
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEILD KENNSLU- OG MENNTUNARFRÆÐI 

 

 

 

 

Baráttusaga íslenska táknmálsins: 
Ástæður og áhrif lagalegrar viðurkenningar 

  

 

 

Júlía Guðný Hreinsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til M.Ed.-prófs 

Júní 2022 





 

3 

 
 
 
 
 
 

Baráttusaga íslenska táknmálsins: 
Ástæður og áhrif lagalegrar viðurkenningar 

Júlía Guðný Hreinsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til M.ED-prófs í kennslufræði og skólastarf  

Leiðbeinendur: Karen Rut Gísladóttir, prófessor og Hafdís Guðjónsdóttir, prófessor 

 

 

Deild kennslu- og menntunarfræði 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2022 

  



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baráttusaga íslenska táknmálsins: Ástæður og áhrif lagalegrar viðurkenningar 

 

Ritgerð þessi er 30 eininga lokaverkefni til M.Ed-prófs  

í kennslufræði og skólastarf við Deild kennslu- og menntunarfræða  

á Menntavísindasviði Háskóla Íslands 

 

© 2022 Júlía Guðný Hreinsdóttir 

Ritgerðina má ekki afrita nema með leyfi höfundar. 



 

5 

Formáli 

Þessi rannsókn fjallar um baráttusögu viðurkenningar íslenska táknmálsins hér á landi og er 

30 ECTS lokaverkefni til meistaragráðu í kennslufræði og skólastarf, M.Ed., við Deild kennslu- 

og menntunarfræða á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Leiðbeinendur voru Karen Rut 

Gísladóttir og Hafdís Guðjónsdóttir og sendi ég þeim bestu þakkir fyrir góða leiðsögn og 

gagnlegar athugasemdir.  

     Í verkefninu er fjallað um mikilvægi  baráttunnar fyrir viðurkenningu á íslensku táknmáli 

og hvaða áhrif viðurkenningin hefur haft á stöðu táknmálsins í dag. Lög um stöðu íslenskrar 

tungu og íslensks táknmáls tóku gildi þann 7. júni árið 2011. Þar segir að íslenska sé opinbert 

mál á Íslandi. Í lögunum er einnig kveðið á um að íslenska og íslenskt táknmál séu jafnrétthá 

mál og að ríki og sveitarfélögum sé skylt að vernda íslenska táknmálið og veita þjónustu á 

íslensku táknmáli þeim sem þess þurfa.  

     Táknmál eru ekki alþjóðlegt mál heldur, líkt og önnur tungumál, ólík á milli  landa. Á 

Íslandi eru tvö tungumál bundin í lög, íslenska og íslenskt táknmál. Íslenskt táknmál er fyrsta 

mál um 300 döff Íslendinga. Við sem tilheyrum táknmálsamfélagi og lítum á íslenskt táknmál 

sem okkar fyrsta mál köllum okkur döff. Döff samfélag lítur á sig sem döff, telur sitt fyrsta 

mál vera íslenska táknmálið og að þau séu tvítyngdir einstaklingar vegna íslenskunnar í 

þjóðfélaginu.     

     Döff þátttakendur í rannsókninni, stjórnarmeðlimir í félag heyrnarlausra og fyrrverandi 

alþingismaður, fá bestu þakkir fyrir jákvæð viðbrögð og gagnlegar upplýsingar um reynslu 

þeirra af baráttunni fyrir viðurkenningu íslenska táknmálsins. Samfélagi heyrnarlausra, 

samstarfsmönnum mínum hjá Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra vil ég 

þakka fyrir aðstoð og hvatningu. Að lokum vil ég færa fjölskyldu minni og vinum einstakar 

þakkir fyrir aðstoð og hvatningu. 

     Þetta lokaverkefni er samið af undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur Háskóla 

Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun 

upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Notkun mín á heimildum er í samræmi við 4. mgr. 54. gr. 

reglna fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða 

fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka 

öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.   

  
Reykjavík, 10. maí 2022  

Júlía Guðný Hreinsdóttir 

https://www.hi.is/node/300103
https://www.hi.is/node/300103
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Ágrip 

 

 

Allir eiga sér móðurmál hvort sem það er raddmál eða táknmál. Að eiga mál er mikilvægur 

hluti af sjálfsmynd og viðurkenningu á einstaklingnum. Það að vera döff er sterk tengt 

táknmálinu. Döff einstaklingar, sem hafa sterka sjálfsmynd sem döff, eiga auðveldara  

með að fara á milli menningarheima döff og heyrandi. Viðfangsefni þessarar rannsóknar er 

baráttan fyrir viðurkenningu á íslensku táknmáli og hvaða áhrif viðurkenningin hefur haft 

á stöðu táknmálsins í dag. Tilgangurinn var að safna saman og skrásetja baráttusögu döff fyrir 

lagalegri viðurkenningu á íslensku táknmáli. Markmiðið var að skilja hvað liggur að baki 

baráttusögu döff fyrir viðurkenningu á íslenska táknmálinu sem fullgildu 

tungumáli. Þátttakendur í rannsókninni voru allir döff, táknmálstalandi fullorðnir einstaklingar 

sem tekið hafa virkan þátt í baráttu íslenska táknmálsins. Safnað var eigindlegum 

viðtalsgögnum, sem varpa ljósi á viðhorf og skynjun þátttakendanna sjálfra á tímabilinu 

1983–2017. Viðmælendur sögðu frá baráttunni fyrir viðurkenningu táknmálsins frá upphafi 

og þar til sett voru lög árið 2011, sem gera íslenska táknmálið jafn rétthátt íslenskunni.  

     Niðurstöður þessarar rannsóknarinnar sýna að þrátt fyrir lagalega viðurkenninginu íslenska 

táknsmálsins þá hafa lögin ekki staðist væntingar fólks með táknmál að móðurmáli. Lögin 

gáfu þeim skilning og viðurkenningu á því hver þau eru, en þau réttindi sem búist hafði verið 

við að fylgdu í kjölfarið eins og aðgengi að samfélaginu, og félagsleg og atvinnutengd túlkun 

vantar enn. Döff finnst þau því ekki njóta borgaralegra réttinda til jafns á við aðra vegna 

ýmissa hindrana sem skapast af því að tala íslenskt táknmál. Þessar niðurstöður varpa ljósi á 

mikilvægi þess að finna leiðir til að fylgja eftir lagasetningu íslenska táknmálsins til að tryggja 

táknmálstalandi einstaklingum þau borgaralegu réttindi sem þeir eiga rétt á. Þetta verkefni er 

sett fram á íslensku táknmáli. 
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Abstract 

 

Everyone has a mother tongue whether it be spoken or signed. Having a language is an 

important part of the identity and recognition of the individual. Being Deaf is strongly 

connected to a language, Sign Language. Deaf individuals, who have a strong identity as 

Deaf, can more easily move between the Deaf and hearing culture. The subject of this 

research is the struggle for the recognition of the Icelandic Sign Language and the influences 

of this recognition to the status of the Sign Language today. The aim is to gather and register 

the battle of the Deaf for the lawful recognition of Icelandic Sign Language as a valid 

language. The participants in the research are all Deaf signing adults who actively 

participated in the battle for the recognition of the Icelandic Sign Language. Qualitative 

interviews were taken, which sheds light on the attitude and perception of the individuals 

themselves during the years 1983-2017. The interviewees shared the battle for the 

recognition of the Sign Language until the laws were passed, which made the Sign Language 

equal to Icelandic, in the year 2011. 

     The findings of this research show that the law have not lived up to the expectations of 

people whose mother tongue is Sign Language. The law gave them understanding and 

recognition of who they are, but the rights they had expected to follow, like access to the 

community, interpretation in social and work life are still missing. The Deaf don’t feel they 

enjoy civil rights equally to others due to the hindrance created by speaking Sign Language. 

These findings shed light on the importance of finding ways to follow through the laws for 

the Icelandic Sign Language to ensure Signing individuals the civil rights they deserve. This 

project is handed in in Icelandic Sign Language. 
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Viðauki A: Spurningar til viðmælenda     

Spurningar: 

1. Hvaða þættir höfðu áhrif á að Félag heyrnarlausra fór að berjast fyrir lagalegri viðurkenningu 

á ÍTM?  

 

2. Hvers vegna sameinuðust félagsmenn í FH um þetta markmið? 

 

3. Hvaða áhrif innanlands eða erlendis höfðu áhrif á þá ákvörðun að setja viðurkenningu á ÍTM í 

fyrsta sæti? 

 

4. Hverjir voru helstu baráttumenn fyrir viðurkenningu á ÍTM? 

 

5. Hvaða útkomu óskuðu félagar í FH eftir að fá? Hvaða áhrif vildu félagar sjá af 

lagasetningunni?: opinbera viðurkenningu, aukið aðgengi, rétt til máltöku á ÍTM í menntun 

eða annað? 

 

6. Hvers konar lagasetningu óskuðu félagsmenn eftir að fá til þess að ná markmiðum sínum 

(stjórnarskrá,óháð lög, lög sem hluti af tungumálalögum eða lögum um málefni fatlaðra?) 

Hvernig var þetta ákveðið?                                                                                                                          

                                                

7. Hvað varð til þess að málið var viðurkennt. Var samstaða mikilvæg, með hverjum? Var landið 

opið fyrir að viðurkenna málminnihlutahópa eða var það sýn á fötlun sem gerði þetta að 

veruleika. 

 

8. Hvaða rök færðu menn fyrir viðurkenningu á ÍTM: hvers vegna var lagasetning nauðsynleg, 

hvernig var þetta réttlætt fyrir þingmönnum og öðum ráðamönnum og hvernig var sigur 

skilgreindur í hugum hagsmunahópsins?  

 

9. Mætti loka niðurstaða “Lög um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls” væntingum 

þeirra sem stóðu í báráttunni og félags heyrnarlausra? Ef ekki hvað vantar uppá og af hverju? 

 

10. Hvaða aðferðum beitti FH: frá toppi og niður eða botni og upp eða bæði, hver tók þátt í 

baráttunni, samningar við ríkisstjórn, þátttaka döff samfélags fyrir utan félagið, aðrir 

hagsmunaaðilar? 

 

11. Beittu hagsmunaaðilar í samtölum sínum við ráðamenn lögum um málefni fatlaðra, rökum 

um málréttindi, málminnihluta rökum eða öðrum rökum? 

 
12. Innleiðing: hvernig var staðið að innleiðingu laganna? (athuga vinnu málnefndar) Hvaða 

ögrunum stendur samfélagið frammi fyrir eða vandamálum? 

 

 

 


