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Ágrip 

Ritgerð þessi er lögð fram sem lokaverkefni til B.A.-prófs í táknmálsfræði við Háskóla 

Íslands í janúar 2012. Viðfangsefni hennar er menning heyrnarlausra út frá samhengi 

ferðamálafræðinnar.  

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er sú hvort menningartengd ferðamennska í 

menningarheimi heyrnarlausra sé gagnleg leið til að efla ímynd heyrnarlausra í heyrandi 

samfélagi og vinna gegn fordómum í þeirra garð. Þessi rannsóknarspurning er sett fram 

með það að leiðarljósi að auka vitneskju almennings um menningarheim heyrnarlausra 

og einnig sýna fram á mikilvægi þess að táknmál og menning heyrnarlausra sé 

varðveitt. Ritgerðinni fylgir drög að ferðabækling sem ætlaður er til auglýsingar á ferð 

inn í menningarheim heyrnarlausra.  

Í upphafi ritgerðar er farið yfir ýmis hagnýt atriði eins og skilgreiningar um 

ferðamanninn, ferðalög, áhrif ferðalaga á menningarstofnanir og ímynd í tengslum við 

ferðamannastaði. Aðalkafli ritgerðarinnar fjallar um menningu heyrnarlausra út frá 

sjónarhorni þeirra sem tilheyra henni. Fjallað er um menningu, minnihlutahópa og 

menningararfleifð. Helstu menningarverðmæti heyrnarlausra eru; táknmál, saga, 

sagnahefð, bókmenntir og list. Aðalkaflinn inniheldur þætti sem heyrandi ferðamenn 

geta mögulega upplifað á ferð sinni um menningarheim heyrnarlausra.  

Niðurstaða rannsóknarinnar er sú að ef að þessi ferð sem sett hefur verið fram 

verður að veruleika mun heyrandi fólk fá aukin skilning á menningu og hugarheim 

heyrnarlausra. Menningarlegur skilningur hefur áhrif á myndun og mótun ímyndar því 

mun ímynd heyrnarlausra í heyrandi samfélagi ná stórkostlegum breytingum til 

batnaðar.  
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Kafli 1: Inngangur 

Ferðamennska hjálpar okkur að sjá að allt í kringum okkur eru menningarleg verðmæti 

sem verður að varðveita fyrir framtíðina. Margar kenningar leitast við að útskýra af 

hverju fólk vill ferðast og hvers vegna það velur ákveðna staði umfram aðra. Fólk 

ferðast til þess að bæta líf sitt á einhvern hátt, það verður fyrir nýrri lífsreynslu og 

upplifir eitthvað framandi. Það er eitthvað sem togar í fólk sem gerir ferðalagið þess 

virði að leggja upp í. Af því leiðir að öll ferðamennska felur í sér menningarlega 

upplifun, en þó í mismiklum mæli (Cohen 1996: 91-104).  

Í þessari ritgerð fjalla ég um menningu heyrnarlausra út frá samhengi 

ferðamálafræðinnar. Heyrnarlausir einstaklingar eru ekki öðruvísi en annað fólk að öðru 

leyti en því að þeir heyra ekki. Ekki allir heyrnarlausir tilheyra samfélagi heyrnarlausra, 

en þeir sem tilheyra því eru almennt mjög lífsglaðir. Upplifun þeirra á gleði, sorg, list, 

bókmenntum, íþróttum og svo framvegis er ekki skert þó þeir séu heyrnarlausir. 

Heyrnarlausir eiga alveg jafn gott líf og heyrandi fólk. Það sem gerir þá helst frábrugðna 

er að þeir eiga sitt eigið tungumál og sína eigin menningu, til hliðar við ríkjandi 

menningu hvers samfélags. Tilgangur þessarar ritgerðar er að skoða menningu og 

reynsluheim heyrnarlausra út frá samhengi ferðamálafræðinnar, þ.e. hvort hægt sé að 

bjóða upp á menningartengda ferðamennsku í reynsluheimi heyrnarlausra. En eftir því 

sem best er vitað hefur menning heyrnarlausra aldrei verið sett í ferðamálafræðilegt 

samhengi hér á landi eins og gert verður í þessari ritgerð.  

Rannsóknarspurningin sem er til umfjöllunar í þessari ritgerð er sú: „hvort 

menningartengd ferðamennska í menningarheimi heyrnarlausra sé gagnleg leið til að 

efla ímynd heyrnarlausra í heyrandi samfélagi og vinna gegn fordómum í þeirra 

garð?“. Þessi rannsóknarspurning er sett fram með það að leiðarljósi að auka vitneskju 

almennings um menningarheim heyrnarlausra en einnig sýna fram á mikilvægi þess að 

táknmál og menning heyrnarlausra sé varðveitt. Hugsun höfundar nær til framtíðar þar 

sem vonin er sú að fólk geti gengið á milli menningarheima vandræðalaust og að 

almennur skilningur í garð heyrnarlausra breytist og eflist. 

Ritgerðin skiptist í fimm kafla. Í fyrsta kafla er útskýrt markmið rannsóknarinnar 

og farið er yfir efnið sem er til umfjöllunar í ritgerðinni. Annar kafli inniheldur hagnýt 

atriði sem gott er að hafa í huga við skipulagningu ferðar og tengist þar af leiðandi beint 

fyrirhugaðri ferð um reynsluheim heyrnarlausra. Þetta eru atriði eins og hvað það er sem 

við erum að reyna ná fram, hvernig ferð þetta á að vera og til hvernig ferðamanna við 
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erum að höfða. Þá þurfum við að spyrja okkur hvort ferðamennska sé yfirhöfuð jákvæð 

fyrir umhverfið sem við höfum í huga. Enn fremur eru hugtökin ferðamennska og 

ferðalög skilgreind, til að gera okkur grein fyrir því innan hvaða marka ferðin á að 

liggja. Því næst er fjallað um hugtakið ímynd og hvað ímynd er mikilvæg fyrir 

áfangastaði, en hún er markmið markaðsáætlunar fyrir ferðamannastaði. Í lok kaflans er 

fjallað um samskiptareglur og eru upplýsingarnar í þessum kafla brú á milli 

menningarheima svo ekki verði árekstrar í ferðinni. Mikilvægt er að ferðamanninum líði 

vel og að komið sé fram við heyrnarlausa af virðingu. Því ef samskiptareglum er ekki 

fylgt eftir getur svo farið að heyrnarlausir missi áhugann á að fá ferðamenn til sín. Í 

kafla þrjú er fjallað um menningu í tengslum við ferðaþjónustu heyrnarlausra og 

minnihlutahópa. Þar verður meðal annars komið inn á þá þætti er hinir heyrandi geta 

mögulega upplifað á ferð sinni um menningarheim heyrnarlausra. Þá verður fjallað um 

þau menningarlegu verðmæti sem minnihlutahópar búa yfir og koma þarf á framfæri, en 

ferðamennska er góð leið til þess. Ferðamennska hefur í för með sér aukna vitneskju um 

menningarleg verðmæti samfélaga og þess vegna er fjallað um hugtakið 

menningararfur í kafla 3.2. Ef við ferðumst til að upplifa ólíka menningu þá leitum við í 

þá staði sem einkenna menningu staðarins. En táknmál, saga, sagnahefð, bókmenntir og 

list eru allt einkenni menningar heyrnarlausra og eru því þeirra menningarlegu 

verðmæti. Kafli 3.2.1 fjallar um táknmál. Þar mun ég útskýra af hverju táknmál er 

mikilvægt fyrir sjálfsmynd heyrnarlausra. Ferðamenn fá upplýsingar um bakgrunn 

táknmáls og af hverju það er mikilvægt en einnig gefst þeim tækifæri á að læra nokkrar 

setningar á táknmáli. Kafli 3.2.2 inniheldur ágrip af sögu heyrnarlausra með innsýn í 

bæði sögu þeirra í Bandaríkjunum og á Íslandi. Verður þar einnig fjallað um 

kuðungsígræðslu. Kafli 3.2.3, Sagnahefð og bókmenntir, gefur innsýn í siði og viðhorf 

heyrnarlausra. Í kafla 3.2.4 er fjallað um listir heyrnarlausra s.s. myndlist, leiklist, 

skúlptúr og söng. Kafli 3.2.5 fjallar um íþróttir, þrátt fyrir að þær eru ekki taldar til 

menningararfs. Höfundi fannst þó mikilvægt að hafa þær með, því þær eru skjót leið til 

þess að hleypa heyrandi inn í menningarheim heyrnarlausra. Ætlunin með ferðinni er að 

upplifun ferðamanna verði jákvæð og jákvæð upplifun af ferðamannastað fæst með 

beinum samskiptum ferðamannsins og áfangastaðarins. Þau verðmæti sem rædd eru í 

þriðja kafla eiga öll hlut í því að hægt sé að byggja upp ferðamannastað og tengjast þau 

öll menningarlegri upplifun. Kafli fjögur inniheldur ferðabækling sem er samantekt úr 

kafla: 3 – 3.2.5. Samantektin er í formi tveggja til tólf klukkustundar ferðar (fer eftir 

óskum hópsins hverju sinni) fyrir tíu manna hóp ásamt leiðsögumanni og túlki. 
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Bæklingurinn er kynning á menningunni og því ferðalagi sem lagt er upp í. 

Kynningarefni með það að markmiði að ná sem flestum heyrandi í ferðina. Ástæðan 

fyrir slíkum bæklingi, og efnistökum ritgerðarinnar yfir höfuð, er sú að höfundur telur 

að ferð inn í menningarheim heyrnarlausra á forsendum ferðamennsku sé betri leið en 

upplýsingamiðlun á forsendum fræðimennsku til að skilja heim heyrnarlausra. Fimmti 

kafli inniheldur samantekt á helstu niðurstöðum ritgerðarinnar og lokaorð. 

Í þessari ritgerð verður notast við hugtakið döff yfir heyrnarlausa, en merking 

þess er þveröfug við læknisfræðilega hugtakið heyrnarleysi. Döff er notað yfir 

heyrnarlausa á Íslandi sem tilheyra samfélagi heyrnarlausra og líta á táknmál sem sitt 

fyrsta mál. Að vera döff snýst ekki um það hversu mikil heyrnarskerðingin er, heldur að 

geta skilgreint hver við erum í samfélagi sem einstaklingi finnst hann tilheyra (Júlía G. 

Hreinsdóttir 2006: 12). Tekið skal fram að hugtak þetta er ekki viðurkennt í íslensku, en 

innan táknmálsfræðinnar er það viðurkennt og hefur mikið verið notað í gegnum nám 

höfundar. 

 

Kafli 2: Hagnýt atriði 

Ferðalangar eru eins misjafnir og þeir eru margir. Þeir sækjast eftir ólíkum hlutum og 

upplifunum þó tilgangurinn sé oft sá sami, að brjóta upp sitt daglega líf og upplifa 

eitthvað nýtt (Uriely 2005: 203-205). Ferðamönnum er skipt í fjóra hópa: Ferðamenn: 

Einstaklingar sem gista a.m.k. eina nótt á áfangastað sem þeir eru ekki búsettir á og 

tilgangur ferðarinnar er afþreying eða viðskipti. Dagsferðamenn: Einstaklingar sem 

dvelja skemur en 24 tíma og gista ekki á staðnum. Innlendir ferðamenn: Einstaklingar 

sem ferðast á milli staða í búsetulandi sínu fyrir utan hversdagslegt umhverfi sitt og 

dvelja skemur en eitt ár. Erlendir ferðamenn: Einstaklingar sem ferðast til annars lands 

en búsetulands og dvelja skemur en eitt ár (Samgönguráðið 1996: 17).  

Með aukinni ferðahneigð á hnattvæðingartímum hafa ferðamannastaðir þróast 

og þeim fjölgað. Samkvæmt skýrslu á vef Ferðamálastofu skiptast ferðalög í þrjá 

grunnflokka: Innferðamennska (e. Incoming tourism): Nær yfir ferðir íbúa annarra landa 

(til Íslands), einnig íslenskra ríkisborgara sem búsettir eru erlendis og koma til skemmri 

dvalar en 12 mánuði. Utanferðamennska (e. Outgoing tourism): Nær yfir ferðir íbúa 

(Íslands) til annarra landa, sem standa skemur en 12 mánuði. Innanlands ferðamennska 

(e. Domestic Tourism): Einstaklingar á ferðalagi innan búsetulands, en utan 

hversdagsumhverfis, í nánar skilgreindum tilgangi (Samgönguráðið 1996: 17). 
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Samkvæmt þessu vitum við innan hvaða marka ferðabæklingurinn á að liggja og 

hvar á að byrja. Markhópurinn eru dagsferðamenn og gerð ferðar er innanlands 

ferðamennska. Áður en lengra er haldið kemur skilgreining á ímynd að góðum notum til 

að geta áttað sig á því hvaða ímynd við erum að skapa og setja fram í ferðabæklingnum. 

Ein af þeim aðferðum sem eru notaðar til þess að efla sjálfsmynd tiltekins staðar 

og skapa samhliða því vörumerki út á við er að byggja á tilteknu þema sem 

endurspeglar meinta sérstöðu staðarins sem í þessu tilfelli er táknmál. Í rannsókn 

Eskilsson og Högdahl (2009) kemur fram að mikilvægt er að ferðamannastaðir hafi rétta 

ímynd til að auka eftirspurn ferðalanga til landsins og snýst markaðssetning áfangastaða 

öll um ímynd staðanna (Eskilsson og Högdahl 2009: 68). Það er almennt viðurkennt að 

ímynd er afstætt hugtak því hún er samsett úr: vitsmunaþáttum (e. cognitive), 

tilfinningaþáttum (e. affective) og tjáðum þáttum (e. conative), sem segir okkur að 

ímynd er ekki stöðug heldur breytileg og háð tíma (Gertner & Kotler 2004: 50-57). 

Helsta markmiðið með ímynd er að reyna að viðhalda, bæta og í sumum tilfellum 

leiðrétta ákveðnar staðalímyndir sem eru til staðar í huga fólks. Ímynd ferðamannastaða 

á uppsprettu sína í ferðabæklingum, auglýsingum og ýmsum fjölmiðlum, s.s. 

dagblöðum, sjónvarpi og á veraldarvefnum. Einstaklingar geta þó haft mjög ólíkar 

hugmyndir um sama staðinn. Hver og einn hefur mismunandi viðhorf til staðar þó svo 

að allir fái sömu upplýsingar. Hvort sem ímyndin sem einstaklingar hafa af staðnum er 

rétt eða röng þá mótar hún og stjórnar hegðun þeirra. Hugtakið býr alltaf yfir þeim 

eiginleika að endurspegla eitthvað sem til er í raunveruleikanum. Ímynd staða hefur 

áhrif á mögleika þeirra til að laða til sín ferðamenn því hún er veigamikill þáttur í 

ákvarðanatöku fólks þegar kemur að ferðalögum (Gren & Huijbens 2009: 14-16). 

Eins og fram kemur hér að ofan er ímynd mjög mikilvæg í tengslum við 

uppbyggingu ferðamannastaða og getur haft mjög jákvæð áhrif í alla staði. Valdimar Tr. 

Hafstein (2006) tekur fram að ferðamennska hefur jákvæð áhrif á ferðamannastaði 

vegna varðveislu menningarminja. Þegar ferðamenn fara á framandi slóðir og tveir 

menningarhópar koma saman, þ.e. ferðamenn og heimamenn, eykst menningarlegur 

skilningur og ný þekking verður til hjá báðum aðilum. Þar sem viðhalda þarf 

áframhaldandi uppbyggingu, skipulagi og stjórnun á svæðum menningararfs er 

menningartengd ferðaþjónusta jákvæð vegna efnahagslegs ávinnings sem býðst gegnum 

ferðamenn (Valdimar Tr. Hafstein 2006: 321). Ferðamennska er ekki öllum stöðum 

jákvæð, ferðamennska getur haft neikvæðar afleiðingar í för með sér en ekki svo að 

þarft sé að ræða það nánar í þessari ritgerð. Aðeins er rætt um neikvæð áhrif 
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ferðamennsku þegar staður hefur lengi verið ferðamannastaður og ágangur ferðamanna 

er orðinn augljós. 

Lengi hafa bæði heyrandi og heyrnarlausir lifað í sameiginlegu samfélagi. Þrátt 

fyrir það veit meirihluti fólks lítið um heyrnarlausa. Möguleiki er á að auka vitneskju 

um heyrnarlausa með því að gefa heyrandi færi á því að upplifa menningu döff og um 

leið bætt ímynd heyrnarlausra. Eins og nánar kemur fram í ritgerðinni er viðhorf 

meirihlutans á heyrnarleysi neikvætt, að það sé eitthvað sem þarf að laga, en með 

ferðamennsku er ætlunin að snúa við því viðhorfi.  

Áður en ferðamenn leggja af stað í ferð fá þeir upplýsingar um samskiptareglur 

heyrnarlausra. Þessar upplýsingar eru mikilvægar til að menningarárekstrum verði 

haldið í lágmarki. Döff samfélag, líkt og önnur samfélög, hefur ákveðnar 

samskiptareglur og sín einkenni. Mindess (1999) nefnir atriði sem er einkennandi fyrir 

amerískt döff samfélag og má heimfæra þau yfir á íslenskt táknmálssamfélag því þó svo 

að táknmálin séu ekki eins þá eru þau bæði vestræn og styðjast við sjónina. Því má ætla 

að margt sé sameiginlegt með þeim. Góð lýsing er gulli betri í samfélagi döff. Næg birta 

er nauðsynleg þegar döff fólk talar saman til þess að auðvelda sjóninni að meðtaka 

upplýsingarnar sem fólkinu fer á milli (Mindess 1999: 98). Ljósanotkun í stærri hópum, 

eins og í döff-klúbbum er algeng. Þá eru ljósin slökkt og kveikt til skiptis til að ná 

athygli allra. Athygli fólks er ekki aðeins náð í gegnum ljós heldur einnig með 

snertingu, t.d. með léttri snertingu á öxl eða handlegg döff einstaklings. Snerting er 

mjög áberandi í döff samfélagi og mun algengari en nokkurn tíman þekkist í samfélagi 

heyrandi. Snerting felur í sér ákveðna nánd sem skiptir miklu máli fyrir döff 

einstaklinga og sýnir í raun að tengsl þeirra eru sterkari en raunveruleg fjölskyldutengsl 

(Mindess 1999: 118, 99-100). Séð frá sjónarhorni heyrandi tengist þessi „fjölskylda” í 

gegnum faðmlög og þá sérstaklega þegar fjölskyldumeðlimir heilsast og kveðja. Döff 

hæðast að stöðluðu faðmlögunum sem heyrandi vinir þeirra brúka. Kveðjustundir taka 

oft mjög langan tíma, fyrst er staðið upp og spjallað, svo færa döff sig fram í forstofu og 

spjalla aðeins meira. Að lokum er kvatt og fylgja því innileg faðmlög (Lane 1992: 18). 

Snerting í döff samfélagi er ekki aðeins óþægileg fyrir heyrandi heldur einnig tjáning 

þeirra í gegnum augnsamband. Það gefur auga leið að augnsamband döff er mikið og 

skiptir höfuð máli í samskiptum þeirra á milli. Það er mikil ókurteisi að halda ekki 

augnsambandi við þann sem talað er við (Mindess 1999: 118-119, 120). Önnur almenn 

kurteisi sem stangast á við venjur heyrandi samfélags er að döff láta alltaf vita hvert sé 

verið að fara eða gera áður en þeir yfirgefa herbergi. Óvæntar brottfarir og tímabundnar 
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óútskýrðar brottfarir eru óásættanlegar. Ef einhver kemur of seint er tími tekinn í að 

hlusta á viðkomandi útskýra ástæður seinkunarinnar og svo er viðkomandi komið inn í 

umræður og andrúmsloft hópsins (Mindess 1999: 93-96, 122). 

Döff samfélag byggir mikið á hreinskilni og eru útlitslegar athugasemdir ekki 

illa séðar eins og í heyrandi samfélagi. Hreinskilnin er mjög einkennandi fyrir 

samfélagið og eru skoðanir reifaðar umbúðalaust. Þegar manneskja hefur breyst eitthvað 

í útliti, t.d. fitnað, þá þykir það almenn kurteisi að segja: „Gaman að sjá þig, en þú hefur 

fitnað síðan ég sá þig síðast“. Döff hafa á engan hátt illan hug að baki heldur merkir 

þetta eftirtektarsemi og væntumþykju. Ef enginn í döff samfélaginu segir neitt um útlit 

þitt þá hefur það svipaða merkingu og þegar manneskja er hundsuð í heyrandi samfélagi 

(Mindess 1999: 91-93). Þessi hreinskilni getur skapað mikla menningarlega árekstra 

þegar heyrandi og döff hittast því svona framkoma þykir mjög óviðeigandi og 

móðgandi í heyrandi samfélagi. Þekkt er að heyrandi tala undir rós og er það viss 

tungumálafærni sem þekkist ekki í döff samfélagi. Nafnatákn einkenna einnig döff 

samfélag og tengjast þau umfjölluninni um hreinskilni. Hver og einn einstaklingur er 

kallaður ákveðnu tákni, svipuð og gælunöfn heyrandi samfélags, nema persónulegri. 

Svo ekki þurfi ávallt að stafa nafn einstaklings eru búin til nafnatákn út frá útliti eða 

persónueinkennum manneskjunnar (Mindess 1999: 91-93). 

Þær upplýsingar sem fram komu í þessum kafla er gott að hafa í huga þegar 

ferðast er inn í menningarheim heyrnarlausra. Upplýsingarnar munu nýtast 

ferðamönnum í samskiptum við heyrnarlausa. Í þessum kafla höfum við farið yfir ýmis 

hugtök sem munu nýtast við uppbyggingu ferðamannastaðar og vinnslu ferðabæklings.  

 

Kafli 3: Menning 

Menningartengd ferðaþjónusta er með mest vaxandi greinum í ferðamennsku í dag, hún 

leggur áherslu á að nýta sérkenni svæða og beinir athygli ferðamanna að upplifun 

menningarlegs umhverfis, s.s. lista, sérstaks lífsstíls, gilda, hefða og atburða (Tilley 

2006: 16-20)  

Hugtakið menning (e. culture) felur ekki í sér eina fullkomna skilgreiningu. Í 

bók Spiegel (2005) kemur fram að menning er eitt flóknasta orð enskrar tungu (Spiegel 

2005: 79). Ástæða þess er að orðið hefur verið notað í mörgum ólíkum fræðigreinum, 

hefur verið skilgreint á ólíkan hátt og á ólíkum forsendum, þannig að skilgreiningar 

hugtaksins eru oft ósamrýmanlegar. Menning í skilningi hugvísinda endurspeglast í 
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tungumáli, venjum, siðum, viðhorfi, gildum, hugsunarhætti, sögu, list, ljóðum, dönsum, 

leikhúsi, tísku, trú, fjölmiðlum, menntun o.s.frv. Allt þetta er sameiginlegur arfur sem 

skapaður er af mörgum kynslóðum (Spiegel 2005: 79-80). Menning er ekki eitthvað 

sem við þurfum að hafa fyrir að læra, við öðlumst hana við fæðingu inn í mennskt 

samfélag (Mindess 1999: 18). 

Döff menning er ekki bara listi af reglum sem döff verða að læra eða fyrirmæli 

sem allir döff verða að fylgja. Heyrnarleysið er mjög heftandi fyrir einstakling í 

heyrandi samfélagi en döff- menningin heldur utan um reynslu og lausnir sem þróast 

hafa á milli döff með tímanum. Þessar lausnir hafa komið á fót og skapað ákveðna 

menningu. Þessi menning hefur gert döff kleift að lifa þýðingarmiklu og innihaldsríku 

lífi þrátt fyrir þær hindranir sem heyrandi samfélag skapar (Mindess 1999: 84). 

Mikilvægt er að hið heyrandi samfélag sýni skilning á menningarlegri fjölbreytni og 

virði rétt fólks sem kemur úr öðrum menningarheimum (innan landamæra sem og utan). 

Þannig getur fólk öðlast skilning á því að heyrnarleysi er ekki fötlun heldur ólík leið að 

lifa eftir (Lane 1992: 19). Mindess (1999) nefnir hluti sem oft eru notaðir til að greina 

kjarna döff menningar, en þeir eru: Að vera reiprennandi á táknmáli, virðing fyrir 

táknmáli, verðmæti handanna, aftenging frá talmáli, flutningur á menningarlegum 

verðmætum í gegnum sögur, mikilvægi félagslegra tengsla við aðrar döff manneskjur, 

skólaganga og heyrnarlausir foreldrar (Mindess 1999: 82).  

Döff menning hófst í heimavistarskólum og voru þeir mikilvægir í útbreiðslu á 

döff menningu og táknmáli (Lane 1992: 21). Þrátt fyrir mikilvægi skóla koma sterkustu 

tengslin milli döff fram í döff klúbbum. Í lok skóladags var venjan að döff klúbbarnir 

tóku við í eflingu menningar og félagslyndis. Eldri meðlimir kenndu yngri meðlimum 

beint eða óbeint um gildi döff, venjur og þekkingu, táknmál, döff sögur og brandara. Í 

döff klúbbum leita meðlimir að upplýsingum um heiminn, samfélagið, vinnu og vinum. 

Þeir sækjast eftir slökun og auðveldum samræðum, þátttöku í íþróttum, áhugamálum og 

skemmtunum (Lane, Hoffmeister & Bahan 1996: 134-135). Á uppvaxtarárunum er það 

menningin sem mótar okkur hvað mest og hún verður ósjálfrátt hluti af sjálfsmynd 

okkar. Hins vegar getur raunin orðið sú, eins og í tilfelli heyrnarlausra sem eiga 

heyrandi foreldra, að menningin sem við fæðumst inn í er ekki lengur sú menning sem 

tengist sjálfsímynd okkar og upplifun af eigin sjálfi (Lane o.fl. 1996: 5-6). Þess vegna 

verða döff klúbbar oft eins og heimili döff einstaklinga og þeim finnst þeir oftast 

tengdari öðrum döff en sinni eigin fjölskyldu (Lane o.fl. 1996: 134-135). Ástæða þess er 

að innan döff samfélagsins er fullkominn aðgangur að samskiptum, þeir hafa 
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sameiginlega lífsreynslu og þessi tilfinning að allir séu jafnir er mjög mikilvæg fyrir 

döff (Mindess 1999: 82). Í dag hefur þetta að mörgu leyti breyst en nánari umfjöllun er 

að finna í kafla 3.2.2. 

Döff samfélagið í heild sinni metur döff börn mikils. Fögnuður döff foreldra við 

fæðingu barns er yfirleitt ekki minni þótt barnið sé heyrnarlaust. Þvert á móti þá vonast 

þeir til þess að eignast heyrnarlaust barn, rétt eins og heyrandi óska þess að barn sitt sé 

heyrandi. Fjölskyldutengslin verða miklu sterkari ef barn og móðir tala sama tungumál 

og lifa í sama menningarheimi. Eins og t.d. döff sem fæðist inn í heyrandi fjölskyldu 

fjarlægist fjölskyldu sína og finnur sig mun tengdari öðrum döff (Lane 1992: 20). Sem 

dæmi myndu döff foreldrar á dreifbýlissvæðum keyra langar vegalengdir til að hitta 

döff barn skyldi það skorta slíkt samband. Þetta sýnir augljósar áhyggjur af eigin 

menningu og tungumáli (Lane 1992: 18). 

Með hnattvæðingunni hefur þörfin fyrir eitthvað nýtt og óþekkt færst í aukana, 

eftir því sem fólk verður menntaðra verða kröfurnar meiri og sífellt er leitað eftir 

einhverju nýju í reynslubankann. Í þessum kafla höfum við vakið athygli á því að 

heyrnarlausir eiga sér menningu ólíka heyrandi menningu og að heyrnarleysi er ekki 

fötlun heldur ólík leið að lifa eftir. Menning döff gerir þeim kleift að lifa fullnægjandi 

lífi þrátt fyrir hindranir heyrandi samfélags. Heyrandi fjölskylda döff barns nær aldrei 

að uppfylla þarfir barns á sama hátt og döff menning gerir því sameiginleg reynsla er 

svo mikilvæg. Þeirra upplifun á heiminum er allt önnur en meirihluti samfélagsins 

þekkir og það styrkir þau í því að standa saman. Menning er stór hluti af upplifun 

ferðamannsins og leggur menningartengd ferðaþjónusta áherslu á að nýta séreinkenni 

svæða, því liggur beinast við að fjalla næst um minnihlutahópa í þessu samhengi. 

 

3.1 Minnihlutahópur 

Menning er miklu verðmætari en fólk almennt gerir sér grein fyrir. Eftir því sem 

heimurinn verður smærri og einsleitari verður mikilvægara fyrir fólk að halda í 

menningu sína og uppruna því munnlegar og óáþreifanlegar hefðir verða sífellt 

sjaldgæfari. Ferðaþjónusta nærist á því sem er ólíkt og þess vegna hefur saga 

minnihlutahópa fengið meira vægi, því sérstaðan skiptir hér höfuðmáli ef breyta á stað í 

áfangastað (Tilley 2006: 16-20). Minnihlutahópur er hópur sem upplifir takmörkun á 

tækifærum, t.d. til velgengni, menntunar og ríkidæmis sem eru hlutfallslega mun 

takmarkaðri miðað við aðra í samfélaginu. Þegar einstaklingi finnst hann ekki lengur 
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tilheyra því samfélagi sem hann fæddist inn í, verður hann hluti af hóp sem mótmælir 

meirihlutanum, oft til þess að skapa sína eigin menningu og þannig verða til 

minnihlutahópar. Heyrnarlausir og innflytjendur er tegund minnihlutahópa sem eru 

ólíkir hinni ríkjandi menningu í viðkomandi landi. Báðir þessir hópar eiga í flestum 

tilfellum tungumál ríkjandi menningar sem annað mál og þurfa því að læra það. Fyrir 

döff sem alast upp innan heyrandi samfélags getur þetta verið vandasamt. Í fyrsta lagi 

hafa döff engan aðgang að tungumáli meirihlutans. Í öðru lagi hafa þeir lært táknmál 

sem sitt fyrsta mál og mótast þeirra lífsýn samkvæmt því, jafnvel þótt þeir lifi í 

menningu meirihlutans þá búa þeir alltaf í frábrugðnum heimi (Ladd 2003: 221-225 & 

Lane o.fl. 5-8). Minnihlutahópar eru oft mjög samheldnir og á það sérstaklega við um 

döff, það ríkir mikil samkennd hjá þeim, sem má líklega rekja til þeirrar kúgunar sem 

þeir hafa þurft að sæta. Döff einstaklingar styðja við bakið hvor á öðrum og eru alltaf 

tilbúnir að hjálpa. Hópurinn lítur á sig sem eina heild, samfélag, og kjósa frekar að gera 

hlutina saman en sem einstaklingar. Oft og tíðum getur það þó skapað vanda innan 

hópsins því að enginn á að skera sig úr og allir eiga að standa saman. Margir meðlimir 

döff samfélags, sem og aðrir meðlimir minnihlutahópa, trúa á að maður eigi að giftast 

einstaklingi úr sama minnihlutahópi og það gera 9 af hverjum 10 bandarískum döff. 

Litið er á hjónaband með heyrandi einstaklingi með vanþóknun (Lane 1992: 16-18). Í 

Journey into the DEAF-WORLD segir Lane o.fl. (1996) frá döff einstaklingi sem tjáir 

andúð sína á blönduðum hjónaböndum:  

Ef ég myndi giftast heyrandi konu, hvað yrði þá um hana? Myndi hún 

heimsækja döff klúbba? Heyrandi fólk fer í heyrandi klúbba til að dansa. Á ég 

eftir að geta tjáð mig við heyrandi fólkið? Aldrei, það þekkir mig ekki. Ég myndi 

því bara sitja útí horni og gera ekki neitt. Ég myndi segja: “Mig langar ekki til að 

fara á heyrandi klúbb” og konan mín myndi segja: “Mig langar ekki að fara á 

döff klúbbinn” við yrðum algjörar andstæður. Menning okkar og líf er of 

andstætt (Lane o.fl. 1996: 134). 

 

Einkenni döff eru í sjálfu sér mikil verðmæti, döff eru sammála um að heyrandi 

einstaklingur geti aldrei almennilega öðlast sömu einkenni né orðið fullgildur meðlimur 

döff samfélags. Jafnvel þótt hann eigi döff foreldra og kunnáttu í táknmáli þá mun 

heyrandi einstaklinginn vantar reynsluna sem hlýst að því að alast upp sem döff og 

ganga í döff skóla. Miklar líkur eru á því að hollusta einstaklingsins tvístrist (e. divided 
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allegiances). Það að hugsa og tala eins og heyrandi hefur neikvætt gildi innan döff hóps 

og þeir döff sem taka upp þannig hætti eru oft álitnir svikarar (Lane 1992: 17-18). 

Framandi menning og mismunandi hefðir er sífellt vandfundnari í heiminum í 

dag. Eftir því sem auðveldara er að ferðast verða ólík samfélög líkari. Hefð og saga 

minnihlutahópa er frábrugðin hinni ríkjandi menningu í viðkomandi landi. 

Ferðamennska nærist á því sem er ólíkt og til að geta breytt stað í áfangastað verðum 

við að finna sérstöðu menningarinnar, í þeirri leit er gott að notast við hugtakið 

menningararfleifð. 

 

3.2 Menningararfleifð 

Hver eru menningarverðmæti döff? Þegar gera á menningu minnihlutahópa að 

ferðamannastað verður að velta fyrir sér hugtakinu menningararfleifð. Menningararfur 

er fulltrúi fortíðarinnar í samtímanum, hann skapar mikilvæg tengsl þjóðarinnar við 

landið og fortíðina. Á Íslandi er hugtakið menningararfleifð mjög bundið hugmyndum 

um hvað einkennir íslensku þjóðina, gamall íslenskur útsaumur, íslenska tungan, 

torfkofar, víkingar, bókmenntir, þjóðbúningurinn o.fl. Allt eru þetta þjóðargersemar og 

menningararfur og án þessara sérkenna hefðu Íslendingar ekkert til þess að greina sig 

frá öðrum. Menning þeirra og fortíð myndi gleymast (Valdimar Tr. Hafstein 2006: 313-

326). Arfleifð tengist fortíðinni og henni er miðlað áfram til núverandi og komandi 

kynslóða. Þörfin til að finna sjálfan sig og finna sér stað í heiminum hefur aukist með 

hnattvæðingunni. Í ljósi þess er mikilvægt að varðveita menningararf sinn því það er 

ekki sjálfgefið að hafa menningu, hún er félagslegt ferli, hugmyndir sem við höfum um 

okkur sjálf eru einhverjar sem þróast hafa í tímanna rás og því ekki sjálfsprottnar (Tilley 

2006: 16-20).  

Táknmál, saga, sagnahefð, bókmenntir og list er menningararfur döff. Í gegnum 

ferðamennsku gleymist fortíðin ekki, hún endurvakin og sett fram á þann hátt að 

ferðamaðurinn geti upplifað hana. Valdimar Tr. Hafstein (2006) segir að ímynd sé 

sköpuð með menningararfi og er hann settur fram sem sérstaða ferðamannastaðarins. 

Með ferðamennsku fá minningar og það sögulega nýtt tækifæri til að skapa atvinnu og 

tekjur (Valdimar Tr. Hafstein 2006: 321).  

UNESCO leggur áherslu á verndun arfleifðar sem á undir högg að sækja af 

einhverjum ástæðum með menntun, fræðslu og rannsóknum. Einn liður í því að halda 

lífi í óáþreifanlegri arfleifð felst í því að gefa mismunandi menningarhópum færi á að 
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varðveita arfleifð sína með því að breiða hana út og þannig auka virðingu og skilning 

annarra samfélaga á henni. Samtímis verða þeir sem menningin tilheyrir meðvitaðir um 

arfleifð sína. Á þennan hátt viðhelst menningarleg fjölbreytni í heiminum (UNESCO 

2003).  

Ferðamennska hjálpar við varðveislu menningararfs. Fortíðin og menning 

minnihlutahópa er endurvakin og sett þannig fram að ferðamenn geti upplifað hana. Í 

framhaldinu skapar upplifun þeirra á staðnum ímynd sem lifir áfram. Skilningur annarra 

samfélaga á viðkomandi menningu eykst í gegnum þá sem hana heimsækja. Næstu 

undirkaflar fjalla um fjórar mismunandi arfleifðir í menningu döff, arfleifðir sem 

ferðalagið á að leiða hinum heyrandi fyrir sjónir (sjá ferðabækling í kafla 4).  

 

3.2.1 Táknmál  

Lane (1992) segir frá því í bók sinni að þegar hann fyrst leit táknmál augum, horfði 

hann agndofa á „látbragðsleik“ tveggja einstaklinga sem sátu hljóðir, með hendur á lofti 

og andlit þeirra lýstu margskonar tilfinningum á augabragði. Lane (1992) tekur fram að 

þá hafði hann ekki hugmynd um að hann væri að horfa á viðurkennt tungumál, það var 

ólíkt raddmálum en þó hafði það einkenni (e. feature) sem finna má í tungumálum 

víðsvegar um heiminn. Árið 1960 sýndi málvísindamaðurinn William Stokoes fram á að 

táknmál væru alveg eins og raddmál. Hann sagði að hreyfingar handa og andlits tjá 

tungumál jafnvel og þegar hreyfingar hálsins og munnsins mynda hljóð. Táknmál (og 

raddmál) eru mynduð úr litlum merkingarlausum einingum sem saman verða 

merkingabærar og mynda orð og setningar. Eins og raddmál eru táknmál ekki alþjóðleg 

heldur þróast þau og mótast í umhverfi sínu (Lane 1992: 13-14).  

Síðastliðið sumar var íslenskt táknmál viðurkennt á Alþingi. Í lögunum um stöðu 

íslenskrar tungu og íslensks táknmáls nr. 61/2011, 3. gr og 13. gr. stendur að  

„Íslenskt táknmál sé fyrsta mál þeirra sem þurfa að reiða sig á það til tjáningar og 

samskipta og barna þeirra. Skulu stjórnvöld hlúa að því og styðja. Hver sem 

hefur þörf fyrir táknmál skal eiga þess kost að læra og nota íslenskt táknmál, 

jafnskjótt sem máltaka hefst eða frá þeim tíma sem heyrnarleysi, heyrnarskerðing 

eða daufblinda hefur greinst. Sama rétt eiga nánustu aðstandendur. Íslenskt 

táknmál er jafnrétthátt íslensku sem tjáningarform í samskiptum manna á milli 

og er óheimilt að mismuna mönnum eftir því hvort málið þeir nota.“ (Lög um 

stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls nr. 61/2011). 

 

http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/139b/2011061.html&leito=t%E1knm%E1l%5C0t%E1knm%E1la%5C0t%E1knm%E1lan%5C0t%E1knm%E1lanna%5C0t%E1knm%E1lar%5C0t%E1knm%E1last%5C0t%E1knm%E1lasta%5C0t%E1knm%E1lastan%5C0t%E1knm%E1lastar%5C0t%E1knm%E1lasti%5C0t%E1knm%E1lastir%5C0t%E1knm%E1lastra%5C0t%E1knm%E1lastrar%5C0t%E1knm%E1lastri%5C0t%E1knm%E1lasts%5C0t%E1knm%E1lastur%5C0t%E1knm%E1li%5C0t%E1knm%E1lin%5C0t%E1knm%E1linu%5C0t%E1knm%E1lir%5C0t%E1knm%E1li%F0%5C0t%E1knm%E1ll%5C0t%E1knm%E1lla%5C0t%E1knm%E1llar%5C0t%E1knm%E1lli%5C0t%E1knm%E1ls%5C0t%E1knm%E1lsins%5C0t%E1knm%E1lt%5C0t%E1knm%E1lu%5C0t%E1knm%E1lum%5C0t%E1knm%E1lunum%5C0t%E1knm%E1lust%5C0t%E1knm%E1lustu%5C0t%E1knm%E1lustum#word4
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Viðurkenning táknmálsins hefur gríðarleg áhrif á líf döff fólks og þá sérstaklega 

sjálfsmynd. Tungumál er grundvallaratriði fyrir tilveru manneskjunnar og hefur 

tungumál ekki eingöngu áhrif á manneskju heldur er manneskjan tungumál, hvorugt 

getur verið án hins. Tungumál hefur grundvallarþýðingu fyrir málþroska, persónuleika 

og hugsun einstaklinga og er mikilvægt til að við getum skilgreint okkur sjálf frá öðrum 

menningarheimum. Táknmálið hefur allt með virðingu döff að gera, að hljóta virðingu í 

meirihlutasamfélaginu. Eftir því sem heyrnarlausir færast nær menningarlegu 

viðurkenndu viðhorfi byggist upp sjálfsmynd þeirra og þeir verða stoltari af sínu 

tungumáli sem færir þeim meira sjálfsöryggi (Júlía G. Hreinsdóttir 2006: 12-13). Lane 

o.fl. (1996) lýsa reynslusögu heyrnarlausrar konu í bók sinni, Journey into the DEAF-

WORLD:  

Kona að nafni Alice, missi heyrnina þegar hún var 16 ára. Ég spurði hana 

hvernig henni leið að verða döff eftir að hafa verið heyrandi í 16 ár. Hún sagði 

að sú reynsla að verða skyndilega steypt út í heim hljóðleysis hafi verið 

auðmýkjandi, en þeir sem þjáðust mest voru heyrandi foreldrar og ættingjar. Mér 

fannst svar Alice einkennilegt, það að einhver eldri verði skyndilega heyrnarlaus 

ætti að vera mikið áfall, en Alice varð ekki fyrir því. Fjölskylda hennar var 

annað mál. Í dag segir hún að þegar hún varð döff varð vendipunktur í lífi 

hennar til hins betra. (Lane o.fl. 1996: 17) 

 

Foreldrum þykir heyrnarleysi barns síns oft erfiðara en barninu sjálfu, ekki 

aðeins út af hræðslu við hið óþekkta heldur hafa læknar einnig gefið foreldrum þá sýn 

að börnin þeirra þjáist því þau eru „öðruvísi“ og það þurfi að „laga“ þau. Í fæstum eða 

jafnvel engum tilfellum tala læknar um mikilvægi tvítyngis (kennsla bæði táknmáls og 

raddmáls), eða um döff menningu. Læknar gætu aldrei skilið að flestir fullorðnir döff 

einstaklingar myndu kjósa að vera áfram döff þó þeim byðist heyrn. Vandamálið er ekki 

heyrnarleysið í sjálfu sér heldur hið ríkjandi samfélag. Vandamál tengd heyrnarleysi 

skapast vegna hindrana sem finnast í umhverfinu. Þessar hindranir skapa félagslega 

útilokun og í framhaldi af því verða þeir einstaklingar sem minna mega sín undir í 

samfélaginu. Samfélagið gerir ekki ráð fyrir mannlegum margbreytileika og minnkar 

því möguleikana fyrir heyrnarlausa í lífinu. Heyrandi foreldrar hafa mikið vald yfir 

framtíð heyrnarlauss barns síns. Hvaða tungumál barnið lærir er undir þeim komið og af 

því ræðst hvaða hópi það tilheyrir. En nú í dag eins og áður hefur komið fram, stendur í 

lögum að hver og einn sem þarf á táknmáli að halda sem samskiptaleið hafi rétt til þess 
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strax frá fæðingu. Mikilvægi móðurmáls er svo sterkt að í flestum tilfellum þegar barn 

lærir ekki táknmál, verður það utanveltu og á erfitt uppdráttar (Ladd 2003: 15-17, 34-

36). Þetta leiðir okkur að lítilli reynslusögu úr bók Lane (1992) um döff par sem 

upplifði valdasviptingu og niðurlægingu. 

Við erum fædd döff og höfum verið gift í 10 ár. Við vinnum eins og heyrandi 

fólk, við lifum í heyrandi hverfi, keyrum bílinn okkar eins og heyrandi og förum 

í frí á sömu staði og þau. Eini munurinn á lífum okkar er sá að við erum döff. 

Börnin okkar tvö eru fædd heyrandi. Alveg frá fæðingu hefur móðurmál þeirra 

verið táknmál. Löngu áður en þau lærðu að tala gátu þau talað við okkur á 

táknmáli. Alveg frá bernsku reyndum við hvað við gátum að koma þeim í kynni 

við eins mikið af heyrandi fólki og við gátum, af því að við vissum að þau 

myndu tilheyra samfélagi heyrandi einn daginn. Nú eru þau tvítyngd. Af hverju 

gera heyrandi foreldrar ekki sama hlutinn þegar þau eignast heyrnarlaus börn? 

Af hverju ekki að kenna þeim táknmál? Af hverju ekki að kynna þau fyrir 

menningu döff þar sem þau eiga eftir að vera hluti af henni hvort eð er? Þegar 

við vorum börn bönnuðu foreldrar okkar okkur að nota táknmál af því að læknar, 

prófessorar og sérfræðingar sögðu þeim að gera það. Í gegnum alla okkar 

menntun var okkur kennd saga heyrandi, talmál og varalestur. En þegar við 

komum út á vinnumarkaðinn áttuðum við okkur á því að þetta var allt rangt, 

heyrandi fólk sá okkur og myndi alltaf sjá okkur sem döff. Þau sögðu að það 

væri erfitt að skilja okkur og að við skyldum þau ekki. Það var erfitt og 

niðurlægjandi. Önnur döff börn ættu aldrei að þurfa að ganga í gegnum þá 

mannskemmandi lífsreynslu sem við gengum í gegnum (Lane 1992: 27-28). 

 

Besta leiðin til að valda fólki langvarandi sársauka er að niðurlægja það með því 

að láta hlutina, sem skiptir það mestu máli, líta út fyrir að vera gagnslausa, úrelta og 

vanmáttuga. Lög um táknmál hjálpar okkur að viðurkenna mál döff svo þeim verði ekki 

hafnað í heyrandi samfélagi. 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um táknmál, þau eru eins og raddmál aðeins 

mynduð á annan hátt. Viðurkenning táknmálsins færir heyrnarlausa skrefi nær 

menningarlegu viðhorfi meirihlutans. Þó er enn margt sem þarf að bæta og byggja upp 

því enn þann dag í dag búa heyrnarlausir við fordóma og læknisfræðilega hugtakið um 

heyrnarleysi er alltof ríkjandi. Leiðir þetta okkur að sögu heyrnarlausra því í gegnum 
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tíðina hefur viðhorf heyrandi í garð heyrnarlausra verið neikvætt og heyrandi hafa sífellt 

verið í leit að lækningu við heyrnarleysi. 

 

3.2.2 Saga 

Paddy Ladd er höfundur bókarinnar Understanding Deaf culture frá árinu 2003. Í bók 

sinni setur hann okkur í spor heyrnarlausra og lýsir hann sögu þeirra á listrænan hátt. 

Ímyndaðu þér að þú sért staddur/stödd á safni um heyrnarleysi/heyrnarlausa 

einstaklinga. Í stórum sal er stillt upp ýmsum sýningargripum. Heyrnartrektir frá 17. 

öld, heyrnartæki 20. aldar, afsteypur af eyrum og minnstu hlutum þess. Teikningar frá 

18. öld af háttsettum mönnum, sem gáfu sig út fyrir að vera læknar, að framkvæma 

aðgerðir á heyrnarlausum börnum. Einnig ljósmyndir frá 19. öld af heyrnarlausum 

börnum þegar munnum þeirra var haldið opnum með þar tilgerðum áhöldum í von um 

að börnin mynduðu hljóð. Enn fremur myndir frá 20. öld af börnum að sligast undan 

þunga heyrnartækjanna, sem vógu hálfa þyngd höfuðsins. Á veggjunum hanga 

viðurkenningar þjóðfélagsins í gylltum römmum af læknum og góðgerðarmönnum í 

mikilfenglegum sloppum. Þegar gengið er lengra er komið að bás merktum Framtíðin. 

Þar bíða „spennandi“ aðgerðir í nánd við heilann og genaverkefni þar sem heyrnarleysi 

er útrýmt með genabreytingum (Ladd 2003: 2-3). 

Inn í salnum er umdeilt herbergi. Herbergið er falið þeim sem hafa mikla 

hagsmuni af því að hafa vald yfir heyrnarlausum og „réttri þróun“, þeir telja herbergið 

óskhyggju og að það sé í raun engin sönnun fyrir tilvist þess. Döff fólk og vinir þeirra 

vita að herbergið er til staðar. Markmið Ladd (2003) er að setja hurð á herbergið og 

merkja hana Menning döff. Hann reynir að útskýra hvað það er sem er þar inni. Í byrjun 

sá hann málverk sem öll sneru framhliðinni að veggjunum, hann sneri þeim við og sá 

myndir sem enginn hafði fyrr augum litið. Myndirnar voru andstæðan við það sem 

læknar höfðu sagt um heyrnarlausa. Myndirnar sýndu stolt táknmálssamfélög um allan 

heim, hamingjusamt fólk yfir því að vera saman og fylgjast með börnum sínum tjá 

hugsanir og tilfinningar sínar með höndunum. Myndirnar sýndu ekki samfélag fullt af 

leiða og einmannaleika yfir því að geta ekki heyrt fuglana syngja. Þær sýndu hvernig 

samfélögin voru kúguð af þeim sem báru ábyrgð á velferð þeirra. Ásamt því sýndu þær 

snilld, staðfestu og kímnigáfu sem beitt var gegn kúguninni. Í hinum enda herbergisins 

voru opnar dyr þar sem heyrnarlausir gátu gengið beint út í samfélag heyrandi en hurðin 

var öllum opin, einnig þeim sem vildu koma inn og læra táknmál (Ladd 2003: 2-3).  
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Í gegnum tíðina hefur viðhorf heyrandi í garð heyrnarlausra verið neikvætt. 

Heyrandi hafa ávallt verið í leit að lækningu við heyrnarleysi, sem hefur haft í för með 

sér margar líkamlegar misþyrmingar. Sagan segir að Alexander Graham Bell hafi fengið 

hugmyndina að símanum þegar hann vann að því að smíða hjálpartæki fyrir 

heyrnarlausa (Andersson 2002). Í kringum 16. öldina var fólk sannfært um að hægt væri 

að mennta heyrnarlausa og að með menntun væri hægt að gera þá að mönnum. 

Mismunandi aðferðir voru notaðar við kennsluna en sú allra eftirsóttasta og sú sem þótti 

mestan árangur bera var að kenna heyrnarlausum að tala. Heyrandi kennarar sem sátu 

ráðstefnu í Mílanó árið 1880 tóku því þá ákvörðun að binda enda á allt táknmál og varð 

það svo í 100 ár. Raddmálsstefnan (e. oralism) hafði þær skelfilegu afleiðingar í för 

með sér að döff börn voru send í skóla fyrir heyrandi. Ástæða þessa var sú að táknmál 

var talið slæmt fyrir heyrnarlaus börn, það myndi hindra mál-, vits-, og 

tilfinningaþroska þeirra (Lane 1992: 113-115). Aldrei fyrr í sögunni höfðu döff börn 

verið gerð svona vanhæf með því að taka þau úr sínu döff umhverfi og loka á öll 

samskipti við foreldra, vini og kennara. Heyrnarlaust barn sem kann ekki tungumál 

meirihlutans er í algjörlega vonlausri stöðu þar sem það situr á heyrnarlausa bekknum í 

heyrandi skólastofu og hugsar: „Hvað er kennarinn að segja? Hvernig get ég útskýrt 

fyrir henni hvað ég er að hugsa? Hvað get ég gert til að vera viðurkenndur af hinum 

krökkunum? Er einhver hér sem getur útskýrt hluti fyrir mér eftir skóla?“ (Lane 1992: 

26). Vandamálið var ekki það að nemendurnir heyrðu ekki; vandamálið var það að 

heyrandi fólk hlustaði ekki (Lane o.fl. 1996: 130) enda var heyrnarlausum meinaður 

aðgangur að Mílanó ráðstefnunni. Raddmálsstefnan hafði víðtæk áhrif á heyrnarlausa 

alls staðar í heiminum. Afleiðingar raddmálsstefnunnar hér á landi í dag eru þau að 

hópur af heyrnarlausum í samfélaginu hefur hlotið slaka menntun og hefur mjög lélega 

íslenskufærni, bæði á sviði lestrar og ritunar (Anney Þórunn Þorvaldsdóttir 2007: 2).  

Augljóst er að fáfræði manna um ólíka menningarheima var mikil á þessum 

tíma. Myndlíking Ladd (2003) hér að ofan lýsir kúgun og eyðingu menningararfs sem 

líkist einna helst nýlendustefnu (e. colonialism) þjóðar. Málvísindaleg nýlendustefna 

snýst um að útrýma tungumáli minnihlutahópa, skipta því út fyrir hið ríkjandi tungumál 

(Ladd 2003: 17 & Lane o.fl. 1996: 159). 

Upp úr 1980 var orðið ljóst að raddmálsaðferðin bar ekki tilætlaðan árangur og 

áherslan á táknmálið fór að styrkjast. Nemendur yfirgáfu skólana ólæsir og án 

almennrar menntunar. Kringum árið 1985 komu fram hugmyndir um alhliða boðskipti 

(e. total communication) en í þeim fólst að öllum tjáskiptaleiðum yrði haldið opnum. 
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Allt var leyft, svo sem varalestur, skrift, fingrastafróf, tal og tákn (Lane 1992: 133-134). 

Grundvöllur að menningarlegu heyrnarleysi skapaðist þegar heyrnarlausum börnum var 

kennd saga heyrnarlausra – en á meðan á því stóð var tæknilega „kraftaverkið“ 

kuðungsígræðsla í þróun (Lane 1992: 26).  

Kuðungsígræðsla (e. cochlear implant) er aðgerð sem gefur heyrnarlausum og 

heyrnarskertum möguleika á að heyra einhver hljóð með sérstöku hjálpartæki sem 

kallast kuðungsígræðslutæki (Heyrnarskert börn 2010: 9). Kuðungsígræðsla er mjög 

umtöluð bæði meðal döff og heyrandi. Fæstir heyrandi átta sig á því að döff líta á 

kuðungsígræðslu sem raddmálsstefnuna í nýjum búningi. Döff finnst að 

kuðungsígræðsla dragi úr sjálfsmynd þeirra og sé í raun að minna fólk á að döff 

menning sé ekki nógu góð. Heyrnarlausir líta ekki á heyrnarleysi sem einhverskonar 

skort, heldur hugsa þeir það frekar sem félagsleg tengsl við aðrar manneskjur (Lane o.fl. 

1996: 132). Heyrnarlausir vilja meina að fæstir heyrandi átti sig á því hvað væntingar 

foreldra og lækna varðandi kuðungsígræðslu geta verið mikil byrði fyrir barn. Lane 

(1992) lýsir upplifun barns í heyrnarmælingum: 

Barnið situr með heyrnartól á höfðinu í litlu stálherbergi. Hljóðfræðingurinn 

fylgist með og leiðbeinir honum í gegnum stóran glerglugga. Próf er að hefjast 

og maður vill ná árangri í prófi. Barnið veit að þetta próf tengist ekki getu þess 

né því sem það er best í, heldur einungis því sem það er óhæft í. 

Hljóðfræðingurinn gefur barninu leiðbeiningar í hljóðheldu herberginu: Lyftu 

hendinni þegar þú heyrir hljóð. Barnið reynir að hlýða þótt það gerir sér grein 

fyrir því að það gæti verið að svara vitlaust allan tímann. Það gæti hafa verið 

hljóð – en að sjálfsögðu veistu ekki það sem þú hefur ekki heyrt. Í lokin eru 

gefnar út alvöruþrungnar yfirlýsingar; samkvæmt viðbrögðum barnsins við 

ákveðnum hreinum tónum á ákveðinni tíðni er fullyrt að barnið sé alvarlega 

heyrnarskert eða jafnvel heyrnarlaust (Lane 1992: 24-25). 

 

Ákvörðun foreldra er sú að barnið skuli fara í kuðungsígræðslu og er ákvörðunin 

oft ekki erfið. Í flestum tilfellum fá foreldrar aðeins upplýsingar um það sem er 

læknisfræðilega rétt í þessari stöðu og fara því á mis við upplýsingar um hvernig líf 

heyrnarlausra án kuðungsígræðslu raunverulega er (Ladd 2003: 35). Miklar vonir eru 

bundnar við það að kuðungsígræðsla geti aukið lesskilning hjá döff börnum sem mun að 

sjálfsögðu styrkja þau í heyrandi samfélagi en er það nóg? (Ladd 2003: 158-160). 
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Þó að táknmál hafi verið bannað í heimavistarskólum á tímum 

raddmálsstefnunnar stoppaði það ekki börnin í að tákna og hafa samskipti. Börnin urðu 

samheldnari sem aldrei fyrr og skapaði þetta vissulega stríðsástand á milli meirihluta 

samfélags og hinna (e. majority societies and the „other“). Minningarnar úr 

heimavistarskólunum styrkja döff menningu, þó þær séu slæmar, því minningin er 

uppspretta þeirrar baráttu fyrir því að sagan endurtaki sig ekki aftur (Ladd 2003: 83). Á 

Íslandi reyndist það börnum afar erfitt að vera komið fyrir á heimavistarskólanum svona 

ungum og olli aðskilnaður við fjölskyldu þeim mikilli vanlíðan. Börnin áttuðu sig oft 

ekki á því hvert þau væru komin þegar foreldrar þeirra fóru með þau í skólann og lögðu 

börnin til svefns. Það var ekki fyrr en morguninn eftir sem þau áttuðu sig og vöknuðu í 

mikilli skelfingu og reyndu að leita foreldra sinna. Sumir biðu vikum og mánuðum 

saman eftir því að vera sótt af foreldrum sínum sem aldrei komu og þau sem reyndu að 

strjúka voru bundin við eldri nemendur (Reynir Berg Þorvaldsson 2010: 59-66). Í 

heimavistarskólanum hjálpuðu börnin hvert öðru. Börnin sem höfðu smá heyrn útskýrðu 

fyrir börnunum sem heyrðu ekkert hvað talað var um í skólastofunni. Það var í 

heimavistarskólanum sem táknmálið þróaðist og búin voru til sameiginleg tákn sem 

meirihluti döff styðst við í dag. Í heimavistarskólanum sögðu börnin hvort öðru sögur 

og gerðu grín að heyrandi kennurum sínum. Í dag köllum við þetta upphafið af 

menningu döff (Lane o.fl. 1996: 125). 

Tekið skal fram að í þessum kafla er aðeins verið að tala um hvar og hvernig 

menning og tungumál heyrnarlausra varð til. Hér á Íslandi má ætla að táknmálið og 

menning heyrnarlausra hafi einnig orðið til í heimavistarskólum. Börnin þróuðu með sér 

sameiginlegt táknmál sem allir döff notuðu, einnig þegar þau yfirgáfu 

heimavistarskólann. Á Íslandi hafa heimavistarskólar fyrir döff börn löngu liðið undir 

lok, samfélag döff hefur breyst og sérstaklega með tilkomu tækninnar (Reynir Berg 

Þorvaldsson 2010: 59-66).  

Þó margir döff mótmæli kuðungsígræðslu þá hefur hún haft margt jákvætt í för 

með sér. Með tilkomu kuðungs og ýmiskonar tækni s.s. síma og tölva, hefur orðið 

bylting á samskiptaleiðum döff á Íslandi. Í dag eru samskipti döff barns og heyrandi 

foreldris mun betri en áður fyrr. Kostir kuðungsígræðslu geta verið margir ef hún er 

notuð samhliða táknmáli, hún hjálpar döff og heyrandi að eiga betri samskipti og hjálpar 

döff börnum í skólagöngu sinni, að læra að lesa og skrifa. En þegar kemur að 

kuðungsígræðslu eru döff mest hræddir um að verið sé að reyna að útrýma döff 

menningu og táknmálinu. Þrátt fyrir þann ótta getur kuðungsígræðsla gert marga góða 
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hluti fyrir einstakling ef hún er notuð sem tæki til að efla tvítyngi heyrnarlausra. 

Kuðungsígræðsla á að vera hugsuð sem hjálpartæki ekki eitthvað sem kemur í staðinn 

fyrir táknmálið (Heyrnarskert börn 2010: 3). 

Þegar heimavistarskólinn leið undir lok hófst leit að öðrum stöðum til að koma 

saman. Heyrnarlausir hafa alltaf komið saman í leit að félagsskap, í leit að ráðum og til 

að skiptast á skoðunum. Heyrnarlausir hittust áður fyrr heima hjá hver öðrum og voru 

heimili þeirra nokkurskonar félagsheimili þar til Félag heyrnarlausra var stofnað árið 

1960. Félag heyrnarlausra hjálpar döff að staðsetja sig í þjóðfélaginu. Í dag er félagið 

talið vera hornsteinn döff menningar á Íslandi (Lane o.fl. 1996: 26 & Reynir Berg 

Þorvaldsson 2010: 96-99).  

Myndlíking Ladd (2003) hér að ofan er lýsandi fyrir kúgun og hvernig sumir 

heyrnarlausir hafi þurft að þola líkamlegar misþyrmingar á árum áður. Í 100 ár var litið 

á talkennslu sem besta valkostinn fyrir heyrnarlausa en síðar kom í ljós að sú hugmynd 

bar engan ávöxt og voru því allar samskiptaleiðir endurskoðaðar. Í dag er talkennslan 

hinsvegar komin í nýjan búning að mati sumra döff einstaklinga. Kuðungsígræðsla er 

mjög umdeild en hún lætur margt gott af sér leiða ef hún er notuð í samvinnu við 

táknmál. Þegar táknmálsbannið stóð yfir urðu döff börn samheldnari, þau höfðu 

samskipti og notuðu táknmál sín á milli, en aðeins í laumi. Þá vakna spurningar um 

hvernig frásagnarhæfni heyrnarlausra er háttað en það er efni næsta kafla. 

 

3.2.3 Sagnahefð og bókmenntir 

Frásagnarhæfni er list sem er hvað mest einkennandi fyrir döff samfélag. Þar sem döff 

eiga sér ekki ritmál er góður sögumaður, sem talar skýrt og fallegt táknmál mikils 

metinn einstaklingur innan samfélagsins. Það sem er sameiginlegt með bókmenntum 

margra minnihlutamenninga og döff menningar er það að döff bókmenntir eru skráðar 

að hluta til á tungumáli meirihlutans og að hluta á þeirra eigin tungumáli. Á sama tíma 

og sögurnar, ljóðin, þjóðsögurnar og kímnigáfan voru bornar á milli döff, fóru að birtast 

bókmenntir um döff skrifaðar á ensku (Lane o.fl. 1996: 153, 155). Í dag notast döff 

meira við upptökur og DVD til að skrá sögu sína. Með tilkomu veraldarvefsins og 

raftækja hefur arfleifð döff menningar varðveist betur (Ladd 2003: 54-55). 

Ein helsta og mikilvægasta menningararfleifð döff er sagnahefð og spilar hún 

stórt hlutverk í uppbyggingu sjálfsmyndar þeirra. Döff bókmenntir innihalda frásagnir 

og sögur, þjóð- og dæmisögur, ljóð, leikrit, brandara, táknmálsleikrit og margt fleira. 
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Efni sagnanna gengur í nær öllum tilfellum út á reynslu döff af beinni og óbeinni kúgun, 

eins og hindranir í samskiptum, túlkun og hvernig döff geti öðlast yfirráð í heiminum 

(Lane 1992: 16). Hér áður fyrr myndaðist sagnahefð snemma í döff 

heimavistarskólanum. Hjá sumum börnunum komu einkenni sögumanns snemma í ljós, 

það voru þau sem náðu til sín stærsta og tryggasta áheyrendahópnum. Bæði endursögðu 

börnin söguþræði úr mismunandi kvikmyndum en einnig voru til formlegri frásagnir t.d. 

um döff mikilmenni. Vinsælastar voru þó sögurnar sem gerðu grín að og hermdu eftir 

heyrandi kennurum þeirra. Þessi börn skilgreindu sig sem sögumenn og er það 

staðreynd sem sönnuð var af áheyrendum. Færni barnanna var svo fullkomnuð þegar 

þau sáu fullorðna döff segja sögur, heima fyrir, í skólanum, í klúbbnum eða á ýmsum 

öðrum döff uppákomum. Sögumaðurinn og sagan sjálf hafa mikilvægu hlutverki að 

gegna í menningu döff, í útbreiðslu arfleifðar og til að safna saman í viskubrunn 

menningar (Lane o.fl. 1996: 153). Sögumaður verður að hafa fullkomna stjórn á 

tungumálinu, bregðast við viðbragði áheyrenda og velja rétt umfjöllunarefni úr tiltækum 

sögum. Það að vera náttúrulega góður sögumaður krefst einnig þess að vera athugull og 

finna púlsinn á menningunni hverju sinni, það sem maður lærir er endurspeglað, valið 

og tengt við samhengi sögunnar. Eins og í öðrum menningarheimum eru til 

upprunasögur um döff sem kallast velgengis sögur. Uppbygging þeirra er:  

Aðalpersónan elst upp í einangruðu heyrandi umhverfi og hittir aldrei döff 

einstaklinga. Seinna kynnist hann döff manneskju sem kennir honum táknmál og 

leiðbeinir honum um líferni döff. Hann verður meir og meir tengdur inn í 

samfélag döff þar til hann skilur fortíð sína eftir (Lane o.fl. 1996: 153). 

 

Slíkar sögur hafa styrkjandi áhrif á döff einstaklinga og segja þeim að það sé 

gott og rétt að vera döff. Sögurnar styrkja einnig hugmyndir þeirra um döff 

fyrirmyndarríki, þ.e.a.s. ,,döff land“ sem skapað er af og fyrir döff. Þessar sögur hafa 

spilað stórt hlutverk í döff menningu sem hefur verið innblástur fyrir ótal margar 

þjóðsögur. Ritstjórnargrein í döff dagblaði lýsir fyrirmyndarríki þar sem táknmál er 

opinbert tungumál, talað af öllum. Í þessu fyrirmyndarríki reikna allir með að þú sért 

döff, kvikmyndir eru allar með opnum texta, leikrit eru öll á táknmáli, fög í skóla eru á 

táknmáli og börn eru ekki með á hreinu hver er heyrnarlaus og hver ekki – og þeim 

stendur alveg á sama. Þvílík alsæla fyrir döff einstakling að búa á slíkum stað. (Lane 

o.fl. 1996: 153, 127). 
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Sögur um fyrirmyndarríki döff eru margskonar, líkt og reynslusögur. Eina slíka 

er hægt að finna í klassískri döff þjóðsögu. Táknmál bjargar lífi (e. Sign language saves 

a live). Söguþráðurinn í stuttu máli er eftirfarandi:  

Unglingur frá Suðurríkjunum var á íkornaveiðum á plantekru í eigu heyrandi 

foreldra hans, á tímum borgarastyrjaldarinnar, þegar hann áttar sig á að hann er 

umkringdur Norðurríkjahermönnum. Hann bendir á eyrun á sér til að gefa í skyn 

að hann sé heyrnarlaus. Hermennirnir henda honum í nærliggjandi hús þar sem 

foreldrar hans sögðu hann sannarlega heyrnarlausan en þeir héldu því fram að 

hann væri njósnari sem þóttist vera heyrnarlaus og ætluðu að hengja hann. 

Liðsforingi kom á plantekruna og var honum sagt frá fanganum, hann notaði 

fingrapat til að spyrja drenginn hvort hann væri heyrnarlaus, hann svaraði játandi 

og þeir skiptu yfir í táknmál. Það kom seinna í ljós að liðsforinginn átti 

heyrnarlausan bróður. Drengnum var sleppt úr haldi og eftir nokkurn tíma flutti 

hann til Texas, þar eignaðist hann 7 börn, 5 af þeim döff og lifði hann til að vera 

84 ára og gleymdi aldrei hversu nálægt hann komst að vera hengdur þegar hann 

var 18 ára (Lane o.fl. 1996: 154). 

 

Lane o.fl. (1996) benda á að sagan segi að þekking á táknmáli muni bjarga lífi 

þínu. Táknmálið mun bjarga þér, ekki frumstæðar bendingar eða talmál, ef tilfellið er að 

þú kannt táknmál þá mun einhver sem er með tengingu við döff bjarga þér (Lane o.fl. 

1996: 154). Döff húmor má ekki aðeins finna í fyndnum sögum, heldur einnig í 

skopmyndum, fáránlegum myndum og einnig í teiknimyndum. Það er oft sagt að döff 

elski fyndnar vísur og ljóð. Sjónræna leiðin skapar sérstök tækifæri fyrir húmorista að 

spila með málfræði til að skemmta öðrum og upplýsa. Slíkur húmor inniheldur einnig 

menningarleg skilaboð og spilar mikilvægt hlutverk í að styrkja samfélagið. Eins og 

með húmor í öðrum minnihlutahópum þá er hann oft útrás fyrir reiði sem er afleiðing 

kúgunar (Lane o.fl. 1996: 156-157). Í uppsetningu á leikritinu My Third Eye vekur 

National Theater of Deaf athygli á nokkrum hlægilegum þáttum í hegðun heyrandi: 

endalausum samtölum í síma, snertifælni og kuldaleg andlit þar sem einungis kjálkinn 

hreyfist, andlit sem staðhæfa ekki orð sökum tilfinningadoða (Lane 1992: 16). Húmor 

döff samfélags er mjög ólíkur þeim húmor sem heyrandi samfélag þekkir enda er verið 

að tala um tvo ólíka menningarheima. Setningin: „Þú ert fyndinn í heyrandi en ekki í 

döff!“ er gott dæmi um árekstra sem eiga sér stað milli menningarheima. Heyrnarlaus 
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kona sagði þetta við heyrandi mann sinn er hann sagði henni brandara og hún hló ekki 

(Lane o.fl. 1996: 156). 

Frásagnarhæfni er list sem er hvað mest einkennandi fyrir döff samfélag, efni 

sagnanna gengur í nær öllum tilfellum út á reynslu döff á kúgun. Sögurnar hafa 

mikilvægu hlutverki að gegna í menningu döff vegna útbreiðslu arfleifðar og veita þær 

ferðamönnum mikla sýn inn í hugarheim döff. Til eru fleiri sjónrænar listir en 

frásagnarlist í samfélagi döff. Þær eru t.d. málverk, teikningar, höggmyndir, ljósmyndir, 

leikhús o.fl. en það leiðir okkur að kaflanum um list (Ladd 2003: 51). 

 

3.2.4 List  

Síðan um miðja 18.öld hafa döff listamenn kynnt menningu sína bæði fyrir heyrandi og 

öðrum döff. Hvað málefni þeirra varðar hafa döff listamenn gefið samfélagi döff 

ákveðið stolt. Döff list er mjög áhrifarík fyrir aðra innan döff samfélagsins. Döff 

einstaklingar tengja sig við listina, sjá sjálfa sig og menningu sína endurspeglast í 

verkum listamannanna. Við munum einblína á döff list afmarkaða sem menningarlegan 

tjáningarmáta. Árið 1972 í Gallaudet háskólanum var opnuð stór sýning með verkum 

ýmissa döff málara og myndhöggvara. Hugsanlega var þetta fyrsta sýningin í 

Bandaríkjunum sem var tileinkuð tjáningarþema döff. Þar sem meirihluti sýningarinnar 

gagnrýndi harkalega kúgun heyrandi var sýningin umdeild, bæði meðal heyrandi og 

döff áhorfenda. Vaxandi áhugi fyrir döff list leiddi til stofnunar atvinnusamtaka DAA 

(e. Deaf Artists in America) árið 1985. DAA skipulagði meira en 20 sýningar sem sýndu 

verk eftir fjölda döff listamanna, áhorfendur fengu því einstakt tækifæri til að skoða 

verk eftir breiðan hóp döff listamanna á öllum aldri, verk með fjölbreytt þemu og 

hugsjónir. Þar voru steinprentanir, olíuverk, vatnslitir, akríllitir, penna og blek 

teikningar, neon höggmyndir og teiknimyndir. Fangaðar voru hliðar á lífi döff á 

mörgum stigum í hringrás lífsins, baráttan við að alast upp döff með heyrandi foreldra, 

bælingu táknmáls, ágengni raddmálsstefnunnar, kuðungsígræðslu o.fl. (Lane o.fl. 1996: 

139-140). Döff leikhús er tjáning á döff menningu, áheyrendahópurinn eru meðlimir 

döff samfélags. Döff leikhús gæti verið besta tækifærið sem heyrandi fær til að fá 

nasasjón af verðmæti sjónræna lífsins. Leikritið Guð gaf mér eyra (e. Children of a 

lesser God) var frumsýnt á Íslandi árið 1983. Leikritið hafði farið sigurför um heiminn 

og unnið fjölda verðlauna. Ameríska útgáfan vann Tony verðlaunin en leikritið gerði 

meira til þess að auka vitund heyrandi á döff en nokkur annar viðburður. Döff 
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Ameríkanar gagnrýndu þó leikritið og sögðu að augljóslega gleymdist döff 

áheyrendahópurinn því fram fóru heilu senurnar þar sem heyrandi persónur töluðu og 

það var engin ASL (e. American Sign Language) þýðing. Í dag starfar leikhús döff á 

Íslandi undir nafninu Draumasmiðjan. Í bók Reynis B. Þorvaldssonar er að finna 

skilgreiningu um hvað döff leikhús er. Döff leikhús er leikhús döff þjóðar og á rætur 

sínar í döff menningu. Það endurspeglar döff þjóðina og er byggt á listrænni sköpun 

döff listamanna sem byggja hana einkum á döff menningarheimi sínum. Sýningar í döff 

leikhúsi verða fyrst og fremst að vera unnar fyrir döff áhorfendur, þó svo að sýningin sé 

bæði ætluð döff og heyrandi áhorfendum (Lane o.fl. 1996: 144, 151 & Reynir Berg 

Þorvaldsson 2010: 128-131). 

Þar sem bíómynd er tjáning á menningarlegum gildum samfélags, hafa 

bíómyndir fyrir almenning venjulega sýnt döff sem dapra og einangraða. Bíómyndin 

The Heart is a Lonely Hunter er gott dæmi um það. Einnig eru Hollywood staðaltýpur 

af döff gerðar þannig að döff einstaklingurinn er persóna sem getur lesið af vörum og 

talað skiljanlega: Þeir lifa ósýnilegu lífi og þrá lækningu. Slíkar myndir sýna ekki að 

það sé til döff menning með sitt eigið tungumál, list og hefðir (Lane o.fl. 1996: 152). 

 

Mynd 1 – Tvennir tímar. 

 

Málverkið hér að ofan er eftir Arnþór Hreinsson, döff listamann. Málverkið 

skiptist í raun og veru í tvo hluta. Til vinstri er raddmálsstefnan og til hægri er 

táknmálstímabilið. Hérna á eftir fylgir nánari skýring á þýðingu myndanna. 

Til vinstri er lokuð bók sem merkir að heyrnarlausir gátu ekki lesið. Höndin 

merkir táknmálsbann, þess vegna eru fingurnir saman. Hér var döff ekki gefið tækifæri 
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til þess að reyna að lesa, það var bannað að tala táknmál og þess vegna var ekki hægt að 

útskýra fyrir döff hvað orðin þýddu. Það leiddi til þess að heyrnarlausir einangruðust og 

voru óhamingjusamir, tilfinningum þeirra er lýst með dökku yfirbragði myndarinnar. 

Kennarinn talaði íslensku við börnin en þau skildu ekki það sem um var rætt. 

Kennararnir vissu ekki að táknmál var alvöru mál. Fyrir neðan bókina er mynd af 

augum og vörum sem er erfitt að sjá því allt er í móðu og myrkri. Þetta táknar 

misskilning. Heyrnarlausum þótti erfitt að lesa af vörum og áttu erfitt með skilning 

almennt sem olli miklum árekstrum milli heyrandi og heyrnarlausra. Í litla rammanum 

er kanna, vatn og dauð blóm en allt er þetta í móðu. Andlit stúlkunnar er þokukennt, 

litlaust, augun dauf og hálsmenið hennar er svart. Allt þetta merkir óhamingju. Allir í 

kringum stúlkuna tala og hún tengir sig ekki við heiminn.  

Myndin til hægri stendur fyrir táknmálsflæði þar sem allt er leyft. Heyrandi átta 

sig á því að táknmál er alvöru mál og fyrir vikið verður allt bjartara og grænna. 

Hugsanir og örvun heilans fara á flug hjá heyrnarlausum, skilningur þeirra og vitund 

verður meiri. Hér eiga sér stað betri samskipti og döff læra að lesa gegnum táknmál sem 

er táknað með fljúgandi bókum. Bókin opnast, hamingjan verður meiri, tungumálið 

þróast, tvítyngi. Fyrir neðan er myndin björt og skýr, augun eru vel opin útaf betri 

samskiptum og lestrarhæfileikum. Kringum stóru augun eru lítil augu sem standa fyrir 

endurspeglun líkt og á vatni. Samskiptin endurspeglast milli fólks, sem táknar gott líf 

fyrir heyrnarlausa frá vöggu til grafar. Í litla rammanum er aukin tenging milli 

myndanna allra og táknar það lesskilning döff. Hendurnar standa fyrir táknmál, kannan 

er auðveldlega fyllt með vatni til að vökva blómin sem blómstra. Andlit stúlkunnar er 

skýrt og glaðlegt og kinnarnar rjóðar. Hálsmen stúlkunnar er demantur sem merkir 

hamingju og að samskipti hennar ganga snurðulaust.  

Ramminn í kringum myndina, eins og sést, er ójafn, eins og hann sé rifin úr 

blaði. Það táknar söguna sem býr í málverkinu, upplifun döff, og táknar að sagan er 

munnleg og óskrifuð. Júlía G. Hreinsdóttir (2011) segir að þegar döff sjá málverkið 

segja þeir „þetta er sagan mín, þetta er mín upplifun!“ Júlíu finnst gott að sýna heyrandi 

málverkið til þess að útskýra fyrir þeim menningu döff. Því er kjörið að útskýra 

myndina fyrir ferðamönnum því Júlíu finnst að eftir að hún hefur útskýrt myndina fyrir 

heyrandi hafa þeir meiri skilning á döff lífi á myndrænan hátt, því eins og máltækið 

segir „mynd segir meira en þúsund orð“ og gefur oft meiri tilfinningu en skrifaðar 

útskýringar (Júlía G. Hreinsdóttir munnleg heimild, 12. desember 2011). 
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Myndin hér til hliðar er skúlptúr af konu sem 

stendur með vinstri hönd á eyra og hægri hönd fram. Þessi 

mynd er alþjóðlegt tákn yfir döff eftir erlendan listamann og 

heitir Deaf Power. Konan stendur fyrir stolt, hún er stolt af 

því að vera heyrnarlaus. „Ég er döff, ég á mitt tungumál, ég 

er tvítyngd og það er frábært!“ (Júlía G. Hreinsdóttir 

munnleg heimild, 12. desember 2011). 

Döff listamenn hafa gefið döff samfélagi ákveðið stolt og er döff list mjög 

áhrifarík fyrir aðra meðlimi samfélagsins. Þessi kafli tengist mjög kaflanum Saga sem á 

undan kom, því margt úr sögunni endurspeglast í döff listaverkum, eins og sést í 

myndrænni lýsingu Arnþórs.  

 

3.2.5 Íþróttir 

Íþróttir eru ekki flokkaðar undir menningararf en þær eru skjót leið til að laga döff börn 

að menningunni og auka tengslin. Þær eru uppspretta döff stolts og leið til skilnings á 

hefðum og gildum döff menningar. Íþróttir skipa mikilvægan sess í lífi minnihlutahópa 

og greiða leið einstaklingana að afrekum sem annars væri erfitt að ná þar sem mörgum 

minnihlutahópum er aftrað frá þátttöku vegna fordóma. Í íþróttum eru hinsvegar allir 

jafnir í leik þegar kemur að tungumálinu (Lane o.fl. 1996: 131).  

Íþróttagreinar gefa döff þjálfurum einnig tækifæri til að sýna hæfileika sína í 

tengslum við þjálfun og öðlast þannig ákveðið vald innan döff samfélagins. Þar sem 

þessir menn þurfa oft að kljást við heyrandi samfélag og upplifa oft að það sé grafið 

undan valdi þeirra. Íþróttamenn fá menningarlega tengingu í samfélaginu og eru oft 

mjög vinsælir í félagslífinu (Lane o.fl. 1996: 131-132). Hvergi annars staðar í samfélagi 

döff finna döff einstaklingar fyrir eins mikilli stjórn á eigin lífi eins og í íþróttum og eru 

íþróttir miðpunktur döff fyrir utan klúbbana. Munurinn á döff íþróttum og íþróttum 

heyrandi er helst sá að mikið af meðlimum döff klúbba ferðast með liðunum, ekki 

aðeins til að sjá leikina heldur til að nýta tækifærið til að hitta og eiga samskipti við aðra 

döff, bæði til að skiptast á upplýsingum, finna maka eða hitta gamla félaga (Ladd 2003: 

47-48, 132). 

 

Mynd 2 – Deaf Power. 
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Kafli 4: Ferðabæklingur 

Í ferðabæklingum birtast gjarnan samhliða texti og mynd og á lesandinn yfirleitt ekki í 

neinum vandræðum með að meðtaka upplýsingarnar og skilja þær. Við gerð slíks 

bæklings ber þó að hafa í huga að ekki er víst að lesandinn muni skilja skilaboðin eins 

og höfundurinn ætlaðist til að þau yrðu skilin. Það er því mikilvægt að vanda til verks 

þegar kemur að því að búa til kynningarefni fyrir áfangastaði (Gren & Huijbens 2009: 

16).  

Samkvæmt því sem fram kemur í öðrum kafla ritgerðarinnar vitum við innan 

hvaða marka ferðabæklingurinn á að liggja og hvar á að byrja. Markhópurinn eru 

dagsferðamenn og gerð ferðar er innanlands ferðamennska. Heyrandi fara saman í hóp 

ásamt leiðsögumanni og túlki. Ferðin getur verið mislöng, eftir því hvað hentar hverju 

sinni, en ætla má að lámarkstími sé tvær klukkustundir og hámarkstími 12 

klukkustundir. Markmiðið er að ná sem flestum heyrandi í ferðina og tel ég að ferð um 

menningarheim heyrnarlausra á forsendum ferðamennsku en ekki fræðimennsku vera 

betri leið. Stuttur og hnitmiðaður texti ferðabæklinga vekur áhuga og er 

menningarheimi heyrnarlausra gerð jákvæðari skil í gegnum slíkan miðil en t.d. 

læknisfræðilegar útskýringar á heyrnarleysi. 

Í öðrum kafla var einnig fjallað um hugtakið ímynd og kemur það að góðum 

notum þegar það þarf að átta sig á því hvaða ímynd við erum að skapa og setja fram í 

ferðabæklingnum. Markmið markaðsáætlunar fyrir ferðamannastaði er yfirleitt annað 

hvort að skapa nýja ímynd eða styrkja jákvæðar ímyndir sem þegar eru til staðar í 

hugum fólks. Ein af þeim aðferðum sem eru notaðar til þess að efla sjálfsmynd tiltekins 

staðar og skapa honum vörumerki út á við er að byggja á tilteknu þema sem 

endurspeglar meinta sérstöðu staðarins (Eskilsson og Högdahl 2009: 68).  

Vert er að taka fram að allt innihald bæklingsins er uppspuni höfundar og aðeins 

drög að hugsanlegum ferðabækling sem hægt væri að semja ef ferðin væri framkvæmd í 

raunveruleikanum, sjá bækling í viðhengi. 
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Kafli 5: Lokaorð 

Í þessari ritgerð hef ég unnið að því að svara rannsóknarspurningunni sem sett var fram 

í inngangi ritgerðarinnar; hvort menningartengd ferðamennska í menningarheimi 

heyrnarlausra sé gagnleg leið til að efla ímynd heyrnarlausra í heyrandi samfélagi og 

vinnur gegn fordómum í þeirra garð? Niðurstaða rannsóknarinnar er sú að ef þessi ferð, 

sem kynnt hefur verið, verður að veruleika, þá eykst skilningur heyrandi á menningu og 

hugarheim heyrnarlausra og ný þekking verður til hjá báðum menningarhópum. 

Menningarlegur skilningur hefur áhrif á myndun og mótun ímyndar, því má ætla að 

með ferðinni muni ímynd heyrnarlausra í heyrandi samfélagi verða fyrir stórkostlegum 

breytingum til batnaðar.  

Í þessari ritgerð hefur einnig verið leitast eftir að skipuleggja ferð inn í heim 

heyrnarlausra. Tegund ferðarinnar er flokkuð undir innanlands ferðamennsku og 

markhópur ferðarinnar eru dagsferðamenn. Ferð þessi hefur jákvæð áhrif á menningu 

heyrnarlausra vegna varðveislu menningarminja þeirra og einnig mun ímynd 

heyrnarlausra í heyrandi samfélagi breytist til hins betra. Ímynd í tengslum við döff 

menningu er mikilvæg því með henni er hægt að auka eftirspurn ferðalaga, þá mun 

jákvæð ímynd og skilningur heyrandi á heyrnarlausum breiðast hraðar út. Í byrjun 

ferðarinnar er gott að kynna sér ólíkar samskiptareglur til að koma í veg fyrir 

menningarárekstra á meðan ferðinni stendur. Heyrnarlausir eru minnihlutahópur og 

menning þeirra er ólík heyrandi menningu. Það er ástæðan fyrir því að við erum að 

ferðast inn í þeirra menningarheim – til upplifa eitthvað nýtt. Tilgangur þessar ferðar er 

að auka vitneskju heyrandi á mikilvægi þess að menningararfleifðir (táknmál, saga, 

sagnahefð, bókmenntir og list) heyrnarlauss samfélags sé varðveitt, því framandi 

menning og mismunandi hefðir eru sífellt vandfundnari í heiminum í dag.  

Áður en skrif á ritgerðinni hófust leitaðist ég eftir hugmyndum um hvernig best 

væri að skapa nýja og betri ímynd af heyrnarlausum í heyrandi samfélagi. Niðurstaðan 

varð ferðamennska og ferðabæklingur sem mögulega gæti tengt heyrnarlausa og 

heyrendur. Höfundur telur að ímynd heyrnarlausra sé hægt að styrkja með 

ferðabæklingi því bæklingur nálgast lesandann á annan hátt en fræðilegur texti gerir og 

sýnir viðfangsefnið í öðru ljósi – áhugaverðara ljósi. Ef menning er tekin úr fræðilegu 

og ferköntuðu samhengi er fólk viljugara til að fara og upplifa hana, fólk sér hana í öðru 

ljósi því hún hefur verið sett í frjálslegra og skemmtilegra samhengi. Stuttur og 
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hnitmiðaður texti ferðabæklinga vekur áhuga og er menningarheimi heyrnarlausra gerð 

jákvæðari skil í gegnum slíkan miðil en t.d. læknisfræðilegar útskýringar á heyrnarleysi. 

Menning heyrnarlausra er sannarlega eitthvað sem vert er að upplifa og að mati 

höfundar, upplifun sem heyrandi fólk er að missa af. Mjög áhugavert er að skoða 

menningu og sögu heyrnarlausra og hvernig samheldni og barátta einkennir 

menninguna en þessi pínulitla þjóð innan okkar samfélags er sterk og þrautseig. Það 

gæti jafnvel verið áhugavert efni í aðra ritgerð, að bera saman sjálfstæðisbaráttu Íslands 

við sjálfræðisbaráttu döff. 
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