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Útdráttur 

 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvernig döff einstaklingar upplifa það að eiga félagsleg 

samskipti við döff og heyrendur og hvernig slík samskipti hafa áhrif á sjálfsmynd þeirra. 

Mikilvægt var að samskiptin væru skoðuð út frá sjónarhóli döff fólks. Þátttakendur í 

rannsókninni voru sex einstaklingar, þrír karlar og þrjár konur. Við rannsóknina, sem var unnin 

á árunum 2016 til 2020, var beitt eigindlegum rannsóknaraðferðum: viðtölum og 

þátttökuathugunum. Niðurstöður benda til þess að döff fólk nái ekki að hafa nægjanleg félagsleg 

samskipti á táknmáli hér á landi og að það hafi mikil áhrif á sjálfsmynd þeirra. Döff fólk og 

samfélag heyrnarlausra standa frammi fyrir miklum breytingum, einkum vegna aukinna 

kuðungsgræðslanna og annarra tæknibreytinga. Mikilvægt er að brugðist verði við þeim 

breytingum til þess að tryggja lífsgæði döff fólks hér á landi.  
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Abstract 

 

The purpose of this study was to research how Deaf individuals influences social interaction 

with other Deaf as well as with hearing people and how such interaction influences their self-

image. It was important to study the interaction from a viewing position of the Deaf who 

participated in the study. There were six individual participants, three male and three female. 

In the study, which was conducted in the years 2016 to 2020,  

qualitative research methods were used: interviews and participant observation. The results 

indicate that Deaf people in Iceland do not have sufficient social interaction in sign language 

and that this has influenced their self-image. Deaf people and the Deaf society are facing 

significant changes due to an increase in Cochlear implants and other technical developments. 

It is important to respond to those changes in order to secure the quality of life for Deaf people 

in Iceland.  
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Inngangur 

Viðfangsefni rannsóknarinnar var að skoða hvernig félagsleg samskipti hafa haft áhrif á döff 

sjálfsmynd döff fólks í fámennu samfélagi heyrnarlausra á Íslandi. Sjálfsmynd byggist á 

upplifun einstaklings, hvernig hann upplifir álit annarra og hvernig honum finnst hann uppfylla 

þær kröfur sem samfélagið gerir til hans. Það má segja að sjálfsmynd sé í raun hugsun, viðhorf 

og tilfinningar einstaklings til sjálfs sín og hegðunar sinnar (Sebastian, Burnett og Blakemore, 

2008). Hafa ber í huga að ekki eru allir heyrnarlausir steyptir í sama mót frekar en annað fólk 

og að ýmsir mikilvægir menningarlegir þættir geta haft áhrif á það hvernig sjálfsmynd 

heyrnarlausir tileinka sér. Þetta gerir það að verkum að erfitt getur verið að segja nákvæmlega 

til um hvernig félagsleg samskipti hafa áhrif á sjálfsmynd heyrnarlausra.  

Síðustu þrjár aldirnar hafa margir döff einstaklingar á Íslandi tilheyrt 

tvímenningarsamfélagi (e. bicultural), sem þýðir að einstaklingur tilheyrir tveimur 

menningarheimum, döff menningu og heyrandi menningu. Það sem gerir þetta flóknara er að 

döff og heyrandi menning hafa ekki sama samskiptaform, þ.e. táknmál annars vegar og raddmál 

og ritmál hins vegar. Þetta veldur samskiptaörðugleikum og gerir sjálfsmynd hópsins flóknari 

þegar skoðuð er uppbygging sjálfsmyndarinnar. Í þessari ritgerð mun ég rýna í það hvernig 

viðmælendur mínir skilgreina sjálfsmynd sína og hvernig samskipti þeirra við döff fólk og 

heyrendur hafa haft áhrif á mótun sjálfsmyndar þeirra.  

 Rannsókn þessi er unnin samkvæmt eigindlegum aðferðum og fylgir þar hefðum 

fyrirbærafræði en sú aðferð hentaði efninu best. Ákveðið var að ræða við sex heyrnarlausa 

einstaklinga á svipuðum aldri sem tilheyra allir samfélagi heyrnarlausra og líta á sig sem döff 

einstaklinga. Ritgerðinni er ætlað að varpa ljósi á félagsleg samskipti döff fólks og hvernig þau 

hafa haft áhrif á mótun sjálfsmyndar þeirra í litlu samfélagi heyrnarlausra hér á landi.  

 

Markmið 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig félagsleg samskipti hafa áhrif á sjálfsmynd döff 

fólks í fámennu samfélagi heyrnarlausra á Íslandi með því að kynnast upplifun þess og reynslu 

af félagslegum samskiptum í samfélagi heyrenda og heyrnarlausra.  
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Bakgrunnur og tengsl við rannsóknarefnið 

Mín persónulega reynsla af táknmálssamfélaginu er umtalsverð. Ég fæddist heyrnarskertur og 

stundaði nám í Heyrnleysingjaskólanum frá fjögurra ára aldri og þar til skyldunámi lauk. Ég 

hef einnig náið að lifa og starfa í samfélagi heyrandi með aðstoð öflugra tækja, varalesturs o.fl.. 

Ég hef tekið þátt í margskonar félagstarfi meðal heyrnarlausra allt mitt líf. Ég tel að slík reynsla 

sé afar mikilvæg í starfi þar sem unnið er að hagsmunum heyrnarlausra og heyrnarskertra og 

eins það að þekkja vel félagslega og menningarlega stöðu heyrnarlausra og geta metið stöðu 

þeirra bæði innan og utan samfélags þeirra. Forsenda þess að geta tjáð sig við heyrnarlausa er 

að tala táknmál, sem er móðurmál heyrnarlausra, og þeirri færni býr ég yfir.  

 Ég hef í mörg ár haft mikinn áhuga að fylgjast með öllu sem tengist samfélagi 

heyrnarlausra og reynt að skoða og skilja hvernig félagsleg samskipti við heyrendur og 

heyrnarlausa hefur áhrif á sjálfsmynd döff fólks hér á landi. Þess vegna ákvað ég að afla mér 

frekari vitneskju um aðstæður döff einstaklinga og hvernig þeirra sjálfsmynd mótast og verður 

til.  

 

Uppbygging ritgerðarinnar  

Ritgerðin skiptist í fjóra kafla auk inngangs og lokaorð. Í fyrsta hlutanum, fræðilega hlutanum, 

verður byrjað á að fjalla um hvað heyrnarleysi er, síðan verður farið yfir þann fræðilega 

bakgrunn sem ritgerðin byggir á og gerð grein fyrir hinu læknisfræðilega, félagslega og 

menningarlega sjónarhorni. Því næst verður fjallað um sjálfsmynd og að lokum um rannsóknir 

á áhrifum samskipta á sjálfsmynd heyrnarlausra. Þessar rannsóknir hafa haft áhrif á 

rannsóknarspurningarnar sem ég lagði upp með í byrjun og stefnu rannsóknarinnar. Þær mynda 

grunninn undir greiningu rannsóknargagnanna og það hvernig ég kynni niðurstöður mínar.  

 Aðferðafræði rannsóknarinnar eru gerð skil í öðrum hluta ritgerðinnar. Greint verður frá 

framkvæmd rannsóknarinnar og þeirri rannsóknaraðferð sem notuð var til að afla gagnanna, 

úrvinnslu og greiningu þeirra lýst og þátttakendur kynntir. Einnig verður þátttökuathuguninni 

lýst og siðferðisleg álitamál eru svo kynnt í lok kaflans. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar eru í þriðja hluta ritgerðarinnar. Þemu, sem komu upp í 

viðtölunum, eru tekin saman og þeim gerð skil. 
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 Í fjórða og síðasta hlutanum kemur umræðan um niðurstöður þessarar rannsóknar og 

dregnar ályktanir út frá menningarlegu, læknisfræðilegu og félagslegu sjónarhorni um það 

hvernig félagsleg samskipti hafa haft áhrif á sjálfsmynd viðmælenda í fámennu samfélagi 

heyrnarlausra á Íslandi.  
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1.  Fræðilegur hluti 

Í þessum kafla verður byrjað á að fjalla um hver er munurinn á heyrnarleysi og döff. 

Síðan verður fjallað um þann fræðilega bakgrunn sem ritgerðin byggir á, læknisfræðilega, 

félagslega og menningarlega sjónarhornið og hvernig þau túlka heyrnarleysi og döff á 

mismunandi hátt. Svo verður fjallað um mikilvægi táknmáls fyrir döff samfélagið, sjálfsmynd 

og að lokum um rannsóknir á áhrifum samskipta á sjálfsmynd heyrnarlausra. 

 

Munur á heyrnarleysi og döff  

Hér verður farið yfir hvað hugtakið heyrnarleysi þýðir. Fræðimenn hafa rökrætt mikið um 

heyrnarleysi á faglegum grunni og hefur reynst erfitt að komast að einni niðurstöðu um 

merkingu orðsins. Fræðingar segja að hugtakið heyrnarleysi geti verið sveigjanlegt, verið 

mismunandi eftir þjóðum og jafnvel að ákveðnir þættir eins og ólík menning, samfélagsgerð og 

hefðir geti haft áhrif á hugtakið. Moores (1978a) segir að heyrnarlaus teljist vera sú manneskja 

sem hefur svo takmarkaða heyrn að hún geti ekki skilið talað mál, jafnvel þótt hún noti 

heyrnartæki. Heyrnarskert kallast sú manneskja sem heyrir það illa að það veldur henni 

erfiðleikum við að skilja talað mál þó að það sé ekki útilokað, með eða án heyrnartækja.  

Moores (1978a) hefur einnig skilgreint tvö hugtök til viðbótar sem geta valdið 

misskilningi. „Meðfætt heyrnarleysi“ merkir heyrnarleysi frá fæðingu hver sem orsök þess kann 

að vera. „Arfgengt heyrnarleysi“ er venjulega einnig meðfætt en kemur þó stundum ekki fram 

fyrr en síðar á ævinni. Einnig þarf að hafa í huga hvernig fólk lítur á eða skilgreinir sjálft sig. 

Sumir heyrnarlausir vilja líta á sig sem „heyrnarskerta“ vegna þess að þeir vilja forðast að nota 

hugtakið „heyrnarlaus“. Svo eru aðrir heyrnarlausir sem kjósa að umgangast aðallega 

heyrnarlaust fólk og líta á sig sem döff.  

Döff er hugtak sem er notað um heyrnarlaust eða heyrnarskert fólk sem talar táknmál 

og lítur á táknmál sem sitt fyrsta mál og tilheyrir samfélag heyrnarlausra.  

Freebody og Power (2001) halda því fram að líta megi á heyrnarleysi frá ólíkum hliðum 

og því hafa þeir sett fram þrjú ólík sjónarhorn á heyrnarleysi. Í fyrsta lagi ræða þeir um 

skerðingu, fötlun eða röskun sem tengist læknisfræðilega sjónarhorninu. Í öðru lagi hindranir 
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sem heyrnarlausir mæta, sérstaklega í samskiptum við hið heyrandi samfélag, sem tengjast 

félagslega sjónarhorninu. Í þriðja lagi skilgreina þeir döff sem samfélag eða sérstaka menningu.  

 Hér verður gerð nánari grein fyrir þessum ólíku sjónarhornum á heyrnarleysi og döff, 

þ.e. hinu læknisfræðilega, hinu félagslega og hinu menningarlega:  

 

Læknisfræðilega sjónarhornið  

Hefðbundnar hugmyndir almennings um að döff menning sé ekki til og að heyrnarleysi sé fötlun 

má rekja til sjónarhorns læknisfræðinnar. Frá sjónarhorni læknisfræðinnar telst sá sem hefur 

fulla getu vera heilbrigður og eðlilegur en sá sem er með fötlun telst vera með galla (Snæfríður 

Þóra Egilson og Guðrún Pálmadóttir, 2006). Rannveig Traustadóttir (2006) segir að þarna birtist 

fötlun sem andstæða þess sem talið er heilbrigt og eðlilegt. Rannveig Traustadóttir (2006) segir 

að litið sé á fötlun sem persónulegan harmleik í lífi viðkomandi manneskju og skerðingin talin 

uppspretta allra erfiðleika hennar. Freeman, Carbin og Boese (1981) segja að hugtök eins og 

skerðing, hömlur og fötlun séu oft notuð í svipaðri merkingu og segja þeir að það sé mikilvægt 

að skilgreina betur merkingu þeirra, ekki síst vegna samfélagslegra viðhorfa sem tengjast 

heyrnarleysi.  

Rannveig Traustadóttir (2006) segir að litið sé svo á að þegar manneskja sé komin með 

fötlunargreiningu sé það hlutverk lækna að sigrast á fötluninni og endurheimta eðlilega færni. 

Alvarleiki fötlunarinnar er svo metinn eftir umfangi heyrnarskerðingarinnar og því hversu 

mikið heyrnartapið er. Síðan felst lækningin eða meðferðin í heyrnartækjum eða 

heyrnarþjálfun.  

Winzer (1997) segir að læknisfræðilega sjónarhornið hafi verið mest ráðandi í lífi 

heyrnarlausra á óralisma-tímabilinu frá 1880-1980. Óralismi var hugmyndafræði sem var 

byggð á læknisfræðilegu sjónarhorni og sneri að því að heyrnarlausa einstaklinga átti að lækna. 

Á þessum tíma töldu læknar að raddmál væri besta leiðin til að þroska huga heyrnarlausra og 

þess vegna átti að banna táknmál (Lane, 1984). Þessi ákvörðun var talin til þess fallin að hvetja 

heyrnarlausa til að taka meiri þátt í samfélagi heyrandi en ekki standa utan þess. Oliver (1990) 

sagði að þeir sem tóku ákvörðun um að banna táknmál hefðu álitið að heyrnarlaus börn væru 

einfaldlega heyrandi börn sem heyrðu ekki (e. simply a hearing child who cannot hear). 

Læknismeðferðir voru mjög mikið notaðar á óralisma-tímabilinu og til eru skelfilegar sögur af 

lækningatilraunum sem höfðu það að markmiði að vekja heyrn. Skólabörn í franska 



13 
 

ríkisskólanum fyrir heyrnarlaus börn á 18. öld upplifðu slíka tilraunir. Þannig var heitri olíu 

hellt í eyru þeirra og rafstraumur leiddur í hljóðhimnuna (Lane, 1984). 

 Tajfel (1981) segir að í sögu fatlaðra hafi læknisfræðileg sýn alltaf verið mest ráðandi 

og stjórnað því að gera hafi átt heyrnarlausan minnihlutahóp að heyrendum. Að markmið 

læknana hafi verið að lagfæra börn sem fæddust heyrnarlaus og kenna þeim að tala, gera 

heyrnarlausa að „heyrandi“ einstaklingum (Holcomb, 2013; Lane, 2002; Lane, Hoffmeister og 

Bahan, 1996; Leigh, 2009).  

 

Félagslega sjónarhornið 

Breska félagslega líkanið gagnrýnir læknisfræðilega sýn á fötlun og leggur áherslu á að líta til 

annarra þátta, þá félagslegra þátta (Rannveig Traustadóttir, 2006). Þær hugmyndir sem liggja 

til grundvallar breska félagslega líkaninu komu upprunalega frá samtökum fatlaðra í Bretlandi 

sem kölluðu sig Union of the Physically Impaired Against Seggregation, UPIAS. Þessi samtök 

gáfu út yfirlýsingu árið 1976 þar sem útskýrt var að það væri samfélagið sem ylli fötlun fólks 

með skerðingar og að fötlun væri afleiðing þeirrar kúgunar sem einkennir tengslin milli fólks 

með skerðingar og annarra í samfélaginu (Rannveig Traustadóttir, 2006). Þessi yfirlýsing var 

róttæk á þeim tíma þegar hún kom fram á sjónarsviðið og hafði mikil áhrif, enda lagði hún 

grunninn að breska félagslega líkaninu um fötlun (Campbell og Oliver, 1996). 

Breska félagslega líkanið hafnar þeirri hugmynd að líkamlega skerðingin, eins og 

heyrnarleysi, orsaki fötlun heldur lítur svo á að fötlunin sé afleiðing af fyrirkomulagi sem felur 

í sér félagslegar hindranir og takmarki tækifæri fólks með mismunandi skerðingar (Rannveig 

Traustadóttir, 2006). Þetta útskýrir hvernig fötlun er félagslega sköpuð (Thomas, 1999). 

Á Íslandi hefur hugtakið fötlun verið notað sem yfirheiti yfir ýmsar skerðingar, þar á 

meðal heyrnarleysi (Valgerður Stefánsdóttir, 2005). Í daglegu tali er hugtakið notað um fólk 

sem talið er ófært um að taka þátt í venjulegum athöfnum vegna líkamlegra eða andlegra 

annmarka sem taldir eru gera það óeðlilegt (Rannveig Traustadóttir, 2006). Breska félagslega 

líkanið lítur svo á að takmörkuð tækifæri fatlaðra einstaklinga til að takast á við daglegar 

aðgerðir megi rekja til félagslegra hindrana sem settar eru af hinum ófatlaða meirihluta og að 

slíkar hindranir skapi félagslega útilokun og leiði til undirokunar fólks sem býr við takmarkanir 

(Rannveig Traustadóttir, 2006). Samkvæmt breska félagslega líkaninu vísar hugtakið fötlun til 
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ákveðinnar félagslegrar mismunar og misréttis sem líkja megi við kynjamisrétti og 

kynþáttamisrétti (Barnes, Oliver og Barton, 2002; Thomas, 1999). 

Grundvallarhugmyndir félagslega líkansins hafa verið frelsandi fyrir fatlað fólk því að 

þar er litið svo á að erfiðleikar þess og vandi séu afleiðingar félagslegra hindrana í stað þess að 

allur vandi viðkomandi manneskju afleiðingu skerðingarinnar (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Þessar hugmyndir hafa haft áhrif á fatlað fólk vegna þess að þær gera því kleift að greina, í 

fyrsta sinn, að erfiðleikar þess eigi sér að miklu leyti félagslegar rætur (Thomas, 2002). En þetta 

sjónarhorn hefur einnig leitt í ljós hindranir sem auka á fötlunina, tengdar menntun, atvinnu, 

heilbrigðis-og velferðarþjónustu, samgöngum, húsnæðismálum, menningu og frístundastarfi 

(Barton og Oliver, 1997; Morris, 1991). 

Félagslega líkanið hefur verið gagnrýnt bæði af stuðningsmönnum þess og þeim sem 

eru á móti því. Líkanið hefur verið gagnrýnt fyrir að sniðganga hagsmuni fólks með ákveðnar 

tegundir skerðinga eins og heyrnarlaus fólk (Rannveig Traustadóttir, 2006). Þeir sem hafa fett 

fingur út í breska félagslega líkanið hafa haldið því fram að líkanið geri þessum hópum ekki 

skil og að reynsla þessa fólks falli ekki vel að því (Chappell, 1998; Goodley, 2000; Thomas, 

1999). Það að hindranir sem fatlað fólk verður fyrir séu orsakaðar af umhverfinu og félagslegum 

þáttum er gagnrýnt (Rannveig Traustadóttir, 2006). Shakespeare og Watson (2001) benda á að 

skerðingin geti að sjálfsögðu átt þátt í vissum hindrunum og þar með valdið fötlun. Þá er bent 

á að með áherslu sinni á félagslegar og efnahagslegar hindranir geri breska félagslega líkanið 

geri lítið úr menningarbundnum hugmyndum um fötlun og persónulegri reynslu fatlaðs fólks 

(Rannveig Traustadóttir, 2006).  

Lane (2002) hefur gagnrýnt félagslega líkanið og fjallað um þá þætti sem hindrar 

þátttöku fólks í samfélagi heyrenda. Hann telur að fjarlægja þurfi félagslegar hindranir til þess 

að döff fólk geti tekið fullan þátt í samfélagi heyrenda en skrif hans hafa þó byggt á þeim 

skilningi að döff fólk myndi sérstakt mál- og menningarsamfélag og að ekki sé hægt að kalla 

döff fólk fatlað (Lane, 1992, 1997, 2002). Jankowski (2014) hefur bent á að döff fólk vilji ekki 

tilheyra heildarsamfélaginu heldur vilji það vera samþykkt sem málminnihlutahópur innan 

samfélagsins. Scott-Hill (2003) segir að með þessu sé döff fólk að segja að það sé öðruvísi en 

aðrir sem búa við fötlun í ríkjandi menningu.  

Þess vegna telur döff fólk, eins og döff fræðimenn hafa rökrætt, að það falli ekki innan 

félagslega líkansins um fötlun.  
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Misjafnt er hvaða afstöðu gagnrýnendur breska félagslega líkansins hafa tekið til þessa. 

Sumir segja að líkanið hafi of marga galla, að það sé ónothæft og því sé nauðsynlegt að þróa 

nýtt fræðilegt sjónarhorn sem geti leyst það af hólmi eins og til dæmis hið menningarlega 

sjónarhorn sem döff fræðimenn hafa komið fram með. En þrátt fyrir að fólk hafi misjafnar 

skoðanir á breska félagslega líkaninu hafa fræðimenn sagt að það gegni mikilvægu hlutverki. 

En það þurfi að þróa það, endurskoða og endurbæta (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

 

Menningarlega sjónarhornið - döff menning 

Fjallað hefur verið um menningu innan margra ólíkra fræðigreinum og þess vegna getur verið 

erfitt að átta sig á hvað menning þýðir í raun. Menning er það sem endurspeglast í siðum, 

venjum, hugmyndum og stofnunum samfélags, allt saman er þetta sameiginlegur arfur sem er 

skapaður af mörgum kynslóðum (Stolcke, 1995). Við tileinkum okkur menninguna á 

félagslegan hátt, í samskiptum okkar við aðra. Menning er það sem við öðlumst þegar við 

fæðumst inn í samfélag manna en ekki eitthvað sem við þurfum að hafa fyrir að læra (Mindess, 

1999). 

Menningarlega sjónarhornið byggist ekki á sjúkdómsgreiningu eða félagslegum 

hindrunum heldur menningararfi. Að döff menning sé verðmæt og táknmál sem tungumál döff 

fólks eigi skilið að vera virt og viðurkennt, rétt eins og menningarheimur heyrandi Íslendinga 

og íslensk tunga. En hvernig skilgreinir maður döff menningu? Hvar finnum við döff 

menningu? Hver ákveður að döff sé menning? 

Döff menning er hjarta samfélags heyrnarlausra alls staðar í heiminum. Tungumál og 

menning eru óaðskiljanleg, þau eru samtvinnuð og flettuð saman í gegnum kynslóðir döff fólks. 

Menning döff fólks er án landamæra og er ekki eins og til dæmis þorp eða hérað, því á milli 

döff einstaklinga eru órjúfanleg bönd hvar sem þeir eru staddir í heiminum. Padden og 

Humphries (2006) hafa sagt að döff fólk sækist í döff menningu, þar sem það tileinkar sér á 

félagslegan hátt þætti eins og t.d. samskipti við aðra, á táknmáli, sem hefur áhrif á þróun döff 

menningar. Samfélag heyrnarlausra samanstendur af döff fólk sem hefur erft táknmál frá eldri 

kynslóðum í hópnum og notar það sem fyrsta mál til samskipta sín á milli. Samfélag 

heyrnarlausra á sína eigin sögu, ljóð, bókmenntir, kvikmyndir og menningu sem hafa gildi fyrir 

döff fólk. 
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Ladd (2003) segir að menning verði oft til þegar einhver ákveðinn hópur hefur gengið í 

gegnum átök á milli minni- og meirihlutahópa. Þess vegna hafi döff fólk myndað 

málminnihlutahóp sem býr í eigin menningu og talar eigið tungumál sem það skilur. Lane, 

Hoffmeister og Bahan (1996) segja að döff börn sem áttu heyrandi foreldra hafi fyrst áttað sig 

á menningu og samfélagi döff fólks þegar þau fóru í sérskóla fyrir heyrnarlaus börn. Þar lærðu 

börnin táknmál, hvernig taka átti tillit til annarra og hvernig átti að haga sér í menningarheimi 

döff fólks. Þannig varð döff menning til, vegna þess að heimavistarskólar voru staðurinn þar 

sem döff nemendur lærðu málið og þróuðu sitt eigið döff félagsnet. Þess vegna er sagt að döff 

samfélagið hafi haldið því fram að heimavistarskólar væru hornsteinar í menningu þess 

(Kristjana Mjöll Sigurðardóttir, 2006). Þannig varð kjarni samfélags heyrnarlausra til. Þeir 

tryggðu að tungumál þeirra og arfleifð færðust yfir til annarra jafnaldra og svo til næstu 

kynslóðar. 

Marschark (2007) komst að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni að heyrnarlausir 

nemendur gætu átt á hættu að missa af tækifærinu til að tilheyra döff menningu með því að fara 

í almenna skóla. Því reynsla þeirra yrði frábrugðin annarra sem myndu sækja almennan skóla, 

þrátt fyrir að það séu sérdeildir fyrir döff nemendur í almennum skólum. Crocker (2008) komst 

í sinni rannsókn að því að döff einstaklingar, sem stunduðu nám í almennum skóla þar sem 

táknmál var þeim ekki sýnilegt, hafi ekki öðlast eins sterka menningarlega sýn. Önnur rannsókn 

sem Gilliam og Easterbrooks (1997) gerðu leiddi í ljós að heyrnarlausir nemendur sem fóru í 

almennan skóla með táknmálstúlk og önnur sérstök hjálpartæki áttu á hættu að verða einmana, 

sérstaklega í almennu skólaumhverfi þar sem fáir aðrir nemendur voru með heyrnarskerðingu. 

Lane (1992) hefur rætt um það hve döff menning var sterk í heimavistarskólum fyrir 

döff nemendur í gamla daga. Oft voru mjög sterk tengsl milli döff einstaklinga í döff skólum 

og döff klúbbum. Þá var venjan að döff krakkar færu í lok skóladags í döff klúbbinn þar sem 

þau fengu að upplifa döff menningu og styrkja félagslega stöðu sína. Þar kenndu eldri döff 

krakkar þeim yngri um gildi þess að vera döff, sögur, brandara og miðluðu þekkingu. Þarna 

gátu döff krakkar tekið þátt í samræðum og fengið að stunda íþróttir, tala um áhugamál og 

skemmtanir. Þannig viðhaldast og breytast gömul gildi og norm en á sama tíma styrkist 

menningarleg sjálfsmynd einstaklingsins og hjálpar honum að staðsetja sig í samfélaginu. Síðan 

er það í gegnum samskipti einstaklinganna sem samfélagið þróast og um leið getur slíkt haft 

áhrif á menningu (Giddens, 2001).  
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Þó að skólar fyrir heyrnarlausra lagt grunninn að samfélags heyrnarlausra þá þýðir það 

ekki að heyrnarlausir sem ekki sóttu slíka skóla geti ekki verið hluti af samfélagi heyrnarlausra 

og átt hlutdeild í menningu þess. 

Döff menning uppfyllir öll félagsfræðileg skilyrði sem skilgreina menningu. Táknmál 

er sjónrænt menningarmál heyrnarlausra með sína eigin setningafræði (málfræði eða form), 

merkingarfræði (orðaforða) og félagsleg samskipti (Cripps, 2008). Þess vegna er táknmál 

lykiltungumál fyrir hvern döff einstakling, bæði börn eða fullorðna, fyrir vitsmunalegan, 

félagslegan, málvísindalegan og tilfinningalegan þroska hans. Sérhver tungumála- og 

menningarhópur hefur sína leið til að sjá heiminn, tjá hvernig þeir sjá hann og túlka og til að 

hafa samskipti.  

Döff samfélagið á sér langa sögu um menningu sem byggist á öðrum reglum en þeim 

sem gilda í talmálssamfélögum. Döff samfélagið vill ekki blandast heildarsamfélaginu, eins og 

félagsleg líkön gera ráð fyrir að fatlaðir vilji gera. Döff einstaklingar hafna læknisfræðilega 

sjónarhorninu sem lítur á heyrnarleysi sem fötlun. Döff menning er því menningarleg sýn á 

heyrnarleysi þar sem ákveðnar samskiptareglur hafa verið skapaðar. Döff fólk lítur á sjálft sig 

sem minnihlutahóp sem vill viðurkenningu á réttinum til að vera málminnihlutahópur 

(Valgerður Stefánsdóttir, 2005).  

Cripps (2008) segir að þetta sé helsta ástæðan fyrir því að döff fólk sækist í döff 

menningu. Vegna þess að þar er hópur af fólki sem hefur oft svipaðar skoðanir og sameiginlega 

reynslu og þannig mótast þeirra sjálfsmynd. Samfélagið og menningin móta persónuleika okkar 

og sjálfsmynd. Sjálfsmynd er lykilþáttur í lífi allra manna. Grundvallaratriði fyrir þroska döff 

barna er að menning hinna heyrnarlausu sé viðurkennd og að henni sé sýndur skilningur (Hall 

(1990). Jankowski (2014) segir að mikilvægur þáttur í menningarlegri sýn á heyrnarlaust fólk 

sé að viðurkenna að táknmálstalandi fólk myndi sérstakt menningarsamfélag sem haldið sé 

saman af táknmáli.  

Samfélag heyrnarlausra hefur hafnað hugtakinu fötlunargreining og að heyrnarlausir 

þurfi að vera „eðlilegir“ eða að þá þurfi að „leiðrétta“ til að þeir verði meira eins og heyrendur. 

Síðustu 50 ár hefur samfélag heyrnarlausra barist fyrir því að vera ekki skilgreint út frá 

læknisfræðilegu sjónarhorni heldur frekar menningarlegu sjónarhorni (Holcomb, 2013; Leigh, 

2009). 

Hér á eftir mun ég gera grein fyrir nokkrum rannsóknum sem tengjast beint rannsókn minni. Ég 

mun fjalla um mikilvægi táknmáls fyrir döff fólk, mikilvægi félagslegra samskipta fyrir 
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heyrnarlausa og að lokum skoða ýmsar erlendar rannsóknir sem hafa verið gerðar um félagslega 

samskiptaþætti sem geta haft áhrif á sjálfsmynd heyrnarlausra. 

 

Mikilvægi táknmáls fyrir döff fólk 

Tungumálið skiptir alla íbúa heimsins miklu máli og leikur stórt hlutverk í samfélaginu. Oft 

hefur því verið velt fyrir sér hvað værum við án tungumáls. Án tungumáls gætum við ekki átt 

samskipti við neinn né skilið hvort annað. Sama á við um heyrnarlaust fólk sem hefur lagt mikla 

áherslu á að eiga sitt eigið tungumál, táknmálið. Mál sem er notað af fólki sem heyrir ekkert 

eða illa og getur ekki haft samskipti með hljóðum eins og raddmál byggist á. Táknmál eru 

fullgild mál með eigin málfræðireglur (Klima og Bellugi, 1979). Táknmál eru mál sem hafa 

þróast í samfélagi heyrnarlausra manna alls staðar í heiminum og eru ekki alþjóðleg heldur á 

hver þjóð sitt eigið táknmál. Skyldleiki táknmálanna er ekki sambærilegur skyldleika 

raddmálanna í viðkomandi löndum. Til dæmis er bandaríska táknmálið talið töluvert skylt því 

franska en næstum óskylt því enska. Því er líklegt að Bandaríkjamaður eigi auðveldara með að 

tala við heyrnarlausan Frakka en heyrnarlausan Breta (Svandís Svavarsdóttir, 2001).  

Vegna skorts á heimildum er ekki hægt að segja nákvæmlega til um upphaf táknmáls en 

elstu skráðar heimildir um táknmál sem samskiptaform eru frá 16. öld. Vitað er að á 17. öld var 

byrjað að kenna heyrnarlausum staðlað táknmál á Ítalíu og á 18. öld í Frakklandi (Gunnar 

Salvarsson, 1995). Gunnar Salvarsson (1995) segir að ástæðan fyrir því að litlar sem engar 

heimildir eru til um heyrnarlausa eða táknmál gæti verið sú kenning Aristótelesar að 

heyrnarlausir gætu ekki lært þar sem þeir hefðu engar gáfur og að þar með væri ástæðulaust að 

reyna að mennta heyrnarlausa. Valgerður Stefánsdóttir (2012) segir að saga íslenska 

táknmálsins hafi ekki verið nægjanlega vel rannsökuð hér á landi og þess vegna sé ekki hægt 

að staðhæfa um hvenær farið var að nota orðið „táknmál“ um mál heyrnarlausra.  

Bandaríski málvísindamaðurinn William Stokoe (1960) var fyrstur manna til að gera 

rannsókn á bandarísku táknmáli en fram að því var það viðhorf almennings að táknmál væri 

ekki mál heldur aðeins látbragð (Battison, 1980). Stokoe (1960) var ekki sammála almenningi 

og sýndi fram á að hægt væri að greina táknmálið niður í þætti líkt og raddmál. Í stuttu máli 

sagði hann að táknmál væri sett saman úr fimm einingum, handformi, myndunarstað hreyfingar, 

afstöðu og munnhreyfingum. Táknmál er tjáð mjög mikið með svipbrigðum, líkamstöðu og 

munnhreyfingum sem gefur til kynna hvort einstaklingurinn sé leiður eða glaður og gefur 

þannig skilaboð til þess sem verið er að tala við á táknmáli. Í táknmáli er hægt að nota 
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stakhandartákn, þar sem einungis önnur höndin er notuð, og tvíhandartákn sem krefjast þess að 

notaðar séu báðar hendurnar (Battison, 1978). Táknmál eru sjónræn mál og þau hafa aðrar 

málfræðireglur en raddmál (Fromkin o.fl., 2018). Fólk sem lærir táknmál sem annað mál reynist 

oft mjög erfitt að slíta sig frá orðaröð eða setningafræði raddmálsins. Uppbygging táknmála 

stjórnast af því hvernig táknunum er raðað upp. Í táknmáli er táknunum raðað upp með allt 

öðrum hætti en í raddmálinu. Ef táknunum yrði raðað upp eftir íslenskri setningafræði yrði 

setningin málfræðilega röng. Smáorð eins og samtengingar og forsetningar eru yfirleitt ekki 

notaðar í táknmáli heldur eru notaðar aðrar leiðir til að gefa merkingu þeirra til kynna. 

Táknmálið samanstendur af flókinni málfræði og er orðaforðinn ólíkur þeim sem heyrendur eru 

vanir að nota (Elísa Guðrún Brynjólfsdóttir o.fl., 2012). Til að útskýra betur málfræði 

táknmálsins þá er hægt að segja að orðaröð í táknmálum sé frjálsari en í raddmálum. Í 

táknmálsdæminu hér á eftir er engin sögn, hvorki hjálparsögn né aðalsögn: 

 

Kristinn er búinn að fara í sund (Raddmál) 

KRISTINN BÚINN SUND (Táknmál) 

 

Þetta er gott dæmi um hversu ólíkt táknmál er töluðu máli. En Klima og Bellugi (1979) 

hafa bent á að einnig er hægt að nota tákn í sömu orðaröð og gildir í töluðu máli.  

Íslenskt táknmál hefur þróast mikið og breyst frá þeim tíma þegar talað var um samskipti 

heyrnarlauss fólks sem fingramál og bendingar. Táknmálið sem notað er í dag byggist upp á 

táknaforða yfir hluti og hugtök og það á sína eigin málfræði. Stundum þarf þó að nota 

fingrastafróf til að stafa hugtök eða orð sem ekki eru þekkt tákn yfir, en það geta til dæmis verið 

eiginnöfn og götunöfn (Valgerður Stefánsdóttir, 2012).  

Táknmálið er í stöðugri þróun og inn koma ný tákn yfir ný hugtök̈. Allir sem eru í 

samfélagi heyrnarlausra og nota táknmál fá tákn fyrir nafnið sitt. Táknið þarf að lýsa þeim 

einstaklingi eða vera eitthvað sem minnir á hann eða ákveðin séreinkenni hans, svo sem freknur, 

ör, hár o.s.frv. 

Í dag er notað tvítyngi á táknmálssviði Hlíðaskóla, sem er skóli fyrir nemendur sem vilja 

nota táknmál. Skutnabb-Kangas (1983) segir að það að nota tvítyngi í námi sé mikilvægt fyrir 

málréttindi heyrnarlausra barna. Slíkt hafi meiri þýðingu í lífi heyrnarlausra barna en annarra 
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málminnihlutahópa þar sem það er fyrst og fremst í tengslum við nám sem þau læra móðurmál 

sitt.  

Táknmál er þess vegna mjög mikilvægt, eins og önnur tungumál, með því tileinkar fólk 

sér ákveðin viðhorf í félagslegum samskiptum.  

 

Sjálfsmynd  

Persónuleg sjálfsmynd manns táknar gildi og viðhorf sem tengjast hópi, þar með talin viðhorf 

og hegðun gagnvart meðlimum innan hópsins og utan hópsins (Schwartz, Montgomery og 

Briones, 2006).  

Tajfel (1981) setti fram þá kenningu um félagslega sjálfsmynd að einstaklingar séu 

meðlimir í mörgum þjóðfélagshópum og að aðild að þessum hópum stuðli að því hvernig þeir 

sjá sig. Hann setti fram kenningu um hvernig félagsleg samskipti myndast en kenning hans 

hefur verið mikið notuð til þess að skoða hvernig félagsleg sjálfsmynd þróast og breytist. 

Samkvæmt kenningu hans myndast félagsleg sjálfsmynd einstaklings með þróun frá félagslegri 

flokkun inn í tiltekna hópa til félagslegra samanburðarhópa. Það er náttúruleg tilhneiging manna 

að meta hópinn á jákvæðan hátt. Þessi hvöt til sjálfbætingar skapar jákvæðar tilfinningar og 

vekur eigin gildi manns. Þegar heyrnarlaus einstaklingur telur sig viðurkenndan innan ákveðins 

samfélags þá leitar einstaklingurinn þangað og vill tilheyra því samfélagi (Burke og Stets, 

2009).  

Dillon (1992) segir að sjálfsvirðing gefi fólki tilgang í líf sitt. Til þess að viðhalda 

sjálfsvirðingu þarf manneskjan að geta átt samskipti á sínu máli við aðra. Þess vegna er táknmál 

órjúfanlegur þáttur fyrir sjálfsmynd döff fólks. Ef heyrandi lítur á táknmál döff fólks sem annars 

flokks tungumál upplifir döff fólk að afstaða heyrandans sé neikvæð og lítilsvirðandi gagnvart 

þeim. Það getur verið skaðlegt fyrir þeirra sjálfsmynd. Skilningur heyrnarlaus einstaklings á 

stöðu sinni og manngildi felur í sér þá sannfæringu að einstaklingurinn verðskuldi virðingu frá 

heyrendum og einnig að þeir virði grundvallarréttindi hans sem heyrnarlauss einstaklings 

(Dillon,1992).  

Táknmál er þess vegna mikilvægt fyrir sjálfsmynd döff fólks sem er viðhaldið milli 

kynslóða innan samfélagsins og tengir þær innbyrðis. Þannig viðhaldast og umbreytast gömul 

gildi og norm en á sama tíma styrkist döff sjálfsmynd einstaklingsins (Giddens, 2001). Fái döff 

einstaklingur ekki viðurkenningu á því frá heyrendum að það sé í lagi að kalla sig döff er líklegt 
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að hann upplifi sig ekki fullgildan í samfélagi heyrenda og tileinki sér neikvæða sjálfsmynd. 

Það verður til þess að döff einstaklingar skammast sín fyrir heyrnarleysið og fyrir að nota 

táknmál í samskiptum sínum (Freeman, 1975).  

Freeman, Malkin og Hasting (1975) segja að uppræta þurfi sem fyrst það álit að táknmál 

sé slæmt því það getur haft áhrif á sjálfsmynd heyrnarlausra. Carbin (1976) segir að þess vegna 

sé mikilvægt að heyrnarlausir fái tækifæri að nota tvö tungumál, táknmál og ritmál. Þannig fái 

þeir að vera virkir í félagslegum samskiptum í tvenns konar menningu og geti notið góðs af öllu 

því sem lífið hefur upp á að bjóða. Góð samskipti milli heyrnarlausra og heyrenda er 

grundvallaratriði til að hægt sé að byggja upp jákvæða sjálfsmynd.  

 

Áhrif félagslegrar sjálfsmyndar innan döff samfélagsins 

Leigh (2009) segir að sjálfsmyndin byrji að mótast á sama hátt hjá öllum heyrnarlausum 

einstaklingum. Þeir fæðast án máls og án sjálfsmyndar en fá síðan tvo valmöguleika sem móta 

sjálfsmynd þeirra. Fyrri kosturinn er að leitast við að vera eins og heyrandi einstaklingur og 

reyna að nota raddmál til samskipta. Slíkt þýðir að einstaklingurinn vilji byggja upp heyrandi 

sjálfsmynd sína í kringum samfélag heyrenda. Einstaklingurinn sækist þá eftir því að finna lausn 

með aðstoð hjálpartækja, sem samræmist hugmyndafræði læknisfræðilega líkansins. Seinni 

kosturinn er að skilgreina sig fyrst og fremst sem döff og móta sér döff sjálfsmynd. Slíkir 

einstaklingar eru döff meðlimir málminnihlutahóps og tilheyra samfélagi heyrnarlausra. Þessir 

tveir valmöguleikar sýna andstæður á milli tveggja ólíkra sjónarhorna, hins læknisfræðilega og 

hins menningarlega, á sjálfsmynd heyrnarlausra (Reagan, 2002). Þessi tveir valkostir eru 

einkennandi fyrir það sem kallað hefur verið sjálfsmyndarpólitík (e. identity politics). Davis 

(2002) hefur gagnrýnt að það sé ekki réttlátt að heyrnarlausir þurfi að velja á milli þess hvort 

þeir vilji byggja upp sjálfsmynd sína sem döff eða heyrandi sjálfsmynd. Hann vill að 

heyrnarlausir geti fengið val um það hvort þeir vilji tilheyra öðrum hvorum hópnum eða báðum 

til að byggja upp sjálfsmynd sína.  

Bat-Chava (2000) hefur gert rannsóknir á sjálfsmynd heyrnarlausra og niðurstaða hans 

bendir til þess að hægt sé að skipta heyrnarlausum í fjóra flokka eftir stöðu sjálfsmyndar þeirra 

gagnvart samfélagi heyrnarlausra og heyrenda:  
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1. Heyrandi sjálfsmynd (e. hearing identity) – Heyrnarlausir einstaklingar sem 

tilheyra samfélagi heyrenda. 

2. Jaðarsjálfsmynd (e. marginal identity) – Heyrnarlausir einstaklingar sem tilheyra 

hvorki samfélagi heyrnarlausra né heyrenda.  

2. Döff sjálfsmynd (e. Deaf identity) – Heyrnarlausir einstaklingar sem tilheyra vel 

samfélagi heyrnarlausra en ekki eins vel samfélagi heyrenda.  

4. Tvímenningarsjálfsmynd (e. bicultural identity) – Heyrnarlausir einstaklingar 

sem tilheyra vel bæði samfélagi heyrnarlausra og samfélagi heyrenda 

 

Þessir fjórir mismunandi flokkar sýna að mismunandi tengsl heyrnarlausra eftir því 

hverjum þeir vilja tilheyra. Heyrnarlausir einstaklingar leita þangað sem þeir finna fyrir 

sjálfsáliti og lífsánægju. Sjálfsmyndir verða til þar sem hærra sjálfsálit ríkir og ánægja er með 

lífið (Bat-Chava, 2000; Hintermair, 2006, 2008; Leigh, 2009; Maxwell-McCaw og Zea, 2011).  

Eftir að heyrnarlausi einstaklingurinn hefur verið félagslega flokkaður fer hann að bera 

hópinn sinn saman við aðra hópa. Hann fer að hugsa hver félagsleg staða hópsins sé í 

samfélaginu og um þætti sem gætu greint hópinn frá því sem er ráðandi í samfélaginu. Það 

hvernig hópurinn sem við tilheyrum er skilgreindur er kölluð okkar félagslega sjálfsmynd. Til 

þess að einstaklingurinn öðlist jákvæða sjálfsmynd þarf hann að vera ánægður í hópnum sem 

hann tilheyrir. Því að ef maður er í hóp sem maður vill ekki tilheyra þá hefur það neikvæð áhrif 

á sjálfsmyndina (Hurtado o.fl., 1994). 

Afleiðing félagslegrar hópaðild er félagsleg sjálfsmynd, þ.e. sá hluti 

sjálfshugmyndarinnar sem byggist á hópaðild og gildi því og mikilvægi sem fylgir hópaðild. 

Að hve miklu leyti og eðli áhrifa sem viðkomandi verður fyrir gegnum félagsleg samskipti getur 

verið háð nokkrum þáttum, svo sem því hvernig sjálfsmynd hópsins er, tilfinningu 

einstaklingsins fyrir því að tilheyra hópnum, mati samfélagsins á hópnum og mati 

einstaklingsins á hópnum (Tajfel, 1981).  

 Glickman og Carey (1993) gerðu rannsókn á því hvernig sjálfsmynd heyrnarlausra, sem 

tilheyrðu eingöngu samfélagi heyrenda, væri. Þeir komust að því að þeir skiptust í tvo hópa, 

jaðarhóp og heyrandi hóp. Þeir sem tilheyrðu heyrandi hópnum voru með betri sjálfsmynd en 

þeir sem tilheyrðu jaðarhóp. Þetta kom til vegna þess að þeir áttu samskipti við heyrandi. 

Jaðarhópurinn var hins vegar með lélega sjálfsmynd og óánægðari með lífið. Þeir töldu að það 
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gæti verið vegna þess að hópur heyrnarlausra hefði litlar sem engar sjálfshugmyndir og túlkaði 

heiminn sem slæman fyrir sig (Glickman og Carey, 1993). 

Cornell og Lyness (2005) gerðu einnig rannsókn á sjálfsmynd heyrnarlausra sem 

skilgreindu sig sem döff. Niðurstöðurnar bentu til þess að döff fólk sem vildi annað hvort 

tilheyra samfélagi heyrnarlausra eða bæði samfélagi heyrnarlausra og heyrenda væri bæði með 

sterka sjálfsmynd og ánægt með lífið.  

 Af þessum fjórum ólíku sjálfsmyndum: döff sjálfsmynd, jaðarsjálfsmynd, 

tvímenningarsjálfsmynd og heyrandi sjálfsmynd sýna rannsóknir meiri vellíðan, ánægju með 

lífið og sjálfsálit hjá döff hópnum og tvímenningarhópnum en hjá þeim sem tilheyrðu hópi 

heyrenda eða jaðarhópnum (Hintermair, 2008; Maxwell-McCaw, 2001). Þetta bendir til þess 

að mikilvægt sé að heyrnarlausir tengist öðrum sem eru döff til að öðlast sterkari sjálfsmynd 

(Leigh o.fl., 2009). Einnig að það sé jákvætt að tengja samfélag heyrnarlausra og samfélag 

heyrenda saman því að þá muni heyrnarlausir hafa sterkari sjálfsmynd sem tvímenningarhópur 

(Bat-Chava, 2000; Glickman og Carey, 1993).  

Nauðsynlegt er að gæta vel að jaðarhópnum því sá hópur er áhættuhópur og það getur 

verið slæmt ef heyrnarlausir lenda í þeim hóp. Heyrnarlausir, sem þekkja ekki sjálfa sig og vita 

ekki hvaða samfélagi þeir eiga að tilheyra, geta orðið vanhæfir til að eiga samskipti við aðra 

vegna tungumálaörðugleika. Tungumálaörðugleikar geta staðið í vegi fyrir óbeinum lærðum 

viðmiðum, sem getur leitt til hegðunarraskana, lélegrar félagslegrar færni, vanþroska og ónæmi 

fyrir þörfum annarra (Glickman og Carey, 1993). 

 Hintermair (2008) komst að því í rannsókn sinni að heyrnarlausir sem voru í jaðarhóp 

áttu í hættu að greinast með persónuleikaröskun vegna þess að þeir gátu ekki átt félagsleg 

samskipti við neinn. Þess vegna er mikilvægt að heyrnarlausir eigi samskipti, hvort sem það er 

í gegnum heyrandi hóp, döff hóp eða tvímenningarhóp. Þessi jaðar sjálfsmynd er mikilvægur 

þáttur til að skilja hversu viðkvæmt það er fyrir sjálfsmynd heyrnarlausra.  

Það sem helst skortir á rannsóknir Glickman og Carey hér að framan er betri skilningur 

á því hvernig döff sjálfsmynd verður til. „Döff“ getur átt við um bæði heyrnarskerta og 

heyrnarlausa. Heyrnarskertir geta notað og skilið raddmál og átt samskipti við heyrendur, sem 

gefur þeim þá aðgang að tvímenningarsjálfsmynd, en það sama á ekki við um heyrnarlausa. 

Þessar rannsóknir eru því afar statískar. Það að fjallað sé eingöngu um flokkunarkerfi og 

sjálfsmyndir þær sem þau byggjast á er ekki alveg nógu skýrt og einnig vantar hvaða aðrir þættir 

geti haft áhrif á döff sjálfsmynd. Sem gerir það að verkum að rannsakandi gat ekki notað þessa 
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nálgun í rannsókn sinni. Það hentaði betur fyrir mína rannsókn að nota hugtakið döfferni (e. 

deafhood), sem Paddy Ladd setti fram, til að skoða hvernig félagsleg samskipti geta haft áhrif 

á döff sjálfsmynd.  

Paddy Ladd kom fram með hugtakið döfferni. Hann segir að döfferni sé notað yfir þá 

sem hafa skilgreint sjálfan sig sem döff frá menningarlegu sjónarhorni en ekki sem heyrnarlausa 

frá læknisfræðilegu sjónarhorni. Döff einstaklingar vilja samsama sig öðrum döff 

einstaklingum í samfélagi heyrnarlausra með döff menningu.  

Ladd segir að það sé í eðli döff fólks, eins og annarra, að leita skilnings á eðli tilveru 

sinnar í sínum heimi. Það sé liður í því ferli að þróa með sér sjálfsvirðingu og upplifa sig á sama 

tilveru grundvelli á þessari jörð og meirihlutahópurinn sem er heyrandi. Innan döff samfélagsins 

læra þau merkingu þess að vera „döff“ og hvernig hlutirnir virka, þar lærir einstaklingurinn að 

mynda sína döff sjálfsmynd í gegnum félagsleg samskipti og verða ábyrgur táknmálsnotandi í 

samfélaginu (Ladd, 2005).  

Þess vegna segir hann að það sé mikilvægt að heyrnarlausir líti ekki á heyrnarleysi sem 

fötlun frá læknisfræðilegu sjónarhorni heldur sem döff frá menningarlegu sjónarhorni, sem 

styrki döff sjálfsmyndina.  

Ladd segir einnig að hafa þurfi í huga að döfferni sé ekki eins hjá öllum. Það er 

stéttaskipting innan samfélags heyrnarlausra og sú stéttaskipting getur verið mismunandi. Í 

Bandaríkjunum er t.d. litið á þá, sem hafa hæfileika til táknaleiks og sköpunargáfu í táknmálinu, 

sem leiðtoga og mjög litið upp til þeirra. Í Bretlandi þykir slíkt aftur á móti ekki merkilegt. Í 

Bretlandi eru döff einstaklingar sem eru öflugrir í pólitísku starfi háttsettir innan samfélags 

heyrnarlausra. Sem sýnir að stéttaskiptingin er ekki alltaf eins. Síðan eru sum lönd sem 

skilgreina „EKKI döff“ eða „minna döff“, sem eru ákveðinn stimplunarkerfi sem sumt döff fólk 

notar og sýna hvernig döff fólk staðsetur sjálft sig innan döff menningar. Ladd segir að það 

þurfi að hætta að nota flokkunarkerfi yfir það hverjir eiga rétt á að tilheyra samfélagi 

heyrnarlausra og kalla sig döff. Flokkunarkerfi orsaka neikvæða sjálfsmynd. Með þeim er verið 

að gera greinarmun á því hverjir eiga rétt á að kalla sig döff. Ladd segir að það séu 

heyrendafordómar (e. audism) þegar döff fólk niðurlægir aðra heyrnarlausa og ákveði hverjir 

séu hvað. Hann segir að ekki eigi að dæma hverjir séu ekki „nógu döff“ eða séu „heyrnarskertir“ 

eða „með kuðungsgræðslu“ o.s.frv. heldur eigi frekar allir sem álíta sig vera döff að vera 

velkomnir og mynda eitt stór samfélag heyrnarlausra (Ladd, 2005). 
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Wrigley (1997) hefur einnig bent á að sjálfsmynd heyrnarlausra, sem kalla sig döff, sé 

ekki eingöngu byggð á því að tilheyra samfélagi heyrnarlausra heldur einnig á því hvar þeir 

standa innan samfélags heyrnarlausra og hvernig samskiptum við aðra er háttað. Líkti hann 

þessu við borgararéttindi (e. citizenship) út frá samfélagslegum viðhorfum og nefna má þrjú 

dæmi um slíkt:  

 

1. Ef döff einstaklingur er reiprennandi á táknmáli hann meiri virðingu frá öðru 

döff fólki. 

2. Ef foreldarnir eru döff öðlast viðkomandi meiri virðingu innan döff 

samfélagsins. 

3. Ef döff einstaklingur er vel menntaður öðlast hann meiri virðingu. 

 

Einstaklingar sem eru heyrnarlausir eða heyrnarskertir og kunna ekki táknmál eru ekki 

álitnir tilheyra döff samfélagi. Ef einstaklingur missir heyrn á lífsleiðinni og ákveður að tengjast 

döff samfélaginu þá breytist sjálfsmynd hans og hegðun til þess að hann eða hún aðlagist betur 

gildum nýja samfélagsins (Padden og Humphries, 1989).  

Það er því miður ekki nóg að viðkomandi skilgreini sig sem döff heldur virðist reglan 

vera sú að döff samfélagið verði að samþykkja hann sem einn úr hópnum. Ef það gerist ekki þá 

er mikil hætta á að viðkomandi einangrist og sé hafnað bæði af heyrandi og heyrnarlausu 

samfélagi. Þess vegna má segja að heyrnarskerðing einstaklings og heyrnarmissir sé ekki 

nægileg forsenda þess að tilheyra döff samfélagi (Lane, Hoffmeister og Bahan, 1996).  

 

Samskipti fjölskyldina heyrnarlausra barna og áhrif þeirra á sjálfsmynd  

Heyrnarlausir eru langflestir fæddir inn í heyrandi fjölskyldur en talið er að 4% heyrnarlausra 

eigi heyrnarlausa foreldra og að u.þ.b. 10% heyrnarlausra barna eigi annað foreldrið 

heyrnarlaust en hitt heyrandi (Bogaerde 2000). Það ber að hafa í huga að heyrnarlausir sem búa 

hérlendis eiga nánast allir heyrandi foreldra. 

Sérhver heyrnarlaus einstaklingur er mótaður af menningu samfélagsins og menningin 

hefur mikil áhrif á það hver við erum og hvernig við högum okkur. Fyrsta félagslega mótun 

barns kemur frá foreldrum og nánustu fjölskyldu og sjálfsmynd þess mótast af þeim 
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hugmyndum sem barnið fær frá fjölskyldunni (Erikson, 1964). Foreldrar leika stór hlutverk í 

mótun sjálfsmyndar með þeirri menningu sem barn elst upp við. Félagsmótun er það ferli þegar 

foreldrar kenna barninu trú, gildi og hegðun sem þau telja að börn þeirra muni þurfa á að halda 

þegar þau verða fullorðin (Chakawa og Hoglund, 2016). Þó að önnur félagsleg áhrif hafi einnig 

áhrif á sjálfsmyndina, svo sem fjölskyldan, vinirnir, umhverfið og skólinn, gegna foreldrarnir 

mikilvægasta hlutverkinu í að móta félagslega sjálfsmynd barna sinna (Erikson, 1964). 

 Venjan er sú að foreldrar kenni börnum sínum þá menningu sem þau lærðu sjálf sem 

börn, og ætlist til að börnin þeirra geri svo slíkt hið sama (Lee o.fl., 2007). Foreldrar eru mestu 

áhrifavaldar í lífi barnanna og bera ábyrgð á að móta félagslega hegðun í samskiptum, fræða 

börnin um viðeigandi reglur og viðmið menningarinnar, venjur sem tengjast félagslegum siðum 

og menningu, kynna barnið fyrir meðlimum menningarhópsins og auðvelda þátttöku barnsins í 

viðkomandi menningu. Þessir hlutir eru mikilvægir fyrir félagslega sjálfsmynd og kenna 

barninu „hver við erum og hvað við gerum“ (Grusec og Davidov, 2010). 

Hintermair (2006) segir að heyrandi foreldrar heyrnarlausra barna geti haft óbein áhrif 

á að börnin þrói með sér slæma sjálfsmynd með því að tala ekki við þau á táknmáli heldur frekar 

á talmáli. Ef heyrnarlaus börn fá ekki þjálfun í félagslegum samskiptum við foreldra sína missa 

þau tengsl við umhverfi sitt. Því er haldið fram að heyrnarlaus börn fái oft skapofsaköst þegar 

þau verða fyrir mótlæti og þetta virðist vara lengur fram eftir aldri en hjá flestum heyrandi 

börnum sem það getur haft mikil og langvarandi, jafnvel ævilöng áhrif á sjálfsmyndina 

(Freeman o.fl., 1981). 

Ladd (2005) segir að mörg heyrnarlaus börn öðlist ekki döff sjálfsmynd gegnum 

heyrandi foreldra sína, sem getur haft alvarleg áhrif á þroskandi sambönd milli foreldra og barns 

og valdið sjálfsmyndarkreppu og sjálfshatri hjá barninu fyrir að vera heyrnarlaust. 

Moores (2001) segir í sinni rannsókn að þroska heyrnarlausra barna, sem eiga foreldra 

sem sjálf hafa eðlilega heyrn, stafi veruleg hætta af því ef þau eiga ekki samskipti við börnin 

sín. Þetta getur haft í för með sér að tengsl þeirra við foreldrana verði ófullkomin, sem getur 

haft mikil áhrif á sjálfsmynd þeirra. Schein (1989) skrifaði í bók sinni Heima á meðal 

ókunnugra (e. being at home among strangers) að það væri algengt meðal heyrnarlausra að slíta 

tengsl við uppruna sinn, eins og til dæmis fjölskylduna sem er heyrandi, í leit sinni að öðrum 

heyrnarlausum einstaklingum eða hópi sem hefur svipaða sjálfsmynd og þeir. Margir döff 

einstaklingar segjast eiga tvær fjölskyldur, annars vegar líffræðilegu fjölskylduna og hins vegar 

döff fjölskylduna, sem er þá samfélag heyrnarlausra. 
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Rannsóknir sem Jan, Freeman og Scott (1977) og Schwirian (1976) gerðu skoðaði hvort 

viðbrögð foreldra við því að uppgötva að barn þeirra væri heyrnarlaust hefði neikvæð áhrif á 

sjálfsmynd barnanna. Rannsóknin gaf vísbendingar um að viðbrögð foreldra við slíkum fréttum 

væru misjöfn en einhvers konar sterk viðbrögð væru eðlileg í fyrstu. Ef tilfinningar foreldranna 

voru neikvæðar sendi það óbein skilaboð til barnsins frá foreldrum um að það væri slæmt að 

vera heyrnarlaus. Og ef sjónarmið foreldra til táknmáls var neikvætt gat það haft þau áhrif að 

heyrnarlausir, sem töldu sig ekki kunna raddmál vegna heyrnarleysis (Freeman o.fl., 1981).  

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á heyrnarlausum börnum sem eiga heyrnarlausa 

foreldra hafa sýnt að þau hafa betri sjálfsmynd en hin sem eiga heyrandi foreldra. Ástæður 

þessar geta verið að heyrnarlaus börn sem eiga heyrnarlausa foreldra hafi sterkari 

menningarlega og félagslega sjálfsmynd en þau sem eiga heyrandi foreldra (Bat-Chava, 1993; 

Maxwell-McCaw, 2001; Meadow, 2005). Sjálfsmynd heyrnarlausra barna mótast oftast af því 

hvort foreldrarnir eru heyrnarlausir eða heyrandi, þannig að foreldrar sem eru heyrendur ala 

upp „menningarlega heyrandi börn“ og heyrnarlausir foreldrar ala upp „menningarlega 

heyrnarlaus börn“ (Bat-Chava, 2000; Glickman og Carey, 1993; Maxwell-McCaw, Leigh og 

Marcus, 2000).  

  Glickman gerði rannsókn til að kanna hvort það hefði áhrif á mótun sjálfsmyndar hjá 

heyrnarlausum börnum hvort þau notuðu táknmál eða ekki til að eiga samskipti við foreldra 

sína. Niðurstöðurnar gáfu til kynna ólíka sjálfsmynd eftir því hvort þau notuðu táknmál eða 

ekki við foreldra sína. Heyrnarlaus börn sem gátu ekki átt samskipti við heyrandi foreldra og 

tilheyrt heyrandi menningu voru með jaðarsjálfsmynd. Þau höfðu neikvæð viðhorf til 

heyrnarleysis. Heyrnarlaus börn sem notuðu raddmál til að eiga samskipti við heyrandi foreldra 

og tilheyrðu heyrandi menningu voru með heyrandi sjálfsmynd. Þau höfðu bæði jákvæð og 

neikvæð viðhorf til heyrnarleysis.  

Hins vegar kom í ljós að heyrnarlaus börn sem notuðu táknmál til að eiga samskipti við 

foreldra sína voru ólík heyrnarlausum börnum sem notuðu ekki táknmál. Heyrnarlaus börn sem 

notuðu táknmál til að eiga samskipti við heyrandi eða döff foreldra og tilheyrðu eingöngu 

samfélagi heyrnarlausra voru með döff sjálfsmynd. Þau höfðu jákvæð viðhorf til heyrnarleysis. 

Heyrnarlaus börn sem notuðu táknmál til að eiga samskipti við heyrandi eða döff foreldra og 

tilheyrðu bæði samfélagi heyrenda og heyrnarlausra voru með tvímenningarsjálfsmynd. Þau 

voru með jákvæð viðhorf til heyrnarleysis. 
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Þessar niðurstöður benda til þess að heyrnarlaus börn sem nota táknmál séu með sterkari 

sjálfsmynd en börn sem nota ekki táknmál. En heyrnarlaus börn sem voru með jaðarsjálfsmynd 

komu verr út þar sem þau höfðu ekki getað átt nein samskipti við foreldra sína (Glickman, 

1996).  

 

Samskipti heyrnarlausra í skóla og áhrif þeirra á sjálfsmynd  

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á áhrifum samskipta heyrnarlausra barna í almennum skólum 

á sjálfsmynd þeirra sýna að ýmsar aðstæður hafa áhrif á niðurstöðuna. Það er ekki hægt að 

skoða eingöngu áhrif skólans á sjálfsmynd heyrnarlausra. Margt annað getur spilað inn í eins 

og fjölskylduaðstæður, félagsskapur og fleira.  

Padden og Humphries (2006) segja að margir heyrnarlausir tilheyri ekki samfélagi 

heyrnarlausra vegna þess að þeir gangi í almenna skóla og lifi í samfélagi heyrenda eins og 

foreldrar þeirra. Þess vegna upplifa margir heyrnarlausir sig frekar heyrandi eða með 

jaðarsjálfsmynd en döff eða með tvímenningarsjálfsmynd (Holcomb, 1997; Mcllroy og 

Storbeck, 2011; Wolsey, Clark, van der Mark og Suggs, 2017).  

 Nokkrar erlendar rannsóknir hafa komist að þeirri niðurstöðu að foreldrar hafa mest 

áhrif á það í hvernig skóla heyrnarlaus börn fara. Heyrnarlaus börn sem eiga heyrnarlausa 

foreldra eru mun líklegri að nota táknmál og fara í skóla fyrir heyrnarlausa og mjög ólíkleg til 

að fá kuðungsgræðslu meðan þau börn sem eiga heyrandi foreldra eru mun líklegri til að fá 

kuðungsgræðslu, tala raddmál og fara í almenna skóla (Bat-Chava, 2000; Decker o.fl., 2012; 

Duncan, 2009; Eleweke og Rodda, 2000; Hardonk o.fl., 2010 Hyde o.fl., 2010; Kluwin og 

Stewart, 2000; Leigh, Maxwell-McCaw, Bat-Chava og Christiansen, 2009; Li o.fl., 2003; 

Maxwell-McCaw og Zea, 2011; Mitchell og Karchmer, 2004; Wright, 1987).  

Rannsóknir hafa einnig sýnt að tvítyngd börn, sem nota bæði táknmál og raddmál, höfðu 

sterkari tvímenningarsjálfsmynd en heyrnarlaus börn með döff sjálfsmynd. Þeir sem voru 

heyrnarlausir og notuðu ekki táknmál höfðu veikari sjálfsmynd vegna samskiptaörðugleika í 

skóla og voru með annað hvort heyrandi eða jaðarsjálfsmynd (Kobosko og Zalewska, 2011).  

Nikolaraizi og Hadjikakou (2006) rannsökuðu áhrif skólaumhverfis á sjálfsmynd 

nemenda. Niðurstöður þeirra sýndu að heyrnarlausir nemendur sem gengu í skóla fyrir 

heyrnarlausa voru líklegri til að vera samþykktir í samfélagi heyrnarlausra. En heyrnarlausir 

nemendur sem fóru í almenna skóla skilgreindu sig ekki sem döff heldur heyrandi.  
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Ein rannsókn komst að þeirri niðurstöðu að það væri nauðsynlegt að hafa fleiri en einn 

heyrnarlausan eða heyrnarskertan nemanda í almennum skólabekk til þess að gefa þeim meiri 

möguleika á að eiga samskipti við einhvern sem væri eins og þeir. Annars væri líklegt að 

heyrnarlausi eða heyrnarskerti einstaklingurinn einangraðist félagslega og yrði fyrir höfnun af 

hálfu samnemenda sinna (Bååth, 1995).  

Önnur rannsókn sem gerð var af Ohna (2003) bendir til að heyrnarlausir nemendur í 

almennum bekkjum sækist yfirleitt eftir því að fá að vinna einir og að einu samskipti þeirra 

væru við kennarann sinn.  

Rannsókn sem Most (2007) gerði á áhrifum þess að vera í almennum grunnskóla á líðan 

heyrnarlausra nemenda leiddi í ljós svipaða niðurstöðu og Greger. Að heyrnarlausir nemendur 

sem voru ekki sterkir í raddmáli upplifðu höfnun frá heyrandi nemendum gagnvart sér vegna 

heyrnarleysisins. Þeir nemendur sem voru í sérúrræði í almennum bekk upplifðu að þeir ættu 

ekki heima á meðal heyrenda í skólabekknum.  

 

Samskipti í samböndum heyrnarlausra við heyrnarlausa eða heyrendur og 

áhrif þeirra á sjálfsmynd  

Samskiptaþátturinn í ástarsamböndum er mjög mikilvægur fyrir sjálfsmyndina. Samskipti eru 

auðvitað afar flókið mál fyrir alla, hvort sem einstaklingurinn er heyrnarlaus, döff eða heyrandi. 

Þegar einstaklingur með tvö ólík tungumál, sem sagt raddmál og táknmál, og kannski tvo ólíka 

menningaheima, á í ástarsambandi geta hlutirnir orðið flóknari. Þessi munur á samskiptastílnum 

er erfiður fyrir flest pör til að takast á við.  

Ein af fyrstum rannsóknunum sem gerð var á ástarsamböndum milli döff fólks var gerð 

árið 1897 af Edward Allen Fay. Hann komst að því að sambönd milli döff einstaklinga voru 

mun sterkari en blönduð sambönd döff og heyrenda vegna sameiginlegs tungumáls og 

félagslegrar stöðu (Fay, 2019). Einnig taldi hann að blönduð sambönd heyreanda og 

heyrnarlausra hefðu hærri skilnaðartíðni og orsökuðu lægri sjálfsmynd hjá döff fólki en hjá 

þeim sem voru heyrandi í ástarsambandi með döff einstaklingi. 

Breivik (2001) skrifaði um lífsreynslusögur í bókinni Deaf Identities in The Making, 

sem fjölluðu um það hvernig blönduð sambönd (e. mixed relationhsip) á milli heyrandi og döff 

einstaklinga geta verið flókin og erfið. Hann kom með dæmi úr bókinni þar sem döff kona lýsti 

því hversu erfitt það væri fyrir hana að taka þáverandi kærasta sinn með sér inn í döff 
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samfélagið. Hann hefði átt erfitt með að tengjast döff fólkinu því hann upplifði sig ekki 

velkominn þar sem hann var heyrandi og kunni ekki reiprennandi táknmál. Sama átti við um 

döff konuna sem átti erfitt með að fara með heyrandi á samkomu heyrenda og upplifði sig 

útundan. Heyrandi einstaklingar gátu ekki átt samskipti við hana eða voru hræddir við að tala 

við hana. Það gæti verið ein af mörgum ástæðum þess að blönduð sambönd hafa yfirleitt ekki 

gengið upp vegna samskiptaörðugleika og ólík skilnings fólks á menningu hvors annars.  

Schein (1974) gerði rannsókn á samböndum heyrnarlausra og þar kom fram að níutíu 

prósent döff fólks giftast döff einstaklingum vegna sameiginlegrar sjálfsmyndar og tungumáls. 

Einnig kom fram í rannsókninni að döff fólk var mun ólíklegra til að skilja við döff einstaklinga 

en heyrendur. 

Önnur rannsókn sem gerð var í Tævan komst að sömu niðurstöðu og rannsóknin sem 

gerð var í Bandaríkjunum, þ.e. að sambönd milli tveggja döff einstaklinga voru sterkari en 

sambönd milli döff og heyrandi einstaklinga (Chang o.fl., 1993). 

  Mcintosh (1995) segir að ástæða þess að döff einstaklingar séu tregir til að skilja við 

maka sinn geti þó verið að þeir vita að það getur verið erfitt að finna sér annan döff maka. 

Mcintosh (1995) segir enn fremur í rannsókn sinni að fræðimenn séu ekki á einu máli um 

nákvæmar prósentutölur yfir skilnaðartíðni í samböndum milli döff aðila og milli döff og 

heyrandi aðila. Þeir voru samt sem áður sammála um að meðaltal skilnaða milli döff og 

heyrenda væri hærra en milli döff aðila. Hann telur að helsta ástæðan séu samskiptaörðugleikar. 

Að þarna séu tvö ólík tungumál sem hafa áhrif á að sambönd milli döff og heyrenda gangi ekki 

upp. Það verður samskiptavandi vegna þess að döff einstaklingurinn kann ekki raddmál og sá 

heyrandi kann ekki táknmál og það getur ýtt undir skilnað. 

 

Áhrif kuðungsgræðslu á sjálfsmynd heyrnarlausra 

Kuðungsgræðsla (e. Cochlear implants) er hjálpartæki sem gefur heyrnarlausum möguleika á 

að heyra hljóð. Nú orðið fara flest þeirra barna sem fæðast heyrnarlaus eða missa heyrn fyrir 

máltöku í kuðungsgræðslu. Kuðungsgræðsla er gerð með skurðaðgerð og er tæki grætt inn í 

innra eyrað. Tækið hefur örvandi áhrif á heyrnartaugina með rafstraumi og þá er hægt að 

framkvæma hljóðáhrif. Fyrir utan er ytri búnaði komið fyrir aftan við eyrað. Tækið sem er grætt 

inn í eyrað er viðtæki með rafskautum og búnaðurinn sem er utanáliggjandi er hluti úr 

hljóðnema. Talgervillinn er annað hvort vasatæki eða staðsettur bak við eyrað, svipað og önnur 
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heyrnartæki. Kuðungsgræðslutækið vinnur þannig að hljóðneminn skynjar hljóð og sendir það 

til talgervilsins sem greinir það og kóðar. Þaðan flytur hið kóðaða hljóð skilaboð til sendisins 

og flyst það gegnum húðina til viðtækisins. Viðtækið breytir þá kóðanum í rafboð sem send eru 

til hinna ýmsa rafrása í rafskautinu sem grætt er í kuðunginn. Rafboðin örvar þá taugafrumurnar 

í kuðungi innra eyrans, sem og taugaenda heyrnartaugarinnar. Þaðan berast boðin sem berast 

eftir heyrnartauginni til heilans og þau skynjar notandinn sem hljóð (Heyrnar og talmeinastöð 

Íslands, 2020).  

Innan samfélags heyrnarlausra hafa kuðungsgræðslur verið umdeildar frá upphafi. 

Margir döff einstaklingar upplifa þær sem nýóralisma (Valgerður Stefánsdóttir, 2005). 

Valgerður Stefánsdóttir (2018) segir að normið frá heyrendum sé að heyrnarlausir eiga að tala 

raddmál og vera heyrandi. Ef einhver er heyrnarskertur eða heyrnarlaus þá er reynt að leiðrétta 

frávikið, það sem vantar upp á, svo hinn heyrnarlausi verði heyrandi. Læknisfræðilega 

sjónarhornið er normið, þ.e. að heyrnarlausir eigi að fá hjálpartæki eins og til dæmis 

heyrnartæki eða kuðungsgræðslu. Tæki til að leiðrétta normið frá sjónarholi heyrenda. Hún 

segir að margir döff einstaklingar upplifi nýóralisma sem virðingarleysi fyrir 

táknmálssamfélaginu og að viðhorf þeirra séu ekki virt.  

Lane (1998) segir að núna sé markmiðið að loka sérskólum fyrir heyrnarlausa út um 

allan heim. Síðan eigi almenni skólinn að taka við og kenna börnum að tala með aðstoð 

kuðungsgræðslu eða heyrnartækis. Þannig má segja að markmiðið sé ekki endilega að 

heyrnarlaus börn fái að njóta lífsgæða, vináttu og fái menntun heldur frekar að skólinn eigi að 

flokka, þjálfa og aga heyrnarlausa nemendur til að þeir uppfylli normið að vera heyrandi og 

tilheyra samfélagi heyrenda. 

Erlendar rannsóknir hafa bent til þess að heyrnarlausir sem fengu kuðungsgræðslu hafi 

orðið færir um að nota raddmál (Baudonck o.fl., 2010; Giezen o.fl., 2010; Spencer o.fl., 2009) 

og aðlagast heyrandi samfélagi (Thoutenhoofd o.fl., 2005). Rannsóknir hafa sýnt að 

heyrnarlausir sem fengið höfðu kuðungsgræðslu voru líklegri til að tilheyra heyrandi samfélagi 

en einstaklingar með svipaða heyrnarskerðingu án kuðungsgræðslu (Leigh o.fl., 2009; Wald og 

Knuston, 2000).  

Spencer o.fl. (2012) rannsökuðu hvernig kuðungsgræðsla hafði haft áhrif á fólk á 

aldrinum 17–35 ára sem fengið hafði kuðungsgræðslu á aldrinum 24 mánaða til 15 ára. Þeir 

notuðu meginlegar aðferð til að meta þrjár tegundir sjálfsmyndar: döff sjálfsmynd, heyrandi 

sjálfsmynd og tvímenningarsjálfsmynd þýðir að tilheyra bæði samfélagi heyrnarlausra og 
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heyrenda. Þátttakendur sem tilheyrðu bæði samfélagi heyranda og heyrnarlausra höfðu sterka 

sjálfsmynd sem bendir til þess að þeim liði jafn vel með kuðungsgræðsluna í samfélagi 

heyrnarlausra og heyrenda. Þáttakendur sem vildu eingöngu tilheyra samfélagi heyrenda voru 

einnig með sterka sjálfsmynd en enginn þátttakenda í þessari rannsókn kaus að tengjast 

eingöngu samfélagi heyrnarlausra sem þýðir að ekki var sterk döff sjálfsmynd til staðar hjá 

einstaklingum með kuðungsgræðslu.  

Moog, Geers, Gustus og Brenner (2011) hafa þó komist að því að unglingar með 

kuðungsgræðslu voru sterkari í raddmáli en þeir sem voru döff og vildu eingöngu tilheyra 

samfélagi heyrnarlausra. Rannsókn sem Giezens (2011) gerði sýnir að börn með 

kuðungsgræðslu ættu a.m.k. að fá að njóta táknmáls að einhverju leyti, því það getur verið 

lykillinn að góðum samskiptum við heyrandi foreldra. Þannig upplifi þau ekki að heyrnarleysi 

sé eitthvað rangt sem er mikilvægur grunnur að vitsmunalegum, málvísindalegum og 

félagslegum þroska sjálfsmyndar þeirra.  

Önnur eigindleg rannsókn sem gerð var í Ísrael beindist að 14 unglingum með 

kuðungsgræðslu á aldrinum 14 til 18 ára, sem fengið höfðu kuðungsgræðsluna um 7 ára aldur. 

Í þessari rannsókn voru sex þátttakendur með sterkari tilhneigingu til að vilja tilheyra heyrandi 

samfélagi og aðeins einn leit á sig sem döff (Rich, Levinger, Werner, og Adelman, 2013). Þessar 

rannsóknir benda til þess að sjálfsmynd heyrnarlausra sé mismunandi eftir því hvort þeir fæðast 

heyrnarlausir eða missa heyrn snemma á lífsleiðinni sem hefur áhrif á sjálfsmyndina (Bat-

Chava, 2000; Glickman og Carey, 1993). Þessar nýlegu niðurstöður geta verið táknbreytingar 

sem tengjast tækniframförum til að takast á við heyrnarleysi (Leigh, 2009) sem getur eflt þróun 

talaðs máls (Gantz o.fl., 2000; Kishon-Rabin o.fl., 2002; Thibodeau, 2010).  

Aðrar rannsóknir sem skoðuðu menningarlega sjálfsmynd fólks með kuðungsgræðslu 

(Rich o.fl., 2013; Spencer o.fl., 2012; Wheeler, Archbold, Gregory og Skipp, 2007) í 

samanburði við heyrnarlausa þátttakendur án kuðungsgræðslu (Leigh o.fl., 2009; Wald og 

Knuston, 2001) sýndu að samskiptahæfni á raddmáli meðal barna og unglinga með 

kuðungsgræðslu var betri en heyrnarlausra barna og unglinga sem notuðu heyrnartæki (Law og 

So, 2006; Meyer og Svirsky, 2000; Mildner, Sindija, og Vrban-Zrinski, 2006; Van Lierde, 

Vinck, Baudonck, de Vel, og Dhooge, 2005).  

Rannsókn sem Joanna Kobosko (2010) gerði gefur til kynna að heyrnarlausir sem fengu 

kuðungsgræðslu þegar þeir voru orðnir fullorðnir öðluðust við það sterkari sjálfsmynd en þeir 

höfðu haft þegar þeir voru, yngri og heyrnarlausir. Heyrnarlausir sem fengu kuðungsgræðslu 
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gátu átt í betri samskiptum við maka úr hópi heyrenda og þeim vegnaði líka betur í skóla og 

vinnu.  

Önnur rannsókn sem gerð var í Danmörku sýndi að heyrnarlaus börn sem fengu snemma 

kuðungsgræðslu og notuðu ekki táknmál vildu frekar tilheyra heyrandi samfélagi því þau 

notuðu raddmál og sjálfsmynd þeirra tengdist heyrendum. En þeir sem voru án kuðungsgræðslu 

og notuðu táknmál vildu frekar tilheyra samfélagi heyrnarlausra því þeirra sjálfsmynd tengdist 

því (Madeleine Chapman og Jesper Dammeyer, 2017).  

Önnur rannsókn sýndi að sumir einstaklingar sem fengið höfðu kuðungsgræðslu og 

notuðu bæði raddmál og táknmál sögðust hvorki tengjast samfélagi heyrnarlausra né samfélagi 

heyrenda. Ástæðan var sú að þeir kunnu ekki táknmál og gátu þess vegna ekki átt samskipti við 

heyrnarlausa, og raddmálið var ekki nógu sterkt og því var sjálfsmynd þeirra veik (Hyde og 

Punch, 2011).  

Eins og sést hér að framan hafa fjölmargar rannsóknir verið gerðar og niðurstöðurnar 

eru ekki allar á einn veg. Það er erfitt að meta nákvæmlega hvaða áhrif kuðungsgræðsla hefur 

á mótun sjálfsmyndar hjá heyrnarlausum. Allar rannsóknir sem rannsakandi vitnaði í hér að 

framan eru erlendar þannig að hugsanlegt er að þær endurspegli ekki samfélag heyrnarlausra 

hér á landi. Margir þættir geta sem sagt haft áhrif á niðurstöðuna á mati á sjálfsmynd. Marschark 

(2009) og Szagun (2010) komust að þeirri niðurstöðu að einstaklingar með kuðungsgræðslu 

hefðu engu að tapa á því að læra bæði táknmál og raddmál og töldu að allir ættu að fá tækifæri 

til að velja sjálfir hvort málið þeir vildu heldur nota. Sýnt hefur verið fram á að tvítyngi bætir 

vitsmunalega hæfni og eykur einnig tækifæri einstaklings, félagslega og samskiptalega, til að 

tengjast bæði samfélagi heyrnarlausra og heyrenda.  

 

Þessi kafli hófst á því að útskýra hvað það merkir að vera heyrnarlaus og að vera döff. Þá var 

gerð grein fyrir þrenns konar sýn á heyrnarleysi: hinu læknisfræðilega sjónarhorni og aðferðum 

læknisfræðinnar til lækninga, hinu félagslega sjónarhorni sem gerir greinarmun á heyrnarleysi 

og döff og í þriðja lagi menningarlegri sýn. Sem skilgreinir döff fólk sem á sér táknmál að 

móðurmáli og menningarsamfélag. Síðan var farið yfir sögu táknmáls. Þá var gerð grein fyrir 

niðurstöðum mismunandi rannsókna sem tengjast viðfangsefni rannsóknar minnar. Þar sem ég 

er eingöngu að skoða döff einstaklinga sem eru heyrnarlausir hentaði best að nota rannsóknir 

úr smiðju fræðimannsins Paddy Ladd um döfferni og tengja það beint við viðfangsefni 
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rannsóknar minnar á því hvernig félagsleg samskipti hafa áhrif á sjálfsmynd döff fólks í 

fámennu samfélagi heyrnarlausra á Íslandi.  

 Ég vonaðist til þess að viðmælendur mínir gætu gefið mér betri skilning á því hvernig 

félagsleg samskipti hafa haft áhrif á þeirra sjálfsmynd. Það vekur áhuga minn að vita hvort allar 

þær rannsóknir sem gerðar hafa verið erlendis í miklu fjölmennara samfélagi heyrnarlausra eigi 

einnig við í fámennara samfélagi eins og hér á landi.  
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2.  Aðferðafræði 

Í þessum hluta verður gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði sem notast var við í rannsókn 

minni. Fyrst verður fjallað almennt um rannsóknaraðferðina, því næst verður gerð grein fyrir 

vali á þátttakendum, gagnasöfnun og gagnagreiningu og að lokum verður fjallað um réttmæti, 

áreiðanleika og siðfræði rannsóknarinnar. 

 

Rannsóknaraðferð 

Með þessari rannsókn var leitast við að kanna áhrif félagslegra samskipta á döff sjálfsmynd 

döff einstaklinga í fámennu samfélagi heyrnarlausra á Íslandi. Til þess vildi ég öðlast skilning 

á lífi og aðstæðu döff fólks sem notar táknmál til daglegra samskipta og kynnast upplifunum 

þess og reynslu af þátttöku í samfélagi heyrenda og heyrnarlausra. 

Fyrirbærafræðileg rannsóknaraðferð Vancouver-skólans hentar best til þess að auka 

skilning á mannlegum fyrirbærum (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Þessi aðferðafræði leitast við 

að hverfa til hlutanna sjálfra og á rannsóknin að vera gagnrýnin og laus við þröngsýni, einnig á 

að forðast frumspekilega og vísindalega fordóma (Zahavi, 2019). Áherslan er á það að 

rannsakandi öðlist skilning í samvinnu við hvern þátttakanda og byggi þannig upp ákveðna 

heildarmynd af því hvernig reynslan, sem rannsökuð er, lítur út frá sjónarhóli einmitt þessa 

einstaklings. Rannsakandi lítur á hvern þátttakanda í rannsókninni sem meðrannsakanda (e. co-

researcher) og gagnasöfnunin fer fram með samræðum (e. dialogues) og sú heildarmynd ber 

svo saman þá mynd sem byggð er upp varðandi næsta þátttakanda og þannig heldur það áfram 

þar til heildarmynd af fyrirbærinu hefur fullmótast í huga rannsakanda (Sigríður Halldórsdóttir, 

2003).  

Í þessari rannsókn freistar rannsakandi þess að varpa ljósi á upplifun döff fólks af því 

að eiga samskipti. Þátttaka döff fólks í samfélaginu út frá sjónarhorni þess sjálfs er fyrirbæri 

sem lítið hefur verið rannsakað hérlendis. Hér á Íslandi hafa ekki verið gerðar neinar 

fyrirbærafræðilegar rannsóknir þar sem hefur verið skoðað hver reynsla döff fólks er af því að 

eiga samskipti í daglegu lífi og hvernig samskiptin hafa haft áhrif á þeirra sjálfsmynd. Að nota 

fyrirbærafræði í félagsvísindum er góð leið og segir Husserl (1973) að sjálf veran geti því aðeins 

haft reynslu af heiminum að hún sé í félagi við aðra og að ,,ég”-ið sé einvörðungu það sem það 

er sem félagsvera (socius). Husserl leggur ítrekað áherslu á að stundum þegar fyrirbærafræðileg 

afturfærsla er nægilega róttæk leiðir það okkur ekki aðeins á vit sjálfsveruleikans, heldur einnig 

samveruleikans (Husserl, 1973). Það er mikill munur á því hvernig samskipti birtast á táknmáli, 
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samskipti sem eiga að tjá einn og sama hlutinn geta birst á marga og ólíka vegu út frá aðstæðum 

þess sem táknmálið talar: frá þessari hlið eða hinni, í reiðikasti eða hláturkasti. 

Fyrirbærafræðileg aðferð er þess vegna hentug til að dýpka skilning á mannlegri reynslu. 

Aðferðin vill aftur á móti halda því fram að það sem birtist manni sem túlkun á fyrirbæri sé 

vegna skilnings eða þekkingar sem hefur mótast af fyrri reynslu og eigin túlkun á þeirri 

upplifun. (Zahavi, 2019). 

Í mörgum eigindlegum rannsóknaraðferðum er sagt að túlkun einstaklingsins eigi rætur 

í heimspeki fyrri alda og er fyrirbærafræði ein af höfuðstefnum heimspekinnar á 20. öld 

(Zahavi, 2019). Hún er bæði heimspeki og rannsóknaraðferð sem byggist á að skilja fólk með 

því að fá ,,lánaða” reynslu” þess og leitast við að sjá lífið eins og þátttakendur sjá það (Bruyn, 

1966). Notuð verður eigindleg rannsóknaraðferð sem nefnd hefur verið Vancouver-skólinn í 

fyrirbærafræði, því meginmarkmið þeirrar rannsóknaraðferðar er að skilja betur flókinn heim 

mannlegrar reynslu frá sjónarhóli döff fólks.  

 

Tafla eitt. Tólf þrepa rannsóknarferli Vancouver-skólans. 

 

 

Þrep í rannsóknarferlinu Það sem gert var í þessari rannsókn 

Þrep eitt. Val á þátttakendum  

(Úrtakið - sampling). 

Sex þátttakendur voru valdir með 

tilgangsúrtaki.  

Þrep tvö. Undirbúningur hugans (áður en 

samræður hefjast -silent reflection).  

Fyrirframhugmyndir lagðar til hliðar. 

Þrep þrjú. Viðtölin – þátttaka í samræðum 

(gagnasöfnun - data collection) 

Tekið var eitt viðtal við hvern þátttakanda, 

samtals sex viðtöl. 

Þrep fjögur. Skerpt vitund varðandi 

hugmyndir og hugtök (beginning data-

analysis).  

Unnið var samhliða að gagnasöfnun og 

gagnagreiningu. Allar samræður voru teknar 

upp á upptökuvél og færðar í handrit. 

Þrep fimm. Þemagreining  

(kóðun – coding) Finna lykilsetningar og 

finna merkingu þeirra. 

Leitað var að kjarna hvers þátttakanda og 

viðtölin greind í meginþemu og undirþemu. 

Þrep sex. Greiningarlíkan smíðað fyrir hvern 

þátttakenda (construction of individual 

analytic framework).  

Meginþemu hvers þátttakanda voru dregin 

fram og þau mikilvægustu sett fram í 

greiningarlíkani fyrir hvern og einn.  
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Þrep sjö. Staðfesting á hverju 

greiningarlíkani með viðkomandi 

þátttakanda (individual verification). 

Staðfestingar var leitað hjá öllum 

þátttakendum um sitt greiningarlíkan og 

óskað athugasemda. 

Þrep átta. Heildargreiningarlíkan smíðað úr 

öllum einstaklingsgreiningarlíkönunum 

(final analytic framework constructed).  

Öll einstaklingsgreiningarlíkönin voru sett 

saman í eitt heildargreiningarlíkan. 

Þrep níu. Heildargreiningarlíkanið borið 

saman við rannsóknargögnin (rituðu 

viðtölin) (comparison of the final analytic 

framework with the research data).  

Til að tryggja þetta voru öll handritin lesin 

aftur og borin saman til að tryggja samræmi.  

Þrep tíu. Kjarni fyrirbærisins settur fram 

sem lýsir fyrirbærinu (niðurstöðunum) í 

hnotskurn (construction of the study´s main 

theme – the essence of the phenomenon). 

Hafa félagsleg samskipti áhrif á sjálfsmynd 

döff fólks í fámennu samfélagi heyrnarlausra 

á Íslandi? 

Þrep ellefu. Staðfesting á 

heildargreiningarlíkani og yfirþema með 

einhverjum þátttakendum (final 

verification). 

Allir þátttakendurnir sex staðfestu 

heildargreiningu án athugasemda. 

Þrep tólf. Niðurstöður rannsóknarinnar 

skrifaðar upp þannig að raddir allra heyrist 

(multivoiced reconstruction).  

Vitnað var beint í þátttakendur til að auka á 

trúverðugleika, sýna að niðurstöður byggja á 

orðum þátttakenda og saga þeirra sögð.  

 

 

Í rannsóknarferli Vancouver-skólansfara rannsakendur í gegnum ákveðna vitræna þætti 

í gegnum allt rannsóknarferlið. Þessir sjö vitrænu þættir Vancouver-skólans eru: að vera kyrr, 

að ígrunda, að koma auga á, að velja, að túlka, að raða saman og að sannreyna. (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013).  
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Mynd eitt. Vitrænt vinnuferli Vancouver-skólans í fyrirbærafræði (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). 

 

Þátttakendur í rannsókninni 

 

Viðmælendur mínir voru þrír karlar og þrjár konur. Sex döff einstaklingar sem valdir voru með 

tilgangsúrtaki. Skilyrði var að þau töluðu öll táknmál svo hægt væri að skoða hvaða áhrif það 

hefði haft á þau samskiptalega séð. Öll hafa þau lokið grunnskólaprófi, annað hvort frá 

Vesturhlíðarskóla (heyrnleysingjaskóli) eða Hlíðarskóla nema ein sem hafði verið erlendis í 

skóla fyrir döff börn. Öll líta þau á táknmál sem móðurmál sitt. Döff samfélagið er lítið samfélag 

hér á landi og til að tryggja trúnað við þátttakendur ákvað ég að lýsa þeim ekki nákvæmlega. Í 

skýrslunni verður fjallað um þessa sex aðila sem allir eru tvítyngdir, þrír karlmenn og þrjár 

konur sem nota bæði íslenskt táknmál og íslenskt ritmál í daglegu lífi. Flestir nota íslensku þó 

fyrst og fremst sem ritmál. Þessi rannsókn grundvallast á reynslu hvers viðmælanda fyrir sig og 

einnig því sem kalla mætti ódæmigerða reynslu af því og meðvitað er reynt að koma í veg fyrir 

að úrtakið sé einsleitt (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

 

Gagnasöfnun 

Gagnasöfnun hófst í september 2016 og lauk í september 2018 og fór fram með viðtölum. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir hentaði vel til þess fallnar til að afla upplýsinga um 

1. Að vera 
kyrr

2. Að ígrunda

3. Að koma 
auga á

4. Að velja5. Að túlka

6. Að raða 
saman

7. Að 
sannreyna



39 
 

þátttakendur. Þær voru notaðar til þess að fá skilning á atferli út frá upplifun þess sem verið var 

að rannsaka. Þá var gengið út frá því að hegðun réðist af því hvernig viðmælendur túlkaði sem 

það lifði í. Í eigindlegum rannsóknum nálgaðist rannsakandi efnið ekki með fullbúna kenningu 

heldur með opin viðtöl. Rannsóknarspurningarnar leiddu rannsóknina áleiðis og viðfangsefni 

hennar efldust samhliða gagnasöfnuninni. Rannsóknaraðferðirnar falla undir hefð eigindlegra 

aðferða (Creswell, 2013) en þær aðferðir nýtast sérlega vel í rannsóknum sem miða að því að 

öðlast heildstæðan og bættan skilning á því fyrirbæri sem er til rannsóknar. Í því skyni tók ég 

sex eigindleg viðtöl, við þrjá karlmenn og þrjár konur. Að viðtölunum loknum óskaði ég eftir 

leyfi frá viðmælendum um að fá að taka annað viðtal, ef það reyndist nauðsynlegt til að fá betri 

skilning á reynslu viðmælendanna. Ákvörðun um slíkt var tekin eftir fyrstu greiningu gagna. Ef 

í ljós kom atriði sem krafðist frekari upplýsinga var haft samband við þátttakendurna og þeir 

beðnir um samþykki fyrir öðru viðtali.  

 Mikilvægt var að einstaklingurinn tilheyrði samfélagi heyrnarlausra og að hann væri 

tilbúinn að tjá sig um lífsreynslu sína. Samkvæmt Vancouver-skólanum var unnið samhliða að 

gagnasöfnun og gagnagreiningu (Lofland, 2009). Viðtalsrammi með þremur meginspurningum 

var notaður fyrir alla þátttakendur. Samkvæmt Vancouver-skólanum í fyrirbærafræði þá á 

einstaklingurinn í samræðum (e. dialogues) við rannsakanda og er þá báðum algjörlega frjálst 

að tala og hlusta (Sigríður Halldórsdóttir, 2000). Viðtölin voru tekin í húsnæði Félagi 

heyrnarlausra og stóð aldrei lengur en í einn klukkutíma. Rannsakandi ræddi við alla 

þátttakendur á íslensku táknmáli og var óþarfi að panta táknmálstúlk þar sem rannsakandi talar 

reiprennandi íslenskt táknmál. Þessi aðferð tryggði traust og trúnað í samskiptum milli 

rannsakanda og þátttakenda. Hvert viðtal var tekið upp með upptökuvél með samþykki 

þátttakenda. Öll viðtölin voru skrifuð orðrétt á íslensku. Fyllstu trúnaðar og nafnleyndar var 

gætt við umritun viðtalanna. Hver þátttakandi var látinn skrifa undir upplýst samþykki og 

nafnleynd.  

 

Viðtalsrammi 

Útbúinn var rammi fyrir viðtölin við þessa einstaklinga og fengu allir sömu spurningar. Í fyrstu 

spurði rannsakandiþátttakandann mjög víðrar spurningar og samræðurnar voru opnar. Þetta er 

það sem er kallað „opið, óstaðlað viðtal“ (Burns og Grove, 2009). Rannsóknin fylgdi þessum 

staðalrömmum en nauðsynlegt er að benda á að eigindleg aðferðafræði gerði ráð fyrir viðbótum 

við viðtalsrammann meðan á gagnasöfnun stóð.  
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Meginrannsóknarspurningarnar voru: 

 

1. Hvað þýðir að vera döff? 

 

2. Hver er reynsla döff fólks af félagslegri þátttöku í samfélagi heyrenda? 

 

3. Hvaða þættir styrkja og hamla félagslegri þátttöku döff fólks á Íslandi? 

 

Undirspurningar voru : 

 

 Hvað finnst þér felast í að taka þátt í samfélagi heyrnarlausra og heyrenda? 

 

 Lýstu atvikum þegar þér fannst þú vera að taka virkan þátt í samfélagi heyrnarlausra 

eða heyrenda og hvernig mótaði það þig? 

 

 Lýstu atvikum þegar þér fannst þú ekki vera þátttakandi í samfélagi heyrnarlausra eða 

heyranda? 

 

 Hvað var jákvætt og hvað var neikvætt? 

 

 Er munur á að nota táknmál innan samfélags heyreanda eða heyrnarlausra? 

 

 Hverjir eru framtíðarmöguleikar döff fólks í dag? 

 

 

Rannsóknarferli Vancouver-skólans virkar þannig að fyrst voru viðtölin tekin upp á 

upptökuvél og svo umrituð. Þá voru rannsóknargögnin orðin að rituðum texta (e. transcripts) 

og þá hófst greining hans sem byggist á túlkunarfræði (e. hermeneutics) og hugsmíðahyggju (e. 

constructivism). Forritið „Atlas.ti“ var notað við úrvinnslu (kóðun) og greiningu gagna. Forritið 

gerir rannsakendum kleift að skipuleggja og flokka gögn til að greina mynstur í þeim. Afrituð 

viðtöl voru lesin nokkrum sinnum vel yfir og svo var merkt við þau atriði í textanum sem 

rannsakandanum fannst koma efninu sérstaklega við og síðan voru þau greind. Við gagnasöfnun 

og greiningu studdist ég við ólíkar nálganir sem stýrðust af sjónarhorni mínu.  
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Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknarinnar 

Í fyrirbærafræðilegum rannsóknum fá engir tveir fræðimenn sömu niðurstöðu úr eigindlegum 

rannsóknum þótt þeir standi frammi fyrir sama verkefni. Tesch (1995) hefur bent á að 

rannsakendur eru með mismunandi reynslu og fræðisýn (e. paradigm) að baki og sjá því hlutina 

á mismunandi hátt. Þess vegna verður rannsakandi að vera stöðugt á varðbergi gagnvart því að 

myndin af fyrirbærinu sem verið er að rannsaka getur orðið ólík vegan þess að rannsóknin á 

reynslu heyrnarlausra getur verið fjölbreytt með tilliti til umhverfis, aðstæðna og reynslu. Til 

að auka á trúverðugleika þessarar eigindlegu rannsóknar spurði ég æskuvini mína, sem eru allir 

heyrnarlausir, um afstöðu þeirra og viðhorf til þess sem fram kom í rannsókninni. Ég fékk 

frásagnir af þeirra eigin reynslu sem að mínu mati styðja við samræmi í niðurstöðunum og 

benda til þess að niðurstöður rannsóknarinnar séu trúverðugar. 

 

Siðfræðileg sjónarmið 

Rannsakandi hafði meginatriði rannsóknarsiðfræðinnar að leiðarljósi við undirbúning og 

framkvæmd rannsóknarinnar og gætti vel að því að valda þátttakendum ekki skaða. Notuð voru 

fjögur meginatriði rannsóknarsiðfræðinnar sem eru sjálfræðisreglan (e. the principle of respect 

for autonomy), skaðleysisreglan (e. the principle of non-maleficence), velgjörðarreglan (e. the 

principle of beneficence) og réttlætisreglan (e. the principle of justice). Þessi fjögur meginatriði 

liggja til grundvallar þeim siðareglum sem gilda um vísindarannsóknir (Sigurður Kristinsson, 

2013). Rannsóknin var gerð með leyfi Vísindasiðanefndar Háskóla Íslands nr. 19-021.  

Rannsakandi hafði það ávalt að markmiði að tryggja öryggi í viðtölunum og hafa sem 

minnst áhrif á félagslega stöðu viðmælendanna og sambönd þeirra, til dæmis innan 

fjölskyldunnar og skólans. Reynsla ábyrgðarmanns rannsóknarinnar af því að vinna með 

heyrnarlausum nýttist vel. Engin bein/óbein áhætta gat stafað af þátttöku í rannsókninni. 

Þátttakendur fengu sjálfir að ráða þátttöku, framgangi viðtalsins og því hvernig þeirra viðhorf 

og reynsla var rædd.  
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3.  Niðurstöður 

Í þessum hluta verða helstu niðurstöður úr viðtölunum kynntar. Þar sem rannsóknin er 

eigindleg og fjöldi þátttakenda var sex manns er ekki hægt að alhæfa um niðurstöður en 

vissulega gefa þær ákveðnar vísbendingar. Þættirnir sem fjallað er um í þessum kafla eru: 

samfélag og samskipti í daglegu lífi, döff sjálfsmynd í samfélagi heyrenda, að reyna að eiga 

heyrandi vin í grunnskóla, að eiga heyrandi fjölskyldu, flókin döff sjálfsmynd í litlu samfélag 

heyrnarlausra á Íslandi, þú velur ekki vini þína, einkalíf döff einstaklinga er viðkvæmt fyrir döff 

sjálfsmyndina, er döff sjálfsmynd eins innan samfélag heyrnarlausra á Íslandi og erlendis, áhrif 

sambanda döff fólks á sjálfsmyndina og möguleikar í makaleit, vændiskonu til að styrkja 

sjálfsmyndina, döff fólk með fordómar gagnvart því að bjóða heyrandi mökum inn í samfélag 

heyrnarlausra, er tækninn að styrkja döff sjálfsmyndina og áhrif kuðungsgræðslanna fyrir döff 

sjálfsmyndina. 

 

Samfélag og samskipti í daglegu lífi 

Fyrir viðmælendur mína er það að byggja upp jákvæða döff sjálfsmynd mikilvægt til þess að fá 

að vera hluti af samfélaginu. Hæfni viðmælenda minna til að eiga félagsleg samskipti er 

mismunandi eftir aðstæðum og af misjöfnum toga. Þeim fannst góður félagsskapur gefa manni 

jákvæða döff sjálfsmynd og vera tilgangur tilverunnar. Samskipti eru grundvallarþáttur í 

félagsþroska þeirra og þar læra þau að styrkja sambönd sín við annað fólk. 

 

…skiptir mig miklu máli að hitta fólk svo ég get talað saman. Ef ég er ekki að hitta neinn 

þá verð ég einmana og mér finnst mjög leiðinlegt að vera einmana. Það er ástæða að 

guð gaf okkur táknmál til að tala saman (Sverrir). 

 

Döff sjálfsmynd í samfélagi heyrenda 

Tungumálið er eitt af mikilvægustu tækjum mannsins til að geta átt samskipti. Flestir 

Íslendingar eru aldir upp við íslensku að móðurmáli og með aðstoð hennar læra allir að njóta 

sín og miðla þekkingu sinni, reynslu og skapandi hugsun á þann hátt sem hverjum er fær. En 
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viðmælendur mínir alast upp við að nota tvö tungumál, táknmál, sem er þeirra móðurmál, og 

íslensku sem annað móðurmál. Jón segir að helsta vandamál döff einstaklinga við að tengjast 

heyrendum stafi af ólíku samskiptaformi og samskiptareglum milli döff fólks og heyrenda. 

Viðmælendur mínir vilja nota táknmál, því þau geta tjáð sig með höndunum, á meðan heyrendur 

nota raddmál til að tjá sig. Þessi tvö ólíku samskiptaform hindra viðmælendur mína í að geta 

átt samskipti við heyrendur. Þegar þeir þurfa að eiga samskipti við heyrandi einstakling er 

yfirleitt notað raddmál, sem viðmælendur mínir ráða ekki við vegna heyrnarleysis og getur það 

því reynst þeim erfitt. Þess vegna er mikilvægt að táknmál fái sama sess eins og önnur tungumál. 

Táknmál er þeirra samskiptaaðferð sem er jafn mikilvæg og raddmál fyrir heyrendur. Táknmál 

er samskiptagrundvöllur döff einstaklinga og þeirra helsta leið til að geta átt samskipti við aðra. 

Ef þeir finna ekki fyrir viðurkenningu frá samfélagi heyrenda á því að táknmál þeirra sé 

jafnrétthátt raddmáls upplifa þau að raddmál sé æðra en táknmál, sem getur haft neikvæð áhrif 

á döff sjálfsmynd þeirra. 

Eins og staðan er í dag eru viðmælendur mínir vanir að þurfa að láta táknmál lúta fyrir 

raddmáli. Vegna heyrnarleysisins nota þau þó frekar íslenskt ritmál en raddmál til samskipta og 

getur það reynst miserfitt. Kristín segist helst vilja forðast að eiga samskipti við heyrendur á 

ritmáli. Hún segir að margir eigi erfitt með að skilja ritmál hennar þar sem hún er ekki góð í 

íslensku. Þetta vandamál er til staðar hjá mörgum döff einstaklingum. Táknmál og raddmál eru 

ólík og þar sem döff einstaklingar heyra ekki, skrifa þeir ritmálið eins og það er sagt á táknmáli. 

Margir eru lélegir í fallbeygingu því þeir heyra ekki hvernig orðin fallbeygjast. Þess vegna vilja 

margir döff einstaklingar ekki eiga samskipti við heyrendur því ritmál þeirra lítur oft skringilega 

út. Sem bendir til þess að þetta atriði hafi haft slæm áhrif á döff sjálfsmynd þeirra og hindrað 

þá í félagslegum samskiptum við heyrendur.  

 

Ég veit að ég er mjög léleg í samskiptum. Ég er ekki nógu góð að koma þessu frá mér 

og segi kannski ekki alveg rétt eða rangt frá. Táknmál og íslenska eru ekki eins og þess 

vegna segi ég kannski öðruvísi frá. Fannst mér þau ekki skilja mig (Kristín). 

 

Að geta ekki átt djúp, innihaldsrík samtöl við heyrendur gerir það að verkum að 

viðmælendur mínir lenda í erfiðleikum með að mynda tengsl við heyrendur og þess vegna 

myndast gjá á milli döff einstaklinga og heyranda. Þegar slík gjá myndast getur það haft 
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neikvæð áhrif á döff sjálfsmynd viðmælenda minna. Að upplifa hindrun í að geta átt félagsleg 

samskipti við heyrendur getur haft í för með sér að döff einstaklingar hópi sig enn frekar saman. 

 

Djúpar samræður er auðvitað mikilvægar. Ég get ekki talað djúpt við heyrendur. Enda 

skilja þau ekki táknmál. Það er miklu meira svona einfalt. Stundum líður mér ekki vel 

því heyrendur skilja mig ekki. Stundum langar mig að lemja eitthvað þegar ég er 

virkilega pirraður yfir að geta ekki átt samskipti (Sverrir). 

 

Að reyna að eiga heyrandi vin í grunnskóla 

Óttar, Jón, Kristín og Snædís fóru öll í almenna skóla þar sem var táknmálsdeild fyrir döff börn. 

Upplifun þeirra allra af grunnskólanum var erfið. Ekkert þeirra eignaðist heyrandi vini í 

skólanum. Þau sögðust hafa reynt að tengjast krökkunum í skólanum en það gekk illa því 

skólafélagarnir kunnu ekki táknmál. Fyrir viðmælendur mína var það að hafa ekki getað eignast 

heyrandi vin erfitt og hafði neikvæð áhrif á döff sjálfsmynd þeirra og þau upplifðu sig utangarðs 

í skólanum. Þegar viðmælendur mínir upplifðu sig utanveltu varð félagshæfni minni og þá gátu 

þau átt erfitt með að læra samskiptareglurnar sem gilda í heyrandi samfélagi.  

 

Ég var ekki góður í íslensku og þau kunnu ekki táknmál. Þetta var bara hræðilegt. Þetta 

var of mikið fyrir mig. Ég höndlaði þetta ekki. Ég grét því ég, ...eða mér, leið ekki vel í 

skólanum. Þetta var svo erfitt. Lífið var svo leiðinlegt. Ég var alltaf að gera það sama, 

vakna, skólinn, æfa og sofa. Það var ekkert líf. Alltaf á kvöldin þegar ég kom heim leið 

mér svo illa (Óttar). 

 

Viðmælendur mínir kunnu ekki raddmál og voru því hræddir við að reyna að tala við 

heyrendur í skólanum og heyrandi krakkarnir voru einnig hræddir við viðmót viðmælenda því 

þeir kunnu ekki táknmál. Þannig að viðmælendur mínir og heyrandi krakkarnir í skólanum 

upplifðu tungumálaörðugleika sem stöðvaði báða aðila í því að hafa frumkvæði að samskiptum. 

Snædís sagði að tímabilið í grunnskóla hefði haft mikil áhrif á hennar döff sjálfsmynd. Hún átti 

erfitt með að trúa því að það væri ekki hægt að kynnast einhverjum krökkum sem hefðu gaman 

að tala við döff manneskju. Hún upplifði einu sinni von þegar henni var boðið í bekkjarafmæli. 
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En þegar hún mætti sat hún allan tímann með foreldrum stelpunnar sem átti afmæli. Henni leið 

mjög illa eftir afmælið og missti þá alla von um að eignast kannski heyrandi vinkonu í 

skólanum. Henni fannst hún vera að fá skýr skilaboð um að sem döff manneskja ætti hún 

eingöngu að tilheyra samfélag heyrnarlausra. Þar vissi hún að hún myndi ekki verða fyrir 

höfnun. 

 

Í 7. bekk þá reyndi ein stelpa að tala við mig og hún var þá að segja að hún vildi bjóða 

mér í afmæli. Ég var alveg í sjokki. Þegar ég mætti í afmælið þá skildi ég ekkert hvað 

krakkarnir voru að segja og hvaða leik þau voru að fara í. Ég reyndi að fylgjast með en 

skildi ekkert. Það vantaði svona að einhver gæti talað við mig og sagt hvað væri í gangi. 

Svona til að skilja hvað væri í gangi. Þannig að mér leiddist í afmælinu því það var 

enginn að tala við mig. Borðaði og sagði ekki neitt. Foreldrar krakkanna reyndu að 

útskýra fyrir mér hvað átti að gera en þau gáfust upp við að reyna að útskýra fyrir mér. 

Ég gafst líka upp á að reyna að skilja hvað átti að gera. Mér leið eins og ég væri eitthvað 

öðruvísi (Snædís). 

 

Þegar viðmælendur mínir upplifðu að þeir væru ekki hluti af félagslífinu í skólanum 

byrjuðu sum þeirra að mæta illa í skólann. Sem bendir til þess að döff sjálfsmynd þeirra hafi 

ekki verið sterk og það hafi haft áhrif á skólasókn þeirra. Algengt var líka að þegar viðmælendur 

mínir voru í skólanum þá hópuðu þau sig saman með öðrum döff krökkum í frímínútum sem 

getur hafa leitt til þess að heyrandi börn í skólanum héldu að döff krakkarnir vildu ekki tengjast 

heyrendum í skólanum.  

 

Ég var með ömurlega sjálfsmynd. Mjög slæma. Já. En ég mætti alltaf en mjög illa… 

mjög. Ég upplifði einelti í skólanum. Fordóma. Mmm… mikil mismunun og engin 

virðing. Ég upplifði bara að ég átti ekki heima þarna (Jón). 

 

Döff sjálfsmynd, sem byggist upp í samskiptum við aðra í gegnum skóla, er viðkvæm. 

Viðmælendur mínir náðu ekki að mynda tengsl við önnur heyrandi börn sem hafði þau áhrif að 

þau misstu færnina til að læra félagsleg samskipti, viðhalda þeim og laga sig að hinu heyrandi 
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samfélagi. Viðmælendur mínir upplifðu ekki sterka döff sjálfsmynd þar sem þeir sáu ekki 

tækifæri að eiga félagsleg samskipti við heyrendur í skólanum.  

 

Að eiga heyrandi fjölskyldu 

Heyrnarlaus börn eru ekki, frekar en önnur börn fædd með mótaða sjálfsmynd heldur mótast 

hún af reynslu þeirra og samskiptum við umhverfið. Foreldrar og fjölskyldan eru hornsteinninn 

í mótun lífs þeirra. Þau hafa mikil áhrif og döff sjálfsmynd viðmælenda minna er að miklu leyti 

endurspeglun á því viðmóti sem þeir fengu frá foreldrum og fjölskyldu. Allir foreldrar 

viðmælenda minna eru heyrendur og nota táknmál til að eiga samskipti við þau. En það er 

misjafnt hvenær þeir uppgötvuðu að börn þeirra væru heyrnarlaus. 

Jón og Vigdís voru svo heppin að eiga eldri systkini sem eru döff eins og þau. Þess 

vegna var það ekki eitthvað alveg nýtt fyrir foreldra þeirra að komast að því að þau voru 

heyrnarlaus. Foreldrar þeirra vissu hvernig átti að leysa ýmis vandamál sem tengjast döff 

börnum. Þau voru tilbúin með móðurmál þeirra, sem var táknmál, því þau voru búin að læra 

það með eldri systkinum þeirra. Þar sem foreldrar þeirra bjuggu yfir þessari reynslu vissu þeir 

strax að táknmál væri lykilþáttur í að eiga samskipti við viðmælendur mína. Sem bendir til að 

viðmót foreldra þeirra hafi frá upphafi styrkt döff sjálfsmynd þeirra.  

 En þeir viðmælenda minna sem áttu bæði heyrandi foreldra og heyrandi systkini höfðu 

misgóð tengsl við fjölskylduna. Þau áttu það öll sameiginlegt að hafa sterkari tengsl við mæður 

sínar en feður. Mæður viðmælenda voru mun sterkari í táknmáli en feðurnir. Sem getur verið 

vegna þess að feður þeirra voru oftast að vinna á meðan mæðurnar voru heima að hugsa um 

viðmælendur. En það getur einnig verið vegna þess að mæður voru nánari viðmælendum 

mínum fyrstu árin og lærðu þá táknmál til að tengjast þeim tilfinningalegum böndum. Sverrir 

segir að móðir hans sé sú eina sem skilur hann í fjölskyldunni. Frá því að hann var lítill hefur 

mamma hans alltaf séð um hans mál og túlkað allt fyrir hann.  

Allir viðmælendur mínir höfðu átt lítil sem engin samskipti við feður sína, sem reyndist 

þeim miserfitt. Karlkyns viðmælendur mínir voru allir miklu viðkvæmari en kvenkyns 

viðmælendur fyrir því að geta ekki átt sterkari félagsleg samskipti við feður sína. Það getur 

verið vegna þess að karlkyns viðmælendur mínir upplifðu höfnun við það að geta ekki átt 

félagsleg samskipti við föður sinn og þar með ekki eignast föðurímynd. Sem getur hafa haft 
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neikvæð áhrif á döff sjálfsmynd karlkyns viðmælenda. Jafnframt getur það hafa gefið þeim til 

kynna að feður þeirra væru ekki nógu áhugasamir um að tengjast þeim því þeir væru döff. 

 

Mér finnst ömurlegt að geta ekki talað við pabba. Mig langar svo oft að geta talað við 

pabba og sagt ýmislegt við hann. En við erum meira svona að horfa á hvorn annan og 

brosa og gefa svona „þumal upp“. Flott! Vel gert! Ég veit að pabbi elskar mig en það er 

samt sárt að geta ekki talað við hann. Ég get ekki heyrt en ég get séð og táknmál er mín 

leið til að tjá mig. En pabbi kann ekki táknmál og svona er þetta bara (Sverrir). 

 

Allir viðmælendurnir sögðu að þegar þeir urðu eldri þá minnkuðu samskiptin við 

foreldrana. En það þykir eðlilegt því það er algengt að þegar fólk verður eldra og þroskaðra þá 

verða breytingar. Viðmælendur fóru að stofna til sambanda eða flytja að heiman frá foreldrum 

sínum. En þá gerist það að viðmælendur mínir eru ekki lengur í daglegum samskiptum við 

foreldrana og þá byrja foreldrarnir að tapa táknmálskunnáttunni. Sem þýðir að samskiptin verða 

takmarkaðari og einfaldari á milli foreldrana og viðmælenda minna. Sem getur leitt til þess að 

viðmælendur upplifa áhugaleysi foreldra gagnvart sér. Sem þýðir að viðmælendur mínir hætta 

að styrkja döff sjálfsmynd sína gegnum foreldrana. 

  

Þetta getur verið sárt en ég er svo vanur því að fjölskyldan sé ekki að tala við mig á 

táknmáli að ég er ekkert að kippa mér upp við það út af þessu. Ég bara hunsa fólk sem 

nennir ekki að reyna að kynnast mér (Óttar). 

 

Kristín er á ólíkum stað miðað við aðra viðmælendur mína. Fjölskylda hennar hefur 

nánast aldrei talað táknmál við hana og þannig hefur það alltaf verið. Hún upplifir sig ekki sem 

eina af fjölskyldunni vegna þess áhugaleysis sem þau hafa sýnt henni. Hún segir að það sé 

vegna heyrnarleysisins. Hún segist hafa reynt að hrópa á hjálp og aðstoð og reynt að tengjast 

þeim en án árangurs. Þessi höfnun sem hún hefur upplifað frá fjölskyldu sinni hefur haft 

langvarandi og jafnvel ævilöng áhrif á hennar neikvæðu döff sjálfsmynd. Þannig að það bendir 

til að þess að það eru ólíkar birtingarmyndir tengslamyndunar eftir því hvaða umhverfi 

viðmælendur fæðist í. Hún hefur líklega aldrei fengið tækifæri til að mynda döff sjálfsmynd í 

gegnum fjölskylduna þar sem hún upplifði höfnun fyrir það að vera heyrnarlaus.  
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Ég er ekkert í sambandi við föður minn og vil ekkert hafa samband við hann… En ég 

hef rætt mjög mikið við móður mína og eldri systur mínar um þetta og um 

heyrnarfordóma. Ég hef verið að láta þær aðeins vakna og skilja hvað ég hef þurft að 

þola og hvað ég hef verið mjög einangruð frá öllu saman. Allt er þetta vegna 

samskiptaörðugleika. En veistu, þetta er samt enn svona (Kristín).  

 

Viðmælendur mínir eru í misgóðum tengslum við heyrandi ættingja en þau eiga það 

sameiginlegt að þeim finnst öllum leiðinlegt að fara í boð hjá ættingjum. Þau segjast finna fyrir 

vorkunn frá ættingjum vegna þess að þau séu heyrnarlaus. Viðmælendur mínir segja að nánast 

enginn kunni táknmál og að ættingjarnir reyni oftast að eiga samskipti við þá á raddmáli eða 

með bendingum. En viðmælendur mínir eiga erfitt með að skilja hvað ættingjarnir eru að reyna 

að segja og upplifa það sem áhugaleysi frá ættingjum að vilja ekki læra táknmál. Þess vegna 

finnst viðmælendum mínum ekki gaman að fara í matarboð þar sem allir tala saman á raddmáli. 

Á meðan þurfa þau að sitja alein og eini vinur þeirra er skugginn þeirra.  

Þetta bendir til að tengsl viðmælenda minna við heyrandi fjölskyldur sína séu ólík. 

Aðstæður geta verið mismunandi eftir því hvar þau ólust upp. Foreldrar viðmælenda voru 

mismunandi sterkir í táknmáli og það getur haft áhrif á döff sjálfsmynd viðmælenda. Flestir 

viðmælendur upplifðu að táknmál væri ekki mikilvægt innan heyrandi fjölskyldunnar. Það 

getur haft í för með sér að viðmælendurnir upplifi ekki sterka döff sjálfsmynd innan um 

heyrandi fjölskylduna. Það getur einnig hafa haft neikvæð áhrif á þeirra döff sjálfsmynd að fá 

þau skilaboð að það sé ekki í lagi að vera döff manneskja. 

 

Ohh svona veislur… það er svo erfitt að fara í svona veislu og vera alltaf ein. Það nennir 

engin að tala við mig… ohh æ veistu það er svo leiðinlegt að allir horfa á mig og bara: 

já þetta er hún Vigdís og hún heyrir ekki. Og við getum ekki talað við hana. Ég meina, 

ég vil alveg tala við þau en þessi svipur sem þau gefa mér eins og svona „æ, æ, ertu 

heyrnarlaus“. Ég meina hver nennir að mæta í svona veislu aftur og aftur? Ég er búin að 

segja oft nei, ég vil ekki fara í svona veislu og upplifa þetta aftur svona (Vigdís).  
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Flókin döff sjálfsmynd í fámennu samfélag heyrnarlausra á Íslandi 

Viðmælendur mínir leita þangað sem þeim líður vel, sem er í samfélagi heyrnarlausra. Þar móta 

viðmælendur mínir jákvæða döff sjálfsmynd í gegnum samskipti við aðra döff einstaklinga. Þar 

vita viðmælendur hvernig samskiptareglurnar virka og upplifa öryggi yfir að geta talað táknmál 

við aðra döff aðila. Innan samfélags heyrnarlausra eiga döff einstaklingar sameiginlegt 

tungumál, táknmál, sem er þeirra samskiptatæki. Innan samfélags heyrnarlausra læra 

viðmælendur mínir félagsleg samskipti sem mótar þeirra persónuleika, viðmið, gildi og lífsstíll. 

En döff sjálfsmynd getur haft mismunandi áhrif á hvern og einn viðmælenda og þess vegna er 

hún aldrei nákvæmlega eins. 

 

Ég meina, einu samskiptin mín eru við vini mína sem eru heyrnarlausir. Þetta er eina 

fólkið sem skilur mig og ég hef haft samskipti við…ég get ekki talað við einhvern sem 

kann ekki táknmál (Kristín).  

 

Það er viss huggun fyrir alla viðmælendur mína að vita að það eru fleiri döff 

einstaklingar hér á landinu sem tala táknmál. Snædís segir að í samfélagi heyrnarlausra sé mikill 

samhugur og allir tilbúnir að hittast og spjalla saman, sem er mikilvægur félagsþáttur fyrir döff 

einstaklinga. Þegar döff fólk með sameiginlega reynslu hópar sig saman verður hópurinn 

samheldinn og allir tilbúnir að styðja hvern annan. Sem þýðir að þá styrkist döff sjálfsmyndin 

hjá viðmælendum mínum við að vera döff einstaklingar innan samfélags heyrnarlausra.  

Allir viðmælendurnir segjast njóta þess þegar hópur af döff fólki hittist til að eiga góða 

stund saman. Óttar segir algengt að döff liðið elski að ræða skemmtilegar gamlar minningar og 

atburði sem tengjast samfélagi heyrnarlausra á Íslandi. Hins vegar sé lítill sem enginn áhugi 

meðal döff einstaklinga á að ræða saman um fréttir í fjölmiðlum. Sem getur verið vegna þess 

að það er algengt að lesskilningur döff einstaklinga á Íslandi sé lélegur vegna þess að táknmál 

á sér ekki ritmál. Góður lesskilningur byggist á góðum orðaforða og víðtækri þekkingu af að 

vinna með ritmál. En vegna lélegs lesskilnings hjá mörgum heyrnarlausum er algengt að döff 

einstaklingar tali saman um einfalda hluti en eitthvað sem þau geta ekki aflað sér fróðleiks um 

með lestri.  
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Ég er ekki góður að lesa. Ég get reynt að lesa en skil oft ekki hvað verið er að meina. 

Eins og til dæmis „hætta á ferð“ þá hélt ég að verið væri að meina „hætta að ferðast“ en 

svo var útskýrt fyrir mér að það væri verið að meina hættulegt (Sverrir). 

 

Hafa þarf í huga að döff fólk af eldri kynslóðum ólst upp við allt aðrar aðstæður en 

viðmælendur mínir. Það getur verið ástæða þess að eldra döff fólk á enn erfiðara með að ræða 

um fréttir í fjölmiðlum. Margir eldri döff einstaklingar ólust upp við óralisma, sem þýðir að þá 

var bannað að nota táknmál, sem var þeirra tjáningarform, til samskipta. Þessi kynslóð ólst upp 

við það að táknmálið var vanrækt og missti þannig tækifærið til þess að þróa eigið gildismat, 

þau upplifðu sig getuminni og misstu af tækifærinu til að afla sér menntunar. Það bendir til þess 

að viðmælendur mínir séu með sterkari döff sjálfsmynd en eldri kynslóðin og viti betur hver 

þau eru sem döff manneskjur innan samfélag heyrnarlausra á Íslandi.  

Snædís, Jón og Vigdís öfluðu sér öll frekari menntunar að loknu grunnskólanámi og eru 

öll mjög virk innan samfélags heyrnarlausra. Það getur verið vegna þess að málfyrirmyndir 

þeirra voru sterkari og öruggari á táknmáli en hinna viðmælenda minna, sem eru ekki eins 

virkir. Í námi sínu lærðu þau samskiptagrunn og hvernig á að hafa samskipti. Þá hafa þau einnig 

betri lesskilning og færni á ritmáli en döff einstaklingar almennt. Sem þýðir að þau eiga 

auðveldara með að lesa sér til fróðleiks og geta tekið þátt í samræðum um það sem þau hafa 

lesið. Sem bendir til þess að döff einstaklingar sem mennta sig öðlast sterkari döff sjálfsmynd 

en þeir sem ekki mennta sig. 

 

Góð menntun þá ertu með betri lesskilning og skrif og það eykur sjálfstraust og 

sjálfstyrkingu að geta staðið með sjálfum sér og svarað fyrir sig og hugsað sjálf. Mér 

finnst ég vera sterk vegna þess að ég fékk menntun. Það er jú líka samfélagið en aðallega 

vegna þess að ég fékk menntun sem lætur mig standa með sjálfum mér… það eru nokkrir 

sem eru öryggir með sjálfa sig sem eru ekki vel menntaðir (Vigdís). 

 

Þú velur ekki vini þína 

Viðmælendur mínir eru allir sammála um að samfélag heyrnarlausra sé alltof lítið á Íslandi, 

hópurinn of þéttur og að þeir verði þakklátir þegar fleiri döff einstaklingar bætast við samfélag 
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heyrnarlausra. Viðmælendur mínir á Íslandi völdu ekki hverjir yrðu vinir sínir hér á Íslandi. Það 

eru svo fáir döff einstaklingar hér á landi að algengt er að safnað sé saman nokkrum döff 

einstaklingum á svipuðum aldri í ákveðinn vinahóp. Þetta gerist oft í leikskóla eða grunnskóla 

og þar urðu viðmælendur mínir að tengjast vinaböndum eða þá að vera vinalausir. Sverrir segist 

vera þakklátur fyrir hópinn sinn því þetta sé góður hópur sem hittist reglulega til að eiga 

félagsleg samskipti. Allir viðmælendur mínir hafa verið í sama vinahóp nánast allt sitt líf og 

geta næstum skrifað ævisögu allra vina sinna. Þetta sé svo lítill vinahópur að allir þekkja hver 

annan eins og lófann á sér. Sem þýðir að döff sjálfsmyndin getur verið breytileg eftir því hvaða 

hvernig félagsleg samskipti döff einstaklings er í vinahópnum. 

  

Mér finnst gaman að hitta heyrnarlausa og vera með þeim. En ég er alltaf með sama 

hópnum, alltaf… Ég meina við erum alveg vinir og svoleiðis. En ef það hefðu verið 

margir heyrnarlausir þá efast ég um að við hefðum allir orðið vinir. Við erum mjög ólíkir 

en vegna þess að við vorum á svipuðum aldri þá urðum við að vera saman (Óttar). 

 

Þegar fólk fær ekki að velja sér vini getur það þurft að verja tíma sínum með fólki sem 

er kannski mjög ólíkt því. Því getur fylgt álag að vera nánast alltaf í sama vinahóp döff 

einstaklinga sem ekki eiga samleið. Sverrir segir það hafa gerst að sumir hafi slitið vinskap og 

ekki viljað tilheyra vinahóp sínum lengur. Hann segir að þegar slíkt gerist sé hætta á að 

vinahópurinn geti sundrast og sumir taki því mjög illa. Einnig getur orðið titringur í fámennu 

samfélagi heyrnarlausra. Þá fara margir innan þess að spyrjast fyrir um af hverju hópurinn 

sundraðist og fólk getur haft alls skonar skoðanir á slíku og þá getur myndast leiðindastemning 

innan samfélags heyrnarlausra. Sem bendir til að það getur stofnað döff sjálfsmynd hópsins í 

hættu. Því hér á Íslandi eru allir tengdir einhverjum innan hópsins.  

Vigdís segir að sumir döff einstaklingar verði svo þreyttir á vinahópnum að þeir vilji 

helst skipta um umhverfi. En samfélag heyrnarlausra hérlendis býður ekki mikið upp á að geta 

skipt um döff vinahóp eða döff umhverfi. Það er varla í boði nema fólk vilji vera með miklu 

eldri eða yngri döff hópi. Og svo séu allir einhvern veginn tengdir. Þess vegna segir Vigdís að 

sumir hafi alvarlega íhugað að skipta yfir í allt annan vinahóp og jafnvel tilheyra samfélag 

heyranda. Sem bendir til þess að sumir döff einstaklingar hafi verið með veika döff sjálfsmynd. 
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…þau eru fá sem eru döff einstaklingar hér á Íslandi… samfélagið hér er meira 

svona heyrandi samfélag og auðvitað vilja þau vera með. Það getur verið 

möguleiki að þau hafa áhuga eða séu forvitin um að fara í samfélag heyrenda því 

þeim leiðist í samfélag heyrnarlausra því þau eru svo fá. Samfélag heyrenda 

hefur upp á miklu meira að bjóða. (Vigdís). 

 

Öllum viðmælendum mínum fannst leiðinlegt þegar svona atburðir gerðust en þá er fólk 

kannski búið að vera of lengi saman. Viðmælendur mínir lifa í takmörkuðu döff umhverfi á 

Íslandi og það vantar fjölbreytni í félagsleg samskipti innan samfélags heyrnarlausra. Þess 

vegna geta samskiptin verið einhæf og það getur verið ástæðan fyrir því að viðmælendur hugsa 

sér stundum til hreyfings og kjósa að tengjast meira samfélagi heyrenda.  

 

Við erum alltaf saman en heyrandi samfélag er allt öðruvísi, það eru svo margir og alltaf 

verið að hitta einhverja nýja eða flakka á milli. Það er ekki þannig með döff hér á Íslandi. 

Ég tilheyri báðum. Ég get ekki bara verið með döff fólki því þá fengi ég alveg nóg af 

þeim (Snædís). 

 

Það eru samt ekki allir sem njóta þess að vera döff innan samfélag heyrnarlausra á 

Íslandi. Kristín segist ekki tilheyra samfélagi heyrnarlausra á Íslandi vegna þess að hún fékk 

ekki tækifæri til að velja vini sína og var sett í vinahóp sem hún passaði ekki inn í. Það getur 

bent til þess að það sé algengara að vinahópurinn innan samfélags heyrnarlausra sé viðkvæmari 

hjá stelpum en hjá strákum. Það er líklega vegna þess að vináttusambönd stúlkna eru 

tilfinningalega nánari en hjá drengjum og bjóða þess vegna frekar upp á slíkt.  

Félagsleg samskipti eru mun meira metin á meðal stelpna og það getur verið vegna þess 

að döff stelpur eru margar með meiri menntun. Hugsanlegt er að sumum stúlkum finnist þær 

ekki eiga samleið með öðrum stelpum sem hafa ekki eins menntun eða færni í samskiptum og 

það getur valdið klofnings innan vinahóps. Færri döff karlmenn afla sér frekari menntunar og 

þess vegna eru kröfurnar í félagslegum samskiptum e.t.v. einfaldari. Þeir vilja frekar hittast til 

að spjalla um eitthvað fyndið og skemmtilegt.  

Þetta bendir til þess að það sé ekki sjálfkrafa réttur að tilheyra döff vinahóp þótt 

einstaklingurinn sé sjálfur döff. Kristínu var hafnað vegna þess að hún uppfyllti ekki viðmið 
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hópsins, sem getur stafað af því að hennar félagsmótun frá umhverfinu var ekki eins og hjá 

hinum. Sem bendir til að döff sjálfsmynd hennar hafi verið veik innan vinahópsins. Það bendir 

einnig til þess að það getur verið munur á því að tilheyra vinahópi döff karla eða kvenna. Döff 

karlmenn voru líklegri til að vera með sterkari döff sjálfsmynd innan um karla vinahópinn en 

döff konur innan um döff konu vinahópinn.  

 

…a-hópur er svona fólk sem er vel menntað, klárt og stendur sig vel í lífinu. Þau vilja 

ekki hanga með hinum sem eru í b- eða c- hóp. Það er svo sorglegt því samfélagið hér á 

Íslandi er svo lítið að það er svo erfitt að sjá hvað það er verið að velja í hópa. Ég vil 

ekkert tengjast döff samfélaginu í dag því ég veit ekki í hvaða flokk ég yrði sett. Mér 

finnst þetta svo ljótt (Kristín). 

 

Einkalíf döff einstaklinga er viðkvæmt fyrir döff sjálfsmyndina 

Allir viðmælendur voru sammála um að það væri gaman að fá fréttir af öðrum döff 

einstaklingum og þá sérstaklega þeim sem tengjast samfélagi heyrnarlausra á Íslandi. Á Íslandi 

er samfélag heyrnarlausra eins og ein risastór döff fjölskylda sem tengir alla saman á lítilli eyju 

sem er umkringd sjó. Þar sem samfélag heyrnarlausra er lítið eru fréttir sem tengjast döff 

einstaklingum fljótar að berast á milli manna á Íslandi. Kristín segir að það sé erfitt að hafa 

einkalíf sitt í friði í litlu samfélagi heyrnarlausra. Þegar einhver gerir eitthvað sem þykir 

fréttnæmt þá sé það komið út um allt. Viðmælendur eru sammála um að það sé eiginlega 

vonlaust að eiga sér einkalíf hér á Íslandi og það getur tekið á andlega. Fyrir döff einstaklinga 

sé eingöngu tvennt í boði; að deila einkalífi sínu með hinu litla samfélagi heyrnarlausra eða 

flýja það. En til þess þyrftu viðmælendur mínir að kveðja samfélag heyrnarlausra á Íslandi sem 

er ekki auðvelt. Þess vegna er einkalíf viðmælenda í hættu sem getur haft slæm áhrif andlega. 

Það bendir til að döff sjálfsmynd geti verið viðkvæm ef viðmælendur fá ekki að njóta einkalífs 

síns í friði.  

 

Það er ekki gaman að komast að því að allir eru að fylgjast með mér. Þetta er mitt 

vandamál og ég þarf ekki að fá alla til að segja mér hvað ég á að gera. Þetta er pirrandi 

og heimskulegt hvað allir eru svo forvitnir um mín mál. Þetta kemur þeim ekkert við 

(Óttar). 
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Er döff sjálfsmynd eins innan samfélags heyrnarlausra á Íslandi og erlendis? 

Allir viðmælendur mínir nema Sverrir hafa einhvern tíma búið erlendis. Þau eru öll sammála 

um að samfélag heyrnarlausra erlendis sé töluvert fjölmennara en þau eru vön hér á landi. Það 

má segja að viðmælendur mínir sem fóru erlendis upplifðu að þeir væru komnir á nýjan og 

stærri heimavöll. Þar fengu þeir tækifæri til að kynnast fjölmennari útgáfu af samfélagi 

heyrnarlausra en þau eru vön frá Íslandi. Að vera þátttakendur í stærra samfélagi gaf 

viðmælendum mínum tækifæri til að upplifa öðruvísi táknmálsumhverfi og nýja vídd 

félagslegra samskipta. Samfélag heyrnarlausra erlendis er miklu stærri hópur sem býður upp á 

fjölbreyttari samskipti. Þar lærðu þau að mynda tengsl við ný samfélög með þessum hætti var 

mikilvægur hluti af félagsmótun viðmælenda minna, en hún getur staðið yfir alla ævi. Það er 

draumur flestra viðmælenda minna að á Íslandi væri krökkt af döff einstaklingum. Kristín sagði 

að henni hefði fundist það alveg meiriháttar gaman og hún hefði upplifað miklu meiri félagsleg 

samskipti en hún var vön hér á landi. Þegar hún var í kringum stóran hóp af döff einstaklingum 

fannst henni hún ekki jafn ein og upplifði miklu meira stolt yfir því að vera döff. Þessi nýja 

tilfinning mótaði sterkar hennar döff sjálfsmynd sem döff manneskja en nokkurn tíma á Íslandi. 

Viðmælendur mínir sem bjuggu erlendis upplifðu sterkari döff sjálfsmynd, þeim fannst lífið þar 

gott og þægilegt að tilheyra samfélagi fjölda döff einstaklinga.  

 

Það eru svo margir og svo auðvelt að hitta nýtt fólk... á Íslandi er alltaf sami hópurinn 

og sama liðið. Miklu meira um döff fólk þarna en á Íslandi er maður alveg alein, sem 

sagt eyja lengst í burtu (Kristín). 

 

Ekki hafa þó allir jákvæða reynslu af því að kynnast döff fólk erlendis. Sverrir segist 

hafa öðlast slæma reynslu af því þegar hann fór á æskulýðsmót fyrir döff fólk á 

Norðurlöndunum. Þar hitti hann döff einstaklinga sem komu frá hinum Norðurlöndunum og 

eyddi hópurinn einni viku saman. Fyrir marga döff einstaklinga eru svona viðburðir mikið 

tilhlökkunarefni því þá kemur stór hópur döff fólks saman og á innileg félagsleg samskipti í 

eina viku. En þar sem hann var ekki sterkur í alþjóðlegu táknmáli lokaði hópurinn á hann og 

hann upplifði þá í fyrsta sinn félagslega höfnun frá döff fólki. það reyndist sársaukafullt fyrir 

hann að upplifa félagslega höfnun frá hópnum og það hafði áhrif á hans döff sjálfsmynd.  
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Ég kem þarna inn í herbergi þar sem eru margir döff krakkar inni í herberginu. Ég spyr 

hvort ég geti fengið að vera með en það var bara sagt strax „nei, það er fullt, farðu!“. Ég 

varð ógeðslega móðgaður og ákvað þá að fara inn í annað herbergi og bara aftur það 

sama. Ég bara, æ, veistu ég varð ógeðslega fúll. Ég bara fann að við erum ekkert svona 

hey döff og döff sambönd. Ég upplifði þarna í fyrsta skipti höfnun og það var þá frá döff 

krökkum. Ég hélt að við værum öll vinir (Sverrir). 

 

Oft er sagt að það séu sterk tengsl á milli döff einstaklinga þvert á landamæri. Óttar er 

ósammála þessu og segir að það geti verið munur eftir menningarsamfélögum, hvort 

einstaklingurinn komi frá Íslandi eða annars staðar frá. Því sjálfsmynd döff fólks getur verið 

ólík eftir því hvernig samskipti hafa mótað það og persónuleikinn endurspeglar það. Þó að 

samfélag heyrnarlausra sé miklu fjölmennara í stærri löndum en á Íslandi þá þýðir það ekki að 

allir verði að vera vinir því þau eru döff og tengjast. Sem bendir til þess að döff sjálfsmyndir 

og hvað það þýðir að vera döff geti verið ólíkt eftir löndum. 

 

Mér finnst gaman að vera kringum döff fólk en ekki hvern sem er. Ég meina... ég fíla 

ekki alla sem eru döff. Þótt þú sért döff þá þýðir ekki að ég verði að fíla þig. Ég meina 

ef ég væri í flugvél og ég væri Kínverji og svo væri annar Kínverji þá þýðir ekki að við 

verðum að vera saman. Ég er mannlegur og ég fíla ekki alla. ég vil alveg tala við döff 

en þá vil ég einnig tala við þá sem ég fíla. Það eru ekki allir sem fíla fótbolta. Ég vil tala 

við þá sem hafa gaman af sömu hlutum og ég (Óttar). 

 

Áhrif sambanda döff fólks á sjálfsmyndina og möguleikar í makaleit 

Viðmælendur mínir hafa mismunandi hugmyndir um æskilegan maka. Það er margt sem spilar 

inn í þegar fólk velur sér maka til að verja lífinu með. Viðmælendur mínir hafa ákveðnar 

skoðanir á því hvernig maka þeir sækjast eftir og eru hugmyndirnar sumar ólíkar, eins og annað 

hjá einstaklingunum. Sumar af þessum hugmyndum hafa þau mótað frá bernsku, aðrar verða til 

vegna áhrifa frá öðrum svo sem félögum, vinum eða reynslu. Vigdís og Óttar hafa engan áhuga 

á að kynnast heyrandi fólki. Þau eru ekki að útiloka að vilja kynnast heyrandi fólki heldur telja 

þau það slíkt vera tímasóun. Því þegar þau vilja kynnast einhverjum þá er það fyrsta sem tengir 

þau sameiginleg áhugamál og þá þurfa einstaklingar að geta talað saman. En þegar viðmælendur 
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mínir geta ekki átt samskipti við heyrendur vegna tungumálaörðugleika ná þeir ekki að falla 

fyrir einstaklingnum því þeir fá ekki tækifæri til að kynnast persónuleikanum. Þess vegna telja 

þau það vera tímafrekt að þurfa að eyða tímanum í að reyna að skilja hvort annað og komast 

svo að því að þau eiga kannski ekkert sameiginlegt. Sem sýnir að þessir viðmælendur eru með 

mjög sterka döff sjálfsmynd því þau vilja helst eiga maka sem er döff og notar táknmál.  

 

Samskiptin skipta alltaf máli. Því samskiptin eru það sem byrjar á að láta mann falla 

fyrir einhverjum. Ef ég get ekki átt samskipti þá get ég ekki fallið fyrir aðilanum. Ég get 

alveg sagt „oh sætur“ en það er svona basic en svo þarf að eiga samskipti á táknmáli, 

sem ég nota til að eiga samskipti. Ef ég sé að einhver sem mér líst vel á notar táknmál 

þá hef ég áhuga. Skiptir ekki máli hvort sé CODA, túlkur, heyrandi eða döff. Ég hef 

hingað til alltaf hitt alla sem eru döff. Ég heillast meira af döff en heyrendum (Vigdís). 

 

Viðmælendur mínir segjast allir helst myndu vilja stofna til ástarsambands með döff 

einstakling á Íslandi því það er miklu auðveldara að eiga samskipti við döff fólk en heyrandi. 

En vegna þess hve samfélag heyrnarlausra er lítið hér vilja viðmælendur samt helst ekki fara á 

stefnumót eða stofna til ástarsambands með döff aðila á Íslandi. Það sé skrítið að deita einhvern 

sem maður hefur þekkt nánast allt sitt líf, frá því í grunnskóla eða innan samfélags heyrnarlausra 

á Íslandi. Fyrir þau er það eins og að reyna við nákomna ættingja. Sem bendir til þess að flestir 

döff viðmælendur vilji ekki stofna til sambands með döff einstaklingi úr fámennum hóp döff á 

Íslandi, sem er þá neikvæð döff sjálfsmynd.  

 

… það eru svo fáar stelpur sem eru döff á svipuðum aldri. Ef það væri alveg 1000 stelpur 

þá væri þetta jú að ég myndi reyna. En flestar stelpur eru á föstu og það eru örfáar stelpur 

sem eru á lausu og mig langar bara ekkert að kynnast þeim. Þetta er eins og að þvinga 

mig að reyna við vinkonu mína sem ég þekki of vel. Það er ekki hægt. Það er ekkert 

spennandi. Ég á ekki að kynnast döff því hún er döff og ég er döff. Það virkar ekki 

svoleiðis (Sverrir). 

 

Viðmælendur sem hafa átt í ástarsambandi með heyrandi hafa ólíka reynslu af því. Þau 

áttu það sameiginlegt að geta ekki átt djúp samskipti og þess vegna áttu þau erfitt með að skilja 
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hvort annað. En sambönd viðmælenda minna við heyrendur hafa hingað til ekki getað gengið 

upp og var helsta ástæðan samskiptarörðugleikar. Það má þó ekki einblína á að það sé 

aðalástæðan því margir eldri döff einstaklingar eru í sambandi með heyrendum. En gegnum 

viðtölin mátti greina að karlkyns viðmælendur mínir hafa átt í miklu meiri erfiðleikum með að 

kynnast heyrandi stelpum en kvenkyns viðmælendur að kynnast heyrandi körlum. Þá er 

greinilegt að döff karlmenn úr hópi viðmælenda eru með slakari döff sjálfsmynd, sem tengist 

vanþekkingu á því hvernig eigi að hafa félagsleg samskipti við heyrendur. Sem getur 

endurspeglað að karlkyns viðmælendur mínir hafa ekki þekkingu á því hvernig á að eiga 

samskipti við konur í samböndum. Þegar karlkyns viðmælendur mínir leita til döff vina sinna 

sem eru karlmenn eiga þeir það allir sameiginlegt að hafa gengið illa að kynnast heyrandi 

konum. Þá er eðlilegt að döff sjálfsmyndin sé veik og það hefur áhrif á sjálfsmynd þeirra sem 

döff karlmenn gagnvart heyrandi konum.  

 

Ég hef alveg átt heyrandi kærustu eða deitað heyrandi stelpur en það hefur alltaf verið 

ógeðslega erfitt (Óttar). 

 

Viðmælendur sem eru kvenkyns eiga það sameiginlegt að þær hafa ekki átt í vandræðum 

með að komast á stefnumót með heyrandi karlmönnum á Íslandi. Segja má að viðmælendur 

mínir sem eru konur hafi sterkari döff sjálfsmynd þegar kemur að ástarsamböndum en döff 

karlmenn. Þær hafa aðrar upplifanir af því að eiga samskipti en döff karlmennirnir. Ástæðan 

gæti verið sú að döff konur hafi meiri samskiptahæfileika en döff karlmen. Ef horft er á döff 

sjálfsmynd hjá konum hérlendis má sjá mun fleiri konur en karla í áberandi valdasstöðum: 

formaður og varaformaður Félags heyrnarlausra eru konur, formaður táknmálssviðs Hlíðaskóla 

er kona, fyrsti döff þingmaður á Íslandi er kona og tvær döff konur eru háskólakennarar. Sem 

sýnir að þær hafa miklu sterkari döff sjálfsmynd en döff karlmenn. Einnig er vitað að margar 

döff konur eru í sambandi með heyrandi karlmönnum á Íslandi en nánast enginn döff karlmaður 

á Íslandi með heyrandi íslenskri konu. Sem bendir til þess að döff konur séu með mun sterkari 

döff sjálfsmynd en döff karlmenn þegar kemur að ástarsamböndum með heyrendum. 

 

Það þarf að hafa sjarma og öryggi til að þora að hitta heyrandi fólk. Döff karlmenn eru 

lokaðir og þeir þurfa að vera með sterkari sjálfsmynd (Snædís). 
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Vændiskonu til að styrkja sjálfsmyndina 

Sverrir segir að margir döff karlmenn séu orðnir vanir því að upplifa höfnun frá heyrandi 

stelpum. Mörgum döff karlmönnum finnst það vera ómögulegt að kynnast heyrandi stelpum á 

Íslandi. Hann segist vera orðinn svo þreyttur á ástandinu að hann sé farinn að kaupa sér 

vændiskonu til að finna fyrir nánd. Hann veit að þetta er rangt en hann þráir tilfinningu og 

snertingu. 

Þetta bendir til þess að margir döff karlmenn séu með of veika döff sjálfsmynd til að 

reyna að mynda ástarsamband við heyrendur og kenna þá heyrnarleysi um, sem þýðir að þá 

verður döff sjálfsmyndin neikvæð. 

 

Ég er orðinn svo þreyttur á að reyna að hitta heyrandi stelpur. Ég verð svo oft pirraður 

hvað þær eru áhugalausar um mig. Það brýtur mig niður og mér líður þá illa. Ég hef 

alveg verið að spjalla við stelpur og allt gengið vel og svo þegar ég segi að ég sé 

heyrnarlaus þá bara hætta þær margar að tala við mig… þegar ég hitti vændiskonu þá er 

eins og hún hafi mun meira áhuga að tala við mig og er ekkert hrædd við að tala við mig 

þó ég sé heyrnarlaus. Ég veit að þetta er vændiskona en það er betra en að fá höfnun frá 

heyrandi stelpu. Ég er maður sem þarf líka tilfinningu og snertingu eins og aðrir 

(Sverrir). 

 

Döff fólk með fordóma gagnvart því að bjóða heyrandi mökum inn í samfélag 

heyrnarlausra 

Snædís hefur sjálf ekki reynslu að vera með döff manni en hún segist hafa verið í samböndum 

með heyrandi mönnum og gengið vel. Hún segir að það sé mikilvægt að makinn sé tilbúinn að 

kynnast döff menningu og tilheyra samfélagi heyrnarlausra. Hún átti í erfiðleikum með að fá 

maka sinn á sínum tíma til að koma með sér í partý hjá döff fólki. Hún upplifði það að hann 

væri ekki tilbúinn til að taka þátt í hennar döff menningu og eiga félagsleg samskipti við vini 

hennar sem skipti hana máli.  

Fyrir Snædísi var það, að makinn vildi ekki taka þátt, vanvirðing við hennar döff 

menningu. Það gaf henni þau skilaboð að það væri slæmt að vera döff sem gat haft áhrif á döff 
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sjálfsmynd hennar. Og það að upplifa að döff og heyrendur geti ekki verið saman vegna ólíkra 

samskiptaforma getur einnig haft áhrif á döff sjálfsmynd hennar.  

 

Strákurinn sem ég var með, hann var samt ekki að nenna að koma með mér að hitta döff 

eða félag heyrnarlausra.…ég vildi ekki vera með honum… hann kom aldrei neitt með 

mér (Snædís). 

  

Jón er ósammála og segir að það séu ekki bara heyrandi makar sem vilja ekki tengjast 

samfélagi heyrnarlausra og eiga félagsleg samskipti við þá. Það sé einnig til döff fólk sem er á 

móti því að döff einstaklingar séu í sambandi með heyrandi maka. Þannig að vandamálið er 

ekki endilega að heyrendur vilji ekki tengjast döff fólki heldur einnig að ekki vilji allir döff 

tengjast heyrendum. Það er algengt í döff hóp að fólk hópar sig saman þrátt fyrir allar tilraunir 

til að blanda þeim saman við heyrandi maka sem kunna eitthvað í táknmáli. Þess vegna er það 

eðlilegt að heyrandi maki finnist hann ekki vera velkominn í samfélagi heyrnarlausra og þá 

getur það haft áhrif á samband heyrnarlausra og heyrandi. Eins og döff viðmælendur myndu 

ekki vilja upplifa það að vera ekki velkomin þegar þau fara í heyrandi partý og enginn hefði 

áhuga að tala við þau. Þannig að það getur einnig verið að samfélag heyrnarlausra sé með 

fordóma gagnvart því að bjóða heyrandi mökum inn í samfélagið. Það þýðir að fyrir suma döff 

einstaklinga sé hræðsla að bjóða heyrandi inn í samfélag heyrnarlausra þegar það eru skiptar 

skoðanir hvort það eigi að hafa félagsleg samskipti við heyrendur í döff partý sem getur haft 

áhrif á mótun döff sjálfsmyndar. 

 

Ég meina döff fólk þarf að vera opnara fyrir því að leyfa heyrendum að koma inn í 

samfélag heyrnarlausra. Til dæmis hefur það alveg komið fyrir að það sé partý og þar 

eru heyrendur og döff. Döff liðið hangir inni í eldhúsi og heyrendur frammi í stofu. Svo 

kemur einn heyrandi inn í eldhús og þá horfa allir döff með svona svip og spyrja sig 

„hvað er þessi að gera hér?“ og þá fer einstaklingurinn auðvitað fram… ég hef alveg 

upplifað að sumir döff segja „oh ég þoli ekki heyrendur“ (Jón). 
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Er tækninn að styrkja döff sjálfsmyndina? 

Allir viðmælendur mínir segja að samskipti hafi breyst töluvert á síðustu árum. Aukin 

tækjanotkun með samskiptaforritum eins og facebook, messenger og instagram hefur gert döff 

einstaklingum kleift að eiga samskipti á einfaldari og fljótlegri hátt. Allir viðmælendur voru 

sammála um að táknmálssamskipti innan samfélags heyrnarlausra hefðu minnkað töluvert með 

tilkomu snjallsímanna. Jón segir að samfélag heyrnarlausra sé að upplifa hraða tækniþróun og 

að í dag noti nánast allir döff einstaklingar snjallsíma. Notkun snjallsíma hefur haft jákvæð áhrif 

á daglegt líf viðmælenda minna og gert samskipti einfaldari. Með notkun snjallsíma getur döff 

fólk átt samskipti sín á milli og við aðra með skilaboðum eða þá talað saman í gegnum 

vefmyndavél. En aukinni tækjanotkun fylgja einnig ókostir og allir viðmælendur eru sammála 

að döff menningu á Íslandi stafi hætta af henni þvíað í dag hittist fólk ekki eins mikið og áður 

fyrr heldur á mun meira í samskiptum heiman frá sér í gegnum símann. Áður en þessi tækni 

kom til sögunnar fór sterkasta félagsmótun döff einstaklinga fram í gegnum samskipti innan 

samfélags heyrnarlausra eins og döff klúbbum. Þar þróuðu döff einstaklingar með sér sterka 

döff sjálfsmynd.  

 

Fyrir 10 árum var miklu meira um samkomur og hitting. Fólk fór miklu meira út að gera 

eitthvað meira… meira svona njóta þess að lifa. Njóta þess að lifa í samfélaginu. Að 

taka þátt í samfélaginu og þá var miklu meira um viðburði. En í dag þá eru svo margir 

uppteknir heima við að vera í símanum. Eru alltaf að segja að þau séu „upptekin“ en eru 

í raun bara í símanum á facebook að „like“ fólk. Miklu minna um hitting og fara eitthvert 

út…fólk forðast að hittast og verður félagsfælið og þá verður miklu meira um 

einangrun…. það er eins og við séum að missa samskiptahæfni okkar til að geta talað 

saman. Þetta verður til þess að við missum tengslin (Jón). 

 

Allir viðmælendur mínir finna enn þörf fyrir að hitta aðra döff einstaklinga reglulega og 

eiga í mannlegum samskiptum. Við þá geta þau átt djúp samskipti um ýmis málefni sem þau ná 

ekki að gera með heyrandi fólki. En staðan er þannig í dag að viðmælendur mínir eru smátt og 

smátt að hætta að hitta aðra döff einstaklinga reglulega. Þau eru að átta sig á hættunni á því að 

það séu að verða breytingar innan samfélags heyrnarlausra sem geta veikt döff sjálfsmyndina.  
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Við notum snjallsíma því allir eru að nota símann. En á sama tíma erum við að gleyma 

samfélaginu og samkomum og hættum að mæta. Það er alveg að hverfa… ef maður fer 

að hugsa hvernig þetta var og svo í dag þá sér maður hvað margt hefur breyst, eins og 

hvað fólk er miklu meira heima hjá sér í dag. Það hefur áhrif. Þó maður kannski fatti 

það ekki þá sér maður það svo. Maður fattar ekki breytinguna því það eru allir svo mikið 

á netinu (Sverrir). 

 

Viðmælendur mínir hafa áhyggjur af því að í framtíðinni gæti samfélag heyrnarlausra 

horfið því þau eru svo fá á Íslandi. Þau óttast að fá ekki tækifæri til að kenna næstu kynslóð um 

döff menningu og samskiptareglur á táknmáli innan samfélags heyrnarlausra. Því tækninn er að 

breyta samskiptareglunum fyrir viðmælendur mína. Ef döff fólk hittist ekki lengur þá er ekki 

til lengur samfélag heyrnarlausra. Það þýðir að döff sjálfsmynd verður ekki til staðar og þá fer 

döff fólk að tileinka sér heyrandi sjálfsmynd. En ef þau geta ekki haft samskipti við heyrendur 

og tengst þeim þannig munu þau tilheyra jaðarhóp og þá er mikil hætta á að margir heyrnarlausir 

geti orðið fyrir félagslegri einangrun.  

 

…vegna þess að þá fær þessi döff aðili aldrei að kynnast því hver hann er og hvað það 

þýðir að vera döff. Eignast döff vini og nær aldrei að þroskast og fá þekkingu á táknmáli 

(Vigdís). 

 

Áhrif kuðungsgræðslanna fyrir döff sjálfsmyndina  

Fram kom hjá öllum viðmælendum að þau óttast framtíðina vegna þess að samfélag 

heyrnarlausra fer minnkandi því það eru svo fáir döff einstaklingar í Íslandi. Táknmál er öryggi 

þeirra og móðurmál. Þau segja að samfélag heyrnarlausra sé það sem heldur þeim á lífi og að 

þar líði þeim vel, við að vera kringum döff einstaklinga sem geta talað táknmál og sem skilja 

annað döff fólk.  

Í dag er algengt að foreldrar sem eignast heyrnarlaust barn telji eðlilegast að binda vonir 

við lækningu og að barnið fái heyrn. Þess vegna er kuðungsgræðsla á unga aldrifyrsta val hjá 

foreldrum heyrnarlausra barna. Í von að þau verði þá „eðlileg“ og tengist samfélagi heyrenda 

og fái þá heyrandi sjálfsmynd. Viðmælendur mínir óttast að æ fleiri heyrnarlaus börn fái 
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kuðungsgræðslu muni samfélag heyrnarlausra deyja út á Íslandi. Viðmælendur mínir geta ekki 

hugsað sér að samfélag heyrnarlausra á Íslandi verði eitt af þeim fyrstu í heiminum til að hverfa. 

Slík tilhugsun hefur neikvæð áhrif á döff sjálfsmynd þeirra.  

 

Ég óttast að við séum að tapa samfélagi heyrnarlausra. Ég meina... við erum svo fá eftir 

og það fæðist varla barn sem er heyrnarlaust. Það fá allir kuðungsgræðslu. Þessi börn 

sem fá kuðungsgræðslu eru varla að tengjast okkur. (Sverrir). 

 

Kristín og Óttar óttast að kuðungsgræðslan sé búin að sigra samfélag heyrnarlausra. Þau 

upplifa að það sé verið að tortíma lífi heyrnarlausra. Þau þekkja ekkert annað en að vera 

heyrnarlaus og eiga þess vegna erfitt með að skilja af hverju verið sé að útrýma samfélagi þeirra. 

Þeim finnst sárt að sjá hvaða skilaboð döff fólk er að fá frá heyrendum. Það hefur áhrif á 

sjálfsmynd þeirra að upplifa að heyrendum finnist að það sé betra fyrir döff einstaklinga að fá 

kuðungsgræðslu og byggja upp heyrandi sjálfsmynd en að hafa samskipti á táknmáli.  

Fyrir viðmælendur mína að upplifa að samfélag heyrnarlausra gæti verið að deyja út 

hefur neikvæð áhrif á þeirra döff sjálfsmynd. Þau óttast að döff sjálfsmynd verði þá ekki til 

staðar í framtíðinni fyrir heyrnarlausa. 

 

Að vera heyrnarlaus hér á Íslandi er erfitt í dag. Þetta er ekki eins og í gamla daga. Í 

gamla daga voru miklu fleiri heyrnarlausir. En í dag fæðast nánast engin heyrnarlausir. 

Það kemur fyrir en þá er bara sett kuðungsgræðsla og svo bara bless bless. Ekkert 

táknmál eða neitt svoleiðis. Táknmál er að deyja út. Menningin er að deyja út (Kristín). 

 

Allir viðmælendur mínir sögðu að ef þau myndu eignast heyrnarlaust barn myndu þau 

ekki láta barnið sitt fá kuðungsgræðslu. Þau þekkja ekkert annað en að vera döff og eru vön því. 

Þau segja öll að þau myndu ekki vilja ala upp döff barn á Íslandi. Það séu nú þegar of margar 

hindranir fyrir döff börn í samfélagi heyrenda og heyrnarlausra.  

Það að viðmælendur mínir vilji frekar eiga félagsleg samskipti við börnin sín á táknmáli 

en að börnin þeirra fái kuðungsgræðslu og geti átt samskipti við heyrendur, bendir til þess að 

þeir séu með sterka döff sjálfsmynd. En það að þau vilji helst ekki ala upp döff börn á Íslandi 
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sýnir að þau hafa áhyggjur af mótun döff sjálfsmyndar hér á Íslandi því það eru svo fáir hér á 

landi sem tilheyra samfélagi heyrnarlausra. Sem sýnir það getur verið flókið að byggja upp döff 

sjálfsmynd á Íslandi.  

 

Við myndum flytja út. Myndum ekki leyfa döff barninu að búa hér. Það vantar svo mikið 

hér á Íslandi (Óttar). 
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4.  Umræður 

Í þessum hluta verður fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar í samhengi við 

fræðilegt efni tengt fyrirbærinu og ályktað út frá því. Þessi hluti skiptist í tvo kafla. Í þeim fyrri 

verður fjallað um hvernig félagsleg samskipti við heyrendur og áhrif þeirra á sjálfsmynd 

viðmælenda og í þeim síðari verður fjallað um hvernig félagsleg samskipti við döff fólk og áhrif 

þeirra á sjálfsmynd viðmælenda.  

 

 Félagsleg samskipti við heyrendur og áhrif þeirra á sjálfsmynd viðmælenda 

 Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að viðmælendur mínir hafi upplifað 

erfiðleika við eiga samskipti á táknmáli við meirihlutahópinn, sem eru heyrendur. Þessar 

niðurstöður koma einnig fram í rannsókn Freeman (1975) og þar telur hann áhyggjuefni að döff 

einstaklingar, sem nota táknmál, fái ekki viðurkenningu frá heyrendum um að það sé í lagi að 

vera döff. Þessi upplifun heyrnarlausra veldur því þannig mjög líklega að döff einstaklingar telji 

sig ekki fullgilda í samfélagi heyrenda. Þeirra skilningur sé að heyrendur hafi neikvæð viðhorf 

til táknmálsins. Rannsóknir á döff sjálfsmynd í almennum grunnskólum hafa aðallega verið 

gerðar erlendis (Most, 2007). Þær virðist gefa sambærilega niðurstöðu og þessi rannsókn. 

Erlendar rannsóknir að heyrnarlausir nemendur sem voru ekki sterkir í raddmáli upplifðu 

höfnun frá heyrandi nemendum gagnvart sér vegna heyrnarleysisins. Þeir nemendur sem voru 

í sérúrræði í almennum bekk upplifðu að þeir ættu ekki heima á meðal heyrenda í 

skólabekknum. Samkvæmt minni niðurstöðu þá var sú upplifun eins sem viðmælendur mínir 

höfðu. Þeir álitu sig ekki geta átt í samskiptum við heyrandi skólafélaga vegna ólíks 

samskiptaforms, sem gerði það að verkum að sumir þeirra hættu að mæta í skólann. Þess vegna 

var algengt að viðmælendur mínir færu að hópa sig saman með öðrum döff krökkum í 

frímínútum. Sem er sambærilegt því sem Burke og Stets (2009) komust að í sinni rannsókn, að 

döff einstaklingar leiti þangað sem samfélagið samþykkir heyrnarlausa einstaklinga. Þannig vill 

einstaklingurinn þróa samskipti sín og upplifa það að tilheyra samfélaginu.  

Niðurstöður rannsóknar minnar benda til þess að viðmælendur mínir hafi ekki fengið 

samskonar viðbrögð frá báðum foreldrum sínum varðandi notkun táknmáls. Slíkt hafði áhrif á 

döff sjálfsmynd þeirra gegnum samskipti á táknmáli við heyrandi foreldra. Þannig gat annað 

foreldrið oft notað táknmál í samskiptum en hitt ekki. Með því mótuðust ólík samskiptaform 
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við hvort foreldri, sem hafði áhrif á sjálfsmynd barnsins. Slík niðurstaða er sambærileg við 

niðurstöðu rannsóknar sem Hintermair (2006) gerði. Í henni kemur fram að heyrandi foreldrar 

heyrnarlausra barna geti valdið því óbeint að heyrnarlaus börn þeirra þrói með sér slæma 

sjálfsmynd ef þau ræða ekki við börnin sín á táknmáli. Ef heyrnarlaus börn fá ekki þjálfun í 

félagslegum samskiptum við foreldra sína geta þau misst tengsl við umhverfið sitt. Rannsóknir 

á sjálfsmynd heyrnarlausra hafa aðallega verið gerðar erlendis. Ein slík rannsókn er sú sem 

Glickman (1996) gerði, þar sem hann komst að því að heyrnarlaus börn sem notuðu táknmál til 

að eiga samskipti við heyrandi foreldra voru með jákvæða döff sjálfsmynd. Samkvæmt minni 

rannsókn voru samskipti viðmælenda minna ekki alltaf með sama hætti við báða foreldra. 

Niðurstöður benda til að viðmælendur mínir hafi átt sterkari félagsleg samskipti við mæður 

sínar sem styrkti döff sjálfsmynd þeirra. Jafnframt áttu viðmælendur mínir oft lítil sem engin 

félagsleg samskipti við feður sína vegna þess að þeir kunnu lítið sem ekkert í táknmáli. Karlkyns 

viðmælendur upplifðu mun sterkari höfnun en kvenkyns viðmælendur við það að geta ekki átt 

félagsleg samskipti við feður sína. Karlkyns viðmælendunum fannst þeir vera útilokaðir og 

töldu ástæðanna vera heyrnarleysið, og jafnvel að feður þeirra vildu ekki eiga félagsleg 

samskipti við þá. Þessi niðurstaða er sambærileg niðurstöðum rannsóknar sem Jan, Freeman og 

Scott (1977) gerðu, en þar kom fram að heyrnarlaus börn höfðu verri sjálfsmynd ef tilfinningar 

foreldra til heyrnarleysisins voru neikvæðar því þá fengu þau óbein skilaboð frá foreldrunum 

um að það væri slæmt að vera heyrnarlaus.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að allir viðmælendur mínir minnkuðu samskipti 

sín við foreldrana sína þegar þeir urðu eldri. Þá gerðist það samhliða að foreldrarnir byrjuðu að 

tapa táknmálskunnáttunni sem hafði þær afleiðingar að samskipti urðu takmarkaðari og 

einfaldari á milli foreldrana og viðmælenda minna. Slíkt leiddi jafnvel til þess að sumir 

viðmælendur mínir upplifðu áhugaleysi foreldra sinna á að eiga félagsleg samskipti við þau, 

sem hefur enn fremur haft áhrif á döff sjálfsmynd þeirra. Samhliða þessari breytingu á 

samskiptum við foreldra sína byrjuðu viðmælendur mínir að eiga mun meira félagsleg samskipti 

við aðra döff einstaklinga innan samfélags heyrnarlausra. Þessi niðurstaða er samhljóða því sem 

kemur fram í bók Schein (1989) Heima á meðal ókunnugra (e. being at home among strangers). 

Í bókinni kemur fram að það sé algengt meðal heyrnarlausra að slíta tengsl við uppruna sinn, 

eins og til dæmis heyrandi fjölskyldu, og leita uppi aðra heyrnarlausa einstaklinga eða hóp sem 

hefur svipaða sjálfsmynd og þeir. Margir döff einstaklingar segjast eiga tvær fjölskyldur, annars 

vegar líffræðilegu fjölskylduna og svo hins vegar döff fjölskylduna, sem er þá samfélag 

heyrnarlausra. 
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Þegar borin er saman sú reynsla sem viðmælendur mínir höfðu af samskiptum við 

fjölskyldur sínar má sjá að upplifun þeirra er misjöfn. Þótt allir viðmælendur mínir noti táknmál 

sem tjáningarform er reynsla þeirra langt frá því að vera sú sama. Ljóst er að sjálfsmynd 

einstaklingsins mótast m.a. af samskiptum hans við fjölskyldu sína og því fyrr sem samskiptin 

komast á, því betra. Samskipti heyrandi foreldra við heyrnarlaus börn sín taka í raun mun lengri 

tíma að komast á en við heyrandi börn. Fyrsta verkefni heyrandi foreldra, þegar í ljós kemur að 

barn er heyrnarlaust, er að takast á við það að ná færni í táknmáli, nýju tjáningarformi, sem 

getur reynst mörgum erfitt. Það að nú eru öll ungbörn heyrnarmæld við fæðingu gefur foreldrum 

lengri tíma til að aðlagast þessu nýja hlutverki. Áður en slíkt var gert kom oft ekki í ljós að börn 

væru heyrnarlaus fyrr en þau voru eins til tveggja ára gömul. Það að foreldrar geti undirbúið 

sig undir að eiga samskipti á forsendum barnsins strax frá fæðingu er mjög mikilvægt fyrir 

sjálfsmynd barnsins. Að upplifa að það fái viðurkenningu frá foreldrum sínum og fjölskyldu þó 

að það noti ekki talmál og jafnframt að það sé í lagi að vera döff. Þannig geta 

fjölskyldumeðlimir aðstoðað hvern annan á jafnréttisgrundvelli við að takast á við þær áskoranir 

sem mæta heyrnarlausum í lífinu. Án efa þarf að styrkja frekar foreldra heyrnarlausra barna til 

að mynda félagsleg tengsl við heyrnarlaus börn sín. Þegar horft er til læknisfræðilega 

sjónarhornsins má benda á að þegar börn fæðast með downs-heilkenni fá fjölskyldur þeirra 

heimsókn strax á fæðingardeildina. Í framhaldinu er þétt stuðningsnet til staðar fyrir foreldra 

og fjölskyldur til þess að takast á við þetta nýja hlutverk. Leiðsögnin er til staðar þó framtíðin 

sé ekki ljós. Á sama hátt þarf að styðja frekar við foreldra og fjölskyldur heyrnarlausra, ekki 

aðeins á fyrstu árunum heldur fram eftir ævinni. Samskipti barna og ungmenna breytast þegar 

börn komast á unglingsár og koma verður í veg fyrir að heyrnarlausi einstaklingurinn upplifi 

það á fullorðinsaldri að hann sé afskiptur af foreldrum og fjölskyldu og að færni foreldra í 

táknmáli fari að fari að dala. Með aukinni tækni ætti að vera mögulegt að sjá nýjar lausnir í 

samskiptum og þannig tryggja sjálfsmynd og viðurkenningu þess heyrnarlausa innan 

fjölskyldunnar. Allir vilja tilheyra sinni fjölskyldu og finna viðurkenningu, sama á hvaða 

aldurskeiði þeir eru. 

Niðurstöður rannsóknar minnar sýna að flestir viðmælendur mínir vildu frekar fara á 

stefnumót eða eiga í ástarsambandi við heyrandi aðila en döff einstakling hér á landi. Vegna 

þess hve samfélag heyrnarlausra er fámennt er nánast ógerlegt að fara á stefnumót með 

heyrnarlausum aðila sem ekki er hluti af þeim hópi sem viðkoandi hefur þekkt frá barnæsku. 

Það fannst viðmælendum mínum ógerlegt. Ef samfélag heyrnarlausra væri fjölmennara væri 

slíkur möguleiki fyrir hendi. Niðurstöður mínar benda til þess að sambönd döff viðmælenda á 
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Íslandi séu byggð af tvímenningarsamfélagi. Rannsóknir á döff samböndum og samskiptum 

hafa aðallega verið gerðar erlendis (Breivik, 2001; Schein, 1974; Mcintosh, 1995). Niðurstaða 

rannsóknar sem Mcintosh (1995) gerði var að algengast sé að döff einstaklingar stofnuðu til 

sambands með öðrum döff vegna sameiginlegs tungumáls og reynslu. Niðurstöður benda til 

þess að hér á landi sé það ekki raunin. Það geri smæð samfélags heyrnarlausra sem gerir það að 

verkum að heyrnarlausir sækja í sambönd með heyrendum.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að það séu skiptar skoðanir innan 

samfélags heyrnarlausra hér á landi á því hvort heyrandi maki sé velkominn í samfélagi 

heyrnarlausra. Það sama á í raun við um hversu velkomnir heyrnarlausir finnast þeir vera í 

samfélagi heyrenda, sem makar. Ólík tjáningarform para geta verið fyrirstaða en einnig viðhorf 

innan samfélagsins. Í samfélagi heyrnarlausra er tjáningarformið ekki eina fyrirstaðan heldur 

þekkjast einnig neikvæð viðhorf gagnvart heyrandi og hræðsla eða jafnvel ógn af þeim 

heyrandi. Slík viðhorf verða jafnvel til þess að samfélagið einangrast enn frekar. Til þess að 

reyna að breyta slíkum viðhorfum þarf að fræða um mikilvægi þess að eiga félagsleg samskipti 

við aðra hópa samfélagsins. Þessi niðurstaða er sambærileg við þá sem Breivik (2001) komst 

að í sinni rannsókn í Noregi á blönduðum samböndum milli heyrenda og döff. Þar útskýrir hann 

hvernig sambönd á milli heyrenda og döff fólks geta verið flókin og erfið og þar lýsti hann því 

að heyrandi makar áttu erfitt með að tengjast samfélagi heyrnarlausra.  

Niðurstöður mínar benda til þess að döff karlmenn upplifi neikvæðari viðhorf en döff 

konur þegar þeir reyna að stofna til kynna við heyrandi einstaklinga. Þeir voru mun líklegri til 

að verða fyrir höfnun og sumir voru jafnvel búnir að fá nóg að af því að reyna að stofna til 

sambanda við heyrandi hér á landi. 

Upplifun kvenkyns viðmælenda minna af því að kynnast heyrandi einstaklingum hér á 

landi var allt öðruvísi. Algengt er að döff konur séu í sambandi við heyrandi en aðeins örfá 

dæmi eru um slíkt í hópi döff karla. Umhugsunarvert er að heyrandi karlmenn séu tilbúnir til 

að horfa framhjá heyrnarleysi einstaklingsins en ekki heyrandi konur og áhugavert væri að 

rannsaka það frekar. Það verður þó ekki gert í þessari rannsókn. Margt bendir þó til að döff 

konur eigi sér sterkari fyrirmyndir en döff karlar. Þannig eru mun fleiri döff konur sem hafa 

lokið háskólanámi, döff kona sem hefur verið varaþingmaður, formaður og varaformaður 

Félags heyrnarlausra eru konur og allir kennarar úr hópi döff fólks eru konur. Þannig virðast 

konur vera með sterkari döff sjálfsmynd en karlar. Mikilvægt er að tryggja að döff karlar geti 

menntað sig og styrkt þannig sjálfsmynd sína. Einnig þarf að tryggja að þeir eigi sér fyrirmyndir 

úr sínum hópi. Enn fremur þarf að efla félagslega færni með öllum leiðum. 



68 
 

Rannsóknin sýnir að viðmælendur mínir virðast upplifa að aukin áhersla á 

kuðungsgræðslu hjá börnum veiki stöðu þeirra og jafnvel sjálfsmynd. Í íslensku samfélagi 

virðist sú skoðun, samkvæmt hinu læknisfræðilega sjónarhorni, vera ríkjandi að það eigi að 

gera kuðungsgræðslur á heyrnarlausum börnum og ætla má að samhliða muni táknmálið smám 

saman deyja út. Viðmælendur mínir eru aldir upp í tvímenningarsamfélagi og fyrir þeim hefur 

táknmál alltaf verið númer eitt og íslenskan númer tvö. Nú þegar nánast öll heyrnarlaus börn fá 

kuðungsgræðslu upplifa viðmælendur mínir það sem skömm að vera heyrnarlaus. Þetta er sama 

upplifun og döff fólk erlendis hefur fundið fyrir. Ladd (2003) hefur bent á að læknisfræðilega 

sýnin sé sú að döff fólk eigi ekki að vera til og að það eigi að lækna heyrnarleysi og allir í 

samfélaginu eiga að heyra. Þess vegna getur verið að sum viðmælendum mínum finnist hið 

heyrandi samfélag sjá sig sem fatlaða einstaklinga en ekki sem döff. Skilaboðin sem döff fólk 

fær hér á landi er að það eigi að vera heyrandi eða í það minnsta eins heyrandi og hægt er. 

 

Félagsleg samskipti við döff fólk og áhrif þeirra á sjálfsmynd viðmælenda 

Niðurstöður mínar sýna að sjálfsmynd viðmælenda minna er mótuð af því að koma úr samfélagi 

heyrnarlausra. Sérstaða þess samfélags á Íslandi er að það er mjög fámennt.  

Viðmælendur mínir eru allir sammála um að samfélag heyrnarlausra á Íslandi sé alltof 

fámennt sem hefur haft þær afleiðingar að þeir hafa ekki getað valið hverjir yrðu vinir þeirra. 

Slíkt hefur mjög mikil áhrif á sjálfsmynd einstaklings. Flestir einstaklingar eignast um ævinnar 

vini sem þeir ganga með í gegnum lífið, þótt sumir séu aðeins þar í stuttan tíma t.d. á 

skólaárunum, í tengslum við sameiginlegt áhugamál eða á vinnustað.  

Döff einstaklingar búa ekki við þessa stöðu hér á landi. Þeir velja sér ekki vini vegna 

sameiginlegra áhugamála eða annarra þátta heldur er vinahópurinn búinn til í kringum hið 

sameiginlega tungumál, sem er táknmálið. Í byrjun kynnist döff fólk þeim einstaklingum sem 

eru á sama aldursbili og síðan að öllum líkindum öllum öðrum sem tilheyra samfélagi 

heyrnarlausra. Félagsleg samskipti geta verið breytileg eftir félagslegri stöðu einstaklingsins 

innan vinahópsins og það hefur áhrif á döff sjálfsmyndina. Sumir viðmælendur sögðu að það 

gæti verið erfitt að lifa í hinu takmarkaða döff umhverfi á Íslandi og að það vantaði fjölbreytni 

í félagsleg samskipti innan samfélags heyrnarlausra. Samfélög heyrnarlausra erlendis eru miklu 

fjölmennari þannig að döff einstaklingar erlendis eiga mun auðveldara með að velja sér vini og 
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félaga. Það mótar þeirra döff sjálfsmynd gegnum félagsleg samskipti á ólíkan hátt en hér gerist. 

Ekki er mögulegt að stækka samfélag heyrnarlausra nema með því að opna á einhvern hátt fyrir 

frekari samskipti við aðra hópa. Hingað til lands hafa komið döff einstaklingar en fæstir þeirra 

hafa staldrað lengi við. Þeir einstaklingar sem hafa fengið kuðungsgræðslu gætu jafnframt 

fengið kennslu í táknmáli til að auka færni þeirra og gefa þeim jafnframt tækifæri á að kynnast 

döff menningu.  

Niðurstöður benda enn fremur til þess að það sé stéttaskipting innan samfélags 

heyrnarlausra á Íslandi og að einstaklingar hafi ólíka stöðu innan þess hvernig einstaklingurinn 

er í félagslegum samskiptum. Viðmælendur mínir sem höfðu góða menntun uppskáru sterkari 

félagsleg samskipti og sterkari döff sjálfsmynd en þeir sem voru ekki með framhaldsmenntun. 

Þessi niðurstaða er sambærileg niðurstöðu erlendrar rannsóknar sem Wrigley (1997) gerði. Í 

henni kom fram að döff einstaklingar sem voru vel menntaðir höfðu sterkari döff sjálfsmynd 

og stöðu innan samfélags heyrnarlausra. Stöðu heyrnarlausra nemenda og möguleikum þeirra 

til náms er ábótavant á Íslandi. Það að fara úr táknmálsumhverfi grunnskólans yfir í almennan 

framhaldsskóla er ekki einfalt. Þar upplifir döff einstaklingur að hann sé einn meðal heyrenda 

og jafnvel þótt hann fái táknmálstúlk er það aldrei það sama og að kennari tali beint til hans. 

Það er strax ávísun á erfiðara nám og flóknari samskipti. Þar sem ekki er til neitt framhaldsnám 

á táknmáli þyrfti að opna á þann möguleika að döff fólk geti fengið kennslu í erlendum 

framhalds- og háskólum. Annar möguleiki væri að með aukinni tækni mætti kenna í fjarnámi 

með döff kennara erlendis frá. Menntun döff fólks verður aldrei raunverulegur möguleiki nema 

með döff kennurum. 

Niðurstöður mínar benda til þess að algengt sé að þegar döff einstaklingar eldast þá 

minnki félagsleg samskipti. Þá vilja viðmælendur mínir frekar hittast þegar það eru stórir 

viðburðir hjá döff samfélaginu. Það má sjá sambærilega niðurstöðu hjá Breivik (2001) sem 

bendir á að þegar fólk eldist hætti það að hittast og sækist þá frekar í alþjóðlegar uppákomur 

eins og til dæmis döff ólympíuleikana (e. deaflympisc) eða döff menningarhátíð (e. deaf cultural 

festival). 

Það mátti greina af svörum viðmælenda minna að flest vildu þau gjarnan tengjast meira 

samfélagi heyrnarlausra erlendis. Ástæða þessa er ekki síst sú að döff samfélagið hér er svo lítið 

að þau munu líklega verða fyrir félagslegi einangrun í framtíðinni. Að vera þátttakendur í stærri 

samfélagi gæfi viðmælendum mínum tækifæri til að eiga mun meiri félagsleg samskipti en þau 

eru vön á Íslandi. Flestir viðmælendur fundu fyrir sterkari döff sjálfsmynd þegar þau áttu í 
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félagslegum samskiptum erlendis. Þeim fannst lífið þar gott og þægilegt að geta tilheyrt 

samfélagi heyrnarlausra þar sem var fjöldinn allur af döff einstaklingum og fjölbreyttari 

félagsleg samskipti. Hér er aftur hægt að benda á rafræn samskiptaform sem einfalt er að nýta 

sér á milli landa. Til þess að auka færni döff í slíkum samskiptum væri gott að auka þekkingu 

á slíkum búnaði t.d. með námskeiðahaldi. Síðan mæti auka færni hópsins í slíku samstarfi með 

kennslu á öðru táknmáli t.d. amerísku táknmáli (ASL) eða alþjóðlegu táknmáli. 

Niðurstöður rannsóknar minnar benda líka til þess að það séu ekki alltaf sterk tengsl 

milli döff einstaklinga þvert á landamæri. Sumir viðmælendur sögðu að það væri munur á 

menningarsamfélagi heyrnarlausra hvort döff einstaklingurinn komi frá Íslandi eða annars 

staðar frá. Þannig er sjálfsmynd þeirra ólík eftir því hvernig samskipti hafa móta þau og 

endurspeglast það oft í persónuleikanum. Þó að samfélag heyrnarlausra sé miklu fjölmennara í 

stærri löndum en hér á Íslandi þá þýðir það ekki að allir sem tilheyra samfélag heyrnarlausra 

eiga að vera saman og vera vinir. Slíkt bendir til þess að döff sjálfsmyndir geti verið ólíkar eftir 

löndum og því hvað það þýðir í hverju landi og döff samfélagi að vera döff. Þarna væri gott að 

auka þekkingu innan döff samfélagsins á menningu annara þjóða eða samfélaga heyrnarlausra. 

Saga döff fólks á Íslandi er ekki sambærileg við þá sem önnur döff samfélög eiga og það er 

mikilvægt að fræða um slíkt. Öll þekking er mikilvæg og slík fræðsla myndi styrkja sjálfsmynd 

hópsins. 

 Meirihluti viðmælanda minna í rannsókninni kváðust hafa áhyggjur af framtíð 

félagslegra samskipta á táknmáli á Íslandi. Svo virðist vera að samfélag heyrnarlausra sé að 

minnka á Íslandi samhliða auknum kuðungsgræðslum. Einnig hafa orðið örar tæknilegar 

breytingar sem hafa orðið þess valdandi að samfélag döff fólks á Íslandi hefur tekið upp rafræn 

samskipti í miklum mæli, sem aftur hefur orðið til þess að félagsleg nálgun hefur minnkað til 

muna. Mikil breyting hefur orðið á félagslegum samskiptum viðmælenda minna og slíkt getur 

haft neikvæðar afleiðingar fyrir sjálfsmynd þeirra. Félagsleg mótun í gegnum samskipti er því 

síður til staðar. Styrkleikar einstaklingsins tengjast mjög sjálfsáliti og sjálfsmynd og bæði spila 

stóran þátt í því hverju styrkleikur einstaklingsins felast. Þetta tengist einnig hvaða afleiðingar 

breytt samfélag m.a. vegna tæknibreytinga, hefur á framtíð þeirra og sjálfsmynd. Þeir 

einstaklingar sem hafa minna sjálfstraust munu án efa eiga erfiðara með að komast áfram í 

lífinu. Þess vegna er mikilvægt fyrir alla döff einstaklinga að fá að halda þeirri mannlegu reisn 

sem þeir eiga rétt á. Því er mikilvægt að heyrendur og fólk sem skilgreinir sig sem döff taki á 
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þeim hindrunum sem döff einstaklingar verða fyrir í daglegu lífi og breyti þeim þannig er hægt 

sé koma í veg fyrir að döff fólk finnist það útskúfað úr samfélaginu.  

 Hér að ofan hef ég farið yfir ýmsar leiðir sem hægt væri að fara til þess að efla og 

stækka samfélag heyrnarlausra, sem jafnframt myndi styrkja sjálfsmynd einstaklinganna. 

Hræðsla við framtíðina er skiljanleg en framtíðin býður líka upp á nýjar leiðir og lausnir fyrir 

döff samfélagið. Það sem skiptir þar mestu máli er að tengjast öðrum samfélögum, hvort sem 

er heyrandi samfélög hérlendis eða döff samfélögum, erlendis. Aðeins með þeim hætti er hægt 

að koma í veg fyrir að samfélag heyrnarlausa hér á landi minnki enn frekar og döff samfélagið 

upplifi ótta. Þá er mikilvægt að samfélag heyrnarlausra taki öllum heyrnarlausum og heyrendum 

opnum örmum sem vilja tilheyra samfélagið og álíta að táknmál sé jafnrétthátt íslensku sem 

tjáningarform. Það mun hafa margskonar jákvæðar afleiðingar í för með sér ef það samfélag 

sem heyrnarlausir mynda hér á landi verður fjölmennari en það nú er. Þá myndi samhliða 

menning og tungumál heyrnarlausra njóta meiri virðingar og standa jafnfætis annari menningu 

og öðrum tungumálum. Meiri virðing af hálfu heyrandi einstaklinga myndi auka sjálfsvirðingu 

heyrnarlausra, auka sjálfstraust og efla jákvæðara viðhorfs til tungumáls og menningar 

meirihlutans. Því stærri sem hópurinn verður því sterkari verður samfélag heyrnarlausra og þar 

af leiðandi sterkari döff sjálfsmynd. 
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Lokaorð 

 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að félagsleg samskipti á táknmáli eru mikilvæg fyrir döff 

fólk og hafa áhrif á sjálfsmynd þeirra. Viðurkenning samfélagsins á tungumáli þeirra, 

táknmálinu, sem er þeirra leið til að eiga félagsleg samskipti er mjög mikilvæg. Táknmálið er 

jafnframt þeirra leið til þátttöku í samfélaginu og þátttaka í samfélaginu er öllum mikilvæg.  

Á síðastliðnum árum hafa döff fólk orðið mun sýnilegri en áður var og krafan um 

aðgengi þeirra að samfélaginu meira áberandi. Þrátt fyrir að margt hafi áunnist í baráttu döff 

fólks er samfélag heyrnarlausra enn álitið þrepi lægra en samfélag heyrandi fólks og ekki litið 

á táknmál sem raunverulegt tungumál. Enn í dag lifa döff einstaklingar einangraðir í sínu 

fámenna samfélagi og jafnvel einangraðir frá fjölskyldum sínum ef þar er ekki kunnátta í 

táknmáli. Döff hafa látið í ljósi að þeir vilja tengjast hinu heyrandi samfélagi sem mál- og 

menningarminnihlutahópur, jafnt í gegnum samtal á táknmáli sem ritmáli. Gera þarf heyrandi 

einstaklingum sem umgangast heyrnarlausa kleift að fá ókeypis aðgang að 

táknmálsnámskeiðum til að stuðla að betri félagslegum samskiptum milli heyrnarlausra og 

heyrandi í samfélaginu. Ef samfélag heyrenda hefði aukið tækifæri til að læra táknmál myndi 

það styrkja sjálfsmynd heyrnarlausra og gefa þeim tækifæri til þess að standa jafnfætis öðrum. 

Ef táknmál öðlast sömu viðurkenningu og önnur mál myndi það veita döff fólki aukinn rétt til 

tjáningar, aðgang að pólitískri umræðu og möguleika á samfélagsþátttöku í heyrandi heimi á 

táknmáli. Til þess að breyta þessu þarf að færa samfélag heyrnarlausra og heyrenda nær hvort 

öðru.  

 Nauðsynlegt er að huga að þróun nýrrar tækni til hagsbóta fyrir heyrnarlausa. Hér gætu 

verið auknir tæknimöguleikar í tengslum við sjónvarpsefni á táknmáli, aðgang að aukinni 

upplýsingagjöf, tækifæri til fjarnáms og aðgengi að menningu. Slíkt gæti orðið til þess að tengja 

samfélag heyrnarlausra og heyrenda betur saman og auka lífsgæði döff fólks.  

Markmiðið er styrkja og vernda fámennt samfélag heyrnarlausra á Íslandi og koma í 

veg fyrir vaxandi einangrun döff fólks hér á landi.  
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