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Ágrip 

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða þann hóp barna sem kallaður hefur verið 

CODA börnin, sem eru heyrandi börn heyrnarlausra foreldra.  Þetta er hópur barna 

sem býr út um allan heim og þrátt fyrir að einstaklingarnir búi ekki í sama landi eiga 

þeir margt sameiginlegt.   

Í byrjun er í stuttu máli farið yfir það hver þessi börn eru og rætt um það hversu 

óalgengt það er að heyrnarlausir foreldrar eignist heyrnarlaus börn. 90% heyrnarlausra 

einstaklinga eignast heyrandi barn sem gerir það að verkum að CODA börnin eru all 

nokkur. Talað er um hvað heyrnarlaus fjölskylda er og hvernig það er að fæðast inn í 

þannig gerða fjölskyldu. Einn kaflinn fer í  að tala um móðurmál þessara barna og 

tvítyngi þeirra. Þar er aðalega stuðst við annars vegar rannsókn sem gerð var 2004 af 

Katrínu Einarsdóttur og Valdísi Jónsdóttur og hins vegar þróunarverkefni sem unnið var 

á leikskólanum Sólborg veturinn 2003-2004. Þessi málaflokkur er lítið rannsakaður og 

erfitt að gera sér grein fyrir málþroska þessara barna þó að ýmsar ályktanir megi draga 

af þessum tveimur verkefnum.  Einn kaflinn fjallar um félagslega stöðu CODA barna en 

því miður fundust engar samanburðarrannsóknir á félagslegri stöðu CODA barna og 

annarra barna. Þess í stað var notast  við frásagnir fullorðinna CODA barna og viðtal við 

starfsmann Félags heyrnarlausra á Íslandi. Í því viðtali kom í ljós að ekki var farið að 

huga að þessum hóp hér á landi fyrr en í kringum 2006 og allt sem tengist þessum 

börnum hér á landi er á algjöru grunnstigi.   

Þrátt fyrir að all flestar heimildir sem notaðar voru við gerð þessarar ritgerðar séu 

erlendar virðist á öllu sem hægt sé að heimfæra þær á íslenskar aðstæður og íslensk 

börn. Við lestur heimilda kom í ljós að margt áttu heyrandi börn heyrnarlausra foreldra 

sameiginlegt þó heil mannsævi væri á milli.  Frásagnir CODA barna sem fædd voru í 

kringum 1930 voru í flest öllum atriðum eins og frásagnir þeirra er fæddir voru í 

kringum 1975 
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Inngangur 

 

Á fyrsta ári mínu í námi til BA gráðu í táknmálsfræði heyrði ég fyrst talað um CODA 

börnin. Við nemarnir í vorum í heimsókn hjá Félagi heyrnarlausra þar sem okkur var 

sagt frá félaginu og þá var fjallað lítilega um CODA börn og okkur sagt að þau væru 

heyrandi börn heyrnarlausra foreldra. Ég velti strax þá fyrir mér hvers vegna  þyrfti að 

setja þau í sérstakan hóp; hvort þau væru ekki bara eins og önnur heyrandi börn? Allt 

frá þessum tíma hef ég haft bak við eyrað að tengja BA ritgerð mína á einhvern hátt við 

þessa einstaklinga þar sem mér þótti þetta mjög áhugavert og vegna þess að þetta er efni 

sem ég þekki ekki vel er ýmsu hægt að velta fyrir sér tengt tví.  

Það þykir í flestum tilfellum mikið gleðiefni þegar barn kemur í heiminn, foreldrar fá 

barnið sitt í hendur full tilhlökkunar á að takast á við lífið með því. Þeir bíða spenntir 

eftir því að barnið segi sitt fyrsta orð og fari að tala. Hvað gerist þá þegar foreldar og 

barn tala ekki sama tungumál, það er að segja þegar möguleikinn fyrir fullum 

samskiptum er ekki til staðar? Þegar heyrnarlausir foreldrar eignast heyrandi barn geta 

málin farið að flækjast. Í þessari ritgerð ætla ég að tala um þessi börn. Ég mun fjalla um 

málþroska þeirra og félagslega stöðu. Síðast en ekki síst mun ég fjalla um líf með 

tveimur mjög ólíkum tungumálum, þar sem annað tungumálið er raddmál og hitt 

táknmál. Einnig mun ég fjalla um tvo ólíka menningarheima, annars vegar heim 

heyrnarlausra og hinsvegar heim heyrandi. 
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Hver eru CODA börnin? 

 

Í þessum kafla verður fjallað  um hvað er átt við með hugtakinu CODA börn, ásamt því 

verður fjallað um það áfall sem fylgir því að eignast barn sem ekki hefur sama tungumál 

og sömu menningu og foreldrarnir.  

Flestir hafa þær væntingar að eignast barn sem líkist þeim sjálfum. Þegar barn er 

væntanlegt velta foreldrarnir því fyrir sér hvort það hafi augun frá pabbanum, hárið frá 

mömmunni, skapið frá stóra bróður eða nefið hennar stóru systur. Auðvitað læðist sú 

hugsun að verðandi foreldrum að mögulega gæti barnið verið fatlað en þá hugsun er 

reynt að bæla niður þar sem að allir vona að svo verði ekki. Sú hugsun að barnið komi 

ekki til með að tala sama tungumál og tilheyra sömu menningu og foreldrarnir er varla 

algeng, þar sem flestir telja það jafn sjálfsagt og að barnið hafi sama hörundslit og 

foreldrarnir. Það að eignast heyrnarlaust barn er vafalaust mikið áfall fyrir heyrnadi  

foreldra og erfitt að takast á við það. Umræðan um kuðungsígræðslu heyrnarlausra 

barna er mikil og skoðanir manna á þeim ólíkar. Því er auðskilið þegar heyrandi fólk 

eignast heyrnarlaust barn að það velji þann kost að fara með barnið í kuðungsígræðslu 

og freista þess að barnið fái næga heyrn til þess að eiga sama tungumál og sömu 

menningu og þau sjálf. Menning er tengd tungumálinu en margir átta sig ekki á því að 

heyrnarlausir hafa sína eigin menningu sem er á margan hátt ólík menningu þeirra sem 

heyrandi eru. Það sama á sér stað þegar heyrnarlausir foreldrar eiga barn í vændum, þeir 

velta fyrir sér hverjum barnið muni líkjast alveg eins og heyrandi fólk og eflaust gera 

þeir ráð fyrir því eða vona að barnið verði heyrnarlaust eins og þeir. 

Þegar Barbara fæddist var það ekki fyrr en á þriðja degi sem ég fékk skrítna tilfinningu 

og fór að velta því  fyrir mér hvort hún væri heyrandi eða heyrnarlaus. Ég var ennþá á 

spítalanum og var að gefa henni brjóst, hún var fyrsta barnið mitt og ég velti fyrir mér er 

hún heyrandi eða heyrnarlaus. Ég hélt á henni í fanginu nálægt matarbakka. Ég tók 

skeið og lét hana detta á bakkann. Ég trúði þessu ekki , ég var í miklu uppnámi. Ég lét 

skeiðina falla á bakkann aftur, ég bara trúði þessu ekki. Í þriðja sinn lét ég skeiðina falla 

á bakkann. Ég hugsaði, guð minn góður, hún er heyrandi. Hvað á ég að gera? Ég á 

heyrandi dóttur !  Maðurinn minn kom og ég sagði við hann, guð minn góður, dóttir 

okkar er heyrandi. Hann varð jafn hissa og ég, en hann sagði að þetta yrði allt í lagi. Ég 
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er þriðja kynslóð heyrnarlausra. Það var aldrei nein spurning um það að okkar börn yrðu 

heyrnarlaus. Síðan komst ég að því að dóttir mín fæddist heyrandi. Hvað í ósköpunum á 

ég að gera við heyrandi barn? Ég veit ekki einu sinni hvernig ég á að tala við hana . 

[Þannig að þig grunaði aldrei að þú gætir eignast heyrandi barn?] Nei aldrei, það 

hvarflaði aldrei að mér að mitt barn yrði heyrandi. Ég var mjög undrandi og ég var 

hrædd. Ég vildi vera nátengd barninu mínu, ég hafði alltaf verið nátengd mínum 

foreldrum og ég vildi það sama fyrir mig og mín börn. Heimur heyrandi og 

heyrnarlausra er mjög aðskilinn. Ég hafði áhyggjur að við myndum aldrei tengjast og 

fjarlægjast hvort annað  (Preston 1994:17). 

Það getur verið jafnmikið áfall fyrir heyrnarlausa foreldra að eignast heyrandi barn og 

fyrir heyrandi foreldra að eignast heyrnarlaust barn. Það er margt sem þarf að huga að 

og margt sem verður erfiðara en þegar bæði foreldrar og barn eru heyrandi eða 

heyrnarlaus. Heyrandi foreldrar sem eignast heyrnarlaust barn hafa samt sem áður þann 

möguleika að læra tungumál barnsins, þ.e.a.s. þeir hafa kost á því að læra táknmál. 

Heyrnarlausir foreldrar geta hins vegar aldrei lært að heyra og geta þar af leiðandi aldrei 

heyrt tungumál barnsins síns. Þó margir heyrnarlausir geti talað raddmál að einhverju 

leyti þá hafa þeir ekki jafn mikið vald á því og eigin máli. 

 Hver og einn einstaklingur er mótaður af menningu samfélagsins og menningin 

hefur áhrif á það hver við erum og hvernig við högum okkur. Flestar rannsóknir sýna að 

fjölskyldan hafi mest áhrif á félagsmótun hvers einstaklings, þar sem börn tilheyra sama 

menningarhópi og foreldrarnir. En það er ekki alltaf svo. Flest heyrnarlaus börn eru 

fædd inn í heyrandi fjölskyldur, en talað er um að aðeins 3-5% heyrnarlausra barna eigi 

heyrnarlausa foreldra, og um 10% heyrnarlausra barna eigi eitt heyrnarlaust foreldri en 

hitt heyrandi (Bogaerde 2000:18). Þessi börn læra þar af leiðandi menningu 

heyrnarlausra af aðilum sem ekki tilheyra fjölskyldunni. Menningararfur heyrnarlausra 

er þá fenginn í gegnum heyrnarlausa jafninga, eða aðra heyrnarlausa en ekki í gegnum 

foreldrana (Preston 1994:7). 

 Heyrandi börn sem eiga heyrnarlausa foreldra eru á margan hátt ólík öðrum 

heyrandi börnum. Þau tilheyra tveimur menningarheimum og tala tvö tungumál, annars 

vegar raddmál og hinsvegar táknmál. Þau eru þar af leiðandi tvítyngd. Þessi börn eru í 

daglegu tali kölluð CODA börnin með tilvitnun í hagsmunafélag sem stofnað var árið 

1983 í Bandaríkjunum. Samtökin stuðla að hagsmunum heyrandi barna heyrnarlausra 

foreldra út um allan heim. CODA stendur fyrir Children of Deaf Adults, eða börn 
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heyrnarlausra fullorðinna (Children of Deaf Adults 2010).  CODA samtökin voru 

upphaflega stofnuð sem hagsmunasamtök með fullorðna einstaklinga í huga. Í þessari 

ritgerð verður notað jöfnum höndum CODA börn eða heyrandi börn heyrnarlausra 

foreldra þegar um þessi börn er rætt. 

 

 

Að fæðast inn í heyrnarlausa fjölskyldu 

 

Í þessum kafla verður fjallað um hvað felst í skilgreingunni heyrnarlaus fjölskylda og 

hvað ber að hafa í huga þegar heyrnarlausir foreldrar eignast heyrandi barn. Heyrandi 

börn sem fæðast inn í heyrnarlausa fjölskyldu alast upp við menningu og tungumál 

heyrnarlausra. Síðar á lífsleiðinni tilheyra þau svo menningu heyrandi samfélags og lifa 

því í tveimur menningarheimum með tvö tungumál. Heyrnarlaus fjölskylda er ekki 

skilgreind þannig að allir aðilar fjölskyldunnar séu heyrnarlausir, sú er sjaldnast raunin. 

Í 90% tilfella eiga heyrnarlaus börn heyrandi foreldra, sem hvorki kunna táknmál né 

hafa þekkingu á heyrnarleysi og menningu heyrnarlausra þegar þau komast að því að 

þeirra barn er heyrnarlaust (Bogaerde 2000:18). Barn byrjar að mótast strax við 

fæðingu, bæði hvað varðar menningu og tungumál. Barnið er innan um sína líka strax 

frá fyrsta degi og það hefur áhrif á þroska barnsins. Ef heyrnarlaust barn fæðist heyrandi 

foreldrum byrjar þessi mótun ekki við fæðingu heldur þegar barnið er orðið nokkurra 

ára gamalt, þar sem barnið byrjar ekki að blandast heimi heyrnarlausra fyrr en það t.d. 

fer í skóla eða leikskóla fyrir heyrnarlausa. Oft á tíðum er það í fyrsta skipti sem barnið 

umgengst önnur heyrnarlaus börn (Bogaerde 2000: 18).  Í dag er mun algengara en áður 

fyrr að heyrandi foreldrar heyrnarlausra barna læri táknmál og séu jafnvel virkir í 

samfélagi heyrnarlausra(Laila Margrét Arnþórsdóttir 2010) . 

      Talað er um að ef fjölskyldan notar táknmál og foreldrarnir eru virkir í samfélagi 

heyrnarlausra muni barnið teljast hluti af því menningarsamfélagi. Barnið mun læra að 

greina á milli réttrar hegðunnar í menningu heyrnarlausra og réttrar hegðunar í 

menningu heyrandi sem á margan hátt eru ólíkar (Bogaerde 2000:18).   Um 10% 

heyrnarlausra giftast heyrandi einstaklingi. Ef sá einstaklingur er barn heyrnarlausra er 

mjög líklegt að fjölskyldutungumálið verði táknmál. Ef heyrandi aðilinn í hjónabandinu 
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er ekki barn heyrnarlausra foreldra er mun líklegra að fjölskyldutungumálið verði 

raddmál. Þrátt fyrir þetta er talað um að börn sem fæðast inn í þess háttar hjónaband 

alist upp í heyrnarlausu umhverfi, þar sem þau komi líklega til með að læra bæði 

tungumálin (Bogaerde 2000:19).   

 Heyrnarlaus fjölskylda þýðir ekki bara að sumir fjölskyldumeðlimir séu 

heyrnarlausir, þeir þurfa líka að vera táknmálstalandi og virkir í samfélagi heyrnarlausra 

og tileinka sér siði þess og venjur.  Margir eru heyrnarlausir en kunna ekki eða nota ekki 

táknmál og eru ekki partur að þessum menningarheimi sem er heyrnarlausum svo 

mikilvægur. Heyrnarlaus fjölskylda er fjölskylda þar sem bæði eða annað foreldrið er 

heyrnarlaust og táknmál er tungumálið sem fjölskyldan notar. Einnig er fjölskyldan í 

samskiptum við samfélag heyrnarlausra og eru börnin meðtalin hvort sem þau eru 

heyrandi eða heyrnarlaus (Bogaerde 2000: 17-19). Heyrandi börn heyrnarlausra foreldra 

tilheyra þessum fjölskyldum og eru jafnvel fyrripart ævi sinnar meira tengd menningu 

heyrnarlausra en menningu heyrandi, þar sem börn eyða mestum tíma með foreldrum 

sínum á fyrstu æviárum sínum. Það er foreldranna að miðla menningu til barna sinna og 

heyrnarlausir foreldrar miðla sinni menningu í gegnum táknmálið. 

 Margt þarf að hafa í huga þegar heyrnarlausir foreldrar eignast heyrandi barn. Það 

mikilvægasta er að tryggja barninu þann stuðning sem það þarf til að alast upp tvítyngt 

og með tvo menningarheima. Foreldrarnir þurfa sérstaka leiðsögn frá réttum aðilum sem 

hafa þekkingu og reynslu tengda tvítyngi sem og táknmáli, og þekkja menningu beggja 

menningarheima. Þetta er ekki ósvipað því sem þarf að huga að þegar innflytjendur 

hefja búsetu í nýju landi. Þá er mikilvægt að huga vel að námi og aðstæðum þeirra barna 

sem eru ný í landinu. Fræðimenn eru sammála um að sterk staða móðurmáls leiði til 

sterkari stöðu í lestri og ritun seinna máls og það sé forsenda þess að tvítyngdir 

nemendur tileinki sér námsefni á nýja málinu (Birna Arnbjörnsdóttir 2007:64).  

Rannsóknir sýna að tvítyngi hefur jákvæð áhrif á námsframvindu einstaklinga sem er 

mikilvægt. Einnig hefur það jákvæð áhrif á einstaklinginn og sjálfsmynd hans að vera 

með góða færni í tungumáli samfélagsins sem hann býr í. Það eykur líkurnar á farsælla 

náms- og starfslífi (Birna Arnbjörnsdóttir 2007:65-66). Kostir tvítyngis eru margir þegar 

báðum málum er haldið vel við.  Þá öðlast einstaklingurinn móðurmálsfærni í tveimur 

tungumálum og innsýn í tvo menningarheima. Hann hefur skilning á tengslum máls og 

menningar bæði hvað varðar málhegðun og viðhorfa til annarra menningarheima en síns 

eigin. Þegar einstaklingur hefur gott innsæi á eðli tungumála auðveldar það honum 
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tungumálanám í framtíðinni. Einstaklingur sem er tvítyngdur og hefur tvennskonar 

menningu tileinkar sér fjölþætta hugsun, hefur vitsmunalegan sveigjanleika og þroskaða 

málsvitund (Birna Arnbjörnsdóttir 2007:68). Viðhorf til tungumála er mikilvægt og það 

á bæði við um viðhorf innflytjenda til síns móðurmáls sem og til nýja málsins sem þeir 

eru að tileinka sér. Jákvætt viðhorf innflytjenda til móðurmálsins og markmálsins og 

jákvætt viðhorf þeirra er hafa markmálið að móðurmáli hefur þau áhrif að innflytjendur 

kjósa í frekara mæli að læra markmálið (Birna Arnbjörnsdóttir 2007:70). Viðhorf 

íslendinga til innflytjenda og það hvernig þeir hafa í gengum árin komið fram hefur haft 

slæm áhrif á áhuga innflytjenda á að læra íslensku. Til þess að læra íslenskuna þurfa 

innflytjendur að fá tækifæri til að heyra hana og skilja. Tregða Íslendinga við að tala 

íslensku við útlendinga og velja þess í stað frekar að nota ensku er ekki sú leið sem rétt 

er að fara. Sú tilhneiging Íslendinga að skilgreina alla þá sem tala með hreim sem 

ótalandi Íslendinga verður til þess að innflytjendur eru útilokaðir frá markmálinu sem 

þeir þurfa að tileinka sér (Birna Arnbjörnsdóttir 2007:79).  Margt er líkt með tvítyngi 

innflytjenda og tvítyngi heyrnarlausra fjölskyldna. Viðbrögð eru að sama skapi oft á 

tíðum eins, margir hafa heyrt sögur af því eða lent í því sjálfir að fara ósjálfrátt að tala 

ensku þegar þeir komast að því að viðmælandi þeirra er heyrnarlaus.   

Þeir foreldrar sem eru heyrnarlausir hafa ekki þá reynslu sem þarf til að gera sér grein 

fyrir því hvaða áhrif heyrn hefur á þroska hvers einstaklings. Móðurmál heyrnarlausu 

foreldranna er táknmál og þar sem móðurmál heyrandi barna er raddmál hvers lands 

fyrir sig þarf að styðja og hvetja heyrnarlausa foreldra til að tala táknmál við barnið sitt. 

Fyrstu ár barnsins eru foreldrarnir að öllum líkindum þeir einu sem tala táknmál við 

þau, en raddmálið fá þau frá öllum öðrum í kringum sig (Bott-Petersen 1999:7).  Með 

aðstoð fagaðila svo sem í skólum og annars staðar þarf líka að huga að því að barnið nái 

valdi á íslenskunni (eða viðeigandi raddmáli) svo barnið verði jafnvígt á bæði mál. 

Heyrnarlausir foreldrar standa ekki svo vel að vígi í raddmálinu að þeir geti kennt 

barninu sínu rétt mál, til þess þarf utanaðkomandi aðila. Þess vegna er það þessum 

börnum mun mikilvægar en öðrum að komast snemma inn á leikskóla til þess að 

kynnast raddmálinu eins snemma og unnt er, þ.e til að fá þá málörvun sem þau þurfa. 

Það er mjög mikilvægt að börnin fái strax frá byrjun máltökunnar bæði tungumálin, 

táknmálið og raddmálið (Bott-Pedersen 1999: 1-12). 
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    Tvítyngi og málþroski 

 

Sú skilgreining að þeir sem eru tvítyngdir notist við tvö tungumál og séu jafnvígir á þau 

bæði, á ekki alltaf við þrátt fyrir að vera almennings álit. Fræðimenn hafa í gengum 

tíðina mikið rætt um tvítyngi og eru menn ekki alls kostar sammála í þeim efnum. Hægt 

er að skipta algengustu skilgreiningum á tvítyngi í fernt eftir sjónarhornum fræðimanna:  

Í fyrsta lagi er talað um upprunaviðmið og þá er átt við að einstaklingurinn hafi lært tvö 

tungumál jöfnum höndum í uppvextinum.  

Í öðru lagi er talað um kunnáttuviðmið, en það þýðir að tvítyngið er mælt á þar til 

gerðum mælikvarða. Þar sem einstaklingurinn fer frá því að vera nýbyrjaður að læra 

annað tungumál yfir í að vera altalandi. Hann er einfaldlega staðsettur á ákveðnum stað 

á kvarðanum á hverjum tíma.  

Í þriðja lagi er talað um notkunarviðmið og þá þarf að skoða hvaða tungumál 

viðkomandi er fær um að nota við ólíkar aðstæður samkvæmt kröfum hvers samfélags 

fyrir sig.  

Í fjórða og síðasta lagi er talað um viðhorfsviðmið, en það tengist viðhorfi og 

sjálfsmynd einstaklingsins sem og viðhorfi annarra til viðkomandi einstaklings. Annað 

hvort skilgreinir einstaklingurinn sig sem tvítyngdan eða hann er skilgreindur þannig af 

öðrum (Þórdís Gísladóttir 2004:146).  

  Ef við tökum heyrnarlausa á Íslandi sem dæmi, þá er talað um að þeir séu tvítyngdir á 

íslensku annars vegar og íslenskt táknmál hinsvegar. Þetta er gert þó fæstir heyrnarlausir 

séu jafnvígir á íslensku og íslenska táknmálið, en margir þeirra hvorki lesa, skrifa né 

tala íslensku reiprennandi.  Þegar talað er um að fólk sé tvítyngt er í flestum tilvikum átt 

við móðurmál þeirra annars vegar og annað mál hins vegar. Erfitt getur reynst að 

skilgreina móðurmál, orðið eitt og sér segir að það sé það mál sem móðirin talar. Íslensk 

orðabók segir að móðurmál sé það mál sem einstaklingurinn hefur lært sem barn og alist 

upp við, og að það sé ríkismál í heimalandinu (Mörður Árnason 2007:679). Þessi 

skilgreining á ekki við í tilviki heyrnarlausra. Hér þarf að leita víðtækari skilgreininga 

eins og þegar rætt er um tvítyngi. Hægt er að skilgreina móðurmál á fjóra mismunandi 

vegu. Móðurmál er það tungumál sem einstaklingurinn lærir fyrst, eða það tungumál 

sem að einstaklingurinn kennir sig við. Einnig er talað um að móðurmál sé það 
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tungumál sem einstaklingurinn kann best, eða það tungumál sem hann notar mest 

(Ahlgren og Hyltenstam 1994:140).   

 Heyrandi börn heyrnarlausra foreldra eru, líkt og heyrnarlausir, tvítyngd á íslensku 

og íslenskt táknmál. Táknmálið er þeirra fjölskyldutungumál, það tungumál sem notað 

er heima fyrir og það tungumál sem þau læra fyrst og eru alin upp við. En í leikskóla, 

skóla, meðal jafningja og vina og í fleiri aðstæðum nota þau raddmálið. En eru þau 

jafnvíg á þessi tvö tungumál? Þessi málaflokkur hefur lítið verið rannsakaður eins og 

margt annað er tengist þessum börnum, en árið 2004 (Katrín Einarsdóttir og Valdís I. 

Jónsdóttir 2004:14-16) var gerð rannsókn með það í huga að kanna hvort, og þá 

hvernig, það hafi áhrif á heyrandi börn að alast upp eigandi annað eða báða foreldra 

heyrnarlausa og alast upp við táknmálið á heimilinu sem þeirra móðurmál.  Börnin í 

þessari rannsókn voru 22 talsins á aldrinum fjögurra til fjórtán ára. Þrettán þeirra áttu 

foreldra sem báðir voru heyrnarlausir en níu áttu heyrnarlausa móður en heyrandi föður.  

Þessi rannsókn leiddi eitt og annað í ljós þrátt fyrir ýmsa vankanta. Eins og til að mynda 

þann að ekki var hægt að kanna kunnáttu þessara barna í táknmáli þar sem ekki voru til 

málþroskapróf á táknmáli. Einnig var um lítið úrtak með mikla aldursdreifingu að ræða 

sökum þess hve samfélag heyrnarlausra á Íslandi er fámennt. Ekki reyndist unnt að 

notast við samanburðarhóp þar sem sérstaða þessara barna er mikil og vandfundinn 

sambærilegur hópur til að miða við. Að bera þau saman t.a.m. við börn sem búa á 

Íslandi en eiga pólska foreldra er ekki heppilegt þar sem þá er verið að bera saman tvö 

raddmál en ekki raddmál annars vegar og táknmál hins vegar. Einnig er  tekið fram í 

rannsókninni að flestir foreldrar þessara barna voru með litla menntun vegna þess að 

þeim bauðst ekki táknmálstúlkur í sinni skólagöngu. Þeir voru þess vegna illa staddir 

bæði í íslenskri málfræði og málfræði táknmálsins og höfðu því ekki næga kunnáttu til 

að styðja sín börn í námi og máltöku. 

 Þrátt fyrir þessa vankanta á rannsókninni gefur hún eitt og annað til kynna sem vert 

er að vekja athygli á. Börnin reyndust flest vera undir meðallagi í málþroska miðað við 

jafnaldra sína. Börnin áttu sérstaklega í erfiðleikum með að hlusta og vildu 

rannsakendur tengja það þeirri kenningu að hlustun sé æft ferli en ekki eitthvað sem 

gerist af sjálfu sér. Þessi börn eru vön að nota sjónina til þess að sjá það sem sagt er og 

kunna þess vegna ekki jafn vel og ætla skyldi að halda athyglinni við hlustun, sem segir 

okkur að það sé mikilvægt að er örva hlustun þessara barna. Þau börn sem áttu foreldra 

sem báðir voru heyrnarlausir komu mun verr út úr hlustunarhluta rannsóknarinnar en 
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þau börn sem áttu aðeins eitt heyrnarlaust foreldri en hitt heyrandi. Ekki var hins vegar 

marktækan mun að sjá í talhluta rannsóknarinnar. Einnig var það athyglisvert hversu illa 

börnin kunnu beygingarfræði íslenskunnar, flókna orðanotkun og uppröðun orða í 

setningum. Börnin áttu erfitt með að skilja tvöfalda neitunina „hvorki né“ og gekk illa  

að átta sig á framtíðarmerkingu í nútíð í setningum á borð við „hann ætlar að kasta“. 

Þau voru gjörn á að raða orðunum upp eftir málfræði táknmálsins, þrátt fyrir að hafa 

kynnst talmáli bæði í leikskóla og grunnskóla virtist það ekki duga til. Athygli vakti 

hversu tamt táknmálið var þeim, sérstaklega hjá yngstu börnunum, á kostnað færni 

þeirra í að tjá sig á raddmáli. Hægt er að leiða að því líkum að börn heyrnarlausra 

foreldra tileinki sér táknmálið fyrst og það hafi síðan áhrif á hvernig raddmálskunnáttu 

þeirra (Katrín Einarsdóttir og Valdís I. Jónsdóttir 2004:14-16) 

 Þessi rannsókn er ekki næg til að gefa almenna mynd af málþroska þessara 

heyrandi barna heyrnarlausra foreldra. Þó hún leiði ýmislegt í ljós þá vakna líka aðrar 

spurningar tengdar máltöku og málþroska barnanna s.s. hvort þau læri jafnóðum bæði 

tungumálin, táknmálið og raddmálið, eða hvort þau læri fyrst táknmálið og svo 

raddmálið eða öfugt. Samkvæmt þessari rannsókn eru þau allflest undir meðallagi í 

málþroska, en hvort þau nái raddmálinu fullkomlega eða það beri alltaf merki 

táknmálsins er spurning sem vert er að athuga. Hvað verður þá um táknmálið þegar þau 

verða eldri og sterkari í raddmálinu og fara að vera meira á meðal heyrandi jafningja og 

minna í kringum táknmálstalandi foreldra sína; missa þau niður færni sína í táknmáli? 

Þetta eru málefni sem áhugavert væri að rannsaka. Erfitt er að finna rannsóknir á 

málþroska heyrandi barna heyrnarlausra foreldra. Í leit minni fann ég engar slíkar 

aðgengilegar rannsóknir hvorki á Íslandi né erlendis frá.   

 Veturinn 2003-2004 var unnið þróunarverkefni í leikskólanum Sólborg þar sem 

skoðað var gildi snemmtækar íhlutunar fyrir heyrandi börn heyrnarlausra foreldra (Gildi 

snemmtækrar íhlutunar fyrir heyrandi börn heyrnarlausra foreldra 2003-2004). Þar kom 

m.a í ljós að flest barnanna reyndust með tímabundna seinkun í málþroska eða allt frá 

sex mánaða upp í 12 mánaða seinkun (bls.26), en það þykir eðlilegt þegar um tvítyngd 

börn er að ræða (bls.3). Verkefnið sýndi að um fimm ára aldur virtust þau vera að ná sér 

á strik og nálgast jafnaldra sína í málþroska (bls.14). Börnin áttu erfitt með að fylgja 

munnlegum fyrirmælum í fyrstu en þegar líða tók á tímabilið sem verkefnið tók  gekk 

þeim betur (bls.26). Þau átti mun auðveldara með að vinna sjónræn verkefni (bls.26) en 

önnur börn sem kemur ekki á óvart þar sem þau eru vön að nota sjónina meira en önnur 
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heyrandi börn. Þau þurfa sérhæfða málörvun til að vinna upp seinkun í málþroska og í 

sérhæfingunni þarf að felast íhlutun sem byggir á þekkingu og uppbyggingu beggja 

tungumálanna, þ.e.a.s. íslenskunnar og íslenska táknmálsins (bls.27). Hafa ber í huga að 

fyrsta mál barnsins er sjónrænt mál og þess vegna þarf að styrkja og þjálfa færni í heyrn 

og hlustun (bls.28). Það sýndi sig í þessu verkefni sem og rannsókninni sem rætt var um 

hér á undan að börnin voru áberandi léleg í hlustun til að byrja með. Eftir ákveðinn tíma 

þegar unnið hafði verið með börnunum í málörvunarhópum höfðu þau hinsvegar tekið 

framförum og mælitölur sýndu þau á svipuðum stað og aðra heyrandi jafnaldra (bls.2). 

Samt sem áður er líka mikilvægt að áframhaldandi táknmálsnámi sé viðhaldið til þess 

að barnið haldi áfram að eiga eðlileg og farsæl samskipti við foreldra sína (bls.28). Það 

kom í ljós í þessu verkefni að margt bendi til þess að gott sé fyrir þessi börn að vera í 

táknmálsumhverfi og umgangast heyrnarlaus börn sem og önnur börn sem eiga 

heyrnarlausa foreldra. Það eykur hjá börnunum jákvætt viðhorf til þess að vilja læra og 

tala táknmál heima hjá sér þegar þau sjá fleiri í sínum sporum (bls.3). Hafa ber í huga 

þegar verkefnið á Sólborg er skoðað, þá vankanta að um lítið úrtak var að ræða, sem og 

að aðeins annað mál barnins var athugað, þ.e. íslenskan. Því ber að taka allri túlkun á 

þessu verkefni með varúð.  

 Einnig vil ég nefna að ný lokið  er rannsókn tengd málþroska heyrnarlausra barna, 

barna með kuðungsígræðslu og heyrandi barna sem eiga heyrnarlausa foreldra. Gaman 

hefði verið að bera hana saman við áðurnefnda rannsókn og verkefnið sem unnið var á 

Sólborg en þegar þessi orð eru skrifuð eru niðurstöður þessarar rannsóknar ekki 

aðgengilegar. 
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Félagsleg staða 

 

Upphaflega langaði mig að rannsaka félagslega stöðu þessara barna sem um er rætt, t.d. 

skoða hvort þau stæðu félagslega jafnfætis jafnöldrum sínum í grunnskólum, kanna 

hvort þau væri félagslega sterk og þar fram eftir götunum. Því miður er þessi vettvangur 

of lítill til þess en þrátt fyrir það vil ég koma aðeins inn á þetta efni.  

Í bókinni Mother Father Deaf (Preston 1994) hittir rithöfundurinn Paul Preston, sem er 

heyrandi en á heyrnarlausa foreldra, vel á annað hundrað einstaklinga sem ólust upp við 

sömu aðstæður og hann en þeir áttu allir heyrnarlausa foreldra. Í ljós kom að þetta fólk 

átti margt sameiginlegt, allir töldu sig vera svolítið eina í heiminum og höfðu upplifað 

margt sem þeir höfðu aldrei sagt nokkrum manni frá. En þar sem bókarhöfundur hafði 

alist upp við svipaðar aðstæður  var eins og viðmælendur  opnuðu sig og margt kom upp 

á yfirborðið hvað varðar félagslega stöðu þessara barna svo eitthvað sé nefnt. Flest 

þeirra voru mjög reið og örg sem börn yfir því að þurfa að útskýra sífellt fyrir fólki 

hvernig aðstæður þeirra voru, hvernig foreldrar þeirra voru og hvað heyrnarleysi væri. 

Þau þurftu að útskýra sí og æ að heyrnarlausir gætu bæði keyrt og lesið, skýra fyrir fólki 

að heyrnarlausir geti eignast heyrandi börn og þar fram eftir götunum. Það virtust engin 

takmörk vera fyrir kjánlegum spurningum. Vegna þessa tóku sum þessara barna upp á 

því að leyna heimilishögum sínum, buðu aldrei vinum heim og reyndu eftir fremsta 

megni að ræða ekki um foreldra sína. Mörg vildu ekki að það sæist að þau töluðu 

táknmál. Þegar þau voru börn fannst þeim þau hvergi passa inn. Í samfélagi 

heyrnarlausra voru þau öðruvísi þar sem þau gátu heyrt og í samfélagi heyrandi vegna 

þess þau tilheyrðu að hluta til samfélagi heyrnarlausra. Það var alveg sama hvað þau 

reyndu, þau gátu aldrei orðið heyrnarlaus og foreldrarnir gátu aldrei orðið heyrandi. 

Heyrandi börn heyrnarlausra foreldra voru hér áður fyrr oft látin túlka fyrir foreldra 

sína. Þetta hafði ekki góð áhrif á börnin og í frásögnum viðmælanda Prestons töluðu 

margir um að vera ósáttir við að hafa verið látnir túlka; stundum var það allt í lagi en í 

flestum tilfellum voru þau ekki sátt enda voru þau bara börn og vildu fá að vera börn.  

 Í bók sinni Hands of My Father (Uhlberg 2008) segir Myron Uhlberg frá því er 

hann var látinn túlka heilu og hálfu dagana fyrir heyrnarlausan föður sinn. Uhlberg 

greinir frá því að að þegar hann ólst upp var talað niður til barna og oft á tíðum komið 

fram við þau eins og hunda, þau áttu að fara þangað eða vera þarna og áttu bara að 

hlýða. Þegar hann var einungis fimm eða sex ára gamall gerði pabbi hans kröfu um að 
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hann myndi á einu augabragði breytast úr litlu barni í fullorðinn einstakling þegar svo 

bar við að hann þurfti á túlkun að halda í heyrandi samfélagi. Uhlberg varð þá að nota 

orð sem honum var ekki tamt að nota þar sem að hann var einungis lítið barn, og þar 

sem að hann var að túlka fullorðinn föður sinn varð hann oft á tíðum að nota orð sem 

hann jafnvel ekki skyldi (Uhlberg 2008: 31-33).  

 Í skólum þarf að taka tillit til þess að börn eiga heyrnarlausa foreldra en þessi börn 

eru oft á tíðum háværari en gengur og gerist þar sem  þeim er ekki kennt heima fyrir 

hvenær sé rétt að tala hátt og hvenær ekki. Þau eru vön að nota augnsamband og því 

verður að horfa framan í þau þegar talað er við þau. Þegar vinir eru á gangi saman og að 

spjalla getur það farið í taugarnar á börnum og unglingum þegar einn úr hópnum þarf að 

vera fyrir framan og horfa framan í þann sem talar. En það gera heyrandi börn 

heyrnarlausra foreldra því þeim er gríðarlega tamt að horfast í augu við þann sem talar.  

Þeir sem ekki vita af svona smáatriðum geta mistúlkað hvers vegna barnið hagar sér 

eins og það gerir. Slíkt getur haft áhrif á það hvernig barninu gengur að eignast vini og 

því getur verið gott að fræða bæði kennara og bekkjarfélaga um þessi mál (Laila 

Margrét Arnþórsdóttir 2010). Í viðtali við heyrnarlausa foreldra sem birtist í Döff 

blaðinu (Brynja Tomer 1999:5) segja foreldrar að það sé mjög mikilvægt að hafa það á 

hreinu að börnin eigi ekki að túlka fyrir foreldra sína, þau eiga ekki að bera ábyrgð á 

samskiptum fullorðinna eða blandast inn í viðkvæm málefni sem þau hafa engan þroska 

til að skilja. Í dag þykir það rangt þó að þetta hafi verið eðlilegt hér áður fyrr, því fólk 

virtist ekki gera sér grein fyrir því hversu rangt þetta er og hversu mikil áhrif það getur 

haft á lítið barn að túlka fyrir foreldra sína. Í sama viðtali ræða þessir sömu foreldrar um 

börnin sín og þeirra vini. Þeir segja að börnum þeirra hafi ekki verið strítt á því að eiga 

heyrnarlausa foreldra svo að þeir viti. Þeir leggja mikla áherslu á að fela ekki 

heyrnarleysið og bjóða vini barna sinna velkomna á heimili þeirra, margir vinanna væru 

farnir að kunna smávegis í táknmáli þar sem  þeir eru mikið inn á heimilinu þar sem 

táknmál er notað. Foreldrarnir segjast gera sér grein fyrir því að það sé auka álag á 

börnin þeirra að eiga heyrnarlausa foreldra. Þau þurfi að tala eitt tungumál heima og 

annað utan heimilis og verði oft reið og pirruð ef  samskiptin ganga ekki eins og þau 

vilja en það er eitthvað sem alltaf sé hægt að vinna úr. Mikilvægt sé að minna barnið á 

að það sé í raun heppið að kunna tvö tungumál, það séu í raun forréttindi (Brynja Tomer 

1999: 5-6). 
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 Í bókinni Einstök mamma (Bryndís Guðmundsdóttir 2007:12-15), sem er 

sannsöguleg saga stúlku sem á heyrnarlausa móður, segir höfundur frá því að rödd 

móður hennar sem var óeðlileg, sökum heyrnarleysis, hafi vakið athygli allstaðar. Mörg 

börn verða hissa þegar þau annaðhvort heyra móðurina tala svona skringilega eða sjá 

mæðgurnar tala táknmál. Sumir stríða en áhugi vaknar hjá öðrum og þeir vilja jafnvel 

læra táknmálið. Í bókinni eignast stúlka vinkonu sem einnig er tvítyngd eins og hún en 

sú stúlka á pólska foreldra og þær verða vinkonur þar sem þær skilja á nokkurn hátt 

hvora aðra hvað foreldra þeirra varðar. Þetta segir manni að oft sé hægt að líkja 

heyrandi börnun heyrnarlausra foreldra við nýbúa að því leyti að börnin tala það 

tungumál sem er ríkjandi í samfélaginu en foreldrarnir ekki. Þó það sé ekki hægt að 

líkja þessu saman á allan hátt þar sem að raddmál og táknmál eru á ólíku tjáningarformi 

þá er þetta samt sem áður sambærilegt.  

 Mörg af heyrandi börnum heyrnarlausra foreldra verða fyrir aðkasti vegna þess að 

þau eiga foreldra sem eru öðruvísi en foreldrar hinna krakkanna. Það hefur slæm áhrif á 

börnin og mörg þeirra reyna eftir fremsta megni að fela það að þau kunni táknmál og 

reyna að forðast að tala um foreldra sína í skólanum. Lou Ann Walker segir frá því í bók 

sinni A Loss For Words – The story of Deafness in a Family  þegar að einhver hafi frétt 

að hún kynni táknmál hafi endalaust verið að biðja hana um að segja eitthvað á 

táknmáli. Tungumál hennar og foreldra hennar varð þannig að einhvers konar 

partýatriði sem  allir hlóu að. Þetta fannst henni mjög óþægilegt og hún reyndi þess 

vegna að komast hjá því að láta skólafélaga sína vita að hún talaði táknmál. 

Bekkjarsystir hennar komst að því og vildi endilega fá að læra stafrófið svo þær gæti 

„talað saman“ í kennslutímum án þess að það heyrðist. Lou Ann vildi alls ekki kenna 

henni stafrófið en bekkjarsystirin gaf sig ekki og þar sem að það er svo ríkt í menningu 

heyrnarlausra að láta unda þeim heyrandi og þora ekki að standa á sínu þá lét Lou Ann 

undan þvert gegn vilja sínum (Walker 1987: 85-86). 
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    Að lifa í tveimur menningarheimum 

 

Eins og áður hefur verið sagt eru heyrandi börn heyrnarlausra foreldra talin vera 

tvítyngd á táknmál og raddmál þess lands er þau búa í. Ekki nóg með það heldur alast 

þau líka upp í tveimur menningarheimum, töluvert ólíkum menningarheimum. Í þessum 

kafla verður í stórum dráttum farið yfir nokkra ólíka þætti þessara tveggja heima. 

Menning er sú heild þekkingar, siðferðis, trúar og tákna sem er undirstaðan í mannlegu 

samfélagi (Arnar Árnason 2003); menning er sameiginlegar erfðir, siðir og venjur sem 

tíðkast innan ákveðins hóps. Allir tilheyra ákveðnum menningarhópi og stundum án 

þess að gera sér grein fyrir því. Við tilheyrum menningarhópi samfélagsins sem við 

búum í og á sama tíma getum við tilheyrt mörgum minni menningarhópum, s.s. í skóla, 

félagslífi og vinnu. Á lífsleiðinni getum við tilheyrt mörgum og misjöfnum 

menningarhópum og það getur verið misjafnt eftir því hvar við erum stödd á lífsleiðinni 

hvaða hópi við tilheyrum hverju sinni.  Þeir sem alast upp í einu landi tilheyra 

menningarhópi þess lands, seinna á lífsleiðinni getur viðkomandi flutt í annað land með 

mjög ólíka menningu og tilheyrir þá þeim menningarhópi. 

 Einnig er hægt að alast upp í tveimur ólíkum menningarhópum samtímis. Þar sem  

heyrnarlausir eiga sína eigin menningu sem er ólík  menningu heyrandi samfélags alast 

þeir upp í og búa allt sitt líf í tveimur menningarheimum; menningu heyrandi samfélags 

og menningu heyrnarlausra þar sem menning heyrnarlausra er þeirra menning innan 

stórs samfélags heyrandi fólks. Að sama skapi búa þau börn sem eiga heyrnarlausa 

foreldra við menningu heyrnarlausra. Þau alast upp við siði og venjur heyrnarlausra og 

seinna á lífsleiðinni læra þau inn á menningu, siði og venjur heyrandi samfélags. 

 Innan samfélags heyrnarlausra verður til þeirra eigin menning og þeir eru með sitt 

eigið tungumál, sem er táknmálið. Þetta hefur þróast svona þrátt fyrir að flestir sem 

fæðast heyrnarlausir eða missa heyrn mjög ungir alist upp í samfélagi heyrandi þar sem  

foreldrarnir tilheyra þeim hóp. Snemma á lífsleiðinni, strax í barnæsku, myndast hins 

vegar tengsl á milli heyrnarlausra einstaklinga og það eru tengsl og vinátta sem að öllu 

jöfnu haldast út ævina. Frá þeim lærir heyrnarlausi einstaklingurinn á þá sameiginlegu 
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eiginleika sem heyrnarlausir deila, menningararfinn og tilgang, siði og venjur 

samfélagsins. Þó að heyrandi börn heyrnarlausra foreldra deili ekki með foreldrum 

sínum erfðavenjum þeirra þá erfa þessi börn tilfinninganæmi foreldra sinna og læra inn 

á menningu þeirra sem er svo ólík þeirri menningu sem  önnur heyrandi börn alast upp 

við. Þær aðstæður sem heyrandi barn heyrnarlausra foreldrar elst upp við eru oft á tíðum 

ekki einu sinni líkar þeim aðstæðum sem foreldrar þess ólust upp við, þar sem  þau voru 

í flestum tilfellum alinn upp í heyrandi fjölskyldu en eins og  kom fram fyrr í ritgerðinni 

eiga flest heyrnarlaus börn heyrandi foreldra. Heyrandi börn heyrnarlausra foreldra alast 

upp í samfélagi heyrnarlausra og sem börn og fram á fullorðinsár og jafnvel alla ævi 

standa þau á mörkum  þessa menningarheims sem er öðru heyrandi fólki óþekktur 

(Preston 1994:13).   

 Það er gífurlega margt í menningarheimi heyrnarlausra sem er ólíkt menningu 

heyrandi samfélags, margir litlir hlutir sem  þeir sem ekki þekkja til átta sig ekki á. Sem 

dæmi má nefna augnsamband. Í samfélagi heyrandi fólks getur það þótt dónalegt að 

horfa of mikið á þann sem talar, þar er eðlilegt að líta í augu viðmælanda af og til en 

ekki of mikið. Ef fólk horfir of mikið í augu viðmælanda síns getur sá hinum sami farið 

að líða óþægilega því þetta er ekki það sem fólk er vant. Í samfélagi heyrnarlausra er 

augnsamband mjög mikilvægt og það þykir í meira lagi dónalegt að líta undan þegar 

viðmælandi er að tala. Í bókinni Cultural and Language Diversity and the Deaf 

Experience (Parasnis 1998:277) segir kona að nafni Patricia frá ófyrirgefanlegri synd 

sem hún drýgði þegar hún var 18 ára gömul. Patricia átti heyrnarlausa foreldra, og einn 

dag þegar móðir  hennar var  að tala við hana á táknmáli leit Patricia undan og neitaði 

að sjá það sem mamma hennar var að segja. Pabbi hennar sá þetta og í sömu svipan 

flengdi hann hana, Patricia hafði aldrei verið flengd áður en hún hafði heldur aldrei á 

ævinni gert neitt jafn dónalegt. Eftir þetta hefur hún aldrei litið undan þegar 

heyrnarlausir tala og í ofanálag þá verður hún mjög reið ef hennar heyrandi börn líta 

undan þegar hún talar við þau, þó að þau noti raddmál sín á milli, því þessi 

menningararfur er henni svo innprentaður (Parasnis 1998:277). Í sömu bók lýsir Patricia 

því hvað einstaka orð geta haft menningarlegan merkingarmun og tekur hún sem dæmi 

be quiet eða hafið hljóð. Á hennar heimili þar sem  menning heyrnarlausra tíðkaðist 

þýddi be quiet annað hvort það að nota minna táknrými þegar táknað var eða að hætta 

að búa til titring til dæmis með því að ganga harkalega um. Í menningarheimi heyrandi 

þýðir þetta bara einfaldlega hættu að tala (Parasnis 1998:276). 
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 Það er ríkt í menningarheimi heyrnarlausra að tala hreint út. Þeir segja hlutina eins 

og þeir eru án þess að reyna að draga úr einhverju eða fegra það.  Persónulegar 

athugasemdir um til dæmis útlitið eru mjög algengilegar og fyrir þá sem heyrandi eru og 

ekki þekkja þessa menningu getur þetta oft verið særandi. Ef heyrandi kona hittir 

vinkonu sína sem augljóslega hefur fitnað um einhver kíló , hugsar konan með sér að 

hún hafi greinilega fitnað og  henni hljóti að líða illa með það, og ákveður svo að tala 

um eitthvað annað, hrósa henni til dæmis fyrir hvað kjóllinn sé fallegur eða 

eyrnarlokkarnir glæsilegir. Með því að sleppa að gera athugasemd á þyngdaraukninguna 

dregur það úr vanlíðan vinkonunnar og allir eru sáttur. Ef að heyrnarlaus kona hins 

vegar hefur bætt á sig nokkrum kílóum og vinkonan nefnir það ekki er hætta á því að 

henni finnist hún afskipt og að hún skipti ekki máli, það að hrósa einhverju eins og flík 

eða skarti gerir bara illt verra. Heyrnarlausir meðtaka heiminn eingöngu í gegnum 

sjónina og þeir taka mun frekar eftir öllum breytingum en þeir sem heyra. Þó  margir 

hafi haft orð á því að þessi hreinskilni heyrnarlausra sé ekki menning heldur bara 

dónaskapur þá virðist þetta vera ansi ríkt í þeirra samskiptum þó okkur hinum gangi illa 

að venjast því (Mindess 1999: 90-93).   Að sama skapi er heyrnalausum tamt að segja 

frá gjörðum sínum. Þeir láta alltaf vita þegar þeir fara út úr herbergi hvert þeir eru að 

fara og jafnvel hvers vegna. Ef heyrnarlaus nemandi kemur of seint í tíma þá sér hann 

sig knúinn til að útskýra nákvæmlega hvers vegna hann mætti of seint, hvort sem það 

var vegna þess að það var mikil umferð eða klukkan hringdi of seint eða hvað það nú 

var. Á meðan heyrandi nemandi myndi reyna að læðast í sætið sitt án þess að nokkur 

sæi til (Mindess 1999: 94).  Í heyrandi menningu er okkur kennt að við eigum ekki að 

baktala fólk, þó að við gerum það flest er það okkar leið að viðurkenna það að minnsta 

kosti alls ekki. Í menningu heyrnarlausa er hins vegar gert ráð fyrir því að fólk ræði um 

líf fólks. Enda eru heyrnarlausir virkir í  að tilkynna um sína persónulegu hagi, heilsuna, 

hjónabands erfiðleika og í raun hvað sem er. Það er þeim eðlilegt að segja frá svona 

hlutum og þeirra á milli berast fréttirnar hratt (Mindess 1999:95). 

 Patricia sem ólst upp í tveimur menningarheimum, menningu heyrnarlausra og 

menningu heyrandi, talar um að hún hafi alltaf haldið þessum heimum aðskildum en 

samt tengdum. Hún lýsir því hvernig menning hvors heims fyrir sig hafi áhrif á hinn, 

henni fannst sem barni aldrei erfitt að tilheyra báðum menningum heldur taldi það vera 

forréttindi og naut góðs af því.  Patricia tók ekki eftir því að þessir tveir 

menningarheimar væru mjög  ólíkir þó  hún hafi á sama tíma gert sér grein fyrir því að 
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þeir væru ekki eins. Það var ekki fyrr en hún komst á fullorðinsár að hún gerði sér grein 

fyrir því hversu ólíkir menningarheimar þetta voru og hvernig foreldar hennar voru 

öðruvísi en aðrir. Eftir að hún varð fullorðin gerði hún sér grein fyrir því að mörg af 

hennar félagslegu mistökum orsökuðust af því að hún var að nota reglur í samfélagi 

heyrnarlausra sem tiheyrðu heyrandi samfélagi og öfugt, hún blandaði menningunum 

saman án þess að gera sér grein fyrir því. Í dag gerir hún sér meira grein fyrir því að 

staða hennar í heyrandi heimi getur haft áhrif á samband hennar við 

heyrnarlausa(Parasnis 1998: 273). 

 Í samfélagi heyrnarlausra eru sögur stór partur af menningunni, sögur sem ganga 

mann fram af manni án þess að vera skrifaðar á blað, ekki ósvipað munnmælasögum 

sem þekktust í heyrandi heimi fyrr á öldum. Þetta er sterkt í samfélagi heyrnarlausra enn 

í dag og það að vera góður sögumaður þykir góður kostur í menningu þeirrra (Parasnis 

1998: 274). Eins og áður hefur komið fram var það mjög algengt hér áður fyrr að börn 

væru látin túlka fyrir foreldra sína áður en táknmálstúlkar hófu störf var þetta oft á 

tíðum eina leið foreldranna til þess að eiga samskipti við heyrandi einstaklinga. Í þeim 

heimildum sem ég skoðaði nefndu öll CODA börnin það að muna eftir því að hafa þurft 

að túlka fyrir foreldra sína. Í frásögnum þeirra var aldrei sagt frá þessu á jákvæðan hátt 

eða eitthvað þau væru stolt af, þeim fannst þetta rangt strax frá unga aldri. Þeir sem alast 

upp í heyrandi heimi þekkja ekki þann reynsluheim að vera barn og þurfa að vera rödd 

fullorðinna foreldra sinna. Reyndar hefur þó verið talað um að börn innflytjenda lendi 

líka í þessum aðstæðum, þ.e. að túlka fyrir foreldra sína. 

 Uhlberg segir frá því þegar hann þurfti að fara með foreldrum sínum á foreldrafund 

í skólanum til þess að túlka á milli foreldra sinna og kennarans þar sem umræðuefnið 

var slakur árangur Uhlbergs sjálfs í skóla. Ekki var gert ráð fyrir börnunum sjálfum á 

þessa fundi en hans tilfelli var ólíkt öðrum. Hann hafði kviðið þessu í marga daga en 

hafði ekkert um þetta að segja, foreldrar hans ætluðuðust til þess að hann kæmi með og 

hann varð að hlýða (Uhlberg 2008:137-139). Þó að saga Uhlbergs hafi gerst á fyrri hluta 

20. aldar lýsir það samt aðstæðum margar CODA barna jafnvel fram á 21. öldina. 

Uhlberg segir frá því hversu mikil áhrif það hafði á hann að þurfa allt frá unga aldri að 

túlka fyrir föður sinn; ekki einungis þau áhrif að þurfa að eyða löngum tíma úr 

barnæsku sinni í að fara með föður sínum á samkomur sem ætlaðar voru fullorðnum 

heldur einnig sú niðurlæging og skömm sem oft fylgdi því að horfa upp á fólk koma 

fram við föður hans eins og barn og heimskingja. Uhlberg (Uhlberg 2008:34-35) lýsir 
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m.a í bókinni sinni þegar hann fór með föður sínum í kjötverslun til þess að túlka fyrir 

hann. Pabbi hans sagði honum að segja kaupmanninum að hann vildi fá eitt pund af 

rifjum með engri fitu.  Þegar röðin var komin að þeim segir Uhlberg „pabbi minn ætlar 

að fá eitt pund af rifjum án fitu“ og kaupmaðurinn svarar: „ég er upptekinn krakki,“ án 

þess að líta á föður Uhlbergs, „segðu pabba þínum að hann verði að bíða þar til röðin er 

komin að honum“. Uhlberg túlkar þetta fyrir föður sinn og hann svarar að röðin sé 

komin að þeim. Uhlberg segir þá „pabbi segir að röðin sé komin að honum“ og reynir 

að vera eins kurteis og hann getur. Þá segir kaupmaðurinn: „segðu fávitanum að ég segi 

til um það hvenær röðin sé komin að honum, farið þið nú aftast í röðina eða drullist út 

úr búðinni minni.“ Allir í versluninni stóðu stjarfir og fylgdust með því sem gerðist. 

Faðir Uhlbergs spyr hann hvað verslunarmaðurinn hafi sagt, og þar sem að það hafði 

mikið verið lagt upp úr því við Uhlberg að hann yrði alltaf að túlka allt sem sagt væri og 

ekki sleppa neinu sagði hann pabba sínum að kaupmaðurinn hefði sagt að hann væri 

fáviti. Uhlberg var einungis sex ára gamall þegar þetta var og leið mjög illa í þessum 

aðstæðum. Hann þurfti á sama tíma að vera rödd föður síns og horfa upp á hann 

niðurlægðan fyrir það eitt að vera heyrnarlaus, hann hafði aldrei áður orðið vitni að því 

að faðir hans væri kallaður fáviti. Faðir hans bað hann um að segja kaupmanninum að 

taka rifin og troða þeim upp í rassgatið á sér, og Uhlberg túlkaði: „pabbi segist ætla að 

koma aftur seinna, takk fyrir. “ Þegar þeir feðgar voru komnir út sagði faðir hans að 

hann hafi séð á munnhreyfingum Uhlbergs að hann hefði ekki sagt síðustu setninguna, 

en sagði að hann skildi hvers vegna, hann væri bara barn (Uhlberg 2008:34).   

 Erfitt er að ímynda sér hvernig það er að vera barn í þessum aðstæðum, sem og 

áhrifin sem það hefur haft á lítið barn að þurfa að túlka setningar og orð sem það ekki 

skilur. Einnig hefur verið rætt um það þegar heyrandi börn heyrnarlausra foreldra þurftu 

að túlka fyrir foreldra sína læknisheimsóknir og við erfiðari aðstæður, sem hafa mjög 

slæm áhrif á börn þegar þau hafa ekki þroskann til þess að skilja um hvað málin snúast. 

Í dag er reynt að koma í veg fyrir að svona hlutir eigi sér stað og flestir heyrnarlausir eru 

meðvitaðir um að þetta sé ekki rétt að gera. Með tilkomu táknmálstúlka hljóta þau börn 

sem eru að alast upp í dag hjá heyrnarlausum foreldrum að komast í gegnum 

barnæskuna án þess að vera túlkar foreldra sinna. 
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Staðan á Íslandi 

 

Eins og áður hefur komið fram eru íslenskar heimildir tengdar heyrandi börnum 

heyrnarlausra foreldra afar fáar og rannsóknir og önnur umfjöllun um þau lítil sem 

engin. Ég fór á fund Lailu Margrétar Arnþórsdóttur sem er fræðslufulltrúi í Félagi 

heyrnarlausra þar sem hún hefur haldið utan um þennan hóp síðustu árin. Þó að 

heyrnarlaust og heyrnarskert fólk á Íslandi hafi frá örófi alda eignast börn og þá í 

allflestum tilfellum heyrandi börn þá hefur þessum hópi barna lítill gaumur verið gefinn. 

Það var ekki fyrr en árið 2006 eftir að Laila fór til Danmerkur og aflaði sér upplýsinga 

tengdum sömu hópum þar ytra og hvernig málunum er háttað í Dannmörku að farið var 

að huga sérstaklega að þessum börnum. Fram að þeim tíma var þetta hópur sem ekkert 

var sérstaklega rætt um. Í ljós hefur komið að mörgu þarf að huga að og margt þarf að 

framkvæma öðruvísi þegar þessi börn eiga í hlut. Eftir ferðina til Danmerkur voru 

stofnaðir CODA hópar á vegum Félags heyrnarlausra og var skipt í hópa eftir aldri. 

Ekki hefur verið unnt að fylgja þessu verkefni nógu vel eftir sökum fjárskorts og 

manneklu. Vill Laila meina að til þess að vel ætti að vera þyrfti að minnsta kosti hálft 

stöðugildi sem eingöngu myndi sinna þessum hóp. Frá árinu 2006 hefur Félag 

heyrnarlausra farið með nokkurskonar fyrirlestra eða kennslu fyrir kennara inn í þá 

skóla þar sem vitað er að CODA börn eru nemendur, þar sem farið er yfir hvað þarf að 

hafa í huga þegar CODA barn er annars vegar. Eftir að kennarar höfðu fengið þennan 

fyrirlestur kviknaði oft ljós hjá þeim, þar sem þeir höfðu ekki gert sér grein fyrir því að 

það gæti haft einhver áhrif á barnið að það ætti heyrnarlausa foreldra og væri alið upp 

með táknmál sem aðalmál. Marga kennara var farið að gruna að eitthvað væri að 

barninu og jafnvel væri búið að senda barnið í einhvers konar greiningu þar sem barnið 

virtist ekki hlusta á það sem sagt var og virtist ekki halda athyglinni eins og ætlast var 

til. Raunin var þá sú að það sem að var tengdist þessum menningar- og tungumálamun. 

Kennurum var t.d bent á að þessi börn nota sjónina mikið til þess að heyra og þegar 

talað er til þeirra verður að horfast í augu við þau því með þeim hætti meðtaka þau betur 

það sem sagt er. Þessi börn eru einnig mun hávaðasamari í kennslustundum en önnur 

börn, sem stafar að því að heima fyrir er þeim ekki kennt hversu hátt er rétt að tala við 

hin ýmsu tækifæri þar sem  foreldrarnir heyra ekki í þeim og geta þar af leiðandi ekki 

kennt þeim hvað er rétt og hvað er rangt í þessum efnum. Mörg þessara barna eru 
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töluvert á eftir í talþroska og þekkja sérstaklega illa ýmis hugtök og heiti þar sem að þau 

eru jafnvel ekki til í íslenska táknmálinu. Þetta er þó misjafnt þar sem þessi hópur er 

ekki einsleitur heldur er þetta hópur sem hefur mjög misjafnan bakgrun og það er mikill 

munur á því hvort að börn eiga annað foreldrið heyrnarlaust eða bæði. Sum þessara 

barna kunna t.d. ekki táknmál þar sem foreldrarnir hafa tekið þá ákvörðun að tala við 

barnið sitt með rödd og nota bara táknmál í algjöru lágmarki. Svona mætti lengi telja 

því það er margt sem getur haft áhrif á málþroskann. Algengast er þó í dag að börnin 

læri táknmál fyrst, þar sem foreldrarnir tala við þau á táknmáli, og síðan komi 

raddmálið á eftir eða samhliða en táknmálið verður aðalmál barnanna fyrstu æviárin. 

Þetta breytist svo fljótt og jafnvel strax er þau byrja á leikskóla. Kennarar sem  kenndu 

CODA börnum höfðu orð á því að eftir fyrirlesturinn frá Félagi heyrnarlausra hefði 

orðið mikil breyting til batnaðar, en betur má ef duga skal. Í dag er mikil 

vitundarvakning á meðal heyrnarlausra foreldra, þeir eru ekki eins einangraðir og áður 

og í flestum tilfellum biðja þessir foreldrar um að fá fyrrnefndann fyrirlestur inn í skóla 

barna sinn.  Þrátt fyrir að allar heimildir sem ég hef notað í þessari ritgerð séu erlendar 

þá bendir allt til þess að hægt sé að yfirfæra þær á íslenskar aðstæður. Heyrandi börn 

heyrnarlausra foreldra upplifa sömu hlutina hvort sem þau eru íslensk eða annarrar 

þjóðar. 

 Samfélag heyrnarlausra á Íslandi er mjög lítið og þar af leiðandi þekkjast flestallir 

vel innbyrðis. Börn heyrnarlausra þekkja þar af leiðandi hvert annað eða vita vel af 

hverju öðru sem er ólíkt dæmunum í flestum þeim bókum sem ég las, þar sem mörg 

þessara barna voru jafnvel orðin fullorðin þegar þau hittu í fyrsta sinn aðra sem höfðu 

sama bakgrunn og þau.  Vegna þess hversu lítið samfélag heyrnarlausra er á Íslandi veit 

Félag heyrnarlausra líka hverjir eiga börn á skólaaldri sem þarf að huga að hvað varðar 

leiðbeiningar til kennara líkt og áður var greint frá.  

 Eins og áður segir er hugtakið CODA börn mjög nýtt á Íslandi. Þó þessi börn hafi 

alltaf verið til staðar þá hefur einungis á allra síðustu árum orðin sú vitundarvakning að 

huga þurfi sérstaklega að þessum börnum. Það er efni í mikla umræðu, rannsóknir og 

jafnvel vinnu að finna út hvernig best sé að þjónusta þennan þjóðfélagshóp. Nokkuð 

ljóst er þó að taka þarf tilllit til flestra þessara barna hvað varðar skólagöngu, og þarf að 

huga að málþroska þeirra, íslenskukennslu og fleiru. Í gegnum árin hafa börn 

heyrnarlausra verið send í allskyns greiningar þar sem einkenni sem þau bera líkjast 

mörgum þeim brestum sem hrjá börn í dag. Þau eiga erfitt með að halda einbeitningu og 
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athygli, eru hávær og oft á tíðum til vandræða inn í bekk. Þetta leiðir til þess að grunur 

um athyglisbrest, ofvirkni, einhverfu og fleira fer að gera vart við sig, en í mörgum 

tilfellum er eina orsök hegðunar barnsins sú að barnið á heyrnarlausa foreldra og elst 

upp með táknmál sem samskiptamál á heimilinu. Í framtíðinni með opnari umræðu og 

jafnvel frekari rannsóknum er hægt að komast hjá mörgum óþörfum stundum 

vanlíðunar hjá þessum börnum. 
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Lokaorð 

 

Vinnslan á þessari ritgerð var mun erfiðari en ég hafði gert mér grein fyrir sökum þess 

hversu lítið er til af heimildum um þennan málaflokk, ég bjóst við að lítið væri til en átti 

samt von á að það væri meira. Þær heimildir sem ég hafði voru að mestu leyti 

lífsreynslusögur fullorðinna CODA barna og það sem mér fannst mjög athyglisvert var 

hversu líka sögu þetta fólk hafði að segja þó stundum væri um margra áratuga 

aldursmun að ræða. Margt sem CODA barn sem fætt var jafnvel um 1930 upplifði 

virðist eiga við enn í dag þó tækni hafi fleygt fram og viðhorf mikið breyst. 

 Rannsóknin sem ég hafði til heimildar um málþroska CODA barna sýndi fram á að 

um töluverða seinkun á málþroska væri að ræða en sú rannsókn er afar veigalítil sökum 

smæðar. Ég hafði ekki upp á sambærilegri rannsókn erlendis frá til að miða við en tel að 

þetta sé mál sem vert er að rannsaka, þó ég telji það vera mjög erfitt sér í lagi í svo litlu 

samfélagi sem samfélag heyrnarlausra á Íslandi er. Ég hefði viljað sjá meira efni um 

málþroska og máltöku þessara barna, en svo virðist sem þau byrji á því að læra táknmál 

og fljótlega á eftir komi raddmálið. Hversu vel þau eru að sér í táknmálinu gæti líka haft 

áhrif á það hversu vel þeim gengur að ná raddmálinu. 

 Af þeim heimildum sem ég hafði er erfitt að meta félagslega stöðu þessara barna, 

ýmislegt sem virðist einkenna þau veldur smávægilegum vandræðum í samskiptum en 

ég tel að það væri áhugavert að gera rannsókn á félagslegum högum þessara barna 

miðað við heyrandi jafnaldra sína sem eiga heyrandi foreldra.   

 Flestar mínar heimildir tengdust mun á menningu  heimanna tveggja sem þessi börn 

alast upp í og það virðist vera sem þau geti ágætlega farið á milli menningarheima hvað 

varðar siði og venjur þó auðvitað geri þau mistök. Það virtist samt vera að þau hafi ekki 

gert sér grein fyrir þessum mistökum fyrr en seinna á lífsleiðinni. Þó ég vitni bara í eina 

heimild þar sem þetta kemur fram þá voru slíkar frásagnir gegnumgangandi frá flestum 

CODA börnunum. 

 Það kom mér töluvert á óvart að ég skyldi ekki finna ritaðar heimildir tengdar 

þessum börnum hér á Íslandi en eftir að hafa hitt Lailu skildi ég hvers vegna. Þær 

heimildir sem ég hef um stöðuna á Íslandi eru munnlegar heimildir frá Lailu. Hugtakið 

CODA börn var ekki til á Íslandi fyrr en í kringum árið 2006 og þar af leiðandi hefur 
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ekkert verið skrifað og lítið rannsakað um þessi börn en það var ekki fyrr en eftir 2006 

sem farið var að halda sérstaklega utan um þennan hóp. Allt starf sem tengist CODA 

börnum á Íslandi er í algjörum grunnfarvegi, það er varla hægt að tala um að grunnurinn 

sé tilbúinn en viljinn er fyrir hendi þó staðan í þjóðfélaginu í dag geri það að verkum að 

fjármagn og starfskrafta vanti til að unnt sé að sinna þessu verkefni eins og best verður á 

kosið. 

Þessi ritgerð er engan vegin tæmandi þegar kemur að málefnum heyrandi barna 

heyrnarlausra foreldra og margt  þarfnast frekari rannsókna. Ég tel sérstaklega brýnt að 

kanna félagslega stöðu þeirra í grunnskólum og á unglingsárunum. Ég tel að það væri 

fróðlegt að leggja fyrir CODA börn og önnur  heyrandi börn könnun um félagslega 

stöðu þeirra, hvort þeim sé strítt í skólum, hvort þau eigi auðvelt með að eignast vini og 

þar fram eftir götnum og  bera svo þessa tvo hópa saman.  Einnig væri áhugavert að 

skoða betur máltöku og málþroska þessara barna, hvernig þau eru stödd þegar þau eru 

komin á unglingsárin og hver táknmálskunnátta þeirra er. Allt þetta bíður betri tíma. 
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