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Ágrip 

Þessi ritgerð er til BA-prófs í táknmálsfræði og táknmálstúlkun við Háskóla Íslands. 

Umfjöllunarefni hennar er hugtakið döff gróði sem kemur frá Bandaríkjunum þar sem það var 

búið til af kennurum við Gallaudet háskóla en sá skóli er fyrir heyrnarlausa. Í ritgerðinni 

verður leitast eftir því að svara hvernig íslenskt samfélag hefur tileinkað sér hugtakið. 

Eigindleg rannsókn var gerð til að svara því og voru tekin viðtöl við tvo einstaklinga sem 

tengjast samfélagi döff á ólíkan hátt þar sem þeir svöruðu þremur spurningum um hugtakið 

og þeirra upplifun á því. Niðurstöður leiddu í ljós að íslenskt samfélag hefur ekki tileinkað sér 

hugtakið líkt og í Bandaríkjunum vegna skorts á rannsóknum á hugtakinu og fræðslu á 

Íslandi. Döff samfélag á Íslandi hefur frekari þekkingu á hugtakinu en það hefur þó ekki náð 

að festast í menningu þeirra.  
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Inngangur   

Heyrnarlausir á Íslandi tilheyra málminnihlutahópi sem hefur þurft að takast á við það 

viðhorf í áraraðir að heyrnarleysi sé neikvætt og að ekkert gott geti komið af því. Hugtakið 

döff gróði sem nýlega sem búið var til  í Bandaríkjunum inniheldur nýja sýn á hugtakið 

heyrnarleysi þar sem horft er á þann gróða sem fylgi því að vera heyrnarlaus og að vera 

þátttakandi í menningu heyrnarlausra.  

 Í þessari ritgerð verður uppruni og tilgangur hugtaksins döff gróði skoðaður og verður 

kannað hvernig íslenskt samfélag hefur tileinkað sér það. Hugtakið verður útskýrt og næst 

verður fjallað um misrétti og kúgun heyrnarlausra í samfélaginu. Flokkun hugtaksins verður 

rædd og næst þeir flokkar sem gangast undir það. Lítil rannsókn var gerð á hugtakinu í 

íslensku samfélagi þar sem viðtöl voru tekin við tvo einstaklinga sem tengjast samfélagi döff 

á Íslandi og verða niðurstöður þeirra rannsóknar ræddar hér í lokin. Að lokum verða 

niðurstöður úr rannsókninni gerð skil ásamt umræðu. 
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1. Döff gróði 

Hugtakið Deaf Gain er nýyrði sem búið var til af Hansel Dirksen Bauman og Joseph J. 

Murray. Þeir eru kennarar við Gallaudet háskóla en sá háskóli er fyrir heyrnarlausa. Þetta 

hugtak hefur lítið verið notað enn sem komið er en Bauman og Murray ræða það í bók frá 

árinu 2007 sem nefnist: „Deaf gain: Raising The Stakes For Human Diversity“ þar sem þeir 

ritstýra köflum sem fjalla um hina ýmsu þætti Deaf Gain. Bauman og Murray vilja nota 

nýyrðið Deaf Gain í stað hugtaksins hearing loss og sýna þann vitsmunalega, skapandi og 

menningarlega gróða sem fylgir döff. Bauman og Murray telja að hugtakið hearing loss vísi í 

þann missi sem heyrandi einstaklingar  upplifa þegar þeir eru ekki opnir fyrir þeim gróða sem 

heyrnarlausir hafa að gefa (Bauman og Murray, 2007, bls.xxxviii). Hugtakið hearing loss 

hefur lengi verið litið neikvæðum augum í menningu heyrnarlausra. Það er talið vísa í það 

læknisfræðilega viðhorf þar sem litið er á heyrnarlaust fólk aðeins sem einstaklinga sem geta 

ekki heyrt og þarfnist lækningar. Bauman og Murray vilja því notast við hugtakið Deaf Gain 

en það vísar í það menningarlega viðhorf þar sem litið er á heyrnarlausa sem samfélag sem 

hefur sitt eigið tungumál og menningu (Reagan, 1995). Bauman og Murray telja að Deaf 

Gain geti komið í stað hugtaksins hearing loss til að skilgreina þá þætti sem séu ekki aðeins 

missir heyrnarlausra heldur eitthvað sem greinir heyrnarlausa frá heyrandi og endar í sumum 

tilvikum sem gróði fyrir heyrnarlausa (Bauman og Murray, 2007, bls.xv).  

 Í þessari ritgerð verður íslenska þýðingin döff gróði notuð yfir hugtakið Deaf Gain. 

Döff er orð sem notað er yfir heyrnarlaust fólk á Íslandi sem talar táknmál sem fyrsta mál 

ásamt því að tilheyra samfélagi heyrnarlausra (Félag heyrnarlausra, e.d) sem vísar í þá 

menningarlegu skilgreiningu á heyrnarleysi að döff sé eitt samfélag. Í þessari ritgerð verður 

orðið döff notað yfir heyrnarlausa ásamt því að það verður skrifað með litlum staf í samræmi 

við íslenskar málfræðireglur en persónubundið getur verið hvort fólk notist við orðið með 

stórum eða litlum staf. Í ensku skiptir máli hvort stór eða lítill stafur sé notaður þar sem orðið 

deaf er notað yfir heyrnarlausa. Stór stafur er þá notaður fyrir þá sem tilheyra samfélagi 

heyrnarlausa en lítill stafur er notaður fyrir þá sem ekki tilheyra samfélagi heyrnarlausra.  

Þessi nýja sýn sem hugtakið döff gróði felur í sér, er skref fram á við í baráttu döff sem 

jafningjar heyrandi. Hún sýnir að döff líta ekki á heyrnarleysi sitt aðeins sem missi heldur séu 

öðruvísi lifnaðarhættir sem þau takast á við að koma út sem gróði fyrir bæði döff og heyrandi 

samfélög (Bauman og Murray, 2007, bls. xv). Í þessari ritgerð verður þessi sýn Bauman og 

Murray á hugtakið notuð til stuðnings við rannsókn þar sem döff gróði er skoðaður í tengslum 

við samfélag heyrnarlausra og heyrandi á Íslandi.  
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2. Döff sem málminnihlutahópur 

Í þessari ritgerð verður hugtakið döff gróði skoðað og athugað hvernig íslenskt samfélag 

hefur tileinkað sér það. Í þeim tilgangi voru tekin viðtöl við tvo einstaklinga sem báðir 

tengjast samfélagi döff á Íslandi og þeirra sýn á hugtakið döff gróði skoðuð auk þeirra 

upplifunar á því í íslensku samfélagi. 

 Samfélag döff er málminnihlutahópur sem hefur í áratugi upplifað fordóma þar sem 

litið er á döff sem einstaklinga sem heyra ekki og séu þá ekki jafnir heyrandi fólki. Döff hafa 

upplifað kúganir og slæm viðhorf sem meðal annars voru afleiðingar raddmálsstefnunnar 

(e.oralism) sem tekin var upp hér á landi eftir alþjóðlega ráðstefnu í Mílanó árið 1880. Þar 

var sú yfirlýsing gefin út af heyrandi kennurum að kennsla með raddmáli væri betri fyrir döff  

vegna þess að táknmál var talið draga úr talþroska þeirra. Í beinu framhaldi af því var sett á 

alþjóðlegt táknmálsbann og var döff börnum því kennt raddmál í stað þess og var það kallað 

raddmálsstefna (Lane, 1992, bls. 114-115). Í heila öld var raddmálsstefnan ríkjandi í menntun 

döff barna hér á landi og annars staðar í heiminum. Börnum var bannað að tjá sig á táknmáli 

og áttu þau að læra að lesa af vörum og tala en það leiddi aðeins til bjagaðrar menntunnar 

(Lane, 1992, bls. 117). Bannið hér á Íslandi leiddi til félagslegrar einangrunar og einnig 

kúgunar döff fólks sem var bannað að tjá sig á sínu eigin móðurmáli sem er íslenskt táknmál. 

Þrátt fyrir slæm viðhorf til döff á borð við raddmálsstefnuna hafa döff á Íslandi aldrei hætt að 

nota íslenskt táknmál þar sem menning þeirra er byggð á því tungumáli (Skýrsla Málnefndar 

um íslenskt táknmál og stöðu þess, 2014).   

 Döff hér á landi hafa þurft að berjast lengi fyrir réttindum sínum og eru að því enn 

þann dag í dag. Samfélag döff hefur sitt eigið hagsmunafélag sem kallast Félag heyrnarlausra 

eða Döfffélagið og var stofnað var þann 11. febrúar 1960 (Reynir Berg Þorvaldsson, 2010, 

bls. 97). Félagið sér um hagsmunamál heyrnarlausra, félagsstarfssemi, menningarmál, 

þjónustu og einnig ráðgjöf við félagsmenn (Félag heyrnarlausra, e.d). Döff börðust í áraraðir 

fyrir því að fá táknmál sem viðurkennt tungumál en það var ekki fyrr en árið 2011 sem það 

var fest í lög og viðurkennt sem fyrsta mál heyrnarlausra (Lög um stöðu íslenskrar tungu og 

íslensks táknmáls nr.61/2011). Slæm viðhorf í garð döff hafa orðið til þess að þau hafa hlotið 

mismunun í samfélaginu. Sem dæmi um það höfðu döff ekki leyfi til að öðlast ökuréttindi á 

Íslandi allt til ársins 1964 en það hafði tíðkast á hinum Norðurlöndunum í nokkurn tíma. Á 

þessum tíma var búið að sýna fram á að slysatíðni hjá heyrnarlausum var minni en hjá 

heyrandi sem gerði það að verkum að döff fengu leyfi fyrir því að öðlast ökuréttindi (Reynir 

Berg Þorvaldsson, 2010, bls. 100). Mismunun sem þessi er gjarnan byggð á fáfræði og 
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þröngsýni sem leiðir til þess að döff gleymast í samfélaginu og fá þar að leiðandi ekki sömu 

réttindi.   

 Döff sem málminnihlutahópur er samofið samfélag sem hefur breyst til muna 

síðastliðin ár. Í dag kalla heyrnarlausir sig döff með stolti sem eldri kynslóðir notuðu gjarnan 

í felum (Valgerður Stefánsdóttir, 2005). Þrátt fyrir stoltið sem döff samfélag hefur öðlast, þá 

eru þau ávallt í baráttu gegn mismunum sem bælir niður sjálfsmynd þeirra og er mikilvægt að 

hugtak líkt og döff gróði fái að njóta sín í íslensku samfélagi. Hugtakið döff gróði hefur fært 

döff og heyrandi hér á landi nýtt sjónarhorn á menningu döff og sýnt það sem þau geta einnig 

fært heyrandi menningu. Döff hafa forskot á  mörgum sviðum og má þar nefna rýmisgreind, 

bókmenntir, ljóðlist og hönnun bygginga. Döff geta sýnt heyrandi sína styrkleika á þessum 

sviðum og hjálpað þeim bæta það sem þarf í samfélaginu. Þannig er hægt að nýta styrkleika 

og veikleika hvers og eins á sem bestan hátt.   
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3. Flokkun döff gróða 

Döff gróði er í eðli sínu vítt og fjölbreytt hugtak sem skipt er niður á nokkur svið. Þar á meðal 

taugavísindi, málvísindi, sögu, list, arkitekt og sálfræði. Döff gróði er ekki alþjóðlegt 

fyrirbæri heldur getur hann verið breytilegur eftir menningum og þjóðum líkt og tungumál 

(Bauman og Murray, 2007, bls. xxiii). Döff gróða hefur verið skipt upp í þrjá meginþætti 

gróða af Bauman og Murray. Þessir þrír þættir eru vitsmunaþáttur, skapandi þáttur og 

menningarlegur þáttur.  

 Í þessari ritgerð verður fjallað um ítarlegri flokkun döff gróða sem Bauman og 

Murray notast við í bók sinni Raising the stakes for human diversity. Sú flokkun skiptist 

einnig í þrjá þætti sem fjallað verður um hér fyrir neðan. Fyrsti þátturinn snýst um það sem 

döff græða á heyrnarleysi (Deaf Gain: Benefit) þar sem fjallað verður um samskipti og 

rýmisgreind döff. Næsti þáttur snýst um gróða mannkynsins af döff (Deaf Gain: Contribute) 

þar sem fjallað verður um atvinnu döff og táknmálsgróða. Að lokum er þáttur sem snýst um  

forskot döff í samfélaginu (Deaf Gain: Ahead) þar sem fjallað verður um döff rými og ljóðlist 

döff (Bauman og Murray, 2007, bls. xxiv).  

  

3.1 Gróði döff af heyrnarleysi 

Fyrsti flokkur döff gróða heitir „Deaf Gain: Benefit“ og inniheldur þá þætti sem döff öðlast í 

stað heyrnarleysis og þá kosti sem fylgja því að vera döff (Bauman og Murray 2007, bls. 

xxiv) Þeir nefna þó að ekki sé verið að halda því fram að döff séu betri en heyrandi heldur að 

það sé ekki endilega betra að vera heyrandi frekar en döff. Þeir þættir sem döff gróði sýnir 

fram á bendir til félagslegra, sálfræðilegra og vitsmunalegra þátta sem sýna sig í bættum 

samskiptum og rýmisgreind. Döff eru sögð upplifa betri samskipti í daglegu lífi þar sem 

augnsamband er lykilatriði samskipta í táknmáli. Rannsóknir hafa verið gerðar  á þeim 

tengslum sem myndast hjá döff þegar samskipti eiga sér stað og einnig menningu döff í 

samskiptum sem rætt verður í kafla hér fyrir neðan (Bauman og Murray, 2007, bls. xxv). 

Rýmisgreind döff er einnig sögð vera betri en hjá heyrandi og er ástæðan talin vera sú að ef 

skynfæri líkt og sjón eða heyrn glatast þá styrkist annað á móti (Dye, 2007, bls. 193).  Hér 

verða ræddir tveir þættir sem tengjast gróða döff af heyrnarleysi. Rætt verður um samskipti 

og síðan rýmisgreind döff.  
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3.1.1 Samskipti 

Döff hafa í gegnum árin upplifað það viðhorf að heyrnarleysi sé neikvætt og sé eingöngu 

hömlun sem leiði til félaglegar einangrunar. Talið hefur verið að heyrnarleysi dragi úr færni 

döff til félagslegra og vitsmunalegra þátta (Bauman og Murray, 2007, bls. xxiv). Það er þó oft 

litið framhjá þeim þáttum sem döff fá í stað heyrnar. Heyrn er ekki nauðsynleg til samskipta 

þar sem döff hafa táknmál sem móðurmál og geta þau átt samskipti án örðugleika.  

 Bruno Kahne er þekktur fyrir miklar umræður um samskiptaleiðir döff og þann gróða 

sem þeim fylgir. Kahne vill ná til heyrandi fólks og fræða það um samskipti döff og sýna því 

leiðir til að öðlast færni í samskiptum líkt og döff. Kahne nefnir að heyrandi horfi á döff  á 

tvo vegu, annaðhvort sem einstaklinga sem hafa misst eitthvað eða það horfi á döff sem 

einstaklinga sem hafa grætt, líkt og döff sem geta átt í samskiptum án þess að heyra. Kahne 

ræðir þann gróða sem döff öðlast í samskiptum á táknmáli. Döff tákna eitt í einu án truflunar 

á meðan heyrandi fólk á auðveldara með að tala hvert ofan í annað og gjarnan margir á sama 

tíma. Döff eru einföld og nákvæm í tali á meðan heyrandi eru einföld og óskýr eða nákvæm 

og flókin í tali. Döff hafa gjarnan sterkari einbeitingu við samtal á meðan heyrandi detta oft 

úr samræðum vegna truflunar úr umhverfi. Döff spyrja oft um endurtekningar í samræðum og 

eru gjörn á að spyrjast fyrir um skilning hjá viðmælanda á meðan heyrandi biðja aldrei um 

endurtekningu setninga og sleppa því frekar að spyrja. Kahne lítur svo á að gróði sem þessi 

geti borist til heyrandi og bætt samskipti þeirra einnig til muna. Markmið Kahne er að ná til 

fleiri heyrandi einstaklinga og kenna þeim að nýta sér þessar leiðir til betri samskipta. Kahne 

hvetur heyrandi til að mynda augnsamband oftar og lengur í samtölum og hætta að trufla 

þann sem talar. Hann talar einnig um að koma því frá sér sem maður segir á einfaldan hátt og 

vera duglegur að spyrja ef skilningur er ekki til staðar. Að lokum hvetur hann fólk að halda 

einbeitingu við samræður og reyna að láta ekki hljóð eða annað truflandi í umhverfinu aftra 

samskiptum (The Limping Chicken, 2018). 

 Líkt og Kahne ræðir þá eru augnsambönd mikilvæg fyrir samskipti döff og ekki síður 

heyrandi. Sálfræðingar hafa lengi skoðað þann gróða sem fylgir augnsamböndum hjá döff og 

telja þau bæta tengsl til muna, allt frá fæðingu þar sem foreldrar tengjast barni og þangað til 

félagslífið tekur við. Rannsóknir hafa einnig sýnt að þar sem augnsambönd á milli móður og 

barns slitnar oft þá verði tengslin einnig verri (Bauman og Murray, 2007, bls. xxv). Talið er 

að gróði sem þessi gæti gagnast öllum, einnig heyrandi til að skapa betri sambönd (Bauman 

og Murray, 2007, bls. xxv). 
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3.1.2 Rýmisgreind 

Rannsóknir hafa sýnt að þegar eitt skynfæri hættir að virka, styrkist annað á móti 

(Rabinowitch, Laurent, Zhao, Walker, Beets, Schoofs, Bai, Schafer, Treinin, 2016). Þegar 

einstaklingar upplifa heyrnarleysi, er algengt að sjónin verði sterkari. Það sama gildir um 

blinda. Mörg dæmi eru um blinda tónlistarmenn sem komist hafa langt og má rekja það til 

betri heyrnar. Þrátt fyrir að lág prósenta sé á meðfæddri blindu fólks þá er tónlist stór hluti af 

lífi þeirra. Ástæðan fyrir því er þó talin vera það umhverfi sem blindir alast upp í. Möguleiki 

er á betri tækifærum til að taka þátt í tónlist og læra á hljóðfæri heldur en heyrandi.  

 Á sama hátt, þegar litið er á heyrnarlausa er möguleiki á að rýmisgreind þeirra sé betri 

vegna þess að þau nota sjónrænt mál (Dye, 2007, bls. 193). Döff upplifa mikinn gróða í formi 

sjónar þar sem styrking verður í rýmisgreind, andlitsgreiningum, jaðarsón og hraða í að 

greina myndir. Ameríska tímaritið New York Times fjallaði árið 2012 um atvik í borginni 

Oaxaca í Mexíkó þar sem döff lögregluþjónar voru fengnir til vinnu við vöktun 

öryggismyndavéla til að líta eftir grunsamlegum athæfum. Talið var að þessir lögregluþjónar 

væru með betri einbeitingu við vinnuna þar sem þeir eru fljótari að grípa inn í og taka frekar 

eftir ef óvenjuleg breyting í umhverfinu ætti sér stað (Dye, 2007, bls. 193).  

Rýmisgreind sem þessi hefur verið rannsökuð og kom í ljós að það er mikill fjöldi 

upplýsingar sem skynjunarkerfi mannsins þarf að koma fyrir í heilanum. Ástæða betri 

rýmisgreindar hjá heyrnarlausum er breyting í heilum þeirra. Rannsóknir hafa verið gerðar á 

taugakerfum heyrnarlausra og hefur það gefið til kynna hvernig heilinn vinnur upplýsingar 

frá mörgum skynjunarleiðum sem tengjast rýmisgreind sem sýnir hvernig sá þáttur verður 

sterkari þegar heyrnin er ekki til staðar (Dye, 2007, bls. 205). Þessi þáttur gefur til kynna 

hvað döff græða umfram heyrandi. Heyrandi skynja umhverfið af miklum hluta með 

heyrninni en döff hafa ekki þann möguleika og verður sjónin því sterkari í kjölfarið (Dye, 

2007, bls. 206).  

 

3.2 Gróði mannkynsins af döff 

Annar flokkur döff gróða heitir „Deaf Gain:Contribute” og inniheldur þá þætti sem döff, 

samfélag þeirra og tungumál, gefa af sér til mannkynsins. Eftir að bandarískt táknmál var 

talið fullgilt tungumál árið 1960 varð sýn á tungumál ekki sú sama og áður og fóru af stað 

rannsóknir sem hafa sýnt nýja hlið á málvísindum sem ekki var vitað af (Bauman, 2007, bls. 

xxviii). Tungumálið hefur gefið mikið af sér og hafa rannsóknir sýnt fram á mikinn gróða 

fyrir heyrandi sem læra táknmál. Döff hafa þó gefið af sér meira en uppgötvanir á 
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tungumálinu sjálfu og einnig gefið starfskrafta sína til samfélagins og sýnt þá kosti sem fylgja 

döff í vinnu. Þessir þættir verða ræddir hér fyrir neðan.   

 

3.2.1 Táknmálsgróði 

Táknmálsgróði inniheldur þá kosti sem fylgir því að læra táknmál og að umgangast döff og 

þeirra menningu. Andlitsgreining döff er einn af þeim kostum sem fylgir því að kunna 

táknmál. Rannsóknir á augnatilliti hafa leitt í ljós að döff horfi frekar á andllit þess sem 

táknar frekar en hendurnar og hafa rannsóknarmenn síðan reynt að kanna hvort döff séu betri 

í að þekkja andlit heldur en heyrandi sem kunna ekki táknmál. Nokkrar rannsóknir voru 

gerðar og kom í ljós að döff eru betri í að þekkja og greina andlit heldur en heyrandi en ekki 

var ljóst hvort þau greindu frekar smærri hluta andlitsins eins og augu, nef og munn eða 

stærri hluta andlitsins eins og andlit, höfuð og háls. Þessar rannsóknir gáfu til kynna þá kosti 

sem fylgir því að læra táknmál og var ein rannsókn sem stóð upp úr sem kölluð var „Benton 

Test“. Sú rannsókn gaf til kynna að bætt andlitsgreining fólks sé gróði þess að læra táknmál 

og er það gjarnan kallaður táknmálsgróði (Hauser og Kartheiser, 2007, bls. 136-137).  

 Táknmálsgróði er sýnilegur hjá börnum sem læra táknmál. Rannsóknir hafa sýnt að 

ung börn sem læra táknmál eru fljótari að læra að lesa og greina texta. Könnun var gerð á 

nemendum í fyrsta bekk af breskum döff táknmálskennara sem kenndi heyrandi börnum 

táknmál. Niðurstaðan var sú að heyrandi nemendur urðu færari í lestri, orðaforða og 

stærðfræði (Snoddon, 2007, bls. 151). Kennsla táknmáls hefur sýnt mikla framför í framsögn, 

læsi og skilning barna í námi en með tilliti til þess að framför sé betri með döff kennara 

(Snoddon, 2007, bls. 155). 

 Með því að fræða samfélög um allan heim um þann gróða sem fylgir því að kenna 

börnum táknmál erum við að halda tungumálinu á lífi til lengri tíma til að hjálpa kynslóðum í 

framtíðinni (Snoddon, 2007, bls. 155). 

 

3.2.2 Atvinna 

Erfitt getur verið fyrir döff að fá atvinnu og upplifa þau gjarnan mismunun og hindranir frá 

atvinnurekendum og í starfsumsóknum. Árið 2015 birtist rannsókn í New York Times þar sem 

sýnt var að atvinnurekendur eru 34 % ólíklegri til að ráða reyndan umækjanda sem hefur 

hömlun af einhverju tagi. Atvinnurekendur eru gjarnan fáfróðir um það hvernig eiga skuli 

samskipti við fólk með heyrnarleysi og líta á það sem eitthvað sem er erfitt og oft 

kostnaðarsamt fyrir vinnustaðinn (Hearing like me, e.d). Þessi viðhorf eru algeng en þó er 



 13 

margt sem sýnir fram á að döff séu e.t.v. betri starfmenn heldur en heyrandi starfsmenn. Kati 

Morton ræðir nokkur atvik sem bendir til betri árangurs döff í starfi. Í grein í New York Times 

árið 1905 var talað um að táknmál væri ástæða þess að döff starfsmenn væru með betri færni 

í að smíða aukahluti fyrir síma. Ástæðan fyrir því var talin vera að döff væru betri í að vinna 

með viðkvæma og smáa hluti þar sem þeir væru vanir að nota fingurna í táknmáli (Morton, 

2007, bls. 306-307). Döff starfsmenn hafa einnig verið taldir betri í vinnu vegna óþarfa 

spjalls á vinnutíma, þar sem þau töluðu ekki með röddu. Árið 1923 var auglýst eftir 

starfsmanni í þvottahúsi og voru einu skilyrðin þau að starfsmaðurinn þyrfti að vera döff 

kvenmaður. Litið var á að döff hefðu lítinn tíma í að tjá sig á táknmáli þar sem alltaf væri 

eitthvað að gera á vinnustaðnum (Morton, 2007, bls. 307).  

 

3.3 Forskot döff í samfélaginu 

Þriðji og síðasti flokkur döff gróða heitir „Deaf Gain: Ahead“ og inniheldur það forskot sem 

döff hafa í samfélaginu og hvernig þessi gróði getur gagnast heyrandi samfélögum (Bauman 

og Murray. 2007, bls. xxix). Forskot döff í samfélaginu hefur sýnt sig í bókmenntum og 

ljóðlist. Heyrandi samfélög hafa dáðst að verkum döff sem einkennast af sjónrænum textum 

og myndlíkingum. Döff hafa einnig sýnt mikið frumkvæði í tengslum við byggingahönnun 

þar sem nýjar aðferðir við hönnun bygginga döff voru sýndar. Þessi aðferð kallast „deaf 

space“ eða döff rými þar sem sjónræn og staðbundin skynjun er grunnur að byggingum sem 

nýtast döff betur. Byggingar sem eru hringlaga og með breiðari ganga gagnast döff betur í 

samskiptum. Döff hafa mikla skoðun á lýsingu í byggingum þar sem táknmál er sjónrænt og 

eru þá kröfur döff á lýsingu meiri. Hér verða ræddir tveir þættir sem tengjast forskoti döff  í 

samfélaginu og gróðann sem því fylgir. Þeir gróðar sem verða ræddir eru döff rými og 

táknmálsgróði. 

  

3.3.1 Döff rými 

Táknmál er sjónræn og staðbundin samskiptaaðferð sem byggist á því að umhverfið verði að 

vera í samræmi við tungumálið. Það er vani hjá menningu döff að þegar margir koma saman í 

einu rými sé myndaður hringur til að allir geti átt samskipti, hvort sem það er standandi eða 

sitjandi (Bauman, 2007, bls. 382). Þetta er ólíkt menningu heyrandi. Sem dæmi eru 

kennslustofur í skólum fyrir heyrandi hannaðar þannig að þær eru ferhyrndar og innihalda 

ferhyrnd borð sem raðað er í röð. Hinsvegar hentar þessi hönnun ekki döff þar sem þeirra mál 

er sjónrænt og þurfa þau að geta séð alla í rýminu öllum stundum. Byggingar og rými sem 
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hönnuð eru fyrir döff eru kölluð „DeafSpace“ eða döff rými. Arkitektinn Hansel Bauman 

stofnaði „DeafSpace project (DSP)“ við háskólann við Gallaudet árið 2005. DeafSpace 

Project hefur gefið út leiðbeiningar sem gefa til kynna hvernig döff rými skulu vera hönnuð. 

Leiðbeiningarnar innihalda meira en 150 mismunandi flokka sem þarf að hafa í huga þegar 

byggingar sem þessar eru hannaðar (Deafspace, e.d). Þessir flokkar skiptast síðan upp í fimm 

þætti. Þeir eru skynjun, rými og nálægð, hreyfing og nálægð, lýsing og litaval og að lokum 

hljóðeinangrun. Hansel Bauman heldur uppi vefsíðu sem fjallar um verkefnið „DeafSpace 

project“ og ræðir hann þar þættina fimm. Þessir þættir verða teknir fyrir hér fyrir neðan 

(Deafspace, e.d). 

 

Skynjun - Döff hafa þörf til að vera meðvituð um umhverfið í kringum sig og eru þau mjög 

næm fyrir öllum titring, skugga og staðsetningu fólks í umhverfinu. Döff lesa í umhverfi og 

aðstæður á annan hátt en heyrandi gera. Rými sem gerir döff kleift að eiga samskipti í 360 

gráðum hjálpar þeim að sjá hvað er að gerast í kringum sig. Dæmi um það er að setja glugga í 

veggi til að döff geti séð hvað er að gerast í öðrum rýmum (Deafspace, e.d). 

Rými og nálægð - Þegar döff eiga í samræðum, er rýmið notað meira og þarf  að hafa í huga 

að nógu mikið bil sé á milli tveggja táknara, ólíkt heyrandi sem nota röddina til samskipta. 

Þegar fleiri döff eiga í samræðum í einu þá stækkar bilið til að fleiri geti átt hlut í 

samræðunum. Sem dæmi er tilvalið fyrir döff að hafa stóla á hjólum sem hægt er að færa án 

hindranna (Deafspace, e.d).  

Hreyfing og nálægð - Döff þurfa stórt svæði til að geta átt í samskiptum þegar gengið er hlið 

við hlið. Döff eru meðvitaðir um hindranir á vegi sínum og þurfa gjarnan að passa að halda 

sig á beinum vegi. Það sem þarf að hafa í huga við þennan þátt er að umhverfi, byggingar, 

göngustígar og öll rými sem döff nota séu hugsuð á þann hátt að hægt sé að ganga án  

nokkurar hindrana. Dæmi um það er að hanna breiðari ganga og göngustíga (Deafspace, e.d). 

Lýsing og litaval - Þar sem táknmál er sjónrænt tungumál þarf að hafa í huga lýsingu sem 

truflar ekki samskipti döff. Dæmi um slæma lýsingu er skuggar og glampar sem kastast af 

ljósi. Slæm lýsing getur verið þreytandi fyrir augun og leiðir gjarnan til skorts á einbeitingu. 

Góð lýsing fyrir döff einkennist af náttúrulegri birtu sem er betra fyrir augun og gerir 

samskipti döff einnig betri. Einnig er hjálplegt að mála veggi í rýmum fyrir döff í litum sem 

falla ekki í húðlit fólks. Dæmi um það er að mála veggi frekar í litum sem eru mattir frekar en 

glans (Deafspace, e.d).  

Hljóðeinangrun - Það þarf að hafa í huga þegar hannaðar eru byggingar fyrir döff að sumir 

döff heyra ýmis aukahljóð sem geta verið truflandi vegna heyrnartækja og kuðungsígræðslna. 
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Steinlögð gólf eru dæmi um það sem endurspeglar hljóðbylgjur sem geta verið sársaukafullar 

fyrir döff. Teppalögð gólf henta betur fyrir döff rými þar sem þau hrinda frekar frá sér 

hljóðbylgjum sem eru truflandi (Deafspace, e.d). 

 

 Þessi þættir eru mikið skref fram á við fyrir menningu döff og er „deafspace“ hugtak 

sem getur bætt hönnun bygginga til muna. Umræða um döff rými eða döff arkitektúr hefur 

ekki verið ríkjandi en þó er nauðsynlegt að nota hugtakið döff rými í tengslum við arkitektúr 

til þess að skapa umræðu um þarfir heyrnarlausra í sérstökum rýmum og til að sýna þann 

gróða sem fylgir þeim (Bauman, 2007, bls. 376).  

 

3.3.2 Ljóðlist döff 

Menning döff er alltaf að sýna okkur meira með tímanum hversu sjónrænt tungumál þeirra er 

og hvað það er mikil list sem það gefur frá sér í formi líkamstjáningar og svipbrigða. Eitt af 

því eru bókmenntir sem flestir kannast við á rituðu formi eða upplestri. Margir ímynda sér 

innihalds textans og sjá það fyrir sér, en döff hafa annan háttinn á og túlka textann með 

táknum og líkamshreyfingum (Sutton-Spence, 2007, bls. 457).  

  Ljóðlist döff varð ekki þekkt sem listform fyrr en í kringum 1980. Þrátt fyrir neikvæð 

viðhorf  til döff á þessum tíma fór almenningur að sjá með tímanum þann gróða sem heyrandi 

og ljóð þeirra gátu grætt á þessu listformi (Sutton-Spence, 2007, bls. 457). Táknuð ljóð eru 

dæmi um það hvernig tjáning getur verið mikið stærri hluti einstaklings en tungumálið sjálft 

sem byggist á orðum sem annaðhvort er hlustað eða horft á (Sutton-Spence, 2007, bls. 458).  

 Ljóð og myndlíkingar eru hugtök sem tengjast gjarnan saman í mörgum 

menningarheimum og er ljóðlist rík af þeim, sérstaklega í menningarheimi döff. Döff 

ljóðlistamenn nota líkamann til að tjá merkingu þeirra (Sutton-Spence, 2007, bls. 468). 

Myndlíkingar sem koma fram í ljóðlist heyrandi eru oft sterkar og myndrænar en ljóðlist döff 

kemur ljóðum fram á myndrænni hátt sem gefur af sér sterkari myndlíkingar sem einkenna 

ljóðlist döff (Sutton-Spence, 2007, bls. 468-469). Ljóðlist döff er listform sem döff hafa 

tileinkað sér og sýnt samfélaginu hvernig þeirra listform kemur út sem gróði fyrir heyrandi 

samfélög. 

  

 Hér hefur verið fjallað um þá flokka döff gróða sem Bauman og Murray hafa notast við í 

umfjöllun um hugtakið og þá þætti sem tilheyra þeim. Næst verður rætt um þá aðferðafræði 

sem notast er við þessa rannsókn og umfjöllun um þátttakendur í rannsókninni. 
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4. Aðferðafræði 

Eigindleg rannsóknaraðferð byggir á mati á aðstæðum og umhverfi. Gögnum er aflað með 

viðtölum og athugunum þar sem leitast er við að lýsa upplifun og reynslu einstaklinga og 

hópa. Túlkun gagna úr eigindlegri rannsókn getur verið mismunandi eftir rannsakanda en hún 

byggir oft á bakgrunni og þekkingu hvers og eins við eigindlega rannsóknaraðferð (Schutt, 

2015, bls. 52). Þessi rannsókn er byggð á viðtölum við tvo einstaklinga en viðtöl eru algeng 

aðferð í eiginlegri rannsóknaraðferð. Kostirnir við viðtöl eru að svörin sem fást eru upplifun 

og reynsla þátttakenda. Gallinn er sá að ef ekki er notuð rétt spurningatækni á borð við 

einungis lokaðar spurningar, að þá er hætta á að niðurstöðurnar gefi ekki rétta mynd af 

upplifun viðmælenda (Ivey, 2010, bls. 124). Í viðtölum er hægt að spyrja lokaðra spurninga, 

tvíkosta spurninga, og opinna spurninga. Opnar spurningar eru mikilvægar til þess að fá 

viðmælandann til að lýsa sinna upplifun og reynslu og þar af leiðandi fæst ítarlegri og 

tjáningarmeiri svörun. Lokaðar spurningar eru leiðandi og eiga það til að stjórna viðtalinu og 

þannig draga úr þátttöku viðmælandans. Virk hlustun er mikilvæg í viðtölum til að halda 

viðtalinu gangandi, hún snýst um að taka eftir smáatriðum og tjáningu fólks á meðan það 

segir frá og nýta sér það áfram í viðtalinu. Það snýst allt um það hvernig er spurt og að hverju 

sé spurt, þannig fáum við þær upplýsingar sem nýtast best. (Ivey, 2010, bls. 126-128). 

 

4.1 Þátttakendur 

Viðtölin sem rannsóknin byggir á voru tekin við tvo einstaklinga sem tengjast samfélagi döff 

á Íslandi og var það gert til að ná fram þeirra sýn á döff gróða og þeirra upplifun á honum í 

íslensku samfélagi. Fyrri viðmælandinn í þessari rannsókn er Heiðdís Dögg Eiríksdóttir. 

Heiðdís er döff og er formaður Félags heyrnarlausra og einnig menntaður 

hjúkrunarfræðingur. Heiðdís er virkur þátttakandi í samfélagi og menningu heyrnarlausra. 

Seinni viðmælandinn í þessari rannsókn er Kristinn Arnar Diego. Kristinn er heyrnarskertur 

og er fullfær í íslensku táknmáli. Kristinn var í heyrnleysingjaskólanum frá 4-16 ára aldurs og 

tilheyrir bæði samfélagi döff og heyrandi. Þessir þátttakendur hafa hvor um sig sína eigin sýn 

á hugtakið döff gróði og ólíka upplifun á því. Heiðdís er kunnug hugtakinu og er meðvituð 

um það og upplifir það einnig í sinni menningu. Hún hefur sem formaður Félags heyrnarlausa 

barist fyrir réttindum döff í áraraðir. Kristinn hefur kynnt sér hugtakið döff gróði og fræðina í 

kringum það en erfiðara er að segja um hvort hann upplifi það líkt og döff. Áhugavert er að 

sjá hvað felst í svörum þessara ólíku þátttakenda vegna ólíkra tengingu þeirra í samfélag döff.  
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 Báðir þátttakendur svöruðu þremur spurningum sem tengdust döff gróða og tengingu 

þeirra við hann. Samskipti á milli mín og Heiðdísar fóru fram á íslensku táknmáli og var 

viðtalið tekið upp á myndbandsupptökuvél og skrifað var undir upplýst samþykki um notkun 

myndbandsins í ritgerðinni (sjá viðauka 1/2). Samskipti mín og Kristins fóru fram á íslensku 

og var viðtalið tekið upp á hljóðupptöku á farsíma og skrifað var undir upplýst samþykki um 

notkun hljóðupptökunnar í ritgerðinni (sjá viðauka 2/2). Ég vil þakka þátttakendum í þessari  

rannsókn fyrir að gefa sér tíma til að svara spurningum um döff gróða og tengingu hans í 

íslenskt samfélag.   
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5. Niðurstöður 

Viðtöl við þátttakendur og svör við spurningum í rannsókninni verða nú tekin fyrir og rædd. 

Báðir þátttakendur fengu sömu spurningar sem snerust að þeirra sýn á döff gróða og tengingu 

hans í íslenskt samfélag. Fyrst verða svör Heiðdísar rædd og síðan svör Kristins. Að lokum 

verður tekin samantekt úr báðum viðtölum.  

 

Heiðdís : 

Hvað er döff gróði? 

Heiðdís segir að hugtakið sé það sem döff græða á því að vera döff. Hér nefnir Heiðdís þann 

gróða sem döff upplifa en ekki þann sem heyrandi upplifa. Hún nefnir að döff hafi betri 

rýmisgreind en heyrandi einstaklingar og taki því betur eftir en þeir. Heiðdís nefnir einnig að 

döff séu betri í að lesa í aðstæður og andlit fólks og þar af leiðandi ná þau að grípa frekar inn 

í aðstæður. Matthew Dye ræðir þennan þennan gróða sem Heiðdís nefnir í bók Bauman og 

Murray þar sem hann  segir að döff upplifi mikinn gróða í formi sjónar og að einmitt 

rýmisgreind og jaðarsjón sé sterkari hjá döff (Dye, 2007, bls. 193).  

 

Telur þú döff gróða vera sýnilegan á Íslandi? 

Heiðdís hefur tekið eftir döff gróða á Íslandi þar sem heyrandi upplifa gróða af döff. Henni 

hefur verið sagt af heyrandi fólki að það sé gott að vera á fundum með döff. Heiðdís segir 

ástæðuna vera að döff séu skýrari í samskiptum og segja allt sem þarf að segja og enginn 

missir einbeitingu líkt og í saumaklúbb þar sem margir tala ofan í hvorn annan. Döff rétta upp 

hendi og allir horfa á þann sem talar. Hér hefur Heiðdís og heyrandi einstaklingar upplifað 

döff gróða sem gefur af sér til heyrandi samfélags þar sem samskiptahæfni döff er betri. 

Bruno Kahne ræðir þetta þar sem hann vill kenna heyrandi fólki að eiga samskipti líkt og 

döff. Kahne nefnir að döff einstaklingar tákni eitt í einu án truflunar á meðan heyrandi 

einstaklingar tala gjarnan ofan í hvorn annan og á sama tíma (The Limping Chicken, 2018).  

 

Telur þú þig hafa upplifað döff gróða? 

Heiðdís telur sig og sína fjölskyldu upplifa döff gróða og hefur henni verið sagt að hún sé 

með sjöunda skilningarvitið líkt og dýrin. Heiðdís talar um starf sitt sem hjúkrunarfræðingur 

þar sem hún er oft nokkrum mínútum á undan samstarfsfélögum sínum að grípa í aðstæður og 

sjá hvað er að fara að gerast til dæmis ef barn fær flog þá er hún á undan að grípa inn í 

aðstæður. Hér nefnir Heiðdís gróða döff í vinnu þar sem styrkur döff getur gefið af sér til 
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samfélagsins. Frásögn Heiðdísar um það forskot sem hún hefur í starfi hjúkrunarfræðings 

vísar í ummæli Bauman og Murray um forrystu döff í samfélaginu þar sem þeir ræða hvernig 

styrkur döff getur hagnast heyrandi samfélagi (Bauman og Murray, 2007, bls. xxix). Þessi 

sýn á döff í vinnu er andstæða við þá rannsókn sem New York Times birti sem sýndi að 

atvinnurekendur væru 34 % ólíklegri til að ráða reyndan umsækjana sem hafi hömlun af 

einhverju tagi (Hearing like me, e.d). Ástæðuna fyrir þessari háu prósentu má rekja til lítilla 

rannsókna um hugtakið döff gróði og fræðslu um þá kosti sem fylgi döff í vinnu.  

 Heiðdís á þrjú börn og eru þau öll heyrandi. Heiðdís segir þau upplifa mikinn döff 

gróða af táknmálssamfélagi. Sem dæmi nefnir Heiðdís að börnin hennar séu góð í að tákna 

„Visual Vernacular“ sögur sem er listform sem döff nota til að tákna sögur. Þetta listform er 

afar myndrænt og erfitt getur reynst heyrandi fólki að tjá sögur á þessu formi. Heiðdís nefnir 

einnig forskot barna sinna í stærðfræði og telur hún þau sjá dæmin fyrir sér í þrívídd og því sé 

það auðveldara fyrir þau. Árangur barna Heiðdísar í námi má rekja til táknmálsgróða þar sem 

gróði fylgir því að læra táknmál. Líkt og Kristin Snoddon hefur nefnt hefur kennsla táknmáls 

sýnt framför barna í námi (Snoddon, 2007, bls.155). Bætt rýmisgreind hefur verið talin koma 

með heyrnarleysi þar sem rannsóknir hafa verið gerðar á taugakerfum heyrnarlausra þar sem 

rýmisgreind er talin verða sterkari þegar heyrnin er ekki til staðar (Dye, 2007, bls. 205). 

Þegar litið er á þann gróða sem börn Heiðdísar hafa upplifað í rýmisgreind og þá sérstaklega 

þrívíddarsjón þá er líklegt að táknmál sé stór hluti af því afhverju heyrnarlausir upplifi betri 

rýmisgreind. 

 

Kristinn: 

Hvað er döff gróði? 

Kristinn segir hugtakið vítt og það sé eitthvað sem allir geta notið gróða af hvort sem það eru 

döff á Íslandi eða í Bandaríkjunum. Kristinn nefnir ekki aðeins það sem döff græða á öðrum 

döff, heldur nefnir hann aðra hlið hugtaksins sem Bauman og Murray vildu einnig sýna fram 

á með hugtakinu og er það það sem heyrandi græða á döff og þeirra samfélagi. Þeir ræða það 

sem döff gefa af sér til heyrandi samfélags og sýna einnig það forskot sem heyrandi samfélag 

getur grætt á líkt og bókmenntir, tækni og arkitekt (Bauman og Murray, 2007, bls. xxviii-

xxix). Kristinn ræðir einnig þann gróða sem ekki er nýttur hér á Íslandi líkt og í 

Bandaríkjunum. Hann nefnir að á Íslandi séu mörg tölvufyrirtæki sem eru að þróa tölvuleiki 

líkt og „CCP“ sem er íslenskur tölvuleikjaframleiðandi. Hann segir að fyrirtæki líkt og þessi 

séu ekki að nýta þrívíddarsjónarhornið sem döff hafa mikinn styrk í, til að hjálpa við þróun 

tölvuleikja í þrívídd. Kristinn ræðir áfram þann gróða sem fylgir rýmisgreind döff og telur 
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það vera missi sundlauga að nýta ekki döff í að fylgjast með öryggismyndavélum. Hann veltir 

fyrir sér afhverju það séu ekki fleiri döff í vinnu sem þessari þar sem döff eru taldir bestir í að 

taka eftir smáatriðum. Þessi sýn Kristins á rýmisgreind döff er áhugaverð að því leyti að hann 

tekur eftir því hvar Íslandi vantar að nýta þann gróða sem döff geta gefið af sér. Þessar 

pælingar Kristins eru líklega ofarlega í huga hans og finnur hann fyrir þessari vannýtingu á 

krafti döff í samfélaginu.  

 Kristinn ræðir einnig forskot döff í hönnun bygginga, eða það sem kallað er 

„deafspace“ eða döff rými í kafla Murray þar sem hann ræðir það rými sem döff þurfa að hafa 

í kringum sig og þann gróða sem það getur gefið heyrandi (Bauman, 2007, bls. 375). 

Húsnæði á Íslandi hefur ekki verið byggð með þægindi döff í huga og vantar fræðslu um döff 

rými og þau óþægindi sem döff upplifa í samskiptum í þröngum herbergjum sem ekki er 

hönnuð fyrir döff. Kristinn nefnir að döff geti hjálpað við hönnun bygginga líkt og Háskóla 

Íslands þar sem döff skynja og sjá umhverfið öðruvísi en heyrendur. Hann nefnir aðgengi í 

Hlíðaskóla og segir það ekki staður fyrir heyrnarlausa að vera á og telur það gróða að spyrja 

döff og fá hjálp. Kristinn nefnir að byggingar líkt og í Gallaudet háskóla sem er háskóli fyrir 

döff, séu skólastofur hannaðar fyrir döff þannig að námsárangur geti skilað sér betur og sama 

gildir um lýsinguna. Kristinn er greinilega meðvitaður um þær aðstæður sem döff þurfa að 

upplifa hér á landi í sambandi við rými og lýsingu. Bauman ræðir einmitt þá þætti döff rýmis 

sem gætu bætt lífsgæði döff og er þar á meðal er lýsing stór þáttur hönnum bygginga fyrir 

döff ásamt fjórum öðrum meginþáttum (Deafspace.is, e.d).  

 

Telur þú döff gróða vera sýnilegan á Íslandi? 

Kristinn taldi döff gróða ekki vera áberandi þar sem Ísland er lítið samfélag og telur það vera 

öðruvísi í Bandaríkjunum eða á Norðurlöndunum þar sem margir heyrnarlausir eru að tala 

saman og eru að sækja mikla menntun. Þá er auðveldara að styrkja hvert annað og skoða 

þann gróða sem þau hafa. Það sem hægt er að lesa úr þessu svari Kristins er að Ísland þarfnist 

meiri vitundarvakningar um döff og að sýna þurfi meira hversu megnug þau eru í 

samfélaginu. Ef fólk væri meira meðvitað um styrki döff að þá væri hugsanlega hægt að nýta 

þau í samfélaginu. 

  Kristinn talar um samfélag döff á Íslandi og segir að það sé ekki orðið nógu máttugt 

til að þróa betur þann döff gróða sem Ísland þarfnast og nefnir einnig að í Bandaríkjunum sé 

stolt döff fólks af heyrnarleysi sínu sýnilegra þar sem fleiri döff eru komnir saman. Kristinn 

kemur með gott innslag í umræðuna þar sem hann nefnir að rannsóknir á döff gróða séu 

aðeins í Bandaríkjunum þar sem hugtakið var uppgötvað og fáum við allar upplýsingar um 
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hugtakið þaðan en á Íslandi hefur hugtakið aldrei verið rannsakað. Það sem Kristinn segir hér 

um uppruna hugtaksins er mikilvægur punktur þar sem erfitt er að ætlast til þess að íslenskt 

samfélag sé búið að kynnast hugtaki sem ekki hefur verið rannsakað hér á landi. Það er 

nánast ómögulegt að nýta döff gróða án þess að hafa kunnáttu um hugtakið og því er 

mikilvægt að fræða samfélag döff og heyrandi hér á landi um þetta nýja hugtak sem nýst 

getur samfélaginu.   

 

Telur þú þig hafa upplifað döff gróða? 

Kristinn er meðvitaður um að þó hann sé heyrnarskertur að þá upplifi hann ekki sama gróða 

og heyrnarlausir og svarar hann því já og nei. Hann segir það vera vegna þess að hann sé 

blandaður í döff menningu og heyrandi menningu og vegna þess að hann sé ekki alveg 

heyrnarlaus, þá upplifi hann ekki það sama og döff. Kristinn telur sig græða aðallega 

þrívíddarsjónarhorn og sér hlutina í kringum sig öðruvísi t.d. í vegavísun þar sem kemur sér 

vel að sjá fyrir sér leiðina í þrívídd. Hann segir að auðvelt sé að útskýra fyrir vinum sínum 

vegavísanir á táknmáli en erfiðara sé að útskýra þær raddmáli. Kristinn sýnir hér þann gróða 

sem döff hafa yfir heyrandi þar sem þau nota þrívíddarsjónarhorn sitt. 

 Kristinn vann lengi sem dyravörður á skemmtistað sem heitir B5 og fann hann þar 

fyrir gróða þar sem hann tók betur eftir í kringum sig en aðrir vinnufélagar hans. Kristinn 

hefur þann gróða af heyrnarleysi sínu að andlitsgreina fólk vel og var hann því fljótari að taka 

eftir og stoppa eitthvað sem var að koma uppá á skemmtistaðnum. Líkt og rannsóknir hafa 

sýnt er þessi andlitsgreining döff sterkari hjá þeim heldur en heyrandi vegna styrkingu 

skynfæra þegar annað skynfæri er farið eða er skert (Rabinowitch o.fl., 2016). Gróði sem 

þessi er dæmi um það sem döff geta gefið af sér til samfélagsins og sýnt hvernig að ráða döff 

í vinnu getur verið gróði fyrir vinnustaðinn líkt og Kati Morton ræðir í kafla í bók Bauman og 

Murray þar sem hún nefnir dæmi um vinnustaði sem hafa notið góðs af döff í vinnu (Morton, 

2007, bls. 306). 

 

Samantekt 

Svör Heiðdísar og Kristins koma úr ólíkum áttum þar sem bakrunnur þeirra er ólíkur. Heiðdís 

hefur verið döff frá barnsaldri og kynnist gróðanum með tímanum frekar en að heyra 

hugtakið og upplifa hann þá. Börn Heiðdísar eru heyrandi en upplifa gróða með því að alast 

upp í táknmálsumhverfi. Kristinn er heyrnarskertur en upplifir ekki jafn mikinn döff gróða og 

þeir sem eru heyrnarlausir. Hann er þó meðvitaður um hugtakið og er þátttakandi í samfélagi 

döff þar sem hann sér möguleikana sem döff gróði getur gefið samfélaginu. Kristinn er 
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kunnugri fræðilegri hluta hugtaksins og tengingu hans í samfélagið en Heiðdís þekkir 

hugtakið frekar af sinni eigin reynslu og samfélagsins.  

 Líkt og kom fram í svörum Kristins hefur döff gróði ekki verið rannsakaður hér á 

landi og því er hann ekki jafn þekktur hér á Íslandi líkt og í Bandaríkjunum. Kristinn tekur þó 

eftir döff gróða hjá sér sjálfum og samfélagi döff á Íslandi þar sem hann er kunnugur 

hugtakinu og þekkir þá þætti sem honum fylgja. Kristinn sér margt í samfélaginu á Íslandi 

sem gæti orðið betra með því að nýta þann gróða sem döff gætu gefið af sér til heyrandi 

samfélags t.d. í vöktun sundlauga, hönnun bygginga og tölvuleikjagerðar. Heiðdís tekur 

einnig frekar eftir táknmálsgróða í samfélagi döff á Íslandi en hún talar einnig um þann 

táknmálsgróða sem börnin hennar sem eru heyrandi upplifa, sem gefur til kynna þann gróða 

sem döff gefur af sér til heyrandi samfélags. Heiðdís er formaður Félags heyrnarlausra og er 

líklegt að hennar sýn á döff gróða sé sterk af því tilefni þar sem hún er öflug í réttindabaráttu 

döff og sér þann gróða sem samfélag döff á Íslandi gefur af sér.  

 Það sem fram hefur komið í svörum þátttakenda í rannsókninni gefur til kynna að 

íslenskt samfélag hafi ekki tileinkað sér hugtakið döff gróði að fullu. Döff samfélag hefur þó 

tileinkað sér það frekar en heyrandi samfélag þar sem ekki er nýttur sá gróði sem döff öðlast 

af heyrnarleysi sínu líkt og rýmisgreind og þrívíddarsjónarhorn. Táknmálsgróði er mögulega 

ríkjandi hjá heyrandi sem tengjast döff einstaklingum líkt og börn Heiðdísar sem hafa lært 

táknmál.  
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Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um hugtakið döff gróða og hvernig íslenskt samfélag hefur 

tileinkað sér það. Greint var frá rannsókn sem byggð var á eigindlegum viðtölum við tvo 

einstaklinga sem tengjast samfélagi döff á Íslandi. Niðurstöður benda til þess að íslenskt 

samfélag hafi ekki fengið þá fræðslu um hugtakið döff gróði líkt og í Bandaríkjunum þar sem 

engar rannsóknir á hugtakinu hafa verið gerðar á Íslandi. Það leiðir til þess að lítil fræðsla 

getur verið um döff gróða á Íslandi og því getur íslenskt samfélag ekki tileinkað sér hugtakið 

að fullu og lifað eftir því. Hugtakið er þó meira þekkt í menningu döff á Íslandi líkt og 

þátttakendur rannsóknarinnar upplifa en þó hefur döff gróði ekki náð að festast í íslensku 

samfélagi.  
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Viðauki 1 

Hér má finna upplýst samþykki við myndbandsupptöku og birtingu nafns viðmælanda í 

rannsókninni.  

 

1. Myndbandsupptaka 

Ég undirrituð/undirritaður samþykki að myndbandsupptökur af viðtali við mig þann 2. apríl 

2018 má Steinunn Birna Jónsdóttir nota í vinnu og greiningu vegna BA ritgerðar í 

táknmálsfræði við Háskóla Íslands. Í samþykkinu felst að myndbandsupptakan verði ekki 

notuð í öðrum tilgangi.  

 

Nafnbirting: Krossaðu í viðeigandi reit: 

 

 

Ég undirrituð/undirritaður samþykki að ásamt viðtali má nafn mitt má koma fram við gerð 

BA ritgerðar í táknmálsfræði við Háskóla Íslands. 

 

 

Ég undirrituð/undirritaður samþykki EKKI að ásamt viðtali má nafn mitt má koma fram við     

gerð BA ritgerðar í táknmálsfræði við Háskóla Íslands. 

 

     

    Staður og dagsetning: 

 

  ______________________________________________ 

 

    Fullt nafn og kennitala: 

 

  _______________________________________________ 

 

 

 

Að sama skapi samþykkir nemandi að myndbandsupptaka af viðtali verði ekki notað í öðrum 

tilgangi en við vinnu og greiningu sem komi fram í BA ritgerð í táknmálsfræði við Háskóla 
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Ísland og að nemandi leyfi viðmælanda að lesa yfir þann hluta ritgerðar sem vitnað er í hann 

áður en ritgerð er skilað.  

 

    Staður og dagsetning : 

 

  ___________________________________________ 

  

    Fullt nafn og kennitala: 

 

  ____________________________________________ 
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Viðauki 2 

Hér má finna upplýst samþykki við hljóðupptöku og birtingu nafns viðmælanda í 

rannsókninni 

 

1. Hljóðupptaka 

Ég undirrituð/undirritaður samþykki að hljóðupptaka af viðtali við mig þann 4. apríl 2018 má 

Steinunn Birna Jónsdóttir nota í vinnu og greiningu vegna BA ritgerðar í táknmálsfræði við 

Háskóla Íslands. Í samþykkinu felst að hljóðupptakan verði ekki notuð í öðrum tilgangi.  

 

 

 

Nafnbirting: Krossaðu í viðeigandi reit: 

 

 

Ég undirrituð/undirritaður samþykki að ásamt viðtali má nafn mitt má koma fram við gerð 

BA ritgerðar í táknmálsfræði við Háskóla Íslands. 

 

 

Ég undirrituð/undirritaður samþykki EKKI að ásamt viðtali má nafn mitt má koma fram við     

gerð BA ritgerðar í táknmálsfræði við Háskóla Íslands. 

 

     

    Staður og dagsetning: 

 

  ______________________________________________ 

 

    Fullt nafn og kennitala: 

 

  _______________________________________________ 
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Að sama skapi samþykkir nemandi að hljóðupptaka af viðtali verði ekki notað í öðrum 

tilgangi en við vinnu og greiningu vegna BA ritgerðar í táknmálsfræði við Háskóla Ísland og 

að nemandi leyfi viðmælanda að lesa yfir þann hluta ritgerðar sem vitnað er í hann áður en 

ritgerð er skilað.  

 

 

 

 

    Staður og dagsetning : 

 

  __________________________________________ 

  

    Fullt nafn og kennitala: 

 

  ____________________________________________ 
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