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Ágrip 
 

Í þessari ritgerð er fjallað um menningu og sjálfsmynd döff, en döff einstaklingar tilheyra 

menningarsamfélagi heyrnarlausra og líta á sig sem málminnihlutahóp innan heyrandi 

samfélags fremur en fatlaðan einstakling sem skortir heyrn. Lögð er áhersla á að greina 

frá vöggu menningar döff en talið er að hana megi finna í sérskólum fyrir heyrnarlausa. 

Á Íslandi var einn sérskóli starfræktur fyrir heyrnarlaus börn og unglinga. Rannsakað var 

hvort að vöggu menningar döff hafi verið að finna í Heyrnleysingjaskólanum á Íslandi. 

Rætt verður um niðurstöður þeirrar rannsóknar. Rannsóknin var eigindleg og tekin voru 

opin viðtöl við þrjá döff einstaklinga. Deila þeir einstaklingar með lesendum minningum 

úr Heyrnleysingjaskólanum ásamt því að ræða um menningu döff, viðhorf og sjálfsmynd 

sína. Einnig verður fjallað um nokkra áhrifaþætti á sjálfsmynd döff. Þessir þættir eru 

menning döff, félagstengsl, viðhorf og samfélagsleg staða. Í ritgerðinni er leitast við að 

svara því hvort að vagga menningar döff hafi verið áhrifamikill þáttur í mótun 

sjálfsmyndar döff einstaklinga. Niðurstöður leiddu í ljós að vöggu döff menningar hafi 

verið að finna í Heyrnleysingjaskólanum á Íslandi og að sjálfsmynd döff sé að miklu leyti 

byggð á menningu þeirra, vinatengslum og viðhorfi samfélagsins. Ritgerðin er 10 ETC og 

er til BA-prófs í táknmálsfræði við Háskóla Íslands. 
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Formáli 
 

Eftir að hafa setið nokkra áfanga er varða sögu og menningu heyrnarlausra í 

Táknmálsfræði við Háskóla Íslands ákvað ég að byggja lokaritgerð mína á því málefni. 

Menning og saga heyrnarlausra er merkileg og vildi ég bæði afla mér frekari fróðleiks 

ásamt því að reyna mitt besta í að miðla þekkingu minni áfram. Fáfræði er ein helsta 

ástæðan fyrir fordómum og vil ég því reyna með skrifum mínum að koma rödd 

heyrnarlausra á ritað mál. Táknmál hefur ekki ritmál og tel ég því mikilvægt að auka við 

í rituðum heimildum, ekki síst vegna baráttu heyrnarlausra fyrir viðurkenningu á 

móðurmáli þeirra og menningu. Rannveigu Sverrisdóttur, lektor í táknmálsfræði og 

leiðbeinanda mínum vil ég þakka fyrir gott samstarf og faglega leiðsögn. Elsu G. 

Björnsdóttur, samnemanda mínum, vil ég þakka kærlega fyrir aðstoð í afmörkun efnis 

og hvatningu. Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra þakka ég fyrir 

túlkaþjónustuna sem mér var veitt í viðtölum sem ég tók fyrir rannsókn ritgerðarinnar. 

Frænku minni, Bryndísi Báru Garðarsdóttur, vil ég einnig þakka fyrir yfirlestur. Unnusta 

mínum, Sveini Inga Sigurjónssyni og sonum okkar Alexander Inga og Aroni Hrafni, þakka 

ég fyrir þolinmæði og hvatningu á lokametrunum. Systur minni, Halldóru Hönnu 

Halldórsdóttur, þakka ég fyrir yfirlestur og leiðsögn. Einnig vil ég fyrst og fremst þakka 

viðmælendum mínum þremur. Án þeirra hefði rannsóknin og þar af leiðandi ritgerðin 

ekki orðið að veruleika.   
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Inngangur  

 

Heyrnleysingjaskólar hafa oft verið taldir vagga menningar döff. Menning döff 

myndaðist þar sem heyrnarlausir komu saman. Þangað komu börnin oft án þess að hafa 

sterkar málfyrirmyndir heima, hittu eldri döff og lærðu táknmálið. Hér verður sagt frá 

rannsókn höfundar á vöggu menningar döff. Tengsl milli menningar og sjálfsmyndar 

verða skoðuð, en talið er að sjálfsmynd barna sé að miklu leyti byggð á félagslegum 

þáttum eins og tengslum við vini. Innan heyrnleysingjaskóla mynduðust ákveðin tengsl 

og börnin fundu sig á meðal jafningja. Fleiri áhrifaþættir sjálfsmyndar döff verða einnig 

ræddir, þar á meðal viðhorf og samfélagsleg staða. Tekin voru viðtöl við þrjá döff 

einstaklinga. Þátttakendur deila upplifunum sínum af því að hafa stundað nám við 

Heyrnleysingjaskólann á Íslandi. Að lokum deila þátttakendur frá viðhorfum og hvernig 

ákveðnar orðræður höfðu áhrif á sjálfsmynd þeirra ásamt því að greina frá hvort þeir 

telji Heyrnleysingjaskólann upphafið af því að þau tilheyri nú menningarsamfélagi döff. 

Í byrjun ritgerðar verður fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Einnig verður 

greint frá mikilvægum hugtökum og heitum ásamt því að fjalla um helstu kenningar er  

varða menningu og sjálfsmynd döff.  
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1. Fræðilegt yfirlit 
 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir fræðilegum undirstöðum rannsóknarinnar. 

Ákveðin meginhugtök sem tengjast rannsókninni verða skilgreind, þar á meðal menning, 

döff menning og sjálfsmynd. Einnig verður fjallað um þau þrjú sjónarhorn sem beinast 

að heyrnarleysi en sýnt hefur verið fram á tengsl milli viðhorfa og áhrifum þeirra á 

sjálfsmynd fólks. Mikilvæg hugtök og heiti er varða rannsóknina verða útskýrð í upphafi 

ritgerðar.   

 

1.1. Hugtök og heiti 
 

Áður en greint verður frá fræðilegum bakgrunni rannsóknar er mikilvægt að gera grein 

fyrir hugtökum sem notuð verða í ritgerðinni. Þar ber helst að nefna hugtakið döff, en 

það er skilgreining á þeim sem telja sig tilheyra menningarsamfélagi heyrnarlausra. 

Þegar rætt er um Heyrnleysingjaskólann ber að nefna að skólinn hefur gengt mörgum 

nöfnum. Í upphafi hét skólinn Málleysingjaskólinn, en Brandur Jónsson skólastjóri lét 

breyta nafninu í Heyrnleysingjaskólann þar sem hann taldi málleysi ekki einkenna 

heyrnarlausa heldur væri það frekar skortur á heyrn. Heyrnarlausir höfðu mál og voru 

því ekki mállausir. Skólinn var síðar undir heitinu Vesturhlíðarskóli og að lokum 

sameinaðist hann Hlíðarskóla þegar ákveðið var að loka sérskóla fyrir heyrnarlausa og 

notast við skóla án aðgreiningar. Í þessari ritgerð verður því talað um 

Heyrnleysingjaskólann, þar sem  skólinn gengdi því nafni þegar þátttakendur 

rannsóknarinnar stunduðu þar nám.  

Táknmálsstefna og raddmálsstefna eru einnig orð nauðsynlegt er að greina frá, 

en þau eru skilgreiningar á þeim stefnum sem notaðar hafa verið í kennslu 

heyrnarlausra. Fyrsti almenni skólinn fyrir heyrnarlaus börn var stofnaður upp úr miðri 

18. öld af franska prestinum de L´Épée og notaði hann táknmál við kennslu í skólanum. 

Þeir kennarar sem lögðu áherslu á talkennslu (raddmál) voru honum ósammála og voru 

lítt hrifnir af aðferðum Épée. Helsti andstæðingur hans var Þjóðverjinn Heinicke og í 

framhaldi af deilum þessa tveggja manna var farið að tala um frönsku aðferðina og þá 
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þýsku (Gunnar Salvarsson, 1995:25). Franska aðferðin byggir á að nota táknmál í kennslu 

heyrnarlausra á meðan raddmálsstefnan snýst um að útiloka táknmál og leggja áherslu 

á að heyrnarlausir læri raddmál og varalestur. Talið var að með tilkomu 

raddmálsstefnunnar væri verið að hjálpa heyrnarlausum að aðlagast meirihlutanum 

með því að nota sömu samskiptaleiðir og þeir. Síðar hefur þó verið haldið fram að 

aðferðin hafi verið kúgun og hafi leitt af sér slæmar afleiðingar fyrir heyrnarlausa (Sjá 

Ladd, 2003 og Reynir Berg Þorvaldsson, 2010). Raddmálsstefnan hefur einnig borið fleiri 

heiti og ber þá helst að nefna talmálsstefna og oralisti. Í þessari ritgerð verður 

kennsluaðferðin þó skilgreind sem raddmálsstefna.  

 

1.2. Menning 
 

Menning og tungumál eru hugtök sem haldast í hendur. Með samskiptum milli 

einstaklinga verða til mikilvæg tengsl sem geta haft áhrif á líf hvers og eins. Varðveisla 

menningar er skráð í málstefnu og lögfest sem hluti af tungumálinu. Táknmál er 

tungumál heyrnarlausra en það tungumál hefur ekki alltaf verið öllum aðgengilegt. Það 

var ekki fyrr en 7. júní 2011 sem sett voru lög um íslenska tungu og íslenskt táknmál. 

Kom þar fram að íslenskt táknmál ætti að standa jafnfætis við íslensku. Í 5. grein 

Málstefnu segir að ríki og sveitafélög skuli styðja við menningu heyrnarlausra, 

heyrnarskertra og daufblindra (lög, nr. 61/2011). Með þessum lögum er hægt að gera 

ráð fyrir því að með varðveislu á táknmálinu sé einnig verið að styðja við og hlúa að 

menningu döff. En hvernig skilgreinum við hugtakið menningu? 

Sagnfræðingurinn Spiegel (2005:79-80) sagði að menning væri eitt flóknasta orð 

enskrar tungu. Orðið hefur verið notað í ólíkum fræðigreinum og skilgreint á ólíkan hátt 

og þar af leiðandi getur verið erfitt að samræma hugtakanotkun þess. Þegar menning er 

skilgreind út frá hugvísindum virðist hún birtast í tungumálum, siðum, venjum, gildum, 

viðhorfum, hugsunarhætti, list, sögu, dönsum, ljóðum, leikhúsi, trú, tísku, fjölmiðlum, 

menntun o.fl. Mindess (1999:18) var rithöfundur, kennari og ASL túlkur og taldi hún 

menningu vera eitthvað sem við þyrftum ekki að hafa fyrir því að læra. Taldi hún 

menningu vera eitthvað sem við fengjum við fæðingu inn í mennskt samfélag. Félags-



8 
 

sálfræðingurinn Hofstede (1980) vildi meina að menning væri eins og svart box, box sem 

við vissum að væri til staðar en ekki hvert innihald þess væri.  

Fræðimenn hafa lengi reynt að skilgreina hugtakið menningu. Damen (1987:367) 

taldi til að mynda menningu vera sameiginleg mynstur í lifnaðarháttum og alhliða 

samskiptum innan samfélaga. Bandaríski prófessorinn Lederach (1995: 9) sagði 

hinsvegar að menning væri sameiginleg þekking og ákveðin kerfi sem sköpuð væru af 

fólki til þess að skynja, túlka, tjá og bregðast við félagslegum veruleika í kringum það. 

Mannfræðingurinn Hall (1973) taldi eitt helsta vandamál mannkyns oft tilkomið vegna 

skilningsleysis á menningu annara. Menning segir okkur hvernig við eigum að haga okkur 

í daglegu lífi en með skilningsleysi á annarri menningu getur hegðun sem við þekkjum 

ekki valdið okkur óþægindum. Þar af leiðandi getur þekkingarleysi valdið því að við 

sýnum fólki sem er öðruvísi en fjöldinn ósanngirni og stífni. Hall sagði til að mynda að 

hinum venjulega manni virtist óskiljanlegt að grundvallaratriði sem hann hefur lært í 

sinni menningu sé hægt framkvæma á nokkurn annan máta og þar með væri ekki hægt 

að skýra sjálfsánægju okkar með neinum öðrum hætti heldur en þeirri blindni sem slær 

okkur (Hall, 1973:48-49). 

Sumir telja döff menningu ekki vera raunverulega. Læknisfræðileg sýn á 

heyrnarleysi hefur til að mynda átt erfitt með að meðtaka þá staðreynd að innan 

samfélags döff sé að finna ákveðna menningu. Það má velta fyrir sér hvort að 

læknisfræðilega sjónarhornið og orðræðan um að döff menning sé einungis óskhyggja 

og að heyrnarlaust fólk þurfi að lækna, sé í samræmi við það sem Hall (1973) talar um 

að sé eitt stærsta vandamál mannkyns. Að skilningsleysi á menningu annara sé stórt 

samfélagslegt vandamál sem byggir helst á vanþekkingu og blindni. Í kaflanum 1.3. Döff 

menning, verður því fjallað um þá menningu sem hefur þurft að berjast við blindni og 

vanþekkingu til þess að fá að vera viðurkennd innan stóra samfélagsins.  
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1.3. Döff menning 

 

Þeir sem tilheyra samfélagi döff á Íslandi eru þeir sem telja sig tilheyra menningarheimi 

heyrnarlausra. Þessu samfélagi, eða menningarhópi sem kalla sig döff, tilheyrir fólk með 

mjög mismunandi heyrnarskerðingu. Bæði er mismunandi hvenær fólk hefur misst 

heyrnina og hversu mikil heyrnarskerðingin er. Þó að fólk missi heyrnina er ekki sjálfsagt 

að það tilheyri samstundis menningarsamfélagi döff heldur er um að ræða einstaklinga 

sem skilgreina sig sjálfa sem hluta af samfélagi heyrnarlausra. Oft er talað um þetta sem 

,,menningarlegt heyrnarleysi“ og er þá átt við þá sem telja sig tilheyra þessu ákveðna 

samfélagi óháð heyrnarskerðingu þeirra (Rannveig Sverrisdóttir, 2005:14). Ladd taldi 

döff menningu einkennast af táknmálinu. Sagði hann döff ekki hafa aðgang að tungumáli 

heyrandi meirihlutans og með táknmálinu mótist því lífssýn þeirra. Taldi hann að þrátt 

fyrir að heyrnarlausir tilheyri menningu meirihlutans muni þeir alltaf búa í frábrugðnum 

heimi, meðal annars vegna frábrugðnu móðurmáli (2003:223-224).  Heyrnarlausir hafa 

þurft að lifa við einangrun og kúgun út frá raddmálsstefnunni. Með táknmálsbanni var 

þeim meinað að tala táknmál og þar með svipt frelsinu og jafnrétti þeirra. Samfélagið 

hefur því sett heyrnarlausum hindranir en menning döff hefur gert þeim, sem tilheyra 

henni, kleift að lifa innihaldsríku lífi þrátt fyrir þær hindranir sem heyrandi samfélagið 

hefur skapað (Mindess, 1999:84). Lane (1992:19) taldi að með því að hið heyrandi 

samfélag sýndi skilning á menningarlegri fjölbreytni og sýndi þeim virðingu gæti fólk 

öðlast skilning á því að heyrnarleysi væri ekki fötlun, heldur önnur og ólík leið til að lifa 

eftir. 

Í bókinni Reading Between the Signs: Intercultural Communication for Sign 

Language Interpreters kemur fram að döff menning einkennist af ákveðnum kjarna sem 

er eftirtalinn: Að tala reiprennandi táknmál,að bera virðingu fyrir táknmálinu, verðmæti 

handanna, aftengingu frá talmálinu, mikilvægi félagslegra tengsla við aðrar döff 

manneskjur, flutningur á menningarlegum verðmætum í gegnum sögu, skólaganga og 

heyrnarlausir foreldrar (Mindess, 1999:82). Það sem virðist hafa mikil áhrif á menningu 

döff er táknmálið, en án þess gætu einstaklingar ekki myndað tengsl, miðlað reynslu 

sinni og átt í samskiptum. Samskipti eru afar mikilvæg í því hvernig menning mótast 

almennt. Án samskipta er ekki hægt að miðla upplýsingum og kenna reglur og gildi innan 
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hópa. Án táknmálsins höfðu heyrnarlausir ekki rödd til þess að koma skoðunum sínum á 

framfæri, til að berjast fyrir jöfnum rétti, menntun og samþykki. Með þessari þöggun 

voru heyrnarlausir útilokaðir frá hinu heyrandi samfélagi. Þrátt fyrir táknmálsbannið 

hafa döff þó greint frá því að þau hafi ekki hætt að nota táknmál sín á milli heldur fóru 

þau einungis aðrar leiðir í sínum samskiptum. Menning döff byggir því mikið á því að 

nýta þá kosti sem þeir búa yfir og líta á sig sem málminnihlutahóp frekar en heyrnarlausa 

einstaklinga innan heyrandi samfélags.    

 

1.4. Sjónarhorn heyrnarleysis 
 

Hér verður greint frá þremur mismunandi sjónarhornum heyrnarleysis. Þau eru 

læknisfræðilegt, menningarlegt og félagslegt. Rannsóknir hafa sýnt að fólk skilgreinir sig 

og skapar sjálfsmynd sína að miklu leyti út frá viðhorfum annara. Það getur haft mikil 

áhrif á sjálfsmyndina hvernig annað fólk kemur fram við mann, talar um mann og hvernig 

það bregst við manni (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993:64). Því er mikilvægt að gera grein 

fyrir þeim sjónarhornum og viðhorfum sem heyrnarleysið hefur haft. Lífsreynsla fólks á 

stóran þátt í sköpun persónuleikans en talað er um að fíngert samspil erfða, uppeldis og 

umhverfis geri menn að þeim sem þeir eru. Þrátt fyrir að heyrnarlausir hafi svipaðan 

menningararf geta ákveðnir áhrifaþættir verið mikilvægir í mótun sjálfsmyndar þeirra. 

Þeir þættir eru uppeldi,  hvernig lífsreynsla þeirra hefur verið, og fyrirmyndir þeirra 

(jákvæðar og/eða neikvæðar). Lífsreynsla heyrnarlausra bæði góð og slæm, getur því 

haft mikil áhrif á mótun sjálfsmyndar hjá heyrnarlausum (Kristjana Mjöll Sigurðardóttir, 

2016). Sjónarhornin sem nú verður rætt um endurspegla þau viðhorf og orðræður sem 

döff einstaklingar hafa setið undir alla tíð.  
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Félagsleg sýn 

Hvað varðar félagslega sýn á heyrnarleysi hefur það í för með sé þær félagslegu hindranir 

sem skapa vandamál heyrnarlausra. Heyrnarlausum eru oft settar hindranir á ákveðnum 

möguleikum sem eiga að vera öllum aðgengilegir. Í mörgum löndum hafa heyrnarlausir 

til að mynda ekki  réttindi til að öðlast menntun, taka ökupróf, fá atvinnu við hæfi, sækja 

félagslega þjónustu og fleira. Lane (2002) taldi hindranir sem þessar koma frá 

samfélaginu sjálfu. Þessar félagslegu hindranir eru settar af meirihluta samfélagsins, 

þeirra sem hafa talmál. Erfitt getur reynst að breyta orðræðunni um að heyrnarlausir 

séu fatlaðir og yfir í að þeir séu málminnihlutahópur innan heyrandi samfélags. Félagsleg 

sýn á heyrnarleysi getur haft áhrif á sjálfsmynd döff og eru hugmyndir um að 

samfélagslegt viðhorf, sem fjölmiðlar koma meðal annars á framfæri, hafi mikil áhrif á 

það hvernig sjálfsmynd einstaklinga þróast (Lynch o.fl., 2001) 

Þegar tveir þátttakendur rannsóknar minnar töluðu um fordóma í sinn garð 

vegna heyrnarleysisins, og sagði einn viðmælandi frá því hversu sterk orðræðan innan 

Heyrnleysingjaskólans hafi verið og hversu mikil áhrif hún hafði á sjálfsmynd 

nemendanna. Kennarar voru undir áhrifum talmálsstefnunnar og lögð var áhersla á að 

kenna börnunum að gera sér ekki vonir um að geta öðlast sambærilegt líferni og 

heyrandi meirihlutinn. Þegar börnin létu sig dreyma um nám eins og lögfræði eða 

húsasmíði var slegið rakleiðis á fingur þeirra og þeim sagt að það væri óraunhæft, og að 

þau gætu aldrei lært það. Sagði þáttakandinn að börnin hafi þar af leiðandi misst trú á 

sjálfum sér.  

 

Menningarleg sýn 

 

Menningarleg sýn á heyrnarleysi snýst um áherslu á táknmálið og þá menningu sem af 

því sprettur. Þar er ekki einblínt á þá galla sem læknisfræðilega sjónarhornið telur 

heyrnarleysið vera, þ.e.a.s. að heyrnarleysi sé fötlun. Döff menning er því menningarleg 

sýn á heyrnarleysi þar sem ákveðnar samskiptareglur hafa verið skapaðar. Eru þær reglur 

mjög frábrugðnar þeim sem finnast í talmálssamfélögum og á samfélag döff langa sögu 

um eigin menningu og sterka sjálfsvitund.  
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Táknmál er undirstaðan að menningarlegri sýn innan döff samfélags. Hefur samfélagið 

haldið því á lofti að heimavistarskólar séu hornsteinn í menningu þess, meðal annars 

vegna þess að þar læri nemendur málið (Kristjana Mjöll Sigurðardóttir, 2016:40). Innan 

þessara sérskóla læri þau á menningarheim döff fólks. Er því haldið fram að innan 

almenna skólakerfisins sé sá möguleiki ekki til staðar þar sem að döff fyrirmyndir vanti, 

jafnvel þó svo að um sérdeildir fyrir döff sé að ræða (Marschark, 2007). Döff einstaklingar 

sem stundað hafa nám þar sem táknmál var þeim ekki sýnilegt og fóru svo yfir í 

heimavistarskóla með ríkjandi táknmáli hafa talið þessa lífsreynslu afar sérstaka. Hafi 

þeim þótt jafnvel ruglandi og ógnvekjandi að sjá eldri döff í hrókasamræðum á táknmáli 

án þess að nota munninn (Crocker, 1996). Döff börn sem áttu heyrandi foreldra gerðu 

sér því fyrst grein fyrir menningu og samfélagi döff fólks þegar þau komu í 

heimavistarskólann. Þar lærðu börnin táknmál, hvernig taka ætti tillit til annarra og ekki 

síst hvernig bera eigi sig að í menningarheimi döff fólks (Lane, Hoffmeister og Bahan, 

1996).   

 

Læknisfræðileg sýn    

Læknisfræðilegt sjónarhorn á heyrnarleysi er með ólíkar áherslur og á það 

menningarlega. Árný Guðmundsdóttir (2012) sagði í meistararitgerð sinni að döff fólk 

tali um sig sem málminnihlutahóp út frá táknmálinu og hafni læknisfræðilegri 

skilgreiningu á heyrnarleysi þeirra. Barnes og Mercer (2010) telja að þegar samfélag döff 

einstaklinga tali um sig sem málminnihlutahóp sé það á sömu forsendum og hjá 

þjóðernisminnihlutahópum (e. minority ethnic group). Það sem sameinar þessa tvo hópa 

er meðal annars sú útilokun sem þeir verða fyrir frá ríkjandi samfélagi vegna þess að 

móðurmál þeirra er ekki það sama og meirihlutans. Þessir hópar þurfa því báðir, í 

ákveðnum aðstæðum, á túlkaþjónustu að halda til þess að geta stuðst við sitt móðurmál. 

Scott-Hill (2003) (áður Crocker) sagði til að mynda að til þess að geta talist til samfélaga 

væri nauðsynlegt að hafa tungumál, sem samfélag döff hefur með táknmáli sínu. Benti 

hún á að samfélag döff vildi ekki endilega aðlögun að ríkjandi samfélagi heldur fá 

viðurkenndan rétt sinn til þess að vera talinn málminnihlutahópur innan ríkjandi 

samfélags.   
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Heyrnarleysi fellur undir skilgreininguna um fötlun en þrátt fyrir það vilja margir döff ekki 

láta bendla sig við þá skilgreiningu. Beina þeir athyglinni að því að þeir tilheyri 

minnihlutahópi eða jaðarhópi innan samfélags. Anderson og Burch (2010:200) telja þó 

að ekki sé hægt að horfa framhjá því að um allan heim sé döff fólk tengt við fötlun vegna 

þess að skýr aðgreining fatlaðra og döff sé ekki til. Þessir hópar deila sömu reynslu af 

mismunun, aðgreiningu og samfélagslegri undirokun. Einnig eru tengsl milli döfffræða 

og fötlunarfræða, en báðir hópar berjast fyrir borgaralegum réttindum, koma með nýjar 

og breyttar áherslur og skilning á fræðasviði sínu ásamt því að ögra ríkjandi 

hugmyndafræði um málefni fólks síns. Anderson telur að í framtíðinni muni orðið 

,,fötlun“ víkja fyrir orðinu ,,fjölbreytni“. Með aukinni vitund á meðal þessara 

minnihlutahópa og betri sjálfsmynd mun staða þeirra innan samfélagsins breytast og 

jafnrétti og viðurkenning þeirra aukast. Þegar foreldrar fá þær fréttir að barnið þeirra sé 

með fötlun, þar á meðal heyrnarleysi, er mikilvægt að veita þeim upplýsingar um hvað 

það þýði að vera heyrnarlaus. Foreldrar fá oft áfall við þessar fréttir en þá er nauðsynlegt 

að hafa aðgang að efni sem sýnir að heyrnarlaus börn séu ekki einstaklingar sem muni 

aldrei koma til með að læra neitt. Nauðsynlegt er að kynna foreldra fyrir samfélagi döff 

og að börnin þeirra séu ekki öðruvísi en önnur börn heldur þurfi eingöngu aðrar 

samskiptaleiðir til þess að læra og tileinka sér reglur samfélagsins. Anderson sagði að 

samskipti væru lykillinn. Taldi hann mikilvægt að döff og heyrandi myndu tileinka sér 

sem flest tungumál og að heyrandi ættu að kynna sér táknmál og menningu döff 

(Anderson og Burch, 2010:202).  

 

1.5. Sjálfsmynd 

  
Viðhorf getur haft mikil áhrif á mótun sjálfsmyndar hjá einstaklingum. Sjálfsmynd getur 

til að mynda mótast út frá því því hvar við stöndum í samfélaginu, hvernig samskipti 

okkar við annað fólk eru og hvaða minningar við höfum úr fortíðinni (Neisser, 1988:35). 

Þegar saga döff er skoðuð og borin saman við kenningar Neisser (1988) um mótun 

sjálfsmyndar má sjá merki um þær ástæður sem gætu dregið úr sjálfstrausti döff og gert 

það að verkum að sjálfsmynd þeirra sé ekki endilega sterk í samanburði við heyrandi 

meirihlutann. Þar má helst nefna kúgun, útilokun, einangrun og skort á tungumálinu.    



14 
 

Fræðimenn hafa lengi reynt að skilgreina sjálfsmynd og hvernig hún mótast. Í Kozier o.fl. 

(2004) kemur fram að sjálfsmynd er hugmynd einstaklings um sjálfan sig og hefur hún 

meðal annars áhrif á það hvernig hann hugsar, talar eða hegðar sér. Sjálfsmynd getur 

breyst út frá því misvægi sem verður á því hvernig einstaklingur sér sig og því hvernig 

hann telur aðra sjá sig (Petersen o.fl., 1984). Sjálfsmynd hefur oft verið skipt í þrjá þætti; 

vitsmunalega sjálfsmynd, félagslega sjálfsmynd og líkamsímynd. Sjálfsvirðing hefur 

stundum verið talinn fjórði þáttur sjálfsmyndarinnar, en sjálsvirðing er almenn tilfinning 

um eigið virði (Jackson o.fl., 2010). 

Félagsfræðingurinn Cooley taldi sjálfið vera byggt á því að einstaklingurinn læri 

hver hann er með samskiptum við annað fólk. Þannig væri mat hans á sjálfum sér ekki 

eingöngu byggt á persónueinkennum hans heldur einnig á því hvernig upplifun hans af 

áliti annara á sér væri. Taldi hann sjálfið vera yfirbragð einstaklingsins sem aðgreinir 

hann fá öðrum (Schaefer, 2007). Uppbygging sjálfsmyndar er talin vera byggð á tveimur 

atriðum, okkar eigin mati og upplifun á liðnum atburðum, og svo skynjun okkar á því áliti 

sem aðrir hafa í garð okkar (Sebastian o.fl., 2008). Það er því fremur ljóst að samfélagsleg 

viðhorf geta haft mikil áhrif á það hvernig sjálfsmynd okkar mótast. Mikilvægt er að vera 

meðvitaður um sjálfsmynd fólks þar sem hún getur gefið til kynna virkni einstaklings og 

hæfni til að takast á við breyttar aðstæður og aðlagast þeim (Petersen o.fl., 1984).  

Hvað varðar myndun sjálfsins út frá menningarlegu sjónarhorni er hægt að tala 

um ferli þar sem andlegir, félagslegir og menningarlegir þættir sameinast í heild. Nánar 

tiltekið að innri hugmyndir og tilfinningar sem einstaklingurinn hefur um sjálfan sig eru 

sameinaðar félagslegum og menningarlegum þáttum sem eru í umhverfi einstaklingsins 

(Adamson o.fl., 1999). Helstu félagslegu þættir sem hafa áhrif á mótun sjálfsmyndar hjá 

börnum eru meðal annars foreldratengsl, vináttutengsl, áhrif kennara og félagsleg staða 

eða viðhorf. Mætti því gera ráð fyrir því að með sköpun menningar innan 

heyrnleysingjaskóla hafi sjálfsmynd döff mótast. Þar ber helst að nefna tengsl við vini, 

samskipti við kennara og þeirri tilfinningu að vera á meðal jafningja. Menning döff hefur 

því að öllum líkindum verið mikilvægur þáttur í mótun sjálfsmyndar þeirra. Samkvæmt 

Lynch o.fl. (2001) er samband unglinga við vini sína áhrifamikill þáttur í sjálfsmati þeirra. 

Kenningin um táknræn samskipti byggir á því að sjálfsmynd, viðhorf og 

hegðunarmynstur einstaklinga mótist af félagslegu umhverfi þeirra. Einnig þeim 
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persónum sem þeir tengjast í samfélagslegum samskiptum. Sjálfsmyndin mótast af 

skilaboðum sem einstaklingurinn nemur frá öðrum eða endurspeglast frá umhverfinu. 

Einstaklingurinn skilgreinir sig því út frá álitum annara. Er um að ræða flókið samspil og 

víxlverkan milli félagslegra þátta og einstaklingsins (Sigrún Júlíusdóttir, 2002:52-53).  
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2. Menning, mál og menntun 
 

Í þessum kafla verður fjallað um menntun, mál og menningu döff. Rakin verður stuttlega 

saga menntunar heyrnarlausra á Íslandi. Fjallað verður um eina af fyrstu rituðu 

heimildunum sem sýnir viðhorf til döff einstaklings á Íslandi. Sú saga er smásaga um 

Sigurð mállausa. Sagan gefur góða innsýn í það hvernig líf heyrnarlausra var áður fyrr og 

sést viðhorf samfélagslegsins í garð hans bersýnilega. Einnig verður fjallað um sjálfsmynd 

döff í út frá áðurnefndnum þáttum.  

 

2.1. Sigurður mállausi  
 

Þegar viðhorf til heyrnarlausra áður fyrr er skoðað má nefna smásöguna Sigurður 

mállausi eftir skáldið Þorstein Erlingsson. Samkvæmt Reyni Berg Þorvaldssyni (2010:10-

11) er sú saga eina heimildin sem veitir einhverja raunverulega innsýn í líf og hugarheim 

heyrnarlausra á Íslandi fyrir 1867. Talið er að þessi smásaga sé raunveruleg þrátt fyrir að 

enginn að nafni Sigurður hafi stundað nám hjá Páli Pálssyni á þeim árum sem hann 

kenndi heyrnarlausum. Sagan segir frá átakanlegri æsku Sigurðar og einsemd hans, en 

hann bjó við mikla einangrun. Til þess að sýna hvernig viðhorfið til heyrnarleysis Sigurðar 

var kemur hér fram brot úr sögunni. Eru það lýsingar á því með hvernig augum móðir 

Sigurðar leit á heyrnarlausa barnið sitt. Þegar þessi orð voru rituð var móðirin þó farin 

að venjast við þessa byrði sem hún taldi lagða á sig, og þau hjónin.  

 Þessi vesalingur var hið eina missmíði á lífi þeirra og láni; að öllu öðru voru þau  

 í fremstu röð, en á þetta gat öll sveitin bent og alltaf verið að aumkva þau,  

 minna þau á þetta, svo það sár fengi aldrei að gróa. Þó að hún tryði því ekki, að  

 þetta væri syndrefsing, þá gat enginn máttur varnað því, að hálf sóknin héldi  

 það og hlakkaði yfir því. Henni fannst því stundum eins og hún væri þreytt eða  

 slitin, þegar hún horfði á drenginn, og óskaði, að hann væri dáinn, ekki að hann 

 dæi núna, en væri dáinn fyrir löngu. Aftur fannst henni hina stundina, þegar 

 hann þurfti hjálpar við, að hún vildi ekki missa hann, því að í rauninni hafði það 

 ekki verið henni nándarnærri jafnmikil sæla og sigur, að hugga neitt hinna 
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 barnanna eins og þennan mállausa og meyrlynda aumingja dreng. En hún vildi 

 vera einsömul með honum, þar sem enginn vissi að hún var móðir hans. 

 Einhversstaðar langt í burtu (Reynir Berg Þorvaldsson, 2010:11).  

Þegar stuttsagan um Sigurð er lesin má sjá það viðhorf sem hann lifði við. Endurspeglar 

það að öllum líkindum það viðhorf sem flestir heyrnarlausir einstaklingar upplifðu á 

þessum tímum. Viðhorf móður Sigurðar er að einhverju leyti sorglegt en á sama tíma má 

ef til vill sjá ákveðna fegurð. Svo virðist sem samfélagsleg skömm hafi haft mikil áhrif á 

það hvernig tilfinningar hún bæri til sonar síns. Miðað við þessi skrif virtist hún elska barn 

sitt en á sama tíma skammast sín fyrir það. Viðhorf samfélagsins virtist hafa sterk áhrif á 

upplifanir hennar sem móður en það viðhorf beindist að því að heyrnarlausir væru byrði 

á samfélaginu. Voru þau börn talin vera ólán, syndarefsing og að þau ætti að einangra 

frá samfélaginu. Viðhorf sem þessi geta að öllum líkindum verið stór áhrifavaldur í mótun 

sjálfsmyndar þeirra einstaklinga sem fyrir því verða. Eins og fram kom í kaflanum um 

sjálfsmynd eru ýmsir þættir sem hafa áhrif á mótun sjálfsmyndar, en þar á meðal er sú 

upplifun sem þú færð af því hvernig aðrir sjá þig sem persónu og hvert álit annara á þér 

er. Þessir þættir eru, augsjáanlega, mjög neikvæðir í garð Sigurðar mállausa og má því 

ætla að á þessum tímum hafi sjálfsmynd hans verið verulega slæm. Fram kemur í 

smásögunni að hann hafi verið mjög einangraður. Að lokum fær Sigurður þó tækifæri á 

menntun og í kjölfarið afsannar hann þá hugmynd sem fólk hafði um hann. Hafði hann 

verið talinn seinn til og heimskur. Menntun heyrnarlausra er því mikilvægur þáttur í 

baráttu þeirra fyrir jöfnum rétti og bættu viðhorfi. Nánar verður fjallað um 

menntunarsögu heyrnarlausra barna á Íslandi í næsta kafla.  

 

2.2. Menntun döff barna á Íslandi 
 

Menntunarsaga heyrnarlausra á Íslandi hefst árið 1867 þegar Páll Pálsson var skipaður 

fyrsti mál – og heyrnleysingjakennarinn. Fyrir aðkomu Páls Pálssonar að menntun 

heyrnarlausra barna var kennslu þeirra lítið sem ekkert sinnt á Íslandi. Íslenskum 

heyrnarlausum börnum var komið fyrir í hinni Konunglegu mál – og 

heyrnleysingjastofnun í Kaupmannahöfn frá árunum 1820-1867. Þrátt fyrir að um 24 

börn hafi verið við nám í Kaupmannahöfn kemur fram í nemendaskrám og skýrslum að 
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nöfn Íslendinga sem lögðu stund á nám við skólann á tímabilinu 1820-1867 hafi verið 35 

talsins. Eftir að séra Páll lést tóku nokkrir prestar við kennslu heyrnarlausra þar sem 

stuðst var að mestu leyti við táknmálsstefnuna (Sjá Reynir Berg Þorvaldsson, 2010). 

Skólinn flutti að lokum til Reykjavíkur árið 1909 og var gerður að ríkisskóla undir stjórn 

Margrétar Th. Rasmus (Gunnar Salvarsson, 1995:44). Það var svo eftir að Margrét tók 

við sem skólastjóri að kennsluaðferðir hófu að breytast. Í fyrstu var notast við 

táknmálsstefnuna en árið 1922 sigldi Margrét til Danmerkur þar sem hún lærði nýja 

kennsluaðferð, Mund-Haand-system, eða Munn-Handar-kerfið. Sú aðferð var byggð á 

því að nemendum var kennt að tala en á sama tíma áttu þau að sýna með 

handahreyfingum þau hljóð sem erfiðast var að lesa af vörum. Munn-Handar-kerfið var 

því blanda af frönsku aðferðinni og þeirri þýsku. Sú þýska var undir áhrifum 

raddmálsstefnu. Þessi kennsluaðferð átti eftir að verða ríkjandi í kennslu heyrnarlausra.  

Þegar Brandur Jónsson tók við forstöðu Heyrnleysingjaskólans haustið 1944 urðu 

strax miklar breytingar á starfssemi skólans. Fólst sú stærsta í því að tekin var upp ný 

kennslustefna. Kennslustefnan kallast raddmálsstefna og var nemendum bannað að 

nota bendingar eða aðrar leiðir en að tala og lesa af vörum. Raddmálsstefna hafði verið 

ríkjandi í kennslu heyrnarlausra um heim allan alveg frá 1880. Þá hafði táknmálsbann 

verið ákveðið á ráðstefnu kennara heyrnarlausra í Mílanó (Gunnar Salvarsson, 1995:46-

47). Þessi stefna var því fremur sein að berast til Íslands því fram til þessa hafði 

táknmálsstefnan verið ríkjandi í kennslu heyrnarlausra, allt þar til Margrét Th. Rasmus 

hóf innleiðingu á blöndun á talmáli og táknmáli árið 1922 (Reynir Berg Þorvaldsson, 

2010). Á þeim tíma sem Brandur var skólastjóri Heyrnleysingjaskólans var talið að 

heyrnarlausum væri fyrir bestu að læra að tala og lesa af vörum. Ekki er ólíklegt að 

Brandur hafi meint vel með kennsluaðferð sinni en í dag eru menn hinsvegar sammála 

því að raddmálsstefnan hafi haft mjög neikvæð áhrif á líf og menntun heyrnarlausra (Sjá 

t.d. Ladd, 2003 og Reynir Berg Þorvaldsson, 2010). Undir lok stjórnartíðar Brands hafði 

hann gefið eftir í áherslu sinni á varalestur og raddmál. Táknmál var því farið að nota í 

auknum mæli í Heyrnleysingjaskólanum. Árið sem Brandur lét af embætti, 1981, var 

hann orðinn þeirrar skoðunar að nauðsynlegt væri að kenna ungum börnum táknmál því 

án þess gætu þau ekki tjáð sig (Reynir Berg Þorvaldsson, 2010:63-64).  
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Skólaárið 1978-1979 gerðu nemendur Heyrnleysingjaskólans uppreisn gegn 

raddmálsstefnunni en sú kennsluaðferð var enn ríkjandi á þeim tímum. Hófst uppreisnin 

í kjölfar þess að börnin áttu að flytja frásögn um ákveðið námsefni á blöndun raddmáls 

og táknmáls. Nemandi einn fékk leyfi fyrir því að notast eingöngu við táknmál í sinni 

frásögn og þegar það spurðist út til annara nemenda urðu miklar deilur. Upphófust 

mótmæli þar sem nemendur fóru í kennsluverkfall. Færðu þeir stóla og borð úr 

kennslustofum fram á gang þar sem þeir sátu með krosslagðar hendur. Eftir tilraunir 

kennara til að stöðva þessa aðgerð var boðað til fundar. Lauk fundinum með þeirri 

niðurstöðu að nemendur mættu halda erindi sín eingöngu á táknmáli. Eftir verkfallið 

varð ákveðin viðhorfsbreyting innan Heyrnleysingjaskólans og farið var að nota táknmál 

í meira mæli við kennslu en áður. Yngri kennarar skólans voru jákvæðari gagnvart notkun 

táknmáls í kennslunni og höfðu barist fyrir málstað nemenda á þessum örlagaríka 

kennslufundi í kjölfar mótmælanna. Brandur Jónsson helgaði líf sitt kennslu og 

réttindabaráttu heyrnarlausra í 37 ár en hann lét af störfum 1. september 1981. Lést 

hann svo ári síðar, þann 12. september árið 1982, 70 ára að aldri (Reynir Berg 

Þorvaldsson, 2010:76-77).   

Guðlaug Snorradóttir tók við af Brandi Jónssyni sem skólastjóri 

Heyrnleysingjaskólans. Þegar hún hafði verið skipuð skólastjóri innleiddi hún 

kennsluaðferð sem kallaðist ,,alhliða boðskipti“. Sú leið gekk út á það að nota allar 

mögulegar boðleiðir til þess að koma námsskrá almenna grunnskólans til skila. Þessi 

aðferð byggði á því að leyfa allar leiðir til samskipta. Þar á meðal varalestur, skrift, 

fingrastafróf, tákn og tal. Raddmálsstefnan var þó enn sú hugmyndafræði sem kennslan 

var byggð á en táknmál var ekki lengur bannað (Reynir Berg Þorvaldsson, 2010:78). Árið 

1986 tók Gunnar Salvarsson við af Guðlaugu en hann hafði verið kennari við skólann frá 

árinu 1976. Gunnar beitti sér fyrir aðlögun skólastarfssins að tvítyngdri námsskrá með 

viðurkenningu á því að táknmál væri móðurmál heyrnarlausra. Taldi Gunnar táknmál 

vera lykil heyrnarlausra barna til þroska ásamt öllu námi sem þau síðar hlytu, bæði í 

íslensku og öðrum námsgreinum. Var því lögð áhersla innan skólans að börnin næðu 

fullkomnu valdi á táknmáli og ritmáli þjóðtungunnar. Börnin áttu að geta tjáð sig 

reiprennandi á táknmáli ásamt því að geta lesið íslenska texta (Reynir Berg Þorvaldsson, 

2010:79-80). Gunnar var skólastjóri Heyrnleysingjaskólans í 10 ár en hann sagði starfi 
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sínu lausu árið 1996 í mótmælaskyni. Var hann að mótmæla ákvörðun 

menntamálaráðherra á því að veita Öskjuhlíðarskóla afnot af húsnæði 

Samskiptamiðstöðvar heyrnarlausra og heyrnarskertra sem staðsett var þá á lóð 

Heyrnleysingjaskólans. Taldi Gunnar svo að með því að fá annan nemendahóp inn á lóð 

skólans hafi táknmálsmumhverfi hans ekki lengur verið til staðar. Gunnar mælti einnig 

til að nafni skólans yrði breytt. Taldi hann að ,,leysingja“ endinguna í nafninu bæði 

niðrandi og neikvæða. Kosið var því á milli tveggja nafna, Vesturhlíðarskóla og 

Leynimýrarskóla og varð sá fyrrnefndi fyrir valinu (Reynir Berg Þorvaldsson, 2010:81-82). 

Það fór svo að lokum að Vesturhlíðarskóli var sameinaður Hlíðarskóla og þann 1. 

september 2002 féll þar með elsti sérskóli landsins inn í almenna skólakerfið undir 

heitinu Hlíðarskóli (Reynir Berg Þorvaldsson, 2010:93). 

 

2.3. Sjálfsmynd döff 
 

Hver er ég? Hverjir erum við? Hvert er ég að fara? Hvert erum við að fara? Og um hvað 

snýst lífið? Allar þessar spurningar telur Breivik (2005:1) vera mikilvægar þegar 

hugtakinu um sjálfsmynd er velt fyrir sér. Telur hann sjálfsmynd vera snúið hugtak sem 

erfitt er að skilgreina á einn hátt. Feli hugtakið í sér bæði leit einstaklingsins í að vera 

eins og hinir en jafnframt aðgreina sig frá öðrum á sama tíma. Taldi Breivik einn af helstu 

lærdómum sínum í döff rannsóknum vera sá að frasinn ,,að vera heima á meðal 

ókunnugra“ (e. being at home among strangers) (Schein, 1989, tilvitnað eftir Breivik, 

2005:1), falli algjörlega að hugmyndum hans um sjálfsmynd döff. Frasinn er byggður á 

því sem döff hafa lengi haldið fram og talað um, en það er að döff slíti gjarnan tengslum 

við uppruna sinn (heyrandi fjölskyldu t.d.) í leit að lífi á meðal jafningja, þ.e.a.s. döff. 

Styður þetta við þá myndlíkingu að líf döff sé oft byggt á hugmyndinni um vegferð lífsins 

(e. life is a journey) (Lakoff og Johnson, 1980). Talið er að döff myndi ekki endilega tengsl 

og samskipti við þá sem eru þeim næst líkamlega séð heldur andlega. Sú hugsun hefur 

oft aðgreint döff frá þeim heyrandi þar sem heyrandi eru til að mynda oftar í sambandi 

við þá sem eru þeim næst landafræðilega séð. Döff hafa myndað tengsl við aðra döff 

óháð vegalengdum á milli þeirra þar sem táknmálið, sagan og menningin er sterkt afl í 

þeim tenglsum. Því hefur áhersla verið lögð á að sjálfsmynd döff sé byggð á vegferð (e. 
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routes) fremur en uppruna (e. roots) (McCrone, 1998:34, tilvitnað eftir Breivik, 2005:2). 

Sjálfsmynd döff er því talin vera í stöðugri breytingu, á vegferð og nemi aldrei staðar. Ef 

hún myndi nema staðar væri það eingöngu tímabundið (Breivik, 2005:2). 

 Döff segjast oft eiga tvær fjölskyldur, annars vegar hina líffræðilegu og hins vegar 

döff fjölskyldu. Samkvæmt lífsreynslusögum úr bókinni Deaf Identities in The Making, 

eftir Breivik (2005), kemur fram að viðmælendur hans myndu vilja sterkari tengsl við 

samfélag döff. Algengt var einnig að döff einstaklingar hafi fundist þeir vera frábrugðnir 

heyrandi fjölskyldumeðlimum og skynjuðu ekki alltaf sömu tengsl og heyrandi 

fjölskyldumeðlimir virtust finna fyrir (Breivik, 2005). Ástæðuna fyrir þessu taldi Breivik 

mögulega vera skortur á táknmálskunnáttu fjölskyldumeðlima. Döff börnin gengu oft 

ekki í sama skóla og heyrandi systkini þeirra og voru því ef til vill ekki í eins miklu 

samskiptum og heyrandi systkinin. Döff einstaklingar geta hins vegar fundið fyrir 

fjölskyldutengslum við aðra táknmálstalandi einstaklinga, þó þjóðernið hafi ekki 

endilega verið það sama Taldi Breivik það ekki síst vera vegna þess að þau höfðu 

svipaðan bakgrunn og lífsreynslu (Breivik, 2005:2). Þrátt fyrir að táknmál séu ekki 

alþjóðleg ganga samskipti döff fólks frá mismunandi löndum iðulega nokkuð vel. Þegar 

döff hittir aðra döff einstaklinga frá öðru þjóðerni reynir það að laga erlend táknmál að 

sínu. Einnig styðjast þau stundum við alþjóðleg tákn (e. international signs). Döff fólk 

deilir oft sameiginlegri sýn á reynslu sína sem leiðir til gagnkvæms skilnings á því hver 

þau eru og fyrir hvað það stendur (Breivik, 2005).   

 Wrigley (1996:104) sagði að sjálfsmynd döff væri ekki eingöngu byggð á 

táknmálinu heldur einnig því hvar þú stendur innan samfélagsins og hvernig samskiptum 

við aðra væri háttað. Líkti hann þessu við borgararéttindi (e. citizenship) út frá 

samfélagslegum viðhorfum. Woolley (1991:223) taldi að þegar lesnar væru bækur um 

sjálfsmynd heyrnarlausa og heyrnarskerta væru einungis sýndar þær hliðar að skortur á 

sjálfsmynd væri byggð á heyrnarleysinu sjálfu. Einblýnt væri einungis á þá 

læknisfræðilegu hindranir, þ.e.a.s skort á heyrn, en ekki á þau samfélagslegu viðhorf sem 

döff verða fyrir. Sagði hún samfélagið fast í því að flokka heyrnarlausa sem fatlaða 

einstaklinga út frá læknisfræðilegum skilyrðum en ekki út frá döff sem 

málminnihlutahóp sem hefði sína eigin menningu og tungumál. Taldi hún því döff vera 

félagslega, sálfræðilega og stjórnmálalega (e. politically) kúgaðan hóp.  



22 
 

Menning döff fólks er án landamæra því á milli döff einstaklinga eru órjúfanleg bönd 

hvar sem þeir eru staddir í heiminum. Eru þau óháð trúarbrögðum, þjóðerni og 

skoðunum. Menning döff fólks er fólgin í sérstöðu þeirra og  á rætur að rekja til 

táknmálsins. Táknmálið erfist ekki frá kynslóð til kynslóðar eins og til að mynda íslenskan. 

Hjá döff fólki lærist táknmálið sjaldnast innan fjölskyldunnar heldur í samfélagi döff fólks. 

Döff manneskjur líta frekar á sig sem málminnihlutahóp (Valgerður Stefánsdóttir, 2005). 

Taldi Valgerður (2005:84) táknmálið vera það sem sameinar döff. Sagði hún það samofið 

menningarsamfélagi döff og binda það saman. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar 

Valgerðar (2005) á málsamfélagi heyrnarlausra er táknmál og heyrnarleysi samofið 

persónu og sjálfsskilningi döff einstaklinga, sem líta á að döff fólk myndi sérstakt 

menningarsamfélag. Rannsóknin leiddi í ljós að íslenskt táknmál nyti talsvert minni 

virðingar en íslenskan. Töldu þátttakendur þetta hafa neikvæð áhrif á sjálfsmynd og 

sjálfsvirðingu þeirra. Bentu niðurstöður því til þess að stöðu íslenska táknmálsins þurfi 

verulega að styrkja til þess að fólk sem talar táknmál njóti jafnréttis og geti tekið 

eðlilegan þátt í samfélaginu (Valgerður Stefánsdóttir, 2005:2). Taldi Valgerður þetta eiga 

sérstaklega við um stöðu táknmálsins innan skólakerfisins. Málnefnd um stöðu íslensks 

táknmáls var skipuð á Alþingi (lög, nr. 61/2011) í kjölfar nýrrar lagasetningar um m.a. 

stöðu íslenska táknmálsins. Í skýrslu málnefndar, sem gefin var út þann 7. júní 2015, kom 

fram að íslenska táknmálið væri í útrýmingarhættu og að staða þess væri verulega slæm. 

Taldi málnefndin slæmt að heyrnarlaus börn kæmust ekki í snertingu við íslenskt 

táknmál, þar sem málið væri skólamál barnanna, ásamt því að möguleikar á að læra 

táknmálið heima væru einnig verulega skertir. ,,Ástæðan er sú að það á að reyna að 

mennta þau án aðgreiningar, í sínum heimaskólum. Raunin er hins vegar sú að skóli án 

aðgreiningar aðgreinir heyrnarlaus börn frá máli og menntun. Hann er á kostnað ÍTM 

málumhverfis, börnum er ekki veitt þjónusta á grundvelli ÍTM líkt og lög nr. 61/2011 eiga 

að tryggja“ (Málnefnd um íslenskt táknmál, 2015:8). Taldi nefndin að ef íslenskt táknmál 

yrði ekki kennt sem fyrsta mál í málumhverfi muni málhöfum og ungum málnotendum 

halda áfram að fækka. Til þess að íslenska táknmálið geti verið jafnrétthátt íslensku, líkt 

og lög nr. 61/2011 kveða á um, þarf að framfylgja núgildandi lögum í verki og snúa við 

þeirri þróun sem blasir nú við. Telur nefndin að opna þurfi sérskóla fyrir heyrnarskert, 

heyrnarlaus og daufblind börn þar sem táknmál er kennslumálið (Málnefnd um íslenskt 

táknmál, 2015:9). Sérskólar fyrir heyrnarlaus og heyrnarskert börn spila stórt hlutverk í 
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mótun menningar döff. Með tilkomu menningarinnar sem sprottin var af táknmálinu 

varð sjálfsmynd döff einnig betri. Í rannsókn Valgerðar (2005:97) taldi einn viðmælandi 

hennar að útskýringar á heiminum færu fram í gegnum mál. Það gerðu einnig félagslegu 

samskiptin og þátttakan í menningarsamfélaginu. Þess vegna er málið talið vera 

nauðsynlegt til þess að festa rætur í menningarsamfélaginu. Gregory o.fl. (1995) unnu 

að langtímarannsókn á döff börnum, unglingum og fjölskyldum þeirra og voru 

niðurstöður þeirra sambærilegar niðurstöðum Valgerðar (2005). Þar kom fram að 

stærsta vandamál barnanna var að ráða ekki við samskiptin í hóp. Með því misstu þau af 

óformlegum upplýsingum sem varð til þess að börnin fóru á mis við að skapa sér 

þekkingu á félagslegum venjum og félagslegri þátttöku sem leiddi síðan til félagslegrar 

einangrunar þeirra (Gregory o.fl., 1995). Fleiri fræðimenn hafa komist að því sama. Telja 

þeir döff einstaklinga ekki ná þeirri félagslegu og menningarlegu þekkingu sem heyrandi 

börn og fullorðnir fá úr umhverfi sínu. Má þar nefna Susan B. Foster (1998), doktor í 

sérkennslu, en hefur hún gert 11 eigindlegar rannsóknir sem byggja á reynslu döff af 

samskiptum við heyrandi samfélag. Viðtölin eru byggð á 150 döff einstaklingum. 

Niðurstöður Foster sýna fram á að döff fólk er almennt einangrað innan heyrandi 

fjölskyldu sinnar. Í ljós kom að döff einstakingar finna bæði fyrir félags – og námslegri 

einangrun innan almenna skólakerfis. Einnig standa þau utan fyrir í félagslífi og 

fagumræðum í starfi. Á þetta við um fundi, óformlega umræðu og spjall á vinnustað 

þeirra. Tengsl við aðra döff virtist þó skipta sköpum og kom oft í stað fjölskyldutengsla. 

Á meðal döff var að finna vináttu, upplýsingar, raunverulegar samræður og samfélag. 

Einn viðmælandi rannsóknar minnar sagði frá þessum þáttum út frá sjónarhorni 

menningar döff. Taldi hann langar kveðjustundir til að mynda einkenna menningu þeirra, 

ekki síst vegna þess að á meðal þeirra fengju þau upplýsingar um þá þætti sem þau fóru 

á mis við í heyrandi samfélagi. Greindi viðmælandinn frá dæmi út frá þessari kenningu. 

Sagði hann að þegar hann hitti döff félaga og spilaði með þeim fótbolta voru 

sturtuferðirnar eftir æfingu svo langar að húsvörðurinn var sífellt að reka á eftir þeim, 

pirraður yfir ,,hangsinu“. Ástæðuna fyrir þessum löngu sturtuferðum taldi viðmælandinn 

vera þessi mikla þörf fyrir gagnkvæm samskipti og upplýsingar. Húsvörðurinn þekkti ekki 

menningu döff og gat því ekki gert sér grein fyrir mikilvægi þessa stunda. Í hans augum 

snerust sturtuferðir að öllum líkundum um að drífa sig inn og út til þess að þrífa sig. Hjá 
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döff snerist þetta um félagsleg tengsl og  gagnkvæm samskipti til að deila upplýsingum 

sín á milli.   

 Kristjana Mjöll Sigurðardóttir (2016) gerði eigindlega rannsókn um barnæsku 

döff og við hvaða aðstæður þau bjuggu við á uppvaxtarárum sínum. Tekin voru viðtöl við 

átta döff einstaklinga þar sem persónuleg reynsla þeirra og frásögn var meginþema. 

Leiddi rannsóknin í ljós að þátttakendur hennar hafi fjarlægst smátt og smátt hinn 

heyrandi heim og mynduðu sterkari tengsl við aðra döff einstaklinga. Algengt var að 

þessar breytingar hafi átt sér stað strax í æsku þeirra þegar kröfur um meiri samskipti í 

leikjum hófust. Algengt var að ef foreldrar og systkini þátttakenda tileinkuðu sér ekki 

táknmál leiddi það til hindrana í samskiptum og hafði jafnvel áhrif á fjölskyldutengsl 

viðkomandi. Viðmælendur Kristjönu voru spurðir að fyrstu reynslu og minningu af því að 

hafa búið í Heyrnleysingjaskólanum. Kom í ljós að fjarlægðin frá fjölskyldunni reyndist 

erfið fyrir lítið barn sem gerði sér ekki fulla grein fyrir atburðunum, rétt eins og einn 

viðmælandi rannsóknar minnar upplifði. Niðurstöður rannsónar Kristjönu voru þær að 

viðmælendur töldu forsenduna fyrir vellíðan og velfarnaði í þeirra lífi vera áhersluna á 

að döff fólki sé tryggt aðgengi að táknmáli í öllum aðstæðum, hvort sem það er á heimili 

sínu, í vinnunni eða félagslífinu. Ef hugað er að þessum þáttum og tryggt að þeim sé fylgt 

eftir töldu viðmælendur sig standa jafnfætis heyrandi fólki. Táknmálið er þeim 

nauðsynlegt til þess að skilja umhverfi sitt og taka þátt í samfélaginu til jafns við aðra. 

Því er hægt að segja að án táknmálsins séu döff einstaklingar sviptir þessum mikilvægu 

þáttum.  

Í ritgerð Kristjönu Mjallar Sigurðardóttur (2016:110) kom fram að  

Heyrnleysingjaskólinn hafi verið talinn vagga menningar döff á Íslandi en eftir að honum 

var lokað hafi Félag heyrnarlausra tekið við keflinu í menningarlegu tilliti. Félagið vinnur 

að jafnrétti heyrnarlausra í samfélaginu á grundvelli táknmáls. Vinnur félagið að því að 

styrkja stöðu íslenska táknmálsins sem móðurmáls ásamt því að upplýsa um menningu 

döff. Einnig er áhersla á að efla sjálfsvitund döff og hvetja það til þátttöku í samfélaginu 

(Valgerður Stefánsdóttir, 2005:65.). Það mætti því segja að með Félagi heyrnarlausra sé 

verið að stuðla að og ýta undir bætta sjálfsmynd döff.  

  



25 
 

Í Edwards og Crocker (2008) kemur fram að börn sem hafa ekki orðaforða eða 

málskilning hafi takmarkaðan skilning á því hvað verið er að biðja þau um, hvernig gera 

eigi ákveðna hluti og hvaða afleiðingar vissar gjörðir hafi í för með sér. Þetta hefur verið 

talið algengt hjá heyrnarlausum börnum sem fæddust inn í heyrandi fjölskyldu og höfðu 

ekki aðgengi að táknmáli fyrstu ár sín. Ef samskipti milli foreldra og barna eru ekki 

gagnkvæm getur verið flókið að setja börnunum uppeldisleg mörk (Kristjana Mjöll 

Sigurðardóttir, 2016:35). Samkvæmt Edwards og Crocker (2008) benda rannsóknir á að 

heyrnarleysi geti haft áhrif á félags – og tilfinngaþroska barna, velgengni í skóla og 

hæfileikann til að mynda vináttu – og tilfinningatengsl við aðra. Eins og fram hefur komið 

í þessari ritgerð eru félagsleg tengsl mikilvægur áhrifaþáttur í mótun sjálfsmyndar 

einstaklinga. Nauðsynlegt er að börn hafi möguleikann á samskiptum til þess að geta 

stofnað til vináttutengsla. Sjálfsmynd döff er því nátengd menningu þeirra og ekki síst 

táknmálinu.  

Eins og fram hefur komið í þessari ritgerð er saga heyrnarlausra sveiflukennd og 

nauðsynlegt er að taka tillit til aðstæðna hverju sinni. Þá er til að mynda mikilvægt að 

gerð sé grein fyrir undir hvaða stefnu einstaklingarnir lifðu. Líklegt þykir að einstaklingar 

sem ólust upp undir strangri raddmálsstefnu, sem hafði í för með sér kúgun og einangrun 

(Sjá t.d. Ladd, 2003) hafi þróað með sér lakari sjálfsmynd en þeir sem ólust upp við 

táknmálsstefnu. Undir táknmálsstefnu var táknmálið samþykkt samskiptaleið 

heyrnarlausra í námi, starfi og innan samfélagsins. Þó er mikilvægt að gera sér grein fyrir 

því að þrátt fyrir að einstaklingar sem stunduðu nám í sérskólum undir 

raddmálsstefnunni, líkt og þátttakendur rannsóknar minnar gerðu, hafi þeir samt sem 

áður þróað mér sér sterk félagsleg tengsl við aðra döff nemendur. Þar hafi þau lært 

táknmálið ásamt því að læra inn á menningarsamfélag döff. Taldi einn viðmælandi að 

þrátt fyrir slæmar minningar út frá raddmálsstefnunni og samskiptavanda á milli kennara 

og nemenda séu góðar minningar ofarlega. Þær minningar varða vöggu menningar döff, 

táknmálið og félagsleg tengsl við aðra döff. Með þessum félagslegu tengslum og að finna 

fyrir því að vera á meðal jafningja er hægt að gera ráð fyrir því að sjálfsmynd þeirra hafi 

styrkst verulega.  

  



26 
 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um sjálfsmynd döff og mikilvæga áhrifaþætti. Með 

bættu viðhorfi er hægt að gera stöðu döff betri, til dæmis með auknu fjármagni í eflingu 

táknmálsumhverfis og menntunar döff. Það er því ljóst að menning, sjálfsmynd, 

tungumál, og aukið aðgengi að menntun, eru allt hugtök sem haldast í hendur. Á meðal 

döff eru þessi hugtök mjög mikilvæg í réttindabaráttum þeirra. Með aukinni menntun 

heyrnarlausra er verið að stuðla að bættum réttindum þeirra. Talsmenn döff hafa talað 

um mikilvægi menntunar heyrnarlausra og telja hana lykilinn að borgararéttindum og 

pólitískum viðhorfum þeirra (Robinson, 2010:6). Eins og áður kom fram mótast 

sjálfsmynd, viðhorf og hegðunarmynstur einstaklinga af félagslegu umhverfi þeirra og af 

þeim persónum sem þeir tengjast í sálfélagslegum samskiptum. Sjálfsmyndin mótast því 

af þeim skilaboðum sem einstaklingurinn nemur frá öðrum og skilgreinnir hann sig út frá 

því sem hann sér í augum annara (Sigrún Júlíusdóttir, 2002:52-53).  

Til þess að döff nái jafnstöðu og mannréttindum í samfélaginu hafa þeir valið þá 

leið að styrkja og efla menningarlega sýn á táknmálstalandi fólki. Rökin fyrir því eru þau 

að upp úr sterkum grunni táknmálssamfélagsins geti, á meðal döff, vaxið skilningur á 

eigin gildi. Auðveldara verður að skapa virðingu á meðal annara þegar sjálfsmat á 

þessum grunni styrkist og við það geta döff náð jafnstöðu í ráðandi samfélagi (Jankowski 

,1997:163-164).   
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3. Rannsóknin 
 

Í þessum kafla verður fjallað um rannsókn höfundar. Greint verður frá þátttakendum, 

framkvæmd rannsóknar, gagnasöfnun og greiningu og að lokum niðurstöðum. Skoðað 

verður hvort að niðurstöður samræmist því sem fræðimenn hafa talað um, þ.e.a.s. að 

vöggu menningar döff megi finna í heyrnleysingjaskólum (sjá Padden og Humphries, 

2005, Ladd, 2003 og Mindess, 1999:82-83). Einnig verður skoðað hvernig menning og 

viðhorf geta haft áhrif á sjálfsmynd einstaklinga. Nánari útskýringar á því hvað 

fræðimenn hafa talið um vöggu menningar döff má finna í kaflanum 4.1. Var vöggu 

menningar döff að finna í heyrnleysingjaskólum?.   

Rannsóknin byggir á eigindlegum opnum viðtölum. Þátttakendur rannsóknar 

stunduðu nám við skólann á tímabilinu 1968-1982, þegar Brandur Jónsson var skólastjóri 

og notaðist við raddmálsstefnuna. Eins og áður hefur komið fram hefur sú stefna verið 

talin kúgun og útilokun í garð döff. Áhersla verður lögð á að skoða mótun sjálfsmyndar 

döff með tilliti til menningar þeirra, félagslegrar stöðu, viðhorfi til heyrnarlausra og 

félagslegra tengsla. Allir þátttakendur rannsóknarinnar tilheyra menningarsamfélagi 

döff á Íslandi og hafa íslenskt táknmál fyrir móðurmál. Tekin voru viðtöl við þátttakendur 

þar sem fyrirfram ákveðnar spurningar voru settar fram með fyrirvara um að þeim gæti 

fjölgað og að samræður gætu breytt um stefnu. 

 

3.1. Markmið og mikilvægi rannsóknar 
 

Markmið rannsóknar er að veita innsýn í reynsluheim þátttakenda. Einnig er markmið 

höfundar að öðlast skilning á því hvernig Heyrnleysingjaskólinn var áhrifavaldur í upphafi 

menningar döff og hvernig upplifun þátttakendur höfðu af því að hitta önnur 

heyrnarlaus börn. Eins og áður hefur komið fram verður lögð áhersla á að fjalla um 

sjálfsmynd döff út frá nokkrum áhrifaþáttum. Höfundi finnst mikilvægt að koma 

sjónarhorni döff fram á ritað mál en heimildir um upplifanir og reynslu döff eru af 

skornum skammti. Ástæða þess gæti hugsanlega verið sú að táknmál hefur ekki ritmál. Í 

bókinni Daufir duga eftir Gunnar Salvarsson (1995:8) er fjallað um mannkynssögu 

heyrnarlausa og þá staðreynd að engar ritaðar heimildir um líf þeirra sé að finna. Vitnar 

Gunnar þá í orð Brands Jónssonar sem hann setti fram í tímaritsgrein sinni árið 1967: ,, 
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Sagan hefur lítt hirt um að geyma nöfn þeirra eða verk, enda erfitt fyrir þann, sem ekkert 

mál hefur, að láta sín getið að nokkru því, sem sagan teldi þess virði að geyma“. Ástæðan 

fyrir skorti ritaðra heimilda um líf heyrnarlausra áður fyrr gæti þó einnig verið vegna 

orðræðu frá ríkjandi viðhorfum sem hafa oft verið þau að heyrnarleysi sé fötlun sem 

nauðsynlegt sé að lækna svo að heyrnarlausir geti aðlagast heyrandi meirihlutanum. 

Með þessari orðræðu er stuðlað að enn frekari einangrun döff. Gefur orðræðan til kynna 

að menning þeirra sé einskis virði og að ekki sé nauðsynlegt að styðja við hana. Höfundur 

vill því koma á skilningi um að menning döff sé raunveruleg menning sem ber að virða 

og varðveita. 

Til að ná markmiðum rannsóknar voru þær spurningar sem lagt var af stað með 

og leitast svara til dæmis: Hver er þín fyrsta minning um þá tilfinningu sem þú fannst 

fyrir þegar þú mættir á nýja staðinn? (Heyrnleysingjaskólann), hver var þín upplifun að 

hitta aðra döff?, telur þú að Heyrnleysingjaskólinn hafi verið upphafspunktur þinn að 

döff menningu? (vagga menningar döff), telur þú að Heyrnleysingjaskólinn hafi verið 

partur af því að þú tilheyrir nú menningu döff? og hver er upplifun þín á viðhorfi 

samfélagsins til döff?.  

Njörður P. Njarðvík (1979) taldi það skipta miklu máli fyrir einstaklinginn í leit 

sinni að sjálfum sér að lesa bækur um þá tilveru sem hann mótast í. Því telur höfundur 

mikilvægt að auka við ritaðar heimildir um menningu og sögu döff. Þegar döff 

einstaklingur veltir sjálfsmynd sinni fyrir sér gæti verið mikilvægt fyrir hann að geta lesið 

um upplifanir annara einstaklinga sem hafa gengið í gegnum sömu reynslu og hann. 

Einnig gæti verið uppbyggjandi að fræðast um menningarsamfélag döff. Þessi rannsókn 

ætti því að vera jákvætt innlegg í sjálfsleit og sjálfsþekkingu minnihlutahópa eins og til 

að mynda samfélags döff. Tilgangur rannsóknar er einnig að auka skilning hjá hinum 

heyrandi meirihluta á einstaklingum sem búa við önnur menningarleg gildi í sama landi.  
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3.2. Þátttakendur og aðferð rannsóknar 
 

Ákveðið var að framkvæma eigindlega rannsókn til þess að kanna viðhorf og upplifanir 

fyrrum nema Heyrnleysingjaskólans. Rannsakandi vildi sjá hvernig menning döff hafi 

mótast í gegnum skólagöngu þeirra og hvort að þessir einstaklingar taki undir þá 

kenningu að vöggu döff menningar hafi verið að finna í Heyrnleysingjaskólanum. 

Höfundur tók viðtöl við þrjá heyrnarlausa einstaklinga sem höfðu verið nemendur við 

Heyrnleysingjaskólann á Íslandi á sama tímabili. Viðmælendur eru einnig fæddir á sama 

ári. Höfundur vildi kanna vöggu döff menningar út frá sjónarhorni fyrrum nemenda sem 

voru undir raddmálsstefnunni og urðu því þessir þátttakendur fyrir valinu. Bakgrunnur 

þátttakenda var skoðaður og voru þau til að mynda spurð hvort þau hafi kunnað táknmál 

áður en þau hófu nám við Heyrnleysingjaskólann og hvort að foreldrar þeirra  hafi verið 

heyrandi eða heyrnarlaus. Nauðsynlegt er að gera ráð fyrir ákveðnum breytum þegar 

rannsóknir eru framkvæmdar en ýmsar félagslegar breytur geta til að mynda haft áhrif 

á niðurstöður. Dæmi um þær breytur eru meðal annars aldur en eins og áður hefur 

komið fram voru viðmælendur á sama aldri. Uppeldi og heimilisaðstæður geta haft áhrif 

á niðurstöður en mikilvægt er að taka tillit til þess hvenær börnin komust í kynni við 

táknmál. Allir þrír viðmælendur áttu heyrandi foreldra en tveir þátttakendur áttu 

heyrnarlaust systkini. Hvað varðar aðgengi að táknmáli innan heimilis fyrir skólagöngu 

þeirra var hvergi talað táknmál. Eldra systkin eins kunni þó táknmál en það var sent á 

heimavist í Heyrnleysingjaskólanum svo þátttakandinn náði ekki tengslum við það sinn 

fyrr en hann fór sjálfur í skólann. Sá einstaklingur var fjögurra ára þegar hann var sendur 

á heimavistina í Heyrnleysingjaskólanum og tók því mjög illa á meðan hinir tveir 

viðmælandur bjuggu hjá foreldrum sínum og mættu eingöngu í skólann á daginn. Einnig 

er mikilvægt að greina frá því hvenær heyrn þeirra tapaðist en þátttakendur þessar 

rannsóknar fæddust allir heyrnarlausir.Tvær konur tóku þátt og einn karl.  
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3.3. Gagnasöfnun og greining 
 

Túlkaþjónusta var nýtt til þess að gefa spurningum og svörum nákvæm og greinagóð skil 

þar sem rannsakandi er heyrandi og svarendur döff. Svarendur gáfu rannsakanda leyfi 

fyrir hljóðupptöku til þess að hægt væri að greina viðtölin og skrá svör. Í Handbók í 

aðferðafræði rannsókna kemur fram að best sé að skoða hlutina í eðlilegu umhverfi 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013:232). Fóru því viðtöl fram í umhverfi sem viðmælendur 

þekktu til. Vegna annríkis eins viðmælenda var þó ákveðið að viðtalið við hann yrði 

framkvæmt í gegnum tölvu. Það viðtal fór fram á íslensku þar sem viðmælandi hefur góð 

tök á því tungumáli og tók þá ákvörðun sjálfur. Hinir tveir viðmælendur hittu 

rannsakanda og túlk inni á heimili þeirra þar sem settar voru fyrirfram ákveðnar 

spurningar. Spurningarnar voru þó opnar svo að svarendur hefðu tækifæri á að segja frá 

upplifunum sínum að eigin frumkvæði. Spurningalistinn var því settur fram til þess að ná 

fram ákveðnum svörum sem rannsakandi leitaðist eftir en viðmælendur höfðu tækifæri 

á að koma því sem þeir vildu til skila. Eftir að hafa tekið viðtal við einn þátttakanda í 

gegnum tölvu hafði rannsakandi aftur samband við viðmælenda til að spyrja fleiri 

spurninga. Tilgangur þess var að fá meiri dýpt og nánari upplýsingar um ákveðin svör. 

Með opnu viðtali gerði það rannsakanda kleift að hafa aftur samband við þátttakendur 

og nýttist það því mjög vel þegar rannsakandi leitaðist eftir frekari upplýsingum. 

Þátttakendurnir þrír voru mjög opnir fyrir viðtalinu og virtust ekki upplifa nein óþægindi 

á meðan á viðtölum stóð. Gerð var grein fyrir því að þátttakendur hefðu val um að svara 

spurningunum en ekki kom til þess að þátttakandi hafi neitað að svara. Viðtölin gengu 

því vel fyrir sig og er höfundur þakklát fyrir góð og fagleg viðbrögð þátttakenda við 

rannsókninni. Rannsakandi er einnig þakklát fyrir þá túlkaþjónustu sem hann hlaut, en 

túlkurinn var á vegum Samskiptamiðstöðvar heyrnarlausra og heyrnarskertra.  

 Viðtölin sem tekin voru upp á hljóðupptöku stóðu yfir í um 50 mínútur á meðan 

viðtalið við þriðja þátttakandann var gert í tveimur lotum í gegnum tölvu. Rannsakandi 

greindi hljóðupptökuna og umritaði hana yfir á ritað mál. Í meðfylgjandi skjölum má 

finna spurningalistann sem settur var fram. Þátttakendur verða ekki nafngreindir þar 

sem að samfélag döff er lítið og taldi höfundur því fyrir bestu að byggja viðtölin einungis 

á svörum viðmælenda, óháð því hverjir þeir væru.  
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Þegar upplifanir og viðhorf á að rannsaka getur verið erfitt að ákveða fyrirfram þær 

spurningar sem líklegastar eru til að veita þau svör sem leitast er eftir. Einstaklingar eru 

misjafnir og tjá sig á misjafnan hátt er því nauðsynlegt, þegar málefni sem þessi á að 

skoða, að vera með opinn hug og ekki vera búin að ákveða vissar niðurstöður eða svör 

fyrirfram. Í fylgiskjölum er að finna spurningarlistann sem settur var fram og svör 

viðmælenda.  

Viðtöl voru umrituð um leið og þeim hafði verið lokið og þegar gagnaöflun og 

skráningu var lokið hófst úrvinnsla og greining. Í fyrstu var notast við ,,opna kóðun“ sem 

felst í því að lesa öll gögn vel og vera opin fyrir öllu sem fram kemur. Tilgangurinn er að 

finna meginþemu en það eru þau atriði sem komast sterkast fram í gögnunum 

(Esterberg, 2002). Þegar þessu var lokið hófst svokölluð ,,markviss kóðun“, sem snýr að 

því að draga fram og flokka þau atriði sem tengjast þemunum (Esterberg, 2002). Með 

þessari aðferð fann rannsakandi út nokkur meginþemu og undirþemu sem þeim 

tengjast. Þau atriði sem rannsakandi lagði áherslu á voru: Vagga menningar döff í 

Heyrnleysingjaskólanum, upplifun af viðhorfum og sjónarhornum á heyrnarleysi, 

sjálfsmynd, lífsreynsla og minningar úr Heyrnleysingjaskólanum, tengsl við aðra döff og 

táknmál er undirstaða menningar döff.  

 

3.4. Viðtöl við þátttakendur 
 

Viðtöl við þátttakendur í rannsókninni verða nú greind þar sem tekin verða fyrir svör við 

mikilvægum spurningum rannsóknarinnar. Að þeim loknum verða niðurstöður ræddar 

út frá því sem um hefur verið fjallað í ritgerðinni. Einnig verður greint frá upplifunum 

þátttakenda af viðhorfum og hvaða áhrif þau geta haft á sjálfsmynd þeirra.  

Fyrsta spurningin sem sneri að upplifunum þátttakenda var: Hver er þín fyrsta minning 

um þá tilfinningu sem þú fannst fyrir þegar þú mættir á nýja staðinn? 

(Heyrnleysingjaskólann). Tekinn verður hluti úr svörum þriggja þátttakendanna og eru 

viðmælendur undir dulnefnunum Jón, Guðrún og Sigrún.  
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Sigrún hafði þetta að segja: 

 Fann að við værum jafningjar og gátum átt ánægjuleg og hindrunarlaus 

 samskipti vegna táknmálsins.  

Guðrún sagði:  

 Ég man rosalega lítið eftir því. Ég man eftir því að ég kom inn í skólann og ég 

 var ofboðslega óörugg. Ég var með dúkku og ég hélt alltaf á dúkkunni minni, ég 

 var alltaf með hana. Ég man rosalega lítið eftir hvernig þetta var þarna til að 

 byrja með, mjög lítið. Nema bara með þessa dúkku, ég var með hana mjög 

 lengi, alveg bara þangað til við fluttum yfir á nýja staðinn og þá sé ég á 

 myndum að dúkkan mín var ennþá með mér þannig að mér fannst mjög erfitt 

 að sleppa henni, þannig að kannski, já við fluttum yfir í, á nýja staðinn þegar ég 

 var kannski 8 ára þannig að fyrstu fjögur fimm árin, ég náttúrulega kunni ekki 

 táknmál. Þetta var bara erfitt. 

Jón mundi eftir því að þessi lífsreynsla hafi reynst honum erfið, hann hafði þetta að 

segja: 

 Já þetta var ekki auðvelt sko, það eru bara mjög slæmar minningar vegna þess 

 að ég var náttúrulega bara 4 ára og var slitinn frá fjölskyldunni og bara sviptur 

 þeim réttindum að fá að vera hjá foreldrum mínum og njóta fjölskyldulífsins og 

 ég var í skólanum alla virka daga, bara frá mánudegi til föstudags bara 4 ára 

 gamall og ég grét og grét og grét og grét og ég var ofsalega lengi alltaf að 

 jafna mig, ég held bara þangað til ég var svona 8,9 ára. Þá var þetta alltaf mjög 

 erfitt.  

 

Taka verður til greina að börnin voru einungis 4 ára á þessum tíma og því ekki hægt að 

gera ráð fyrir að þau muni mikið frá þessu tímabili. Þátttkendur voru næst spurðir að því 

hver upplifun þeirra hafi verið að hitta aðra döff. Sigrún hafði góða reynslu af því á 

meðan Guðrún mundi ekki mikið. Jón talaði einnig um að muna ekki eftir þessari upplifun 

þar sem hann var svo upptekin af eldri börnunum.  

Sigrún sagði:  

 Frábær og þar eignaðist ég vini, við skildum hvort annað og sjálfsmyndin 

 styrktist.  

Jón hafði þetta að segja: 

Já ég var náttúrulega 4 ára þegar ég kem þarna inn. Ég man ekki hvernig mér 

fannst, ég náttúrulega sá bróður minn og ég þekkti hann, og ég þekkti líka 

jafnaldra hans. En sko yngri krakkarnir þau kunnu ekki táknmál þannig ég elti 

svolítið stóru krakkana og ég var svolítið tekinn úr því alltaf og ég öskraði voða 
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mikið og fólk, krakkarnir voru bara óþægir, það voru engir sem voru altalandi á 

táknmáli það voru bara notaðar bendingar og einfalt mál. En svona eftir því sem 

maður kynntist krökkunum betur, kannski þegar maður var orðinn 7,6,7,8 ára, 

8,9 ára, þá voru allir orðnir betri í táknmáli og áttu miklu betra með að eiga í 

samskiptum en fyrst þá voru allir bara að nota bendingar og kennararnir töluðu 

bara og maður skildi ekki neitt. 

Guðrún bætti við að hún muni þó eftir matsalnum sem hafði verið í skólanum og sagði: 

 ég man eftir matsalnum. Sú upplifun, það voru svo margir þar inni, náttúrulega 

 eldri krakkarnir og við litlu krakkarnir og starfsfólkið og það var, ég man eftir 

 því, að koma inn í matsalinn, mjög margt. 

Jón sagðist einnig muna vel eftir matsalnum.  

Þátttakendur voru spurðir að því hvort þau teldu Heyrnleysingjaskólann hafa verið 

upphafið af döff menningu þeirra (vagga menningar döff). Allir þrír viðmælendur voru 

staðráðnir í þeirri kenningu og höfðu þetta að segja: 

Sigrún:  

 Að sjálfsögðu, engin spurning!  

Guðrún sagði:  

 Já. Mjög sterk vagga menningar döff. Vegna þess að þar fékk maður þessa 

 tilfinningu að tilheyra döff. 

Jón var sammála þessu og bætti við: 

 Já ég er alveg sammála því. Mjög sterkt. Og þarna hittist maður á haustin, að 

 þá kom maður alltaf aftur og fór að kjafta. Þegar maður var orðinn unglingur, 

 þá var orðið svo sterkt samband á milli allra, og það var bara mjög sterk döff 

 menning þarna í skólanum.   

 

Þátttakendur voru einnig spurðir að því hvort þeir töldu Heyrnleysingjaskólann vera 

þáttur í því að þau tilheyri nú menningu döff. Viðmælendur voru sammála því og höfðu 

Jón og Guðrún meðal annars þetta að segja: 

Guðrún:  

 Já. Já. Vegna þess að ef maður hefði verið í heyrandi skóla hefði maður ekki átt 

 neina menningu, ef maður hefði verið með einhverjum í heyrandi skóla. En af 

 því að maður var í döff skólanum að þá lærði maður samskiptin, hegðunina og 

 tengdist öllu þessu fólki, þannig já ég held það. 
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Jón talaði um góðar minningar þrátt fyrir slaka kennsluhættu innan skólans:  

 Já ég er alveg sammála því. Algjörlega. Þetta eru líka góðar minningar, en 

 náttúrulega því miður voru kennararnir mjög lélegir og maður hundsaði þá en 

 bara þessi samskipti við aðra döff, þó að kennararnir hefðu verið alveg 

 ömurlegir þá skipti það máli.  

 

Næsta spurning sem viðmælendur fengu var: Hver er upplifun þín á viðhorfi 

samfélagsins til döff? Þátttakendur voru allir sammála því að viðhorfið hafi verið slæmt 

og sé að vissu leyti enn ekki nógu gott.  

Guðrún:  

 Það er sorglegt í raunnni, sorglegt viðhorf. Vegna þess að við erum svo fá. Að ég 

 held sko, að ég held sko til dæmis, í skólanum  þar sem krakkarnir eru í dag, ég 

 held að þau séu alltof fá til þess að skila einhverju, þetta er svo lítill hópur.  

Jón:  

 Mín skoðun er sú að skólakerfið fyrir döff er ónýtt. Vagga döff menningar er 

 horfin,  hún er horfin, þetta er búið, það er bara alveg farið, það hefur eyðilagt 

 allt útaf pólitíkinni, að gera svona sameiginlegan skóla. Og að setja alla  undir 

 sama hatt, það bara, þetta hefur bara skemmt alveg rosalega mikið. 

 

Sigrún talaði um að upplifa fáfræði og fordóma í sinn garð, þar sem orðræðan er sterk 

og byggir á því að döff einstaklingar geti ekki gert sömu hluti og aðrir. Sagði hún frá því 

hvernig þessir þættir höfðu áhrif á sjálfsmynd hennar: 

 Ég hef verið í eilífri baráttu við fáfræði fólks um málefni döff og menningu. Mér 
 finnst í dag að viðhorf samfélagsins til heyrnarleysis sé skárra en áður, en mætti 
 vera meiri umfjöllun um þetta. Mér finnst unga fólkið vera með betri viðhorf til 
 döff heldur en eldra. 

 

Sigrún talaði þá um þá tilfinningu sem hún hafði fundið við fáfræði og fordómum:  

 Niðurlægð. Til dæmis þegar ég sagðist vilja læra kennarann og 
 fornleifafræðinginn, þá sagði kennarinn við mig að það sé allt of erfitt fyrir mig 
 og ,,þú getur það ekki, að fara í háskólanám"  Ég var þá um 15 - 16 ára 
 gömul. Þá á þessum tíma var ekki til táknmálstúlkun, né enginn döff sem hafði 
 farið í háskólanám eða framhaldskóla nema iðnskóla. En í dag er ég með 3 
 prófgráður 
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Jón hafði svipaða sögu að segja um þessa orðræðu frá kennurum: 

 Já, já, bara eins og kennararnir í döff skólanum voru. Þeir voru með fordóma 

 gagnvart döff afþví þegar maður var að velta fyrir sér að maður myndi langa að 

 verða smiður eða lögfræðingur eða eitthvað.Lögfræðingur? þú getur ekki orðið 

 lögfræðingur, það er ekki hægt. Bíddu get ég ekki orðið lögfræðingur?. Nei þú 

 getur það ekki, þú getur ekki orðið lögfræðingur. Og maður gjörsamlega missti 

 móðinn og bara hugsaði: já ég verð bara að vinna við skúringar það sem eftir 

 er. Það var sko, það var svo neikvætt viðhorf og svo fljótir að segja nei þú getur 

 ekki, þú ert döff. Eins og það var einhvern tímann viðtal við einhverja foreldra í 

 sjónvarpinu. Og það var mjög athyglisvert. Það var Örn sem að var einu sinni 

 kennari í döff skólanum. Og hann sagði: Já það passar mjög vel fyrir döff að 

 vinna sem sjómenn. Það er eiginlega það sem passar best fyrir þá, að vinna sem 

 sjómenn. Og ég bara, mér fannst þetta ótrúlegt, ég var alveg gáttaður. 

 

Guðrún bætti við að viðhorfin hafi einmitt verið svona, og að þau hafi haft mikil áhrif á 

þau.   

 

Eftir að spurningum rannsakanda lauk voru þátttakendur spurðir að því hvort þeir vildu 

bæta einhverju við og hafði Jón til að mynda þetta að segja um upplifun hans á fáfræði 

og fordómum í sinn garð: 

 Ég til dæmis, hérna, varðandi fordóma. Eins og heyrandi hugsa oft ,,já bíddu 

 ætli döff geti gert þetta? Eða ætli döff geti unnið svona? Hvernig, bíddu, hvernig 

 er það  hægt?“. Sko mér finnst þetta svolítið niðurlægjandi. Það er svo misjafnt 

 hvernig fólk hugsar. Ég er núna til dæmis að smíða hús, hann er 25 ára sá sem á 

 fyrirtækið og honum finnst þetta ekkert mál. ,,Já heyrðu ertu til í að sýna mér 

 hvernig þú gerir þetta?“. Og hann er bara rosa jákvæður. Ég náttúrulega er eldri 

 en hann. En það er kannski, mér finnst kannski þeir sem eru eldri en ég finnst að 

 ég geti ekki. Þannig að þeir sem eru yngri eru tilbúnari að taka mér eins og ég 

 er. 

 

Jón og Guðrún töluðu um þá þætti sem einkenna döff menningu og hvernig þau litu á 

framtíð döff menningar og höfðu þetta að segja: 

Guðrún:  

 Sko, staðan í dag. Til dæmis með döff krakka sem eru í grunnskóla. Ég hef 

 áhyggjur af þeim. Í hvaða samfélagi þau tilheyri, hvaða fyrirmyndir þau hafi. 

 Vegna þess að þau þurfa að hafa, þau þurfa að geta mótað sér sjálfsmynd og 

 þau þurfa að geta átt sínar fyrirmyndir, velt fyrir sér hvað þau gætu orðið í 

 framtíðinni. Já til dæmis bara, eins og ef einhver döff fer á spítala. Það eru 
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 kannski foreldrar dánir og kannski lítil samskipti við systkini að þá er kallað á 

 aðra döff til að koma og við virkum eins og  fjölskylda, þessa einstaklings.  

Jón:  

 Og ég svona velti því fyrir mér, þegar við erum orðin gömul. Munum við hóa í 

 aðra döff til að hjálpa okkur eða hóum við í börnin okkar eða hvernig ætli það 

 verði? Ég veit ekki hvernig það verður í framtíðinni. 

 

Þátttakendur voru spurðir að því hvort þeir upplifðu fordóma frá læknum og annars 

konar fagfólks hvað varðar heyrnarleysi þeirra. Voru þeir allir sammála því að svo væri, 

að það væri enn ákveðið viðhorf þess efnis að heyrnarleysi þeirra þyrfti að lækna. Einn 

þátttakandi taldi fordómana koma frá flestu fagfólki, nema þeim sem hefðu þekkingu af 

menningu döff og táknmálinu.  

 

  



37 
 

4. Umræður og niðurstöður 
 

Eftir að hafa greint viðtölin kom í ljós að menning döff er þeim mjög mikilvæg. Allir 

þátttakendur voru sammála þeirri tilgátu sem lögð var fram í byrjun ritgerðar, að vöggu 

menningar döff hafi verið að finna í Heyrnleysingjaskólanum á Íslandi. Þessi niðurstaða 

endurspeglar það sem fræðimenn hafa sagt en nánar verður fjallað um það í næsta kafla. 

Allt virðist benda til að Heyrnleysingjaskólinn hafi verið áhrifamikill þáttur í mótun 

menningar döff á Íslandi og þar af leiðandi einnig í mótun sjálfsmyndar þeirra. Þær 

kenningar sem skrifað var um í ritgerðinni er varða þætti á mótun sjálfsmyndar bentu til 

þess að félagsleg staða, vinatengsl og menning væru allt mikilvægir og stórir 

áhrifaþættir. Þessa áhrifaþætti má meðal annars finna innan Heyrnleysingjaskólans á 

Íslandi ef marka má viðtöl við rannsakendur. 

 

4.1. Var vöggu döff mennningar að finna í heyrnleysingjaskólum? 
 

Ýmsir fræðimenn hafa haldið því fram að vöggu döff menningar megi finna innan 

heyrnleysingjaskóla. Töldu Padden og Humphries (2005) að þrátt fyrir að margir döff hafi 

búið stóran hluta bernsku sinnar á skólastofnunum sem voru oft á tíðum óvistlegar og 

með áþreifanlegum stofnanabrag hafi sú tilfinning sem döff höfðu verið sterk, að innan 

veggja stofnunarinnar hafi þau verið hluti af ákveðinni heild. Þar mynduðust tengsl milli 

döff barna og áttu þau í hindrunarlausum samskiptum á táknmálinu. Þau höfðu 

sameiginlega lífsreynslu og svipaðan bakgrunn. Sérskólar fyrir heyrnarlaus börn lögðu 

því grunninn að þeirri döff menningu sem þekkist í dag. 

 Júlía G. Hreinsdóttir (2006) telur að tungumál og menning séu tengd sterkum 

böndum sem ekki sé hægt að slíta í sundur. Þannig tilheyrir hvert tungumál ólíkri 

menningu sem tengir saman þá einstaklinga sem nota það mál. Döff mennnig er því sú 

menning sem myndast þegar heyrnarlausir koma saman, sem í flestum tilfellum var 

innan heyrnleysingjaskóla. Þangað komu börnin án þess að hafa sterkar málfyrirmyndir 

heima við, hittu eldri döff og lærðu málið. Þessa hluti telur Júlía vera eina af helstu 

ástæðunum fyrir því af hverju heyrnleysingjaskólar hafa oft verið kallaðir vagga döff 

menningar. Taldi hún þessa skóla verða stað þar sem frásagnir af reynslu og upplifunum 
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heyrnarlausra flyttust á milli einstaklinga. Með tilkomu nýs skólakerfis þar sem 

heyrnarlaus börn ganga í almennan skóla veltir Júlía fyrir sér hvernig þessi menning muni 

haldast og erfast milli kynslóða. Með tilkomu kuðungsígræðslu er einnig óljóst hvaða 

áhrif þær aðgerðir munu hafa á döff menningu. Stutt er síðan skóli án aðgreiningar og 

kuðungsígræðsla urðu hluti af samfélagi heyrnarlausra á Íslandi. Því er ekki hægt að spá 

fyrir um framtíð döff menningar á íslandi (Júlía G. Hreinsdóttir, 2006). Tveir þátttakendur 

rannsóknar minnar töluðu einnig um þessar breyttu aðstæður þar sem þau gáfu til kynna 

áhyggjur af framtíð menningar. Taldi einn viðmælandi sig vera handvissan um að með 

þessum nýju breytingum væri menning döff að deyja út. Annar viðmælandi sagði helstu 

ástæðuna fyrir því sennilega vera sú að með því að loka sérskóla fyrir heyrnarlausa væru 

döff einstaklingar ekki í sama umhverfi til þess að mynda tengsl. Einnig skorti sterkar og 

eldri málfyrirmyndir líkt og var þegar þátttakendur rannsóknarinnar stunduðu nám við 

Heyrnleysingjaskólann. Töldu þau þessa þætti vera forsenda fyrir því að döff menning 

gæti haldið áfram að þróast. Það var einnig mat Málnefndar um stöðu íslenska 

táknmálsins. Fram kom í kafla 2.4. Sjálfsmynd döff að nefndin væri fullviss um að íslenskt 

táknmál sé í bráðri hættu á að deyja út og með því muni menningarsamfélag döff einnig 

deyja. Málnefndin mælti til að stofnaður yrði aftur sérskóli fyrir heyrnarlaus, 

heyrnarskert og daufblind börn til þess að standa vörð um íslenskt táknmál og 

menningarsamfélag döff (Málnefnd, 2015:9).  

Ladd (2003) sagði að með tilkomu heimavistarskóla fyrir heyrnarlausa, sem hófu 

að rísa í Evrópu á átjándu öld, hafi samfélag döff farið að taka á sig mynd. Grunnur að 

menningu döff fólks, táknmálskunnáttu, þróun táknmáls ásamt almennri stefnumörkun 

í málefnum þeirra var lagður í heimavistarskólunum. Mindess (1999:82-83) taldi einnig 

sérskóla fyrir heyrnarlaus börn mikilvægan þátt í uppbyggingu menningar döff. Taldi hún 

börnin mynda mikilvæg tengsl innan heyrnleysingjaskóla. 

Þegar þátttakendur rannsóknar hjá höfundi voru spurðir að því hvort þeir teldu 

Heyrnleysingjaskólann hafa verið vöggu menningar döff voru þau öll sammála því að svo 

hefði verið. Einn þátttakandi sagði að með því að hafa hitt hin börnin hafi hann fengið 

þessa tilfinningu að tilheyra döff. Annar var mjög sammála því og taldi þessa tilfinningu 

mjög sterka. Hann talaði meðal annars um þann tíma þegar þau voru orðnir unglingar 

og hittu jafnaldra sína aftur eftir sumarfrí. Sagði hann sambandið hafa verið orðið mjög 
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sterkt og döff menningin þar af leiðandi sterk innan skólans. Einn viðmælandi var 

sannfærður um að ef hann hefði verið í heyrandi skóla hefði hann ekki tilheyrt neinni 

menningu. Döff menninguna lærði hann í Heyrnleysingjaskólanum þar sem þau mótuðu 

sér til að mynda ákveðnar samskiptareglur, hegðun og tengsl. Einn þátttakandi sagði að 

þrátt fyrir talmálsstefnuna og mjög lélega kennslu væru góðar minningar ofarlega. 

Tengjast þæt eingöngu þeim samskiptum sem hann átti við aðra döff. Taldi hann það 

eina sem skipti máli í annars erfiðum aðstæðum. Upplifun þriðja viðmælanda var einnig 

svipuð. Talaði hann um þá tilfinningu að hafa eignast vini, átt í samskiptum með 

táknmálinu, fundið fyrir því að vera jafningi en ekki undir og þar af leiðandi hafi 

sjálfsmyndin styrkst.  

Þátttakendur rannsóknar voru undir strangri raddmálsstefnu Brands Jónssonar. 

Það reyndist einum viðmælanda erfitt að vera sendur aðeins fjögurra ára gamall í 

heimavistarskóla undir stefnu þar sem einstaklingurinn gat ekki tjáð sig. Fann hann því 

fyrir miklu óöryggi. Tveir þátttakendur rannsóknarinnar sögðu að þegar þau hafi byrjað 

í skólanum tóku þau strax eftir því að eldri börnin höfðu góð tök á táknmálinu. Eftir að 

þeirra árgangur hóf skólagöngu undir talmálsstefnunni sást greinilegur munur á 

tengslum nemenda. Eldri nemendur áttu mun ríkari samskipti sökum þess að þau bjuggu 

yfir táknmálinu. Einn viðmælandi myndaði þó fljótlega sterk tengsl við eldri döff þar sem 

systkini hans var í þeim hópi. Það var ekki fyrr en á milli sjö eða níu ára sem hann fór að 

tengjast jafnöldrum sínum sem þá voru komin með betri tök á táknmálinu. Með tilkomu 

aukinnar táknmálskunnáttu mynduðust sterkari tengsl milli nemenda og út frá þeim 

tengslum spratt menning þeirra. Þrátt fyrir að táknmál hafi verið bannað innan skólans 

notuðu börnin það sín á milli þegar kennarar sáu ekki til. Það mætti því segja að 

táknmálið hafi verið mjög stór þáttur í mótun menningar döff. Gísli Pálsson sagði 

tungumálakunnáttu ekki eingöngu vera nauðsynlega til þess að kunna skil á ákveðnum 

orðaforða heldur væri hún einnig til þess gerð að skilja menningu og hugsunarhátt þeirra 

sem málið tala og mynda samfélagið. Tungumálið hefur áhrif á það hvernig við drögum 

fyrirbæri í dilka og komum skipan á þá. Gísli taldi menningu okkar ákvarða að nokkru 

leyti þá skipan er við komum á reynslu okkar og skynjun, og sagði hann tungumálið afar 

mikilvægan þátt í þessari mótun (Gísli Pálsson, 1978:49). 
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Lokaorð  
 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um menningu og sjálfsmynd döff. Greint var frá 

rannsókn höfundar sem byggð var á eigindlegum viðtölum við þrjá döff einstaklinga. 

Voru niðurstöður rannsóknar bornar saman við niðurstöður annarra fræðimanna. Í 

upphafi ritgerðar var lagt af stað við að leita svara um hvort vöggu menningar döff hafi 

verið að finna í Heyrnleysingjaskólanum og benda niðurstöður til þess að svo hafi verið. 

Einnig var greint frá nokkrum áhrifaþáttum sjálfsmyndar döff en þeir voru menning, 

vinatengsl, viðhorf og samfélagsleg staða. Niðurstöður benda til þess að þessir 

áhrifaþættir séu mikilvægir í mótun menningar döff. Án sérskóla fyrir heyrnarlausa getur 

verið erfitt að viðhalda þróun menningar döff. Að auki kom fram að með tilkomu skóla 

án aðgreiningar sé hugsanlega verið að stuðla að útrýmingu vöggu menningar döff. Ljóst 

er að til þess að varðveita íslenskt táknmál og menninguna sem af því er sprottið þurfi 

stjórnvöld að fylgja lögum eftir í verki. Telur málnefnd um stöðu íslenska táknmálsins 

það vera nauðsynlegt til þess að koma í veg fyrir útrýmingu ÍTM.  
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Viðauki  
 

Hér má finna spurningalista sem settur var fram við rannsókn höfundar. Svör 

viðmælenda munu ekki fylgja með þar sem trúnaður við þá og virðing var höfundi efst í 

huga. Framkvæmd voru opin eigindleg viðtöl þar sem viðmælendur fengu svigrúm til 

þess að koma skoðunum sínum á framfæri. Spurningarnar voru því eingöngu til þess að 

veita rannsakana upplýsingar um það sem leitast var eftir í rannsókninni. 

  

1. Á hvaða tímabili stundaðir þú nám við Heyrnleysingjaskólann? 

2. Hvað varst þú gömul/gamall þegar þú hófst skólagönguna? 

3. Voru foreldrar þínir heyrandi eða döff? 

4. Var talað táknmál inn á heimili þínu? 

5. Kunnir þú táknmál þegar þú byrjaðir í skólanum? 

6. Hver er þín fyrsta minning um þá tilfinningu sem þú fannst fyrir þegar þú mættir á nýja 

staðinn? (Heyrnleysingjaskólann) 

7. Hver var þín upplifun að hitta aðra döff? 

8. Telur þú að Heyrnleysingjaskólinn hafi verið upphafspunktur þinn að döff menningu? 

(vagga menningar?) 

9. Telur þú að Heyrnleysingjaskólinn hafi verið partur af því að þú tilheyrir nú menningu 

döff? 

10. Hver er upplifun þín á viðhorfi samfélagsins til döff? 

Auka spurning: Eruð þið þá með áhyggjur af þróun döff menningar? 

11. Finnur þú fyrir fordómum á meðal lækna og annars konar fagfólks hvað varðar 

heyrnarleysið? 

Auka spurning: Þið finnið enn fyrir pressu að þið ættuð að læknast? 

Spyrill: Ég er búin með spurningarnar. Er eitthvað sem þið viljið koma á framfæri? 

Auka spurning: Er menning innan döff samfélagsins ykkur mikilvæg? 

Spyrill: Eruð þið þá sammála því að það sé mikilvægt að döff börn hafi sterkar 

málfyrirmyndir sem tala táknmál? 

Spyrill: En er eitthvað annað sem ykkur finnst einkenna döff menningu frá menningu t.d. 

allra íslendinga? Eitthvað sem gerir menninguna ykkar sérstaka? 
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Spyrill: Þannig að þeir hafa fundið meiri tengsl við ykkur bara út af táknmálinu heldur en 

sína eigin þjóð? (út frá svörum viðmælenda um tengsl við aðrar þjóðir á döff íþróttamóti, 

þar sem annað land hvatti Ísland vegna þess að þau notuðu táknmál en landið þeirra var 

undir raddmálsstefnu) 

Spyrill: Svo þið náið alveg tengslum við aðrar þjóðir burt séð frá því þó þið talið annað 

tungumál, útaf táknmálinu? (út frá fyrri svörum viðmælenda um samskipti á döff 

íþróttamóti erlendis) 

Spyrill: Er táknmálið ykkar helsta sameiningartákn? 

Spyrill: Hefur það þá haft einhver áhrif á menninguna, óralisminn og allt það? (hvort 

raddmálsstefna og táknmálsbann hafi haft áhrif á menningu döff) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


