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Ágrip 

Þessi greinagerð fjallar um söng á táknmáli og þýðingu yfir á íslenskt táknmál. 

Sagt er frá sögu heyrnarlausra, sögu táknmálsins og þróun táknmálsins. 

Undanfarin ár hefur táknmálið verið mun sýnilegrar til dæmis leikrit eru stundum 

táknmálstúlkuð eða jafnvel leikin af heyrnarlausum einstaklingum.  

Táknmál er með málfræði og það eru ekki eingöngu hendurnar sem skipta 

máli heldur spila svipbrigðin stóran þátt í táknmálinu. Lýst er einnig gróflega 

hvernig þýðingar frá raddmáli yfir á táknmáli eiga sér stað og hvaða aðferðir eru 

notaðir. Ég vildi skrifa um þýðingar á söngtextum því þetta er ekki eins einfalt og 

fólk heldur. Það þarf gríðalega mikinn undirbúning þegar heyrnarlaus 

einstaklingur ætlar að syngja. Finna þarf finna texta sem á að nota og byrja á því 

að skilja innihald textans, þýða hann yfir á táknmáli og æfa. Það krefst mikils tíma 

og æfinga svo flutningurinn verði fallegur. Með þessari greinagerð fylgir 

geisladiskur sem sýnir söng á táknmáli.  

Nýlunda er að heyrnarlausir syngi á sínu eigin móðurmáli sem er táknmál. 

Nokkrir heyrnarlausir einstaklingar hér á landi hafa komið fram í söng og syngja á 

sínu móðurmáli, íslensku táknmáli. Til eru upptökur á netsíðunni YouTube þar 

sem heyrnarlausir syngja á táknmáli sem hefur sennilega ýtt undir áhuga 

heyrnarlausra á Íslandi að syngja á táknmáli.  
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Formáli  

Ég kynntist táknmáli fjögra ára gömul og síðan þá hef ég tjáð mig á íslensku 

táknmáli því ég fékk heilahimnubólgu þegar ég var eins og hálfs árs og missti í 

kjölfarið heyrnina. Tónlist hefur alltaf verið í uppáhaldi hjá mér alveg síðan ég 

man eftir mér og hef ég alltaf sungið mikið á táknmáli.  

Þessa hugmynd fékk ég því táknmálssöngur eru að breiðast út og mig 

langaði að skoða hvernig vinnan er á bak við þýðinguna. Mín helstu áhugamál eru 

söngur og tónlist. Söngur á táknmáli hefur aukist mikið undanfarið og finnst fólki 

bæði fallegt og merkilegt að sjá lög sungin á táknmáli. Ég valdi að gera BA-

verkefni sem tengist mínu áhugamáli og mun ég aðallega fjalla um söng á 

íslensku táknmáli. Ég syng sjálf á táknmáli og það helsta sem kemur fram í 

þessari greinagerð er aðallega frá minni eigin upplifun og þýðingarvinnu. Með 

þessari greinagerð fylgir geisladiskur sem inniheldur söng á táknmáli og mun ég 

skrifa um hvernig vinnan á bak við sönginn er, hvernig þýðingar eru gerðar og 

hugsunin á bak við sönginn. Taka þarf mið af því að þessar þýðingar markast 

eingöngu út frá mínum skoðunum og mínum vinnuaðferðum.  

Markmiðið með að skrifa um söng á táknmáli og búa til geisladisk er 

aðallega að sýna þýðingarvinnuna og undirbúninginn á bak við táknmálssönginn. 

Einnig er markmiðið að opna augu almennings, því fólk veit lítið um táknmál, og 

ég vil vekja athygli á því að táknmál er fullgilt móðurmál. Ég vil sýna að það sé 

hægt að syngja á táknmáli að þetta sé ekki bara eitthvað bull eða dans þegar 

heyrnarlaus einstaklingur syngur á táknmáli. Þar af leiðandi vona ég að fólk skilji 

betur að þegar heyrnarlaus einstaklingur syngur, þá er hann fyrst og fremst að 

syngja en ekki túlka.  

Sérstaka þakkir vil ég færa leiðbeinandanum mínum Lilju Össurardóttur 

aðjúnk í íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfabraut fyrir frábæra leiðsögn við skrif 

á þessari greinagerð. Einnig þakka ég fjölskyldunni minni fyrir frábæran stuðning 

og aðstoð með verkefnið. Ég þakka Tómasi Axel Ragnarssyni og Margréti 

Baldursdóttur fyrir yfirlesturinn, starfsmönnum Táknsmiðju, ásamt Davíð Þór 

Þorsteinssyni, Jessi Kingan og Helgu Hafsteinsdóttur fyrir aðstoðina við gerð á 

geisladisknum.  
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Inngangur 

Söngur er stór hluti af lífi fólks alls staðar í heiminum, hann hljómar frá vöggu til 

grafar og er með fólki á stærstu stundum lífs þess. Sungið er í brúðkaupum, 

útilegum, jarðarförum og svona er lengi hægt að telja. Sjónvarpsstöðvar eru með 

tónlistarstöðvar sem fólk getur valið úr að hlusta á, einnig spilar útvarpið mikið af 

lögum sem eru sungin af söngfólki. Lögin eru sungin á ólíkum tungumálum. Gott 

er að hafa í huga þessa setningu þegar þessi greinagerð er lesin að; raddböndin eru 

hljóðfæri söngvarans meðan hendurnar og svipbrigðin eru hljóðfæri 

táknmálssöngvarans. 

Að tala á táknmáli er ekki eingöngu að tákna hvert orð. Táknmál hefur sína 

eigin málfræði, svipbrigðin er hluti af málfræði táknmálsins og orðunum öðruvísi 

uppraðað en íslenska. Það er hægt að leika sér með táknin í táknmáli líkt og fólk 

leikur sér með íslensku orðin. Táknmál er fullgilt mál og var viðurkennt þann 27. 

maí 2011 eins og stendur í lögum um stöðu íslenskra tungu og íslenskt táknmáls 

(nr. 61/2011), en það er ekki alþjóðlegt eins og margir halda, heldur eru töluð ólík 

táknmál í ólíkum löndum líkt og raddmálin. Á Íslandi nota rúmlega 300 manns 

íslenskt táknmál sem er þeirra móðurmál (Þingskjal 12, 2007-2008). Málið birtist 

í menningunni því til eru leikrit sem er flutt á táknmáli og einnig er hægt að 

syngja á táknmáli. Til er kirkjukór á Íslandi sem syngur á táknmáli og var 

upphaflega stofnaður árið 1981 til að syngja sálma í messu fyrir heyrnarlausra og 

syngur hann undir stjórn kórstjóra (Bryndis Guðmundsdóttir og Guðmundur 

Egilsson, 1989; Reynir Berg Þorvaldsson, 2010). Síðustu fimm árin hafa orðið 

miklar framfarir í söngvum á táknmáli þar sem heyrnarlausir einstaklingar syngja 

sjálfir á táknmáli með tónlist og ekki undir stjórn neins. Útbreiðslan hefur aukist 

hratt því margir settu söngva sína á táknmáli á netsíðuna YouTube.   

Í fyrsta kafla þessa greinagerðar mun ég fjalla lítillega um sögu táknmálsins, 

táknmálsbannið og hvaða áhrif það hafði á stöðu táknmálsins. Þá verður fjallað 

um söng á táknmáli, hvernig þýðingar yfir á táknmáli fer fram og ólík málsnið. 

Einnig verður sagt frá því hvernig ég vann í þýðingum söngtexanna fyrir þetta 

verkefni og hvernig geisladiskurinn var unninn. Í lokinni er umræða um efnið.  

Í sögulega hlutanum er notað orðið “mállaus” sem var notað yfir fólk sem 

ekki gat tjáð sig eða gátu ekki heyrt. Í dag er notað „heyrnarlaus“ en heyrnarlausir 

nota orðið „döff“ yfir heyrnarlaust fólk og orðið kemur frá enska orðinu „deaf“.  
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1  Sögulegt yfirlit   

Heyrnarlausir einstaklingar nota hendurnar, líkamann og svipbrigði til að tjá sig, 

það mál heiti táknmál. Allt fram að 16. öld voru uppi skoðanir um að greind og 

hugsun væru forsendur þess að menn gætu talað. Voru mállausir því ekki taldir 

með greind samkvæmt þeirri kenningu vegna þess að þeir gátu ekki tjáð sig á 

töluðu máli. Talið var að þeir væru haldnir illum anda, geðbilaðir, fávitar eða að 

óheilbrigði þeirra væri afleiðing syndsamlegs lífernis foreldranna og fengu því 

slæma meðferð. Menn höfðu ekki íhugað það að málleysi þeirra gæti stafað af 

heyrnarleysi. Árið 1550 heyrði ítalski stærð- og efnafræðingurinn, Hieronimus 

Cardano af mállausum manni sem hafði lært að skrifa og lesa. Hann hélt því fram 

að mállausir gætu tjáð sig í gegnum skrift og lestur þó þeir hefðu ekki talað mál. 

Upp frá þessu uppgvötaðist að málleysið stafaði af heyrnarleysi og viðhorf 

samfélagsins til heyrnarlausra hefur þróast í gegnum tíðina til batnaðar (Bryndis 

Guðmundsdóttir og Guðmundur Egilsson, 1989). 

Skólar fyrir heyrnarlausa voru ekki stofnaðir fyrr en 1770 og var það 

Charles Michel de l„Epée, franskur prestur, sem stofnaði fyrsta skólann fyrir 

heyrnarlausa í París. Hann bjó til eigin kennsluaðferðir sem breiddust út meðal 

annars til London og Bandaríkjanna. Einnig barst aðferðin til Danmerkur en 

Danmörk var fyrsta landið sem setti lög um skólaskyldu heyrnalausra barna árið 

1817. Á Íslandi þróaðist með tímanum danskt fingra- og bendingamál 

heyrnarleysingja yfir í íslensku en því var lýst þannig að fingurnir mynda bókstaf 

og hvert orð var stafað (Bryndis Guðmundsdóttir og Guðmundur Egilsson, 1989). 

Lítið er til af heimildum um málefni heyrnarlausra á Íslandi en frá árunum 1820 til 

1867 er vitað um 36 íslensk heyrnarlaus börn sem voru send til Kaupmannahafnar 

í nám. Séra Páll Pálsson að Prestbakka á Kirkjubæjarklaustri var skipaður mál- og 

heyrnarleysingjakennari 4. september árið 1867 og fór hann sama ár til 

Kaupmannahafnar til að fræðast um starfsemi dönsku Heyrnar- og 

málleysingjastofnunarinnar. Páll hafði misst heyrn og mál 15 árum áður þá 16 ára 

gamall og þekkti því hvernig var að vera „mállaus“. Hann stofnaði því fyrsta 

heyrnar- og málleysingjaskólann á Íslandi en skólinn var inni á heimili hans að 

Prestbakka (Reynir Berg Þorvaldsson, 2010).  
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1.1  Táknmál er mál  

Þar sem táknmál hefur ekki ritmál hafa rannsóknir verið gerðar með upptökum. 

Ekki er til mikið af íslenskum heimildum um íslenskt táknmál en ég mun nefna 

hér það helsta sem táknmál byggir á.   

Táknmál er allt annað mál en íslenska og lýtur öðrum 

málfræðilegum lögmálum. Táknmál er byggt upp af 

táknum og ákveðnar málfræðireglur gilda um það hvernig 

táknin raðast saman. Röð tákna í setningu er ólík þeirri 

orðaröð sem notuð er í íslensku. Ef táknunum er raðað upp 

eins og um íslenska setningu væri að ræða verður hún 

málfræðilega röng og leiðir það iðulega til misskilnings 

(Reynir Berg Þorvaldsson, 2010 bls. 77).  

 

Á táknmáli er hægt að spyrja spurninga, tjá tilfinningar, rökræða og fleira. Það 

hefur ákveðna setningafræði, orðflokka eins og sagnorð, nafnorð, lýsingarorð og 

fleira. Handform, hreyfing, myndunarstaður og afstaða eru hluti af málfræði 

táknmálsins. Myndunarstaða er sá staður sem táknin eru mynduð, en það getur 

verið á hlutlausu svæði fyrir framan líkamann, á höfðinu, á líkama eða andlitinu. 

Það skipir máli hvernig hendurnar snúa þegar táknin er mynduð en það kallast 

afstaða. Dæmi um afstöðu er þegar manneskja segir „ég heimsæki þig“ eða „þú 

heimsækir mig“ þá skiptir máli hvernig hendurnar snúa. Táknið HEIMSÆKJA er 

notað og ef það er verið að segja „ég heimsæki þig“ þá fer hendin frá táknara til 

persónunnar sem táknað er til en öfugt ef það er verið að segja „þú heimsækir 

mig“ það er að segja hendin fer frá persónunni á móti að táknara. Látbrigði sem er 

hluti af málfræði táknmálsins getur verið munnhreyfing, augnhreyfing, svipbrigði 

og hvernig höfuðið og líkaminn hreyfist. Uppröðun orðanna eru nokkuð ólík 

uppröðun raddmálsins. Sem dæmi má nefna koma spurnarorðin fyrir síðast í 

setningum í táknmáli og ef við skoðum setninguna „hvað heitir þú“ þá eru 

orðaröðin í táknmáli þú heitir hvað. Smáorð, lýsingarorð, spurnarorð og fleira 

kemur fram í tjáningu með andliti, líkama og staðsetningu (Elísa Guðrún 

Brynjólfsdóttir, Jóhannes Gísli Jónsson, Kristín Lena Þorvaldsdóttir og Rannveig 

Sverrisdóttir, 2012; Leeson og Saeed, 2012; Meir, 2012; Brentari, 2012). 



9 

Orðaröð er frjálslegri á táknmáli en samt eru setningarliðir í 

setningafræðinni svipaðir og í raddmálum. Tákmál er ekki bundið því að hafa 

hvert orð á fætur öðru eins og raddmál. Dæmi um það er hvernig setningin 

„maðurinn fór inn í stóra húsið“ er sögð á táknmáli. Fyrsta táknið er HÚS en 

lýsingarorðið stórt er í látbragðinu og munnhreyfingunni en húsið er staðsett í 

rýminu. Næsta tákn er MAÐUR og handform sýnir hreyfinguna að maðurinn 

gengur inn í stóra húsið.  

 

1.2  Táknmálsbann í 100 ár   

Árið 1880 var alheimsráðstefna haldin í Mílanó og rætt var um kennslu 

heyrnarlausra þar sem heyrandi kennarar og stjórnendur skóla funduðu en 

heyrnarlausum var meinaður aðgangur. Á ráðstefnunni var ákveðið að banna 

táknmál og talmálsaðferð skyldi vera notuð til að kenna heyrnarlausum börnum. Í 

því fólst að talþjálfun og varalestur yrði mikilvægasti þáttur kennslunnar, að öll 

heyrnarlaus börn ættu að læra að tala á raddmáli. Rökstuðningurinn fyrir 

ákvörðunni var að táknmál væri óæðra og frumstætt mál. Þetta var mjög slæm 

breyting í sögu heyrnarlausra. Talmálsstefna, sem var einnig kölluð óralismi eða 

raddmálsstefna, var innleidd á Íslandi af Margréti Rasmus skólastjóra, árið 1922 

en þá var kennslan byggð á stuðningi handforma. Árið 1944 tók Brandur Jónsson 

við skólastjórn og breytti kennslunni þannig að allar bendingar og fingramál, eins 

það var kallað þá, voru bannaðar. Kennsluaðferðirnar voru eingöngu á 

talmálsstefnu allt fram til ársins 1982, en þá hafði Brandur gert sér grein fyrir að 

nauðsynlegt væri að kenna börnum táknmál svo þau gætu tjáð sig. Upp úr 1980 

kom ný kennslustefna, „alhliða boðskipti“ og þá var táknmálið aftur orðið 

leyfilegt (Skýrsla nefndar samkvæmt lögum nr. 26/2007, 2009; Reynir Berg 

Þorvaldsson, 2010; Lane, 1984).  

 

1.3  Breytingar eftir að táknmálsbanninu var aflétt  

Eftir að táknmálsbanninu var aflétt varð táknmál sterkara með árunum og 

heyrnarlausir fengu að nota málið sitt til að tjá sig og þannig jókst sjálfstæði og 

sjálfsöryggi þeirra. (Bryndis Guðmundsdóttir og Guðmundur Egilsson, 1989). Í 

dag geta heyrnarlausir sagt sínar skoðanir, menntað sig á öllum skólastigum og 
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unnið hvaða starf sem er. Eftir að táknmálsbanninu var aflétt kom fyrir að íslenskt 

efni eins og fréttir, barnaefni og fleira væri textað í sjónvarpi eða táknmálstúlkað 

og einkum þó ef það var sérstakur dagur, eins og dagur heyrnarlausra eða þá ef 

barnaefnið tengdist heyrnarlausum eða táknmálinu.  

 Táknmál varð sýnilegra í samfélaginu en fyrsta táknmálsfréttin fór á loftið í 

sjónvarpi þann 1. nóvember árið 1980. Leikrit á táknmáli var í fyrsta sinn sýnt 

árið 1983 af Leikfélagi Reykjavíkur. Árið 1994 var Draumasmiðjan stofnuð sem 

sérhæfði sig í leikritum fyrir heyrnarlausa og fyrsta íslenska leiksýningin þeirra 

sem var ætluð heyrnarlausum sýnd árið 2000 (Reynir Berg Þorvaldsson, 2010; 

Elsa Guðbjörg Björnsdóttir, 2008). Árið 1996 var leikrit í fyrsta sinn túlkað á 

íslensku táknmáli af táknmálstúlkum (Lilja Össurardóttir, 1999). Í október 2009 

byrjaði fastur þáttur í stundinni okkar Tinna táknmálsálfur en það er fyrsta 

barnaefnið á Íslandi sem er á tákmáli og ætlað heyrnarlausum börnum. Markmiðið 

með þættinum var að kynna heyrandi börnum fyrir táknmál (Reynir Berg 

Þorvaldsson, 2010; Tinna Táknmálsálfur, 2009).   
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2  Söngur í sögu heyrnarlausra  

Kirkja heyrnarlausra var stofnuð á þann 13. desember 1981 og á sama tíma var 

séra Miyako vígður prestur heyrnarlausra á Íslandi (Reynir Berg Þorvaldsson, 

2010). Séra Miyako fór til Danmerkur til að fylgjast með messu fyrir heyrnarlaust 

fólk en þar voru það prestarnir sem fluttu sálmana á táknmáli. Hún velti fyrir sér 

hvort það væri hlutverk prestsins að flytja sálma á táknmáli eða hvort 

heyrnarlausir ættu að gera það. Henni var henni bent á að fara í Félag 

heyrnarlausra og spyrja heyrnalaust fólk hvort þau vildu flytja sálma á táknmáli í 

messu. Viðbrögðin voru góð og upp frá því var stofnaður táknmálskór. Það tók 

um það bil tíu manns þátt í táknmálskórnum og var Berglind Stefánsdóttir fyrsti 

kórstjóri táknmálskórsins. Fyrsta messan fyrir heyrnarlausa með Séra Miyako var 

þann 26. desember 1981 í Hallgrímskirkju og þann sama dag söng kirkjukórinn í 

fyrsta sinn á táknmáli. Eftir það voru allir sálmar fluttir af táknmálskórnum í 

messu heyrnarlausra og er enn í dag. Fyrir rúmlega ári síðan var stofnaður annar 

kór sem sér um að taka að sér verkefni sem tengist ekki messum né sálmum. Sá 

kór fékk nafnið táknmálskórinn en hinn kórinn breytti nafninu sínu í Döff 

kirkjukór (Miyako Þórðarson og Berglind Stefánsdóttir, munnleg heimild, 29. 

mars 2013). 

Talið er að 20. janúar árið 1996 hafi í fyrsta skipti á Íslandi heyrnarlaus 

einstaklingur sungið einsöng á táknmáli með söngkonu sér við hlið. Eyrún 

Ólafsdóttir söng á táknmáli með Sif Ragnhildardóttur á Kaffileikhúsinu í 

Hlaðvarpanum. Nokkrir einstaklingar hafa flutt frumsamin ljóð á árshátíðum 

heyrnarlausra, en lítið var um að heyrnarlausir einstaklingar sungu á opinberum 

stöðum. Það var ekki fyrr en árið 2010, að söngur á táknmáli fór að vera sýnilegri 

á tónleikum með heyrendum (Sigurlín Margrét Sigurðardóttir, 1997; 

Hátíðardagskrá Félags Heyrnarlausra, 2010; Töfra tónlistar á táknmáli, 2011; 

Eyrún Ólafsdóttir, munnleg heimild, 2. apríl 2013).  

 

2.1  Mismunandi málsnið  

Öll tölum við á ólíkan hátt og fer það eftir aðstæðum hversu formleg við erum í 

máli okkar. Orðaval og orðalag hefur áhrif á að málsniðin og þau eru mismunandi 

eftir því hvert tilefnði er og við hverja er verið að tala (Ari Páll Kristinsson, 1998). 
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Þetta á einnig við í söngtextum, hægt er að heyra mun á flutningi ljóða og þegar 

söngur er sunginn. Sama má segja ef heyrnarlaus einstaklingur flytur fyrirlestur á 

táknmáli þá er hann formlegri en hefðbundinn talmál og passar að tala skýrt 

þannig að allir sjái hvað hann er að segja. Þegar sami einstaklingur hitti vini sína 

þá er hann afslappaðri, notar slettur og sitt persónulega málsnið.  

Það er einnig hægt að sjá ólík málsnið þegar ljóð eða sálma eru fluttir og 

þegar lög eru sungin á táknmáli. Þegar sungið er þá eru hreyfingarnar ólíkar en 

þegar það er talað. Hreyfingarnar eru í takti við tónlistina og sungið er af mikilli 

innlifnun. Það er allt öðruvísi ef heyrnarlaus einstaklingur, sem hefur áhuga á að 

syngja, er búinn að æfa sig í margar vikur syngi lögin því þá er hann ekki að túlka 

heldur að syngja. Táknmálstúlkarnir eru að túlka á milli tveggja mála en 

táknmálssöngvarinn, sá sem syngur á táknmáli, er að syngja á sínu móðurmáli, 

þetta er tvennt ólíkt.  

Það er munur á flutningi heyrnarlaus söngvara og túlkun táknmálstúlka á 

lögum. Þannig að málsniðin verða ólík ef heyrnarlaus einstaklingur syngur á 

táknmáli og ef einstaklingur er að túlka lag. Þegar táknmálstúlkar eru að vinna 

sína vinnu eru þeirra vinna við að túlka allt sem þeir heyra yfir á táknmál. Ef það 

er verið að spila kántrý lög þá útskýra þeir í upphafi að lagið sé kántrý og síðan 

túlka þeir textann með því að koma innihaldinu til skila til heyrnalausra 

áhorfenda. Í þessu felst aðallega að undirbúningur er ólíkur, flutningurinn er ekki 

alltaf vel æfður áður en lagið er flutt eða þá að lagið er túlkað í fyrsta sinn.       

 

2.2  Ólíkar þýðingar hjá mismunandi fólki  

Það eru ekki til reglur eða einhver ein ákveðin aðferð um það hvernig á að þýða 

söngtexta yfir á táknmál. Nú í dag notar heyrnalausir söngvarar nokkrar leiðir við 

þýðingar. Fólk hefur ólíkar skoðanir á því sem það þykir fallegt en helst er notað 

að  

 þýða söngtextann beint yfir á hreint íslenskt táknmál. Þá er sungið eins 

og þegar talað er á táknmáli og þá er íslenskunni ekki fylgt 

 flytja lagið á myndrænu máli og nota því myndmál í söngnum  

 íslenskunni fylgt í hvívetna   
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 þessum þremur aðferðum er blandað saman, það er að segja að búa til 

mynd úr textanum, fylgja málfræði íslenskt táknmáls en einnig fylgja 

íslenska textanum.  

Þýðingar eru ólíkar eftir einstaklingum og eru þær jafnólíkar og við erum mörg. 

Málsniðin eru ólík eftir kynslóðum og þar af leiðandi eru þýðingar á söngtextum 

ólíkar. Það hefur einnig áhrif hvernig einstaklingar skilja og þýða söngtextana. 

Ekki má gleyma að það er hægt að leika sér með táknin líkt og höfundar leika sér 

með orðin og nota í myndlíkingar og þess vegna eru þýðingar á táknmáli misjafar. 

Sama á við söngfólk sem syngur með röddinni, það er mismunandi hvernig þeir 

vilja flytja lögin, þau velja að syngja hratt eða hægt, hvenær endurtekningar eiga 

að vera og hversu oft, hvort þeir syngja óperu eða þungarokk eða aðra tegundir af 

tónlist.   

Hægt er að mynda rým í táknmáli eins og gert er í textum og ljóðum. Eins 

og fram hefur komið er hægt að þýða texta á ólíkan hátt yfir á táknmáli. Sem 

dæmi má nefna lagið „Ísland er land þitt“ þá er hægt að þýða söngtextann yfir á 

táknmáli á marga vegu. Fyrsta orðið í hverri setningu er alltaf annað hvort 

„Ísland“ eða „íslensk“ þá er ég á þeirri skoðun að byrja líka á hverri setningu á að 

segja „Ísland“ eða „íslensk“ svo ég geti fylgt sama taktinum sem er í 

söngtextanum en seinni hlutinn á setningunum yrði þýddar í bland á hreinu 

táknmáli, sem fylgir málfræði og myndrænt. Þá myndu heyrnalausu áhorfendurnir 

fá á tilfininnguna hvernig söngtextinn er byggður upp, einnig er skemmtilegra 

þegar fólk veit hvaða lag er verið að syngja sérstaklega ef það er þekkt lag. 

Það er hægt er að grúska nógu djúpt í söngtextann til að skilja textann nánar. 

Stundum fær maður gamla og erfiða söngtexta og þá þarf að þýða fyrst yfir á 

nútímamál, einnig að finna út hvað göml orð þýða og finna góða þýðingu á 

íslensku táknmáli. Samt sem áður getur verið mismunandi hvernig fólk skilur 

innihaldið og útkoman getur stundum verið ólík milli manna. Stundum eru 

söngtextar mjög flóknir og stundum er ekkert samhengi á milli setninga og þá þarf 

að finna leið til að þýða textann.  
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3  Verkferlið  

Ég hef alltaf haft brennandi áhuga á tónlist og langaði því að skoða markvisst 

hvernig þýðingar frá texta yfir á tákmáli fara fram og hvernig flutningurinn yrði. 

Ég valdi því að gera geisladisk með söng á táknmáli og fyrir það valdi ég tvö lög 

til að nota í verkefnið. Annað lagið er „Á íslensku má alltaf finna svar“ sem 

Mjólkursamsalan notaði sem auglýsingu á vörur frá fyrirtækinu á sínum tíma. 

Lagið er eftir Atla Heimi Sveinson en textann gerði Þórarinn Eldjárn. Hitt lagið er 

„Be like the bird“ og er eftir Abbie Betinis. Ég hafði samband við alla aðilana og 

fékk leyfi frá þeim að nota lögin þeirra. Einnig fékk ég leyfi frá 

Mjólkursamsölunni að nota myndbandið þeirra.  

Ég fór í samstarf við Táknsmiðjuna sem er sjálfstætt starfandi fyrirtæki í 

upplýsingageiranum sem sér meðal annars um að taka upp fréttir á táknmáli sem 

tengist samfélag heyrnarlausra bæði hérlendis og erlendis. Starfsmenn hennar 

aðstoðuðu mig að taka upp lögin og klippa saman myndbandið. Ég ákvað að í 

laginu „Á íslensku má alltaf finna svar“ yrði ég ein á mynd og myndbandið af 

laginu í horninu. Hugmyndin að þessu fyrirkomulagi kemur frá því sjónvarpsefni 

sem túkað er, því þá er táknmálstúlkur alltaf í smækkaðri mynd á skjánum en ég 

vildi hafa þetta alveg öfugt. Í laginu „Be like the bird“ þá yrðum við, ég og 

söngkonan, saman í mynd, ég syngi á táknmáli en hún með rödd. Ég vildi hafa 

okkur í svörtum fötum og fuglamyndir í bakgrunn. Ég vildi bara hafa myndir en 

ekki myndband svo það myndi ekki trufla áhorfendur að horfa á táknmálið því 

það er of mikið að hafa tvær söngkonur auk hreyfingu á bak við okkur.  

Í íslenska laginu vildi ég hafa myndbandið spilað og ég að syngja á sama 

tíma. Í hléinu á milli erinda þá er enginn að syngja eingöngu tónlist spiluð. Þá 

valdi ég að láta mig hverfa og myndbandið eingöngu sýnt.     

Vegna þess að það voru eingöngu heyrnarlausir starfsmenn í Táknsmiðjunni 

fékk ég heyrandi hljóðmann til að tryggja að hljóðið væri í lagi. Það tók sinn tíma 

að skilja lögin, þýða þau á táknmáli og æfa þau fyrir upptöku en upptakan gekk 

hratt og vel fyrir sig eftir stífar æfingar.  
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3.1  Undirbúningurinn fyrir sönginn  

Þegar lög eru sungin á táknmáli sem eru upphaflega sungin á raddmáli þarf 

ákveðinn undirbúningur að eiga sér stað. Ólík málfræði málanna kallar á 

undirbúning fyrir þýðinguna. Það þarf að   

 finna texta laganna,  

 skilja innihald textans og boðskap hans 

 skoða myndmálið í textanum,  

 þýða söngtextann yfir á íslenskt táknmál.  

 

Íslenskur söngtexti getur verið flókinn þannig að það getur tekið langan tíma að 

skilja um hvað er verið að syngja áður en hægt er að byrja að þýða hann yfir á 

íslenskt táknmál. Lengsti tíminn fer í að skilja innihaldið og að þýða yfir á 

táknmáli. Æfingarnar snúast um að flytja lagið þannig að innihald textans skili sér 

til áhorfandanna ásamt því að halda sama takti og lagið. Söngurinn verður fallegri 

ef bæði táknmálssöngvari og söngvari byrja á sama tíma og enda á sama tíma.  

Þegar lög innihalda gömul íslensk orð þarf að vita hvað þau þýða. Einnig er 

myndmál stundum notað í textum og þá þarf að skilja hvað það þýðir og um hvern 

er verið að syngja. Í þeirri vinnu getur verið gott að fá upplýsingar um höfundinn 

og vita hvort textinn sé saminn um einhvern ákveðinn aðila. Stundum er verið að 

syngja um einhvern sem maður elskar eða einhvern sem hefur dáið, svo það er 

gott að vita hvað er á bak við textann til að fá betri tilfinningu fyrir honum. 

Heyrnarlausi aðilinn þarf að kynnast laginu og taktinum því þau geta verið í 

mismunandi útgáfu. Sumir syngja í óperustíl og aðrir í þungarokksstíl, hlé á milli 

erinda geta verið mislöng og lögin sungin mishratt. Táknmálssöngvarinn þarf að 

æfa sig mikið til að geta fylgt taktinum en það er mismunandi hvernig þeir æfa 

sig. Oftast er best að æfa sig með söngvaranum til að samstilla taktinn. Því er gott 

að  

 finna taktinn á laginu og vita hvenær það er hlé á milli erinda því það er 

oft gott að nota talningu til að vita hvenær söngurinn byrja aftur    

 æfa með einhverjum sem getur gefið merki hvenær söngurinn byrjar og 

endar svo það sé hægt að vera samtaka tónlistinni og söngnum.  
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Mikilvægt er að táknmálssöngvarinn skilji lagið vel og tileinki sér það því hann 

þarf að lifa sig inn í sönginn svo flutningurinn verði fallegur. Með því að lifa sig 

inn í sönginn sendir maður frá sér ákveðna strauma til áhorfendanna. Sem dæmi 

má taka að ef söngurinn er mjög sorglegur vegna þess að einhver hefur misst 

barnið sitt þá þarf táknmálssöngvarinn að vera sorgmæddur á svipinn því þetta er 

sorglegur texti.  

Svipbrigði eru stór hluti af táknmálinu og þess vegna þurfa svipbrigðin að 

vera í takt við lagið og sýna sorgmæddan svip ef lagið er sorglegt, það verður bara 

ruglingslegt fyrir áhorfendur ef söngvarinn er alltaf með bros á vör og syngur um 

einhvern sem er látinn. Svipbrigði og tjáningin spila saman, bæði á raddmáli og á 

táknmáli. Þetta á við þegar lög eru sungin, hvort sem þau eru sungin á táknmáli 

eða raddmáli, maður á að fá fólkið til að finna sting í hjarta ef lagið er mjög 

sorglegt eða finna gleði ef lagið er líflegt.  
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4  Þýðing lagana  

Í þessum kafla verður farið yfir hvernig söngtextarnir voru þýddir yfir á táknmáli. 

Eins og sagt var fyrr í þessari greinagerð þá skoða ég innihald söngtextans vel 

áður en ég þýði yfir á táknmáli. Ég valdi að þýða eitt lag á ensku og annað á 

íslensku svo hægt væri að sjá munin á þessum tveimur lögum, hversu ólík þau eru.  

Höfundar söngtexta leika sér oft með orðin við textagerð sína. Þetta er 

einnig hægt að gera á táknmáli með því að leika sér með handform, staðsetningar 

og líkamstjáningu þannig að heildarútlitið á þýðingunni verður fallegt. Það er 

hægt að láta ríma á marga vegu, hægt er að byrja á einhverri ákveðni hreyfingu og 

enda á henni líka. Þannig myndast ákveðið rím sem fylgir á táknmáli og það er oft 

fallegt. 

Þegar ég þýði enska söngtexta verður útkoman oft myndrænni heldur en ef 

söngtextinn er á íslensku. Þar sem íslenskt táknmál er móðurmál mitt og íslenska 

mitt annað mál er enska mitt þriðja mál. Þegar ég les ensku koma myndir í huga 

mér og kannski er það þess vegna sem þýðingar mínar á enskum söngtextum eru 

myndrænni en þegar ég þýði íslenska söngtexta.  

Í laginu „Be like the bird“ er textinn mjög einfaldur og stuttur. Það er verið 

að syngja um fugl sem flýgur og ef hann 

sest á mjóa grein þá bognar greinin 

undan honum en það er í lagi því fuglinn 

veit að hann hefur vængi.  

Lagið byrjar á „be like the bird“ og 

ég þýði það beint. Næstu setningarnar 

eru allar myndrænar þar sem fuglinn 

flýgur í loftinu og hættir að fljúga til að 

setjast á grein. Eftir það mynda ég tré 

með mjóum greinum og fuglinn flýgur að tréinu og sest á greinan sem bognar 

undan fuglinum. Í setningunni „sing, sing, sing“ er verið að vísa til þess að fuglinn 

er rólegur þótt að greinin bognar því hann veit að hann hefur vængi. Það er hægt 

að þýða þessa setningu á marga vegu. Ég ákvað að þýða þannig að tákna orðið 

SYNGJA í upphafi og lok setningarinnar en orðið „sing“ í miðjunni ákvað ég að 

Be like the bird 

Be like the bird that, 

pausing in her flight 

a while on boughs too slight, 

fells them give way beneath her, 

and sings, and sings, and sings --- 

knowing she hath wings.  
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lýsa fuglinn sjálfan syngjandi. Seinasta setningin er eins og fyrsta og það er bein 

þýðing að fuglinn veit hann hefur vængi.   

Í söngtextanum „Á íslensku má alltaf finna svar“ er verið að syngja um 

íslenska tungumálið okkar. Fyrsta 

setningin „á íslensku má alltaf finna 

svar“ er í mínum huga þannig að 

íslenskan er allstaðar og það er alltaf 

hægt að finna svar í henni. Þess 

vegna valdi ég segja orðið SVAR á 

táknmáli sem kæmi allstaðar frá. 

Næstu tvær setningarnar segja að 

íslenska hefur gömul orð og einnig 

ný orð, hægt er að tala í nútíð og 

þátíð og orðin innihalda gleði og sorg. Þar sem lagið er sungið svo hratt þurfti ég 

að finna út hvernig ég gæti þýtt þessar tvær setningar og komið til skila um hvað 

er verið að syngja. Ég ákvað að sleppa þýðingunni að orðin eru sögð í nútíð og 

þátíð af sökum þess að ekki gast tími til að segja það og fylgja takti lagsins. Ég 

ákvað að þýða þetta þannig að orðin eru gömul og ný og að orðin innihalda gleði 

og sorg. Seinasta setningin var erfið en þar er verið að segja að íslenskan er gömul 

og hún er töluð allstaðar á Íslandi. Ég þýddi þessa setningu á táknmáli þannig að 

málið myndast úr mörgum orðum.  

Það var auðvelt að þýða „á vörum okkar verður tungan þjál“ sem þýðir að 

samskiptin milli manna ganga vel. Setningarnar þar á eftir hljóðar svo „þar vex og 

grær og dafnar okkar mál, að gæta hennar gildi hér og nú“ og þurfti ég að íhuga 

vel í hvaða röð ég vildi hafa þetta. Eins og sagt er fyrr í þessari greinagerð þá er 

orðaröðun í íslensku og íslensku táknmáli ekki eins. Setningin „vex og dafnar 

okkar mál“ myndi verða á hreinu táknmáli okkar mál vex og dafnar. Þá gat ég í 

raun valið á milli að nota vex og dafnar okkar mál, eða okkar mál vex og dafnar. 

Söngfólk velur að raða orðunum eins og það finnst hljóma best og það er líka gert 

þegar sungið er á táknmáli. Ég valdi að nota vex og dafnar okkar mál því ég vil 

tengja orðið „málið“ í setningunni sem kæmi strax á eftir. Sú setning var „að gæta 

hennar gildi hér og nú“ og það þýðir að varðveita íslenska málsins og þess vegna 

vildi ég enda fyrri setninguna á tákninu MÁL því það er málið sem er verið að 

Á íslensku má alltaf finna svar   

Á íslensku má alltaf finna svar 

og orða stórt og smátt sem er og var, 

og hún á orð sem geyma gleði„ og sorg 

um gamalt líf og nýtt í sveit og borg. 

Á vörum okkar verður tungan þjál, 

þar vex og grær og dafnar okkar mál. 

Að gæta hennar gildir hér og nú,  

það gerir enginn – nema ég og þú.  
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gæta. Í lokinni er sungið um hver er að varðveita málið og það eru enginn annar 

nema „ég og þú“ eins og söngtextinn vísar í. Þegar ég segi orðið „enginn“ þá segi 

ég það með því að tákna orðið HINIR og hristi höfuðið samtímis sem þýðir það að 

það er enginn. Í íslensku táknmáli er orðið „nema“ ekki sagt á táknmáli heldur 

felst það í svipbrigðinni. Yfirleitt nota ég ekki orðið nema í söng og reyni frekar 

að nota svipbrigði til að sýna að það. Í þessum söngtexta er aftur á móti verið að 

segja að það séu bara ég og þú sem varðveitum málið og áherslan er lögð á að það 

séu eingöngu ég og þú. Því fannst mér ekki hægt að sleppa þessu áherslumikla 

orði en í staðin fyrir að nota „nema“, táknaði ég orðið BARA. Þýðing orðanna er 

sú sama og það er málvenja í táknmáli að nota orðið BARA og mér finnst einnig 

það koma fallegra út í söngnum.     
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5  Umræður  

Eins og fram hefur komið er tiltölulega nýlegt að táknmál sé sýnilegt í 

samfélaginu. Það kemur oftar fyrir á almennum sýningum eins og á tónleikum og 

leiksýningum þar sem heyrnarlausir einstaklingar taka sjálfir þátt. Ef 

táknmálsbannið hefði varað lengur má velta því fyrir sér hvort þessi þróun hefði 

átt sér stað í dag. Samfélagið væri þá ekki búið að viðurkenna táknmál sem 

móðurmál heyrnarlausra og hefði það áhrif á tjáningu og sjálfstæði heyrnarlausra.  

Söngur á íslensku táknmáli hefst með stofnun kirkjukórs heyrnarlausra sem 

séra Miyako stóð að. Segja má að söngur á öðrum lögum en sálmum hafi fylgt í 

kjölfar kórsöngsins en þó ekki fyrr en rúmlega tíu árum eftir stofnun hans. Eftir að 

fyrsti einsöngvarinn söng á táknmáli hafa fleiri einstaklingar sýnt áhuga og eru að 

syngja á táknmáli. Hér sjáum við þróun í táknmálssöngnum en það má velta fyrir 

sér hvernig þessi þróun hefði verið ef stofnun táknmálskórsins hafi ekki orðið.   

Aðferðir sem notaðar eru til að þýða söngtexta á táknmál eru mismunandi 

og fer það eftir söngvaranum hvaða aðferð hann velur sér. Því má segja að það séu 

ekki til fastar reglur um það hvernig þýða eigi söngtexta yfir á táknmál. Það eru til 

ákveðnar reglur sem hægt er að fylgja við ljóðagerð en þar sem táknmál hefur 

ekki ritmál þá eru þýðingar á táknmál frjálslegt. Það væri sennilega gott að hafa 

einhverja fasta reglur til viðmiðunar við þýðingar svo táknmálssöngurinn geti 

fengið ákveðinn blæ eins og textagerð.  

Það verður fróðlegt að sjá hvernig þróunin í táknmálssöng muni verða í 

framtíðinni. Það er þó mikilvægt að varðveita upplýsingar um táknmálssönginn og 

þá vinnu sem unnin er þegar söngtextarnir eru þýddir. Ég tel að það þurfi að skoða 

táknmálssönginn betur. Það væri hægt að fá táknmálssöngvara til að þýða og 

syngja tvö til þrjú lög og taka upp á myndband. Hægt væri að hafa málþing þar 

sem skoðað væri hvernig hver og einn flytur lögin, hversu ólíkar þýðingar eru og 

skrá væri niður ólikar aðferðir fólks við undirbúning og flutninga. Þannig geta 

allir sem áhuga hafa á táknmálssöng og aðrir leitað sér upplýsinga á auðveldan 

hátt um sönginn og aðferðir til að koma textum yfir á táknmál.   
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6  Lokaorð    

Á hverjum degi heyrist tónlist óma einhversstaðar frá, úr sjónvarpinu, úr 

útvarpinu og jafnvel inn í búðum eru lög leikin meðan fólk verslar. Söngur og 

tónlist er því stór hluti af samfélaginu og hafa margir áhuga á að semja söngtexta 

og syngja.  

Ég hef mikinn áhuga að þýða söngtexta yfir á táknmáli og flytja þau sjálf á 

táknmáli. Það fer mjög mikil vinna í að þýða söngtexta þar sem maður þarf fyrst 

að skilja innihaldið og svo að þýða yfir á íslenskt táknmál. Þýðingin þarf að vera 

þannig að textinn sé skiljanlegur og að heyrnarlausir áhorfendur viti og skilji hvað 

verið er að syngja um. Eins og fram hefur komið hefur táknmál ekki ritmál og því 

er það mjög lifandi mál. Þá er hægt er að búa til ný tákn eins í öðrum tungumáli. 

Má því segja að söngur á táknmáli sé lifandi og persónubundnari en annars væri.   

Persónulega finnst mér gaman að grúska í söngtextum og skilja innihaldið 

því þá finnst mér skemmtilegra að flytja lagið. Einnig að fá ákveðna mynd af 

söngtextanum og geta komið því til skila á táknmáli til áhorfanda sem eru 

heyrnalausir. Það er hægt að þýða textann einfalt, orð frá orði og ekki skilja dýpra 

en það. En þá finnst mér flutningurinn ekki eins fallegur. Ég vil að heyrnarlausir 

áhorfendur fái tilfinningu fyrir því hvernig söngtextar eru byggðir upp og einnig 

að þeir fái skýra mynd af því sem verið er að syngja, en um leið að heyrandi 

áhorfendurnir sjái fallegan söng á táknmáli. Þess vegna finnst mér bæði flott og 

skemmtilegt að blanda þessum þremur aðferðum saman eins og sagt var hér fyrir 

framan, sem sagt að þýða yfir á táknmál, fá mynd og líka fylgja söngtextanum. 

Það var mjög skemmtilegt að gera þetta verkefni og mér gekk vel að þýða, 

skrifa og taka upp. Það var mjög áhugavert að skoða þýðingarnar mínar í 

sambandi við þetta verkefni og ég vona að öðrum finnist gaman að lesa til að 

kynnast því hvernig vinnan er á bak við táknmálssönginn.  
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