana, sem gerir flutninginn á allan hátt áreynsluminni. Í venjulegri 

messu syngja að lágmarki þrír félagar sem hittast með stjórnandanum 

fyrir messu og skoða sálma dagsins. Stjórnandinn fær upplýsingar um 
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sálmana frá prestinum með fyrirvara og er búinn að skoða þýðingarnar 

áður en hann hittir kórinn (Eyrún Ólafsdóttir 2013). Flutningurinn er 

eins og fyrr sagði almennt undirleikslaus, stjórnandinn stendur fyrir 

framan kórinn og flytur sálmana samhliða honum og stýrir hraða og 

túlkun. Táknmálskórinn kemur víðar fram en við messur í kirkju 

heyrnarlausra en hann var til dæmis meðal flytjenda á afmælishátíð 

Háskóla Íslands og hefur tekið þátt í jólatónleikum Kórs Langholtskirkju 

undanfarin ár15 (Háskóli Íslands 2011: „Líf og fjör á afmælishátíð HÍ“). 

5.1.2  Signmark 

Marko Vuoriheimo fæddist heyrnarlaus. Hann einsetti sér að verða 

fyrstur heyrnarlausra til þess að fá plötusamning. Þetta tókst honum 

sannarlega en allt frá árinu 2006, þegar hann gaf út sinn fyrsta mynddisk 

í hlutverki rapparans Signmark, hefur hann átt miklum vinsældum að 

fagna. Textana semur hann á táknmáli en hefur fengið til liðs við sig 

rapparann Brandon Bauer sem flytur textana samhliða Signmark á ensku. 

Markmið hans er að berjast gegn fordómum og stuðla að jafnræði 

menningar heyrandi og heyrnarlausra (Signmark [án árs]: „Signmark – 

Biography“, Disability now 2011 „Sign when you’re winning“).  

5.1.3  Ópera á táknmáli 

Fyrsta finnska óperan, Kung Karls jakt, var frumflutt árið 1852 í Helsinki, 

textinn var eftir Zacharias Topelius og tónlistin eftir finnska tónskáldið 

Fredrik Pacius (Andersson 1997:188). Óperan var upphaflega skrifuð í 

þremur þáttum, en uppfærslan sem sett var á svið hjá Totti-leikhúsinu 

árið 2008 var einn klukkustundarlangur þáttur þar sem textinn var 

fluttur á táknmáli við undirleik hljóðfæraleikara. Fyrsta finnska óperan 

varð því fyrsta óperan í heiminum sem flutt var á táknmáli eingöngu með 
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sama markmið og Signmark hafði að leiðarljósi; að jafna bil 

menningarheima hinna heyrandi og heyrnarlausu. Eins og ávallt tíðkast í 

betri óperuhúsum mátti lesa textann sem fluttur var á skjá til hliðar við 

sviðið (Platt [án árs] og Rauters 2008: „Opera for the deaf“). Kolbrún 

Völkudóttir var ein þeirra sem tóku þátt í þessum tímamótaatburði. Hún 

lýsir söngnum í óperunni sem einhverju sem færði táknmálið á aðrar 

slóðir en venjulega með áherslu á að allur líkaminn tók þátt í flutningnum 

(Kolbrún Völkudóttir 2013). Tveir sænskir túlkar, sem tóku það upp hjá 

sér að færa söngva evrópsku söngvakeppninnar yfir á táknmál, hafa 

fengið danshöfund til liðs við sig og leggja áherslu á að ekki sé um beina 

þýðingu á textunum að ræða því það sé áríðandi að koma allri hugsuninni 

á bak við þá á framfæri (Eriksson 2012, Krångh 2012)16. Því má ætla að 

þeir séu sammála Kolbrúnu Völkudóttur um það að söngur á táknmáli sé 

annað og meira en það að tala táknmál. 

5.2 Táknmál með söng 

Táknmál með söng ætti mögulega frekar að heita samhliða flutningur 

söngs á tveimur málum. Hér er átt við það þegar hópur eða einstaklingur 

syngur á raddmáli og með honum á sviðinu er hópur eða einstaklingur 

sem syngur á táknmáli. Í flestum tilfellum er texti raddmálsins lagður til 

grundvallar, hann er þýddur á táknmál og í þýðingunni tekið tillit til 

hrynjandi lagsins svo allt falli sem fegurst saman. Þessi leið er skýrasta 

dæmið um viðleitni til þess að gera sama efni aðgengilegt bæði heyrandi 

og heyrnarlausum í einu þar sem tónlistin nýtur sín á báðum málum. 

Vandinn sem blasir við táknmálssöngvurum og þýðendum er hversu 

langt eigi að ganga í þýðingunni á tónlistinni. Berglind Stefánsdóttir talaði 

um hvað það hefðu orðið miklar og öfgafullar breytingar í gegnum tíðina 
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á þýðingum söngtexta á táknmál. Fyrst í stað var allt kapp lagt á að þýða 

textann sem beinast. Þýðingin varð svo bundin af orðaforða og orðaröð 

raddmálsins að merkingin tapaðist á leið sinni yfir á táknmálið. Seinna 

var megináherslan lögð á ljóðrænar og stórar hreyfingar í táknmálinu, 

orðin í raddmálinu urðu aukaatriði, svo mikið aukaatriði að merkingin 

hvarf aftur en nú í risastórum táknhreyfingum í oft á tíðum 

merkingarlausum táknum. Þarna þarf að finna millileið sem þjónar bæði 

tilgangi þýðingar og tjáningar tónlistar (Berglind Stefánsdóttir 2013). Í 

þekkingarbrunni um íslenska táknmálið SignWiki er myndband sem 

ætlað er fyrir eldri börn grunnskóla. Þar kemur fram að jafnvel þótt texti 

lags sé torskilinn megi syngja hann á táknmáli. Því til stuðnings flytur 

Kolbrún Völkudóttir á táknmáli lagið Dýrð í dauðaþögn sem 

tónlistarmaðurinn Ásgeir Trausti syngur en hans flutningur hljómar 

samhliða táknmálinu (SignWiki Ísland 2013: „Grunnskólar efra stig“). 

Eins og fram hefur komið setur hver bekkjardeild í Hlíðaskóla upp 

söngleik ár hvert. Þá er algengt að krakkar fái tækifæri til þess að syngja 

ein eða í smærri hópum og nota hljóðnema til þess að magna upp 

sönginn. Meðan á þeirra söng stendur þurfa aðrir leikarar á sviðinu að 

frjósa eða sýna með hátterni sínu hluttekningu í söngnum. Í sumum 

tilfellum hefur sá hópur sungið á táknmáli í stað þess að standa kyrr. 

Leiðin hefur aðeins verið fær ef táknmálstalandi kennari fylgir bekknum í 

tónmenntatíma og getur séð um þennan þátt söngsins. Í þeim tilfellum 

sem það hefur verið gert hefur það léð sýningunni meira líf auk þess sem 

samspil málanna tveggja hefur orðið meira áberandi en í sýningum þar 

sem aðeins eitt lag er flutt á táknmáli og þá á blendingsmáli (Sigríður 

Jóhannsdóttir 2013). 
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5.2.1  Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva 

Í einu lagi í undanúrslitakeppni söngvakeppninnar á RÚV 2013 mátti sjá 

táknmál á sviðinu. Edda Viðarsdóttir, annar flytjenda lagsins Sá sem lætur 

hjartað ráða för, segir frá því í viðtali að sér finnist að heyrnarlausir ættu 

í auknum mæli að fá að njóta söngvakeppninnar. Hún ákvað að stíga 

fyrsta skrefið með því að hafa ,túlk‘ á sviðinu með sér (Edda Viðarsdóttir 

og Þórir Úlfarsson 2013). Edda virðist ekki alveg búin að gera upp við sig 

þegar viðtalið er tekið hvert hlutverk Kolbrúnar Völkudóttur, sem flytur 

svo lagið með henni, er; hvort hún er túlkur fyrir Eddu eða hvort hún er 

sjálfstæður flytjandi lagsins.  

 Vandræðagangur fjölmiðla í tengslum við táknmál og málhafa þess 

er kafli út af fyrir sig þar sem vanþekking á stöðu heyrnarlausra og 

táknmálsins kemur meðal annars fram í orðavali (Rannveig Sverrisdóttir 

2007:83). Á þessum fáu mínútum í undankeppni söngvakeppninnar 

kristallaðist óöryggi fjölmiðlafólks gagnvart þessum minnihlutahópi. Eftir 

að viðtalinu við Eddu og Þóri lauk kom að því að kynnar kvöldsins segðu 

frá því hverjir ættu að stíga á svið og sögðu að Kolbrún Völkudóttir sæi 

um táknmálssöng en Þórhallur Gunnarsson kynnir sá ástæðu til þess að 

geta þess að það væri „dálítið merkilegt og sérstakt“ (söngvakeppnin 

2013). Í texta á skjánum sem gefur upplýsingar um lagið eru þær Edda og 

Kolbrún báðar skráðar sem flytjendur lagsins. Engu að síður fellur 

Kolbrún út sem flytjandi alls staðar annars staðar. Í viðtali við lagahöfund 

og flytjanda sem sýnt er á undan laginu sjálfu er bara talað við Eddu, á 

heimasíðu keppninnar er ekkert minnst á Kolbrúnu og í viðtali við 

flytjanda að flutningi loknum er það bara Edda sem rætt er við. Edda 

stígur mikilvægt skref og hleypir hugmyndinni um táknmál og 

söngvakeppnina út í umræðuna, sem verður að teljast jákvætt. Táknmálið 

birtist þó frekar sem skraut á íslensku, nánast eins og hluti af 
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sviðsmyndinni. Þátturinn í heild var ekki túlkaður á táknmál, 

táknmálssamfélagið fékk aðgengi að einu lagi, svona að mestu leyti, því 

táknmálið var ekki alltaf í mynd (söngvakeppnin 2013).  

Táknmál hefur sést áður í söngvakeppni evrópskra 

sjónvarpsstöðva og þá verið í svipuðu hlutverki. Flytjandi serbneska 

lagsins 2012 kaus að hafa myndbandið með laginu á táknmáli, auk þess 

að syngja sjálfur. Táknmálið er þar hluti af undirbúningsefni en ekki hluti 

af framlagi flytjandans í keppninni sjálfri. Í myndbandinu er 

táknmálssöngvarinn í aðalhlutverki, hann er allan tímann í mynd, 

annaðhvort einn eða með söngvara lagsins (Joksimović 2012).  

Í Svíþjóð hefur söngvakeppnin verið send út á táknmáli undanfarin 

þrjú ár á eins konar hliðarrás, auk þess sem sú útsending hefur verið 

aðgengileg á neti. Tveir táknmálslistamenn, eins og þau kjósa að kalla sig, 

Helena Wästborn og Tommy Fransson, hafa túlkað lögin á táknmál sem 

þau ýkja og bæta við dansættuðum hreyfingum. Í upphafi stóð aðeins til 

að túlka undankeppni söngvakeppninnar 2010 en svo fór að túlkarnir 

voru beðnir að taka að sér aðalkeppnina líka (Eriksson 2012). Nú eru 

liðin þrjú ár síðan þetta frumkvöðlastarf hófst, heyrnarlausir tóku 

framtaki sænska sjónvarpsins mjög vel en táknmálstúlkuð lögin reyndust 

líka njóta vinsælda utan þess samfélags. Í vor verður söngvakeppnin 

túlkuð á táknmál í fjórða sinn í Svíþjóð. Það eru ekki lengur tveir 

framtakssamir og skapandi túlkar sem standa að þýðingunni, fimm 

manna hópur táknmálslistamanna skiptir á milli sín söng og túlkun og nú 

eru tveir þeirra ekki túlkar heldur heyrnarlausir listamenn. 

Táknmálshluti keppninnar er sendur út frá myndveri í Örebro samhliða 

sjálfri keppninni (Svt 2013 „Melodifestivalen från Örebro“).  
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5.2.2  Söngur mæðra 

Heyrandi foreldrar ganga í gegnum erfitt tilfinningalegt tímabil þegar 

þeir átta sig á því að barnið þeirra heyrir ekki og þeir þurfa að horfast í 

augu við þessi sérkenni barnsins (Freeman o.fl. 1988:57). Gunnhildur Ása 

Sigurðardóttir er móðir heyrnarlausrar stúlku. Hún samdi textann Karen 

Eir sem Selma Björnsdóttir söng og Kolbrún Völkudóttir flutti samhliða á 

táknmáli á myndbandi sem styrktarsjóður Karenar Eirar gaf út árið 1997. 

Það var einmitt við flutning þess sem Kolbrún Völkudóttir kynntist söng 

og táknmáli í fyrsta sinn. Hún var þá dökkhærð unglingsstúlka sem þótti 

passa vel með dökkhærða barninu sem myndbandið sýndi (Kolbrún 

Völkudóttir 2013). Í textanum kemur vel fram þrá móður til þess að 

barnið hennar geti látið rödd sína hljóma hvar sem er. 

Táknmálssöngurinn er þar með orðinn leið til þess að yfirvinna sorg yfir 

því að barnið upplifi heiminn öðruvísi en móðir þess.  

Katherine Mount er söngkona sem eignaðist heyrnarlausan son, 

hennar glíma við að horfast í augu við það varð vinkonu hennar að efnivið 

í lagi sem Katherine flytur sjálf á táknmáli samhliða eigin söng í 

myndbandi lagsins. Rétt eins og í tilfelli Gunnhildar Ásu vísar titill lagsins 

Ethan’s song í nafn barnsins (Mount 2012).  

 Í báðum tilfellum leita mæðurnar í tónlist og söng á leið sinni við að 

horfast í augu við heyrnarleysi barnsins síns. Tónlistin og táknmálið brúa 

saman bilið milli menningarheima barns og foreldris.  

5.2.3  Kórsöngur 

Jólasöngvar Kórs Langholtskirkju hafa undanfarin ár verið haldnir í 

samstarfi við Táknmálskórinn. Hugmyndin kom frá Lailu M. 

Arnþórsdóttur sem hafði samband við stjórnanda kórsins eftir að hafa 

leitað víða eftir samstarfskór við Táknmálskórinn á jólatónleikum. Eins 

og fyrr segir hafði Jón Stefánsson haft spurnir af Táknmálskórnum áður 
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þar sem hann hafði spilað við jarðarfarir þar sem kórinn söng. Í fyrstu 

voru það aðeins fá lög af efnisskrá tónleikanna sem flutt voru samhliða á 

táknmáli. Smám saman hefur söngvunum fjölgað, bæði sem kórarnir 

syngja saman og þar sem einsöngvari syngur á táknmáli með Kór 

Langholtskirkju. Þau Jón og Eyrún láta bæði vel af samstarfinu og sjá fyrir 

sér framtíð í því þar sem tónleikar kóranna veita öllum gleði, bæði 

heyrandi og heyrnarlausum (Jón Stefánsson 2013, Eyrún Ólafsdóttir 

2013).  

 Samstarf Kórs Langholtskirkju og Táknmálskórsins er alls ekki eina 

dæmið um kórsöng og táknmál á Íslandi. Kolbrún Halldórsdóttir kynntist 

söng og táknmáli gegnum leikstjórann Tom Fjordefalk sem þá var 

leikstjóri hjá Tyst teater í Svíþjóð og kom til Íslands 1997 (Morgunblaðið 

1997:24-25). Það varð til þess að Kolbrún hefur fengið Táknmálskórinn 

til samstarfs við aðra kóra á viðburðum sem hún hefur skipulagt. Þannig 

söng kórinn með Stúlknakór Selfoss á kristnihátíð á Þingvöllum árið 2000 

og með Kvennakór háskólans á afmælishátíð Háskóla Íslands 2012 

(Kolbrún Halldórsdóttir 2013). 

 Kórsöngur og táknmál er Íslendingum ekki lengur framandi, heldur 

nokkuð sem oft má sjá opinberlega. Saga samstarfsins er þó ekki lengri en 

svo að hægt er að rekja hana til ákveðinna einstaklinga. Þannig vildi til að 

stúlknakórnum sem söng á kristnitökuhátíðinni og kvennakórnum á 

háskólahátíðinni var stjórnað af sömu konunni. Margrét Bóasdóttir var 

því vel undirbúin þegar Hulda María Halldórsdóttir leitaði til hennar og 

vildi taka þátt í starfi Kvennakórs HÍ, en gera það á táknmáli en ekki á 

raddmáli. Margrét þurfti enga umhugsun, hún vissi að söngur á táknmáli 

væri kærkomin viðbót við raddmálskórinn (Margrét Bóasdóttir 2013).  

 Þetta eru ekki einu skiptin sem táknmál og kórsöngur hafa 

sameinast á Íslandi en dæmi um það hvernig kynni einstakra aðila af því 
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listformi verða til útbreiðslu þess. Viðhorf þeirra sem hafa orðið fyrir 

jákvæðum áhrifum verða til aukinnar útbreiðslu táknmálsins.  

5.3 Söngur með táknum 

Söngur með táknum er mögulega viðkvæmasta leiðin við að flétta 

raddmál og táknmál saman með söng. Þegar þessi leið er farin myndast 

hætta á því að táknmálið njóti sín ekki til fulls heldur verði hluti af 

blendingsmáli táknmáls og íslensku. Til að reyna að koma í veg fyrir að 

blendingsmálið þjóni of mikið markmiði annars málsins á kostnað hins 

hafa flestir hópar sem sérstaka áherslu leggja á söng með táknum látið 

semja sérstaklega fyrir sig lög og texta. Textarnir fjalla þá gjarnan um 

möguleika þeirra sem ólíkir eru til þess að lifa saman í sátt og samlyndi 

eða um tungumál og fjölbreytileika þeirra. Meðal þeirra sem þessa leið 

hafa farið er The Kaos Signing Choir og átakið Sign2sing17.  

Haustið 2010 varð táknmál kennslugrein í fyrsta til sjöunda bekk í 

Hlíðaskóla18. Táknmálskennarinn valdi í samstarfi við tónmenntakennara 

og fleiri táknmálstalandi kennara eitt lag úr söngleik hvers árgangs til 

þess að þýða á táknmál. Börnin læra táknin í táknmálstímum og flytja þau 

svo á sýningunni sjálfri. Þýðing yfir á táknmál hefur verið unnin með það í 

huga að hreyfingarnar fylgi hrynjandi lagsins og efni textans. Textinn er 

ekki þýddur orð fyrir orð, heldur merking hverrar hendingar flutt yfir á 

táknmál. Megináherslan er á að barnahópurinn læri nokkur tákn og 

merkingu þeirra og geri táknmálið sýnilegt þegar foreldrar og 

forráðamenn þeirra koma í skólann. Þetta fyrirkomulag hefur reynst vel 

og margt sem bendir til þess að hóparnir sem þjálfa táknmálið vel leggi 

sig enn meira fram við sönginn en ella og sýni aukinn skilning á textanum 

(Sigríður Jóhannsdóttir 2013). 
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 Sjá nánar í kafla 5.3.1.  The Kaos Signing Choir og 5.3.2. Sign2sing 
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 Samkvæmt upplýsingum í tölvupósti til höfundar frá Hjördísi Önnu Haraldsdóttur, deildarstjóra á 
táknmálssviði, 8.3. 2013 
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Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva reynist dulinn fjársjóður 

þegar litið er á söng og táknmál. Árið 2005 stigu á svið hjartaknúsarar frá 

Lettlandi sem undir lok lagsins The war is not over stungu hljóðnemunum 

í statíf og sungu á táknmáli samhliða ensku. Þar var markmiðið 

augljóslega að skreyta eða ljá söngnum aukinn styrk og merkingu 

umfram það að veita heyrnarlausum aukið aðgengi að keppninni 

(Eurovision tv 2005 „Eurovision Song Contest 2005 Final“)19.  

5.3.1  The Kaos Signing Choir 

Árið 1995 stofnuðu þær Alison Wood og Susie Davies, sem annars vegar 

eru menntaðar í leiklist og söng og hins vegar í tónlist, hreyfinguna The 

Kaos. Hreyfingin er rekin með góðgerðarfé og stendur fyrir tómstunda- 

og listsköpunarstarfi með börnum og ungmennum í London. Starfið er 

byggt upp með opnum vinnustofum sem hver sem er getur sótt og mikil 

áhersla lögð á aðgengi fyrir alla. Meðal þess sem þær stöllur hafa staðið 

fyrir er stofnun kórsins The Kaos Signing Choir en ítarlega er sagt frá 

starfsemi hans á heimasíðu kórsins (The Kaos organisation [án árs]: „The 

Kaos Signing Choir“). Kórinn í heild sinni telur um tvö hundruð börn sem 

syngja á táknmáli og með rödd samhliða. Það er sjaldgæft að allur kórinn 

komi saman í einu, en hann æfir í hlutum í mörgum skólum og stofnunum 

í borginni. Það sem er einstakt við þennan kór er að öll lög eru flutt bæði 

á táknmáli og með rödd. Til þess að bæði málin og börnin sjálf njóti sín 

sem best eru nánast öll lögin sem kórinn flytur samin sérstaklega fyrir 

hópinn. Markmiðið er að vekja athygli á táknmáli og brjóta niður múra. Í 

Bretlandi sækja heyrnarskert börn sérskóla, kórinn gefur heyrandi og 

heyrnarskertum nemendum einstakt tækifæri til samveru. Börnin læra 

táknin fyrst, þá texta lagsins og lagið sjálft. Táknmálstalandi krakkarnir 

koma aðeins fyrr á æfingarnar og eru því búnir að læra táknin á undan 
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 Lagið má sjá í heild sinni á youtube. 
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hinum. Hljóðin koma síðast og allir syngja með sem það vilja. Josette 

Simon leikkona hefur stutt við starf kórsins og segir frá því í 

útvarpsviðtali. Hún vekur sérstaka athygli á því að söngur með kórnum 

færi heyrandi börnunum áhuga á táknmáli, þau fá orðaforða í táknmáli í 

gegnum sönginn (Simon 2010). Allt starfið vekur áhuga þeirra á táknmáli 

og hlýtur því að teljast viðhorfsmótandi. Það kemur einnig fram á 

heimasíðu samtakanna að markmiðið er Deaf awareness og þar er þess 

sérstaklega getið að börn úr kórnum hafi síðar farið að vinna með 

heyrnarskertum og daufblindum eða sótt sér menntun í táknmálsfræði 

(The Kaos organisation [án árs]: „The Kaos organisation visual and 

performing arts“). 

5.3.2  Sign2sing 

Sign health eru samtök sem vinna að bættri heilsu heyrnarlausra og 

heyrnarskertra. Samtökin standa að fjölþættum verkefnum sem öllum er 

ætlað að jafna heilsufarsstöðu heyrandi og heyrnarlausra. Árið 2011 

stóðu samtökin í fyrsta sinn fyrir fjáröflunarátaki þar sem skólar voru 

hvattir til þess að taka þátt í að setja heimsmet í táknmáli og söng. 

Kennarar skráðu nemendur sína til þátttöku og tóku mynd af því þegar 

þeir sungu á fyrirfram ákveðnum tíma sama lagið á táknmáli og ensku. 

Átakið reyndist árangursrík leið til þess að afla fjár og vekja athygli á 

starfsemi samtakanna. Verkefnið var því endurtekið 2012 en þá var 

samið sérstakt lag til þess að syngja á ensku og táknmáli í átt að 

heimsmeti. Það er skemmst frá því að segja að í ár taka um 800 skólar 

þátt í átakinu og syngja lagið sem samið var 2012. Rétt eins og The Kaos 

Signing Choir hafa þessi samtök farið þá leið að láta semja sérstaklega 

fyrir sig lag sem hentar vel til flutnings á báðum málum (Sign health 

2013: „Sign2sing“ og SignHealth Annual Review 2011/12:9). Texti lagsins 

gefur skýrar vísbendingar um tilraun til þess að hafa áhrif á viðhorf því 
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krökkunum er ætlað að syngja um það hvernig það sem hver segir er 

mikilvægara en hvort það er sagt á táknmáli eða raddmáli, tungumál 

heimsins geti lifað saman í sátt og samlyndi (Sign2sing 2012: „Sign2sing 

learn the whole song“).  

5.4 Táknmál og söngur – samantekt 

Í kaflanum var litið yfir völlinn og skoðaðar þær leiðir sem farnar eru við 

að tengja saman táknmál og söng. Hvort sem það byggist á langvarandi 

bælingu menningar heyrnarlausra eða eðli tónlistar og söngva sem slíkra 

er algengast að táknmálssöngur taki mið af tónlist og textum úr raddmáli. 

Það er þó ekki algilt að söngur á táknmáli sé háður undirleik heyranlegrar 

tónlistar, það sjónarhorn var skoðað í fyrsta hluta kaflans. Algengast er að 

táknmálssöngur fari fram samhliða söng á raddmáli, um slíkan söng var 

fjallað í öðrum hluta kaflans. Þegar tvö mál eru notuð í einu og sungið 

bæði á raddmáli og táknmáli er valin viðkvæm leið sem getur haft 

neikvæð áhrif á birtingu táknmálsins, orðaröð þess og setningamyndun 

er þá þvinguð í átt að raddmálinu. Þess vegna hafa hópar, sem valið hafa 

þessa leið til framsetningar á list sinni, í auknum mæli látið semja lög og 

texta sérstaklega fyrir sig. Það er þó ekki reyndin í Hlíðaskóla, en þar eru 

lögin sem flutt eru með þessum hætti engu að síður valin sérstaklega með 

túlkunarmöguleika á táknmál í huga. 
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6 Lokaorð 

Staða táknmála í heiminum er stöðugt að styrkjast og markviss málstefna 

og lagaleg viðurkenning verður staðreynd í sífellt fleiri löndum (Reagan 

2010:156-159). Áfram þarf þó að vinna gegn viðhorfi um að táknmál sé 

ekki tungumál, heldur afbrigði af látbragði (Reagan 2010:171). Hluti af 

þeirri viðhorfavinnu felst í því að sýna að á táknmáli megi gera allt sem 

hægt er að gera á öðrum málum. Táknmálskórinn, óperuuppsetning og 

heimsfrægur rappari eiga sinn þátt í að sýna heiminum möguleika 

táknmálsins. 

Það verður spennandi að fylgjast með mótun nýrrar málstefnu nú 

þegar lög um íslensku og íslenskt táknmál hafa breyst. Leiðir sem 

sérstaklega eru hugsaðar til stýringar viðhorfs eiga sannarlega erindi í 

málstefnur þessara mála, sem eiga það sammerkt að vera smá í stórum 

heimi. Ef marka má þær upplýsingar sem Colin Baker hefur safnað saman 

verður aðeins um helmingur þeirra tungumála sem nú eru töluð í 

heiminum þekktur eftir hundrað ár (2011:44). Það er ýmislegt á sig 

leggjandi til þess að tryggja að íslenska og íslenskt táknmál verði meðal 

þeirra mála. Viðhorf til máls er samofið viðhorfi til málhafa þeirra 

(Rannveig Sverrisdóttir 2007:90). Það er því mikilvægur þáttur til þess 

að styrkja stöðu heyrnarlausra í samfélaginu að hlúa að íslensku 

táknmáli. 

Táknmál og söngur á raddmáli eiga sér langa sameiginlega sögu. 

Hér á Íslandi virðist sú saga ekki eins löng og úti í heimi og líklega væri 

hægt að rekja hana alveg til upphafsmanna og upphafshugmynda. 

Táknmál er minnihlutamál á Íslandi og því skiptir miklu máli fyrir framtíð 

þess hvert viðhorf Íslendinga er til málsins. Á vettvangi söngsins mætast 

íslenska og táknmál vissulega gjarnan á forsendum raddmálsins en mót 

málanna tveggja á þessum vettvangi hefur þó enga ógn í för með sér. 
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Hvorugt málið getur eða vill yfirgnæfa hitt. Þegar sungið er á táknmáli 

færist túlkun söngsins í nýjar víddir. Söngur á raddmáli sem byggist á 

tvívíðu formi þess fær á sig aðra mynd ef með hljómar söngur á táknmáli. 

Bæði heyrandi og heyrnarlausir upplifa áður óþekkta merkingu texta og 

tilfinninga sem söngurinn færir með sér. Í ljósi þess að stöðugt er 

algengara að táknmálssöngvari komi fram með kórum hér á landi væri 

vert að fylgjast með breytingum á viðhorfi tónleikagesta í garð 

táknmálsins og vinna rannsókn um tónleikaupplifun bæði heyrnarlausra 

og heyrandi. Í Bretlandi hefur áherslan verið á að sameina fólk í söng á 

táknmáli þar sem allir syngja með höndunum líka. Það væri gaman að sjá 

slíkt samstarf í auknum mæli hér á landi þar sem málhafar táknmálsins 

eru ekki fleiri en raun ber vitni eða rétt undir einu prósenti 

landsmanna20. Allir heyrandi viðmælendur mínir hafa lýst áhuga á auknu 

samstarfi við táknmálssöngvara og til marks um það kom fram í 

samþykki Jóns Stefánssonar á tilvitnunum í þessum skrifum að 

Sinfóníuhljómsveit Íslands hefði ákveðið að fá Táknmálskórinn til liðs við 

sig og kórana úr Langholtskirkju á næstu jólatónleikum sínum. 

 Söngur og táknmál koma víðar saman en höfund grunaði í upphafi 

skrifanna. Alltaf er það markmið söngvaranna að beina jákvæðum augum 

að menningu táknmálsins. Sama markmið er leiðarljós þessara skrifa og 

von höfundar að sem flestir ,sjái‘ sönginn hljóma á komandi misserum. 

  

                                                      
20

 Rannveig Sverrisdóttir talar um að um 250 tali táknmál sem fyrsta mál árið 2007, í upphafi árs 2008 voru 
Íslendingar 313.376 samkvæmt tölum Hagstofunnar (Rannveig Sverrisdóttir 2007:84, Hagstofan 2008:1) 



40 
 

Heimildir  

 

Andersson, G. 1997. Musik i Norden. Stockholm: Kungl. Musikaliska 

Akademien. 

Árni Matthíasson. 18. apríl 1996. Grískur tregi. Sótt 22. mars 2013 frá 

mbl.is, greinasafn, menningarlíf: 

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/260439/?item_num=79&dag

s=1996-04-18 

Baker, Colin. 1988. Key issues in bilungualism and bilingual education. 

Clevedon – Philadelphia: Multilingual Matters LTD. 

Baker, Colin. 2011. Foundation of bilingual education and bilingualism. 

Bristol, Buffalo, Toronto: Multilingual matters. 

Ballin, Albert. 1998. The deaf mute howls. Washington, D.C.: Gallaudet 

University Press. 

Berglind Stefánsdóttir. 2013. Samtal við höfund á skype um táknmál og 

söng, 7. mars.21 

Contactmusic. 18. apríl 2012. Sir Paul McCartney – Johnny Depp makes 

sign language gaffe in Paul McCartney video. Sótt 11. mars 2013 frá 

contactmusic: http://www.contactmusic.com/news/johnny-depp-

makes-sign-language-gaffe-in-paul-mccartney-video_1319474 

Disability now. Maí 2011. Sign when you’re winning. Sótt 27. febrúar 2013 

frá Disability now: http://www.disabilitynow.org.uk/ 

Dóra Hafsteinsdóttir og Sigríður Harðardóttir, ritstj. 2011. Íslenska 

alfræðiorðabókin, vefútgáfa. Reykjavík: Bókaútgáfan Örn og 

Örlygur. 

Edda Viðarsdóttir og Þórir Úlfarsson. 25. janúar 2013. Viðtal við flytjanda 

og lagahöfund. Söngvakeppnin 2013. 27:40 mín. RÚV. Sótt 28. 

janúar 2012 frá ruv.is: 

http://www.ruv.is/sarpurinn/songvakeppnin-2013/25012013-1 

                                                      
21

 Tilvitnun samþykkt í tölvupósti til höfundar 3. apríl 2013. 

http://www.ruv.is/sarpurinn/songvakeppnin-2013/25012013-1


41 
 

Elísa Guðrún Brynjólfsdóttir, Jóhannes Gísli Jónsson, Kristín Lena 

Þorvaldsdóttir og Rannveig Sverrisdóttir. 2012. Málfræði íslenska 

táknmálsins. Íslenskt mál 34:9-52. 

Eriksson, Malin. 11. júní 2012. Helena sjunger med händerna. Sótt 28. 

febrúar 2013 frá Nora: http://na.se/nyheter/nora/1.1691272-

helena-sjunger-med-handerna 

Eurovision. 21. maí 2005. Eurovision.tv. Sótt 15. mars 2013 frá Eurovision 

Song Contest 2005 Final: 

http://www.eurovision.tv/page/history/by-

year/contest?event=159 

Eyrún Ólafsdóttir. 2013. Spjall við höfund í Hlíðaskóla um táknmál og 

söng, 1. mars.22 

Fishman, Joshua. A. 1991. Reversing language shift: theoretical and 

empirical foundations of assistance to threatened languages. 

Clevedon: Multilingual Matters. 

Freeman, Roger D., Clifton. F Carbin og Robert J. Boese. 1988. Hvað er 

heyrnarleysi? Handbók fyrir foreldra og aðra uppalendur. Reykjavík: 

Foreldra- og styrktarfélag heyrnardaufra. 

Hagstofan. 2008. Mannfjöldi 1. janúar 2008. Hagtíðindi, 1:1. 

Hallgrímur Helgason. 1980. Tónmenntir l-ö. Reykjavík: Bókaútgáfa 

Menningarsjóðs og Þjóðvinafélagsins. 

Harpa Njálsdóttir. 16. nóvember 2001. Samkynhneigð og fjölskyldan: 

Enginn er eyland. Sótt 12. mars 2013 frá samtokinfas.is: 

http://www.samtokinfas.is/grein_eyland.htm 

Háskóli Íslands. 10. október 2011. Líf og fjör á afmælishátíð HÍ. Sótt 6. 

mars 2013 frá hi.is: 

http://www.hi.is/frettir/lif_og_fjor_a_afmaelishatid_hi 

Háskóli Íslands. 6. febrúar 2013. Málþing um málefni heyrnarlausra barna 

á Íslandi. Sótt 18. febrúar 2013 frá hi.is: 

                                                      
22

 Tilvitnun samþykkt í tölvupósti til höfundar 7. apríl 2013. 



42 
 

http://www.hi.is/vidburdir/malthing_um_malumhverfi_heyrnarla

usra_barna_a_islandi 

Headington, Cristopher. 1987. Saga vestrænnar tónlistar. Reykjavík: 

Ísafold. 

Heimir Pálsson og Höskuldur Þráinsson. 1988. Um þýðingar. Reykjavík: 

Iðunn. 

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund). [án árs] Membran – Beethovens 

Testamente. Sótt 2013. mars 14 frá hlf.no: 

http://www.hlf.no/membran 

Hlíðaskóli. 9. nóvember 2012. Nemendur. Sótt 13. mars 2013 frá 

hlidaskoli.is: 

http://www.hlidaskoli.is/index.php/nemendur/nemendur 

Hlíðaskóli. [án árs.]. Söngleikir. Sótt 2013. janúar 21 frá Hlíðaskóli: 

http://www.hlidaskoli.is/index.php/nam/soengleikir 

Hlíðaskóli. [án árs.]. Um táknmálssvið. Sótt 21. janúar 2013 frá 

hlidaskoli.is: 

http://www.hlidaskoli.is/index.php/taknmalssvie/almennar-

upplysingar 

Íslensk málnefnd. 6. nóvember 2009. Íslenska. Sótt 27. nóvember 2012 frá 

Íslenska til alls, Tillögur íslenskrar málnefndar að íslenskri 

málstefnu samþykktar á Alþingi 12. mars 2009: 

http://www.islenskan.is/islenska_til_alls_2009-11-06.pdf 

Joksimović, Željko. 6. maí 2012. Željko Joksimović – Nije Ljubav Stvar 

(Serbia) official video clip with sign language. Sótt 15. mars 2013 frá 

Eurovision tv: 

http://www.eurovision.tv/page/multimedia/videos?id=54263 

Jón Stefánsson. 2013. Spjall við höfund í síma um kórstarf og táknmál, 1. 

mars.23 

Júlía G. Hreinsdóttir. 2009. Þróun táknmálskennslu á Íslandi. Döffblaðið, 

fréttabréf félags heyrnarlausra 10,1:4-7. 

                                                      
23

 Tilvitnun samþykkt í tölvupósti til höfundar 3. apríl 2013. 



43 
 

Katz, Daniel. 1960. The functional approach to the study of attitudes. The 

Public Opinion Quarterly, 24,2:163-204. 

The Kaos organisation visual and performing arts. [án árs]. Sótt 9. febrúar 

2013 frá http://www.thekaos.org/ 

Kolbrún Halldórsdóttir. 2013. Spjall í síma við höfund um táknmál og 

söng, 7. mars.24 

Kolbrún Völkudóttir. 2013. Spjall á Samskiptamiðstöð við höfund um 

táknmál og söng, 19. febrúar.25 

Krångh, Tommy. 25. september 2012. Jag gestaltade låtar i 

melodifestivalen. Sótt 25. febrúar 2013 frá Livsbild: 

http://www.livsbild.se/Veckans-tema/tommy/ 

Ladd, Paddy. 2003. Understanding deaf culture, in search of deafhood. 

Clevedon, Buffalo, Toronto, Sydney: Multilingual Matters LTD. 

Lane, Harlan, Robert Hoffmeister, og Ben Bahan. 1996. A journey into the 

DEAF-WORLD. San Diego: DawnSignPress. 

Lindgren, Astrid. 1981. Ronja ræningjadóttir. Reykjavík: Mál og menning. 

Losseff, Nicky og Jenny Doctor ritstj. 2007. Silence, music, silent music. 

Hampshire: Ashgate publishing limited. 

Lög nr. 61/2011 um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls, 7. júní. 

Margrét Bóasdóttir. 2013. Spjall við höfund í síma um táknmál og söng, 

18. mars26. 

Matlin, Marlee. 2009. I’ll scream later. London: Simon Spotlight. 

Miyako Þórðarson. 7. desember 2011. Kirkja heyrnarlausra 30 ára. Sótt 6. 

mars 2013 frá kirkjan.is: http://kirkjan.is/2011/12/kirkja-

heyrnarlausra-30-ara/ 

Morgunblaðið. 4. nóvember 1997. Sótt 29. mars 2013 frá timarit.is: 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=1890825 

                                                      
24

 Tilvitnun samþykkt í tölvupósti til höfundar 3. apríl 2013 
25

 Tilvitnun samþykkt í tölvupósti til höfundar 4. apríl 2013 
26

 Tilvitnun samþykkt í tölvupósti til höfundar 3. apríl 2013. 



44 
 

Mount, Katherine. 2012. Katherine Mount on Ethan’s song. Sótt 18. mars 

2013 frá Katherine Mount: http://katherinemount.com/ 

Mörður Árnason ritstj. 2007. Íslensk orðabók, vefútgáfa. Reykjavík: 

Forlagið. 

Newman, Michael. Z. 2010. New media, young audiences and discourses 

of attention: from Sesame Street to ‘snack culture’. Media Culture 

Society, 32,4:581-596 

Platt, Hayley. [án árs]. Opera not over till deaf lady signs. Sótt 28. febrúar 

2013 frá dalje.com: 

http://dalje.com/tv/en/index.php?id=3283ic819904d 

Ragnhildur Gísladóttir. 2013. Tónskynjun í hljóði. Lokaritgerð til MA-prófs 

í tónsmíðum, Reykjavík: Listaháskóli Íslands.27 

Rannveig Sverrisdóttir. 2007. „Hann var bæði mál- og heyrnarlaus.“ Um 

viðhorf til táknmála. Ritið 7, 1:83-105. 

Rauters. 13. júlí 2008. Opera for the deaf. Sótt 28. febrúar 2013 frá 

Oddstuff: http://www.stuff.co.nz/oddstuff/531005/Opera-for-the-

deaf 

Reagan, Timothy. G. 2010. Language policy and planning for sign 

languages. Washington, DC: Gallaudet University Press. 

Reynir Berg Þorvaldsson. 2010. Saga heyrnarlausra á Íslandi. Reykjavík: 

Félag heyrnarlausra Reykjavík. 

Rolling stone. 14. apríl 2012. Paul McCartney 'My valentine'. Sótt 11. mars 

2013 frá Rolling stone videos: 

http://www.rollingstone.com/music/videos/paul-mccartney-my-

valentine-20120414 

Romaine, Suzanne. 1995. Bilingualism. Blackwell: Oxford. 

Sandal, Margunn verkefnisstj. [án árs]. Kunsten å være kirke, om kirke, 

kunst og kultur. Sótt 24. mars 2013 frá Del III, Kirken og 

kunstartene, Et kart, Dans: http://www.kirken.no/kulturmelding/ 

                                                      
27

 Leyfi fyrir tilvísunum veitt í tölvupósti til höfundar 21. mars 2013. 



45 
 

Selma Björnsdóttir. 1997. Karen Eir (myndband). Sandgerði: 

Styrktarsjóður Karenar Eirar. 

 

SignHealth Annual Review 2011/12. [án árs]. Sótt 1. apríl 2013 frá 

Signhealth: 

http://www.signhealth.org.uk/documents/About/Annual%20Revi

ew%202012.pdf 

Sign health. 2013. Sign2sing. Sótt 6. febrúar 2013 frá 

http://www.sign2sing.org/index.html 

Sign2sing. 2012. Sign2sing learn the whole song. Sótt 1. apríl 2013 frá 

Sign2sing: http://www.sign2sing.org/learn-the-songs.html 

Signmark. [án árs]. Signmark – Biography: mín. 5:45. Sótt 27. febrúar 

2013 frá signmark.biz: http://www.signmark.biz/site/en/bio 

SignWiki Ísland. 5. febrúar 2013. Grunnskólar efra stig: mín. 1:56. Sótt 13. 

febrúar 2013 frá SignWiki Ísland: 

http://is.signwiki.org/index.php/Grunnsk%C3%B3lar_efra_stig 

Sigríður Jóhannsdóttir. 2013. Spjall í Hlíðaskóla við höfund um táknmál 

og söngleikina, 7. febrúar.28 

Simon, Josette. 28. febrúar 2010. The Kaos Signing Choir for deaf and 

hearing children. The Choir. 15:20 mín. Aled. Jones, Spyrill, BBC. 

Radio 3. Sótt 5. febrúar 2013 frá The Kaos organisation, visual and 

performing arts: http://www.thekaos.org/# 

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum. [án árs]. Málnefnd um 

íslenskt táknmál. Sótt 7. mars 2013 frá Stofnun Árna Magnússonar í 

íslenskum fræðum: 

http://www.arnastofnun.is/page/malnefnd_um_islenskt_taknmal 

Svt. 9. mars 2013. Melodifestivalen från Örebro. Sótt 18. mars 2013 frá Svt 

nyheter: http://www.svt.se/nyheter/nyhetstecken/de-

teckenspraksgestaltar-melodifestivalen 

                                                      
28

 Tilvitnun samþykkt í tölvupósti til höfundar 3. apríl 2013 

http://www.svt.se/nyheter/nyhetstecken/de-teckenspraksgestaltar-melodifestivalen
http://www.svt.se/nyheter/nyhetstecken/de-teckenspraksgestaltar-melodifestivalen


46 
 

Söngvakeppnin 2013, fyrri undanúrslitaþáttur. 25. janúar 2013. Kynning 

og flutningur lags. 30:00 mín. Sótt 28. janúar 2012 frá ruv.is: 

http://www.ruv.is/sarpurinn/songvakeppnin-2013/25012013-1 

The Kaos organisation. [án árs]. The Kaos signing choir. Sótt 5. febrúar 

2013 frá The Kaos organisation, visual and performing arts: 

http://www.thekaos.org/#/the-kaos-signing-choir/4534466631 

The World Choir Games. [án árs]. Sótt 1. mars 2013 frá Interculture: 

http://www.interkultur.com/world-choir-games/ 

Tillaga til þingsályktunar um framkvæmdaáætlun í málefnum fatlaðs 

fólks til ársins 2014, Þskj. 682, 440. mál. Sótt 6. apríl 2013 frá 

vefútgáfu Alþingistíðinda: 

http://www.althingi.is/altext/140/s/0682.html 

Valgerður Stefánsdóttir. 2005. Málsamfélag heyrnarlausra, um samskipti á 

milli táknmálstalandi og íslenskutalandi fólks. Lokaritgerð til MA-prófs í 

uppeldis- og menntunarfræði, Reykjavík: Háskóli Íslands, 

Félagsvísindadeild.29 

 

Zimbardo, Philip G., og Michel R. Leippe. 1991. The psychology of attitude 

change and social influence. New York: McGraw-Hill. 

Þröstur Haraldsson. 2002. Við fórum til Bangor og Belfast …, Dómkórsferð 

til eyjarinnar grænu 25.-28. apríl. Sótt frá vefsafn.is: 

http://wayback.vefsafn.is/wayback/20041005000000/http://do

mkirkjan.is/Domkor-Irland-2002.html 

                                                      
29

 Leyfi fyrir tilvísunum veitt í tölvupósti til höfundar 21. mars 2013. 

http://www.ruv.is/sarpurinn/songvakeppnin-2013/25012013-1
http://www.althingi.is/altext/140/s/0682.html
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20041005000000/http:/domkirkjan.is/Domkor-Irland-2002.html
http://wayback.vefsafn.is/wayback/20041005000000/http:/domkirkjan.is/Domkor-Irland-2002.html

