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Ágrip 

Með opnara samfélagi er þörf fyrir túlkun á Íslandi orðin meiri en áður. Þörf er á aukinni meðvitund 

almennings um túlkun og fólk sem ekki er vant að nota túlk þarf aðstoð til að læra það. Tilgangur 

þessa verkefnis er að safna gögnum til að undirbúa leiðbeiningar fyrir notendur túlkaþjónustu. 

Gögnum var safnað með ítarviðtölum, rýnihópum og hálfopnum viðtölum við starfandi túlka og aðra 

sérfræðinga. Einng er fjallað er um kenningar í túlkafræði og þær mátaðar við starf túlksins. Túlkun 

fer fram víða í samfélaginu og með ýmsum hætti. Fjallað er um sex mismunandi gerðir túlkunar: 

ráðstefnutúlkun, dómtúlkun, samfélagstúlkun, táknmálstúlkun, daufblindratúlkun og rittúlkun. 

Athugað er hvaða leiðbeiningar fólk sem kemur að túlkuðum atburðum þarf til að veitt túlkun geti 

orðið eins góð og hægt er. Leiðbeiningar voru samdar um hvers ber að gæta þegar beðið er um túlk í 

verkefni og hvers þarf að gæta varðandi túlkunina sjálfa svo hún geti orðið sem best. 

Við gerð verkefnisins kom í ljós að víða er pottur brotinn varðandi opinbera umgjörð utan um 

túlkun. Löggjöf er ekki samræmd, gæðakröfur óskilgreindar, launakjör í miklu ólagi í sumum greinum 

túlkunar og menntun sömuleiðis. Einnig er nauðsynlegt er að styðja við rannsóknir á túlkun á Íslandi. 
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English summary 

With a more open society the need for interpretation has increased in Iceland. The public needs to 

increase its awareness of interpretation and people who are not used to using an interpreter need help 

to learn that skill. The aim of this thesis is to collect data for preparation of user guidelines for the 

clients of interpreters. The data was gathered by in-depth interviews, focus groups and semi-structured 

interviews with practising interpreters and other specialists. Furthermore, theories in the field of 

interpreting studies are covered and tried against the interpreter’s task. Interpretation is carried out 

throughout society and by many different means. Six different types of interpretation are discussed: 

conference interpreting, court interpreting, community interpreting, sign language interpreting, tactile 

interpreting and speech-to-text interpreting. People’s need for instruction on how to maximise the 

quality of an interpreter mediated event is examined. Guidelines were written on what needs to be 

considered when assigning an interpreter for a job and what needs to be considered regarding the 

interpretation itself in order for it to be fo maximum quality. 

During the process it became evident that many areas need immediate attention regarding the 

official framework around interpretation. Legislation is uncoordinated, quality standards are 

undefined, education as well as wages are very poor in some fields of interpreting. It is also necessary 

to support interpreting research in Iceland. 
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Formáli og þakkarorð 

Þegar ég kom að máli við Dr. Gauta Kristmannsson vorið 2011 og falaðist eftir plássi í fyrsta hópi 

meistaranema í ráðstefnutúlkun við Háskóla Íslands lýsti ég áhyggjum mínum af því að ég hefði 

fengist við of mörg fög í staðinn fyrir að sérhæfa mig í einu. Hann taldi það góðan kost og sagði 

einmitt skort á fjölfræðingum. Út gekk ég, hætt að hringla og orðin fjölfræðingur. 

Strax á fyrsta mánuði námsins bar ég undir Gauta þá hugmynd að lokaverkefni að skrifa 

handbók fyrir notendur túlkaþjónustu. Gauti hvatti mig eindregið til verksins og sagði að þetta væri 

einmitt það sem bráðvantaði. Þessi fyrstu viðbrögð hans hafa haldið mér að verki og veitt mér 

innblástur æ síðan, þó verkefnið hafi reyndar þróast úr bók í vefsíðu. Kann ég honum bestu þakkir 

fyrir leiðsögn hans og hvatningu. 

Þegar ég hóf vinnu við verkefnið taldi ég mig geta lagst yfir ritaðar heimildir og sett saman 

venjulega hugvísindaritgerð á grundvelli þeirra. Síðar kom í ljós að ég þyrfti jafnframt að taka viðtöl. 

Það kom mér á óvart að þurfa að tileinka mér aðferðafræði félagsvísindanna, en fyrir fjölfræðing er 

það auðvitað ekki vandamál, heldur verkefni. Það hefur verið ánægjulegt lærdómsferli að ríða net úr 

svo mörgum þáttum. Ég sé það sem kost að vinnan varð persónulegri með þessum hætti en orðið hefði 

ef ritgerðin hefði rúmast innan marka hugvísindanna einna saman. 

Þegar vinnan hófst taldi ég mig vita nokkurn veginn hvað túlkun er. Þegar leið á verkið varð 

yfirlæti mitt hins vegar að víkja fyrir djúpri lotningu fyrir fjölbreytileika starfanna sem viðmælendur 

mínir hafa með höndum og fyrir þeirri víðtæku reynslu, visku og manngæsku sem þeir búa yfir. 

Túlkar og aðrir sem féllust á að veita viðtal deildu með mér einstakri reynslu, sem snart mig oft. 

Ég þakka þeim örlæti á hvort tveggja, tíma og traust. Margir aðrir hafa einnig verið ósparir á 

upplýsingar og aðstoð. Meðal þeirra eru samnemendur mínir, kennarar, vinnuveitendur, starfsfólk á 

nokkrum túlkamiðlunum og öðrum stofnunum. Þeim sé þökk. 

Einnig þakka ég fjölskyldu minni kalt mat, heitan mat, barnagæslu og takmarkalausan stuðning. 

Barninu mínu þakka ég fyrir að læra ofurlitla þolinmæði meðan á náminu stóð, þó ekki hafi alltaf verið 

einsýnt hvor var nemandinn og hvor var kennarinn. 
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1. Inngangur 

Frá öndverðu hefur íslenska þjóðin verið tiltölulega einsleit og talað að mestu sama tungumálið. Nú 

eru breyttir tímar. Við tökum þátt í alþjóðasamfélaginu og hnattvæðingunni, eigum samskipti við 

önnur lönd og höfum undirritað alþjóðlega samninga sem gerir okkur kleift að fara hindrunarlaust 

utan. Um leið tökum við á móti fólki sem kemur hingað. Mannréttindi eru virt í auknum mæli. Nú 

skylda íslensk lög réttarkerfið og ýmsa aðra opinbera aðila til að veita túlkun ef þess gerist þörf. 

Afleiðing þess er að undanfarið hefur orðið sprenging í þörf fyrir túlka, sérstaklega táknmálstúlka í 

skólum á framhaldsstigi og samfélagstúlka raddmála fyrir nýbúa, hælisleitendur, erlendt starfsfólk og 

fjölskyldur þess. Þekking Íslendinga á túlkun virðist þó vera frekar frumstæð.
1
 miðað við það sem 

gerist víða annars staðar, enda tiltölulega stutt frá upphafi fagvæðingar túlkunar hérlendis. 

 

Rannsóknarmarkmið 

Tilgangurinn með þessu verkefni er tvíþættur. Að því gefnu að almenningur sé ekki nægilega vel 

upplýstur um túlkun er markmiðið í fyrsta lagi að útbúa efni sem hægt er að nota til að færa það til 

betri vegar. Þar kemur þrennt til: að auka almenna vitund um túlkun, að gera fyrstu persónulegu 

reynslu fólks af túlkun aðgengilegri og að lokum að gefa nánari upplýsingar fyrir þá sem koma ítrekað 

að túlkuðum atburðum. Á þann hátt verður leitast við að auka skilvirkni, gagnsemi og gæði þjónustu 

þeirra túlka sem túlka af og á íslensku. 

Í öðru lagi er niðurstöðunum ætlað að styðja við bakið á starfandi túlkum. Því betur sem fólk er 

upplýst um túlkun því auðveldara er fyrir túlk að vinna vinnu sína. Virðing fyrir faginu byggir í fyrsta 

lagi á því að túlkar standi sig vel í starfi og í öðru lagi á að fólk átti sig á að hér er um raunverulegt fag 

að ræða sem rannsakað er vísindalega og fjallað um á faglegan hátt. Ekki er óalgengt að túlkuð 

samskipti misheppnist og þá er túlkinum gjarnan kennt um það sem miður fór.
2
 Ef túlkar hafa vefsíðu 

                                                             
1
 Gauti Kristmannsson, munnlegar upplýsingar, 8. apríl 2013. 

 
2
 „Topolaneks USA-Schelte verursacht Eklat,” Zeit online, sótt 28. apríl 2013, 

http://www.zeit.de/online/2009/13/topolanek-eu-parlament-eklat-hoelle. Eitt frægasta dæmið er þegar 

hinn tékkneski Mirek Topolánek, þáverandi formaður ráðs Evrópusambandsins, gagnrýndi 
efnahagsáætlun Baracks Obama með því að segja hana vera „leiðina til helvítis“. Ummælin ollu miklu 

uppnámi og talsmaður Topoláneks reyndi að skella skuldinni á villu í túlkun af tékknesku á ensku. Í 
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með upplýsingum til að vísa í áður en þeir hefja túlkun, eiga þeir væntanlega auðveldara með að verja 

sig ómaklegum brigslum um mistök. Líkurnar á misheppnuðum samskiptum hljóta ennfremur að 

minnka eftir því sem túlkanotendur eru almennt betur upplýstir. 

 

Áætluð birting niðurstaðna 

Ritgerðin verður birt á Skemmunni, safnvef námsritgerða og rannsóknarita. Það er þó ekki nóg, heldur 

er úrslitaatriði að niðurstöðurnar verði almenn þekking meðal þeirra sem vinna með túlkum. Því er 

nauðsynlegt að birta niðurstöður á aðgengilegum stað. Nú er fátt orðið aðgengilegra en internetið. 

Veffangið www.tulkun.is verður lagt undir leiðbeiningar fyrir þá sem koma að túlkuðum atburðum. 

Þegar fólk notar túlk í fyrsta sinn þarf oft að hjálpa því af stað með einföldustu atriði. Þegar um 

endurtekna túlkun er að ræða getur verið gott að fá ítarlegri leiðbeiningar og vefsíða er tilvalinn 

vettvangur til þess. Einföldustu atriðin fara í efsta lag síðunnar, en hægt er að bæta við sífellt ítarlegri 

upplýsingum eftir því sem neðar dregur. 

Það er sitthvað að skrifa lærða háskólaritgerð, sem á að sýna fram á að höfundur hafi lært sitt 

fag og kunni akademísk vinnubrögð, og hins vegar að búa til vefsíðu fyrir almenning sem á að vera 

eins aðgengileg og frekast er unnt. Af þeim sökum tekur textinn sem ætlaður er til birtingar á 

www.tulkun.is, mið af því fyrsta kastið, að hann er rannsóknarefni ritgerðar í hugvísindum, en ekki 

sköpunarverk vefhönnuðar. Kosturinn við vefsíðu umfram handbók er í þessu tilviki hversu lifandi 

miðill hún getur verið. Endalaust má bæta við og breyta þegar reynsla er komin af síðunni. Þannig má 

einnig tryggja að upplýsingarnar úreldist síður en ef um bók væri að ræða. Vefsíða hefur það fram yfir 

bók að auðvelt er að setja inn myndskeið og gera efnið þannig meira lifandi og höfða til breiðari 

notendahóps. 

Auk óskilgreinds almennings verður síðan miðuð við fjóra hópa, sem hugsanlega skarast: 

ræðumenn, viðmælendur, tæknimenn og skipuleggjendur. Einnig verður hægt að útbúa sérhæft efni, 

t.d. leiðbeiningar fyrir starfsfólk í heilbrigðisþjónustu, fyrir kennara o.s.frv. Á síðunni verður hægt að 

birta efni frá öðrum, sem fjallað hafa um túlkun, án þess að þurfa að endurtaka það í þessari ritgerð. 

                                                                                                                                                                                              
ljós kom þó að svo var ekki, t.d. hafði tékknesk fréttastöð fengið afrit af ræðu formannsins á tékknesku 

með umræddu orðalagi. 



9 
 

Einnig verður sett á síðuna ýmislegt annað fróðlegt, áhugvert og skemmtilegt efni tengt túlkun, í því 

augnamiði að gera túlkun sýnilegri og að auka skilning almennings á eðli túlkunar. Æskilegt er að 

síðan verði kynnt víða og þýdd á sem flest tungumál, þ.m.t. íslenskt táknmál, svo hún megi nýtast sem 

flestum. Um þessar mundir stendur yfir megindleg spurningakönnun um ýmsa kosti varðandi 

notendaleiðbeiningar, með það að markmiði að geta aukið líkurnar á að efni rannsóknarinnar nýtist 

sem best. 

 

Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðin er þannig upp byggð að byrjað er á að kynna helstu hugtök, sem koma við sögu í verkefninu. 

Í öðrum hluta er fjallað um aðferðafræði þá sem beitt var við rannsóknavinnu verkefnisins, þ.e. 

fræðilegan grundvöll og viðtöl byggð á honum. Í þriðja hluta er reifuð sú þekking sem verkefnið 

byggir á og farið yfir íslensk lög sem kveða á um túlkun. Í fjórða hluta er farið yfir sex helstu gerðir 

túlkunar sem í boði eru á Íslandi. Fimmti hluti leggur svo grundvöll undir leiðbeiningar fyrir notendur 

túlkaþjónustu, annars vegar um að panta túlk og hins vegar um að nota túlk. Í sjötta hluta eru 

niðurstöður kynntar og teknar saman. Að lokum fylgir heimildaskrá og notendaleiðbeiningar eru birtar 

í viðauka. 

 

Hugtök 

Í þessari ritgerð koma fyrir nokkur hugtök sem vert er að gera grein fyrir áður en lengra er haldið. 

Fyrst ber að nefna hugtakið túlkun. Túlkun og þýðing eru oft nefndar í sama orðinu og gjarnan fjallað 

um þær sem eineggja tvíburar væru. Nær væri að tala um tvíeggja tvíbura eða tvær hliðar á sama 

peningi.
3
 Túlkun er vissulega eins konar þýðing, þar sem fyrsta og endanleg framsetning á markmáli 

byggist á yrðingu sem sett er fram einu sinni á frummáli.
4
 Frá öndverðu og allt þar til nútíma 

upptökutækni kom fram á sjónarsviðið var það, sem helst greindi túlkun frá þýðingu, nokkuð sem 

Franz Pöchhacker kallar immediacy, sem á íslensku mætti kalla núnd. Eitt af höfuðeinkennum túlkunar 

                                                             
3
 Franz Pöchhacker, „Simultaneous Interpreting: A Functionalist Perspective,” Hermes, Journal 

of Linguistics 14 (1995): 31, sótt 8. apríl 2013, 
download2.hermes.asb.dk/archive/download/H14_03.pdf. 

 
4
 Franz Pöchhacker, Introducing Interpreting Studies (London: Routledge, 2004), 11. 
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er nefnilega að hún fer fram hér og nú. Tilgangurinn er sá sami og með þýðingu, að hefja samskipti 

fólks yfir þröskulda tungumáls og menningar.
5
 Pöchhacker segir að til að komast hjá því að festast í 

hugmyndinni um það hvort túlkun eða þýðing er munnleg eða skrifleg megi vísa í Otto Kade, sem 

skilgreindi túlkun sem þýðingarathöfn þar sem frumtextinn er einungis settur fram einu sinni og ekki 

hægt að endurtaka hann og að marktextinn er saminn undir tímapressu, án þess að færi gefist á 

leiðréttingu.
6
 Með endurtekningu er átt við að textinn sé frumfluttur aðeins einu sinni. Vitaskuld er 

hægt að túlka hljóðupptöku af einhverju sem löngu er búið og gert. Túlkurinn getur jafnvel hlustað á 

hana oftar en einu sinni til að undirbúa sig, en túlkunin er samt það sem gerist á þeim stutta tíma sem 

líður frá því túlkurinn heyrir (eða sér) frumtextann, meðan hann vinnur úr honum og býr til 

marktextann og þangað til hann hefur flutt marktextann. Ef hljóðupptaka er spiluð einu sinni eða oftar, 

þýdd orð fyrir orð með hjálpartækjum á borð við orðabækur og leiðréttingarbúnaði á borð við 

strokleður, og þýðingin svo flutt upphátt, er ekki um túlkun að ræða, heldur þýðingu og upplestur á 

henni. 

Íslensk orðabók skýrir orðið túlkur á þennan hátt: „maður sem þýðir (tal) af einu tungumáli á 

annað“
7
 og sögnin að túlka er að „þýða, snúa (tali) af einu máli á annað“.

8
 Í meistararitgerð sinni segir 

Steinunn Haraldsdóttir: “Túlkurinn er í hlutverki miðlara sem brúar bil milli tungumála og 

menninga.”
9
 

Í þessari ritgerð er fjallað um margar tegundir túlkunar og margs konar aðstæður sem túlkað er í. 

Til að einfalda umfjöllun verður túlkaður atburður notað um hvers kyns atburði þar sem túlkað er, allt 

frá mörg hundruð manna ráðstefnu til tveggja manna tals með túlk sem millilið. 

Á ensku kallast fræðigreinin interpreting studies, sem á íslensku myndi útleggjast 

túlkunarfræði. Til að fyrirbyggja misskilning var þó fræðigreinin kölluð túlkafræði þegar námsbraut í 

                                                             
 
5
 pöchhacker, Introducing, 10. 

 
6
 Ibid. 

 
7
 Mörður Árnason, ritstj., Íslensk orðabók, 3. útg. (Reykjavík: Edda, 2002), 1619. 

 
8
 Mörður Árnason, Íslensk, 1618. 

 
9
 Steinunn Haraldsdóttir, „Túlkun á Íslandi“ (M.A.-ritg, Háskóli Íslands, 2012), 14, 

http://hdl.handle.net/1946/10436. 
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ráðstefnutúlkun var sett á fót við Háskóla Íslands,
10

 enda er hefð fyrir því að nota orðið túlkunarfræði 

um það sem á ensku kallast hermeneutics, þ.e. „aðferð hugvísinda við að túlka texta, viðfangsefni sitt, 

veruleikann (upphaflega um trúarlega texta).“
11

 Námsbraut í táknmálstúlkafræði notast þó við orðið 

túlkunarfræði, en það veldur varla misskilningi þar sem orðið er sjaldnast notað, án þess að vera í 

samhengi við táknmál (sbr. túlkunarfræði táknmáls).
12

 

Í túlkafræðum er yfirleitt talað um efnið sem túlkað er sem texta, þó hefðbundin merking sé 

sennilega sú að texti sé á rituðu formi en ekki talað mál eða táknað. Málið sem túlkað er af er kallað 

frummál (e. source language) og textinn þá frumtexti, en málið sem túlkað er á kallast markmál (e. 

target language) og textinn marktexti (e. target text). 

Túlkun snýst í eðli sínu um samskipti. Talað er um samtal jafnvel þó annar aðilinn segi ekki 

orð, eins og gerist í ráðstefnutúlkun. Þá er auðvelt að skilgreina hvað er ræðumaður (e. speaker) og 

hver er hlustandi eða áheyrandi (e. listener). Roderick Jones bendir á að í umfjöllun um túlkun megi 

ekki rugla ræðumanni saman við túlkinn þó túlkurinn tali líka.
13

 Þegar kemur að samtalstúlkun verður 

orðanotkunin aðeins flóknari, þar sem þátttakendurnir í samtalinu skiptast á að tala og hlusta. 

Viðmælandi er orð sem hér verður notað fyrir enska hugtakið conversation partner, en það á þá við um 

báða aðilana sem ræðast við með aðstoð túlks, en einnig verður ræðumaður notað um þann sem orðið 

hefur í samtalinu í hvert sinn og í þeim tilvikum er viðmælandi eða áheyrandi sá sem notar marktexta 

túlksins. Viðmælendur eru í þessari ritgerð einnig þeir sem tekin voru viðtöl við til efnisöflunar. Aðrir 

sem koma að túlkuðum atburðum eru til dæmis tæknimenn sem sjá til þess að nauðsynleg tækni sé til 

staðar og að hún virki, t.d. hljóðnemar og heyrnartól fyrir ráðstefnutúlkun eða lýsing og sætispláss 

fyrir táknmálstúlka. Í þennan flokk falla einnig til dæmis umsjónarmenn húseigna. Skipuleggjendur 

                                                             
 
10

 „Ráðstefnutúlkun,” Háskóli Íslands, sótt 27. apríl 2013, 

http://www.hi.is/islensku_og_menningardeild/radstefnutulkun.  
 
11

 Mörður Árnason, Íslensk, 1618. 

 
12

 „Túlkunarfræði,” Háskóli Íslands, sótt 27. apríl 2013, 

https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namskeid&id=05102120126, kennsluskrá 

Háskóla Íslands veturinn 2012-13. 

 
13

 Roderick Jones, Conference Interpreting Explained (Manchester: St. Jerome Publishing, 

2007), 132. 
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hins túlkaða atburðar eru einnig teknir til umfjöllunar, t.d. ráðstefnuhaldarar sem skipuleggja 

ráðstefnur eða túlkaþjónustur sem sjá um að miðla samfélagstúlkum. Starfsmenn túlkaþjónustu eru hér 

einnig kallaðir túlkamiðlarar. 

Sex tegundir túlkunar eru til athugunar í ritgerðinni og verður fjallað nánar um hverja þeirra 

síðar. Þessar tegundir eru ráðstefnutúlkun, dómtúlkun, samfélagstúlkun, táknmálstúlkun, rittúlkun og 

daufblindratúlkun. Auk þeirra verður þar sem það á við m.a. fjallað um undirtegundirnar lotutúlkun, 

samtímistúlkun, hvísltúlkun, samtalstúlkun, viðskiptatúlkun, samningatúlkun, menningartúlkun, 

snertitúlkun, raddtúlkun, millitúlkun, innanmálstúlkun, venditúlkun, lestúlkun, fjartúlkun, símatúlkun 

og myndsímatúlkun. 

Þeir sem fæddir eru heyrnarlausir eða missa heyrn snemma ævinnar reiða sig á táknmál í 

samskiptum, einnig margir með væga eða mikla heyrnarskerðingu. Þetta er hópur sem hefur sérstaka 

menningu og sögu, sem er ólík menningu og að hluta til sögu meirihluta Íslendinga, eins konar 

menningarminnihluti. Þessir Íslendingar kalla sig döff
14

 og íslenskt táknmál hefur nýlega fengið 

lagalega stöðu á Íslandi sem þeirra fyrsta mál.
15

 Nýyrðið döff fellur ekki að íslenskri málfræði, enda er 

það í raun tökuorð úr táknmáli og hefur ekki ratað í orðabækur. Það er endingarlaust, óbeygjanlegt og 

getur þjónað bæði sem nafnorð (döff menning) og lýsingarorð (fullorðnir döff), hér notað í karlkyni 

með litlum staf. Í þessari ritgerð verður litið á döff sem menningarlegan minnihlutahóp, en ekki sem 

fatlaða. 

                                                             
 
14

 Sjá t.d. Kristinn Jón Bjarnason, „Heyrnarlausir innflytjendur á Íslandi,” Félags- og 
tryggingamálaráðuneytið, 2010, 10-11, sótt 7. apríl 2013, 

http://kristinnjon.blog.is/users/29/kristinnjon/files/heyrnarlausir_innflytjendur_2010_lok.pdf; og Júlía 

G. Hreinsdóttir, „Heyrnarlaus eða döff – ekki heyrnar- og mállaus,” Morgunblaðið, 20. júní 2006, 29. 
Íslenska orðið döff er dregið af munnhreyfingunni sem er hluti af tákninu sem þýðir heyrnarlaus á 

táknmáli. Áður var algengt að nota orðin daufur eða daufdumbur um heyrnarlausa, en skv. Íslenskri 

orðsifjabók eru þau orð náskyld orðum sem enn eru notuð um heyrnarlausa í nágrannalöndum okkar, 
t.d. deyvur í færeysku og døv á dönsku.

14
 Í enskumælandi löndum eru menningarlega heyrnarlausir 

sums staðar kallaðir Deaf meðan deaf er notað um klínískt heyrnarlausa, hvort sem þeir eru 

táknmælandi eða ekki. 

 
15

„Lög um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls, Alþingi, sótt 30. apríl 2013, 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/2011061.html. 
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Samkvæmt Íslenskri orðabók er móðurmál skilgreint sem „mál sem e-r hefur lært sem barn og 

er alinn upp við; ríkismál í heimalandi einhvers“.
16

 Það er þá ekki, eins og einhverjum gæti dottið í 

hug, mál kynforeldra (móðurinnar), heldur er móðurmálið frekar það sem maður drekkur í sig með 

móðurmjólkinni, það sem maður heyrir (eða sér) talað í sínu nánasta umhverfi í æsku. Táknmál getur 

þá auðveldlega verið móðurmál döff, þó heyrandi foreldrar döff barna séu að uppruna 

íslenskumælandi. Lögð hefur verið áhersla á það undanfarna áratugi að foreldrar sem eignast 

heyrnarlaust barn læri táknmál og að barnið sé alið upp í táknmálsumhverfi heima og í skóla.
17

 Í 

lögunum um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls er þó ekki gengið svo langt, heldur er 

táknmál skilgreint sem „fyrsta mál þeirra sem þurfa að reiða sig á það til tjáningar og samskipta barna 

þeirra“.
18

 Þá er væntanlega gengið út frá því að fyrsta mál þýði ríkjandi mál (e. dominant language). Í 

þessari ritgerð verður þó hiklaust talað um táknmál sem móðurmál döff, í takt við orðræðuna í 

menningarheimi döff. Í þessari ritgerð verður gerð tilraun til að máta orðið táknmælandi (sbr. 

íslenskumælandi, enskumælandi o.s.frv. þar sem það er þjálla í munni en táknmálstalandi eða talandi á 

táknmál. 

Til að geta greint á milli túlkunar fyrir þá sem eru menningarlega heyrnarlausir og túlkunar fyrir 

fólk sem á erlend talmál að móðurmáli, t.d. nýbúa, verður hér talað um táknmálstúlkun annars vegar 

og samfélagstúlkun raddmála hins vegar, þó hvort tveggja sé í raun samfélagstúlkun í flestum 

tilvikum. 

Orðabókarskýring á nýbúa er „maður sem hefur flust til nýs lands til að setjast þar að (oftast um 

langan veg eða frá ólíku menningarsvæði)
19

 og innflytjanda er „(útlendur) maður sem er að flytjast (er 

                                                             
 
16

 Mörður Árnason,. Íslensk, 1017. Sjá einnig skilgreiningu Roderick Jones, Conference, 131. 

 
17

 Sjá t.d. Guðbjörg Ragnarsdóttir, „Stundum er gott að hlusta. Rannsókn á hugmyndum og 

skoðunum heyrnarlausra um „blöndun“ heyrandi og heyrnarlausra í skólum” (MA-ritg., Háskóli 

Íslands, 2009), http://hdl.handle.net/1946/3795 og Valgerður Stefánsdóttir, „Málsamfélag 
heyrnarlausra. Um samskipti á milli táknmálstalandi og íslenskutalandi fólks,” (M.A.-ritg., Háskóli 

Íslands, 2005). 

 
18

 „Lög um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls.” 
 
19

 Mörður Árnason, Íslensk, 1073. 
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nýfluttur) búferlum til lands.“
20

 Í þessari ritgerð verður orðið nýbúi frekar notað en innflytjandi um þá 

viðskiptavini túlka sem nota þjónustu samfélagstúlka raddmála. 

Í skandinavískum málum og ensku eru til orð yfir þá sem hafa haft heyrn en hafa misst hana (s. 

dövblitt, e. deafened). Mikið hefur verið reynt að búa til jafn þjált íslenskt hugtak, en án árangurs.
21

 

Verður því hér talað um síðbúið heyrnarleysi. 

Tungumál túlka hafa verið skilgreind
22

 þannig af Alþjóða túlkasamtökunum (AIIC) að A-mál er 

móðurmál túlks. Túlkur getur haft fleiri en eitt A-mál, verið fullkomlega tvítyngdur (e. true bilingual) 

en mjög sjaldgæft er að einhver sé fullkomlega jafnvígur á tvö mál.
23

 B-mál er mál sem hann kann 

mjög vel, nógu vel til að túlka af því á móðurmál sitt og af móðurmáli sínu á B-málið. Það er einnig 

kallað virkt mál (e. active language). C-mál er mál sem túlkur getur túlkað úr yfir á móðurmál sitt, en 

ekki úr móðurmálinu á C-málið. Þetta er einnig kallað óvirkt mál (e. passive language). B- og C-mál 

túlka eru saman kölluð vinnumál (e. working languages) og þau geta náð nokkrum fjölda hjá flinkum 

túlkum. Í túlkafræðum er nú viðtekin skoðun, með undantekningum þó, að túlkar eigi ekki að túlka af 

C-máli á B-mál og helst ekki að af A-máli á B-mál því það er erfiðara. Táknmálstúlkun er 

undantekning frá þessu því það virðist í flestum tilvikum vera auðveldara að túlka af móðurmáli túlks 

yfir á táknmál heldur en að raddtúlka af táknmáli.
24

 Samtalstúlkar eins og samfélagstúlkar raddmála, 

táknmálstúlkar og dómtúlkar túlka þó iðulega í báðar áttir milli A- og B-mála enda þyrfti annars tvo 

túlka fyrir hvert samtal. 

                                                             
 
20

 Ibid., 710. 

 
21

 Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, munnlegar upplýsingar, 2. maí 2012. 
 
22

 „How we work,” AIIC, sótt 29. apríl 2013, http://aiic.net/page/1403/how-we-work/lang/1. 

 
23

 Pöchhacker, Introducing, 113-114. 
 
24

 Ibid., 21. 
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2. Aðferðir 

Við gerð þessa verkefnis var safnað empírískri þekkingu og akademískri. Auk ritaðra heimilda úr 

bókum, ritgerðum, af netinu og úr skriflegum svörum við fyrirspurnum er stuðst við munnlegar 

heimildir úr fyrirlestrum, samtölum og þremur gerðum viðtala, sem voru sérstaklega tekin vegna 

verkefnisins. 

 

Eigindleg rannsókn 

Þegar rannsaka á upplifun túlka af því hvað þeim þykir skipta máli varðandi vinnuumhverfi sitt eru 

viðtöl það sem beinast liggur við. Viðtöl draga vel fram reynslu og skynjun einstaklinga, viðhorf 

þeirra og væntingar.
25

 Starfandi innlendir túlkar eru heldur ekki svo margir að hægt sé að gera ítarlega 

könnun með megindlegum (e. quantitative) verkfærum. 

Aðaláherslan í þessum hluta rannsóknarverkefnisins var á að ná fram sjónarhorni túlka, að 

útskýra túlkunarferlið og þarfir túlkanna fyrir öðrum sem koma að túlkuðum atburðum. Þá er við hæfi 

að leita í smiðju félagsvísinda og mannfræði eftir aðferðum. Şebnem Bahadır bendir einmitt á að sá 

sem rannsakar (samfélags)túlkun sé virkur á milli kenninga og iðkunar, hann sé kenningasmiður (e. 

theorist) á vettvangi, á sama hátt og mannfræðingur.
26

 Í eigindlegum (e. qualitative) rannsóknum er 

gögnum safnað sem stundum kallast mjúk (e. soft data), þ.e. gögnum sem notast við ríkulegar lýsingar 

og sem erfitt er að ná utan um með tölfræðilegum aðferðum.
27

 Gögnum er gjarnan safnað með 

athugunum og viðtölum. 

Eigindlegar rannsóknir einkennast af viðleitni til að halda jafnvægi milli þess að gangast annars 

vegar undir og halda sig við aðferðafræði félagsvísindanna og hins vegar að grípa tækifærin sem 

                                                             
25

 Helga Jónsdóttir. „Viðtöl sem gagnasöfnunaraðferð“ í Handbók í aðferðafræði og 
rannsóknum í heilbrigðisvísindum, ritstj. Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson (Akureyri: 

Háskólinn á Akureyri, 2003), 76. 

 
26

 Şebnem Bahadır, „The Empowerment of the (Community) Interpreter. The Right to Speak 

with a Voice of One‘s Own,” í Dolmetschinszenierungen. Kulturen, Identitäten, Akteure, ritstj. S.B., 

Dilek Dizdar, Susanne Hagemann og Andreas F. Kelletat (Berlín: SAXA verlag, 2010), 145. 

 
27

 Robert C. Bogdan og Sari Knopp Biklen, Qualitative Research for Education. An 

Introduction to Theories and Method, 5. útg. (Boston: Pearson, 5. útgáfa 2007), 2. 
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rannsóknaraðstæðurnar bjóða upp á.
28

 Grundvallarstyrkur eigindlegra rannsóknaraðferða er í fyrsta 

lagi rannsókn og uppgötvun, í öðru lagi samhengi og dýpt og í þriðja lagi túlkun.
29

 

Í rannsóknum innan fyrirbærafræði (e. phenomenology) er áherslan ekki á að komast að 

endanlegri niðurstöðu um kaldar staðreyndir, orsakir og afleiðingar, heldur að skoða sjónarhorn. Engar 

tvær manneskjur geta haft nákvæmlega sama sjónarhorn, hvorki efnislega, né huglægt. Félagsleg 

fyrirbærafræði á sér rætur í Verstehen Max Webers, þ.e. túlkandi skilningi á mannlegum samskiptum. 

Rannsakandinn gerir ekki ráð fyrir að vita fyrirfram hvaða þýðingu hlutir hafa fyrir þá einstaklinga 

sem eru viðfangsefni eða þátttakendur í rannsókninni.
30

 

 

Grunduð kenning 

Sú kenning innan eigindlegra rannsókna sem nefnist grunduð kenning (e. grounded theory) er aðferð 

til að uppgötva hluti og sannreyna þá. Hún er sérlega vel til þess fallin að rannsaka mannlega þáttinn í 

viðfangsefninu og finna lausnir.
31

 Aðferðirnar sem grunduð kenning beitir eru kerfisbundnar en 

sveigjanlegar viðmiðunarreglur um hvernig eigindlegum gögnum er safnað, þau greind og kenningar 

að lokum byggðar á þeim. Kenningaleg greining fer fram allt frá upphafi verkefnis og aðferðin kveður 

skýrt á um með hvaða hætti er farið nánar í áhugaverða þætti, sem koma í ljós meðan á gagnasöfnun 

stendur.
32

 Svigrúm er gefið til að uppgötva nýja hluti og rannsaka þá frekar og endurskoða það sem 

ekki virkar.
33

 Með þessari aðferð kemur oft ýmislegt í ljós sem fram að því hefur verið óljóst eða dulið 

                                                             
 
28

 Adrian Holliday, Doing and Writing Qualitative Research (London: Sage Publications, 2002), 

9. 

 
29

 David L. Morgan, The Focus Group Guidebook, Focus Group Kit 1 (Thousand Oaks: Sage 

Publications, Inc, 1998), 12. 

 
30

 Bogdan og Biklen, Qualitative, 25. 

 
31

 Sjá t.d. Kathy Charmaz, Constructing Grounded Theory. A Practical Guide Through 
Qualitative Analysis (London: Sage Publications, 2007), 7 og Rosaline Barbour, Doing Focus Groups, 

(London: SAGE Publications, 2007). 

 
32

 Charmaz, Constructing, 2-3. 
 
33

 Ibid., 17. 
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(e. implicit), til dæmis mynstur, ferli og ályktanir. Viðmælendurnir sjálfir geta jafnvel öðlast innsýn í 

eigin hugsanaferli,
34

 en það gerðist einmitt í sumum viðtalanna í þessari rannsókn. 

Grunduð kenning byggir á því að afla ríkulegra gagna (e. rich data), oft með mörgum 

mismunandi gagnasöfnunaraðferðum. Þá er leitast við að fá ítarlega lýsingu (e. thick description), til 

dæmis með ítarlegum minnisblöðum frá vettvangsrannsóknum og söfnun persónulegra frásagna, ýmist 

skriflegra eða munnlegra.
35

 

Gögn eru greind samtímis og þeim er safnað, öfugt við megindlegar aðferðir, þar sem gögnum 

er fyrst safnað og þau svo greind. Þetta gerir rannsakandanum kleift að kafa dýpra ofan í viðfangsefnið 

og fara að þróa frumflokkun.
36

 Sértekning (e. abstraction) er byggð lag fyrir lag beint upp úr 

gögnunum og svo er gögnum bætt við til að sannreyna og fága þá flokka (e. analytic categories) og 

lykla (e. codes) sem koma í ljós, jafnvel seint í greiningarferlinu.
37

 Þetta er öfugt við raunhyggjuna (e. 

positivism), þar sem kenningar eru smíðaðar fyrir fram með afleiddri rökfærslu. Því hversdagslegra og 

vanalegra sem viðfangsefnið virðist vera því erfiðara er að gera hugmyndalega greiningu á því sem er 

frumleg.
38

 Á hverju stigi greiningarinnar er gerð afstemming með sífelldum samanburði (e. constant 

comparative method) og kenningar þróaðar áfram.
39

 Mismunandi fullyrðingar og atvik eru borin 

saman innan hvers viðtals og frá einu viðtali til annars. Minnisblöð eru skrifuð til að vinna með 

flokkun, greina einkenni flokka, skilgreina tengsl á milli flokka og finna göt í þekkingu.
40

 

Í verklagi grundaðrar kenningar tvinnast saman aðferðir félagsvísinda og hugvísinda, því tekið 

er sérstakt tillit til orðræðu viðmælenda í viðtölum og rannsakendur eru hvattir til að hlusta sérstaklega 

eftir orðanotkun viðmælendanna og þess sem gefið er í skyn (e. implicit meanings). Það geta verið 
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merkingarþrungin, almenn hugtök sem „allir“ nota, heimasmíðuð hugtök sem viðmælendur sjálfir hafa 

þróað til að lýsa merkingu eða reynslu og hópmál eða styttingar sem lýsa sjónarhorni þeirra sem eru 

innvígðir í ákveðinn hóp. Miklar upplýsingar geta fengist með því að taka þau í sundur og skoða hvað 

undir býr.
41

 Einnig ber að veita athygli síendurteknum nafnorðum eða nafnliðum sem virðast tjá 

mikilvægar hugmyndir þeirra sem taka þátt í viðtölum.
42

 

Uns gögnum hefur verið safnað er reynt að forðast að lesa of mikið í fræðunum. Það er gert til 

að sjónarhornið sé ómengað af skoðunum annarra meðan á söfnun stendur.
43

 Í þessari aðferðafræði er 

hins vegar viðurkennt að hvorki rannsakandinn né hið rannsakaða byrja rannsóknina sem óskrifað 

blað. Rannsakandinn er manneskja af holdi og blóði og rannsókn hans litast óhjákvæmilega af 

hugmyndum hans, þekkingu, félagslegri stöðu o.s.frv.
44

 Hann leggur einmitt oft upp í 

rannsóknarferðalagið með ákveðinn áhuga og ákveðin hugtök í farteskinu, sem gerir hann að næmari 

spyrjanda og frjórri rannsakanda.
45

 Inn í úrvinnsluaðferðirnar eru byggðir leiðréttingarþættir (e. 

correctives), sem minnka líkurnar á að rannsóknin leiði eingöngu til fyrir fram gefinna niðurstaðna út 

frá gögnunum.
46

 Rannsakandinn er hvattur til að líta ekki á eigin sjónarhorn sem sannleika, heldur sem 

eitt sjónarhorn af mörgum.
47

 Sérhver fyrir fram gefin niðurstaða verði að sanna tilverurétt sinn í 

greiningunni, einnig manns eigin hugmyndir úr fyrri rannsóknum.
48

 

Aðferðir grundaðrar kenningar ganga vel samhliða eða í bland við aðrar eigindlegar 

rannsóknaraðferðir, ekki síður en megindlegar.
49

 Niðurstöður rannsóknar sem byggir eingöngu á 
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grundaðri kenningu er ekki hægt að yfirfæra á alla einstaklinga í öllum aðstæðum. Þegar rætt er við 

túlka kemur enda í ljós að um mörg atriði eru þeir ekki sammála. Bæði eru mismunandi þarfir og 

skoðanir milli ólíkra hópa túlka en jafnframt milli einstaklinga innan hvers hóps. Það er eðli 

túlkastarfsins að vera ófyrirsjáanlegt. Af þessu leiðir að leiðbeiningar sem settar eru fram fyrir 

notendur túlkaþjónustu eru einmitt það – leiðbeiningar – en ekki boðorð meitluð í stein. 

 

Viðtöl 

Við upplýsingaöflun liggur beint við að taka viðtöl við fólk. Eigindleg viðtöl eru verkfæri sem hvort 

tveggja er akademískt og hagnýtt.
50

 Þegar viðtölum er beitt til rannsóknar á ákveðnu efni eru 

spurningar samdar og lagðar fyrir á virkari hátt en almennt gerist í t.d. menningar- og 

mannfræðirannsóknum.
51

 Viðtöl í þessari rannsókn falla hvorki undir reglur Vísindasiðanefndar né 

Persónuverndar.
52

 

 

Ítarviðtöl 

Tekin voru ítarviðtöl (e. in-depth interview) við nokkra túlka til að fá að heyra upplifun þeirra og 

lýsingu á því sem þeim þykir skipta máli varðandi snertifletina milli túlka og annarra sem koma að 

túlkuðum atburðum. Eitt viðtal var tekið við hvern túlk. Alls voru tekin 7 viðtöl við túlka úr stéttum 

táknmálstúlka, daufblindratúlka, rittúlka, samfélagstúlka raddmála, dómtúlka og ráðstefnutúlka og eitt 

viðtal bættist svo við (sjá síðar um rýnifundi). Viðmælendur voru 7 konur og 1 karl á aldrinum 32.-67 

ára. Stysta viðtalið tók 40 mínútur en það lengsta 2 klukkustundir og 26 mínútur. Lengstu viðtölin 

voru við túlka sem sinna fleiri en einni gerð af túlkun eða hafa einnig aðra menntun eða önnur störf 

með höndum. Þessi önnur störf tengjast þó túlkun, eru t.d. sérfræðistörf, túlkamiðlun eða þýðingar. 

Sérstakur tími var þá stundum tekinn aukalega til að ræða þau störf. Flesta þessara túlka þekkir 
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höfundur persónulega eða kannast við, enda eru sumar undirgreinar túlkunar hér á landi það fámennar 

að fljótlegt er að kynnast öllum sem starfa við fagið. Sumir viðmælendurnir hafa verið eða eru 

vinnuveitendur höfundar, starfsfélagar eða kennarar. Einn túlk hafði höfundur aldrei áður hitt, en hann 

gaf sig fram í rýnihóp eftir auglýsingu í gegnum póstlista túlkaþjónustu. Honum var boðið að koma 

frekar í einstaklingsviðtal vegna þess að hann uppfyllti þau skilyrði um reynslu og þekkingu sem 

gerðar voru til viðmælenda í ítarviðtölum. Fyrst og fremst var reynt að velja túlka með mikla, 

fjölbreytta og langa reynslu og/eða menntun. Þarna varð að vega og meta hvort skipti meira máli, að 

velja túlka sem höfundur þekkti ekki, til að koma í veg fyrir óhlutlægni eða hagsmunaáhrif, eða velja 

einstaklinga sem hafa örugglega mikla reynslu af störfum og mikilvæga þekkingu fram að færa og að 

ekki myndi þurfa að eyða dýrmætum tíma í að byggja traust og laða fram upplýsingar. Viðtölin fóru 

fram á tímabilinu 25. mars til 22. apríl 2013, ýmist á starfsstöðvum túlkanna eða heimilum þeirra, 

nema eitt, sem fór fram á heimili höfundar. Viðtölin voru tekin upp með stafrænum hætti og síðan 

skrifuð upp, ýmist að hluta eða í heild. 

Hægt hefði verið að blanda túlkum úr mismunandi undirgreinum saman á rýnifundum. Þá hefðu 

ef til vill komið fram öðruvísi upplýsingar en ef hver tegund túlka væri saman í hópi. Ekki gafst rúm 

til að kalla saman fyrrverandi túlka. Áhugavert hefði verið að athuga hvort sjónarhorn þeirra er annað 

en þeirra sem enn eru starfandiog þá hvort það tengist ástæðu þeirra til að hætta störfum sem túlkar. 

Einnig hefði verið fróðlegt að bera saman sjónarhorn túlkanema og nýútskrifaðra túlka annars vegar 

og hins vegar túlka með langan starfsaldur. 

 

Rýnihópar 

Við eigindlegar rannsóknir getur verið erfitt að sannreyna það sem fólk kveður vera upplifun sína. Það 

gæti jú sagt ósatt, fegrað sannleikann eða séð veruleikann með öðrum augum en allir í kring um það.
53

 

Til að stemma stigu við þessu er m.a. ráðlegt að beita fleiri en einni nálgun á viðfangsefnið. Í þeirri 
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viðleitni var túlkum einnig stefnt saman í rýnihópa (e. focus groups) við gerð þessa verkefnis. 

Rýnihópar eru rannsóknaraðferð sem sérstaklega er gerð til að fá sjónarhorn og innsæi tiltölulega 

einsleits hóps nokkurra einstaklinga varðandi fyrirfram ákveðið rannsóknarefni. Rýnihópar komu fyrst 

fram skömmu fyrir seinni heimsstyrjöld og urðu algengt verkfæri í vöruþróun og neytendarannsóknum 

seint á sjötta áratug síðustu aldar. Í seinni tíð hafa þeir orðið vinsælir meðal fræðimanna í eigindlegum 

rannsóknum. Þeir eru vel til þess fallnir að meta þarfir fólks, auka skilning á hvernig fólk hugsar og 

hvað því finnst um eitthvert tiltekið efni og til að meta hvernig tiltekið ferli virkar og hvort hægt er að 

gera bragarbót á því. 

Þessi aðferð getur virst mun einfaldari en hún í raun er. Rýnihópar eru flóknir í öllum 

undirbúningi, framkvæmd og greiningu. Velja þarf heppilega einstaklinga eftir ákveðnum reglum og 

ná þeim svo saman til fundar á stað sem helst vísar í viðfangsefnið.
54

 Tiltækir einstaklingar eru fyrst 

valdir í hentiúrtak (e. convenience sample). Á Íslandi þýðir það að nokkurn veginn allir túlkar lenda í 

hentiúrtakinu vegna smæðar stéttarinnar og þýðir lítið að fást um það þó hætta sé á að aðferðir við að 

velja í hentiúrtakið geti bjagað niðurstöður.
55

 Endanlegir þátttakendur (e. participants) eru síðan valdir 

úr hentiúrtakinu.
56

 

Spurningar eru samdar af kostgæfni og á ákveðinn máta. Þeim er svo raðað fyrir fram í eins 

konar boga sem nær yfir efnið sem til umfjöllunar er. Fundurinn hefst með vandaðri kynningu og 

umræðunum er síðan stjórnað á vissan hátt til að ná fram upplýsingum er varða efnið. Að lokum eru 

notaðar kerfisbundnar og sannreynanlegar greiningaraðferðir við úrvinnslu gagnanna, en misjafnt er 

hve flókið greiningarferlið er. Viðtölum er haldið áfram uns kennilegri mettun (e. theoretical 

saturation) er náð, þ.e. uns ný sjónarhorn eru hætt að koma fram, en það næst yfirleitt með 3-4 hópum. 

Markmiðið er að finna aðalþemun sem ganga gegnum alla rýnifundina.
57

 Eitt af því sem gerir rýnihópa 
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aðlaðandi í rannsókn eins og þessari er hve vel þeir nýtast til að koma auga á tækifæri, bæta gæði og 

skipuleggja inngrip til leiðréttingar.
58

 

Í rýnihópum gefst stjórnanda viðtalsins (e. moderator) ekki færi á að mynda djúpt samband, 

enda er markmiðið frekar að fá fólk til að kasta hugmyndum á milli sín og fá þannig upp fleiri fleti á 

málinu en líklegt er að komi fram í einstaklingsviðtali.
59

 Hlutverk hópstjórans er að leiða umræðurnar 

og hlusta á hvað fram kemur, án þess að hafa mótandi áhrif á þær upplýsingar sem fram koma. 

Hópstjórinn er ekki hlutlaus, en hann tekur ekki þátt í umræðunum á virkan hátt, öðruvísi en með því 

að leggja til spurningar varðandi efnið. Fyrir kemur þó að hann þurfi að deila ákveðnum 

upplýsingum
60

 til að skapa traust innan hópsins, koma umræðum af stað, halda þeim gangandi eða 

hindra að þær fari út fyrir efnið. 

Rýnihópar eru myndaðir af 4-12 manns. Ákjósanlegur fjöldi í rýnihóp af þeirri gerð sem hér um 

ræðir er 5-8.
61

 Mælt er með því að velja fjórðung til fimmtung úr hentiúrtakinu í slembiúrtak (e. 

random sample).
62

 Í þessari rannsókn var lagt upp með að mynda þrjá hópa sem samsvöruðu 

undirgreinum túlkunar, þ.e. einn táknmálstúlkahóp, annan með rittúlkum o.s.frv. Það reyndist miserfitt 

milli mismunandi túlkafaga að ná saman hópum. Hugmyndir um að velja saman í rýnihóp túlka með 

mislanga og misfjölbreytta reynslu, á mismunandi aldri, af mismunandi kyni o.s.frv. til að fá sem 

breiðasta skoðanaflóru innan hvers hóps, urðu í mörgum tilvikum að víkja. Sumir hérlendir hópar 

túlka eru svo fámennir að erfitt reyndist að ná saman nógu mörgum í rýnihóp, m.a. þurfti að notast við 

Skype-forritið, þar sem hluti túlkanna var staddur annars staðar. 

Sumir túlkahópar eru eingöngu skipaðir konum og í einni grein eru hreinlega ekki nógu margir 

túlkar á landinu til að mynda hóp. Svo erfitt reyndist að ná saman einum hópnum að þegar allt kom til 
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alls mættu einungis tveir á fundinn. Annar er starfandi túlkur með mikla reynslu en hinn nemi sem enn 

hefur ekki túlkareynslu. Efni fundarins átti að vera að fylla í eyðurnar sem höfðu komið í ljós eftir hina 

tvo rýnifundina. Í þessu tilviki breyttust fyrirhugaðar hópumræður í nokkurs konar djúpviðtal milli 

rannsakandans og túlksins, þar sem fyrir fram ákveðnar spurningar hentuðu ágætlega til þess verks. 

Neminn tók óumbeðinn að sér að taka saman og staðfesta réttan skilning á því sem þegar hafði komið 

fram, þannig að hann varð eins konar meðathugandi (e. observer). Þetta átti að vera síðasti 

rýnifundurinn og orðið of seint að kalla saman nýjan fund. Ákveðið var því að flokka þennan fund eins 

og um djúpviðtal við einn túlk hefði verið að ræða. Í hinum hópunum voru annars vegar 4 og hins 

vegar 5 þátttakendur, samtals 7 konur og 2 karlar á aldrinum 26-60 ára. Hvor hópur kom einu sinni 

saman og tók annar fundurinn 1 klst. og 8 mínútur en hinn 1 klst. og 28 mínútur. 

Haft var samband við túlkahópana ýmist í gegnum túlkaþjónustur eða skóla, þar sem túlkun er 

kennd. Í hópunum þekkti höfundur ýmist suma eða alla þátttakendur. Sumir einstaklingar sem tóku 

þátt eru kennarar höfundar eða samnemendur og var það sérstaklega borið undir leiðbeinanda með 

verkefninu, sem taldi það ekki vera fyrirstöðu. Fundirnir fóru fram í fyrstu viku aprílmánaðar 2013 á 

starfsstöðvum túlkanna eða í húsakynnum þar sem þeir þekktu til. Báðir fundirnir voru hljóðritaðir 

stafrænt. Samræður rýnifunda eru gjarnan skrifaðar upp fyrir greiningu
63

 og var það gert að hluta í 

þessari rannsókn. 

Hluti af greiningarferlinu er fólgið í að sýna veruleikann eins og aðrir skilja hann og upplifa. 

Rannsakandinn ætti að þekkja til viðkomandi rannsóknarefnis til að vita hvers er að vænta, en um leið 

varast að láta þekkingu sína verða að hindrun. Hætta er á að hann hafi áður dregið ályktanir sem ekki 

standast tímans tönn eða standast ekki gagnrýni. Honum gæti jafnvel fundist að hann viti allt um efnið 

nú þegar. Ef hann hlustar ekki vandlega á viðmælendur sína, gæti hann misst af mikilvægum 

blæbrigðum, sem gætu skipt miklu máli fyrir niðurstöðu rannsóknarinnar.
64

 

                                                             
63

 Lewis-Beck, Bryman, og Liao, Encyclopedia, 391-3. 

 
64

 Richard A. Krueger, Analyzing & Reporting Focus Group Results, Focus Group Kit 6 

(Thousand Oaks: Sage Publications, 1998), 22-23. 



24 
 

Flestir þeirra sem leitað var til brugðust jákvætt við beiðnum um viðtal.
65

 Aftur á móti reyndist 

erfitt að fá fólk til hópviðtala, nema með því að tala persónulega við hvern og einn og fara fram á 

þátttöku. Einn samfélagstúlkur sagði í óformlegu spjalli að hann þyrði ekki á rýnifund með öðrum, 

vegna ótta við að segja eitthvað sem félli í grýttan jarðveg hjá hinum, eða kæmi upp um veikleika fyrir 

framan aðra túlka og skapaði þannig verri samkeppnisstöðu miðað við þá. Þetta er þekkt fyrirbæri í 

rýnihópum, sérstaklega þar sem fólk þekkist ekki fyrir.
66

 

Sami túlkur taldi jafnframt líklegt að það sem kæmi út úr blönduðum rýnihópi væri annað en ef 

hópurinn væri allur af sama þjóðerni, þar sem vandamál og viðfangsefni túlkanna eru ólík eftir því 

hvort viðskiptavinir þeirra eru frá Póllandi eða Tælandi, svo dæmi sé tekið. Rýnihópar sem þekkjast 

innbyrðis hafa annan brag en þar sem fólk þekkist ekki, en þá er hætta á að fólk hafi áður rætt út um 

ýmislegt og það kemur þá ekki fram í viðtalinu sjálfu vegna þess að fólki finnst ekki þörf á að ræða 

það frekar.
67

 Óheppileg samsetning hóps getur leitt af sér hóp sem hefur lítið að segja eða hóp sem 

hefur mikið að segja en kannski fátt sem hefur að gera með efni rannsóknarinnar.
68

 Lykilatriði er að ná 

fram áreynslulausum samræðum sem gefa góðar upplýsingar. Með góðu vali fólks í hópa og vandaðri 

samsetningu hópa í heildina má fá gott yfirlit yfir efnisróf rannsóknar.
69

 

Ofangreindar tvær viðtalsaðferðir, ítarviðtöl og rýnihópar, reyndust vel saman, því mjög var 

misjafnt hvernig viðtölin þróuðust eftir því hvort samtalið var tveggja manna tal eða hópur. Góðar 

                                                             
 
65

 Elisabet Kübler-Ross, Er dauðinn kveður dyra (Skálholt, 1983), 232-3. Það er ekki sjálfgefið. 
Til dæmis taldist Elisabet Kübler-Ross svo til að um níu af hverjum tíu læknum hafi brugðist neikvætt 

við beiðni um leyfi til að ræða við dauðvona sjúklinga þegar hún hóf tímamótarannsókn sína á 

dauðanum sem fyrirbæri árið 1965. Sumir þeir sem starfa sjálfstætt leggja töluvert á sig við að vinna 
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háskólanemi biður um heimildir til fyrir verkefni. Líta má svo á að vefsíðan www.tulkun.is muni 

styrkja opinbera aðila í samfélagstúlkageiranum en koma öðrum illa. Á þann hátt ynni hún gegn hinu 
eiginlega markmiði, þ.e. að auka vitund almennings um túlkun og aðgengi hans að 

notendaleiðbeiningum. Þetta er ein af afleiðingum meðvitaðra og ómeðvitaðra ákvarðana opinberra 

aðila um að styðja ekki fjárhagslega við bakið á þeim sem vinna að málefnum málminnihlutahópa. 
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upplýsingar fengust með báðum aðferðum. Auk ítarviðtala og rýnihópa voru tekin styttri hálfopin 

viðtöl (e. semistructured) við ýmsa aðila, til að safna upplýsingum sem gætu fyllt upp í 

heildarmyndina. Svo vildi til að seint í ritunarferli þessa verkefnis gáfust höfundi tvö tækifæri til að 

fylgja ráðstefnutúlki sem nemi. Ekki voru þau skilgreind sem vettvangsathugun, en tækifærið notað 

engu að síður til að máta það sem fram fór við ýmis önnur gögn sem þegar hafði verið aflað. 
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3. Staða þekkingar sem verkefnið byggir á 

Velta má fyrir sér hvers vegna Íslendingar ættu að hafa túlka. Túlkun getur jú aldrei komið í stað 

beinna samskipta.
70

 Á okkar tímum er enska svokallað heimsmál (ít. lingua franca). Undanfarið hefur 

staða hennar í alþjóðasamskiptum og tækni orðið svo ráðandi að hún hefur verið kölluð hættulegasta 

útrýmingarmálið
71

 (e. killer language). Er þá átt við að menning og tungumál sem standa höllum fæti 

séu jafnvel í útrýmingarhættu vegna þess að enskan er tungumál hnattvæðingarinnar. Þá er hætt við að 

tungumál eins og íslenskan, sem einungis rúmlega þrjú hundruð þúsund manns tala, megi sín lítils. 

Einn viðmælendanna í ráðstefnutúlkastétt lét í ljós þá skoðun, að eftir 10-15 ár verði þörfin fyrir 

ráðstefnutúlka sem túlka af ensku orðin sáralítil. Í rannsókn, sem Birna Arnbjörnsdóttir og Hafdís 

Ingvarsdóttir gerðu nýlega, kom þó í ljós að Íslendingar ofmeta enskukunnáttu sína.
72

 Gauti 

Kristmannsson heldur því einnig fram, að með því að íslenskir framámenn tali íslensku á 

alþjóðavettvangi og láti túlka mál sitt á erlendar tungur, geti þeir tjáð samningsafstöðu óhikað og flutt 

ræður af öryggi, í stað þess að vera annars flokks viðmælendur á ófullkominni ensku. Þannig stilli þeir 

íslenskunni upp sem máli sem nýtur virðingar og að þeim beri einmitt skylda til að gera það.
73

 Túlkun 

fer ekki einungis fram á fundum og ráðstefnum erlendis. Hún á sér stað alls staðar í samfélaginu þar 

sem fólk kemur saman. Grundvallartilgangur túlkunar er alltaf að skapa skilning og ljóst er að í 

íslensku samfélagi er fjöldinn allur af fólki sem ekki getur haft samskipti á íslensku. Bæði eru það 

heyrnarlausir Íslendingar, aðflutt fólk og erlendir gestir. Starf túlka er því mikilvægt fyrir 
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þjóðarhagsmuni, en ekki síður fyrir íslenskuna sem tungumál. Ekki má heldur gleyma íslensku 

táknmáli, sem þarf vernd á sama hátt og íslenskan.
74

 

Með túlkun í heilbrigðiskerfinu sparast tími, fé og fyrirhöfn. Komið er í veg fyrir illa útskýrða, 

illa skilda og illa framkvæmda meðferð. Óþarfa endurtekningum heimsókna, tilgangslausum 

rannsóknum og röngum greiningum er afstýrt. Fyrirmælum er fylgt betur, kostnaður minnkar og gæði 

heilbrigðisþjónustunnar verða betri. Sjúklingur hefur betri aðgang að heilbrigðisþjónustu, honum líður 

betur, hann finnur síður fyrir útilokun og að hann skiljist ekki. Heilbrigðisstarfsfólk upplifir meiri 

faglega og persónulega ánægju af starfi sínu.
75

 Með túlkun eru mannréttindi og lýðræði virt.
76

 Ekki er 

talið ásættanlegt að yfirheyra og rétta yfir manni sem skilur ekki ákæruna. Mörgum svíður þó í augum 

kostnaðarhliðin við samfélagstúlkun fyrir útlendinga og heyrnarlausa. Fólk í þessum hópum fær þau 

skilaboð að það sé “dýrir” einstaklingar. Engu að síður greiðir það skatta og gjöld á sama hátt og aðrir 

ef það hefur vinnu. Fái það túlkun er því gert auðveldara að komast á vinnumarkað og haldast þar.
77

 

John W. Creswell bendir á að rannsóknir eru mikilvægar vegna þess að þær gefa til kynna 

hvernig bæta má starfshætti. Með rannsóknarniðurstöður að vopni verða starfsmenn skilvirkari 

fagmenn.
78

 Þær geta hjálpað þeim sem ákvarða stefnu, bæði hjá stjórnvöldum og í nærsamfélaginu,
79

 

að átta sig á málefninu, hvað er vel gert og hvað þarf að bæta. Hilmar Foss, einn reyndasti dómtúlkur 

Íslendinga á síðustu öld, sagði: „Eins og kunnugt er vinna löggiltir skjalaþýðendur og dómtúlkar flest 

sín störf í kyrrþey, enda venjulega um trúnaðarmál að ræða og engu uppljóstrað. Er því lítt um störf 

                                                             
 
74

 „Án táknmáls er ekkert líf,“ Valgerður Stefánsdóttir, SignWiki Ísland, sótt 13. mars 2013, 
http://is.signwiki.org/index.php/%C3%81n_t%C3%A1knm%C3%A1ls_er_ekkert_l%C3%ADf. 

 
75

 Alexander Bischoff og Louis Loutan, Other words other meanings. A guide to health care 

interpreting in international settings (Genf: Hôpitaux Universitaires de Genève, 2008), 29, sótt 13. 
apríl 2013, http://medecine-internationale.hug-ge.ch/eng/recherce_publications/OWOM_HUG_1.pdf. 

 
76

 „Varför anlita tolk?“ Tolkförmedling Väst, sótt 13.apríl 2013, 
http://www.tolkformedlingvast.se/attanvandaspraktolk/varforanlitatolk.4.2340b9b13c6682d3a933d.ht

ml. 

 
77

 Aðalheiður Inga Þorsteinsdóttir, „Heyrnarlausir eiga inni hjá stjórnvöldum,” Morgunblaðið, 

10. október 2004, 10-11. 
78

 John W. Creswell. Educational Research. Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative 

and Qualitative Research, 4. útg. (Boston: Pearson Education, Inc. 2012), 4. 
 
79

 Ibid., 6. 



28 
 

þessi fjallað, sem unnin eru fyrir dómstóla, stjórnvöld, stofnanir, fyrirtæki og einstaklinga, innlenda og 

erlenda“.
80

 Hugsanlega mætti og yfirfæra þetta á einhverjar aðrar gerðir túlkunar. Þetta er ákveðinn 

galli, því það hindrar að einhverju leyti framfarir og kemur í veg fyrir að sum fólk á sumum sviðum 

hins opinbera sé meðvitað um hvað gerist. Nú þegar Háskóli Íslands býður bæði upp á nám í 

táknmálstúlkun og ráðstefnutúlkun má vonast eftir rannsóknum á sviði túlkunar á íslensku. Höfundur 

leitaði víða að textasafni (e. corpus) með upptökum af túlkun til að rannsaka en fann ekki. Rík ástæða 

er til að hvetja til skipulegrar söfnunar og varðveislu túlkunardæma svo rannsóknir geti hafist sem 

fyrst. 

Franz Pöchhacker er einn af þeim túlkafræðingum sem hafa verið áberandi innan túlkafræðinnar 

í seinni tíð. Í bók sinni, Introducing Interpreting Studies, gefur hann víðfeðmt en skorinort yfirlit yfir 

túlkafræði fram til ársins 2003.
81

 Hann fer yfir hvernig tvítyngdir ófaglærðir hjálparmenn aðstoðuðu 

við viðskipti, landkönnun og samninga milli samfélaga (e. inter-social) og við samskipti innan 

samfélags (e. intra-social), hvernig ráðstefnutúlkun varð til snemma á síðustu öld í kjölfar 

friðarráðstefnunnar í París árið 1919 og með tilkomu Þjóðabandalagsins og 

Alþjóðavinnumálastofnunarinnar, hvernig táknmálstúlkun og samfélagstúlkun raddmála öðluðust 

smám saman viðurkenningu sem fag um og upp úr miðri öld og hvernig menntun í ýmsum gerðum 

túlkunar hefur þróast frá því á fjórða áratugnum. Í bókinni eru flestar gerðir túlkunar nefndar, fyrir 

utan rittúlkun. Pöchhacker lýsir rannsóknum á túlkun, sem lengi vel voru eingöngu á sviði 

ráðstefnutúlkunar á Vesturlöndum, en tóku að lokum einnig til annarra gerða túlkunar og annarra 

heimshluta. 

Málvísindamenn hafa frekar hneigst til rannsókna á þýðingum en túlkun. Ólíkt auðveldara er að 

rannsaka tungumálið í riti en í ræðu og við túlkun hækkar flækjustigið vegna þess hve 

samskiptaþátturinn er óaðskiljanlegur frá tungumálaþætti túlkunarinnar, að ógleymdum þáttum eins og 

textanum sem til túlkunar er, aðstæðunum og menningunni. Það er ekki að ástæðulausu að Pöchhacker 
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heldur því fram að aðferðafræði rannsókna á munnlegum samskiptum séu óreiðukennd.
82

 Því var það 

að stóran hluta 20. aldar hafði fræðifólk úr öðrum greinum mestan áhuga á að rannsaka túlkun, til 

dæmis sálfræðingar. Í bókinni er gefið er yfirlit yfir rannsóknarhefðir og viðmið sem ríkt hafa innan 

túlkafræðanna. Þar ber fyrst að nefna túlkunarkenningu þýðinga (e. interpretive theory, f. théorie du 

sens), með Danicu Seleskovitch fremsta í flokki, þar sem áhersla var lögð á að skapa skilning. Í kjölfar 

hennar kom sálfræðileg áhersla á hugfræðileg ferli (e. cognitive processing). Með tæknilegum 

framförum í læknavísindum komu svo taugamálvísindaleg viðmið (e. neurolinguistic), þar sem túlkun 

var notuð til að rannsaka starfsemi heilans. Fjórða viðmiðið var áhersla á tilgang (e. target oriented 

text production) með fúnksjónalíska nálgun á hlutverk túlkunar. Fimmta viðmiðið sem kom fram, 

samskipti byggð á orðræðu (e. dialogic discourse-based interaction), hélst í hendur við viðurkenningu 

á samfélagstúlkun sem “alvöru” túlkun. Í seinni hlutum bókarinnar er farið yfir valin þemu og 

rannsóknir tengdum þeim, til dæmis ferli, afurð túlka, frammistöðu, starfshætti, fagmennsku og 

kennslu í túlkafræðum.
83

 

Hér er ástæða til að dvelja aðeins við fyrsta viðmiðið, túlkunarkenninguna. Hún byggir á grunni 

Jean Herbert frá 1952, sem skilgreindi hlutverk túlka út frá samskiptalegu samhengi, með því að 

leggja áherslu á að túlkar gerðu gagnkvæman skilning mögulegan í alþjóðlegum samskiptum.
84

 

Áhersla þessarar stefnu var á að túlkur væri bæði hlustandi og ræðumaður. Hann skildi texta á 

frummáli og tjáði hugmyndirnar á öðru máli, þannig að þær væru skiljanlegar áheyrendum. Strax 

þarna komu fram hugmyndir um að túlkun sé ekki þýðing orð fyrir orð og að (for)þekking túlksins sé 

virkjuð.
85

 Seleskovitch taldi mikilvægt að textinn hæfði menningarlegum viðmiðunarrömmum svo 

hann skildist á markmálinu, þ.e. að hann uppfyllti hlutverk sitt í þeirri menningu.
86
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Í þýðingafræðum hefur lengi verið deilt um jafngildishugtakið (e. equivalence, þ. Äquivalenz), 

þ.e. hvort þýðing geti verið og eigi að vera jafngild frumtextanum. Í leit að þýðingakenningu sem næði 

yfir alla texta mótaði Katharina Reiß kenningu um textahlutverk (þ. übersetzungsrelevante 

Texttypologie), sem auðveldar þýðendum að ákveða hvaða aðferð þeir beita við þýðingu texta. Hún 

sagði jafngildishugtakið vera undirhugtak þess sem kalla mætti hæfi (þ. Adäquatheit). Það gefur til 

kynna þannig tengsl frumtexta og marktexta, að táknval á markmálinu þjóni ávallt tilgangi 

þýðingarinnar.
87

 Samkvæmt kenningu Reiß má gróft á litið skipta textum í þrjá flokka: upplýsandi 

texta (hvað er sagt), texta sem tjá (hvernig það er sagt) og áhrifstexta (sem hvetja til athafna). 

Textagerðirnar krefjast mismunandi þýðingaraðferða. Sem dæmi um upplýsandi texta er texti um 

náttúrufræði, þar sem aðallega þarf að þýða efnislegt innihald. Dæmi um tjáningartexta er skáldsaga, 

þar sem þarf að þýða innihald og söguþráð, en einnig ljóðrænuna og andblæ textans. Dæmi um 

áhrifstexta er auglýsingatexti, sem þarf að hvetja til sömu aðgerða og í markmenningunni, t.d. að 

kaupa ryksugu. Texti getur skipt um hlutverk við þýðingu, ýmist viljandi eða óvart.
88

 Líklegt er að 

meirihluti túlkaðra atburða falli í flokk upplýsingatexta. Texti hvers atburðar þarf þó ekki að vera í 

sama flokki frá upphafi til loka. Sem dæmi má taka fæðingu, þar sem ljósmóðir tilkynnir verðandi 

móður að hún sé ekki með nema þrjá í útvíkkun (upplýsandi texti), hvetur hana til að rembast 

(áhrifstexti) og dáist svo að lokum að nýfæddu barninu (tjáningartexti). 

Misjafnt er hvort kenningar í þýðingafræðum geta einnig átt við um túlkun, en samkvæmt 

tilgangskenningu (þ. Skopostheorie) Hans J. Vermeers, sem kallast á við hugmyndir Seleskovitch og 

túlkunarkenninguna, skal við þýðingar og túlkun fyrst og fremst taka mið af hlutverki (þ. Funktion) 

texta, bæði frumtextans og marktextans.
89

 Við það fellur jafngildishugtakið úr gildi, því tilgangurinn 

sem textanum er ætlaður á markmálinu stjórnar þýðingunni/túlkuninni. Litið er á textann sem framboð 
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á upplýsingum (þ. Informationsangebot) og það er þá þýðandans eða túlksins að ákvarða eða greina 

tilganginn. Vermeer og Reiß komu sér svo rækilega fyrir innan fúnksjónalíska viðmiðsins þegar þau 

sameinuðu krafta sína og gáfu út Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie, sem, eins og 

nafnið gefur til kynna, er ætlað að vera almenn kenning, sem nær yfir texta óháð textagerð eða 

miðlunarhætti.
90

 

Pöchhacker hefur gagnrýnt Vermeer og fleiri, sem hafa reynt að rúma túlkun innan kenninga 

sinna um þýðingar, fyrir að skilja túlkunina út undan í rannsóknum sínum.
91

 Pöchhacker rannsakaði 

yfirfærslu menningarlegra þátta á borð við ávarpsform og húmor í samtímistúlkun á alþjóðlegri 

ráðstefnu. Niðurstaða hans olli efasemdum um hvort í raun megi beita kenningu Vermeers á túlkun, 

sérstaklega þessa gerð túlkunar.
92

 Í röksemdafærslu sinni leiðrétti hann þó ekki fyrir tímapressunni. Til 

að þessi gagnrýni eigi rétt á sér þyrfti samanburð við aðrar gerðir túlkunar. Lotutúlkun væri hentug til 

þess, því þar hefur núndin minna vægi í úttaki túlksins en í samtímistúlkun. Þrátt fyrir gagnrýni 

Pöchhackers hentar skoposkenningin vel við túlkun. Í þessari ritgerð er gengið út frá því að 

yfirmarkmið (skopos) túlks í hverjum túlkuðum atburði sé að skapa skilning og að undirmarkmið séu 

að greina textahlutverk og að yfirfæra það á annað mál, menningu eða miðil. 

Áratugur er liðinn frá því Pöchhacker ritaði bók sína. Margt hefur gerst í millitíðinni. 

Samfélagstúlkun hefur haldist ofarlega í sinni rannsakenda. Framfarir í tækni hafa haft áhrif á 

túlkarannsóknir. Til dæmis er orðið auðvelt að mæla augnhreyfingar og hafa rannsóknir á þeim öðlast 

sífellt meiri vinsældir undanfarna tvo áratugi.
93

 Þá er hugbúnaður tengdur við myndavélar sem nema 

augnhreyfingar og skoðað hvert augun beinast og hve lengi í einu, meðan eitthvert verk er unnið. Þetta 

hefur m.a. verið notað til að athuga hvernig þýðendur vinna. Skráð var hvernig augun hreyfast fram og 
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aftur um frumtexta sem birtist á tölvuskjá um leið og þýðandi slær þýðingu sína inn í tölvu. Þá er borið 

saman hvað augun og hendurnar gera og dregnar ályktanir af því.
94

 Þessi tækni hefur einnig verið nýtt 

í túlkarannsóknum.
95

 Önnur nútímatækni sem hefur verið beitt í auknum mæli túlkarannsóknum 

undanfarið er t.d. lífeðlisfræðilegar mælingar á blóðþrýstingi, hjartsláttartíðni, rafleiðni húðar, 

sjáaldursvídd, heilalínuriti, heilastarfsemi og kortísólmagni í blóði.
96

 

Þar sem túlkun er tiltölulega nýhafin í íslensku samfélagi eru rannsóknir í túlkafræðum á algeru 

byrjunarstigi hérlendis. Einungis ein meistararitgerð um túlkun almennt hefur verið gerð í 

þýðingafræði, Túlkun á Íslandi. Höfundur hennar, Steinunn Haraldsdóttir, fékk styrk frá 

Rannsóknasjóði Háskóla Íslands til að gera annars vegar úttekt á túlkafræði og hins vegar á sögu 

túlkunar á Íslandi. Markmiðið var að leggja grunn að fræðilegri umfjöllun um túlkun á íslensku með 

almennu yfirliti yfir flestar túlkunartegundir (þó ekki rittúlkun), kenningar um túlkun og 

íðorðasöfnun.
97

 Í ritgerð sinni komst Steinunn að þeirri niðurstöðu að „að vissu leyti sé enn brugðist 

við með bráðabirgðalausnum fremur en hægt sé að tala um faglega og heildstæða þjónustu“. Hún segir 

að það þurfi „líka að breiða út þann skilning að það er ekki einvörðungu í þágu þeirra sem ekki tala hið 

opinbera mál að nýta túlka, heldur einnig í þágu hinna opinberu stofnanna.[sic]“
98

 Hins vegar fást þau 

erlendu akademísku skrif sem fyrir liggja á sviði túlkunar gjarnan við eðli túlkunarinnar frekar en 

starfsumhverfi túlksins. Í raun má segja að túlkun sé innt af hendi án nægilegra ítarlegra rannsókna á 

hvernig ræðumaðurinn ætti helst að haga máli sínu, til að túlkun þess verði góð, á því hvernig 

viðtakandinn upplifir túlkunina, hvernig tæknileg atriði og vinnuaðstæður gætu þjónað túlkuninni sem 
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best, á hvers kyns upplýsingum túlkar þurfa að halda og hve löngu áður en túlkunin fer fram þeir þurfa 

að fá þær. Því er enn ástæða til að auka við þekkingu okkar á túlkun. 

Önnur ritgerð leit svo dagsins ljós fáum mánuðum síðar, nú um táknmálstúlkun. Í 

meistaraverkefni sínu fjallaði Árný Guðmundsdóttir um það hvað gerir góðan táknmálstúlk. Í 

ritgerðinni lýsti hún sjónarhorni táknmálstúlka og döff notenda á táknmálstúlkaþjónustu. Eiginleikar 

sem prýða góða táknmálstúlka voru dregnir fram með ítarviðtölum. Sjónarhorn heyrandi notenda 

þjónustunnar var ekki kannað.
99

 Ekki er hægt að læra táknmáls- eða táknmálstúlkafræði hérlendis á 

M.A.-stigi, en slíkt myndi vafalaust leiða til eflingar rannsókna á táknmálstúlkun. Ritgerð Árnýjar er 

gerð undir formerkjum fötlunarfræði. 

Í meistararitgerð sinni í uppeldis- og menntunarfræði frá árinu 2005 benti Valgerður 

Stefánsdóttir á að lítið sé um rannsóknir á táknmálssamfélaginu hérlendis. Í ritgerð sinni gaf hún 

ítarlega lýsingu á snertiflötum döff og heyrandi. Hún fjallaði ennfremur stuttlega um táknmálstúlkun 

sem slíka. Valgerður hefur verið þátttakandi og mótandi aðili í þróun táknmálstúlkaþjónustunnar hér á 

landi frá upphafi og hún gaf lýsingu á sjónarhorni táknmálstúlks á hvernig þjónustan varð til og 

þróaðist hér.
100

  

Guðbjörg Ragnarsdóttir skrifaði árið 2009 M.A.-ritgerð á menntavísindasviði Háskóla 

Íslands.
101

 Þar var m.a. fjallað um skólatúlkun fyrir heyrnarlaus börn. Margrét I. Ríkarðsdóttir kom inn 

á daufblindratúlkun í M.Ed-ritgerð sinni í þroskaþjálfafræðum.
102

 Auk þessa er komið inn á túlkun í 

nokkrum meistararitgerðum um innflytjendamál. Þar ber helst að nefna ritgerð Önnu Dóru 

Heiðarsdóttur, Elínar Bergmundsdóttur og Ólafíu Aradóttur við hjúkrunarfræðideild.
103

 Ennfremur 
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ritgerð Vilfríðar Katrínar Jónsdóttur í uppeldis- og menntunarfræðum.
104

 Bent hefur verið á að fæstum 

táknmálum heimsins hefur enn verið lýst.
105

 Nokkrar meistararitgerðir hafa verið gerðar um íslenskt 

táknmál, þar sem túlkun er stundum nefnd.
106

 

Ekki hafa verið gerð hér meistaraverkefni um dómtúlkun en nóg er til af erlendu efni sem gæti 

verið hægt að yfirfæra á íslenskar aðstæður. Ekkert hefur verið skrifað um íslenska rittúlkun en í 

Finnlandi hafa verið gerðar nokkrar meistararitgerðir um rittúlkun.
107

 

Fötlunarfræði (e. disability studies) er vaxandi en ung fræðigrein, varla tveggja áratuga gömul. 

Rannveig Traustadóttir hefur skrifað um ný viðhorf sem hafa rutt sér til rúms innan fötlunarfræða 

undanfarið.
108

 Þá er litið á fötlun út frá félagslegum skilningi og tengslum fatlaðs einstaklings við 
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umhverfið. Þróun fötlunarfræða á Norðurlöndum er um margt frábrugðin þróun víða annars staðar. 

Hún er í nánum tengslum við hið norræna velferðarkerfi og rannsóknir á því. Í hinu svokallaða 

norræna tengslasjónarhorni á fötlun er litið svo á að fötlunin orsakist af misræmi milli milli 

einstaklingsins vegna fötlunar hans annars vegar og samfélagsins hins vegar, vegna tregðu 

samfélagsins til að gera ráð fyrir fjölbreytileika fólks. Þetta gengur þvert á hinn viðtekna 

læknisfræðilega skilning á fötlun og sjúkdómsvæðingu vandamála fatlaðs fólks. Þetta nýja sjónarhorn 

gerir samfélaginu kleift að líta á heyrnarleysi, heyrnarskerðingu og daufblindu sem áskorun í staðinn 

fyrir vandamál. 

Í ritgerð sinni, sem fjallar eins og fyrr segir um reynslu döff af samskiptum við hið heyrandi 

samfélag, gengur Valgerður Stefánsdóttir enn lengra og bregður upp þeirri mynd af döffsamfélaginu 

að það vilji ekki blandast stóra samfélaginu, eins og annars er gert ráð fyrir í félagslegum líkönum að 

fatlaðir vilji gera. Döff hafi menningarlega sýn á sjálfa sig sem minnihlutahóp sem vill viðurkenningu 

á réttinum til að vera málminnihlutahópur.
109

 

Valdefling (e. empowerment) er hugtak sem kom fram á sjöunda áratug síðustu aldar í tengslum 

við réttindabaráttu kvenna og annarra minnihlutahópa. Undanfarið hefur það verið áberandi í 

réttindabaráttu fatlaðra. Lítið hefur verið skrifað um þetta hugtak hérlendis, ef undan eru skilin skrif 

Hönnu Bjargar Sigurjónsdóttur, sem gerði m.a. doktorsritgerð þar sem hugtakið er eitt af 

grundvallaratriðunum.
110

 Hugtakið er flókið og vandskilgreint, enda ekki enn samstaða um hver 

grunnmerking orðsins er. Hanna lítur þó svo á að í hugtakinu valdeflingu sé ávallt einnig fólgin 

sjálfsefling og að það sé nátengt hugtakinu um vald. Bæði þessi hugtök, vald og valdefling, koma til 

umræðu í þessari ritgerð, enda óaðskiljanlegur hluti af túlkun. 

Af framangreindu má sjá að Íslendingar vanmeta þörf sína fyrir túlkun og að með gæðatúlkun 

má spara tíma og fyrirhöfn. Þörf er fyrir rannsóknir á ýmsum sviðum, m.a. að kortleggja 
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starfsumhverfi túlka á Íslandi svo gera megi nauðsynlegar breytingar til hins betra. Gefið var yfirlit 

yfir íslenskar rannsóknir sem snerta túlkun. Lítið hefur verið fjallað um túlkun í íslensku 

háskólasamfélagi og enn minna um sjónarhorn túlka. Ekki hefur verið kannað hvaða viðhorf túlkar 

hafa til starfs síns og þeirra aðstæðna sem það fer fram í. Þörf er á að athuga hvernig er hægt að ná því 

besta út úr túlkinum á sama tíma og hlúð er nægilega vel að honum til að hann brenni ekki út í starfi. 

Höfundur telur að ekki hafi áður verið gerð sambærileg rannsókn hér á landi. 

Nú þegar gefin hefur verið stutt lýsing á þróun túlkafræði í heiminum er við hæft að athuga 

íslenska lagaumgjörð varðandi túlkun. 

 

Lög er varða túlkun 

Íslenskt lagaumhverfi túlkunar snýst aðallega um löggildingu dómtúlka og réttindi fólks til túlkunar 

við ýmsar aðstæður, helst í heilbrigðis-, dóms- og menntakerfinu. Hér verða talin upp helstu lög sem 

taka á túlkun. 

Fjallað er um dómtúlkun í nokkrum lögum. Fyrst ber að nefna lög um dómtúlka og 

skjalaþýðendur nr. 148/2000.
111

 Þar er starfsheitið lögverndað og kveðið á um skyldur dómtúlka og 

framkvæmd dómtúlkaprófa og löggildingu lýst. Þetta eru einu íslensku lögin sem taka til túlka sjálfra, 

og þá eingöngu dómtúlka, en öll önnur lög sem nefna túlka fjalla um starf þeirra eða hlutverk. Einnig 

gilda tvær reglugerðir um löggildingu og próf dómtúlka.
112

 Ekki verður séð af lögunum að reiknað sé 

með að rittúlkar geti fengið löggildingu, en fyrri reglugerðin tekur fram að heimilt sé að veita 

löggildingu til dómtúlkunar fyrir heyrnarlausa og er ekki kveðið sérstaklega á um hvers kyns túlkun 

það er. Lög um fullnustu refsinga (nr. 49/2005) tryggja erlendum föngum rétt á túlkun, en einnig er 

fangavörðum tryggð túlkun ef ástæða þykir til að hlusta á símtal fanga sem fer fram á erlendu máli. 
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Heyrnarskertir eða döff Íslendingar eru ekki nefndir og ekki er tekið fram hver greiðir fyrir 

túlkunina.
113

 Í 10. gr. laga um meðferð einkamála (nr. 91/1991) er þingmál skilgreint íslenska en ef 

maður „sem ekki kann íslensku nægilega vel“
114

 gefur skýrslu fyrir dómi skal hann fá löggiltan 

dómtúlk, nema slíkur sé ekki til reiðu. Í því tilviki getur dómari samþykkt að „annar hæfur maður 

annist þýðingu.“
115

 Hér eru túlkun og þýðing lagðar að jöfnu. Sá sem hlutast til um skýrslugjöfina 

greiðir fyrir túlkun, með skilgreindum undantekningum þó. Túlkun er talin til málskostnaðar. Í 12. gr. 

laga um meðferð sakamála (nr. 88/2008) er sama orðalag og hér að framan. Auk þess er kveðið á um 

að lágmarksaldur túlks sé 20 ár og að hann megi ekki vera vanhæfur. Dómarinn ákveður þóknun 

dómtúlks, sem greiðist úr ríkissjóði. Í 63. gr. segir að við skýrslutöku hjá lögreglu skuli lögregla 

ákveða þóknun túlks, sem greiðist úr ríkissjóði, og kalla til „löggildan dómtúlk eða annan hæfan mann 

til að annast þýðingu þess sem fram fer. Ef skýrslugjafi er ekki fær um að eiga orðaskipti á mæltu máli 

skal lögregla á sama hátt sjá um að kalla til kunnáttumann til aðstoðar.“
116

 Þetta orðalag er óviðeigandi 

nú til dags, og má furðu sæta í lögum sem ekki eru nema fimm ára gömul. Enn furðulegra er að þetta 

er endurtekið orðrétt þremur árum síðar í lögum um nálgunarbann og brottvísun af heimili (nr. 

85/2011).
117

 

Þrenn skólalög voru sett árið 2008. Í lögum um leikskóla (nr. 90/2008) er í 9.gr. kveðið á um að 

leikskóli skuli „leitast við að tryggja“ foreldrum túlkun ef þeir tala ekki íslensku eða nota táknmál.
118

 

Þarna er ekki sagt berum orðum hver skuli greiða túlkun en gera má því skóna að með „tryggja“ sé 
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ábyrgðin lögð á herðar skólanum. Ekki er ætlast til þess að börn fái túlkun ef þau eru heyrnarlaus eða 

tala ekki íslensku. Í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) er samhljóða ákvæði í 18. grein. Auk þess 

stendur í 16. gr. að skólar skuli upplýsa foreldra um rétt á túlkun ef þeir eru heyrnarlausir eða eiga 

annað móðurmál en íslensku.
119

 Ekki er talað um túlkun fyrir börn. Sama er uppi á teningnum í lögum 

um framhaldsskóla (nr. 92/2008) í grein 35 en ekki rætt sérstaklega um túlkun fyrir nemendur.
120

 Hér 

er ekki minnst á þá sem tala íslensku en heyra hana ekki. 

Lög um réttindi sjúklinga (nr. 74/1997) segja í 5. gr. um rétt sjúklinga til upplýsinga um að þeim 

skuli tryggð túlkun á upplýsingum ef þeir tala ekki íslensku eða nota táknmál.
121

 Hér er ekki kveðið á 

um rétt til rit- eða daufblindratúlkunar. Í lögum um sjúkraskrár (nr. 55/2009) er túlkun ekki nefnd. 

Þegar samtal er túlkað, t.d. milli læknis og sjúklings, er ástæða til að skrá það í sjúkraskrá viðkomandi 

einstaklings. Þetta er nokkuð sem þyrfti að samræma alls staðar þar sem skýrslur eru haldnar um mál 

sem túlkar túlka hjá hinu opinbera. Ekki er talað um túlkun í lögum um Heyrnar- og talmeinastöð 

Íslands (nr. 42/2007). 

Árið 1990 voru sett lög um Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra (nr. 129/1990). 

Meðal verkefna hennar eru að annast táknmálstúlkun, rannsóknir á og kennslu í íslensku táknmáli.
122

 

Mikil bót varð á málefnum döff með tilkomu hennar, bæði beint og óbeint, enda lagði hún 

grundvöllinn að táknmálsfræði- og táknmálstúlkanáminu í Háskóla Íslands. Í reglugerð um 

Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra
123

 er aðaláherslan lögð á táknmál og á þeirri 

forsendu hætti Samskiptamiðstöðin að veita rittúlkunarþjónustu í upphafi þessarar aldar, sem hún 

hafði þó gert fram að því. Lög um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls voru sett fyrir ári (nr. 
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61/2011). Í 3. gr. er íslenskt táknmál skilgreint sem „fyrsta mál þeirra sem þurfa að reiða sig á það til 

tjáningar og samskipta og barna þeirra. Skulu stjórnvöld hlúa að því og styðja.“
124

 Einnig er rétturinn 

til að læra íslenskt táknmál varinn. Ekki er rætt um túlkun í lögunum, að öðru leyti en því að vísað er í 

önnur gildandi lög um rétt á þjónustu.
125

 Enn hefur lítið reynt á lögin og því ekki vitað í raun hvaða 

gildi þau hafa.
126

 

Í lögum um Ríkisútvarpið ohf. nr. 6/2007 er ekki rætt um túlkun en ný lög um Ríkisútvarpið, 

fjölmiðil í almannaþágu (nr. 23/2013) innihalda kafla um textun og táknmálstúlkun þar sem kveðið er 

á um skyldu Ríkisútvarpsins til að texta í textavarpi og táknmálstúlka fréttir og annað sjónvarpsefni, 

þ.m.t. neyðarútsendingar. Í lögunum er tekið fram að Ríkisútvarpinu skuli heimilt að leggja sérstaka 

táknmálsfréttatíma niður ef aðalfréttatímar sjónvarps verða táknmálstúlkaðir í staðinn.
127

 Í mars 

síðastliðnum hóf svo Ríkissjónvarpið textavarpsútsendingar á íslenskum texta með fréttum á íslensku í 

aðalfréttatíma sínum, en þær hafa hingað til verið óaðgengilegar heyrnarskertum, þar eð einungis hefur 

verið texti með erlendum fréttum. Textinn er útbúinn fyrir fram, nema um beina útsendingu sé að 

ræða, þá er kallaður til rittúlkur. 

Fertugasta grein laga um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (nr. 19/2013) segja 

fyrir um að barn skuli fá ókeypis aðstoð túlks ef það ekki skilur eða talar það tungumál sem notað er 

við rannsókn og meðferð mála þar sem barn er grunað um brot á refsilögum.
128

 Lög um 

mannréttindasáttmála Evrópu 62/1994 segja sömuleiðis að maður sem grunaður er um refsivert brot 

skuli fá ókeypis aðstoð túlks ef hann hvorki skilur né talar málið sem notað er fyrir dómi.
129
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Lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til þess að staðfesta fyrir Íslands hönd Norðurlandasamning 

um félagslega aðstoð og félagslega þjónustu (nr. 66/1996) tilgreina rétt ríkisborgara norrænu landanna 

til að fá túlk eða þýðanda á/af íslensku, dönsku, finnsku, norsku eða sænsku þegar hann sendir 

stjórnvaldi annars staðar á Norðurlöndum skriflegt erindi í einstöku máli varðandi rétt til félagslegrar 

aðstoðar eða þjónustu.
130

 Auk þess er Norræni tungumálasamningurinn enn í gildi, en hann var gerður 

1987.
131

 Hann tryggir rétt ríkisborgara Íslands, Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar til að nota 

sína eigin tungu í öðru norrænu landi. Kveðið er á um að hið opinbera greiði kostnaðinn. Að lokum er 

í gildi Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi (nr. 10/1979) þar sem 14. gr. kveður 

á um réttindi manns til að fá ókeypis aðstoð túlks ef hann skilur ekki eða talar ekki það mál sem er 

notað fyrir dómi, ef hann er borinn sökum um glæp.
132

 

Lög um útlendinga 96/2002 kveða á um rétt til túlkunar. Frumvarp til nýrra laga um útlendinga 

var lagt fyrir Alþingi á 141. löggjafarþingi 2012–2013 en er enn ekki komið til 2. umræðu þegar þetta 

er ritað.
133

 Þar eru svipuð ákvæði um rétt útlendinga hérlendis til túlks og m.a. er lagt til að útlendingi 

sem sótt hefur um alþjóðlega vernd sé tryggð túlkaþjónusta svo hann geti haft samskipti við yfirvöld, 

en ekki síður talsmann sinn, og að hann geti fengið fjartúlkun ef túlkur er ekki tiltækur í landinu. Lög 

um málefni innflytjenda voru sett fyrir hálfu ári (nr. 116/2012). Þar er túlkun hvergi nefnd en í 

athugasemdum með frumvarpinu segir: 

 

Hvað varðar ákvæði um túlkaþjónustu fyrir innflytjendur er talið nauðsynlegt að fara heildstætt 

yfir túlkaþjónustu fyrir innflytjendur og að í kjölfarið verði mótuð stefna, til dæmis hvað varðar 
hæfi og menntun túlka og rétt til þjónustunnar. Ekki var talið heppilegt að hafa ákvæði um 

túlkaþjónustu í frumvarpinu enda ekki fjallað almennt um réttindi og skyldur innflytjenda að 

öðru leyti. Einnig þarf hér að hafa í huga að túlkaþjónusta fyrir innflytjendur snertir málefnasvið 
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fleiri ráðuneyta og æskilegt er að skoða málið heildstætt, til dæmis hvað varðar rétt til 

túlkaþjónustu á grundvelli stjórnsýslulaga, nr. 37/1993, og á grundvelli laga um stöðu íslenskrar 

tungu og íslensks táknmáls, nr. 61/2011. Við undirbúning frumvarpsins var talið æskilegt að 
heildarstefnumörkun um túlkaþjónustu fyrir innflytjendur yrði eitt af verkefnum í næstu 

framkvæmdaáætlun um málefni innflytjenda.
134

 

 
Fyllsta ástæða er til að taka undir þetta og hvetja yfirvöld til að flýta þeirri vinnu, enda ósamræmi 

mikið varðandi túlkaþjónustu almennt á Íslandi. Ekki hefur nægilega vel verið gætt að því að allir 

hópar sem þurfa túlkun (fólk af erlendu bergi brotið, heyrnarskertir, döff, daufblindir og í sumum 

tilvikum blindir og sjónskertir) njóti sömu réttinda. Þingsályktun var samþykkt árið 2008 um 

framkvæmdaáætlun í málefnum innflytjenda.
135

 Ályktunin var metnaðarfull, m.a. varðandi túlkun, en 

ljóst er að töluvert vantar upp á til að henni hafi verið hrint í framkvæmd. Skynsamlegt væri að 

samstilla tímasetningu heildarstefnumörkunarinnar annars vegar og tímaramma útboðssamninga á 

túlkun og lagfæringar í menntaúrræðum túlka hins vegar, svo fjármunir megi nýtast sem best um leið 

og gæði túlkunar verði sem mest. 

Auk ofantalins er stuttlega minnst á að túlka skuli fyrir erlenda gesti í lögum um þingsköp 

Alþingis 55/1991
136

 og talað er um kostnað við túlkun í lögum um evrópsk samstarfsráð í fyrirtækjum 

61/1999.
137

 Um verðmyndun sjálfstætt starfandi túlka gilda samkeppnislög
138

 og lög um 

virðisaukaskatt.
139

 

Auk þess bendir Margrét Steinarsdóttir á að í nokkrum lögum sé ekki kveðið beinlínis á um 

réttinn til túlkunar en af þeim sé engu að síður hægt að álykta að stjórnvaldi beri skylda til að veita 
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túlkun ef þörf krefur. Þetta eru lög um félagsþjónustu sveitarfélaga (nr. 40/1991), lög um 

almannatryggingar (nr. 100/2007), lög um sjúkratryggingar (nr. 112/2008) og stjórnsýslulög (nr. 

37/1993).
140

 Um lagalegt umhverfi nágranna okkar á Norðurlöndunum vísast til skýrslu Margrétar um 

túlkaþjónustu til innflytjenda. 

Í þessum lögum er áberandi að rétturinn til túlkunar vegna heyrnarskerðingar miðast við 

túlkunarformið en ekki við heyrnarskerðinguna, þannig að þeir sem eru heyrnarskertir, heyrnarlausir 

og daufblindir hafa ekki val um hvaða tegund túlkunar þeir þiggja.
141

 Einn viðmælenda í rannsókninni 

benti til dæmis á að daufblindir vilja líka geta valið rittúlkun, þeir eru ekki allir táknmælandi að 

upplagi. 
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4. Helstu gerðir túlkunar 

Hér verða kynntar helstu gerðir túlkunar sem rannsóknin tekur til. 

 

Ráðstefnutúlkun 

Fólk er gjarnt á að greina ekki á milli ráðstefnutúlkunar (e. conference interpreting) og 

samtímistúlkunar (e. simultaneous interpreting). Við vissar aðstæður getur ráðstefnutúlkun einnig 

verið fólgin í lotutúlkun eða hvísltúlkun, en báðar þær gerðir eru jafnframt notaðar í dómtúlkun og 

samfélagstúlkun. Túlkun gerir samskipti möguleg, ekki aðeins fyrir þá sem hafa takmarkaða eða enga 

þekkingu á hinu ráðandi tungumáli, eins og hælisleitendur eða heyrnarlausir Íslendingar, heldur einnig 

fyrir fólk sem skilur tungumálið sæmilega en hefur þörf fyrir að vera tekið alvarlega og þegar ekki er 

rúm fyrir neinn misskilning. Sú er ástæðan fyrir því að íslenskar sendinefndir hafa haft túlka í 

undirbúningi aðildarviðræðna við Evrópusambandið. 

 

Samtímistúlkun 

Samtímistúlkun eða snartúlkun (e. simultaneous interpreting) á ráðstefnum og fundum fer oftast 

þannig fram að framsögumaður eða ræðumaður (e. speaker) flytur mál sitt og talar í hljóðnema. Þeir 

sem tala sömu tungu og hann heyra ræðuna í hátölurum á staðnum. Jafnframt er hljóðið leitt inn í 

hljóðeinangraða túlkaklefa aftast eða til hliðar í salnum, þar sem túlkur hlustar á ræðuna og túlkar hana 

jafnóðum í hljóðnema. Túlkurinn hlustar á setningu sem sögð er á frummálinu (e. source language), 

skilur það sem sagt er, túlkar í huga sér á markmálið (e. target language), mátar hvort hann hefur 

túlkað rétt, flytur túlkun sína á setningunni á markmálinu, mátar aftur hvort hann hefur túlkað rétt og 

metur hvort hann þarf að leiðrétta eða ekki (e. monitoring and correction).
142

 Allt þetta gerir túlkurinn 

á meðan hann hlustar á ræðumanninn segja setningu númer tvö og leggur hana á minnið meðan hann 

túlkar setningu númer eitt. Athygli hans er sem sagt margskipt. Hann treystir á margar mismunandi 

gerðir af minni
143

 og þekkingu, t.d. á tungumálunum sem hann túlkar, menningu þeirra, efninu sem 
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hann túlkar og heiminum yfirleitt. Túlkur sem getur spáð aðeins fram í tímann hvert ræðumaður ætlar 

að fara á t.d. auðveldara með að byrja setningar sem hann getur botnað.
144

 Mál túlksins er svo leitt í 

heyrnartól sem áheyrendur (e. listeners) í sal hafa á eyrunum ef þeir ekki skilja ræðumann. Túlkurinn 

er alltaf örfáum sekúndum á eftir ræðumanni, oft 2-3 en allt upp í 10 sekúndum.
145

 Mikið magn 

erlendra rannsókna sýna að túlkun er einstaklega flókið ferli sem krefst bestu hugsanlegu ytri aðstæðna 

og vandlegs undirbúnings fyrirfram ef hún á að heppnast vel.
146

 Það sést m.a. á því að ráðstefnutúlkum 

er ekki gert að túlka lengur en 20 mínútur í einni lotu. Þess vegna vinna túlkar í lengri verkefnum 

yfirleitt saman í tveggja eða þriggja manna teymum. 

Daniel Gile er einn af mörgum sem hefur sett fram líkan af túlkunarferlinu. Álagslíkan hans (e. 

effort model) hefur alhliða skírskotun, að því leyti að hægt er að heimfæra það á nánast hvaða athöfn 

sem er. Líkanið gengur út frá því að sérhver túlkur hafi ákveðna hámarksvinnslugetu. Við 

samtímistúlkun eru sérstakir þættir sem valda álagi. Í fyrsta lagi eru það hlustun og greining frumtexta, 

í öðru lagi framleiðsla marktexta, í þriðja lagi minnisþættir og í fjórða lagi samhæfingarálag. Sérhver 

álagsþáttur má ekki fara yfir hámarksgetu túlksins á viðkomandi sviði og samanlagðir álagsþættir 

mega ekki verða meiri en heildargeta túlks til að túlka. Annars hættir hann að ráða við verkefnið. Í 

framhaldi af þessu setti Gile fram sk. línudanskenningu (e. tightrope hypothesis) þess efnis að túlkar 

vinni venjulegast þétt við endimörk hámarksvinnslugetu sinnar. Þannig megi útskýra hvernig litlir 

dropar eins og nöfn, tölur og flókin tæknihugtök geti fyllt mælinn þannig að túlkurinn sé alveg sleginn 

út af laginu um tíma. Sérstaklega á þetta við um samtímistúlkun.
147

 Af þessu má draga tvennan 

lærdóm. Í fyrsta lagi að þegar túlkun gengur vel starfar túlkurinn örugglega undir hámarksgetu sinni. 
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Það ætti að stuðla að góðri túlkun. Í öðru lagi að notendaleiðbeiningar og menntun viðskiptavina geti 

fallið undir góðar starfsvenjur (e. best practises). Ef vel er farið með túlkinn og honum ekki ætlað um 

of má spara fé og fyrirhöfn eins og vikið er að annars staðar í þessari ritgerð. 

Þegar fólk horfir á túlk túlka lætur það lítið yfir sér, en af lýsingunni hér að ofan má ráða að 

ferlið er verulega flókið. Ráðstefnutúlkun, sérstaklega samtímistúlkun, hefur verið rannsökuð mikið af 

fræðimönnum úr mörgum mismunandi greinum. Sérstaklega hefur þeim reynst erfitt að kortleggja 

hvað það er sem gerist innra með túlkinum á meðan hann túlkar, þ.e. hvernig sjálf túlkunin fer fram, 

en mun auðveldara er að skrá og mæla það sem fer inn (frummálið) og það sem kemur út (markmálið). 

Marghliða (e. multilateral) túlkun fer fram á stórum alþjóðlegum ráðstefnum, hjá 

alþjóðastofnunum, þjóðþingum margtyngdra (e. multilingual) þjóða og annars staðar þar sem mörg 

tungumál eru töluð. Það getur það orðið nokkuð flókið. Stundum þarf að millitúlka (e. relay 

interpreting), þannig að efnið er tvítúlkað gegnum tengimál (e. pivot). Sem dæmi má nefna að ef 

enginn getur túlkað beint úr rúmensku á íslensku má túlka af rúmensku á ensku og úr enskunni á 

íslensku. Sem fyrr segir mæla stærri alþjóðastofnanir gegn því að túlkar túlki af móðurmáli sínu.
148

 Á 

hinn bóginn geta þjóðir sem tala „lítil“ tungumál, eins og til dæmis Íslendingar, ekki leyft sér að 

standa fast á þessu, þar sem túlka skortir sem geta túlkað af hinu fágæta tungumáli. Þá er gjarnan 

gripið til þess ráðs að láta íslenska túlkinn túlka í „öfuga átt,“ sem Steinunn Haraldsdóttir hefur kallað 

venditúlkun
149

 (e. retour interpretation), þannig að hann túlkar af íslensku á annað mál. Háskóli 

Íslands gerir þá kröfu til meistaranema í ráðstefnutúlkun að þeir geti túlkað af íslensku á ensku.
150

 

Fyrir kemur að sett er upp ósamhverf (e. asymmetric) túlkun, þar sem allir ræðumenn geta talað 

á eigin móðurmáli en einungis er túlkað á fá tungumál fyrir áheyrendur í salnum, t.d. ensku, þýsku, 

frönsku eða spænsku. Þetta er gert vegna þess að margir eiga auðvelt með að skilja eitthvert af „stóru“ 
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tungumálunum en treysta sér samt ekki í ræðuhöld á þeim. Þetta fyrirkomulag krefst mun færri túlka 

en ef öll tungumál þátttakenda eru túlkuð á öll tungumál hinna þátttakendanna.
151

 

Fjartúlkun (e. remote interpreting, videoconferencing) ryður sér nú til rúms. Hún hefur til 

dæmis verið reynd hjá Evrópusambandinu vegna þess að aðildarríkin eru orðin svo mörg að húsnæðið 

rúmar ekki lengur túlkaklefa fyrir öll tungumálin. Þá er aðstaða túlkanna höfð annars staðar en inni í 

sjálfum þingsalnum og þeir fylgjast með ræðumanni og áheyrendum í sal á stórum skjáum. Að því 

gefnu að hljóð- og myndgæði séu ásættanleg hefur, þrátt fyrir tregðu túlka við að taka þessa 

tækninýjung upp, ekki tekist að sanna að sjálf túlkunin sé verri.
152

 

Hvísltúlkun (e. whispered interpreting, f. chuchotage) er eins konar samtímistúlkun sem fer 

þannig fram að túlkurinn situr þétt við hlið hlustanda og talar lágum rómi jafnóðum í eyra hans. 

Þannig má komast af með samtímistúlkun fyrir 1-2 áheyrendur án tæknibúnaðar. Þessi tegund túlkunar 

er notuð á fundum innan ráðstefnutúlkunar en einnig í dómtúlkun og samfélagstúlkun. Hvísltúlkun í 

lengri tíma getur reynt á röddina. 

 

Lotutúlkun 

Lotutúlkun (e. consecutive interpretation) felst í því að ræðumaður og túlkur tala til skiptis og þarf þá 

ekki neinn tæknibúnað til að aðskilja raddir þeirra. Ein lota ræðumanns á frummálinu þangað til 

túlkurinn tekur við og endurtekur á markmálinu getur verið brot úr setningu og upp í nokkurra mínútna 

löng. Þegar túlkurinn hefur lokið sér af heldur ræðumaður áfram með næstu lotu ræðu sinnar. 

Túlkurinn getur tekið glósur til að styðjast við. Misjafnt er hvort lotutúlkar nota glósur eða ekki 

þegar þeir túlka. Það er erfitt fyrir túlk að muna meira en þrjár setningar í einu.
153

 Þá er gott að hafa 

eins konar ytra minni á blaði, til dæmis fyrir tölur og nöfn
154

 og hneigjast túlkar því til að punkta slíkt 
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hjá sér um leið og þeir heyra það, hvort sem þeir hafa lært sérstaka glósutækni eða ekki. Þeir geta þá 

beint kraftinum í að túlka frekar en að reyna að muna töluna eða nafnið. Glósutækni er kennd í 

ráðstefnutúlkanámi víða, m.a. í Háskóla Íslands. Hún felst í því að á meðan ræðumaður talar skrifar 

túlkurinn tákn og orð á kerfisbundinn hátt. Kerfið hefur ákveðna grunnþætti en hver túlkur lagar það 

svo að sínum þörfum. Þetta er ólíkt hraðritun, því túlkurinn glósar hugmyndir en ekki orðrétt það sem 

sagt er. Í dag er tæknin reyndar orðin slík að með stafrænum pennum geta lotutúlkar fengið 

endurspilun á ræðu ræðumanns í eyrað meðan þeir flytja túlkun sína, þannig að þeir þurfa mun síður 

að treysta á minnið en þeir hafa þurft að gera hingað til.
155

 

Innan ráðstefnutúlkunar hentar lotutúlkun vel fyrir tækifærisræður og stuttar tölur. Tíminn sem 

fundahöld taka með lotutúlkun lengist töluvert þar sem ræðan er í raun tvítekin, en ætlast er til að 

túlkunin taki um ¾ af upphaflegum tíma ræðunnar þar sem túlkurinn túlkar hugmyndirnar en ekki orð 

fyrir orð, tekur saman og sléttar úr hnökrum og ýmsum smáatriðum sem óþarfi er að endurtaka. 

Samtalstúlkun (e. dialogue interpreting) er tvíhliða (e. bilateral) lotutúlkun, þar sem túlkað er 

fram og til baka milli A- og B-máls. Það er oft gert í viðskiptatúlkun (e. business interpreting), 

milliríkjatúlkun (e. diplomatic interpreting) og samfélagstúlkun (e. community interpreting). 

Íslendingar sem vinna á alþjóðlegum vettvangi sem ráðstefnutúlkar raddmála eru örfáir. Háskóli 

Íslands hefur þó tekið upp tveggja ára nám í ráðstefnutúlkun á meistarastigi þar sem gert er ráð fyrir 

útskrift fyrstu nemanna árið 2013. Þetta var gert í kjölfar aðildarumsóknar Íslendinga að 

Evrópusambandinu. Að túlka er ákveðin tækni. Getan til að túlka er þó ekki eingöngu tækni og hún er 

ekki öllum gefin. Margir sem eru tvítyngdir eða góðir þýðendur ráða til dæmis ekki við túlkun svo vel 

sé. Til að komast inn í ráðstefnutúlkanám þarf að fara í gegnum hæfnispróf, svo dæmi sé nefnt. Þeir 

sem hafa getuna til að túlka þurfa að þjálfa þann hæfileika lengi áður en þeir verða færir túlkar, enda 

hefur á gamansömum nótum verið bent á að eyrun séu ekki mikilvægasta verkfæri túlksins, eins og 

margir telja, heldur allt höfuðið.
156
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Túlkaklefar 

Til eru ferðahljóðkerfi sem gera túlkum kleift að fylgja hópum, t.d. í skoðunarferð, en alla jafna fer 

ráðstefnutúlkun fram í klefa. Túlkaklefar (e. interpretation booths) fyrir ráðstefnutúlkun eru tvenns 

konar. Annars vegar innbyggðir klefar sem helst þarf að gera ráð fyrir strax við upphaf hönnunar 

ráðstefnuaðstöðunnar. Til er alþjóðlegur staðall um kröfur sem gerðar eru til innbyggðra túlkaklefa (e. 

fixed eða built-in booths), ISO 2603.
157

 Hins vegar eru til lausir klefar (e. mobile booths) sem hægt er 

að færa milli staða til að setja upp bráðabirgðaaðstöðu til túlkunar. Um gerð þeirra og staðsetningu 

gildir staðallinn ISO 4043.
158

 Staðlarnir eiga að tryggja viðunandi vinnuaðstæður fyrir ráðstefnutúlka. 

Mikilvægt er að túlkaklefar séu rétt staðsettir innanhúss þannig að túlkarnir sjái vel yfir 

ráðstefnusalinn, til ræðumanns og sýningartjalds. Þeir eiga að vera hljóðeinangraðir, nægilega stórir til 

að rúma vinnuaðstöðu fyrir a.m.k. tvo túlka og með aðgengi fyrir fatlaða, vel loftræstir með hljóðlátri 

loftræstingu og hitastýringu, með dagsljósi, raflýsingu og borðum, stólum og hljóðkerfi af ákveðinni 

gerð. Á vefsíðu AIIC, Alþjóða túlkasamtakanna, má sjá útdrátt úr stöðlunum, góð ráð frá reyndum 

túlkum,
159

 dæmi um dýr mistök í hönnun ráðstefnuaðstöðu
160

 og leiðbeiningar til hönnuða.
161

 

Á Íslandi eru innbyggðir klefar á nokkrum stöðum, á stærri hótelum og í tónlistar- og 

ráðstefnuhúsinu Hörpu. Þeir sem hafa tekjur af ráðstefnuhaldi ættu að geta séð sér hag í að auglýsa að 

túlkaklefar uppfylli staðla, en á sama tíma og Reykjavík er markaðssett erlendis sem ráðstefnuborg
162
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sýna niðurstöður úttektar að innbyggðir klefar hérlendis standa ekki undir þeim kröfum sem 

Evrópusambandið gerir til túlkaklefa, m.a. hvað varðar staðsetningu, útsýni, hljóðeinangrun, lýsingu 

og loftræstingu.
163

 

Loftgæði eru eitt af þeim atriðum sem skipta mjög miklu máli fyrir allar tegundir túlkunar. 

Loftlaus túlkaklefi, reykfyllt herbergi eða yfirfull kennslustofa veldur því að gæði túlkunar hjá góðum 

túlki hrapa fljótt. Í rannsókn AIIC frá árinu 2001 kom í ljós að koltvísýringsmagn, hita- og rakastig í 

nær öllum túlkaklefum í úrtakinu var utan marka þegar leið á vinnudaginn, þ.e. lélegt eða óásættanlegt 

skv. ISO-stöðlum. Ástandið var sýnu verra í færanlegum klefum en innbyggðum, en lausu klefarnir 

voru allir smíðaðir skv. ISO-staðli.
164

 Það eru sláandi niðurstöður að meira að segja ISO-staðlaðir 

klefar tryggi túlkum ekki fullnægjandi vinnuaðstöðu. Það ætti að verða hönnuðum, tæknimönnum og 

umsjónarmönnum húsnæðis hvatning til að varast að líta svo á að sé hægt að komast af með eitthvað 

minna en staðlaða klefa og þeir ættu jafnvel að ganga lengra en staðlarnir í að uppfylla gæðakröfur. 

Þar sem ekki eru settir upp túlkaklefar búa ráðstefnutúlkar við slakar vinnuaðstæður. 

Tækjabúnaði er komið upp til bráðabirgða, oft á ótrúlegustu stöðum innanhúss, þar sem óvíst er að 

túlkarnir hafi hreint loft, nægilegt hljóð til að heyra í ræðumanni eða nægilegan vinnufrið til að geta 

einbeitt sér. Rápandi fólk, þó það rápi hljóðlaust, er truflun. Það kom í ljós í túlkafylgd meðan á 

rannsókninni stóð að þrátt fyrir að taka að sér túlkun við ótrúlegustu aðstæður inna ráðstefnutúlkar 

hana meistaralega af hendi. Kemur það heim og saman við þá mynd sem aðrir túlkar sýndu í 

rannsókninni, að þeim er annt um viðskiptavini sína og vinna þau verk sem þarf að vinna án þess að 

láta slá sig út af laginu. 
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Dómtúlkun 

Í Íslenskri orðabók er ekki minnst á dómtúlkun en dómtúlkur skýrður svo: „maður sem með sérstöku 

prófi er fullgildur til að túlka fyrir rétti“.
165

 Dómtúlkar túlka við skýrslutökur og yfirheyrslur hjá 

lögreglu og fyrir dómi. Dómtúlkar eru langelsta fagvædda túlkastétt á Íslandi og fá réttindi að 

undangengnu hæfnisprófi, eins og fram hefur komið, en ekki er um sérstaka menntun að ræða. Hægt er 

að velta fyrir sér hvort ástæða er til að taka slíkt nám upp að erlendri fyrirmynd eða koma því fyrir 

innan ráðstefnutúlkanáms í Háskóla Íslands. Einnig hvort útskrifaðir ráðstefnutúlkar með meistarapróf 

frá háskóla ættu að þurfa að undirgangast hæfnispróf eða hvort fimm ára háskóla og endurtekin próf í 

túlkun gætu talist fullnægjandi sönnun fyrir hæfni þeirra til dómtúlkunar. 

Í þessari ritgerð er dómtúlkun flokkuð sem sérstakur flokkur, þó sums staðar teljist hún ýmist til 

ráðstefnutúlkunar eða samfélagstúlkunar. Dómtúlkun er vissulega samtalstúlkun, oftast lotutúlkun, en 

það sem aðgreinir hana frá annarri samfélagstúlkun er að meiri kröfur eru gerðar til þýðingar frá orði 

til orðs en til túlkunar hugmynda eða hlutverks dómtúlksins sem menningarmiðlara
166

 og minni kröfur 

um styttingu en í lotutúlkun ráðstefnutúlka. Í dómtúlkun eru loturnar yfirleitt stuttar, ekki nema 5-10 

sekúndur,
167

 sem er töluvert styttra en þegar ráðstefnutúlkar lotutúlka. 

Hvísltúlkun er beitt í dómtúlkun, t.d. í þeim tilvikum sem túlkur situr hjá erlendum sakborningi 

og túlkar réttarhaldið fyrir hann, en lotutúlkar upphátt þegar spurningum er beint sérstaklega til 

sakbornings. 

Símatúlkun (e. telephone interpreting) og myndsímatúlkun (e. videophone interpreting) eru enn 

eitt form fjartúlkunar. Þær fara þannig fram að túlkurinn er á einum stað og annar eða báðir aðilar sem 

hann túlkar fyrir eru annars staðar og hann túlkar í gegnum síma eða myndsíma. Dóm- og 

lögreglutúlkun geta farið fram á þennan hátt, t.d. ef ekki er túlkur í viðkomandi tungumáli hérlendis en 

hægt er að ná símasambandi við túlk erlendis eða ef ekki er túlkur hérlendis sem er ótengdur þeim sem 

þarf að túlka fyrir. 
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Lestúlkun 

Fyrir kemur að túlkar þurfa að þýða munnlega skrifaðan texta. Flestir kannast við það úr eigin 

tungumálanámi í grunnskóla að þýða munnlega fyrir kennarann upp úr kennslubók. Það gerist t.d. víð 

undirritun skjala á borð við kaupsamninga og við skýrslutöku hjá lögreglu. Þá hefur einstaklingur 

gefið skýrslu og þegar hún hefur verið skrifuð upp og prentuð les túlkurinn skýrsluna og þýðir 

jafnóðum og hann les svo einstaklingurinn geti vitað hvað hann er í þann veginn að fara að undirrita. 

Á ensku kallast þetta sight translation, sem gæti útlagst sjónþýðing á íslensku. Pöchhacker skilgreinir 

þetta sem eina gerð samtímistúlkunar og telur sight interpreting vera betra hugtak,
168

 sem á íslensku 

mætti kalla lestúlkun. 

Töluverður munur er á þessu og venjulegri þýðingu, þar sem túlkurinn hefur ekki sama tíma og 

þýðandinn til að skipuleggja útlit og byggingu marktextans, leiðrétta, endurskoða, fletta upp og leita 

sér aðstoðar með vandamál.
169

 Mál túlksins einkennist af þögnum, tróði (hljóðum á borð við „eee“, 

„ööö“ „emm“ o.s.frv.), endurtekningum og viðgerðum þar sem túlkurinn endurtekur það sem hann 

hefur þegar sagt en breytir því um leið til hins betra.
170

 

Komið hefur í ljós að sjónræn truflun (e. visual interference) hefur áhrif á lestúlkun. Truflunin 

verður vegna þess að hinn skrifaði frumtexti er til staðar allan tímann meðan túlkurinn vinnur upp úr 

honum og því neðar sem túlkurinn kemur í textann, því meiri verður truflunin. Lestúlkun fyrstu 

efnisgreinar er því léttust og efnisgreinar númer tvö þyngri, óháð þyngd sjálfs textans. Rannsóknir á 

augnhreyfingum styðja þessar niðurstöður, meira er um hik og ósamfellur í annarri efnisgrein en 

fyrstu. Ekki hefur orðið vart við þessa truflun í skriflegri þýðingu
171

 og ljóst er að mikill munur er á 

skilvitlegum ferlum sem í gangi eru í lestúlkun annars vegar og samtímistúlkun hins vegar.
172

 Af þessu 
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mætti álykta að þegar mikið liggur við væri skynsamlegt að skipta innihaldi ritaðs texta sem kemur til 

lestúlkunar á fleiri síður en ella. 

 

Samfélagstúlkun 

Hugtakið samfélagstúlkun er ekki vel skilgreint og menn ósammála um hvað það þýðir. Margar gerðir 

samfélagstúlkunar eru til og mörg orð notuð um mismunandi undirgreinar hennar. Stigsmunur er á 

nokkrum gerðum samfélagstúlkunar. Í fyrsta lagi er túlkun orð fyrir orð, sem hægt væri að kalla 

munnlega þýðingu (e. word-for-word translation). Í öðru lagi er menningarmiðlun (e. cultural 

mediation, cultural brokering), þar sem túlkurinn túlkar ekki bara orðin sem sögð eru, heldur einnig 

menningarmun þeirra sem ræða saman, til að skapa skilning. Í þriðja lagi getur túlkurinn verið 

málsvari eða talsmaður þess sem er í málminnihluta, eins konar hjálpartúlkur (e. client‘s advocate). 

Þetta er sums staðar gert í innflytjendamálum og á sjúkrahúsum, þar sem sjúkrahúsið jafnvel fastræður 

túlkinn til að vera sjúklingunum til aðstoðar við að sækja greiningu og meðferð. Þetta getur einnig átt 

við um sjálfboðna túlka sem til dæmis fylgja ættingja til læknis. Í fjórða lagi ber túlkurinn hluta af 

ábyrgðinni á afgreiðslu mála, mati á stöðu nemenda eða meðferð sjúklinga (e. therapeutic co-

responsibility).
173

 Mikilvægt er að það sé fyrirfram skilgreint hvert þessara hlutverka túlkurinn hefur á 

hendi. Í þessari ritgerð og tilheyrandi leiðbeiningum er yfirleitt gert ráð fyrir að samfélagstúlkurinn sé í 

hlutverki menningarmiðlara, enda er það algengasta fyrirkomulagið hér á landi. 

Hvísltúlkun er oft beitt í samfélagstúlkun, t.d. á foreldrafundum í skólum og leikskólum, þar 

sem túlkurinn situr hjá 1-2 foreldrum af erlendum uppruna og túlkar dagskráratriði. Símatúlkun og 

myndsímatúlkun falla oft undir hatt samfélagstúlkunar. 

Samfélagstúkun, t.d. táknmáls-, rit- og daufblindratúlkun og túlkun fyrir nýbúa, er mjög 

mikilvæg fyrir viðkomandi einstaklinga. Hún gefur þeim frelsi, sjálfstæði, lífsgæði, aðgang að 
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menntun og framhaldsmenntun og möguleika á virkri þátttöku í samfélaginu.
174

 Allt eru þetta atriði 

sem meirihluti Íslendinga telur sjálfsögð, en eru það ekki nauðsynlega. Það eru mörg sjónarhorn á 

samfélagstúlkun, t.d. að hún kosti skattborgarana og sé til óþurftar. Ef öllu er á botninn hvolft er það 

þó sennilega röng ályktun, því samfélagið allt græðir, fjárhagslega og á marga aðra vegu, á því að 

viðkomandi einstaklingum líði vel og að þeir séu vel menntaðir, virkir á vinnumarkaði og virkir í 

samfélaginu. Ef þeir fara þess á mis er samfélagið fátækara og hætta á að kostnaðurinn verði meiri í 

krónum talið við umönnun og afleidd vandamál. Ekki þarf nema ofurlítinn misskilning í mæðravernd 

til að fóstur eða barn skaðist eða fái ekki rétta meðferð. Slíkt getur kostað skattborgara háar upphæðir í 

krónum talið þegar fram í sækir. Þá eru ótalin tilfinningalegur skaði og glötuð lífsgæði. 

Menningartúlkun er mikilvæg í þessu samhengi. Sem dæmi má taka að í sumum hlutum heimsins telst 

það merki um góða heilsu ef börn eru feit, þegar hér gæti það talist vísbending um efnaskiptasjúkdóm. 

Ef enginn áttar sig á þessum menningarmun er hætta á rangri greiningu og meðferð.
175

Viðskiptavinir 

samfélagstúlka raddmála eru aðallega nýbúar og hælisleitendur sem dvelja hér um lengri tíma. Einnig 

þarf af og til að túlka fyrir aðra, t.d. ferðamenn sem stoppa hér stutt og þurfa túlkun í einhvers konar 

samskiptum, t.d. ef slys verður eða veikindi koma upp. Innflytjendur af fyrstu og annarri kynslóð voru 

9,1% mannfjöldans á Íslandi 1. janúar 2013. Hlutfallið fór upp fyrir 12% á Vestfjörðum og 

Suðurnesjum. Pólverjar eru 36,1% innflytjenda, en næstfjölmennasti hópurinn eru Litháar, 5,4%. Auk 

þessa fólks eru margir með erlendan bakgrunn, þ.e. annað foreldra er erlent. Af öllum innflytjendum 

búa 66,9% á höfuðborgarsvæðinu.
176

 Af Reykvíkingum eru 11,1% innflytjendur en fyrir áratug var 

hlutfallið 5,5%. Í borginni búa tæplega 120.000 manns, af alls 130 þjóðernum.
177

 Innflytjendur búsettir 

í borginni eru fleiri en 13.000. Nú eru Pólverjar í Reykjavík nær tífalt fleiri en fyrir tíu árum.
178

 Af 

                                                             
 
174

 „Att beställa och använda tolk,“ lärtecken.se, sótt 13. apríl 2013, 

http://www.lartecken.se/tolkanvandarkurs/text/pdf%20texter/ATT%20ANVÄNDA%20OCH%20BES
TÄLLA%20TOLK.pdf. 

 
175

 Bischoff og Loutan, Other words, 25. 
 
176

 „Innflytjendum fjölgar lítillega,“ Hagstofa Íslands, sótt 15. apríl 2013, 

http://www.hagstofa.is/Pages/95?NewsID=9569. 

 
177

 Fréttablaðið, „Borgarbúar af 130 þjóðernum,“ 17. apríl 2013, forsíða. 

 



54 
 

þessu má ætla að þörfin fyrir túlkun af ýmsu tagi, sérstaklega samfélags- og dómtúlkun, sé töluverð og 

hafi aukist mjög á stuttum tíma.  

Þrátt fyrir þessar háu tölur voru túlkar í viðtölum sammála þegar þeirri hugmynd var varpað 

fram að erlendir ríkisborgarar á Íslandi væru ekki sterkur þrýstihópur. Þó auðvitað sé ekki hægt að 

alhæfa um svona stóran hóp má segja að hann sé í eins konar sjálfheldu. Hann á bágt með að krefjast 

réttar síns, til dæmis til túlkunar, fyrr en þeim rétti er einmitt fullnægt, til dæmis með túlkun. Þetta er 

ef til vill hluti af þeim vanda sem tengist samfélagstúlkun raddmála. Nýbúum hefur fjölgað gífurlega 

hérlendis og kerfið og löggjöfin hefur ekki náð að fylgja þeirri þróun nægilega vel eftir. Hluti nýbúa 

lærir íslensku ekki það vel að þeir komist vel af án túlkunar, jafnvel eftir langa búsetu hér. 

Túlkun fyrir börn þarfnast sérstakrar þekkingar, þar sem þarf að koma til móts við takmarkaðan 

málþroska þeirra. Ekki er algengt að túlkað sé fyrir börn, en ef tilefni er talið til þess er það gjarnan 

vegna þess að um mjög alvarlegt mál er að ræða. Kerfið miðar ekki við réttindi barns, heldur ákvörðun 

foreldra, en erlendir foreldrar ofmeta oft íslenskukunnáttu barna sinna eða vilja ekki að túlkur túlki 

fyrir það án þess að þeir fái að vera viðstaddir.
179

 

Ekki má svo gleyma að á hinum enda samskiptanna eru svo að sjálfsögðu Íslendingar sem eiga 

íslensku að móðurmáli. 

Túlkurinn er í þeirri stöðu að vera sá eini sem skilur allt sem sagt er, veltiásinn milli hinna 

tveggja sem tala saman. Viðmælendur í rannsókninni nefndu margir að túlkurinn er oft sá eini sem veit 

að það er misskilningur í gangi. Misskilningurinn getur verið efnislegur eða menningarlegur og snúist 

um eitthvað sem ekki er sagt upphátt. Túlkurinn er þá í lykilstöðu og verður að velja hvort hann á að 

halda áfram að túlka það sem sagt er eða stöðva samtalið og leiðrétta misskilninginn. Misjafnt er hvort 

er viðeigandi að gera og erfitt getur verið að vita hvað er rétt val í hvert sinn. Það breytir ekki því að 

þátttakendur í hinu túlkaða samtali verða að vita af þessum möguleika, því yfirleitt er byrjað á að 

útskýra að túlkur bæti ekki við frá eigin brjósti eða gefi álit sitt. Fólk gæti þá haldið að túlkurinn taki 

aldrei af skarið og skerist aldrei í leikinn. Hlutverk túlksins er þó að þjóna samtalinu og að skapa 
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skilning. Túlkunin er í raun misheppnuð ef ekki tekst að skapa skilning og því verða samtalstúlkar að 

hafa rétt á að grípa inn í. 

Tilfinningar geta haft mikil áhrif á túlkuð samskipti, jafnvel þó umræðuefnið sé mjög 

hlutbundið og tilfinningarnar aldrei nefndar á nafn. Þeir sem þurfa túlk eru oft í aðstæðum sem þeir 

völdu sér ekki sjálfir og eiga áföll og erfiðleika að baki. Ofan á það bætist ástæðan fyrir því að þeir eru 

komnir í þetta viðtal sem þarf að túlka, en hún er oftar en ekki að þeir eiga við einhvers konar 

vandamál að etja sem þarf að leysa úr með aðstoð túlks.
180

 Það eitt að hafa heimþrá getur verið nógu 

erfitt. Þar af leiðandi skiptir máli að fulltrúar málmeirihlutans muni eftir að setja sig í spor þess sem 

þeir ræða við. Ekki nóg með það, heldur er túlkurinn oft af sama uppruna og hefur jafnvel sömu 

reynslu að baki, sem getur haft áhrif á tilfinningar hans meðan hann túlkar. Bahadır segist aldrei vera 

„bara-túlkur“ (þ. „Nur-Dolmetscherin“)
181

 heldur er hún alltaf þegar hún túlkar manneskja með 

ákveðinn bakgrunn, þjóðerni, reynslu og skoðanir. Það gæti haft áhrif á túlkunina sjálfa. Auk þess 

getur túlkurinn upplifað tilfinningar tengdar efninu sem verið er að túlka, eins og nefnt hefur verið, 

óháð þjóðerni og menningu, heldur vegna þess að túlkurinn er manneskja að túlka sammannlega 

reynslu.  

 

Menntun í samfélagstúlkun 

Menntun í samfélagstúlkun hérlendis er brotakennd og langt frá því að vera fullnægjandi. Margir 

túlkar hafa einungis lokið örfárra klukkustunda námskeiðum, meðan aðrir hafa lengra nám að baki. 

Háskóli Íslands fór af stað með 60 eininga diplómanám í samfélagstúlkun árið 2009
182

 en einungis 

einn hópur hefur farið í gegnum það. Menntaskólinn á Ísafirði hefur hannað 30 eininga nám í 

samfélagstúlkun sem tekur þrjár annir en það er ekki reglulega í boði.
183

 Mímir býður 80 stunda 
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tilraunanám í samfélagstúlkun fyrir túlka af erlendum uppruna á vorönn 2013.
184

 Ástæða er til að 

hvetja yfirvöld til að marka stefnu hvað þetta varðar af festu, svo hægt sé að ganga að námi sem vísu 

og menntuðum túlkum sem vísum. 

Samfélagstúlkun á Íslandi virðist vera í vítahring. Menntun og færni samfélagstúlka er ekki 

metin að verðleikum. Til dæmis eru í kröfum um gæði þjónustu í útboðslýsingu Ríkiskaupa fyrir 

síðasta rammasamning um almenna túlkaþjónustu engar skilgreiningar settar fram á því hvað felst í 

gæðum. Allir túlkar eru þannig lagðir að jöfnu hvað varðar laun og frammistöðu.
185

 Einn viðmælenda í 

rannsókninni lagði til þrepaskiptingu í menntun og launum, þannig að hægt sé að fá áreiðanlega túlka í 

verkefni þar sem allt veltur á túlkuninni, t.d. barnaverndarmálum og að ríkisstofnunum sem aðild eiga 

að útboðssamningnum sé gert að láta þá ganga fyrir þegar það á við. Sem dæmi má nefna að 

táknmálstúlkar í Bandaríkjunum hafa stigskipta menntun.
186

 Það þyrfti að vera svigrúm fyrir túlka til 

að mennta sig í t.d. túlkun í heilbrigðisgeiranum eða geðverndarkerfinu.
187

 

Á sama tíma og ekki eru gerðar gæðakröfur geta túlkar ekki gengið að námi vísu svo þeir geti 

menntað sig í faginu. Hvatinn til menntunar er lítill, þar eð hvorki fást réttindi né umbun í hærri 

launum fyrir vikið. Þar með getur reynsla og mannauður farið forgörðum sem fengist með vel 

menntuðum túlkum sem haldast í stéttinni og gætu haft túlkun að aðalstarfi. Hið opinbera hefur sett 

sjálft sig í klemmu, þar sem hæpið er að krefjast menntunar af túlkum meðan ekki er boðið upp á nám 

í túlkun. Mál þetta er ekki einfalt og vafalaust enginn sem ætlar sér að gera illa við túlka eða 

innflytjendur. Í stétt samfélagstúlka eru vissulega margir mjög góðir túlkar, en einnig túlkar sem ljóst 

er að ekki valda verkefninu. Einkareknar túlkamiðlanir gera einnig margt vel og af metnaði. Afstaða 

hins opinbera til þjónustu við innflytjendur sem borga hér skatta og skyldur er hins vegar gagnrýni 
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verð. Með því að láta hjá líða að taka stefnumótandi ákvörðun um að gera vel er tekin stefnumótandi 

ákvörðun um að gera ekki vel. 

 

Táknmálstúlkun 

Í Íslenskri orðabók er táknmál skýrt á eftirfarandi hátt: „merkjakerfi (einkum handahreyfingar og 

látbragð) sem heyrnarskertir nota í tjáskiptum í stað talmáls“
188

 en táknmálstúlkun eða táknmálstúlkun 

eru ekki tilgreind sem uppflettiorð. 

Framan af bar táknmálstúlkun sömu einkenni og önnur samfélagstúlkun, þ.e. að einhver náinn 

tók að sér hjálparhlutverk við hinn heyrnarlausa. Eftir ráðstefnu sem haldin var í Mílanó árið 1880 var 

heyrnarlausum víða um heim bannað að nota táknmál á þeirri forsendu að varalestur og raddmál 

meirihlutans væru æskilegri en táknmálið. Þessi stefna kallaðist óralismi. Valgerður Stefánsdóttir 

bendir á að þetta hafi vafalaust verið gert í góðri trú en eftir sögulega endurskoðun séu aðferðir á borð 

við þessa taldar til málútrýmingar.
189

 Síðla á 20. öld lagðist þessi skoðun smám saman af og 

táknmálið, sem heyrnarlausir höfðu notað sín á milli þrátt fyrir bannið, öðlaðist æ meiri 

viðurkenningu. Farið var að líta á táknmál sem fallegt mál með fullkominni málfræði, stunda 

málvísindalegar rannsóknir á því, kenna það heyrandi fólki og mennta túlka. Á Íslandi tóku 

táknmálstúlkar formlega til starfa árið 1986 í tengslum við norræna menningarhátíð heyrnarlausra.
190

 Í 

kjölfarið opnuðust heyrnarlausum ýmsar dyr í íslensku samfélagi, sem áður höfðu verið lokaðar. 

Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra var sett á fót árið 1991 eins og fyrr segir. Háskóli 

Íslands stofnaði svo námsbraut til BA-prófs í táknmálsfræðum og táknmálstúlkun árið 1994. Fyrstu 

háskólamenntuðu táknmálstúlkarnir útskrifuðust þremur árum síðar.
191

 

Táknmálstúlkun er í flestum tilvikum samfélagstúlkun. Staða táknmálstúlkunar annars vegar og 

samfélagstúlkunar raddmála er þó svo ólík að fjalla verður um þær hvora í sínu lagi. Bæði er það 
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vegna mismunandi menntunar túlka og ólíkrar stöðu málanna í lagalegu tilliti, því táknmálið hefur 

verið viðurkennt með lögum sem móðurmál heyrnarlausra Íslendinga. Þó táknmálstúlkun falli undir 

flokkunarhatt samfélags- og samtalstúlkunar er hún í raun ekki lotutúlkun heldur samtímistúlkun. 

Ástæðan er sú að táknmálið er sjónrænt en talmálið hljóðrænt og því hægt að horfa á táknmál og 

raddtúlka um leið eða hlusta á talmál og táknmálstúlka um leið, án þess að þessar tvær rásir trufli hvor 

aðra. Sé um tvö raddmál að ræða trufla þau hvort annað, nema frummál og markmál séu aðskilin eins 

og þegar ráðstefnutúlkur túlkar í túlkaklefa. 

Samfélag döff á Íslandi telur tæplega 200 manns.
192

 Táknmálstúlkar túlka mikið í skólakerfinu, 

allt frá leikskóla upp á háskólastig, en einnig víða í samfélaginu, til dæmis í foreldraviðtölum á 

leikskólum, í læknisheimsóknum o.s.frv. Táknmálstúlkar eru sýnilegustu túlkarnir í samfélaginu, 

sérstaklega eftir að farið var að táknmálstúlka atburði í sjónvarpinu á borð við kosningaumræður og 

neyðarútsendingar og eftir að heyrnarlausir fóru að afla sér framhaldsmenntunar. Margir af yngri 

kynslóð Íslendinga hafa setið tíma í menntaskóla og á háskólastigi þar sem kennslan er túlkuð á 

táknmál. 

Táknmálstúlkun er einnig sú tegund túlkunar sem mesta athygli hefur hlotið í fjölmiðlum 

hérlendis. Ekki þarf að leita lengra en á leitarvélina www.timarit.is til að sjá það. Uppsláttarorðið 

„táknmálstúlkun“ gefur 180 niðurstöður, „rittúlkun“ 25, „dómtúlkun“ 18, „samfélagstúlkun“ 9, 

„ráðstefnutúlkun“ 8 og „daufblindratúlkun“ gefur enga niðurstöðu.
193

 Margt af þessu eru reyndar 

auglýsingar þar sem auglýst er að túlkun sé í boði á fundum og viðburðum eða auglýsingar um nám í 

viðkomandi greinum. Af þessu er þó ljóst að táknmálstúlkun er sýnileg í íslenskum fjölmiðlum miðað 

við aðrar gerðir túlkunar. 

 

Raddtúlkun 

Táknmálstúlkun er merkileg að því leyti að túlkar upplifa að erfiðara sé að túlka á A-málið, þ.e. að 

raddtúlka táknmál yfir á íslensku, sem er þveröfugt við aðrar gerðir túlkunar. Í viðtölunum voru 
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táknmálstúlkar spurðir út í þetta og flestir staðfestu það. Í samræðum við táknmálstúlk fyrir nokkrum 

árum kviknaði sú hugmynd að táknmálstúlkar gætu lotutúlkað samtöl og stuðst við glósur á sama hátt 

og í raddmálslotutúlkun. Viðkomandi túlkur sagðist verða var við þrýsting frá döff notendum að byrja 

strax að túlka, óháð því hvort túlkurinn hafi skilið hið táknaða efni. Ef til vill skortir döff, eins og 

marga aðra túlkanotendur, skilning á hversu nauðsynleg seinkunin er í túlkun. Þessi túlkur taldi það 

geta verið döff túlkanotanda til framdráttar að túlkurinn fengi yfirsýn yfir hugmyndina í heild áður en 

hann byrjaði að túlka. 

 

Menningartúlkun 

Öfugt við ráðstefnutúlka er þess krafist af táknmálstúlkum að þeir túlki allt sem sagt er, hvert einasta 

humm og ha, ef hægt er.
194

 Ástæðan er sú að þegar túlkað er fyrir heyrnarlausa snýst túlkunin ekki 

eingöngu um táknmálið, heldur jafnframt menningarmun, því menningarsamfélag döff er á ýmsan hátt 

töluvert frábrugðið menningu meirihluta Íslendinga.
195

 Í upphafi táknmálstúlkunar hér á landi var lögð 

sérstök áhersla á hlutleysi túlka og áttu þeir að túlka orðrétt allt sem sagt var. Þegar traust hafði 

myndast milli döff samfélagsins og túlkastéttarinnar var hægt að slaka á þeim kröfum og snúa sér í 

auknum mæli að menningarhlið táknmálstúlkunarinnar. Túlkar og þátttakendur í rannsókn Valgerðar 

Stefánsdóttur voru samála um að útskýringar á menningarmun skili sér best ef annar hvor 

viðmælandinn sér um útskýringarnar, en ekki túlkurinn.
196

 

Hópurinn sem táknmálstúlkar þjóna skarast við þá sem rittúlkar og daufblindratúlkar vinna fyrir. 

Öðru hverju þarf millitúlk ef sá sem túlkað er fyrir talar ekki hefðbundið táknmál, t.d. á erlent táknmál 

að móðurmáli eða er daufblindur. Millitúlkurinn er þá gjarnan döff með íslenskt táknmál að 

móðurmáli. 
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Vangaveltur um framtíðarþróun varðandi táknmálstúlkun 

Í viðtölum við táknmálstúlkana kom fram að þó almennt fæðist færri heyrnarlaus börn hafi orðið 

fjölgun í hópi heyrnarlausra sem hafa annars konar fötlun. Þessir einstaklingar eru stundum kallaðir 

döff plús (e. deaf plus). Nú orðið fara flest þeirra barna sem fæðast heyrnarlaus eða missa heyrn fyrir 

máltöku (e. pre-linguistically deaf) í kuðungsígræðslu (e. cochlear implant). Þá er rafskautum, 

tengdum við ytra heyrnartæki, komið fyrir í kuðungi í innra eyranu með skurðaðgerð. Með hjálp 

þessarar tækni geta alvarlega heyrnarskertir og heyrnarlausir greint einhvers konar hljóð.
197

 

Kuðungsígræðslurnar hafa verið umdeildar frá upphafi. Döff upplifa þær gjarnan sem virðingarleysi 

fyrir táknmálssamfélaginu og að viðhorf þeirra séu ekki virt.
198

 Að sögn viðmælenda í rannsókninni 

þarf að fyrirbyggja þann misskilning að hægt sé að leggja táknmálið alfarið af með tilkomu þessarar 

tækni. Til dæmis eru aðgerðirnar misjafnlega árangursríkar, geta verið hættulegar, ekki hægt að nota 

kuðungsheyrnartækin við allar aðstæður og þau hindra t.d. rannsóknir með segulómskoðun
199

 og það 

þarf að gæta þess að einstaklingurinn hafi eitthvert mál ef heyrn hans versnar eða tapast alveg. 

Rannsóknir á máltöku barna með kuðungsígræðslu standa yfir erlendis og gefa vísbendingar um að 

mörgum þeirra gangi vel að nýta tæknina til að greina og skilja talað mál.
200

 Af þessum sökum er 

hugsanlegt að táknmálið muni taka breytingum. Bent er á að óralismanum vaxi nú fiskur um hrygg og 

jafnvel talað um nýóralisma eða auralisma.
201

 Rannsóknir hafa verið gerðar á skilningi heyrnarlausra á 

túlkun á bandarískt táknmál annars vegar og um”ritun” (e. transliteration) á táknaða ensku hins (e. 

manually coded English, MCE) vegar og í ljós kom að þeir sem tóku þátt skildu táknmálið betur, 
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jafnvel líka þeir sem alla jafna kusu frekar táknaða ensku.
202

 Bryndís Guðmundsdóttir vakti athygli á 

þessu í grein í Morgunblaðinu árið 2008.
203

 

Táknmálstúlkun er sem sagt fag sem ekki er eingöngu nátengt kennslu- og málpólitík, heldur 

einnig valdeflingu, fötlunarfræðum og núorðið að hluta til undir læknisfræðinni komið. Viðfangsefni 

táknmálstúlka hafa einnig á undanförnum árum tengst málefnum innflytjenda og nýbúa mun meira en 

áður, þar sem nokkuð margir döff fluttu til landsins, sérstaklega árin 2006 og 2007.
204

 Þó þeir eigi sér 

erlend táknmál að móðurmálum er aðalsamskiptamálið hér íslenskt táknmál, að sögn túlkanna. 

Misjafnt var hve vel þessum einstaklingum gekk að læra íslensku og íslenskt táknmál og brögð að því 

að þeir vissu ekki að þeir ættu rétt á táknmálstúlkun fyrr en eftir langa búsetu í landinu.
205

 

 

Daufblindratúlkun 

Orðið daufblinda hefur verið notað hérlendis fyrir enska hugtakið deaf-blindness, en í seinni tíð einnig 

samþætt sjón- og heyrnarskerðing. Á það við um fólk sem fæðist sjáandi og heyrandi en tapar svo 

hvoru tveggja, ýmist samtímis eða hvort í sínu lagi, til fulls eða að hluta, seint eða snemma ævinnar, 

en einnig fólk sem fæðist heyrnarskert og missir sjón eða fæðist sjónskert og missir heyrn. Einnig geta 

börn fæðst daufblind eða orðið það fyrir máltöku. Daufblint fólk getur verið menningarlega döff eða 

með íslensku að móðurmáli. Sjónskerðingin getur verið með ýmsu móti, þrenging á sjónsviði, 

náttblinda, augnbotnahrörnun o.s.frv. Stundum tengist daufblinda erfðasjúkdómum. Flokki daufblindra 

tilheyrir einnig fólk með annars konar hömlun, fötlun eða þroskaskerðingu. 

Hætta er á að þroski og nám einstaklings með snemmbúna daufblindu líði fyrir hversu flókin 

röskun daufblinda er. Einnig hefur meðfædd þroskahömlun áhrif á félagsleg tengsl og tilfinningalega 
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líðan.
206

 Sjón og heyrn versnar með aldri og aldraðir eru einnig hluti hópsins. Langflestir þeirra hafa 

íslensku að móðurmáli. Töluverð hætta er á einangrun og versnun lífsgæða hjá þeim einstaklingum.
207

 

Við samþætta aldurstengda sjón- og heyrnarskerðingu verður gagnkvæm mögnun á skerðingunni, þ.e. 

einn plús einn gera þrjá.
208

 

Daufblinda er sjaldgæf fötlun og þjónusta er klæðskerasniðin að hverjum einstaklingi.
209

 Túlkun 

fyrir daufblinda er um margt einstök. Hún kallar á mikinn sveigjanleika og getu til að finna lausnir. 

Þörfin fyrir túlkun er mismikil, en þeir daufblindir sem þekkja táknmál geta, þegar sjónin daprast, farið 

að taka við táknum með snertingu við hendur túlksins (snertitúlkun, e. tactile interpreting). Í sumum 

tilvikum er stafað í lófa hins daufblinda. Einnig eru notuð svokölluð haptísk tjáskipti (e. haptic 

communication), þar sem umhverfinu er t.d. lýst með því að teikna það á bak eða handlegg hins 

daufblinda.
210

 Daufblindratúlkar þurfa að vera þjálfaðir í umhverfistúlkun og leiðsögutækni, þ.e. að 

leiðbeina hinum daufblinda niður tröppur, inn í bíl o.s.frv.
211

 og geta þurft að taka að sér umönnun sem 

teldist ekki til starfssviðs táknmálstúlka. 

Í daufblindratúlkun er oft mikil líkamleg nánd, sem töluvert álag fylgir, auk þess sem 

vinnustellingar túlka eru oft ekki þannig að þær fari vel með líkamann. Iðulega túlka tveir til skiptis og 

þurfa þeir að skiptast oftar á en t.d. táknmálstúlkar. Það kom fram í viðtölum að daufblindratúlkar eiga 

við meiri stoðkerfisvandamál að etja en táknmálstúlkar. Skynsamlegt er að hlúa að túlkunum til að 
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hindra að þeir brenni út í starfi, t.d. með minni vinnuskyldu, launaálagi eða fyrirbyggjandi 

líkamsmeðferð á borð við líkamsrækt, sjúkraþjálfun eða sjúkranudd. Túlkunin tekur líka á daufblinda 

sjálfa og þeir þurfa stutt hlé á 20-30 mínútna fresti til að halda einbeitingu. Lengri tíma þarf fyrir 

daufblindratúlkun því túlkunin gengur oft hægar en önnur túlkun. Ennfremur þarf að gera ráð fyrir 

meiri tíma til að koma sér fyrir og lengri matar- og kaffihléum, þar sem það tekur daufblinda lengri 

tíma að athafna sig. 

Daufblindratúlkun er þess eðlis að ekki er hægt að túlka fyrir stóran hóp daufblindra, einungis 

einn í einu. Miklu skiptir að skapa og viðhalda trausti og að stöðugleiki sé í túlkahópi daufblindfæddra 

því túlkurinn og hinn daufblindi verða að kynnast vel til að byggja upp gagnkvæman skilning.
212

 

Daufblindratúlkar eru háskólamenntaðir þar sem hluti háskólanáms í táknmálstúlkun felst í 

fræðslu um aðstæður og samskiptaleiðir daufblindra.
213

 Viðhorf í fötlunarfræði snúast nú sífellt meir 

um að skilgreina fötlun sem vandamál umhverfis en ekki einstaklings, sbr. norræna 

tengslasjónarhornið á fötlun. Á þeirri forsendu er nú lögð áhersla á að samfélagið beri ábyrgð á að til 

séu viðeigandi þekkingarúrræði fyrir daufblinda og að hæfir, menntaðir tjáskiptafélagar á borð við 

daufblindratúlka og annað fagfólk séu til staðar.
214

 

 

Rittúlkun 

Á ensku eru notuð ýmis hugtök yfir rittúlkun, t.d. speech-to-text transcription (STT), real-time 

reporting, communication access real time translation (CART), real time captioning (RTC) og 

intralingual subtitling. Danir nota orðið skrivetolkning. Rittúlkun fer þannig fram að rittúlkur slær inn 

á tölvu allt sem sagt er, auk umhverfishljóða og bakgrunnsupplýsinga. Sá sem túlkað er fyrir situr við 

hlið hans og les af tölvuskjánum, eða þá að textanum er varpað upp á skjá eða tjald þar sem fleiri geta 

horft. Rittúlkun er því snartúlkun, eins og táknmálstúlkun og ráðstefnutúlkun. 
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Rittúlkun er oft einstefnutúlkun, þ.e. sá sem les túlkunina getur sjálfur tjáð sig á talaðri íslensku 

og þarf ekki að láta túlka sig yfir á íslensku, nema í þeim tilvikum að túlkað er fyrir döff sem tjá sig á 

táknmáli. Oftast er um innanmálstúlkun að ræða, þ.e. ræðumaður talar íslensku og rittúlkur skrifar 

íslensku. Möguleikinn á túlkun milli mála er þó fyrir hendi og hefur t.d. verið boðið upp á túlkun á 

íslensku af ensku og Norðurlandamálum á ráðstefnum. 

Eitt af því sem gerir rittúlkun óvenjulega er að marktextinn brýtur í raun óskráðar reglur um 

mál. Það sem birtist á skjánum eða tjaldinu er ritað talmál. Notandinn þarf að lesa texta sem ekki er 

venjulegt ritmál. Skjátextinn sýnir umfremi (e. redundancies) og orðræðuagnir (e. discourse particles) 

á borð við „umm“ og „eee“ „þú veist“, „hérna“, „sem sagt“ o.s.frv. Setningar byrja hvað eftir annað 

uns ræðumaður hefur ákveðið hvað hann ætlar að segja og kemst loks að efninu. Fyrir kemur að 

botninn vantar í yrðinguna eða miðjuna. Ritaður texti er yfirleitt vel skipulagður og þetta er líka 

nokkuð sem raddmálstúlkar hreinsa gjarnan út til að geta skilað frá sér heilum og vel skiljanlegum 

setningum. Rittúlkar tapa einnig því sem öðrum túlkum tekst að halda, þ.e. áherslum, hljómfalli og 

takti í eðlilegu máli. 

Rittúlkun er aðallega notuð af þeim sem heyra illa eða ekki. Í þeim hópi eru heyrnarlausir og 

heyrnarskertir sem ekki eru menningarlega döff og sumir, þó ekki allir, döff. Það þýðir að hóparnir 

sem rittúlkar, táknmáls- og daufblindratúlkar þjóna skarast að einhverju leyti. Rittúlkun nýtist vel þeim 

sem hafa síðbúið heyrnarleysi, þ.e. eru færir í íslensku og hafa tapað heyrn eftir að máltaka var komin 

vel á veg. Stærsti hópurinn eru þeir sem hafa aldurstengda heyrnarskerðingu, þ.e. aldraðir. Talið er að 

Íslendingar sem eru með heyrnarskerðingu umfram 70db séu 500-600 talsins og að þeir hafi flestir góð 

not af heyrnartækjum og öðrum hjálpartækjum.
215

 Heyrnarskertir Íslendingar eru taldir vera um 

30.000.
216

 Viðskiptavinahópur rittúlka hérlendis er þó að miklu leyti heyrnarlausir og heyrnarskertir í 

framhaldsnámi, sem rímar við upplýsingar frá Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, þar sem reynslan er 

sú að aldraðir séu hógvært fólk sem gerir litlar kröfur, vilji ekki vera fyrir og telur sig ekki þurfa mikla 
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aðstoð.
217

 Viðmælendur meðal túlka halda því þó fram að aldraðir viti ekki nógu vel af möguleikanum 

á rittúlkun og að hægt væri að veita þeim mun meiri þjónustu en gert er í dag. Einn viðmælenda í 

viðtali sagði dæmi um að fólk komi út frá lækni með ávísun á lyf en sé engu nær um hvers vegna. Vert 

er að minna á að túlkunin er ekki aðeins fyrir sjúklinginn, heldur einnig lækninn. Læknirinn heldur að 

samskiptin hafi heppnast því sjúklingurinn kinkaði kolli. Það er mannlegt að reyna að láta ekki bera á 

heyrnarskerðingunni.
218

 Því er eðlilegt að kinka bara kolli frekar en að spyrja nánar,vitandi að maður 

mun ekki heyra svarið betur í annarri tilraun. Einn túlkanna nefndi að túlkunin getur gefið ákveðna 

frelsistilfinningu sem þeir sem misst hafa heyrn hafa tapað, en ekki er víst að þeir átti sig á því fyrr en 

þeir hafa fengið reynslu af túlkun: „Þú veist ekki af hverju þú missir ef þú heyrir ekki neitt!“  

Eins og fyrr segir eru rannsóknir á rittúlkun fyrirferðarlitlar enn sem komið er. Í fræðilegri 

umfjöllun um rittúlkun kemur fyrir að í sömu andrá er rætt um glósuþjónustu (e. note taking service). 

Hér er slíkt oft sjálfboðavinna og kallast að eiga glósuvin. Í viðtölum við rittúlka kom einmitt fram að 

þegar spurningar vakna hjá samnemendum viðskiptavina þeirra um hvað rittúlkurinn er að gera í 

kennslustofunni, halda þeir stundum að rittúlkurinn sé glósuvinur. Það er rittúlkurinn þó ekki, en í 

sumum tilvikum getur nemandinn þó samið fyrirfram við rittúlk og kennara um að fá afrit af 

ritvinnsluskjalinu sem varð til við rittúlkunina.
219

 Það er vandmeðfarið því hætta er á misnotkun á þann 

hátt að sá sem þiggur rittúlkunina treysti alfarið á handritið og hætti að vera virkur þátttakandi í 

kennslustundinni eða að hann dreifi handritinu til annarra og er þá farinn að ganga á höfundarrétt 

kennarans á kennsluefni. Einnig lenda aðrir viðstaddir, t.d. bekkjarfélagar, í því að hafa ekki verið 

spurðir hvort þeir gefi leyfi sitt fyrir því að mál þeirra sé rittúlkað, vistað, varðveitt og dreift.  
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Er rittúlkun túlkun? 

Viðmælendur meðal rittúlka hafa orðið varir við þá skoðun meðal túlka úr öðrum hópum að rittúlkun 

sé ekki túlkun. Vert er að gefa þessu gaum og því voru íslenskir rittúlkar spurðir beint hvort þeim 

sjálfum finnist rittúlkun vera túlkun. Einnig voru sendar skriflegar fyrirspurnir til fjölda rittúlka og 

félaga erlendis, aðallega í Bretlandi, þar sem þróun rittúlkunar er vel á veg komin. Eftirfarandi kafli 

byggir á þessum heimildum, en ekki síður starfsreynslu höfundar sem rittúlkur. 

Hlutverk rittúlka er að skapa skilning. Án túlksins yrðu ekki samskipti. Þegar rittúlkur túlkar 

fyrir einstaklinga sem eru menningarlega döff þarf hann að miðla hinni íslensku menningu í rittúlkun 

sinni. Hann er ekki eingöngu að flytja íslenskt mál úr einu formi á annað, heldur flytur hann gjarnan 

merkingu milli menningarheima. Heyrnarskertir og heyrnarlausir missa líklega minna af umræðunni í 

samfélaginu eftir að hún færðist mikið til á internetið. Það kom þó fram hjá viðmælendum í 

rannsókninni að notendur þjónustunnar þurfa stundum aðstoð við að skilja í hvaða samhengi hið 

túlkaða efni er, t.d. getur þurft að skjóta inn „(Frétt í útvarpinu)“ til að geta skapað skilning. Þetta er 

það sama og aðrir samfélags- og menningartúlkar þurfa að gera. 

Rittúlkar búa ennfremur við sömu vandamál og aðrir túlkar, þ.e. að sá sem óvanur er túlkuninni 

ávarpar þá beint, spyr þá álits, biður þá að túlka bara sumt eða telur þá ekki þurfa neinn undirbúning. 

Rittúlkar eru bundnir sömu þagnarskyldu og aðrir túlkar og glíma við sömu siðferðisspurningarnar og 

þeir. Þeir glíma við sams konar vandamál og táknmálstúlkar hvað varðar seinkun, þ.e. að þegar 

ræðumaður eða kennari bendir á töfluna eða glæru segir hann „hérna“ (en ekki t.d. „hér hægra megin“) 

og er svo löngu hættur að benda þegar viðtakandinn sér í textanum að hann hafi bent. Í umræðum, t.d. 

þar sem kennari spyr bekkinn einhvers, sér hinn heyrnarlausi nemandi spurninguna iðulega ekki fyrr 

en einhver annar hefur svarað. Einnig má nefna sömu vandamálin með hópumræður en þar er 

vandamál rittúlksins að hann er talinn með og svo furðar fólk sig á því að hann vélritar án afláts á 

tölvuna sína, tekur ekki þátt í umræðunum en krefst þess að einungis einn tali í einu. Rittúlkur á jafn 

erfitt með að heyra spurningar úr sal og aðrir túlkar. Eins og táknmálstúlkar þurfa rittúlkar að tilgreina 

hver segir hvað þegar t.d. kennari svarar fyrirspurnum nemenda úr sal eða í hópumræðum. Hávaði 

truflar rittúlkinn jafn mikið og aðra túlka og hann þarf að skjóta inn upplýsingum um utanaðkomandi 

hljóð og aðrar truflanir eins og táknmálstúlkar. Rittúlkar þurfa eins og aðrir túlkar að eiga samskipti 
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við umsjónarmenn húsnæðis um vinnuaðstöðuna, t.d. aðgang að rafmagni og nothæfa stóla og borð. 

Einnig eru mikil samskipti við tæknimenn á stærri fundum og ráðstefnum, en þeir sjá túlkunum fyrir 

rafmagni og jafnvel tölvum. Ef varpa á rittúlkuninni upp á skjá eða senda hana beint út í sjónvarpi eða 

á netinu þarf að undirbúa það vandlega. Síðast en ekki síst geta orðið ýmiss konar mistök við pöntun 

rittúlks eins og hjá öðrum túlkahópum. 

Fyrir kemur að rittúlkar taka að sér textun, þ.e. að birta texta fyrirfram saminnar ræðu um leið 

og hún er flutt. Þeir geta þá sjaldnast treyst því að ræðumaður haldi sig við efnið og þurfa hvenær sem 

er að vera tilbúnir að stökkva inn í hinn tilbúna texta og byrja að rittúlka þegar ræðumaðurinn fer að 

tala frá hjartanu. Þegar þeim hluta ræðunnar er lokið getur svo verið erfitt að finna aftur réttan stað í 

hinum undirbúna texta. Ráðstefnutúlkar lenda oftar en ekki í einmitt þessu, að hafa undirbúið og 

jafnvel þýtt ræðu, sem svo hljómar allt öðruvísi þegar hún er flutt. 

Rittúlkur túlkar talaða íslensku á ritaða íslensku, þó ekki ritmál, eins og nefnt hefur verið. Það 

þýðir að hann er miðlari eða miðill, eins og aðrir túlkar. Þegar erlendir gestir halda erindi er sjaldnar 

valið að skrifa mál hans beint upp eftir honum á hans eigin tungu heldur en að rittúlkurinn túlki það 

jafnóðum á íslensku. Það er þá tvímælalaust túlkun, ef gengið er út frá þeirri skilgreiningu á túlkun að 

hún snúist eingöngu um að færa merkingu af einu tungumáli á annað. 

Jafnvel þó rittúlkur geti náð hverju einasta orði, gerist það alls ekki sjálfkrafa
.220

 Það gerist ekki 

eingöngu vegna þess að hann er snöggur að vélrita. Forsendan fyrir getu hans er einnig sú að hann hafi 

sömu tilfinningu fyrir tungumálinu, sömu færni í því og aðrir túlkar, hann sé jafn fljótur að hugsa og 

hafi sömu getu til að skapa skilning. Rittúlkur verður að skilja það sem hann er að túlka. Einnig þarf 

hann að undirgangast sömu siðareglur og þagnarskyldu og aðrir túlkar og haga sér að öllu leyti eins og 

túlkur. 

Þetta leiðir aftur hugann að spurningunni um hvað túlkun í raun er. Ef innanmálstúlkun er líka 

túlkun er hægt að draga þá ályktun að túlkun almennt snúist ekki eingöngu um tungumálið, heldur 

einnig um framsöguhátt þess og um að þurfa að skapa skilning milli tveggja (eða fleiri) aðila sem 
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annars myndu ekki skilja hvor (eða hver) annan – jafnvel þó þeir eigi sér sameiginlegt móðurmál. 

Þetta kemur heim og saman við niðurstöður Ingrams
221

 um minni og túlkunarhátt.  

Ingram byggði á rannsóknum Lamberts
222

 og Gervers
223

 í tilraun þar sem hann bar saman minni 

og skilning á texta. Þátttakendum var skipt í þrennt og ýmist látnir hlusta á textann eingöngu, hlusta á 

textann og um”rita” hann yfir á táknaða ensku (sem ekki fylgir málfræðireglum táknmálsins heldur 

enskunnar) eða hlusta á textann og túlka hann af ensku á hreint táknmál sem er laust við enskan hreim. 

Niðurstöðurnar gáfu efni til að ætla að umritunin sé ekki einföld handavinna þar sem túlkurinn þarf 

lítið að hafa fyrir að finna eitt tákn fyrir hvert enskt orð, heldur flókið ferli umkóðunar á svipaðan hátt 

og túlkun á “alvöru” táknmál. Túlkun snýst sem sagt um aðstæðurnar sem þessir þrír aðilar eru staddir 

í – ræðumaður, túlkur og hlustandi – og afstöðu hvers þeirra til annars, en ekki síður um umhverfið 

sem túlkunin á sér stað í og fólkið í því umhverfi. 

Á Íslandi þarf að taka á mörgu varðandi umhverfi rittúlkunar og ber þar helst að nefna fimm 

atriði: fjárveitingar, aðgengi, tæknimál, menntun og rannsóknir. Rittúlkun á Íslandi er munaðarlaus, ef 

svo má að orði komast. Opinbera stefnu varðandi rittúlkun á Íslandi vantar.
224

 Réttindabarátta döff og 

íslenskumælandi heyrnarlausra og heyrnarskertra hefur oft farið saman. Elín Ýr Arnardóttir bendir þó 

á að þjónustuþörf heyrnarskertra sem eiga íslensku að móðurmáli sé önnur en táknmæltra og að 

skilningsleysi ríki gagnvart því.
225

 Á sínum tíma var barist fyrir því að Samskiptamiðstöð 

heyrnarlausra og heyrnarskertra yrði sett undir menntamálaráðuneytið en ekki félagsmálaráðuneytið.
226

 

Með setningu laga um stöðu íslenskunnar og íslensks táknmáls er frekari stoðum rennt undir 
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táknmálið, en hugsanlegt er að þau verði þá til þess að veikja grundvöllinn fyrir rittúlkun með 

óbeinum hætti, þ.e. að táknmálið verði nú meira jákvæður hluti af okkar fjölbreytta 

menningarsamfélagi og heyrnarskertir og íslenskumælandi heyrnarlausir verði “skildir eftir” sem 

„vandamál“ fötlunargeirans. 

Að baki íslenski rittúlkun stendur nú engin stofnun og þar af leiðandi er framboð á þjónustu á 

höndum örfárra einstaklinga. Aðgengi að sjóðum til að fjármagna túlkun sem fellur utan lagalegrar 

skyldu er nær ekkert, lögbundin þjónusta illa kynnt og ekkert bolmagn til þróunar og tækniframfara til 

jafns við það sem gerist erlendis. Þó hægt sé að líta svo á að lagaumhverfið sé að einhverju leyti 

ásættanlegt dragast Íslendingar í raun aftur úr og lítið þyrfti út af að bera til að þessi þjónusta legðist af 

hér á landi. Í Noregi eru í gildi lög sem banna mismunun á grundvelli fötlunar. Á forsendum þeirra fá 

heyrnarskertir rittúlkun og geta kært mismunun ef hún fæst ekki.
227

 

Í dag er tæknilega mögulegt að túlkanotandinn hafi lítinn skjá hjá sér, eða jafnvel gleraugu, með 

þráðlausri tengingu við rittúlkinn, sem situr annars staðar.
228

 Einnig er boðið upp á fjartúlkun (e. 

remote captioning) þar sem túlkurinn og notandinn eru hvor á sínum staðnum. Þráðlaus rittúlkun hefur 

ekki verið reynd hérlendis en er algeng sums staðar erlendis, t.d. í kirkjum, leikhúsum og 

kvikmyndahúsum. Einnig eru til nýstárleg lyklaborð sem gera túlkum kleift að rita tvöfalt til þrefalt 

hraðar en ella og minnka um leið hættuna á álagssjúkdómum.
229

 Þau byggja á ákveðinni fyrir fram 

forritaðri þekkingu á tungumálinu, þannig að ýmist eru slegin inn heil atkvæði í einu eða heil orð.
230

 

Með þessari aðferð færist rittúlkun fjær því að vera eiginleg túlkun og nær því að vera skuggatúlkun 

(e. shadowing). Aðkomu hins opinbera þarf til að geta aðlagað þessi lyklaborð íslenskri tungu. 

Mikilvægt er þó að átta sig á að þó lausn af þessu tagi geti hjálpað mörgum í margvíslegum aðstæðum 

verður áfram þörf fyrir rittúlkun. 
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Á Íslandi er ekki í boði nám í rittúlkun. Flestir af yngri kynslóðinni hafa langa og mikla reynslu 

af fingrasetningu gegnum tölvuvinnu á skólagöngu sinni. Í ljósi ofansagðs er rittúlkun þó meira en að 

vera snöggur að vélrita og þarf að kenna rittúlkum sams konar siðfræði, túlkatækni og vinnubrögð í 

túlkunaraðstæðum og öðrum túlkum eru kennd. 

Mikilvægt er að efla rannsóknir á rittúlkun, bæði hér sem annars staðar. Í ljósi niðurstaðna 

Ingrams
231

 sem nefndar voru hér að framan væri athygli vert að gera sambærilega rannsókn á minni og 

skilningi hjá rittúlkum. Þar sem augnhreyfigreining er orðin vinsæl og auðveld rannsóknaraðferð væri 

einnig áhugavert að sjá rannsóknir þar sem keyrð eru saman gögn um fingrahreyfingar rittúlka yfir 

lyklaborðið, erfiðleikastig frumtextans og augnhreyfingar rittúlka yfir textann sem þeir hafa ritað, 

leiðréttingar, og hvert annað þeir beina augunum. 

Margt athyglisvert hefur verið gert nú þegar varðandi íslensku, sem gæti komið þeim til góða 

sem nota rittúlkun. Talgreining (e. automatic speech recognition) er nú orðin aðgengileg á ensku 

málsvæði og hægt að fá forrit sem breyta talaðri ensku sjálfvirkt í ritaðan texta. Háskólinn í Reykjavík, 

Máltæknisetur og Google stóðu nýlega saman að verkefni sem bar heitið Almannarómur. Safnað var 

rúmlega 123.000 raddsýnum á íslensku sem nýtast til að breyta íslensku talmáli í texta.
232

 Hönnun 

leiðréttingarforritsins Skramba er langt komin. Forritið greinir texta út frá málfræði og finnur rétta 

stafsetningu orða í því samhengi sem þau eru í textanum, t.d. hvort rita eigi leiti eða leyti.
233

 Hægt væri 

að leiða þessi tvö verkefni saman þannig að útkoman yrði að heyrnarskertir gætu haft algeng 

rafeindatæki á borð við snjallsíma eða spjaldtölvu með sér til læknis og fengið mál hans sem 

tölvugreindan texta á skjánum. Hér mætast mannslíkaminn, fötlunarfræði og stafræn tækni á annan 

hátt en hjá kuðungsígræddum. Sömu vandamál blasa þó við varðandi talgreiningu og hjá túlkum, þ.e. 

að greina í sundur rödd og umhverfishljóð og að greina rétta merkingu í staðinn fyrir að misheyrast. 
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5. Grundvöllur leiðbeininganna 

Hér verður upplýsingum úr ítarviðtölum, rýnifundum og hálfopnum viðtölum fléttað saman við ritaðar 

heimildir og annað efni. Allt fjallaði það um sama efnið, þ.e. notendaleiðbeiningar, og því ekki ástæða 

til að aðgreina þau sérstaklega. 

Varðandi notendaleiðbeiningar má velta fyrir sér með hvaða hætti er best að koma þeim á 

framfæri. Hægt væri að setja upp samhliða lista af gera/ekki gera-leiðbeiningum (e. do‘s and don‘ts) 

en það leggur sennilega of mikla áherslu á hvað maður á ekki að gera. Einnig væri hægt að skipta 

slíkum lista lárétt, þannig að punktar um hvað er æskilegt séu saman og óæskilegt sér. Efninu var að 

lokum raðað í það sem virtist vera rökrétt röð, þar sem mikilvægustu atriðin koma efst og þar sem 

skyld atriði standa saman í röð. Reynt var að setja það sem gerist fyrst í túlkuðum atburði efst á lista 

og það sem gerist síðast eða eftir túlkun neðst. 

Það hefur verið venja í íslensku að leiðbeina skuli fólki með boðhætti í fleirtölu: „beygið til 

vinstri“, „varist hundinn“ o.s.frv. Undanfarið hefur þó gætt töluverðra áhrifa, sennilega úr ensku, þar 

sem ávarpsformið „you“ getur bæði þýtt „þú“ og „þið“. Hvort tveggja var mátað og að lokum ákveðið 

að ávarp í 2. persónu eintölu hentaði betur, þar sem fleirtöluávarp býður upp á ákveðinn misskilning. 

Til dæmis gæti „ef túlkurinn kemur vel út, komið þið vel út“ misskilist á þann hátt að ræðumaður og 

túlkur líti saman vel út ef túlkur kemur vel út. 

Úr umfjölluninni hér að neðan verða svo dregnar leiðbeiningar til þeirra sem þurfa á túlkun að 

halda, en leiðbeiningarnar birtast í heild í viðauka. Byrjað verður á leiðbeiningum um að panta túlk, 

svo um almenna túlkanotkun og að lokum verður farið í atriði sem ber sérstaklega að gæta að fyrir 

hverja tegund túlkunar. 

 

Túlkapöntun 

 

Að panta túlk 

Túlkaþjónustan er oft fyrsti aðilinn sem mætir þeim sem leita sér að túlki. Því er við hæfi að 

leiðbeiningar um það séu meðal þess fyrsta sem blasir við á upplýsingasíðu um túlkun. 
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Nú bjóða sumar túlkaþjónustur upp á bókun gegnum vefsíðu sína. Þá þarf notandinn að vera vel 

upplýstur, annars getur hann pantað vitlaust, enda líklega oft sem fólk lendir í að panta túlk án þess að 

hafa hlotið þjálfun í að meta þörfina fyrir túlk. Eitt af því sem kom fram í viðtölum við túlka og 

túlkaþjónustur er að fólk áttar sig ekki á hvað það er að biðja um þegar það biður um túlk. Í Indónesíu 

eru töluð a.m.k. 660 tungumál og því er ekki nóg að biðja um túlk sem túlkar indónesísku.
234

 Arabíska 

er töluð á gífurlega stóru landsvæði og túlkur frá einu mállýskusvæði getur ekki túlkað frá öllum 

hinum.
235

 

Þó ekki sé það algilt eins og kom fram í viðtölum við túlkana, er tilhneiging til þess að líta svo á 

að sá þátttakandi í hinum túlkaða atburði sem tilheyrir málmeirihlutanum, t.d. Íslendingur, sé ekki sá 

sem þurfi túlkun, heldur sá aðilinn sem talar ekki mál meirihlutans,
236

 t.d. útlendingur. Þetta er þó 

misskilningur, því túlkur þjónar alla jafna samtalinu, krafa er um að hann sé hlutlaus. Því fer vel á því 

að túlkaþjónustur gæti þess að kynna sig á þann hátt að þjónustan sé fyrir aðila báðum megin borðsins. 

Til dæmis væri viðeigandi að táknmálstúlkamiðlun láti það koma fram á heimasíðu að allir geti beðið 

um túlk, bæði heyrandi og döff. 

Túlkurinn verður að vita fyrir hvern hann er að túlka til að geta í fyrsta lagi greint textann og í 

öðru lagi lagað málsniðið að viðtakandanum. Til að koma í veg fyrir að túlkur taki að sér verkefni án 

þess að vita að hann er tengdur þeim sem túlkað er fyrir þarf túlkaþjónustan að vita fyrir hverja túlkað 

er. Einnig ef vitað er að ekki ríkir traust milli túlks og túlkunarþega, en í viðtölum í rannsókninni kom 

fram að fyrir kemur að fólki líki ekki þjónusta ákveðins túlks og þá er sjálfsagt að finna annan túlk. Að 

baki því geta legið margar ástæður, til dæmis gæti túlkurinn hafa túlkað áður fyrir viðkomandi aðila og 

eitthvað borið út af, túlkurinn getur tilheyrt stétt, trúarbrögðum eða þjóðarbroti sem viðkomandi finnst 

ekki viðeigandi að komi að túlkun fyrir sig, eða viðkomandi vill frekar túlk af öðru kyni (sérstaklega á 

það við um læknisheimsóknir). Túlkurinn og báðir túlkanotendurnir eiga allir rétt á að neita því að 

viðkomandi túlkur túlki í hverju tilviki. 
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 Bischoff og Loutan, Other words, 53. 
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 Ministeriet for Flygtninge indvandrere og Integration. „Tolkeguide,” 9. 
 
236

 Á ensku og frönsku er hann sagður vera allophone. 
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Þagnarskylda túlka á einnig við um túlkaþjónustur og annað starfsfólk sem kemur óbeint að 

túlkun, t.d. starfsfólk í móttöku, endurskoðendur sem fara yfir reikninga, ræstingafólk o.s.frv. 

Sumar túlkastéttir setja álag á þóknun fyrir túlkun ef efnið er sent út, t.d. streymt á vefnum, eða 

ef það er tekið upp og varðveitt. Fyrir hefur komið að túlkar séu ekki látnir vita af því fyrr en þeir 

mæta á staðinn, en það þarf að vera ljóst frá upphafi hvort um slíkt verður að ræða. 

Þagnarskyldan er órjúfanlegur hluti af fagmennsku túlka. Það ætti að sjálfsögðu einnig að gilda 

um bókhaldið, það er fagmannlegt að hafa það uppi á borðinu. Starfsreynsla túlka er oftar en ekki 

mæld í túlkuðum tímum og þurfa túlkar þá að geta framvísað reikningum til að geta fengið hana 

metna, til dæmis hjá túlkasamtökum og túlkaregistrum. Túlkaþjónustur bera einnig töluverða ábyrgð á 

vinnuvernd túlka og launakjörum og verða að móta stefnu um gjaldtöku sem er í réttu hlutfalli við 

verkefnin, ábyrgðina og menntun túlka. 

Skiptar skoðanir komu fram meðal viðmælenda höfundar meðal túlka og túlkamiðlara á því 

hvort starfsmaður túlkaþjónustu eigi að vera túlkur eða ekki. Rökin fyrir því að hann eigi að vera 

túlkur eru þau að þá hefur hann dýpri innsýn í aðstæður túlkanna í starfi, hvers þeir þarfnast og 

hvernig hægt er að hjálpa þeim að vinna starf sitt svo vel sé. Hin rökin eru að ef túlkur er í þeirri stöðu 

að deila út verkefnum getur myndast spenna milli hans og annarra túlka sem starfa fyrir viðkomandi 

túlkaþjónustu, þar sem túlkamiðlarinn er stundum túlkur á sama plani og hinir, en stundum þarf hann 

að spyrna við fótum og vera á annarri skoðun af því hann sér um að skipuleggja túlkaverkefnin. Hætta 

er á að túlkur sem einnig miðlar verkefnum brenni út vegna þess að hann fer í þau verkefni sjálfur sem 

hann finnur ekki aðra túlka í, af skyldurækni og þjónustulund við viðskiptavini, og vinnur þar af 

leiðandi yfir sig. Ef til vill er ekki pólitísk rétthugsun að tala um skemmtileg og leiðinleg 

túlkaverkefni, en staðreyndin er engu að síður sú að þó túlkar hafi misjafnan smekk á hvað er 

áhugavert, verður að viðurkenna að sum verkefni eru vinsælli en önnur. Túlkur sem er túlkamiðlari 

getur lent í að fá aðeins erfiðustu og leiðinlegustu verkefnin sem engan annan langar að taka að sér og 

þá er starfsánægja hans í hættu. Þriðji möguleikinn er að túlkamiðlarinn misnoti aðstöðu sína og taki 

sjálfur að sér skemmtilegustu verkefnin en láti öðrum túlkum eftir erfið og leiðinleg verkefni. Þar með 

er túlkurinn/túlkamiðlarinn orðinn að hliðverði (e. gatekeeper). 
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Punktarnir um túlkapöntun eru teknir saman úr leiðbeiningum frá nokkrum túlkaþjónustum,
237

 

úr viðtölum við túlka, túlkamiðlara og sérfræðinga og dregnir af reynslu höfundar af túlkun. 

 

Að panta túlk, leiðbeiningar 
 

Biddu um túlk eða túlka með löngum fyrirvara til að fá örugglega túlkun. Gefðu upp: 

 nafn þitt, 

 nafn, netfang og síma tengiliðs við túlkaþjónustuna, til dæmis vegna forfalla túlks 

 hvert túlkurinn á að mæta (götu, húsnúmer, hæð, deild o.s.frv., ef túlkurinn finnur ekki staðinn 

verður engin túlkun), 

 hvenær túlkunin byrjar og hvenær henni á að ljúka, 

 ef líka þarf að túlka í hléum og við borðhald, 

 hvað á að túlka (viðtal, ráðstefnu o.s.frv.), 

 fyrir hverja er túlkað, 

 hvaða tungumál þeir tala (þjóðerni er ekki nóg), 

 hve margir aðrir verða á staðnum, 

 ef þarf ákveðinn klæðnað (útiföt, hlífðarfatnað, spariklæðnað), 

 góðar upplýsingar um umræðuefnið, 

 dagskrá, handrit, glærur eða punkta (túlkar eiga að eyða þeim eða skila eftir túlkun og eru 

bundnir trúnaði), 

 sérfræðiorðalista, 

 hvort efnið er tekið upp eða sent út, 

 nafn og netfang eða síma hjá tengilið sem getur hjálpað túlki við undirbúning, 

 nafn, kennitölu og heimilisfang greiðanda reiknings, 

 einnig getur þurft að gefa upp kennitölu sjúklings, til dæmis ef um læknisviðtal er að ræða. 

Athugaðu: 

 að panta túlk með löngum fyrirvara, 

 hvernig þú getur látið vita ef verkefnið fellur niður. Þá er hægt að nota túlkinn í annað, 

 að stundum þarf fleiri en einn túlk, 

 að stundum hentar ákveðinn túlkur ekki í verkefnið – biddu þá um annan, 

 að yfirleitt á fólk rétt á að hafna þjónustu túlks – en mundu að túlkurinn er líka fyrir hinn 

aðilann sem gæti samt viljað túlk, 

 að túlkaþjónustan er bundin sömu þagnarskyldu og túlkar. 

Kynntu þér leiðbeiningar um hvernig á að nota túlk á www.tulkun.is. 
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 Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra, „Táknmálstúlkun,” ódagsettur 

kynningarbæklingur; Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra, „Samskipti við heyrnarlausa 

með milligöngu túlks,” ódagsettur kynningarbæklingur; Upplýsinga- og menningarmiðstöð nýbúa, 
„Túlkaþjónusta Miðstöðvar nýbúa,” ódagsettur kynningarbæklingur; „Hér er hægt að panta túlk, 

staðfesting er send þegar pöntun er móttekin,“ Túlkaþjónustan, sótt 15. apríl 2013, 

http://www.pantatulk.is/#!contact/c24vq; „Réttur á túlkun,“ Fjölmenningarsetur, sótt 15. apríl 2013, 
http://www.mcc.is/tulkun-og-upplysingar/rettur-a-tulkun/; Alþjóðastofa, „Verklagsreglur um 

túlkaþjónustu á Sjúkrahúsið [sic] á Akureyri (FSA),” (Akureyri: 2012), sótt 13. apríl 2013, 

http://astofan.akureyri.is/is/tulkun; Bischoff og Loutan, Other words; Landsforeningen for 
kommunikation, „Do you need interpreters in your work? How to achieve efficient dialogue and 

correct bases to decide on.” (Kaupmannahöfn: júní 2001); lärtecken.se, „Att beställa”; „Leiðarljós um 

túlkaþjónustu,“ Spice, sótt 12. apríl 2013, 

http://comeniusregiospice.files.wordpress.com/2011/05/mottatulkur.pdf. Sumir bæklinganna sem 
notaðir voru sem heimildir við gerð hluta notendaleiðbeininganna í þessari ritgerð eru ekki nýlegir, en 

þær upplýsingar sem hafa verið dregnar úr þeim virðast hafa staðist tímans tönn með ágætum.  
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Túlkanotkun 

Túlkaþjónusta er þegar veitt í nokkrum mæli í réttarkerfinu (hjá lögreglu, fyrir dómi, hjá sýslumönnum 

og Útlendingastofnun), í heilbrigðiskerfinu (á heilsugæslustöðvum, sjúkrahúsum o.s.frv.), í 

menntakerfinu (vegna erlendra nemenda og foreldra þeirra, heyrnarlausra og heyrnarskertra sem tala 

íslensku og döff; frá leikskóla til háskóla) og í félagslega kerfinu (hjá félagsþjónustunni, 

barnaverndarnefndum, í náms- og starfsráðgjöf), auk utanríkisþjónustunnar, á ráðstefnum höldnum af 

einkaaðilum og í menningargeiranum. Þó er líklegt að túlkun verði algengari eftir því sem framboð og 

eftirspurn aukast vegna aukinnar hnattvæðingar og alþjóðasamstarfs annars vegar og hins vegar með 

tilkomu fleiri háskólamenntaðra túlka, t.d. ráðstefnutúlka. 

 

Góð túlkun 

Tilgátan sem gengið er út frá við gerð þessa verkefnis er að ef þeir sem koma að túlkuðum atburðum 

eru vel upplýstir um góðar starfsvenjur varðandi túlkun geti túlkunin orðið betri þar sem alls kyns 

truflandi atriði taka ekki upp vinnsluminni túlksins. Sem fyrr segir gerir Gile í álagslíkani sínu ráð 

fyrir ákveðinni hámarksvinnslugetu. Túlkar í viðtölum nefndu það einnig. Í viðtölunum við túlka var 

spurt hvort það skipti máli að túlkun sé góð. Allir voru sammála um það að túlkun yrði að vera góð. 

Svör túlka við spurningu um hvernig maður veit hvort túlkunin er góð renna stoðum undir kenninguna 

um að skapa skilning. Einn túlkurinn orðaði það einfaldlega „ef þeir sem tala saman skilja hvorn 

annan.“ 

Þá má velta upp spurningunni um hvað gæði túlkunar eru og að mati hvers. Innan túlkafræðanna 

er töluvert rætt um gæði túlkunar. Fræðimenn eiga þó erfitt með að komast að einni afgerandi 

niðurstöðu. Fólk er almennt sammála um að fagmannleg túlkun sé full og nákvæm túlkun (e. 

rendition) frumtextans sem inniheldur einnig upplýsingar frá ræðumanni sem falla utan sjálfs 

tungumálsins (e. extralinguistic). Túlkun er mjög kvik athöfn við óendanlega fjölbreytilegar aðstæður 

og rannsóknir hafa t.d. sýnt mun á afstöðu notenda eftir aldri þeirra og kyni, efni og stærð ráðstefnu og 
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eftir því hve oft viðkomandi hefur notið túlkunar. Þátttakendur hafa jafnframt mismunandi hagsmuna 

að gæta, sem hefur áhrif á mat þeirra á gæðum túlkunarinnar.
238

 

Fyrrverandi ráðstefnutúlkur hjá Evrópusambandinu skilgreinir góða túlkun þannig að hún gerir 

þátttakendum á fundi auðveldlega kleift að fylgja því sem allir á fundinum segja, óháð því hvaða 

tungumál þeir tala. Best væri ef fundarmenn gleymdu því að þeir væru að hlusta á túlkun. Léleg túlkun 

er þannig að hún vekur eftirtekt fundarmanna: langar þagnir, óskiljanlegt bull, ósamræmi, íðorðavillur, 

sterkur hreimur samfara lélegri málfræði og röngum áherslum, óviðeigandi eða ófagleg hegðun og 

klæðnaður. Hann segir einnig að það taki sjaldan langan tíma uns upp kemst um túlk sem túlkar 

vitlaust, jafnvel þó öll önnur atriði séu fagmannlega unnin. Gæðatúlkun er skiljanleg, rökrétt og skýr, 

tungumálið eðlilegt, röddin skýr og framsetningin örugg, íðorðanotkun í lagi, merkingin kemst til skila 

og túlkurinn hagar sér faglega. Hann segir að léleg túlkun sé þó oft betri en engin túlkun.
239

 

Samskipti þeirra sem þurfa túlkun eru að sjálfsögðu alltaf aðalatriðið,
240

 því eins og einn 

viðmælenda í rannsókninni benti á, er túlkurinn ekki aðalatriðið. Hitt er svo annað mál að ef túlkunin 

er ekki góð færist athyglin af samskiptunum á túlkinn og túlkunin breytist úr hjálpartæki í miðpunkt 

athyglinnar. 

Í empírískri rannsókn Peter Moser meðal rúmlega 200 gesta á ráðstefnu árið 1995 kom í ljós að 

þeir óskuðu sér allra helst að orðalagið væri skýrt og að efnið væri endursagt á þann hátt að túlkurinn 

túlkaði innihaldið og hugmyndirnar, frekar en umbúðirnar orð fyrir orð. Hik og ósamhverfa við takt 

ræðunnar á frummálinu voru ekki vel séð.
241

 

Hugsanlegt er að aðilar hafi mismunandi skoðanir á því hvað er góð túlkun eftir því úr hvaða átt 

þeir nálgast hinn túlkaða atburð. Zauberga talar um fjóra flokka túlkunarkeðju: vinnuveitandi, 
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 Ieva Zauberga, „Variables in Quality Assessment in Interpreting“ í Dolmetschen. Beiträge 

aus Forschung, Lehre und Praxis, ritstj. Andreas F. Kelletat (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2001), 

279. 
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 „The issue of "QUALITY" in conference interpreting.” Dick Fleming. Sótt 27. apríl 2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=A3xxKK7srzg. 
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 Jones, Conference, 3 
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 Hans G. Hönig, „Zur Evaluation von Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen“ í Transfer. 
Übersetzen. Dolmetschen. Interkulturalität, ritstj. Horst W. Drescher (Frankfurt am Main: Peter Lang 

1997), 193. 
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ræðumaður, túlkur og viðtakandi/áheyrandi.
242

 Hún nefnir einnig að keðjan lengist ef þarf að bæta við 

millitúlki.
243

 Hér verður málið flækt enn frekar og bætt við tæknimönnum, umsjónarmönnum húsnæðis 

og öðrum sem koma að því að setja túlkaða viðburði upp, til dæmis ráðstefnuskrifstofum og hótelum. 

Einnig getur orðið vinnuveitandi verið of mikil einföldun. Verkbeiðandi og sá sem greiðir reikninginn 

eru ekki alltaf sami aðili, auk þess sem útdeiling verkefna fer oft í gegnum miðlæga túlkamiðlun. 

Túlkurinn getur verið verktaki á eigin vegum en getur einnig verið launþegi hjá eða verktaki gegnum 

túlkamiðlunina. Yfir vötnum svífur svo andi hins opinbera, sem ákveður til dæmis með lögum hvað 

skuli túlkað og greitt af almannafé og hvað ekki, markar málstefnu og stefnu í innflytjendamálum og 

málefnum fatlaðra, stendur fyrir kennslu í túlkun af ýmsum gerðum – eða ákveður að gera það ekki – 

og svo mætti lengi telja. Allir þessir aðilar koma mismunandi beint að sjálfri túlkuninni en geta allir 

haft jákvæð eða neikvæð áhrif á gæði túlkunar. 

Gæði túlkunar geta skipt verulegu máli efnislega, fjárhagslega, tilfinningalega o.s.frv. Ef 

eitthvað misferst varðandi túlkun getur það kostað óheyrilegt fé, til dæmis ef dómsmál vinnst eða 

tapast vegna þess. Nýlega ógilti Hæstiréttur dóm héraðsdóms vegna misbrests á túlkun og þýðingu.
244

 

Auk þess getur slíkt haft mikil áhrif á örlög fólks. Sama er að segja um túlkun í heilbrigðiskerfinu. 

Hægt er að búa til dæmi þar sem læknir spyr sjúkling hvar hann finnur til. Túlkurinn ruglar saman 

hægri og vinstri og skurðaðgerð er gerð á rangri öxl. Góð túlkun getur svo hjálpað fólki að ná eða 

halda heilsu, hreinsa mannorð, stunda nám sér og samfélaginu til gagns o.s.frv. 

Í viðtölunum voru túlkar spurðir að því hvenær gaman væri í vinnunni og hvenær þeim þætti 

þeir hafa staðið sig vel. Eitt af því sem þeir tiltóku voru jarðarfarir. Þeir töluðu um þversögnina í því 

að finnast gaman í jarðarför, en einn túlkanna lýsti því á eftirfarandi hátt: “Þó það séu ofsalega erfiðar 

aðstæður, en af því maður er vel undirbúinn, þekkir efnið, er búinn að æfa sig og af því sá sem maður 

er að túlka fyrir er yfirleitt mjög þakklátur fyrir störfin sem maður hefur framkvæmt, þá er það 
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ofsalega gaman. Þó að það sé rosalega erfitt á meðan.” Þarna er líklega undirbúningurinn lykilatriði. 

Ef túlkur mætir óundirbúinn í jarðarför þarf lítið út af að bera til að mistök marki djúp sár í hjörtum 

syrgjenda. Gæði skipta því jafnframt máli óefnislega. 

Forvitnilegt var að fá að vita hvernig túlkum líður að túlka þar sem notendurnir eru sjaldnast vel 

þjálfaðir þegar þeir fá túlk í fyrsta sinn og hvernig túlkum reiðir af að vinna við slíkar aðstæður um 

lengri tíma. Í ljós kom að sumir þeirra sem höfðu langa starfsreynslu kipptu sér minna upp við lélegar 

aðstæður og kunnáttuleysi fólks í umgengni við túlka. Sumir áttu auðveldara með að sætta sig við að 

fá lítið færi á að undirbúa sig en öðrum fannst undirbúningurinn jafn mikilvægur og þegar þeir voru að 

stíga fyrstu skrefin sem túlkar á tíunda áratug síðustu aldar. 

 

Hlutleysi, vald og valdefling 

Umræðan um hlutleysi túlka hefur staðið lengi. Ef hvor aðili kemur með sinn eigin túlk, til dæmis í 

viðskipta- eða samningatúlkun, er túlkurinn ekki einn í miðjunni, heldur er hvor túlkur hliðhollur 

húsbónda sínum. Aftur á móti hefur í talsverðan tíma verið uppi sú krafa að túlkurinn sé algerlega 

hlutlaus, líkt og rör sem hleypir túlkuninni í gegnum sig (e. conduit model), eða ósýnilegur.
245

 

Vissulega er eitt af einkennum vel heppnaðrar túlkunar oft að neytendur hennar hætta fljótlega að taka 

eftir henni, eins og þegar hefur verið nefnt. Krafan stendur þó frekar í sambandi við kröfu lögfræðinga 

um að fá að túlka lögin meðan dómtúlkurinn þýði upphátt, orð fyrir orð.
246

 Krafan er einnig komin úr 

samfélagstúlkun þar sem oft ríkir mikið valdaójafnvægi milli viðmælenda (læknir – sjúklingur).
247

 

Þriðja ástæðan er svo ótti minnihlutahópa við að missa forræði sitt til vilhallra hjálpartúlka, eins og 

þegar hefur verið nefnt. 

Í seinni tíð hafa rannsóknir staðfest að túlkur getur með engu móti verið algerlega hlutlaus. Það 

eitt að hann er á staðnum er hrópandi yfirlýsing um að hann er ekki ósýnilegur. Jafnvel þó hann sé 

tekinn út úr herberginu og settur í túlkaklefa er rödd hans í heyrnartólunum áþreifanleg yfirlýsing um 
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nærveru persónu hans.
248

 Túlkur hefur val á sérhverju augnabliki og það getur til dæmis haft afgerandi 

áhrif fyrir dómi hvort túlkur velur hlutlausara eða gildishlaðnara orð en sakborningur. Dæmi eru um að 

túlkar séu hrifnir út úr hlutleysi sínu eins og þegar nemendur í táknmálstúlkafræði túlkuðu 

leiksýninguna Ormstungu árið 1997, þar sem leikarinn þrífur í fót túlksins og þykist járna hann eins og 

hest.
249

 Í þessu tiltekna leikriti varð túlkurinn hluti af listinni og listin hluti af túlkinum. 

Leikhúsupplifunin varð ógleymanleg, einmitt vegna túlksins. 

Bahadır minnir á að túlkuð samtöl séu ekki einu samtölin þar sem hætta er á misskilningi og að í 

raun sé ekkert samtal þannig að fullkominn skilningur ríki af beggja hálfu. Óttinn við að túlkar spilli 

samskiptum og hindri skilning sé rökleysa.
250

 Hún bendir einnig réttilega á að túlkar eigi gjarnan í 

ómeðvitaðri innri baráttu varðandi hlutleysiskröfuna. Þeir lýsi því staðfastlega yfir að þeir séu 

hlutlausir um leið og þeir reyni að vera hinu erfiða starfi vaxnir en gefa svo dæmi um hið gagnstæða. 

Einn túlkur sem hún tók viðtal við lýsti því hvernig hann túlkaði reglulega í hálft ár viðtöl geðlæknis 

við skjólstæðing. Eftir hvert viðtal fundaði túlkurinn með lækninum til að gefa honum 

bakgrunnsupplýsingar og fylla inn í eyðurnar, en það gengur í raun þvert á hugmyndir um hlutleysi. 

Þessi sami túlkur hafði verið í lögfræðinámi en gefist upp á að túlka fyrir dómara því hann sá í 

gegnum dómara sem spurði hælisleitanda leiðandi spurninga sem leikmenn hefðu ekki áttað sig á að 

væru leiðandi. Túlkurinn hafði þá tekið meðvitaða afstöðu með hælisleitandanum og lagað túlkunina 

til þannig að hælisleitandinn gæti skilið hvað við væri átt. Túlkurinn talaði einnig um að þegar hann 

túlkaði hreimlaust og af þekkingu í félagslegum aðstæðum fengju nýbúar betri þjónustu því 

þjónustuveitendurnir hneigist til að gera ekkert nema þeir séu beðnir sérstaklega um það, þannig að 

hann hafði frumkvæði fyrir hönd nýbúanna og réttlætti það þannig að hann hefði verið kallaður til sem 

túlkur einmitt af því að nýbúana vantaði þjónustuna. Bahadır segir að túlkar varpi smættarhyggju 

siðareglnanna fyrir róða og túlki með ákveðin markmið í huga, fyrir ákveðna einstaklinga og miðað 
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við aðstæðurnar sem túlkað er í. Hún kallar á sveigjanlegri nálgun á stöðu og hlutverk túlksins og 

verkefni hans og krefst valdeflingar samfélagstúlka og rannsakenda samfélagstúlkunar.
251

 

Eins og kemur fram á öðrum stað í þessari ritgerð eru mjög margir aðilar sem koma með 

beinum eða óbeinum hætti að hverjum túlkuðum atburði. Í tengslum við það var sú spurning lögð fyrir 

túlka hver hefði valdið í túlkaaðstæðum. Svörin voru margvísleg (til dæmis túlkurinn, sá sem er í 

málmeirihluta, sá sem er í málminnihluta) og greinilegt að það er ekki einfalt mál að skilgreina í eitt 

skipti fyrir öll hvar valdið liggur. Hægt er að efast um að það sé gerlegt og ennfremur spurning hvort 

það er æskilegt. Bahadır staðhæfir að vald tilheyri mannlegum samskiptum.
252

 Það er ef til vill 

hreinlegra að viðurkenna það heldur en að láta sem túlkur eigi að vera og geti verið hlutlaus. 

Viðmælendurnir tveir í tvítalinu, sem túlkur túlkar, standa heldur aldrei jafnfætis. Oft er 

menning þeirra og mál svo ólíkt að það væri eins og að bera saman epli og appelsínur, svo notað sé 

erlent orðatiltæki. Bahadır talar um valdeflingu (e. empowerment) eftirlendutímans þegar hinar kúguðu 

nýlendur öðluðust sjálfstæði frá nýlenduveldunum, nokkuð sem Íslendingar kannast við úr eigin 

sjálfstæðisbaráttu. Hægt er að yfirfæra þessa umræðu á íslenskan nútíma. Í kjölfar þess að 

háskólamenntaðir táknmálstúlkar tóku til starfa á Íslandi flykktust döff Íslendingar í framhaldsnám. 

Því verður ekki sagt að starf túlksins séu hlutlaust þó hann reyni að halda hlutleysi gagnvart 

viðmælendum og þó hann „haldi ekki með“ öðrum hvorum aðilanum. Hann (eða hún, eins og Bahadır 

kallar túlkinn í skrifum sínum) hefur með starfi sínu ómæld áhrif. Eitt af því sem mögulega getur gerst 

í samfélagstúlkun eða vegna hennar, er að grundvöllur (e. footing) viðmælendanna jafnast. Þeir færast 

báðir nær miðlínunni. Heimamaðurinn missir eitthvað af því valdi sem falið er í stöðu hans og starfi 

þegar hann þarf að kalla til túlk og getur ekki tjáð sig án aðstoðar. Aðkomumaðurinn endurheimtir 

hluta af því meðfædda valdi sem hann tapaði þegar hann flutti til nýs lands. 
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Siðareglur túlka 

Siða- og vinnureglur mismunandi túlkahópa eiga margt sameiginlegt. Það kom á daginn þegar leitað 

var að siðareglum, verklagsreglum og notendaleiðbeiningum hjá túlkaþjónustum og félögum túlka, að 

bæði notendaleiðbeiningar og siðareglur eru annað hvort ekki til sýnis á vefsíðum eða frekar 

óaðgengilegar. Fáar undantekningar voru á þessu og mörg túlkafélög hafa t.d. alls ekki vefsíðu. Þar 

með er efni til að ætla að vefsíða á borð við www.tulkun.is ætti að stoppa í ákveðið gat. Ástæða er til 

að hvetja til þess að hafa siðareglurnar uppi á borðinu þar sem það er bæði túlkum og notendum 

túlkaþjónustu í hag að allir sem koma að túlkuðum atburði séu meðvitaðir um hlutverk túlksins. Það 

hindrar t.d. fólk í að gera óraunhæfar eða óæskilegar kröfur til túlksins vegna vanþekkingar og það 

getur ennfremur varið túlkana gegn ásökunum um vanhæfni. 

Samkvæmt siðareglunum eiga túlkar að túlka allt sem fram fer. Það kom fram í máli túlka í 

viðtölunum að þeir eru oft beðnir um að túlka bara sumt en ekki allt. Til dæmis eru nemendur í 

frímínútum oft feimnir við að láta túlka spjall sitt og muna ef til vill ekki að allir hinir nemendurnir 

skilja spjallið, þannig að það er hvort sem er ekki einkamál. Þetta bendir til þess að það er eitthvað 

alveg sérstakt sem gerist þegar túlkur túlkar. Túlkurinn er ekki ósýnilegur. Túlkurinn er til staðar 

vegna samtalsins milli kennarans og nemandans og samþykki þeirra er fengið fyrir fram. En 

samnemendur í bekk hafa ekki verið spurðir hvort þeir eru sáttir við að láta túlka samskipti sín á milli 

og við kennara. Þeir sem túlka fyrir heyrnar- og sjónskerta þurfa að bæta inn fleiri upplýsingum en 

eingöngu því máli sem flutt er. Til dæmis veit heyrnarlaus nemandi ekki hvers vegna hreyfing kemur á 

alla í bekknum ef túlkurinn kemur því ekki á framfæri að brunabjallan sé í gangi eða að sími hringi 

látlaust og trufli kennsluna. 

Túlkar eiga ekki að koma eigin skoðun á framfæri. Það kemur fyrir að túlkur er spurður hvað 

honum eða henni finnist um eitthvert málefni, til dæmis langar kennara að vita hvort nemandinn 

meðtaki efnið. Það er ekki hlutverk túlksins að gefa álit á því og ef nemandinn er viðstaddur túlkar 

túlkurinn einfaldlega það sem kennarinn sagði, óbreytt („Hvernig heldur þú að henni gangi, heldurðu 

að hún skilji þetta?“). Það getur verið erfitt fyrir túlka ef þeir hafa sterkar skoðanir á málefnum sem til 

túlkunar eru en það er hluti af túlkastarfinu að halda eigin persónu og skoðunum utan við starfið. Það 

er ekki einfalt fyrir móður að túlka af hlutleysi í máli barnaníðings eða fyrir kaþólskan túlk að túlka í 
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fóstureyðingu eða brúðkaupi samkynhneigðs pars. Túlkar eiga ekki að taka afstöðu með eða móti 

öðrum hvorum viðmælanda, en eins og fram hefur komið er harla ólíklegt að innra með sér geti túlkur 

staðið nákvæmlega í miðjunni heilt samtal. Um leið og annar hvor aðilinn segir eitthvað sem snertir 

túlkinn á einhvern hátt, t.d. tilfinningalega, bregst hann við. Hluti af því að vera flinkur túlkur er að 

leyfa því að eiga sér stað og afneita því ekki á sama tíma og það er ekki látið hafa áhrif á túlkunina. 

Túlkar undirgangast ákveðnar siðareglur, koma faglega fram og eru bundnir þagnarskyldu 

ævilangt. Þagnarskyldan ríkir bæði hvað varðar það efni sem þeir túlka, nema það sé beinlínis opinbert 

eins og þegar túlkun er sjónvarpað og þegar önnur lög gilda,
253

 en einnig varðandi persónulegar 

upplýsingar um þá einstaklinga sem þeir túlka fyrir. Á litlu landi eins og Íslandi getur verið nóg að 

túlkur segi hvert hann er að fara til að hægt sé að reikna út fyrir hvern hann er að túlka og hvers 

vegna.
254

 Venjulegt fólk stjórnar því sjálft hvort það lætur uppskátt um hvað það aðhefst og þeir sem 

nota túlk eiga þann sama rétt. 

Viðmælendur í rannsókninni nefndu gjarnan það sem víða er getið í túlkafræðum. að litið sé á 

hlutverk túlksins sem eins konar vél sem gerði ekkert nema að túlka. Fólk er vant því að sá texti sem 

það les hafi verið lúslesinn og próförk leiðrétt eftir þýðingu. Í túlkun eru engin leiðréttingarforrit, 

túlkurinn túlkar hér og nú og neytandinn verður því að slá af kröfunum. Túlkar, sérstaklega 

samtalstúlkar, verða að hafa leyfi til að stöðva samtalið tímabundið til að útskýra, leiðrétta misskilning 

eða spyrja ef þeir ekki skilja – til að geta skapað skilning. Það er uppgötvun bæði túlka sem tekin voru 

viðtöl við og erlendra fræðimanna að siðareglurnar segja meira um það hvað túlkur á ekki að gera, 

heldur en hvað hann á að gera. Þetta getur valdið túlkum erfiðleikum með að rækja starfsskyldur sínar 

svo vel sé vegna ófyrirsjáanleika túlkastarfsins. Bahadır gefur dæmi um þetta þegar hún lýsir því 

hvernig hún að eigin frumkvæði steig út úr hlutverki túlksins og inn í hlutverk samlandans til að vinna 

traust tyrkneskrar konu sem hún var kölluð til að túlka fyrir á geðdeild. Í kjölfarið opnaðist 
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möguleikinn á samtali. Samtalið heppnaðist og viðsnúningur varð í kjölfarið á lífi konunnar.
255

 Eins og 

fyrr segir þjónar túlkurinn hvorugum aðilanum sem hann túlkar fyrir, heldur samtalinu. Með því að 

bregða sér snöggvast úr gervi túlksins og hætta að vera „hlutlaus“ gat hún einmitt þjónað samtalinu. Í 

raun getur allt gerst og túlkur veit aldrei hverju hann getur átt von á. Pöchhacker segir viðbrögð 

fræðasamfélagsins við þessu vera í tvær áttir, annars vegar að gera siðareglurnar mjög nákvæmar svo 

þær nái utan um flest það sem von er á, og hins vegar að breyta þeim úr leiðbeiningum um hvað á ekki 

að gera í nálgun sem gerir túlkum kleift að beita faglegri ákvarðanatöku í hverju tilviki.
256

 

 

Greiðslur fyrir túlkun 

Ekki er hægt að tala um túlkun án þess að ræða fjárhagslegu hliðina. Ekki er víst að þeir sem greiða 

reikninginn fyrir túlkun geri sér grein fyrir að þeir eru að greiða fyrir töluvert meira en tímann sem 

túlkurinn túlkar, heldur einnig undirbúningsvinnu, ferðakostnað, skatta, orlof og launatengd gjöld, 

símenntun o.s.frv., að því ógleymdu að túlkun er það erfitt starf að túlkar þurfa aukalega tíma til að 

jafna sig eftir að hafa túlkað. Samfélagstúlkar eru ekki of sælir af launum sínum og einn viðmælenda 

minna sagðist taka aukavinnu í aðalstarfinu fram yfir túlkaverkefni, eingöngu vegna þess að það gefur 

meira í aðra hönd. 

Í mörgum laganna hér að ofan er tekið fram að sá sem tilheyrir málminnihlutanum eigi að fá 

túlkun sér að kostnaðarlausu, sem er mjög gott. Í öðrum er það þó ekki skilgreint og ástæða til að 

endurskoða löggjöfina heildrænt þannig að ávallt sé á hreinu hvar kostnaðurinn skuli liggja. Einn 

viðmælenda í viðtali gagnrýndi þetta og tók sem dæmi að heyrnarlaust barn fái greidda táknmálstúlkun 

hjá tannlækni en ekki pólsk eða tælensk börn og að óljóst sé hvar sú ákvörðun var tekin. Einnig er 

misvísandi hvort lögin tilgreina táknmálstúlkun, samfélagstúlkun raddmála eða hvort tveggja en hvergi 

er vikið að daufblindratúlkun eða rittúlkun beinum orðum. 

Með þessu er ekki öll sagan sögð, því utan við lögin falla stór svið, sem þó eru mikilvæg. Ef 

þvottavélin bilar þarf að kalla til viðgerðarmann og þá getur verið freistandi að taka barnið úr 

skólanum til að láta það túlka því annars þarf viðkomandi fjölskylda að greiða fyrir túlkun úr eigin 
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vasa. Sama gildir um húsnæðiskaup og –leigu, starfsmannaviðtöl, húsfundi, foreldrafundi og svo 

framvegis – almenna reglan er að ekki fæst niðurgreiðsla. 

Döff sem nú eru á miðjum aldri og eldri ólust upp við skilningsleysi á táknmálinu. Fjölskyldan 

kunni ekki táknmál og samskipti við fjölskylduna lituðust af því. Leikritið Viðtalið var frumsýnt árið 

2006. Það fjallar um mæðgur sem hafa átt erfitt samband, en dóttirin er döff. Blaðamaður er 

væntanlegur til að taka viðtal og túlkur kallaður til. Blaðamaðurinn kemur ekki. Mæðgurnar fara þá að 

tala saman gegnum túlkinn og fá í fyrsta sinn tækifæri til að hafa samskipti um óuppgerð mál.
257

 

Svipaða lýsingu er t.d. að finna í ritgerð Valgerðar Stefánsdóttur.
258

 Þessi hugmynd um túlkun innan 

fjölskyldunnar á rétt á sér, sérstaklega nú, þegar samfélagið hefur sýnt að það er tilbúið að gera upp 

sársaukafull mál úr fortíðinni.
259

 

Túlkun menningarviðburða er ekki síður mikilvæg fyrir samþættingu málminnihlutahópa við 

meirihlutann. Það tjáir ákveðið viðhorf þegar ákveðið er hvað skuli greitt af opinberu fé og hvað ekki 

og hægt að bera það saman við þá umræðu sem undanfarið hefur átt sér stað í íslensku samfélagi um 

hvort menning hefur fjárhagslegt verðmæti eða ekki. Komi hingað útlendingur með hættulegan 

sjúkdóm eða fíkniefni er í lagi að túlka fyrir hann en ekki ef hann langar til að kenna okkur framandi 

matargerðarlist eða læra að sauma íslenskan þjóðbúning. Til eru sjóðir á sumum sviðum 

samfélagstúlkunar, sem hægt er að sækja í fyrir túlkun sem fellur utan lagarammans, en þeir hrökkva 

skammt þegar á heildina er litið og tæmast oft þegar líður á fjárhagsárið.
260

 Einn viðmælenda minna 

nefndi sem dæmi að einstaklingur hafi leitað eftir greiðslu fyrir túlkun úr sjóði en ekki fengið. Þetta 

var tilfinningaþrungin stund í lífi þessa einstaklings og erfitt fyrir hann að vera neitað um túlkun. 
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Túlkurinn sagðist myndu hafa unnið ókeypis, ef hann hefði bara vitað af málinu fyrir fram. Þó túlkar 

reyni að taka ekki málefni túlkanotenda inn á sig hafa þeir oft sýnt að þeir eru samt túlkar inn að beini 

og hafa djúpan skilning á mannréttindum viðskiptavina sinna. 

Einn viðmælenda í rannsókninni benti á að fyrir bankahrunið á Íslandi árið 2008 hafi 

samfélagstúlkun raddmála verið einkavædd, túlkamiðlanir eigi nú að standa undir sér. Það sé í raun 

ekki gerlegt nema e.t.v. varðandi allra stærstu tungumálin eins og pólsku, en þar sem lítil túlkun er geti 

túlkunin aldrei borið sig fjárhagslega. Þetta sé rangt viðhorf, túlkun eigi að vera hluti af 

velferðarþjónustunni. Óhætt er að taka undir þetta og bæta öðrum gerðum túlkunar við, t.d. rittúlkun. 

Betur er hugsað um táknmálstúlkun, enda Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra stofnuð 

með lögum, en það sýnir að þeim hópum sem þurfa túlkun er mismunað. 

 

Að nota túlk 

Einn af túlkunum sem rætt var við útskýrir alltaf fyrir málsaðilum hvert hlutverk hans er áður en hann 

byrjar að túlka. Svar hans við spurningunni um hvort hann hefði reynt skriflegar leiðbeiningar var 

„Fólk les ekki!“ Túlkarnir í viðtölunum sögðu yfirleitt mikilvægt að gefa leiðbeiningar um notkun 

túlks en sögðust aðspurðir yfirleitt hafa litla trú á gagnsemi leiðbeininga. Einn túlkurinn sagðist 

stundum hafa beðið fólk sem talar mjög hratt að tala hægar ef færi gafst: „… ég er eiginlega löngu 

hætt því, því þetta hefur engin áhrif. Fólk hægir á sér alveg bara í 10 sekúndur og svo eru þau komin á 

sama hraða aftur.“ Á þeirri forsendu að fólk tileinki sér ekki leiðbeiningar skiptir máli að hnitmiðaðar 

almennar leiðbeiningar um það hvernig maður tjáir sig með hjálp túlks séu eitt af því fyrsta sem fólk 

sér á vefsíðunni. 

Punktarnir um að nota túlk eru teknir saman úr leiðbeiningum frá nokkrum túlkaþjónustum og 

fleiri aðilum,
261

 úr viðtölum við túlka, túlkamiðlara, sérfræðinga og frá eigin reynslu höfundar af 
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túlkun. Þeim er ætlað að sameina það helsta sem fólk þarf að hafa í huga, hvort sem um er að ræða 

samfélagstúlkun, ráðstefnutúlkun eða dómtúlkun, raddmálstúlkun, táknmáls-, rit- eða 

daufblindratúlkun, hvort sem um er að ræða samtöl, kennslu eða fyrirlestra. Punktunum er ætlað að 

tala til beggja viðmælenda í túlkuðum atburði, en ekki verður þó hjá því komist í almennum 

leiðbeiningum að tala beint til þess sem valdið hefur í samskiptunum, þess sem pantar túlkinn og 

skipuleggur atburðinn. Verður nú fjallað nánar um forsendur þeirra atriða sem tekin eru fram í 

punktunum. 

 

Hlutverk túlks 

Flestir túlkarnir sem rætt var við tóku það ýmist óumbeðnir fram að túlkur túlki allt sem sagt er, eða þá 

að það kom fram í máli þeirra að þeir hefðu verið beðnir að sleppa því að túlka einhver ákveðin 

ummæli. Fleiri en einn viðmælenda minna töluðu um að viðhorf fólks til túlkunar einkennist af og til 

af því að ábyrgðinni á því að samskiptin heppnist vel sé varpað á túlkinn. Málið sé leyst með því að 

segja „Æ, pöntum bara túlk“. Það er þó mikill misskilningur. Fagfólk og opinberir starfsmenn sem 

þurfa túlk í samskiptum sínum við fólk af annarri menningu verður að taka ábyrgð á samskiptunum og 

því oftar sem samskiptin kalla á túlk, því mikilvægara verður að tileinka sér þekkingu á og færni í 

túlkuðum samskiptum.
262

 Sama gildir um þá sem þurfa á túlki að halda hvert sem þeir fara. 

Fólk fellur auðveldlega í þá gildru að segja að útlendingum sé engin vorkunn að læra íslensku ef 

þeir ætli að vera hér, annað sé óvirðing við okkur sem vorum hér fyrir. Vissulega er það jákvætt ef 

innflytjendur tileinka sér mál meirihlutans og það er óneitanlega á þeirra ábyrgð að kynna sér og laga 

sig að menningu, siðum og samfélagsgerð síns nýja heimalands. Hitt er svo annað mál að fólk á 

misauðvelt með að læra. Einn viðmælenda í rannsókninni nefndi að hingað flytur fólk sem er ólæst. 

Fólk hefur mismikinn grunn til að byggja tungumálanám á, hefur misgóðar aðstæður til náms. Á 
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mörgum tungumálum er til dæmis ekki til neitt kennsluefni í íslensku og heildstæða stefnu vantar í 

íslenskukennslu fyrir útlendinga. Svo er fólk misnýkomið til landsins. Ferðamenn eru til dæmis teknir 

til yfirheyrslu hjá tollyfirvöldum, veikjast eða slasast og þurfa læknisaðstoð. Þetta snýst ekki eingöngu 

um að þeir sem velja að flytja til Íslands eigi skilyrðislaust að læra íslensku. Túlkun fer fram á 

snertifletinum milli tungumálanna tveggja og beggja menningarheima. Sá sem er hinum megin við 

túlkinn og á íslensku að móðurmáli, lendir líka í því að geta ekki unnið vinnuna sína vegna 

samskiptaörðugleika. Einn viðmælenda í viðtali tók fram að sumar stofnanir hafi sett sér óljósa stefnu 

um að sjá fólki ekki fyrir túlki ef það hefur búið hér í ákveðinn tíma, sem í raun er ólögleg mismunun, 

og samskiptin misheppnast fyrir vikið. Suma langar vafalaust ekkert til að læra málið en hafa ber í 

huga að umstangið við að útvega túlk og sú röskun sem þátttaka hans veldur í venjulegum samtölum 

er ekki til þess fallið að hvetja fólk til að misnota ókeypis túlkaþjónustu í stórum stíl. Hvað ætli séu 

margir Íslendingar í Danmörku sem tala ensku í öllum sínum samskiptum við Dani af því þeim finnst 

púkalegt að tala dönsku? Það gæti verið athyglisvert að kanna hve hátt hlutfall þeirra harkar það þó af 

sér ef þeir þurfa að fara til læknis. Að lokum eru þeir sem hafa ekki heyrn og munu aldrei hafa. Ekki er 

hægt að gera þá kröfu til þeirra að þeir venji sig af því að nota túlk af því það sé svo dýrt fyrir 

skattborgarana. 

Þegar talað er um túlkun, er alltaf verið að túlka fyrir einhvern. Þá er spurningin fyrir hvern 

túlkað er. Eins og fram hefur komið er raunveruleg hætta á að túlkur samsami sig öðrum aðila 

samtalsins.
263

 Þeir sem koma að túlkuðum samskiptum hneigjast til að upplifa það þannig að túlkurinn 

sé til að túlka fyrir þann sem er í málminnihluta eða þann sem stendur höllum fæti og hefur minna 

vald. Þetta kom fram í máli túlkanna sem viðtöl voru tekin við. Viðmælendurnir meðal túlka virðast 

einnig upplifa þetta sjálfir, en þeir gáfu mismunandi svör eftir því til dæmis hvort aðstæðurnar eru 

þannig að einn nemandi í bekk þar sem kennt er á íslensku hefur ekki íslensku sem móðurmál eða ef 

allir nemendurnir tala íslensku en mál kennarans er túlkað. Burtséð frá þessari upplifun verður að 

ganga út frá því að hollusta (e. loyalty) túlksins sé fyrst og fremst við samtalið, nema um annað sé 

samið í upphafi. Túlkurinn er þarna til að túlka samskipti en ekki sem réttindagæslumaður valdaminni 
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aðilans, þó vissulega hafi það tíðkast áður en fagvæðing samfélagstúlkunar hófst. Fulltrúar 

málmeirihlutans eru gjarnir á að spyrja túlka hvernig þeir haldi að hinum útlenda eða heyrnarlausa 

gangi. Túlkar hafa ennfremur verið beðnir að taka saman efni funda,
264

 rittúlkar eru beðnir um afrit af 

ritvinnsluskjalinu sem þeir túlka í og svona mætti lengi telja. Þetta er eðlilegt, sé fólk óvant túlkun, en 

verður að brýna fyrir nýjum notendum. 

Það getur verið erfitt að útskýra fyrir ókunnugum í mjög knöppum texta að þó túlkur sé hlutlaus 

og geri ekki athugasemdir við efnið, ráðleggi ekki eða bæti við frá eigin brjósti verði hann ósjaldan að 

aðlaga túlkunina menningarlegum mun eða flétta bakgrunnsupplýsingar saman við túlkun sína, til 

dæmis úr samfélagsumræðunni um þær mundir sem túlkunin fer fram. Ræðumaður ætti ekki að reikna 

með að sá eða þeir sem hann er að tala við geti fylgst með samfélagsumræðunni á sama hátt og hann 

sjálfur. Hann ætti samt að gæta þess að tala við þá af virðingu. Því er hér hnykkt á því sem ekki kemur 

nógu skýrt fram í flestum notendaleiðbeiningum, að túlkur túlki ekki orðrétt, heldur færi hann 

hugmyndir og menningu af einu máli á annað. 

Túlkurinn ber ekki ábyrgð á að hið túlkaða mál sé satt og rétt, einungis að túlka það sem sagt er, 

eftir bestu getu. Fólk segir ósatt og hagræðir sannleikanum. Fólk misskilur líka. En hlutverk túlksins er 

að koma efninu rétt til skila. Tate og Turner komust að því að siðareglur túlka geta jafnvel bundið 

hendur túlka þegar þeir vita að þeir næðu betri árangri með hegðun sem gengur þvert á siðareglurnar. 

Þeir spurðu túlka hvað þeir myndu gera ef sjúklingur hjá lækni misskildi nafn sterks lyfs og héldi að 

það væri meinlaust vítamín. Túlkurinn túlkar samskiptin en áttar sig á að sjúklingurinn hefur misskilið 

og hætta er á að hann taki of mikið af lyfinu. Í þessu dæmi svöruðu 99% túlkanna að þeir myndu 

leiðrétta misskilninginn þó siðareglurnar segðu að einungis ætti að túlka það sem sagt er. Í dæmi um 

sónarskoðun, þar sem verðandi móðir hefur sagst ekki vilja fá upplýsingar um kyn barns en 

heilbrigðisstarfsmaðurinn segir það samt, sögðust 77% túlka myndu ekki túlka það beint heldur sleppa 

því eða spyrja hvort móðirin vilji að túlkurinn túlki þessar upplýsingar eða ekki. Í umræðum um það 

hvað er góð túlkun, sagði einn túlkurinn þetta: 
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… maður er að túlka, til dæmis í prófi. Maður túlkar allt rosalega vel, rosalega rétt og maður er 

að túlka allt alveg hreint, eins og best verður á kosið en viðskiptavinurinn fellur kannski á 

prófinu. Túlkunin hefur samt gengið vel. En af því að það er ekki á okkar ábyrgð að viðkomandi 
nái prófinu, af því að hann er kannski ekki búinn að læra undir það. Túlkunin, sem slík, gekk 

rosalega vel og var rosalega vel unnin og faglega unnin, hvort sem niðurstöðurnar úr 

heildarverkefninu urðu jákvæðar eða ekki. 
 

Þetta gefur til kynna að túlkur er mannlegur og að túlkun er óskaplega flókið ferli. Það er vissulega 

hægt að staðla túlkaklefa en um það bil það eina fyrirsjáanlega í sjálfu túlkastarfinu er að það er 

ófyrirsjáanlegt. Túlkasamtök og túlkaþjónustur setja túlkum siðareglur til að hjálpa þeim að fást við 

ófyrirsjáanleikann og mannleikann í samskiptunum. 

Meðal annars er oft kveðið á um það í siðareglum túlka að ef túlkur ekki ræður við verkefnið 

eða ef hann er á einhvern hátt vanhæfur eigi hann að segja sig frá verkefninu. Það er þó auðveldara 

fyrir sjálfstætt starfandi túlka en þá sem ráðnir eru hjá túlkaþjónustu, þannig að túlkaþjónustur verða 

helst að geta hjálpað túlkum með það. Enginn græðir á því að vanhæfur túlkur sé sendur í verkefni.
265

 

Það getur verið erfitt fyrir nýbyrjaðan túlk að lenda í erfiðum verkefnum og jafnvel á túlkaþjónustan 

erfitt með að spá fyrir um hvaða verkefnum hann veldur og hverjum ekki. Þegar beðið er um túlkun 

reyna túlkaþjónustur og sjálfstætt starfandi túlkar yfirleitt að fá sem mestar upplýsingar um verkefnið, 

bæði til að túlkurinn eða túlkarnir sem taka það að sér geti undirbúið túlkunina, en ekki síður til að 

hægt sé að koma í veg fyrir að óreyndur túlkur átti sig á því í miðri túlkun að hann ræður ekki við 

verkefnið. Eins geta túlkar haft tengsl við þá sem túlkað er fyrir og það er þá matsatriði í hvert sinn 

hvernig ber að snúa sér. Sérstaklega á þetta við um samfélagstúlka og þá sem túlka hjá lögreglu og 

fyrir dómi. Í fámennum samfélögum eins og minnihlutahópum getur það valdið töluverðum 

vandræðum, þar sem ekki er hægt að nota túlk sem tengdur er sakborningi fjölskylduböndum, en hann 

er kannski eini einstaklingurinn hérlendis sem fær er um að túlka. Líklega er þetta algengara vandamál 

á Íslandi en hjá fjölmennari þjóðum, því oft má hér telja á fingrum annarrar handar þá sem tala 

viðkomandi erlent tungumál. Í sumum tilvikum hefur þá verið gripið til símatúlkunar þar sem 

hlutlægur túlkur erlendis túlkar fyrir málsaðila hérlendis. Einn viðmælenda í viðtali tók fram að það 

fylgdu því ákveðnir ókostir að panta ákveðinn túlk í verkefni. Hætta væri á að þá raðist verkefni á 
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“vinsælustu” túlkana en aðrir túlkar fengju síður tækifæri til að sanna sig og fá þá þjálfun sem er 

nauðsynleg fyrir alla túlka. Oft veit umsjónarmaður túlkaþjónustunnar betur hver er heppilegur í 

verkefnið. Í leiðbeiningunum er þá í staðinn bent á að biðja um annan túlk ef túlkur ekki hentar í 

verkefni. Í leiðbeiningunum er hvað mikilvægast að fram komi að við pöntun á túlk sé verkefninu lýst 

eins vel og kostur er. 

Flestir eru sammála um að trúnaður er mjög mikilvægur eigi túlkurinn að njóta trausts 

viðskiptavina sinna. Þau mál sem til túlkunar eru geta verið allt frá feimnismálum einstaklinga upp í 

ríkisleyndarmál. Þó túlki sem fer frjálslega með upplýsingar sé ekki refsað fær hann sennilega ekki 

ekki fleiri verkefni. 

 

Samstarf 

Túlkun er ekki skrifborðsvinna frá 9-5. Túlkar púsla saman verkefnum og oft rekast þau á. Óvíst er að 

viðskiptavinurinn átti sig á þessu og því þarf að brýna fyrir honum að ganga frá pöntun í tæka tíð. 

Einnig verða viðskiptavinir að átta sig á að verkefnið verður að hafa skilgreind lok, svo vitað sé 

hvenær næsta verkefni viðkomandi túlka getur byrjað. Þegar samskipti eru lotutúlkuð taka þau yfirleitt 

alltaf lengri tíma en ef ekki er túlkað.
266

 Þetta þarf sá að vita sem ber ábyrgð á að dagskrá standist. 

Þegar verkefnaskrá túlks er skipulögð er reynt að sjá til þess að hann hafi nægan tíma á milli verkefna 

til að komast á milli staða, en ef fundur dregst á langinn getur það haft keðjuverkandi áhrif á dagskrá 

allra viðstaddra, þ.m.t. túlksins, sem gæti þá orðið of seinn í næstu túlkun. Ef túlkaður atburður er 

felldur niður getur túlkurinn farið í annað verkefni, sem annars hefði jafnvel ekki fengist túlkur í, ef 

látið er vita í tæka tíð, þannig að ef eitt verkefni fellur niður getur það haft áhrif á fjölda aðila. Algengt 

er að túlkar og túlkaþjónustur hafi reglur um með hve skömmum fyrirvara er hægt að fella verkefni 

niður, án þess að til komi gjald. 

Við ráðstefnutúlkun er reglan sú að fyrir hvert tungumál eru tveir túlkar, sem skiptast á að túlka 

í 20-30 mínútna lotum. Á stuttum fundum má komast af með einn túlk, en eftir því sem túlkurinn 

túlkar samfleytt í lengri tíma minnka gæðin. Við erfiðustu aðstæður eru hafðir þrír túlkar, til dæmis er 
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það þannig í sumum tilvikum hjá Evrópusambandinu. Hérlendis er venjan sú að hafa tvo 

táknmálstúlka á ráðstefnum og lengri fundum, ef umfjöllunarefnið er þungt eða hópumræður eru, ef 

túlkað er af erlendum málum, í háskólakennslu og í dómtúlkun. Þegar tveir túlkar eru um eitt verkefni 

túlkar annar túlkurinn í einu en hinn fylgist náið með ræðumanni og túlki og er tilbúinn með hjálp og 

efnislegar leiðréttingar ef þarf. Viðmælendur í rannsókninni töluðu um að fólk reyni að spara sér túlk 

númer tvö en að það gefi gjarnan þá raun að krónunni sé hent en aurinn sparaður. Túlkaþjónustur og 

sjálfstætt starfandi túlkar gera sér yfirleitt betur grein fyrir því en viðskiptavinirnir hvenær er þörf á 

fleiri en einum túlki. 

Ekki er hægt að ætlast til þess að þeir sem nota túlk í fyrstu skiptin viti fyrirfram hversu 

undirbúningurinn er mikilvægur, bæði það að túlkurinn fari yfir orðaforða viðkomandi umræðuefnis 

og að hann kynni sér aðstæður á staðnum þar sem túlkunin fer fram. Því er brýnt fyrir notendum að 

mæta snemma og gefa sér tíma með túlkinum. Túlkun snýst ekki eingöngu um tungumálið, heldur 

traust á milli aðila og það getur verið gott fyrir þann sem ætlar að tjá sig að fá tækifæri til að kynnast 

túlkinum aðeins til að fá á honum traust. Það sama gildir um túlkinn, en hann notar jafnframt tímann 

til að fá tilfinningu fyrir málsaðilum og hvernig þeir tala. Því betur sem túlkurinn skilur mál þess sem 

talar, því auðveldara á hann með að túlka, sbr. álagslíkan Giles. Framburður, hreimur, áherslur, rödd 

o.þ.h. er misjafnt manna á milli og stundum þarf túlkur að venjast því. Hins vegar þarf að ríkja 

jafnvægi milli þess að gefa þetta tækifæri til að skapa traust og að tengjast of náið og mikið. Mörkin 

eru ekki alltaf þau sömu. Til dæmis er óheppilegt að dómtúlkur og sakborningur sitji saman og spjalli 

meðan þeir bíða eftir að opnað sé inn í dómssal. 

Í ljósi þess hve túlkun er flókið ferli er ástæða til að ítreka að ekki ætti hver sem er að túlka. 

Viðhorfið er þó oft þetta: „Æ, getur þú ekki bara þýtt, ertu ekki góð í ensku?“ Sá sem túlkar þarf að 

kunna tungumál, kunna að túlka, kunna að haga sér eins og túlkur o.s.frv. Frjáls félagasamtök nota 

gjarnan ólærða sjálfboðaliða sem túlka.
267
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Börn, fjölskyldumeðlimir og vinir eiga ekki að túlka. Í þeim tilvikum er erfiðara að tryggja 

þagmælsku og trúnað og túlkunin verður heldur ekki hlutlaus
268

 þar sem sá sem túlkar er ýmist aðili að 

málinu sjálfur eða að minnsta kosti tilfinningalega tengdur öðrum málsaðilanum. Sá sem sættir sig við 

slíka túlkun getur ekki vitað fyrirfram hve góð túlkunin er eða hvort sá sem túlkar ræður við að túlka 

umræðuefnið eða veldur aðstæðunum. Ekki er hægt að ætlast til þess að ólærður einstaklingur sé 

gerður ábyrgur fyrir túlkun sinni og ákvarðanir byggðar á slíkri túlkun eru ekki byggðar á traustum 

grunni. Tökum sem dæmi að einhver gefi sig ranglega út fyrir að vera túlkur og túlki „jákvæðar“ 

niðurstöður HIV-prófs þannig að einstaklingur sé ósýktur, þegar það þýðir í raun að hann sé 

smitaður.
269

 Af því stafar heilsufarsáhætta fyrir þá sem viðkomandi hefur samneyti við. Vegna þessa 

ætti alltaf að leitast við að nota lærða túlka, ganga úr skugga um hæfni þeirra og ganga úr skugga um 

að samskiptin hafi heppnast og skilningur verið skapaður. Ef aðilar samtalsins tala hvor um sinn 

hlutinn er samtalið ónýtt.
270

 

Ef tvítyngd manneskja er fengin til að túlka í neyðartilviki vegna þess að ekki næst í túlk þarf 

fyrst að finna út hvernig hún tengist þeim sem þarf að túlka fyrir. Ekki er hægt að ætlast til þess að slík 

túlkun standist sömu gæðakröfur og hjá lærðum túlki og erfitt að tryggja trúnað og hlutleysi.
271

 

Fræðasamfélagið er sammála um að börn eigi ekki að túlka viðkvæm mál foreldra sinna, þó 

vitað sé að það er mjög algengt og að oft er jafnvel ekki öðrum til að dreifa. Börn eru ónákvæmir 

túlkar, hlutdræg (sérstaklega ef þau túlka fyrir fjölskyldumeðlimi), vanhæf vegna tengsla, hafa ekki 

fullan málþroska og ekki fulla þekkingu á mikilvægum þáttum í menningu.
272

 Erfiðara er að tryggja 

þagmælsku og trúnað barna en faglærðra túlka. Ef barn er tekið úr kennslustund til að túlka í 

skólaeldhúsinu, er brotið á rétti hins erlenda starfsmanns í eldhúsinu með því að láta barn annast 

túlkun fyrir hann. Auk þess er brotið á rétti barnsins til áhyggjulausrar æsku og til menntunar. Sama er 
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að segja ef barn mætir ekki í skólann því það þarf að fara eitthvert með foreldrum sínum til að túlka 

fyrir þá. Efni sem til túlkunar kemur er oft alls ekki við hæfi barna
273

 og túlkandi börn eru tekin úr 

náttúrulegu hlutverki hins verndaða og sett í hlutverk verndara eða hjálpara gagnvart foreldrum sínum. 

Ef illa tekst til – sem ekki er ólíklegt í ljósi æsku þeirra, takmarkaðs málþroska og reynslu- og 

þekkingarleysis – geta þau setið uppi með samviskubit alla ævi. Þar með eru þau svipt æsku sinni og 

allt bitnar þetta á sambandi foreldris og barns. Börn hafa oft upplifað skelfilega hluti með foreldrum 

sínum, sérstaklega börn flóttafólks, og eru þar af leiðandi ekki góðir túlkar í málum sem snerta þá.
274

 

Í sumum menningarsamfélögum er ekki litið svo á að einhver (oftast er þar um eiginkonu að 

ræða) geti farið til læknis án fylgdar fjölskyldumeðlims (oftast eiginmanns), sem krefst þess jafnvel að 

fá að túlka. Mikilvægt er að höndla slíkar aðstæður af leikni og nærgætni þannig að aðilar geti helst 

treyst fagmenntuðum túlki fyrir túlkunarhluta viðtalsins. Í stjórnsýslulögum er ekki kveðið skýrt á um 

réttindi til túlkunar og því verður fólk sjálft að útvega túlk ef það ætlar til sýslumanns.
275

 Það er 

óásættanlegt að móðir geti misst eignir sínar og forræði yfir börnum sínum í skilnaðarferli þar sem 

maður hennar túlkar fyrir hana. 

 

Að tala gegnum túlk 

Því betur sem ræðumaður er túlkaður, því betur kemur hann út. Eins og áður segir skiptir 

undirbúningur túlks höfuðmáli. Nær allir viðmælendur í viðtölum lögðu mikla áherslu á það. Það kom 

reyndar fram í viðtölum að því meiri reynslu sem túlkar hafa, því minna máli skiptir undirbúningur, en 

það þýðir alls ekki að líta megi svo á að reyndir túlkar þurfi ekkert að undirbúa sig. Túlkur hefur vald 

á tveimur tungumálum, getur greint á milli þeirra og hefur sérhæfðan orðaforða á þeim sviðum sem 

hann túlkar. Túlkurinn þekkir einnig til á þeim sviðum sem hann túlkar, t.d. í heilbrigðisgeiranum, í 
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kennslu o.s.frv. Hann þarf að vita fyrir fram hvað er til umræðu til að geta rifjað orðaforðann upp og 

útbúið orðalista til að taka með sér í túlkunina. Túlkar á Íslandi hafa litla möguleika á sérhæfingu á 

ákveðnu sviði vegna fámennis íslenska málsamfélagsins og þess hve markaðurinn er lítill, nema e.t.v. 

þeir sem sinna jafnframt þýðingum. Þetta þýðir að undirbúningur fyrir hvert verkefni er enn 

mikilvægari en víða erlendis, þar sem túlkar eru t.d. sérhæfðir í viðskiptatúlkun og jafnvel á ákveðnu 

sviði innan hennar. Þeir þekkja þá orðaforða og orðræðu sviðsins vel en túlkar hérlendis þreyta 

frumraun í sífellu. Tregðu gætir hjá þeim sem nota túlk við að afhenda gögn fyrir undirbúning. Túlkar 

og aðrir í viðtölum töldu það oft vera vegna vanþekkingar en einnig vegna þess að fólk treystir ekki 

öðrum fyrir efninu sínu. Einn nefndi t.d. að grínistar óttuðust að brandarar lækju út og fólk væri búið 

að heyra þá fyrir skemmtunina. Húmor er eitt af því erfiðasta sem túlkur getur lent í að túlka milli 

menningarhópa, þannig að undirbúningur skiptir enn meira máli í því tilviki. Einnig töluðu túlkarnir 

um að fólk sé á síðustu stundu með undirbúning en vilji ekki senda frá sér hálfkarað efni. Túlkunum 

finnst betra að fá góðan fyrirvara til undirbúnings út frá punktum en lítinn tíma út frá tilbúnu efni. 

Oft er nauðsynlegt að sá sem stjórnar aðstæðunum útskýri fyrir öðrum til hvers túlkurinn er. 

Fólki sem óvant er túlkun getur brugðið við og fundist að túlkurinn sé einhvers konar aðskotahlutur í 

samskiptunum. Þá er mikilvægt að byggja traust á túlkinum með því að láta vita að hann sé fagmaður 

bundinn þagnarskyldu og svo þarf að fyrirbyggja að sá sem er í málminnihluta haldi að hann þurfi að 

greiða fyrir túlkunina, þegar fyrirfram er vitað að svo er ekki. 

Í viðtölum við túlka skein í gegn að ræðumenn t.d. á stórum fundum og ráðstefnum, hneigjast 

sumir til að reyna að tala hratt frekar en skiljanlega, eins og það að vera á staðnum og sýna sig skipti 

meira máli en að koma efninu til skila til áheyrenda. Þegar ræðumaður talar svo hratt að túlkurinn 

heldur ekki í við hann getur endað með því að ráðstefnutúlkur verður að tilkynna áheyrendum að 

ræðumaður tali of hratt fyrir túlkinn. Túlkarnir nefndu dæmi um ræðumenn sem virtust gera það að 

gamni sínu að koma þeim í þessi vandræði, en líklegt er að algengara sé að ræðumenn átti sig 

einfaldlega ekki á því að þessi háttsemi leiði til þess að mál þeirra kemst ekki til skila til þeirra sem 

þeir eru í raun að ávarp. Um leið og túlkurinn hættir að hafa við þeim, líta bæði túlkur og ræðumaður 

illa út fyrir áheyrendum. 
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Hin hliðin á sama peningi eru ræðumenn sem tala of hægt. Það kom einnig fram í viðtölunum 

hversu erfitt er að túlka mál sem er sundurslitið af misskilinni tillitssemi við túlkinn. Þegar túlkað er á 

milli skyldra tungumála með svipaðan orðaforða og setningabyggingu er þetta ef til vill ekki mikið 

vandamál. Svo dæmi sé nefnt er hægt að taka túlkun úr þýsku á íslensku. Þýska og íslenska eru 

töluvert skyld mál, orðstofnar oft svipaðir, nafnorð beygð í fjórum föllum o.s.frv. Þýskar 

aukasetningar eru þó þannig að sögnin kemur aftast. Það þýðir í raun að túlkurinn á erfitt með að vita 

um hvað setningin snýst fyrr en í blálokin þegar sögnin lætur loks sjá sig. Í lotutúlkun er þetta lítið mál 

en í samtímistúlkun veldur þetta því að túlkurinn þarf að nota alls kyns bjargráð til að koma 

merkingunni til skila án þess að dragast aftur úr ræðumanni. Ef ræðumaður talar mjög hægt, lengist 

tíminn sem túlkurinn þarf að halda í minni hvernig setningin byrjaði þangað til hann veit hvað við er 

átt og getur sagt það. Dæmi eru um að túlkar hafi lent í svo miklum vandræðum að þeir hafa útskýrt 

þögn sína fyrir áheyrendum með því að segja „Ég er að bíða eftir sögninni“,
276

 eða „Sögnin er komin 

en túlkurinn skildi hana ekki“.
277

 Ef ráðstefnutúlkur ákveður að bíða þar til sögnin hefur skilað sér, 

hefur hann dregist aftur úr ræðumanni og líklegt er að hann lendi þá í erfiðleikum með þá yrðingu sem 

næst er í röðinni. Þannig geta setningarnar hrannast upp, þar til túlkurinn fer að missa úr og þá er ljóst 

að gæði túlkunarinnar verða síður ásættanleg. Í rannsókn sem gerð var á rannsókn á túlkun úr þýsku á 

dönsku og kom í ljós að túlkar hafa ýmis bjargráð í aðstæðum á borð við þessar og að það er nokkur 

munur á aðferðum túlkanema og reyndra túlka.
278

 Það þýðir að reynsla vinnur með túlkum að þessu 

leyti og rennir frekari stoðum undir að ómenntaðir ættu ekki að túlka. Óeðlilega hægt mál getur sem 

sagt haft jafn neikvæð áhrif á túlkun og of hratt. 

Þeir túlkar sem viðtöl voru tekin við sem vanir eru að túlka ræður og fyrirlestra nefndu flestir að 

ræðumenn sem fara fram yfir tímann sem þeim er gefinn til að halda ræðu fara að lesa hraðar þegar 

þeir átta sig á að tíminn er að renna út. Misjafnt er hversu lært fólk er í ræðumennsku og óvanir þurfa 

almennt áminningu um að tala skýrt, tala hvorki of hátt né of lágt og tileinka sér hljóðnematækni. Þetta 
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á að sjálfsögðu einnig við um þá sem nota sjónræn mál til tjáningar, ef táknmálstúlkur sem raddtúlkar 

á erfitt með að skilja táknun ræðumanns fer skv. álagslíkani Giles orka til spillis sem annars gæti nýst í 

góða túlkun. 

Lögð er áhersla á að ræðumaður noti venjulegt mál og einfaldar setningar og sneiði hjá alls kyns 

sérhæfðu máli sem einungis er notað innan afmarkaðra hópa, styttingum og skammstöfunum, slangri, 

skrýtlum og kaldhæðni, málsháttum, orðatiltækjum og tilvitnunum,
279

 að ekki sé minnst á hinn 

íslenska sið að fara með vísu. Sé túlkurinn vel undirbúinn, hafi t.d. fengið afrit af ræðu eða punktum 

með löngum fyrirvara, getur hann gefið sér tíma til að finna hvort til er á markmálinu samsvarandi 

myndlíking, málsháttur eða orðatiltæki. Ræðumenn sem nota túlk þurfa þó að velta fyrir sér hvort slíkt 

þjónar einhverjum tilgangi í máli þeirra. Líklegast er að það hafi öfug áhrif. Í fyrsta lagi verður 

túlkurinn að skilja það sem sagt er, í öðru lagi að geta þýtt það yfir á hitt málið og í þriðja lagi er alls 

ekki víst að það skili sér alla leið inn í menningarheim hins aðilans. Það er óvíst að manni sem er upp 

alinn í eyðimörk finnist það vera kraftaverk að ganga á vatni. Eldgos hringir væntanlega ekki sömu 

bjöllum hjá Norðmanni og hjá Vestmannaeyingi. Sama gildir um flókið fagmál, nema ef til vill þegar 

ræðumaður og hlustandi eru jafn vel að sér í faginu. Þá er það túlkurinn sem á erfiðast með að skilja 

efnið,
280

 en annars greiðir flókið fagmál lítið fyrir skilningi og ýkir jafnvel valdamuninn í samtalinu. 

 

Samtöl 

Stór hluti af samfélags- og dómtúlkun er túlkun samtala. Það er eðlilegt að fólk sem ekki er vant 

túlkuðum samtölum finnist það vera þriggja manna tal, en túlkað samtal er í raun tvítal milli þriggja 

aðila.
281

 Því þarf að kenna fólki að gera ekki túlkinn að einhverskonar miðpunkti samtalsins. Sumir 

túlkar nefndu reyndar í viðtölunum að þeim þætti óþægilegt ef viðmælendur litu aldrei í augun á þeim. 

Það er ennfremur ósköp eðlilegt að það þurfi að þjálfa fólk í að ávarpa viðmælandann beint en ekki 
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tala um hann í þriðju persónu, en þetta atriði er tekið fram í flestum notendaleiðbeiningum 

samfélagstúlka. 

Hin hliðin á sama peningi er að túlkurinn talar alltaf í fyrstu persónu, enda ætti hann að vera 

eins trúr frumtextanum og honum er unnt. Þegar ræðumaður segir „ég“ á frummálinu segir túlkurinn 

„ég“ á markmálinu. Það þýðir til dæmis að karlkyns túlkur verður að geta talað eins og kona án þess 

að hika ef hann er að túlka fyrir kvenkyns ræðumann
282

 (t.d. „Ég verð mjög pirruð þegar ég fæ 

túrverki“). Það þýðir ennfremur að kona sem er dómtúlkur verður að geta lýst því í fyrstu persónu 

hvernig hún nauðgaði konu. Þetta séreinkenni túlkunar getur hljómað skringilega til að byrja með en 

venst eins og annað. 

Eins er rétt að brýna fyrir fólki að hvá ef þess þarf, en það er nokkuð sem getur gerst ef 

aukapersóna á borð við túlk er komin inn í samtal. Þá finnst fólki jafnvel að það sé að varpa rýrð á 

störf túlksins ef það skilur annað hvort ekki túlkinn eða viðmælandann. Einnig getur verið að í 

menningu þess aðila sem stendur hallari fæti sé óviðeigandi af honum að spyrja þann sem er 

valdameiri. „Hvenær skilur maður mann?“ sagði einn viðmælenda í viðtali, og vísaði þar í Halldór 

Laxness.
283

 Að hans sögn kemur fyrir að annar hvor eða báðir viðmælendur í samtali telja sig hafa 

skilið það sem fram fór. Sá skilningur getur þó verið æði misjafn, jafnvel misskilningur eða enginn 

skilningur, þrátt fyrir að sá sem er í málminnihlutahópnum kinki kolli þegar hann er spurður hvort 

hann hafi skilið. Eins og þegar hefur komið fram getur misskilningur orðið í samtölum án þess að þau 

séu túlkuð. Vegna þessa ættu aðilar málsins að fullvissa sig um að gagnkvæmur skilningur ríki áður en 

túlkurinn hverfur á braut.
284
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Að stjórna aðstæðum 

Túlkur sem heyrir ekki hvað fram fer getur ekki túlkað og táknmálstúlkur sem sér ekki þann sem hann 

raddtúlkar fyrir getur ekki túlkað. Flugvéladynur, múrbrot, hurðaskellir, kliður í stórum bekkjum og 

einkasamtöl í næstu röð fyrir framan túlkinn geta gert honum erfitt fyrir að greina tal. Ef kennari eða 

fyrirlesari varpar fram spurningu eða býður áheyrendum að spyrja er undir hælinn lagt hvort túlkurinn 

heyri það sem kemur úr salnum, nema fyrirlesarinn endurtaki það sem sagt var. Túlkur í 

hljóðeinangruðum klefa heyrir að sjálfsögðu ekkert nema spurningin sé endurtekin eða hljóðnemi 

látinn ganga um salinn til fyrirspyrjenda. 

Á ráðstefnum, fundum og í kennslu þar sem hópumræður eru þarf hópurinn að taka tillit til 

túlksins. Ekki er víst að aðrir átti sig á hlutverki túlksins og þeir geta haldið að hann sé þátttakandi í 

hópstarfinu. Oft tala margir í einu og stundum fer hluti hópsins út fyrir efnið meðan aðrir halda áfram 

og eru þá komin af stað tvö eða fleiri samtöl í einu. Þó hægt sé að skipta athyglinni upp að vissu marki 

og meðtaka margra manna mál getur þó túlkurinn ekki komið frá sér nema rödd eins ræðumanns í 

einu. Það er ýmist á hendi fundarstjóra, hópstjóra eða þess einstaklings/þeirra einstaklinga sem 

túlkurinn fylgir að útskýra fyrir öðrum hvert hlutverk túlksins er og biðja þátttakendur að tala til 

skiptis en ekki hver ofan í annan. 

Eins og áður segir er túlkur er alltaf nokkrum sekúndum á eftir ræðumanni. Seinkunin (e. ear-

voice-span, f. décalage) veldur því oft að spurningin hefur ekki borist þeim sem túlkað er fyrir fyrr en 

einn eða fleiri úr hópnum hafi svarað. Fyrir vikið á hann erfitt með að komast inn í umræðuna, sem 

getur aftur haft áhrif á stöðu hans innan hópsins. Kennari eða hópstjóri þarf að vita af þessu og gæta 

jafnræðis. Önnur afleiðing seinkunarinnar er sú að þegar bent er á skrifmál á töflu eða mynd á skjá er 

kennarinn eða fyrirlesarinn yfirleitt löngu hættur að benda og farinn að tala um eitthvað annað þegar sá 

sem túlkað er fyrir heyrir hvað hann sagði um myndina. Þegar millitúlkur er notaður lengist þetta bil 

enn meir. Þegar svo verið er að táknmáls- eða rittúlka bætist það við að ekki er hægt að horfa á túlkinn 

og töfluna á sama tíma, þannig að þegar kennarinn segir „hérna“ veit sá heyrnarlausi ekki á hvað hann 

benti og hefur jafnvel yfirhöfuð ekki séð að hann hefur bent. 

Fyrir leikmenn lítur túlkun kannski ekki út fyrir að vera erfið, en ástæða er til að minna fólk á að 

gera reglulega hlé. Túlkarnir töluðu margir um það í viðtölunum að einbeitingin er ekki full nema í 20-
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40 mínútur í einu. Miðað er við að fullur vinnudagur túlka sé um 4-5 klst. á dag.
285

 Dæmi eru um að 

fólk geri sér það illa grein fyrir eðli túlkunar að þegar túlkurinn biður um hlé vegna þess að hann getur 

ekki meira, er hann beðinn að fara fram og hvíla sig meðan kennslan heldur áfram. Það þýðir þá að 

nemandinn missir af öllu sem fram fer meðan túlkurinn er frammi. Einnig kemur oft fyrir hjá 

óreyndum kennurum að þeir segjast munu sleppa frímínútum og hætta fyrr. Þetta gerist jafnvel þegar 

túlkurinn er orðin örþreyttur vegna þess að kennarinn er kominn langt fram yfir venjulegar frímínútur. 

Ef nemendur vilja komast fyrr heim og mótmæla ekki stendur þá túlkurinn frammi fyrir að velja á 

milli þess að láta það yfir sig ganga eða vera sá sem er bæði dragbítur á allan bekkinn og dregur 

neikvæða athygli að nemandanum sem hann túlkar fyrir. Þetta er erfitt val, því samfélagstúlkum er 

annt um að halda traustu sambandi við reglulega viðskiptavini. Ef þeir fá ekki sitt nauðsynlega hlé er 

þó hætta á að álagið hafi neikvæð áhrif á líkamlega og andlega líðan túlksins og að gæði túlkunarinnar 

fari versnandi. 

Fyrir kemur að dagskráratriðum er raðað þannig upp að ekki er gert hádegishlé, en það er 

túlkum mjög nauðsynlegt. Hjá Evrópusambandinu er regla að gera 90 mínútna hádegishlé, túlkanna 

vegna. Í fyrsta lagi þurfa þeir tíma til að hvíla sig eftir túlkun morgunsins, í öðru lagi tíma til að matast 

og í þriðja lagi tíma til að melta matinn áður en þeir taka aftur til starfa. Ef þetta er ekki gert líður 

túlkunin fyrir það og þar með þátttakendur í þinghaldinu. 

 

Til athugunar 

Í viðræðum við samfélagstúlka kom margítrekað fram að oft er túlkurinn sá eini sem skilur báða aðila 

og veit í raun hvað er að gerast í samskiptunum.
286

 Þeir sem óvanir eru samskiptum við fólk úr öðrum 

menningarheimum eiga auðvelt með að gera menningarmistök (e. cultural mistake) án þess jafnvel að 

gera sér grein fyrir því. Aðilar samtalsins draga rangar ályktanir og dæma á forsendum eigin 

menningar, einfaldlega af því þeir þekkja ekki menningu og siði viðmælanda síns eða eru ekki tilbúnir 

að setja sig inn í annan hugsunarhátt en sinn eigin. Það er erfitt að útskýra menningarmun fyrirfram 
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því menning hverrar þjóðar og mismunandi menningarhópa er einstök og oft kemur 

menningarmunurinn ekki í ljós fyrr en samtalið steytir á honum. Enn flóknara er að túlka fyrir 

einhvern sem ekki er móðurmálshafi, t.d. maður frá Asíu sem talar ensku við Íslending, eða 

Íslendingur sem talar á ensku við túlk sem skilur ekki íslensku en skilur ensku og túlkar úr ensku 

Íslendingsins á asískt tungumál. Menningarmunurinn birtist í ótal myndum og tengist þjóðerni, stað, 

stund, stétt, stöðu, kyni, menntun, sögu, hefðum, óyrtri líkamstjáningu, óskráðum reglum, gildum og 

normum svo fátt eitt sé nefnt. Eitt er tabú í einni menningu sem þykir sjálfsagt í annarri. Þannig að án 

þess að fara út í langar útskýringar er nauðsynlegt að minna aðila í túlkuðum samskiptum á að það sé 

alltaf munur á menningu. 

Fólki finnst stundum erfitt að láta túlka fyrir sig í fyrstu skiptin, en svo kemst það upp í vana. 

Þetta staðfestu margir viðmælendur meðal túlka. Því er við hæfi að minna á það í leiðbeiningunum, 

fólki til hughreystingar. 

Fólk sem ekki hefur reynt að túlka gerir sér sennilega ekki fulla grein fyrir hversu erfitt er að 

túlka. Túlkur getur ekki leyft huganum að reika af og til eins og fólk gerir gjarnan, hann er á fullu allan 

tímann við að hlusta, skilja, leggja á minnið, punkta hjá sér, þýða í huganum, tala, gæðaprófa það sem 

hann segir á sama tíma og hann er með annan fótinn í einu tungumáli og einni menningu og hinn 

fótinn í öðru máli og annarri menningu. Vegna þess er áminning um það við hæfi. 

Að lokum er við hæfi að minna fólk á að láta vita ef það er ekki ánægt með þá túlkun sem það 

fær. Það verður væntanlega til þess að hægt verði að koma í veg fyrir að slíkt endurtaki sig. 

 

Annað sem hefur áhrif á túlkun 

Rúmir þrír áratugir eru frá því staðlar voru settir um hljómgæði fyrir ráðstefnutúlkun.
287

 Ekki var það 

gert að ástæðulausu, því komið hefur í ljós í rannsóknum að hávaði spillir mjög frammistöðu 

samtímistúlka, bæði fjölgar villum og túlkarnir missa fleiri atriði úr en annars. Einnig er afurð túlksins, 

það sem hann segir, lélegri en ella. Lotutúlkar sem túlka samtöl glíma við umhverfishávaða og erfiða 

staðsetningu miðað við viðmælendur. Ef erfitt er að heyra og greina frummálið eyðir túlkurinn orku í 
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það sem annars færi í að túlka vel.
288

 Einnig leggja ráðstefnutúlkar áherslu á að sjá ræðumann, 

sýningartjald og áhorfendur í salnum.
289

 Viðmælendur í rannsókninni töluðu einnig um þetta. 

Framandi hreimur getur verið erfiður fyrir túlka, bæði svæðisbundinn hreimur (til dæmis 

skoskur hreimur í ensku) og erlendur hreimur (til dæmis spænskur hreimur hjá Spánverja sem flytur 

ræðu á ensku).
290

 Aftur á móti hefur komið í ljós að hreimur landans er auðveldari, t.d. gæti íslenskur 

túlkur átt auðveldara með að túlka Íslending sem flytur ræðu á ensku með íslenskum hreim en túlkur 

sem á ensku að móðurmáli.
291

 Einnig skipta áherslur (e. intonation) máli. Því líkari sem þær eru því 

sem gerist í daglegu máli, því betra fyrir túlkun. Óeðlilegar áherslur og skortur á áherslum gera 

túlkinum erfiðara fyrir. Fólki er gjarnan kennt að skjóta inn í ræður sínar málhvíldum á lykilstöðum til 

að gefa hlustendum færi á að melta efni þeirra betur. Slíkar hvíldir eru oftast ekki nema 

sekúndubrot,
292

 en skila sér í betri og áheyrilegri samtímistúlkun.
293

  

Athyglisvert væri að gera rannsókn á málhraða íslenskra ræðumanna.
294

 Ræðumaður sem vill 

hljóma faglega og vill að hlustendur skilji hann verður að tala á viðráðanlegum hraða fyrir túlkinn. 

Ræðumenn eiga til að buna út úr sér efninu, ýmist af því þeir eru óvanir ræðumenn og stressaðir eða 

vegna þess að ræða þeirra er lengri en tíminn sem þeim var úthlutað. Gerver mældi þegar árið 1969 

ýmis hlutföll milli hraða flutnings á frummáli og hraða og gæða túlkunar á markmáli og þar kom í ljós 

að eftir að ræðan nær ákveðnum hraðaþröskuldi fara gæði túlkunarinnar minnkandi, villum fjölgar, 
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túlkurinn dregst aftur úr og missir meira úr. Viðmælendur í rannsókninni sögðu að það væru efri mörk 

á getu túlka.
295

 Það getur kannski skilað sér að einhverju leyti sem „töff“ fyrirbæri á frummálinu að 

vera „vélbyssukjaftur“, eins og viðmælendur mínir kölluðu það, en túlkunin verður óskiljanlegri eftir 

því sem ræðuhraðinn er meiri. Af því mótast bæði persónuleg afstaða hlustandans til ræðumannsins og 

túlksins og þekking hans á efninu. Viðmælendur í rannsókninni voru flestir sammála um að málhraði 

sé eitt af því sem ræðumenn eiga erfiðast með að breyta. Þeir segja að það verði ekki ítrekað nógu oft 

að ef ræðumaður vill að hlustandinn skilji hvað hann er að segja verður hann að tala hægar. Spurningin 

er þá hvort ræðumaður talar við áheyrendur sína eða hvort hann talar yfir þá. Margt af því sem kemur 

hér fram um ræðumennsku á ekki eingöngu við um túlkað mál, heldur einnig ótúlkað og málhraðinn er 

eitt skýrasta dæmið um það. Því þéttara sem efni ræðu er, því erfiðara er að túlka hana. Fræðimenn 

hafa þreifað fyrir sér við að finna mælistikur fyrir þéttni innihalds og flækjustig
296

 en það er flókið 

viðfangsefni.  

Viðmælendur í viðtölunum töluðu mikið um ræður sem ef til vill eru samdar af einum en lesnar 

upp af öðrum, sem hefur þá ekki tilfinningu fyrir efninu sem hann les. Þegar þessir ræðumenn lenda í 

því að falla á tíma auka þeir lestrarhraðann því þeir þekkja efni ræðunnar ekki nógu vel til að geta 

stiklað á stóru. Það þýðir að seinni hluti ræðunnar fer gjarnan fyrir ofan garð og neðan hjá flestum 

áheyrendum, en einkum og sérstaklega þeim sem hlusta á túlkunina. Þó fólk sé þjálfað í ræðumennsku 

er ekki þar með sagt að það geri sér grein fyrir að það getur ekki byggt ræður upp á sama hátt og það 

eru vant ef það ætlast til að annars máls áheyrendur fái sama skilning og þeir sem tala hans móðurmál. 

Túlkarnir voru í viðtölunum almennt sammála um að ræða sem er frjálst mál, mælt af munni fram, sé 

mun auðveldara í túlkun en skrifuð ræða sem lesin er upp.
297

 Túlkarnir eru sammála um að ræða sem 

mælt er af munni fram, ef til vill út frá nokkrum fyrirfram undirbúnum punktum, sé margfalt 

auðveldari í túlkun en texti sem lesinn er upp af blaði. Tilkoma glæruforrita á borð við PowerPoint eru 

þannig vatn á myllu túlka, svo lengi sem glærurnar eru í stikkorðaformi en ekki þéttur texti sem lesinn 

er orðrétt. Glærurnar er líka auðvelt að senda túlkunum fyrirfram til að þeir geti undirbúið sig. 
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Auk málhraða, hljóðfalls (e. prosody), áherslna er hve slitróttur (e. disfluency) eða flæðandi 

flutningur ræðumanns mjög afgerandi þáttur fyrir frammistöðu túlka.
298

 

Ræðumenn og fyrirlesarar eiga til að vera á síðustu stundu. Það ætti að vera almenn regla að 

gera þeim sem biður um túlkinn grein fyrir því að túlkurinn þarf að undirbúa sig ef túlkunin á að vera 

góð. Það þýðir að ræðan þarf að vera tilbúin fyrr en ef hún væri ekki túlkuð. Þetta virðist þó standa 

mjög í mönnum og viðmælendur í hópi túlka verulega svartsýnir á að hægt sé að lagfæra þetta 

vandamál. Ekkert gagn er í að fá ræðu í hendur fimm mínútum áður en flutningur hefst. Efnið þarf að 

berast með þeim fyrirvara að túlkarnir geti undirbúið sig að degi til og mætt úthvíldir til vinnu að 

morgni. Þreyttur og vansvefta túlkur er lélegri en vel hvíldur. Þegar tveir túlkar vinna saman er þetta 

atriði enn mikilvægara en ella því túlkarnir þurfa tíma til að samræma vinnubrögð sín. Einn túlkanna 

segist semja um ákveðinn skilafrest á efni til undirbúnings og ef hann er ekki virtur afsalar túlkurinn 

sér ábyrgð á mistökum í túlkun. Eins og fyrr segir er mörgum fyrirlesurum og kennurum illa við að 

láta glærur og ræður frá sér vegna þess að þeir treysta ekki öðrum fyrir efninu. Túlkar eru að 

sjálfsögðu bundnir trúnaði og þeim ber að skila gögnum eða eyða þeim eftir notkun. Höfundur efnisins 

ætti í flestum tilvikum að geta ítrekað það við túlkinn þegar hann lætur efnið af hendi við hann. 

Túlkastarfið er erfitt líkamlega, andlega og tilfinningalega.
299

 Táknmáls- og daufblindratúlkar 

nota líkamann mjög mikið í starfinu og viðmælendur meðal túlka hafa sumir glímt við alvarleg 

stoðkerfisvandamál sem má rekja beint til starfsins. Ráðstefnutúlkar eru undir mjög miklu andlegu 

álagi meðan þeir túlka. Samfélags- og dómtúlkar þurfa oft að túlka mjög erfið mál sem geta gengið 

nærri þeim. Túlkurinn getur upplifað tilfinningar tengdar efninu sem verið er að túlka, hvort sem það 

virðist bjóða upp á það eða ekki, en það er vegna þess að túlkurinn kemur ekki í vinnuna með óskrifað 

blað heldur hefur hann sína eigin sögu. Þess vegna ættu þeir sem ráða túlka í vinnu að reikna með tíma 

og útgjöldum í handleiðslu, líkamsrækt, fyrirbyggjandi meðferð og áfallahjálp fyrir túlka í viðleitni til 

að hindra starfsþrot eða kulnun (e. burnout). 
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Að nota túlk, leiðbeiningar 

 

Hlutverk túlks 

 Túlkurinn túlkar allt sem er sagt. 

 Túlkur þjónar samtalinu, ekki öðrum hvorum aðilanum. 

 Túlkurinn er hlutlaus og fordómalaus, gerir ekki athugasemdir við efnið, ráðleggur eða bætir 

við frá eigin brjósti. 

 Túlkur túlkar ekki frá orði til orðs, hann færir hugmyndir og menningu af einu máli á annað. 

 Túlkur ber ekki ábyrgð á að það sem er sagt sé satt eða rétt. 

 Túlkur hefur ekki önnur hlutverk en að túlka. Hann er ekki aðstoðarmaður, málsvari, álitsgjafi 

eða fundarritari. 

 Túlkur fer eftir siðareglum túlka og er bundinn ævilangri þagnarskyldu, nema lög kveði á um 

annað. 

 Sum orð eru óþýðanleg. Túlkur getur þurft að útskýra, leiðrétta eða spyrja út í efnið í miðju 

samtali. 

 Túlkur á að láta vita ef hann ræður ekki við verkefni eða er vanhæfur. 

 

Samstarf 

 Útvegaðu túlk eða túlka með löngum fyrirvara. Annars er ekki víst að þú fáir túlk (nánari 

leiðbeiningar á www.tulkun.is). 

 Fáðu fagmann – börn yngri en 18 ára, fjölskyldumeðlimir og vinir eiga ekki að túlka. 

 Fáðu tvo túlka ef þarf – hér borgar sig ekki að spara. 

 Túlkuð samskipti taka lengri tíma. Haltu tímaáætlun. Túlkurinn á að vera laus á umsömdum 

tíma. 

 Láttu vita ef verkefnið fellur niður svo túlkurinn nýtist í önnur verkefni. 

 Mættu snemma og gefðu túlkinum færi á að spyrja og koma sér fyrir. Þetta er hans 

vinnustaður. 

 Spurðu hvers þú þarft að gæta varðandi menningu viðmælenda þinna. 

 

Að tala gegnum túlk 

 Undirbúðu túlkinn með góðum fyrirvara. Treystu honum fyrir gögnunum þínum. Hvettu hann 

til að spyrja þig. Túlkun er samvinna. Ef túlkurinn kemur vel út, kemur þú vel út. 

 Útskýrðu hlutverk og þagnarskyldu túlksins um leið og þú kynnir ykkur fyrir viðmælendum 

þínum og tryggðu að þeir viti hver ber kostnað af túlkuninni áður en túlkun hefst. 

 Talaðu á eðlilegum hraða. Of hratt, of hægt og sundurklipptar setningar skiljast illa. Samantekt 

er betri en að lesa hraðar. 

 Talaðu skýrt og með eðlilegum raddstyrk. 

 Talaðu út frá punktum frekar en að lesa skrifaða ræðu. 

 Talaðu venjulegt mál í einföldum setningum. Það er erfitt að túlka svo vel skiljist: flókið 

fagmál, slangur, styttingar og skammstafanir, skrýtlur og kaldhæðni, vísur, málshætti, 

orðatiltæki og tilvitnanir. 

 Spurðu aðeins einnar spurningar í einu. 

 Ef túlkurinn skilur þig ekki, skilur sá sem hlustar á túlkinn þig ekki heldur. 

 

Samtöl 

 Raðaðu stólum í jafnan þríhyrning þannig að allir sjái framan í hina og heyri. Ekki sitja með 

bakið í ljósið. 

 Þú stjórnar samtalinu, ekki túlkurinn. 

 Beindu athyglinni að viðmælanda þínum, ekki túlkinum. 

 Hafðu samtöl venjuleg. Ávarpaðu beint (segðu „þú“). Ekki tala um „hann/hana“ við túlkinn 

eða segja „spurðu hana/segðu honum…“. Túlkurinn talar líka í fyrstu persónu. 

 Spurðu ef þú skilur ekki, alveg eins og þú myndir gera ef ekki þyrfti túlk. Hvettu viðmælanda 

þinn til að spyrja. 
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 Fullvissaðu þig um að þú og viðmælandi þinn hafið skilið hvor annan. („Ef ég hef skilið þig 

rétt, þá…“) 

 

Stjórnaðu aðstæðum 

 Takmarkaðu truflanir, klið og hávaða. Túlkurinn verður að heyra og sjá hvað talað er um. 

 Endurtaktu spurningar úr sal svo túlkur heyri. 

 Stjórnaðu umræðum. Túlkur getur ekki túlkað ef margir tala í einu. 

 Túlkurinn er nokkrum sekúndum á eftir þeim sem talar. Það skiptir máli í umræðum og 

fyrirspurnatímum og ef bent er á mynd á skjá eða töflu. 

 Gerðu hlé í 5-15 mínútur á hverjum klukkutíma og reiknaðu með hádegishléi fyrir túlka. Sjáðu 

túlkum fyrir drykkjarvatni. 

 

Mundu 

 að reikna alltaf með menningarmun. Fáðu skýringar frekar en að draga rangar ályktanir, 

 að það kemst upp í vana að nota túlk og verður áreynsluminna þegar frá líður, 

 að túlkun krefst gífurlegrar áreynslu. Farðu vel með túlkinn þinn, 

 að misskilningur verður líka í ótúlkuðum samskiptum. Láttu vita á eftir ef þér fannst túlkunin 

ekki heppnast nógu vel og reyndu að greina hvað fór úrskeiðis. 

Nánari leiðbeiningar er að finna á www.tulkun.is. 
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6. Niðurstöður 
Í þessari ritgerð hefur verið farið yfir helstu hugtök og lög er varða túlkun. Litið hefur verið á hverja 

tegund túlkunar fyrir sig og hnykkt hefur verið á þeim þáttum sem skipta mestu máli varðandi vel 

heppnaða túlkun. Á grundvelli þess hafa verið samdar leiðbeiningar um hvernig best er að haga 

samskiptum með aðstoð túlks. 

Túlkur er mikilvægur hlekkur í mörgum keðjum: hann tekur þátt í valdeflingu minnihlutahópa 

og byggir þannig upplýstara samfélag með minni fordómum. Hann tekur þátt í að móta íslenska tungu 

og stuðlar að því að hún lifi af í samkeppni við sterkari mál. Hann lýkur upp fyrir þekkingu og opnar 

fyrir menningarstrauma bæði inn og út úr íslensku samfélagi. Hann auðveldar aðlögun og vinnur 

þannig gegn félagslegum vandamálum. Hann tekur þátt í að viðhalda hærra menntunarstigi 

þjóðarinnar. Hann tekur þátt í stjórnsýslu landsins, framkvæmd og dómum. Allt eru þetta aukaafurðir 

af hinum eiginlega tilgangi, þ.e. að skila innihaldi og merkingu af einu máli á annað. 

Við bestu hugsanlegar aðstæður er túlkun geysileg líkamleg og andleg áreynsla fyrir túlkinn. 

Túlkur þarf að hafa vald á ótal hlutum. Það er ekki nóg að kunna tvö tungumál. Túlkurinn þarf að hafa 

getu til að túlka milli þeirra undir miklu álagi. Þessi færni er þó ekki sjálfsögð. Ófullnægjandi 

aðstæður og ofálag dregur ekki einungis úr skilvirkni túlksins og gæðum túlkunarinnar, heldur geta 

þær verið hættulegar heilsu hans. 

Túlkur þjónar ekki öðrum hvorum aðila í samskiptum, heldur þjónar hann samtalinu – nema um 

annað sé samið sérstaklega. Markmiðið með túlkun er að skapa skilning. Tilgangskenning Vermeers 

og hlutverkskenning Reiß henta vel fyrir túlkun, þó þær eigi uppruna sinn í þýðingafræði en ekki 

túlkafræði. Túlkun er einstaklega flókið ferli en erfitt er að rannsaka hvað gerist innra með túlki á 

meðan hann túlkar. Vegna þess hve flókið verkefni túlksins er krefst það bestu hugsanlegu ytri 

aðstæðna. Álagslíkan Giles og línudanskenning sýnir að koma má í veg fyrir að góðir túlkar túlki illa 

ef þess er gætt að ytri aðstæður séu fullnægjandi. Ef vel er farið með túlkinn og ekki gerðar 

ómanneskjulegar kröfur til hans má spara misskilning, fé og fyrirhöfn. 

Ráðstefnutúlkun er nýtt háskólafag á Íslandi og spennandi tímar fram undan. Tveggja ára 

meistaranám fyrir ráðstefnutúlka hófst við Háskóla Íslands í tengslum við umsókn Íslands um aðild að 

Evrópusambandinu. Fyrir þann tíma voru örfáir ráðstefnutúlkar með færni í túlkun af og á íslensku á 
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alþjóðlegum vettvangi. Þó sífellt fleiri Íslendingar skilji ensku sér til gagns ofmetur almenningur 

enskukunnáttu sína. Því gætu Íslendingar þurft meiri túlkun í alþjóðlegum samskiptum en þeir telja, ef 

þeir ætla að láta taka sig alvarlega. Mistök hafa verið gerð í hönnun ráðstefnuaðstöðu og þarf að gæta 

þess hér eftir að fara vel með fé til hönnunar og sjá til þess að gert sé ráð fyrir því í hönnun húsnæðis 

frá upphafi að innbyggðir túlkaklefar séu eftir alþjóðlegum stöðlum. 

Dómtúlkun er elsta skilgreinda túlkafag landsins. Réttindi fást með hæfnisprófi, en ekki er um 

sérstaka menntun að ræða. Athuga má hvort ástæða er til að taka slíkt nám upp eða koma því fyrir 

innan ráðstefnutúlkanáms. Einnig hvort útskrifaðir ráðstefnutúlkar gætu talist hæfir dómtúlkar án 

sérstakra hæfnisprófa. Meiri kröfur eru gerðar til þýðingar frá orði til orðs í dómtúlkun. 

Samfélagstúlkun er ekki vel skilgreint hugtak og margar mismunandi gerðir samfélagstúlkunar 

til. Skilgreina þarf fyrifram hvers kyns hlutverk túlkur tekur að sér þegar hann tekur að sér verkefni. Í 

flestum tilvikum er hérlend túlkun menningartúlkun, þ.e. táknmálstúlkun, rittúlkun, daufblindratúlkun 

og samfélagstúlkun raddmála. Samfélagstúlkun býr enn við bráðabirgðalausnir, heildarsýn og 

heildarstefnu vantar. Nýbúar á Íslandi eru ekki sterkur þrýstihópur. Samfélagstúlkun gefur fólki í 

minnihlutahópum frelsi, sjálfstæði, lífsgæði, aðgang að menntun og framhaldsmenntun og möguleika á 

virkri þátttöku í samfélaginu. Þó túlkun taki tíma og kosti fé má með túlkun tryggja gagnkvæman 

skilning milli fólks og þannig sparast fé, fyrirhöfn og tími. Fólk sem greiðir skatta og skyldur til 

samfélagsins á ekki að þurfa að búa við að fá þau skilaboð að það sé dýrt að túlka fyrir það. 

Samfélagið allt hagnast á því að fólki sé gert kleift að taka þátt í atvinnulífi og menningu. Auka þarf 

fjárframlög til túlkunar sem fellur utan við lögvarinn rétt til túlkunar. Taka þarf upp menntastefnu til 

framtíðar í samfélagstúlkun og rittúlkun. 

Viðurkennt hefur verið með lögum að íslenskt táknmál sé móðurmál heyrnarlausra. Enn hefur 

lítið reynt á lög um stöðu íslenskunnar og íslensks táknmáls. Táknmálstúlkar eru sýnilegustu túlkarnir 

í samfélaginu og hljóta mesta athygli almennings. Þeir eru með bestu menntun samfélagstúlka. 

Erfiðara er fyrir þá að túlka af táknmáli á íslensku en á táknnmál af íslensku og þarf að gefa því 

sérstakan gaum þegar túlkun er undirbúin. Tilraunum með fjartúlkun er misvel tekið meðal túlka, en 

þykja hafa heppnast vel hjá táknmálstúlkum. Hugsanlegt er að táknmálsumhverfið á Íslandi breytist í 
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framtíðinni, en táknmálstúlkun er fag sem er nátengt kennslu- og málpólitík, valdeflingu, 

fötlunarfræðum og læknisfræði. 

Túlkun fyrir þá sem hafa samþætta sjón- og heyrnarskerðingu er erfið en gefandi. Gengið er út 

frá norræna tengslasjónarmiðinu á fötlun þar sem áhersla er á að fötlun sé vandamál umhverfis en ekki 

einstaklings og að samfélagið beri ábyrgð á að til séu viðeigandi úrræði og vel menntað fólk. 

Þjónustan er sniðin að hverjum einstaklingi og þarf mikinn sveigjanleika. Hlúa þarf vel að 

daufblindratúlkum, því þeir eru í aukinni hættu á stoðkerfisvandamálum. Það er sérstaklega mikilvægt 

vegna þess að stöðugleiki í þeim hópi sem starfar með daufblindum er nauðsynlegur. 

Rittúlkun á Íslandi er munaðarlaus og vantar allan stuðning. Ljóst er að heyrnarskertir og 

heyrnarlausir sem ekki eru táknmælandi eru afskiptur hópur. Viðskiptavinahópurinn gæti verið mjög 

stór en er það ekki því túlkunin er illa kynnt, rittúlkar fáir, menntun ekki í boði og fjármagn ekki til 

fyrir aðra túlkun en lögboðna túlkun. Ríkisútvarpið hefur hafið textun á íslensku efni og er það góð 

byrjun, en verður vonandi umfangsmeiri þegar fram í sækir. Rittúlkun brýtur óskráðar reglur um mál 

vegna þess að notandinn les texta sem er ekki ritmál í raun, heldur talmál. Við rittúlkun tapast áherslur, 

hljómfall og taktur eðlilegs máls, og hugsanlega einhver merking um leið. Spurt var hvort rittúlkun er 

túlkun og niðurstaðan er að svo sé. Í framhaldi af því var ályktað að túlkun snúist ekki eingöngu um 

tungumál heldur um framsöguhátt þess og um að skapa skilning þar sem hann er ekki fyrir, jafnvel þó 

þeir sem vilja eiga samskipti eigi sama móðurmál. Tækniframfarir láta túlkastéttina ekki ósnerta. 

Talgreiningarforrit gæti verið framtíðarhjálpartæki fyrir heyrnarskerta þó slíkt geti aldrei komið alfarið 

í staðinn fyrir rittúlkun. 

Rannsóknir í túlkafræðum eru á byrjunarstigi hérlendis. Ekki eru til nein textasöfn með 

upptökum af túlkuðum samskiptum, svo hægt sé að rannsaka túlkun, eins og hún fer fram í raun og 

veru. Hvorki hafa farið fram rannsóknir á sviði dómtúlkunar né rittúlkunar hérlendis. Áríðandi er að 

bæta úr þessu. Sjónarhorn túlka þarf ennfremur að rannsaka mun betur en gert hefur verið. 

Brýn nauðsyn er til að samræma alla löggjöf sem snertir túlkun, menntun túlka og gæðakröfur, 

þannig að gæði túlkunar séu tryggð og réttur til túlkunar sé jafn milli mismunandi hópa fólks á öllum 

aldri, þ.m.t. aldraðra og barna. Seint verður lögð of mikil áhersla á að ekki er nóg að veita túlkun, hún 
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verður einnig að vera góð. Setja þarf reglur um hvenær á að skrá að samtöl hafi verið túlkuð. Einnig 

þarf að skýra löggjöf, þannig að ávallt sé ljóst hver ber kostnað af túlkun. 

Útbúið hefur verið efni sem birt verður á vefsíðunni www.tulkun.is. Í gegnum hana má kynna 

túlkun fyrir almenning og þeim sem þurfa sérstaklega á túlkun að halda, hvort sem þeir eru 

íslenskumælandi eða ekki og hvort sem þeir njóta túlkunar í fyrsta sinn eða eru vanir túlkanotendur. 

Margir hópar munu njóta góðs af þessu verkefni: túlkar, túlkanotendur, tæknimenn, ráðstefnuhaldarar, 

túlkaþjónustur, yfirvöld og opinberar stofnanir, að ógleymdum almenningi. Það hjálpar stjórnvöldum 

að uppfylla skyldur sínar við að standa vörð um mannréttindi íbúa og gesta landsins ef almenningur er 

meðvitaður um hvað túlkun er og hvers er þörf í tengslum við hana. Líkurnar á misheppnuðum 

samskiptum hljóta ennfremur að minnka eftir því sem túlkanotendur eru almennt betur upplýstir. 

Gagnsemin af verkefninu getur falist í betra vinnuumhverfi fyrir túlka, bættum gæðum og áreiðanleika 

túlkunarinnar, tímasparnaði og auknum mannréttindum. Gæðatúlkun getur líka hjálpað þjóðinni á 

fleiri en einn hátt að varðveita, styrkja og þróa tungumálið og menninguna í heimi þar sem enska hefur 

orðið ráðandi stöðu. 

 

Samantekt 

Túlkun er flókið og erfitt starf. Með leiðbeiningum til notenda túlkaþjónustu og aukinni meðvitund hjá 

almenningi og hinu opinbera er hægt að lyfta túlkun upp á viðunandi stig. Yfirvöld verða að taka af 

skarið varðandi samræmingu á lögum, í menntun og varðandi gæðakröfur. Aukið aðgengi að túlkun er 

samfélaginu öllu til framdráttar. Mikilvægt er að sinna rannsóknum, sérstaklega á rittúlkun og 

dómtúlkun og koma á fót textasafni. Stefnuleysi er líka stefna. 

Það er við hæfi að ljúka þessari ritgerð á hugleiðingu sem spratt upp úr vinnu við þetta verkefni. 

Í ljós kom að túlkar eru æði fjölbreyttur hópur. Þeir sem gáfu sig fram í rannsókn sýndu merki um 

göfuglyndi og drengskap í starfi og að þeim þyki vænt um starf sitt og stendurekki á sama um 

viðskiptavinina. Kannski væri hægt að orða það þannig að þeir túlki með hjartanu. 
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8. Viðauki 

 

Leiðbeiningar fyrir notendur túlkaþjónustu: Að ná því besta út úr túlkun 
 

Að panta túlk, leiðbeiningar 

 

Biddu um túlk eða túlka með löngum fyrirvara til að fá örugglega túlkun. Gefðu upp: 

 nafn þitt, 

 nafn, netfang og síma tengiliðs við túlkaþjónustuna, til dæmis vegna forfalla túlks 

 hvert túlkurinn á að mæta (götu, húsnúmer, hæð, deild o.s.frv., ef túlkurinn finnur ekki staðinn 

verður engin túlkun), 

 hvenær túlkunin byrjar og hvenær henni á að ljúka, 

 ef líka þarf að túlka í hléum og við borðhald, 

 hvað á að túlka (viðtal, ráðstefnu o.s.frv.), 

 fyrir hverja er túlkað, 

 hvaða tungumál þeir tala (þjóðerni er ekki nóg), 

 hve margir aðrir verða á staðnum, 

 ef þarf ákveðinn klæðnað (útiföt, hlífðarfatnað, spariklæðnað), 

 góðar upplýsingar um umræðuefnið, 

 dagskrá, handrit, glærur eða punkta (túlkar eiga að eyða þeim eða skila eftir túlkun og eru 

bundnir trúnaði), 

 sérfræðiorðalista, 

 hvort efnið er tekið upp eða sent út, 

 nafn og netfang eða síma hjá tengilið sem getur hjálpað túlki við undirbúning, 

 nafn, kennitölu og heimilisfang greiðanda reiknings, 

 einnig getur þurft að gefa upp kennitölu sjúklings, til dæmis ef um læknisviðtal er að ræða. 

Athugaðu: 

 að panta túlk með löngum fyrirvara, 

 hvernig þú getur látið vita ef verkefnið fellur niður. Þá er hægt að nota túlkinn í annað, 

 að stundum þarf fleiri en einn túlk, 

 að stundum hentar ákveðinn túlkur ekki í verkefnið – biddu þá um annan, 

 að yfirleitt á fólk rétt á að hafna þjónustu túlks – en mundu að túlkurinn er líka fyrir hinn 

aðilann sem gæti samt viljað túlk, 

 að túlkaþjónustan er bundin sömu þagnarskyldu og túlkar. 

Kynntu þér leiðbeiningar um hvernig á að nota túlk á www.tulkun.is. 
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Að nota túlk, leiðbeiningar 

 

Hlutverk túlks 

 Túlkurinn túlkar allt sem er sagt. 

 Túlkur þjónar samtalinu, ekki öðrum hvorum aðilanum. 

 Túlkurinn er hlutlaus og fordómalaus, gerir ekki athugasemdir við efnið, ráðleggur eða bætir 

við frá eigin brjósti. 

 Túlkur túlkar ekki frá orði til orðs, hann færir hugmyndir og menningu af einu máli á annað. 

 Túlkur ber ekki ábyrgð á að það sem er sagt sé satt eða rétt. 

 Túlkur hefur ekki önnur hlutverk en að túlka. Hann er ekki aðstoðarmaður, málsvari, álitsgjafi 

eða fundarritari. 

 Túlkur fer eftir siðareglum túlka og er bundinn ævilangri þagnarskyldu, nema lög kveði á um 

annað. 

 Sum orð eru óþýðanleg. Túlkur getur þurft að útskýra, leiðrétta eða spyrja út í efnið í miðju 

samtali. 

 Túlkur á að láta vita ef hann ræður ekki við verkefni eða er vanhæfur. 

 

Samstarf 

 Útvegaðu túlk eða túlka með löngum fyrirvara. Annars er ekki víst að þú fáir túlk (nánari 

leiðbeiningar á www.tulkun.is). 

 Fáðu fagmann – börn yngri en 18 ára, fjölskyldumeðlimir og vinir eiga ekki að túlka. 

 Fáðu tvo túlka ef þarf – hér borgar sig ekki að spara. 

 Túlkuð samskipti taka lengri tíma. Haltu tímaáætlun. Túlkurinn á að vera laus á umsömdum 

tíma. 

 Láttu vita ef verkefnið fellur niður svo túlkurinn nýtist í önnur verkefni. 

 Mættu snemma og gefðu túlkinum færi á að spyrja og koma sér fyrir. Þetta er hans 

vinnustaður. 

 Spurðu hvers þú þarft að gæta varðandi menningu viðmælenda þinna. 

 

Að tala gegnum túlk 

 Undirbúðu túlkinn með góðum fyrirvara. Treystu honum fyrir gögnunum þínum. Hvettu hann 

til að spyrja þig. Túlkun er samvinna. Ef túlkurinn kemur vel út, kemur þú vel út. 

 Útskýrðu hlutverk og þagnarskyldu túlksins um leið og þú kynnir ykkur fyrir viðmælendum 

þínum og tryggðu að þeir viti hver ber kostnað af túlkuninni áður en túlkun hefst. 

 Talaðu á eðlilegum hraða. Of hratt, of hægt og sundurklipptar setningar skiljast illa. Samantekt 

er betri en að lesa hraðar. 

 Talaðu skýrt og með eðlilegum raddstyrk. 

 Talaðu út frá punktum frekar en að lesa skrifaða ræðu. 

 Talaðu venjulegt mál í einföldum setningum. Það er erfitt að túlka svo vel skiljist: flókið 

fagmál, slangur, styttingar og skammstafanir, skrýtlur og kaldhæðni, vísur, málshætti, 
orðatiltæki og tilvitnanir. 

 Spurðu aðeins einnar spurningar í einu. 

 Ef túlkurinn skilur þig ekki, skilur sá sem hlustar á túlkinn þig ekki heldur. 
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Samtöl 

 Raðaðu stólum í jafnan þríhyrning þannig að allir sjái framan í hina og heyri. Ekki sitja með 

bakið í ljósið. 

 Þú stjórnar samtalinu, ekki túlkurinn. 

 Beindu athyglinni að viðmælanda þínum, ekki túlkinum. 

 Hafðu samtöl venjuleg. Ávarpaðu beint (segðu „þú“). Ekki tala um „hann/hana“ við túlkinn 

eða segja „spurðu hana/segðu honum…“. Túlkurinn talar líka í fyrstu persónu. 

 Spurðu ef þú skilur ekki, alveg eins og þú myndir gera ef ekki þyrfti túlk. Hvettu viðmælanda 

þinn til að spyrja. 

 Fullvissaðu þig um að þú og viðmælandi þinn hafið skilið hvor annan. („Ef ég hef skilið þig 

rétt, þá…“) 
 

Stjórnaðu aðstæðum 

 Takmarkaðu truflanir, klið og hávaða. Túlkurinn verður að heyra og sjá hvað talað er um. 

 Endurtaktu spurningar úr sal svo túlkur heyri. 

 Stjórnaðu umræðum. Túlkur getur ekki túlkað ef margir tala í einu. 

 Túlkurinn er nokkrum sekúndum á eftir þeim sem talar. Það skiptir máli í umræðum og 

fyrirspurnatímum og ef bent er á mynd á skjá eða töflu. 

 Gerðu hlé í 5-15 mínútur á hverjum klukkutíma og reiknaðu með hádegishléi fyrir túlka. Sjáðu 

túlkum fyrir drykkjarvatni. 

 

Mundu 

 að reikna alltaf með menningarmun. Fáðu skýringar frekar en að draga rangar ályktanir, 

 að það kemst upp í vana að nota túlk og verður áreynsluminna þegar frá líður, 

 að túlkun krefst gífurlegrar áreynslu. Farðu vel með túlkinn þinn, 

 að misskilningur verður líka í ótúlkuðum samskiptum. Láttu vita á eftir ef þér fannst túlkunin 

ekki heppnast nógu vel og reyndu að greina hvað fór úrskeiðis. 

Nánari leiðbeiningar er að finna á www.tulkun.is. 
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