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Útdráttur.  

Viðfangsefni rannsóknarinnar er að kanna hvort að munur sé á tíðni 
umfjöllunar um fatlaða í fjölmiðlum eftir miðlum. Einnig að kanna að hve 
miklu leyti skoðun unglinga á fötluðum mótast af fjölmiðlum.  
Tíðni umfjöllunar um fatlaða í ljósvakamiðlum var skoðuð á tímabili sem 
spannaði tvær vikur. Athugað var hversu oft fatlaðir voru fréttefni og hvort að 
fatlaðir voru viðmælendur. Kom í ljós að töluverður munur er á milli 
dagblaðanna og smávægilegur munur á milli sjónvarpsstöðva.  
Spurningalisti var lagður fyrir 42 unglinga í KA á aldrinum 14-20 ára. Átti 
hann að gefa einhverja hugmynd um skoðun unglinga á fötluðum. Könnunin 
leiddi það í ljós að unglingar telja skoðun sína á fötluðum ekki mótast af  
fjölmiðlum. 

 

 

 

Abstract 

The subject of this research is to find out if there is a difference in how much 
discussion about disabled people is done in different kinds of media. It also 
seeks to find out how much the teenagers’ view on the disabled is affected by 
the media. The frequency of the discussion about the disabled people in the 
media was investigated during a period of two weeks. The criteria was divided 
into, disabled as a news material and interviews with the disabled. The results 
showed a rather big difference between the newspapers, and a slight difference 
between TV stations.  
Forty-two teenagers in a local sport club KA, 14-20 years old, were given a 
questionnaire, which was supposed to give an idea on how teenagers look at 
the disabled. This research showed that teenagers do not think that the media 
affects their view on the disabled. 
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1 Inngangur. 
 

Fjölmiðlar eru án alls efa eitt af áhrifaríkustu öflum samtímans. Þeir eiga stóran 

þátt í því að móta skoðanir og viðhorf í vestrænum þjóðfélögum og bera því 

mikla ábyrgð.   

Fatlaðir og öryrkjar er minnihlutahópur sem litla umfjöllun fær í fjölmiðlum 

Íslands. Samkvæmt skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands um endurmat á 

örorkubótum sem kom út árið 2008 má gera ráð fyrir að 13.700 manns eða 

4,37% Íslendinga, séu lögskráðir öryrkjar. Öryrkjar eru því fjölmennur hópur 

hér á landi en birtast þeir með eðlilegum hætti í fjölmiðlum? Draga fjölmiðlar 

upp rétta mynd af fötluðum og öryrkjum?  Ef svo er ekki, eru fjölmiðlar þá að 

skapa ranghugmyndir hjá almenningi um fatlaða?  

Í þessari ritgerð verður leitast við að fá svör við ofantöldum spurningum. 

Fötlunarfræðum verða gerð skil og farið ofan í kenningar er varða fötlun og 

fjölmiðla.  

Farið verður yfir helstu fjölmiðla Íslands á afmörkuðum tíma og tíðni 

umfjöllunar um fatlaða og öryrkja í fjölmiðlum skoðuð. Afmarkaður hópur 

unglinga á aldrinum 14-20 ára mun taka þátt í rannsókninni og svara því hvort 

þeir telji fjölmiðla draga upp sanngjarna mynd af fötluðum og hvort að 

unglingarnir telji sig vera undir áhrifum frá fjölmiðlum hvað varðar skoðun 

þeirra á fötluðum.  
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2 Fatlaðir í fjölmiðlum 

 

2.1 Fötlunarfræði 

Í aldaraðir hafa fatlaðir lifað við undirokun og mismunum. Fólk sem glímir við fötlun 

hefur verið einangrað, það sett á stofnanir, lokað inni, skorið upp og þvi skipað fyrir. 

(Rannveig Traustadóttir (2003) bls. 12) Enn þann dag í dag er fólk með þroskahömlun 

minnihlutahópur sem er undirokaður og valdalítill. Algengt er að það hafi verið 

útilokað frá efnahagslegri og félagslegri þátttöku allt sitt líf. (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir (2006) bls. 71). Mismunun fatlaðra hefur ekki verið viðurkennd sem 

staðreynd fyrr en á síðustu áratugum og er það helst fyrir tilstilli hagsmunasamtaka 

sem berjast fyrir réttindum fatlaðra.  (Rannveig Traustadóttir (2003) bls. 11-12)  

Fötlunarfræði er tiltölulega ný fræðigrein sem hefur vaxið hratt á síðustu árum. 

Samfélagið virðist vera að vakna til vitundar um þessa fræðigrein. Eldri skilgreiningar 

á fötlun hafa verið endurmetnar, jafnvel felldar úr gildi. Búið er að brjóta niður 

tiltekna fötlun í marga undirflokka og þar með sérhæfa greininguna á hverri fötlun 

fyrir sig. Sérhæfðar námsbrautir í fötlunarfræðum hafa verið stofnaðar víða í 

nágrannalöndum okkar og í mörgum háskólum eru sérstakar stofnanir sem sinna 

rannsóknum á þessu sviði. Hér á landi er umræðan þó í lágmarki en virðist þó vera að 

vakna til lífsins.  (Rannveig Traustadóttir (2003) bls 9)  

Hugtakið fötlunarfræði er vítt hugtak sem nær yfir fjölda þátta samfélags fatlaðra. 

Fræðileg sjónarhorn eru fjölbreitt og koma fræðimenn úr ýmsum greinum, þó 

aðallega félagsvísindum og hugvísindum.  
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Á Norðurlöndunum, Bretlandi og víðast hvar í Evrópu hafa félagsvísindalegar 

áherslur verið ráðandi. Í Bandaríkjunum hafa hugvísindin aftur á móti verið ráðandi 

innan fötlunarfræðarinnar. (Rannveig Traustadóttir (2006) bls. 21) Fötlunarfræði og 

aðrar skyldar þverfaglegar greinar eiga ýmis sameiginleg einkenni. Fyrir það fyrsta 

eiga þær allar rætur í pólitískum baráttuhreyfingum sem barist hafa gegn útskúfun og 

undirokun. Það fræðistarf sem unnið er í þessum greinum er í ríkari mæli en venjan er 

á öðrum fræðisviðum, unnið í tengslum við baráttu þeirra félagslegu hópa sem fræðin 

beinast að. Það er mat flestra sem koma að fræðistarfinu að þessi gagnkvæmu tengsl 

hafi styrkt bæði fræðin og baráttuna. (Rannveig Traustadóttir (2006) bls. 22) 

 

2.2 Skilgreining á fötlun. 

 

Samkvæmt læknisfræðilegu sjónarmiði er litið á fatlað fólk sem óheppin 

fórnarlömb sem eru háð öðrum, í þörf fyrir umönnun, lækningu, meðferð eða 

þjálfun. (Rannveig Traustadóttir (2006) bls. 25) Litið er á fötlun sem 

persónulegan harmleik og sú skerðing á líkamlegri eða andlegri færni sem 

viðkomandi manneskja verður fyrir er álitin uppspretta erfiðleika hennar. 

(Rannveig Traustadóttir (2006) bls. 24) Gagnrýni á þessa skilgreiningu á fötlun 

hefur verið helsta einkenni hinna nýju fötlunarfræða. (Rannveig Traustadóttir 

(2006) bls. 22) Fatlaðir einstaklingar sem og margir sérfræðingar, 

embættismenn og aðrir sem starfa að málefnum fatlaðra eru sammála um að 

þessi skilgreining læknisfræðinnar sé engan veginn fullnægjandi. 

Fræðimenn á sviði fötlunarfræða hafa sökum þess sett fram nýjar hugmyndir er 
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varða fötlun. Þessar hugmyndir leggja áherslu á mikilvægi samfélagslegra 

þátta, menningar og umhverfis í lífi fatlaðra. Andóf gegn ríkjandi hugmyndum 

um hvað skuli teljast „eðlilegt” er annað helsta einkenni fötlunarfræða. Þær 

hugmyndir sem segja að skerðing sé galli eða afbrigðileiki eru litnar hornauga í 

heimi fötlunarfræða. Þess í stað telja sérfræðingar að fötlun sé í raun hluti af 

mannlegum margbreytileika. Til samanburðar má nefna aðra fræðigrein, 

hinsegin fræði, þar sem því er mótmælt að samkynhneigð sé afbrigðileg. Vilja 

hinsegin fræðingar meina að hún sé í raun eðlilegur hlutur í hinu fjölbreytta 

mannlífi. (Rannveig Traustadóttir (2006) bls. 23) 

Hér á Norðurlöndunum hafa kenningar fötlunarfræðingsins Jan Tøssebro verið 

í hávegum hafðar. Telur hann að það, að vera fatlaður, byggist að miklu leyti á 

aðstæðum og sé afstætt hugtak. Sem dæmi talar hann um að  sá sem er blindur 

sé ekki fatlaður þegar hann talar í síma og sá sem er heyrnalaus væri ekki 

fatlaður ef allir töluðu táknmál. Þar sem aðeins lítill hópur talar táknmál á sá 

heyrnalausi erfiðara með að tjá sig og er því stimplaður sem fatlaður. Ófáir 

hafa lent í því að samfélagið geri til þeirra kröfur sem þeir ráða ekki við. Hér 

má sem dæmi nefna fólk sem ferðast til útlanda en talar ekki tungumál 

viðkomandi þjóðar. Þegar slíkt ber við eru tjáningarmöguleikar fólks 

takmarkaðir til muna. (Rannveig Traustadóttir (2006) bls. 27)  

Skilaboð þessarar nálgunar eru því að það að vera fatlaður sé langt frá því að 

vera persónulegur heimsendir. Fólk sem glímir við líkamlega fötlun getur lifað 

og á að lifa eins venjulegu lífi og hægt er. Lífið er ekki skemmtistaður þar sem 

fötlun ógildir miðann. 

Fatlaðir fá oft á tíðum ákveðna vorkunn frá samborgurum sínum.  
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Fyrr á öldum voru fatlaðir ýmist bornir út eða þeir voru aðhlátursefni. Á Íslandi 

er talað um Ingjaldsfíflið í Gíslasögu Súrssonar og í Biskupasögum, 

Jarteinabókum og Heilagramannasögum eru margar frásagnir af fötluðum eða 

sjúkum einstaklingum. Frásagnirnar eru af ýmsum toga en eiga það 

sameiginlegt að hinn fatlaði einstaklingur er ekki fullgild manneskja. (Margrét 

Margeirsdóttir (2001) bls. 100-101) Þar sem fötlun hefur verið til í gegnum 

aldirnar má spyrja hvers vegna þessi hluti af margbreytileika mannkynsins sé 

ekki sýnilegri í nútímaþjóðfélagi? 

 

2.3 Að vera öryrki á Íslandi. 

 

Íslensk orðabók skilgreinir örorku á eftirfarandi hátt: „Mikil eða alger skerðing 

á starfsgetu (af slysi eða veikindum, til dæmis lömun)”. (Mörður Árnason 

(ritstj.) (2002) bls. 1873) 

Þessi skilgreining endurspeglar að miklu leyti almennt viðhorf til hugtaksins í 

íslensku samfélagi. Skilgreining almannatryggingakerfisins á örorku er byggð á 

þessum sama skilningi, að vera öryrki sé skerðing á starfsgetu. Nýlega var lögð 

fram viðamikil skýrsla um örorku á vegum OECD samtakanna (Organisation 

for Economic Co-Operation and Develpoment). Í þeirri skýrslu er lagt til að 

stjórnvöld hætti að jafna örorku við skerðingu á starfsgetu og fari í auknum 

mæli að finna störf fyrir öryrkja út frá þeirra fötlun og takmörkunum. (Stefán 

Ólafsson (2005) bls. 9)  

Félagsleg sjónarhorn á fötlun eru nokkur, en það þekktasta er breska félagslega 
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líkanið, en það er jafnframt það umdeildasta. Þær hugmyndir sem líkanið er 

grundvallað á koma frá samtökum fatlaðra í Bretlandi, UPIAS (Union of the 

Physically Impaired Against Segregation). Samtök þessi gáfu út fræga 

yfirlýsingu árið 1976. Samkvæmt Rannveigu Traustadóttur segir í 

yfirlýsingunni að „Fólk með skerðingar sé fatlað af samfélaginu og að fötlun sé 

afleiðing þeirrar undirokunar sem einkennir tengslin milli fólks með skerðingar 

og annarra í samfélaginu.” (Rannveig Traustadóttir (2006) bls. 29) Þessi 

yfirlýsing þótti ákaflega róttæk á sínum tíma og hafði gríðarleg áhrif. Hið 

breska félagslega líkan um fötlun hafnar þeirri útbreiddu hugmynd að skerðing 

á líkamlegri eða andlegri færni orsaki fötlunina og hafnar því einnig að 

skerðing og fötlun sé það sama. Sá skilningur sem breska félagslega líkanið 

leggur í fötlun er sá að fötlun orsakast ekki af vandkvæðum einstaklinga við að 

framkvæma ýmsar athafnir, heldur er í staðinn litið svo á að fötlunin sé 

afleiðing fyrirkomulags sem felur í sér félagslegar hindranir og fyrir vikið séu 

möguleikar fólks, sem er á einhvern hátt skert, takmarkaðir. Þetta 

orsakasamband þykir sína fram á það hvernig fötlun er mótuð eða félagslega 

sköpuð. Á Norðurlöndunum er þessu öfugt farið.  Fötlun er skilgreind sem 

skerðing á færni einstaklingsins til að taka þátt í eðlilegum athöfnum sökum 

líkamlegra eða andlegra takmarka sem gera það óeðlilegt. (Rannveig 

Traustadóttir (2006) bls. 29-30) Breska líkanið hefur fengið sinn skerf af 

gagnrýni og telja gagnrýnendur að með þessu líkani sé verið að taka fötlunina, 

með allri sinni skerðingu, út fyrir sviga og að henni sé í raun hafnað.(Rannveig 

Traustadóttir (2006) bls. 31) Það breytir þó ekki því, að þrátt fyrir fötlun ætti að 
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vera hægt að finna starfsvettvang fyrir hluta þess hóps sem um ræðir.  

 

2.4 Birtingarmynd fatlaðra í afþreyingarefni nútímans 

 

Afþreyingarefni eins og sjónvarpsþættir og kvikmyndir sýna oft á tíðum mjög 

bjagaða mynd af fötluðum. Er þessi mynd af þeim dregin upp í þeim tilgangi 

að vekja hlátur, vorkunn eða styrkja ákveðna ímynd annarra persóna. Gott 

dæmi er hin sígilda saga um hressu fjallastelpuna Heiðu eftir Jóhönnu Spyri. 

Heiða er fengin til að hugsa um ríku fötluðu stelpuna Klöru. Heiða hugsar 

virkilega vel um Klöru sem fyrir vikið lærir að ganga upp á nýtt. Hafa 

sérfræðingar bent á það að eina ástæðan fyrir Klöru í þessari sögu er til að sýna 

fram á hversu góð stúlka Heiða er. Annað dæmi er hin klassíska saga 

Jóladraumur eftir Charles Dickens. Þar er lítill fatlaður drengur sem ber nafnið 

„litli Tim”. Hann er mikil byrði fyrir fjölskylduna sína enda ósjálfbjarga og 

veikur.  

Skröggur sem framan af í sögunni er virkilega vondur maður sýnir fram á 

góðvild sína með því að bjarga lífi drengsins og færa fjölskyldunni mat. 

(Kristín Björnsdóttir (2004) bls. 513) 

Í nútíma hryllingsmyndum hefur líkamleg fötlun verið notuð til að ýta undir 

illskuímynd illmennisins. Fötlunin hefur verið ýkt og útlit afskræmt til að gera 

menn trúverðugri morðingja og hrakmenni. (Kristín Björnsdóttir (2004) bls. 

514) Meira að segja í fallegum íslenskum barnabókum fá fatlaðir slæma útreið. 

Í bókinni Enn af Jóni Oddi og Jóni Bjarna er sagt frá lítillri stelpu með  
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Downs heilkenni sem samkvæmt bókinni er skrýtin, ljót og veik. Þegar hún fær 

lugnabólgu og deyr situr pabbi Jóns Odds og Jóns Bjarna með þeim að útskýra 

fyrir þeim að það hafi verið best fyrir hana að fá að deyja. Því virðist það vera 

trú höfundar bókarinnar að fólk eins og Selma sé ófært um að lifa 

hamingjusömu og innihaldsríku lífi og því sé fyrir bestu að það fái að deyja. 

(Kristín Björnsdóttir (2004) bls. 513-514)   

 

2.5 Fatlaðir, falinn menningarkimi.  

 

Það er ljóst að þeir sem glíma við andlega og/eða líkamlega fötlun þurfa í 

flestum tilfellum stuðning, stuðning sem þeirra nánasta fjölskylda hreinlega 

getur ekki veitt.  Á undanförnum árum hafa aðstæður fólks með þroskahömlun 

gjörbreyst. Horfið hefur verið frá stofnanavistun og fatlaðir lifa almennt ekki 

eins einangraðir í sólarhringsvistun og áður fyrr. Þess í stað er leitast við að 

koma fötluðum börnum inn í almenna þjónustu samfélagsins. (Gretar L. 

Marinósson (2008) bls. 27) Þrátt fyrir góðan vilja gengur það því miður ekki 

alltaf. Grunnskólar geta ekki eða vilja ekki taka á móti fötluðum börnum í 

sumum tilfellum. Oftast er þó reynt að útbúa einhver úrræði fyrir fötluð börn 

þannig að þau geti stundað nám í hverfisskólanum, hvort sem þau eru sett inn í 

almennan bekk, sérdeild eða einstaklingskennslu. Gallinn er hins vegar sá að 

börnin lenda þarna oft í höndum ófaglærðra einstaklinga sem hafa ekki 

kunnáttu til að hjálpa þeim. (Gretar L. Marinósson (2008) bls. 21)  

Fatlaðir nemendur hafa greiðan aðgang að sérskólum.  
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Boðið er upp á akstur til og frá skóla og dagvistun þegar skóla lýkur. Þó svo að 

félagstengslin séu meiri og jákvæðari innan sérskólans heldur en í venjulegum 

skóla eru tengsl við jafnaldra utan skólans oftast engin.  

Þegar kemur að framhaldsskólastiginu minnkar enn úrvalið fyrir þá sem vilja 

stunda nám með jafnöldrum sínum. Aðeins sumir skólar taka við nemendum og 

víðast hvar er biðlisti.(Gretar L. Marinósson (2008) bls. 22) Þar sem fötluð 

börn eru sett saman í bekk eða jafnvel í sama skóla dregur úr samskiptum 

fatlaðra og ófatlaðra barna. Þar með kynnast hinir ófötluðu ekki fötluðum 

einstaklingum fyrr en seinna á ævinni. Við þær aðstæður geta orðið til 

fordómar í garð fatlaðra.  

Í M.A. ritgerð Kristínar Björnsdóttur kemur fram að í þeim fjórum 

framhaldsskólum landsins sem hún gerði rannsókn sína eru sárafáir fatlaðir 

nemendur sem hafa samskipti við ófatlaða nemendur skólans. Lítil áhersla var 

á að fatlaðir nemendur kynntust ófötluðum nemendum og sérkennararnir höfðu 

ekki trú á því að vinátta gæti orðið til þar á milli. Rannsóknir hafa samt sem 

áður sýnt fram á að fatlaðir og ófatlaðir einstaklingar hafa í gegnum tíðina átt 

náin og langvarandi vinasambönd. (Kristín Björnsdóttir (2004) bls. 511)   
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2.6 Ýtir menning okkar undir fordóma gagnvart fötluðum? 

 

Þegar Kristín Björnsdóttir uppeldisfræðingur vann M.A. - verkefni sitt ræddi 

hún við ýmsa framhaldsskólanemendur. Kom í ljós að ófötluðu nemendurnir 

voru ýmist hræddir eða feimnir við að tala við þá fötluðu, vissu í raun ekki 

hvernig þeir ættu að tala við þá. Veltir Kristín því upp þeirri spurningu hvort að 

þetta óöryggi í garð fatlaðra eigi rætur að rekja til neikvæðra ímynda úr 

menningunni. (Kristín Björnsdóttir (2004) bls. 514) Í grein sem Kristín 

Björnsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson skrifuðu um vanda samfélagsins 

sem snýr að þroskaskertum á Íslandi, koma þau inn á gildi sérdeilda. Þar segir 

að þegar hinn fatlaði einstaklingur fær tækifæri til að vera á meðal jafningja 

sinna myndast einskonar samfélag sem einstaklingurinn finnur sig í. Birt eru 

brot úr greinum eftir foreldra fatlaðra barna þar sem sagt er frá 

harðneskjulegum aðstæðum fatlaðra barna sem hafa lent í einangrun og einelti 

inn í hinu almenna skólakerfi. Í þessari grein koma fram ólík sjónarmið 

foreldra barna sem lifa með fötlun og ýmissa fræðimanna. Eru þessir aðilar 

ýmist með eða á móti hugmyndinni um sérdeildir innan skólakerfisins. 

Hvergi birtist þó í fjölmiðlum, samkvæmt þessari grein, viðhorf fatlaðs 

einstaklings sem hefur upplifað sérdeildina af eigin reynslu. Sænski 

félagsfræðingurinn Anders Gustavsson bendir réttilega á að mikilvægt sé að 

persónuleg reynsla fatlaðs fólks komi fram í fötlunarfræði og rannsóknum á því 

sviði. Því til stuðnings bendir hann á að sú þekking sem nú er fyrir hendi á 

fötlun hafi að mestu komið frá fræðimönnum, fagfólki og þjónustuveitendum 
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sem hafa ekki persónulega reynslu af fötlun. Þar sem þessir aðilar hafa verið 

álitnir sérfræðingar hafa málefni fatlaðs fólks verið rædd á þeirra forsendum. 

Ýmsir áhrifamiklir breskir fræðimenn sem hafa persónulega reynslu af fötlun 

hafa gagnrýnt harðlega það áhugaleysi sem gætir á reynslu fatlaðs fólks og 

umjöllun tengda henni. (Rannveig Traustadóttir (2006) bls. 88) Í þau fáu skipti 

sem fólk sem lifir með þroskahömlun var tekið í viðtal var einhver sem talaði 

fyrir það eða með því. Þar með var undirstrikuð sú mynd sem sýnir fólk með 

þroskaskerðingu sem ósjálfbjarga einstaklinga. (Kristín Björnsdóttir og 

Ingólfur Jóhannesson (2008) ) 

 

2.7 Fatlaðir og öryrkjar í fjölmiðlum. 

 

Á árum áður var almennt talið að fjölmiðlar hefðu bein áhrif á fólk og allir sem 

sáu, heyrðu eða lásu yrðu fyrir svipuðum áhrifum. Þrátt fyrir að enn þann dag í 

dag sé til fólk sem telur þessar kenningar algildar sýna rannsóknir fram á að 

svo er ekki. Aftur á móti mynda fjölmiðlar skoðanir okkar á þeim málefnum 

sem eru okkur ókunn. (Peterson&Petterson(2000) bls. 34) Þegar Íslendingur 

hugsar um víkingaöldina hér á Íslandi er ekki ólíklegt að hann sjái fyrir sér 

Tinnu Gunnlaugsdóttur spóka sig í lendarhosum út í grýttri náttúrunni í 

kvikmyndinni Útlaginn og þrátt fyrir að viðkomandi hafi aldrei komið til New 

York getur hann gert sér í hugarlund hvernig sú borg er, bara út frá því sem 

sést hefur í sjónvarpinu.  
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Sú birtingarmynd sem dregin er upp af geðsjúku fólki í fjölmiðlum er 

umhugsunarverð.  Ef  ofbeldisglæpur er framinn er það tekið sérstaklega fram 

ef gerandinn átti við geðræn vandamál að stríða. Hræðsla og fordómar gagnvart 

geðveikum eru miklir þrátt fyrir að rannsóknir bendi til að þeir sem teljast til 

heilbrigðra einstaklinga séu allt eins líklegir til að fremja ofbeldisglæpi og 

afbrot.  (Morgunblaðið 26. mars 2008) 

Oft á tíðum birta íslensk dagblöð greinar þar sem höfundurinn fjallar um harða 

baráttu aðstandenda fatlaðra einstaklinga og hversu erfitt það er að vera 

fatlaður. Árið 2003 hófu Umferðarstofa og vegaeftirlitið auglýsingaherferð 

gegn bílslysum. Fötlun var notuð sem eins konar grýla gegn hraðakstri, akstri 

undir áhrifum áfengis eða vímuefna og því að nota ekki bílbelti. Manni var 

stillt upp í hjólastól fyrir neðan tröppur sem dæmi um hindranir sem fatlaðir 

mæta í samfélaginu. Með þessari auglýsingu er búið að gera hjólastólinn að 

táknmynd ósjálfstæðis meðan hann er í raun og veru tákn fyrir sjálfstæði.  

Svipuð auglýsingaherferð frá VÍS sýnir hann Dóra sem er svo heppinn. Dóri 

var svo heppinn að lenda í árekstri á meðan hann keyrði bíl undir áhrifum 

áfengis. Heppni Dóra átti sér engin takmörk því hann var sá eini sem lifði af og 

fyrir vikið þarf hann ekki að gera neitt annað í lífinu en að sitja á rassinum í 

hjólastól og horfa út í loftið. Með auglýsingum sem þessum er verið að ýta 

undir þá staðalímynd að fatlaðir séu ósjálfbjarga, ósjálfstæðir og 

aumkunarverðir. (Kristín Björnsdóttir (2004) bls. 515) Á meðan standa aðrir 

fatlaðir einstaklingar frammi fyrir því að fá ekki viðurkenningu á fötlun sinni 

innan samfélagsins út af því að þeir hafa staðið sig vel í starfi sínu og passa því 

ekki inn í þá mynd sem er dregin upp af fötluðum.  
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Þeim er sagt að þeir teljist ekki til fatlaðra. (Kristín Björnsdóttir og Ingólfur 

Jóhannesson (2008) ) Með öðrum orðum, þeir líða fyrir það að líða ekki mikið 

fyrir fötlun sína, eins öfugsnúið og það nú er. 
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3 Rannsókn á fötluðum í fjölmiðlum.  

 

Ákveðið var að skoða stöðu fatlaðra í fjölmiðlum og hvort að umfjöllun 

fjölmiðla hafi áhrif á skoðanir unglinga á fötluðum. Eftirfarandi spurningar 

voru hafðar í huga við rannsóknina.    

1. Eru fatlaðir minna eftirsóknarverðir sem fréttaefni og viðmælendur heldur en 

ófatlaðir?  

2. Er munur á fréttatíðni eftir miðlum? 

3. Eru skoðanir yngri kynslóðarinnar á fötluðum undir áhrifum frá fjölmiðlum?  

 

3.1 Aðferð. 

 

Til að fá svör við fyrstu tveimur spurningunum voru kvöldfréttir Rásar eitt og 

Stöðvar tvö og fréttaskýringarþættirnir Kastljós og Ísland í dag, greindir. Fylgst 

var með innihaldi dagskrárliðanna og skráð niður hve oft og þá hvernig fatlaðir 

birtust í fréttum, Kastljósi og Ísland í dag á tímabilinu 14-24 apríl.  

Morgunblaðið og Fréttablaðið var skoðuð á tímabilinu 22. mars til 20. apríl 

með sömu atriði í huga.  

Tímabil greiningarinnar var valið með það til hliðsjónar að ekkert sérstakt var 

að gerast hjá fötluðum og öryrkjum á þessum tíma.  

Til að fá svör við þriðju spurningunni var spurningalisti lagður fyrir hóp barna 
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og unglinga. Þýðið voru 119 einstaklingar á aldrinum 14-20  sem æfa 

handbolta hjá KA. Ástæðan fyrir því að velja þá sem æfa handbolta hjá KA er 

að mikilvægt var talið að hópurinn sem yrði fyrir valinu væru ófötluð börn. 

Þátttakendur koma úr svipuðu umhverfi.  Úrtakið var valið af handahófi og var 

alls 42 einstaklingar.  

 

3.2 Mælitæki.  

 

Tvennskonar mælitæki voru notuð til gagnaöflunar í rannsókninni. Annað var 

gátlisti sem notaður var við greiningu fjölmiðla og hitt var spurningalisti. Á 

gátlistanum kom fram hvar og hvenær fréttin birtist og hversu umfangsmikil 

hún var. Hvort um fatlaðan viðmælenda hafi verið að ræða og um hvað fréttin 

fjallaði. 

Til að fá svar við þriðju rannsóknarspurningunni var spurningalisti lagður fyrir 

úrtakið. Á listanum voru 13 spurningar. Í tíu spurningum var merkt við með 

krossi eða haka en í þremur spurningum þurftu þátttakendur að skrifa niður 

svör sín.  Báða þessa lista er hægt að finna aftast í viðaukanum.  

Notast var við forritið SPSS til að reikna út niðurstöður.  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3.3 Framkvæmd. 

 

Greining fjölmiðlanna spannaði rúmar fjórar vikur. Frá 22. mars til 24. apríl. 

Notast var við gátlista ásamt því að punktar um efni fréttarinnar voru skrifaðir 

niður.  

Spurningalistinn var lagður fyrir úrtakið þriðjudaginn 15. apríl og var úrtakinu 

skipt upp í fjóra hópa af handahófi. Sumar spurningar þurfti að útskýra 

sérstaklega og var þessi skipting gerð til þess að einfalda það að koma 

leiðbeiningunum til skila.  

Þátttakendur voru beðnir um að svara af heiðarleika og var þeim gert ljóst að 

spurningalistinn yrði ekki rakinn til þeirra. Eftir að þeir höfðu svarað 

spurningalistanum var hann settur á fremsta borðið þannig að bakhliðin snéri 

upp. Staflinn var ekki fjarlægður fyrr en síðasti þátttakandinn í síðasta hópnum 

hafði svarað til þess að tryggja nafnleynd.  
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4 Niðurstöður - Fjölmiðlar 

 

4.1 Tíðni umfjöllunar um fatlaða í ljósvaka- og prentmiðlum. 

 

Tíðni umfjöllunar um fatlaða í ljósvaka- og prentmiðlum var mæld ásamt því að skráð 

var niður hversu oft fatlaður viðmælandi var í fréttinni.  

 

Mynd 1: Tíðni fatlaðra í fjölmiðlum. 

 

Samanlagður fjöldi frétta sem vörðuðu fatlaða á báðum sjónvarpsstöðvum var 

tíu. Þar af voru sex hjá Ríkissjónvarpinu. Ein fréttin af þessum fjórum hjá 

Stöð2 var örfrétt sem tók níu sekúndur. Í öllum tilfellum hjá RÚV var rætt við 

fatlaða einstaklinga í fréttinni. Hjá Stöð2 voru viðmælendurnir fatlaðir í 

tveimur fréttum af fjórum.  

Í Fréttablaðinu voru átta fréttir um málefni tengd fötluðum og í Morgunblaðinu 

voru þær 23.   
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Samkvæmt fyrirlestri Kristínar Björnsdóttur og Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar 

eru fatlaðir of sjaldan fengnir sem viðmælendur í fréttum er varða fatlaða. 

Athugað var hversu mikið var gert úr fréttum um fatlaða í Morgunblaðinu og 

Fréttablaðinu. Morgunblaðið hefur fatlaða viðmælendur í einni af hverjum 

þremur fréttum sem fjalla um mál tengd fötluðum á tímabilinu. Fréttablaðið 

leggur ekki áherslu á það að hafa fatlaða viðmælendur á því tímabili sem var 

skoðað. 
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4.2 Stærð frétta um fatlaða.  
 

Meðal flatarmál fréttar um fatlaða sem hlutfall af heildarflatarmáli þeirrar síðu 

sem fréttin birtist á var skoðað til þess að sjá hvort Fréttablaðið eða Morgunblaðið 

gerði meira úr fréttum tengdum málefnum fatlaðra á því tímabili sem skoðað var.  

 
Mynd 2: Hlutfall fréttar af heildarflatarmáli þeirrar síðu sem fréttin birtist á, Fréttablaðið. 
 

 
Mynd 3: Hlutfall fréttar af heildarflatarmáli þeirrar síðu sem fréttin birtist á, Morgunblaðið.  

 

Þessar myndir sýna meðalstærð þeirra frétta sem birtust í blöðunum.  

Fréttir sem birtust um málefni fatlaðra í Fréttablaðinu voru að meðaltali 1/5 af 

blaðsíðunni. Þær fréttir sem komu í Morgunblaðinu voru að meðaltali rúmlega 

1/3 af blaðsíðunni.  
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5 Niðurstöður - KA unglingar.  
 

5.1 Kynning á úrtakinu 
 

Úrtakið var 42 unglingar á aldrinum 14-20 ára sem æfa handbolta hjá KA. 

Kynjabundið svarahlutfall var á þá leið að 23 stúlkur og 19 strákar svöruðu 

spurningalistanum.  

 

 

 
Mynd 4: Hlutfall þátttakenda eftir aldri og kyni.  

 

Handahófs úrtak virðist hafa skilað nokkuð jafnri skiptingu eftir aldri. Eins og 

sjá má á mynd 4 er dreifingin nokkuð jöfn þó kynjahlutfalli sé ábótavant, 

einkum hjá 17-18 ára hópnum og þeim sem eru 20  ára.  
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5.2 Niðurstöður spurningalistans 
 
Spurt var „Finnst þér öðruvísi að tala við fatlaðan einstakling heldur en ófatlaðan? 

 

 
Mynd 5: Finnst þér öðruvísi að tala við fatlaðan einstakling heldur en ófatlaðan? 

 

Eins og sjá má á mynd 5 fannst þátttakendum flestum öðruvísi að tala við 

fatlaða manneskju heldur en ófatlaða. Í framhaldi af þessari spurningu var spurt 

af hverju þeim þótti það öðruvísi. Svörin voru margvísileg, sum voru 

skemmtileg. Einn þátttakandinn skrifaði: „Maður einfaldlega veit að 

viðkomandi er ekki á sama stað og maður sjálfur. Það er þó yfirleitt afar 

gefandi að eiga samskipti við fatlaða einstaklinga því það er fólk sem ekki er 

að kvarta yfir einföldustu hlutum heldur horfir á lífið jákvæðum augum. 

Eitthvað sem  maður mætti taka til fyrirmyndar.” Flest svörin höfðu þó 

sameiginlegan undirtón. Svar á þessa leið var hjá flestum svarendum „Maður 

verður var um sig þ.e. varar sig á að særa ekki hinn fatlaða” Svarendur eiga 

erfiðara með að tala við fatlaða þar sem þeir óttast að þeir muni særa hinn 

fatlaða einstakling á einhvern hátt.  
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Því virðist sem hinn sameiginlegi ótti stafi af þeirri upplifun að fatlaðir séu 

brothættari en ófatlaðir. Sú upplifun getur að hluta til verið komin úr 

dægurmenningu okkar.  

 

Spurt var hvort að þátttakendur myndu eftir einhverri einni persónu í bíómynd 

eða sjónvarpsþætti sem var líkamlega og/eða andlega fötluð. 

 
Mynd 6: Manst þú eftir einhverri einni persónu í bíómynd eða sjónvarpsþætti sem var líkamlega og/eða 
andlega fötluð? 

Þeir sem svöruðu játandi voru beðnir um að lýsa þeirri persónu í nokkrum 

orðum. Svipað var upp á teningnum í þeim svörum og í svörunum sem talað 

var um hér að ofan. Svörin voru margvísleg en undirtónninn sá sami. Dæmi: „ 

Ákaflega áhugaverður karakter. Lífsglaður. Einstaklingur sem er er ánægður 

með það sem hann hefur. Ekki að kvarta þó hann hafi ekki það sama og aðrir 

og þó hann lifi undir eftirliti annarra.” Þetta voru persónur sem sigruðust á 

mótlæti í lífinu svo sem fordómum og háði samfélagsins. Persónurnar voru 

allar virkilega „skemmtilegar” og „krúttlegar”. 
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Til að fá svör um það hvort að ímynd fatlaðra í huga þátttakenda kæmi að mestu úr 

fjölmiðlum eða af eigin reynslu var spurt út í hvort þeir þekktu einhvern fatlaðan og 

hvort um væri að ræða náinn vin eða kunningja.   

 

 
Mynd 7: Þekkir þú einhvern fatlaðan? 
 

32 af þeim sem tóku þátt í könnuninni þekkja til fatlaðra. Þeir sem svöruðu játandi 

voru beðnir um að svara hversu vel þeir þekktu viðkomandi.  

 
Mynd 8: Hversu vel þekkirðu viðkomandi? 

 

Á myndinni sést að af þeim þátttakendum sem þekktu fatlaða svara 20 að þeir 

þekki viðkomandi ágætlega eða náið á meðan 12 segjast ekki þekkja 

viðkomandi nægilega vel. Þar með er það orðið ljóst að  48% þátttakenda 

þekkja ágætlega eða vel til fatlaðra. 
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Þátttakendur voru beðnir um að svara því hvort þeir hefðu orðið varir við 

fatlaða í fjölmiðlum síðastliðinn mánuð. Kom í ljós að helmingur þátttakenda 

hafði orðið var við fatlaða í fjölmiðlum síðastliðinn mánuð.  

 

Helsta rannsóknarspurningin var hvort að þátttakendurnir teldu sig vera undir 

áhrifum frá fjölmiðlum hvað varðar ímynd þeirra á fötluðum. Til þess að fá 

nánari innsýn í skoðun þátttakenda var spurt hvort að þeir teldu fjölmiðla draga 

upp sanngjarna mynd af fötluðum.   

 

Mynd 9: Telur þú fjölmiðla draga upp sanngjarna mynd af fötluðum? 

Eins og mynd 9 sýnir er mjög hátt hlutfall þeirra sem þekkja til fatlaðra ekki vissir 

um hvort fjölmiðlar dragi upp sanngjarna mynd af fötluðum. Sem bendir til þess að 

unga fólkið í KA sé ekki undir áhrifum fjölmiðla í skoðun sinni á fötluðum. Spurt 

var beint um þetta atriði.  
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Telur þú upplifun þína af fötluðum í fjölmiðlum hafi haft áhrif á skoðun þína gagnvart 

fötluðum?  

 

 

 
Mynd 10: Telur þú upplifun þína af fötluðum í fjölmiðlum hafi haft áhrif á skoðun þína á fötluðum? (A) 

 

Yfirgnæfandi meirihluti svarenda telur sig ekki vera undir áhrifum fjölmiðla 

hvað varðar skoðun þeirra á fötluðum.  
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Mynd 11: Telur þú upplifun þína af fötluðum í fjölmiðlum hafi haft áhirf á skoun þína gagnvart 
fötluðum? (B) 

 

Á mynd 11 er búið að skipta niður svörunum eftir því hvort þátttakandinn hafi 

þekkt til fatlaðra eða ekki. Niðurstöðurnar verða þá en staðfestar og áberandi 

að flestir telja fjölmiðla ekki hafa áhrif á sig eða eru ekki vissir. Einungis sjö 

telja að fjölmiðlar hafi áhrif á skoðun sína.  
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6 Niðurstöður rannsóknarspurninga. 
 

Rannsóknarspurningarnar voru þrjár og tvær fyrstu voru: 

1. Eru fatlaðir minna eftirsóknarverðir sem fréttaefni og viðmælendur heldur en 

ófatlaðir? 

2. Er munur á fréttatíðni eftir miðlum? 

Samkvæmt þessari rannsókn er sýnileiki fatlaðra í fjölmiðlum ekki mikill. Þar 

sem tæp 5% íslensku þjóðarinnar eru skráðir fatlaðir er eðlilegt að spyrja af 

hverju þeir fá ekki frekari umfjöllun? Á hinn bóginn má einnig segja að þó 

svo að tæp 5% þjóðarinnar séu öryrkjar þýðir það ekki að fatlaðir og öryrkjar 

eigi að vera í 5% allra frétta. Hvort að fatlaðir séu minna eftirsóknarverðir 

sem fréttaefni heldur en ófatlaðir er mismunandi eftir miðlum. Mynd 1 sýndi 

að Kastljós og fréttir Ríkissjónvarpsins eru með fatlaða viðmælendur í öllum 

þeim fréttum sem snúast um fatlaða. Stöð 2 og Ísland í dag eru með lítið af 

fréttum um málefni fatlaðra og hafa ekki alltaf fatlaða viðmælendur.   

Hvað dagblöðin varðar benda niðurstöður rannsóknarinnar til þess að 

Morgunblaðið geri meira úr þeim fréttum sem það birtir um málefni fatlaðra 

en Fréttablaðið eins og sjá má á myndum 2 og 3. Morgunblaðið fjallar oft um 

fatlaða og ræðir við fatlaða einstaklinga í þriðjungi umfjallana. Fréttablaðið 

sinnir fötluðum sjaldan og ræðir sjaldan við fatlaða einstaklinga.  

 

 



Fatlaðir í fjölmiðlum 
 

  28 
 

Hvort munurinn á þessum prentmiðlum stafi að því að Fréttablaðið er fríblað 

og Morgunblaðið áskriftablað eða hvort eitthvað í ritstjórnarstefnunni skýrir 

þennan mun er eitthvað sem þarfnast frekari rannsóknar.  

Sömu sögu er að segja um muninn á Stöð 2 og Ríkissjónvarpinu, þar kunna 

ólíkar ritstjórnaráherslur að ráða einhverju. 

 

Þriðja rannsóknarspurningin hljóðaði svo:   

 

3. Eru skoðanir yngri kynslóðarinnar á fötluðum undir áhrifum frá fjölmiðlum?  

 

Niðurstöður könnunarinnar benda til þess að svo sé ekki. Þeir sem þekkja vel 

eða ágætlega til fatlaðra telja flestir að fjölmiðlar hafi ekki áhrif á skoðun sína 

á fötluðum. Þeir sem minna þekkja til fatlaðra hafa skiptar skoðanir hvað 

þetta varðar.  

Hægt væri að gera frekari rannsóknir á því hvaðan skoðun ungs fólks á 

fötluðum kemur og hvort að dægurmenning okkar eigi sinn þátt í því að 

mynda hana. 

 

 

 

 

 



Fatlaðir í fjölmiðlum 
 

  29 
 

 

7 Umræða um stöðu fatlaðra í fjölmiðlum.  
 

 

Til að fá álit fatlaðs einstaklings á umfjöllun fatlaðra í fjölmiðlum var rætt við 

Karl Guðmundsson. Karl lenti í slysi við fæðingu og hefur síðan þá verið 

bundinn við hjólastól. Karl er alvarlega mál og hreyfihamlaður og tjáir sig 

með svo kallaðri Bliss töflu. Karl var fenginn til að tjá sig um nokkur atriði 

sem snerta þessa rannsókn.   

Karl nefndi að honum þætti fólk almennt eiga erfitt með að tala við sig. Það 

vissi ekki hvernig það ætti að koma fram við hann og segði oft einhverja 

vitleysu. Nú í dag þætti honum það nánast fyndið þegar einhver kæmi upp að 

honum og talaði við hann eins og lítinn krakka. Sú mynd sem er dregin upp í 

fjölmiðlum angrar hann ekki en hann á erfitt með að skilja hvaðan þessar 

ranghugmyndir koma.  

Í bókarkaflanum Ímynd fatlaðs fólks í kvikmyndum og fjölmiðlum sem 

skrifaður er af Kristínu Björnsdóttur og er að finna í bókinni Rannsóknir í 

félagsvísindum V  er sagt frá sérkennilegum atburði. Þar talar Kristín um að 

ákveðinn fjölbrautarskóli hafi átt að kynna starf sitt í ónefndum þætti sem 

sýndur var í Ríkissjónvarpinu. Forsvarsmenn nemendafélagsins vildu fá að 

gefa nemendum sérdeildarinnar nokkrar mínútur af þættinum til að kynna sitt 

starf. Ríkisútvarpið neitaði þeim um það, af ótta við að verið væri að gera grín 

að sérdeildinni. (Kristín Björnsdóttir (2004) bls. 514)  

Þegar farið var yfir umfjöllun ljósvakamiðla með Karli kom til umræðu frétt 

úr fréttatíma Rúv (Kvöldfréttir Rúv, 18. apríl). Þar er talað við ýmsa 
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listamenn úr List án Landamæra sem er listasýning fatlaðra. Fólk með 

þroskaskerðingu talaði í þeim viðtölum frá eigin brjósti. Hins vegar kom 

tvisvar upp sú staða að viðtölin fóru inn á grátt svæði að mati skýrsluhöfundar 

sem fannst viðtalið taka óheppilega stefnu fyrir ímynd fatlaðra, en þar var 

Karl ósammála. Karli þótti fréttin góð. Hann var mjög hrifinn af því að þessir 

einstaklingar voru sýndir á þennan máta. Í þessari frétt fengu þeir að koma 

fram eins og þeir voru, án allrar ritskoðunar. Karli fannst ekkert eðlilegra 

heldur en þeir fengju að koma til dyranna eins og þeir voru klæddir. Með því 

að sýna hinn fatlaða einstakling eins og hann er, má auka vitund fólks í garð 

fatlaðra og þar með minnka fordóma og ranghugmyndir.  

Þegar farið var yfir niðurstöður rannsóknarinnar kom það Karli ekki á óvart 

að Morgunblaðið kom betur út heldur en Fréttablaðið. Hann hafði talið 

Morgunblaðið gera betur í umfjölluni sinni á fötluðum heldur en Fréttablaðið. 

Þrátt fyrir það er hann mjög sáttur við þá umfjöllun sem hann persónulega 

hefur fengið í fjölmiðlum. Í þeim fréttum sem snúa að honum hefur hann 

fengið sanngjarna og eðlilega umfjöllun sem einstaklingur sem býr við erfiðar 

aðstæður.  

Hann telur fatlaða vera sýnilegri en áður í fjölmiðlum og þeir sýndir á 

fjölbreyttari hátt. Hann telur þó að margt megi bæta og bendir hann á 

auglýsingar Umferðarstofu sem dæmi þar sem fötlun var notuð í 

hræðsluáróðri. Staðalímynd heilbrigðis og fegurðar er seld fólki í formi 

auglýsinga. Hingað til hafa fatlaðir helst verið notaðir í auglýsingum sem eins 

konar forvörn.  

Í Bandaríkjunum hafa fatlaðir verið fengnir til að vera með í auglýsingum til 
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margra ára með góðum árangri. Stórverslunin Target fór af stað með 

auglýsingaherferð árið 1990 þar sem fatlaðir einstaklingar komu fram. Þó var 

fötlunin ekki blásin upp. Í miðjum hóp af hlæjandi krökkum var einn í 

hjólastól en engin sérstök athygli vakin á þessum einstakling. Hann var bara 

einn af hópnum. Þessi auglýsingaherferð skilaði mjög góðum árangri og fékk 

mikið lof fyrir. (Dinez&Humes (2003) bls. 299) Þessi auglýsing gekk út á að 

fjölbreytileiki mannlífsins var sýndur á réttan hátt. Sjónvarp og blöð eru oft á 

tíðum of upptekin af staðalímyndum og gleyma því að fatlaðir eru ekki allir 

eins og Tiny Tim eða Forest Gump. Það gefur áhorfendanum röng skilaboð 

um það hvað telst eðlilegt. Birtingarmynd fatlaðra í sjónvarpi og 

kvikmyndum er eitthvað sem hagsmunasamtök fatlaðra ættu að íhuga að láta 

rannsaka svo og þær ranghugmyndir sem margir hafa gagnvart fötluðum. 

Hægt væri að stækka úrtakið til muna og breyta áherslum spurningalistans.  

Þannig væri hægt að komast að því hvaðan unglingar fá skoðun sína á 

fötluðum.  

Þrátt fyrir að viðhorf unglinga til fatlaðra sé umhugsunarefni má ekki ofmeta 

áhrif fjölmiðlanna. Eins og niðurstöður rannsóknarinnar á unglingum í KA 

benda til, kemur ímynd þeirra af fötluðum ekki frá fjölmiðlum, heldur af eigin 

reynslu eða annarsstaðar frá. Þó skiptir viðhorf fréttafólks til fatlaðra miklu 

máli og er áhugavert að rannsaka það nánar.  

Með því væri hægt að komast að því hvort fréttafólk sé óöruggt og finnist 

erfiðara þegar viðmælandinn er fatlaður. Niðurstöðurnar mundu leiða það í 

ljós hvort að þörf sé á fræðslu innan raða fréttafólks. Þannig væri hægt að 

stuðla að betra fréttaumhverfi fyrir fréttafólk og viðmælendur þeirra.   
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9 Viðaukar 
 

9.1 Gátlisti vegna tíðni frétta um fatlaða í fjölmiðlum.  
 

1. Miðill: 

 Fréttir stöðvar 1  Morgunblaðið 

 Fréttir stöðvar 2  Fréttablaðið  
Dags: _____ / _____ 200 ___ Time: ________ 

2. Umfang fréttar __________   

3. Viðmælandi 
 Fatlaður 
 Ófatlaður 

4. Umfjöllunarefni fréttar 
 Stöðu fatlaðra almennt 
 Raunarsaga 
 Baráttumál 
 Annað 
 
Ef annað, þá hvað? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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9.2 Spurningalisti fyrir KA unglinga 
 

1. Kyn: 
KK     Kvk  

2. Aldur:  
___________  
Þekkir þú til einhvers sem glímir við líkamlega og/eða andlega fötlun? 
 Já 
 Nei  

3. Ef já, þá hversu vel þekkirðu hann?  
  Ágætlega 
  Náið 
  Ekkert allt of vel 

4. Tegund fötlunar 
 Líkamleg 
 Andleg 
 Líkamleg og andleg 

5. Hefur þú síðastliðinn mánuð orðið var við umfjöllun um fatlaða í fjölmiðlum?  
 Já 
 Nei 
 

6. Ef já, hvernig var sú frétt í þínum huga? /Hér var þeim sagt að velja eina frétt og 
merkja við hvernig sú frétt birtist þeim. 

 Hetjusaga 

 Erfiðleikar 

 Frétt um stöðu fatlaðra almennt 

 Allt ofan talið 
  

7. Finnst þér öðruvísi að tala við fatlaðan einstakling heldur en einhvern sem ekki er 
fatlaður? 

 Já  

 Nei 

Ef já vinsamlegast svaraðu næstu spurningu. Ef nei farðu þá yfir í spurningu 10.  
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8. Af hverju finnst þér það öðruvísi?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______________________________________________ 

9. Manst þú eftir einhverri einni persónu í bíómynd eða sjónvarpsþætti sem var 
líkamlega og/eða andlega fötluð? 

 Já 
 Nei 

Ef nei farðu þá í spurningu 12.  

10. Hvernig mundir þú lýsa þeirri persónu? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________ 

11. Telur þú að fjölmiðlar dragi upp sanngjarna mynd af fötluðum?  
 
 Já 
 Nei 
 Ekki viss 

12. Telur þú að upplifun þín af fötluðum í fjölmiðlum hafi haft áhrif á skoðun 
þína gagnvart fötluðum?  
 
 Já 
 Nei 
 Ekki viss 


