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Ágrip	  	  

Bókin Didda, Doddi og dýrin í sveitinni er myndabók fyrir yngstu kynslóðina. Sagan 

segir frá Diddu sem er fjögurra ára gömul stúlka og notar hjólastól. Með bókinni 

viljum við kynna ungum börnum fyrir fjölbreytileika mannlífsins, þar sem við 

leggjum áherslu á sýnileika og jákvæða mynd af fötlun. Rauði þráðurinn í bókinni er 

að sýna hvernig hægt sé að stuðla að þátttöku allra með lausnamiðaðri nálgun. Þar 

sem sögupersónurnar hjálpast að við að finna leið til þess að allir hafi tækifæri til þess 

að taka þátt. 

Bókinni fylgir greinagerð sem fjallar um barnabókmenntir almennt, hvað 

bækur gera fyrir börn, fræðslugildi þeirra og mikilvægi þess að lesa upphátt fyrir 

börn. Þar á eftir er komið sérstaklega inn á myndabækur, þar sem barnabókin okkar er 

myndabók. Við fjöllum svo um hvaða hugmyndir börn hafa um fötlun og í framhaldi 

af því hvernig fötlun birtist í barnabókum og þær staðalímyndir sem birtast í 

dægurmenningunni. Eftir þessa fræðilegu umfjöllun er komið að sjálfri bókinni þar 

sem gerð er grein fyrir söguþræði hennar, fræðilegum bakgrunni og boðskapi 

sögunnar.   
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	  Formáli	  

Verkefni þetta er metið til 10 eininga af BA prófi í þroskaþjálfafræðum við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Verkefnið var unnið undir leiðsögn dr. Hönnu 

Bjargar Sigurjónsdóttur dósents í fötlunarfræði við Félags- og mannvísindadeild 

Háskóla Íslands. Við viljum þakka Hönnu Björgu fyrir góða leiðsögn og lærdómsríkt 

samstarf og Jóhönnu Þorleifsdóttur listakonu, fyrir að myndskreyta bókina. Að lokum 

viljum við þakka öllum þeim sem lásu yfir verkefnið og sérstaklega þeim sem gáfu 

okkur hvað mestan innblástur við gerð barnabókarinnar, Hermanni Inga 

Sigurþórssyni og Þór Jökli Guðbrandssyni, 3 ára. 

Þar sem afar fáar bækur eru til með fötluðum sögupersónum er markmið 

verkefnisins okkar fyrst og fremst að leggja okkar af mörkum til að bæta úr þeim 

skorti og á sama tíma setja fram jákvæðar fyrirmyndir fyrir fötluð börn. Við vonumst 

til að bókin muni vekja áhuga bæði barna og þeirra sem lesa fyrir þau á fjölbreytileika 

mannsins og hvernig lausnamiðuð hugsun getur orðið til þess, að allir geti tekið fullan 

þátt. Einnig er það von okkar að bókin komi þeim til góða sem vilja ræða um fötlun 

við börn. 	  

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur 

Siðareglur Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, 

http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt bestu vitund. Við 

vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um 

er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum öllum sem lagt hafa 

okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálfar ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera.  

	  

Reykjavík,	  ____.__________________	  2013	  

	  

_________________________________	   _________________________________	  
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1 Inngangur	  	  

Lokaverkefnið okkar til BA gráðu í þroskaþjálfafræðum flokkast sem óhefðbundið 

verkefni, sem samanstendur annars vegar af barnabókinni Didda, Doddi og dýrin í 

sveitinni og hins vegar greinagerð, sem gerir grein fyrir hugmyndafræði bókarinnar. Í 

gegnum námið höfum við unnið að mörgum verkefnum saman og vorum við báðar 

mjög áhugasamar um að gera óhefðbundið verkefni. Á fimmta misseri sátum við 

námskeiðið: Fatlað fólk í kynjuðu samfélagi hjá Kristínu Björnsdóttur. Það námskeið 

vakti áhuga okkar á viðfangsefni þessu og þá sérstaklega má nefna þá umfjöllun og 

fræðslu sem við fengum þar um birtingarmyndir fötlunar í dægurmenningu. Augu 

okkar opnuðust enn frekar eftir lestur greinarinnar: Níu spurningar um fötlun og 

fjöldamenningu eftir Hönnu Björgu Sigurjónsdóttur og Ármann Jakobsson. Þar eru 

mörg dæmi sett fram um misvísandi myndir fötlunar í dægurmenningu. Við lesturinn 

gerðum við okkur grein fyrir því hversu mikil vöntun er á því í dægurmenningu okkar 

að fjallað sé um líf fatlaðs fólks á jákvæðan og raunsæjan hátt. Með bókinni: Didda, 

Doddi og dýrin í sveitinni vildum við leggja okkar af mörkum til þess að reyna að 

vinna gegn þeim neikvæðu staðalímyndum sem hafa lifað góðu lífi í 

dægurmenningunni. 

Fordómar og ranghugmyndir geta mótast í hugum barna strax á unga aldri 

(Hanna Ragnarsdóttir, 2002). John Locke og fleiri fræðimenn settu fram kenninguna 

um óskrifað blað (tabula rasa), sem gengur út á það að börn fæðist ómótuð án 

hæfileika og þekkingar. Börnin mótist síðan smám saman af því umhverfi sem þau 

alast upp í og er reynslan uppspretta allrar þekkingar (Nolen-Hoeksema, Fredrickson, 

Loftus og Wagenaar, 2009). Þar af leiðandi fæðist ekkert barn með fordóma gagnvart 

öðrum heldur eru þeir lærðir. Fordómar foreldra gagnvart fötluðu fólki yfirfærast 

oftar en ekki yfir á börn þeirra. Þess vegna er afar mikilvægt, að fullorðið fólk sé 

meðvitað um skoðanir sínar og viðhorf því erfitt getur reynst að uppræta fordóma 

seinna á ævinni ef þeir hafa náð að festa rætur í barnæsku (Hanna Ragnarsdóttir, 

2002). 
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Þeir Prater, Dyches (2005) og Carithers (2000) segja að barnabækur sem fjalla 

að einhverju leyti um persónu með fötlun, geti nýst vel til þess að víkka þekkingu 

barna um fatlað fólk. Einnig benda rannsóknir til þess, að vel skrifaðar barnabækur 

með fötluðum sögupersónum geti breytt viðhorfum, sem og stuðlað að auknu 

umburðarlyndi og viðurkenningu bæði á sjálfum sér og öðrum (Landrum, 2001). 

Þetta er ein af ástæðum þess að við ákváðum að skrifa barnabók. Börn læra best í 

gegnum leik og óbeina kennslu (Aðalnámskrá leikskóla, 1999) og því ætti að henta 

vel að sýna þeim hvernig hægt sé að stuðla að þátttöku allra með lausnamiðaðri 

nálgun í gegnum söguna  Didda, Doddi og dýrin í sveitinni.  

Bókin er skrifuð með 8. gr Sáttmála Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks (2007) í huga. Í henni er fjallað um vitundarvakningu og að aðildarríkin 

skuldbindi sig til að vekja þjóðfélög til vitundar um fatlað fólk og að bera þurfi 

virðingu fyrir réttindum þess. Þar er hvatt til, að benda börnum á öllum skólastigum á 

að bera virðingu fyrir réttindum fatlaðs fólks og fjölmiðlar eru hvattir til að fjalla um 

þessa réttindabaráttu í samræmi við þennan samning. Barnabókin er okkar  framlag 

í  baráttunni að réttlátara samfélagi. Margt smátt gerir eitt stórt og er það von okkar, 

að bókin verði til þess að lesendur, bæði börn og fullorðnir, sjái fötlun í félagslegu 

ljósi. Svo að það sé hægt, er markmiðið okkar að gefa bókina út og til þess að reyna 

að stuðla að sem mestri útbreiðslu bókarinnar munum við kynna hana á leikskólum. Í 

framtíðinni langar okkur að skrifa fleiri bækur um Diddu og ævintýri hennar. 
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2 Barnabókmenntir	  

Heimur barnabókmennta er fjölbreyttur og til eru bækur fyrir börn um allt milli 

himins og jarðar. Það er talið mikilvægt, að börn kynnist bókum, allt frá ævintýrum 

til fræðslubóka, þar sem fjölbreytt viðfangsefni bóka aðstoða börn við að auka 

þekkingu sína á heiminum (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006). Hægt er að fjalla um 

nánast hvað sem er í barnabókum en aftur á móti er ekki alveg sama með hvaða hætti 

það er gert. Þegar við erum börn er innlifunarhæfileiki okkar hvað mestur og talið er 

að við séum aldrei eins meðtækileg fyrir áhrifum bóka eins og þá. Þar af leiðandi er 

mjög mikilvægt að það sé fjallað af virðingu og skilningi um viðkvæm málefni í 

barnabókum (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006). Sem dæmi má nefna: Ef markmið 

bóka er að efla þekkingu lesandans á lífi fatlaðs fólks, þá er ekki nóg, að 

sögupersónan sé fötluð ef sagan sjálf er óraunsæ (Hanna Björg Sigurjónsdóttir og 

Guðrún Steinþórsdóttir, í prentun).  

Barnabækur eru sérstaklega mikilvægar vegna þess að þær geta haft jákvæð 

áhrif á bæði þroska og sjálfsmynd barna (Ragnheiður Gestsdóttir, 1992). Í gegnum 

bækur sjá börnin heiminn eins og þau kannast við hann en þau sjá hann einnig í nýju 

ljósi og upplifa reynslu, sem þau ættu ekki kost á annars. Þá hafa börn gaman af 

bókum, sem fjalla um viðfangsefni, sem þau geta samsamað sig við, þ.e.a.s. atvik, 

sem þau sjálf hafa lent í og börn sem líkjast þeim sjálfum (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir, 2006). Það hversu fáar barnabækur innihalda fatlaðar sögupersónur eða 

sýna fötlun í jákvæðu ljósi gerir það að verkum að fötluð börn eiga erfitt með að 

spegla sig í mörgum bókum (Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Guðrún Steinþórsdóttir, 

í prentun). 

Börn læra allt sem fyrir þeim er haft og því eru bækur oft notaðar til að kenna 

börnum góða siði (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999). Bækur hafa bæði fræðslu og 

afþreyingargildi og eru oft notaðar sem fyrirmyndir til þess að kenna börnum 

afleiðingar góðrar og slæmrar hegðunar (Morrow og Gambrell, 2004). Það að 

persónur í barnabókmenntum sýni oft jákvæða og/eða neikvæða hegðun getur aukið 

skilning barnanna á því, hvernig hegðun er viðurkennd í samfélaginu (Anna Þorbjörg 
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Ingólfsdóttir, 2006). Einnig geta skemmtilegar sögur haft bæði alvarlegan og 

neikvæðan undirtón og þannig er hægt að kenna börnum óæskilegar og vafasamar 

hugmyndir um eitt og annað (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999). Þá er skemmtanagildi 

einnig mjög mikilvægt í barnabókum þar sem ólíklegt er að börn vilji hlusta á eða 

skoða bækur sem þeim finnast leiðinlegar. Því ber að varast að hafa efni barnabóka of 

kennslumiðað og fræðilegt (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2005). 

Það að lesa upphátt upp úr bókum fyrir börn er gríðarlega mikilvægt, bæði 

heima fyrir sem og í leikskólanum. Bóklestur er mikilvægur hvað varðar máltöku, 

orðaforða og vitsmunaþroska barna almennt (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006). 

Þegar fullorðið fólk talar við börn talar það yfirleitt á mun einfaldari hátt en ritmál er í 

bók. Sýnt hefur verið fram á að þau börn sem alast upp við að lesið sé mikið fyrir þau 

eiga auðveldara með að fá tilfinningu fyrir byggingu frásagna og hafa meiri þekkingu 

á ritmáli almennt síðar meir (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999). Einnig hjálpa bækur 

börnum til þess að átta sig á því hvernig heimurinn er og hvetja börn til þess að vilja 

læra að lesa sjálf (Morrow og Gambrell, 2004). Bækur sem eru lesnar fyrir börn leiða 

til þess að þau tala saman um innihald, velta hlutum fyrir sér og skiptast á skoðunum, 

en allt þetta ýtir undir vitrænan þroska þeirra (Morrow og Gambrell, 2004).  

	  

2.1	  Myndabækur	  

Myndir gegna stóru hlutverki í bókum fyrir börn á leikskólaaldri og eru flestar bækur 

fyrir þann aldur myndabækur. Myndabókin er tiltölulega ný bókmenntagrein sem 

hefur tekið miklum framförum samhliða tækninni í prentiðnaðinum (Margrét 

Tryggvadóttir, 2005). Myndabók er bók sem segir sögu, annað hvort með samspili 

mynda og texta eða þá eingöngu með myndum. Þar sem textinn er langur verða 

myndirnar að vera þeim mun veglegri svo barnið hafi stjórn á þörf sinni að fletta yfir 

á næstu síðu. Einnig skiptir staðsetning myndanna á blaðsíðunni máli til þess að 

skemma ekki spennuna í sögunni. Textar í myndabókum geta verið flóknari en talmál 

því myndskreytingarnar bæta hann upp og auka við skilning barnanna (Margrét 

Tryggvadóttir, 1999). Eftir því sem barnið eldist og þroskast verða myndabækurnar 
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flóknari og meira krefjandi. Þá verður texti og myndir og samspil þeirra meira og 

nánara (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2005). 

Hlutverk mynda í barnabókum er stórt. Myndir vekja til að mynda oft forvitni 

barna um það sem stendur í textanum og geta þannig aukið áhuga þeirra á bókunum. 

Einnig geta myndir komið inn fordómum hjá börnunum með einföldun á persónum 

bókanna. Algengt er að myndir í barnabókum byggi á stöðluðum ímyndum af fólki og 

geta því stuðlað að einhæfri sýn á lífið (Ragnheiður Gestsdóttir, 1984). 

Margar myndabækur eru einstök listaverk og því má segja að þessar 

bókmenntir séu fyrsta reynsla barna af listinni, bæði myndlist og orðlist (Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006). Margrét Tryggvadóttir (2005) bendir þó á, að það sé 

oftar en ekki á þann veginn, að myndir í barnabókum þrengi frásögnina og að 

höfundur myndanna noti of einfalda túlkun. Hún leggur áherslu á  mikilvægi þess að 

listfengi bóka byggist á frumlegum hugmyndum og að myndabókahöfundurinn eigi 

að setja tilfinningu og persónulegan stíl í verkið. 
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3.	  Hugmyndir	  barna	  um	  fötlun	  

Hér síðar í greinagerðinni verður fjallað um birtingarmyndir fötlunar í barnabókum í 

gegnum tíðina og hversu neikvæðar þær eru oft á tíðum. Í því samhengi veltum við 

því fyrir okkur hvort vanþekking sé almennt til staðar meðal barna um fatlað fólk.  

Börn læra það sem fyrir þeim er haft og hafa rannsóknir sýnt fram á að 

staðalímyndir um kyn, kynþætti og líkamlega færni geta haft áhrif á börn niður í 

þriggja ára aldur (Derman-Sparks og Edwards, 2010). Gerðar hafa verið rannsóknir á 

viðhorfum barna til fötlunar en þessar rannsóknir eru aftur á móti ekki margar 

(Dyson, 2005). Diamond og Hestenes (1996) voru meðal þeirra sem gerðu rannsókn 

af þessu tagi. Þeir könnuðu sérstaklega hvaða hugmyndir börn á aldrinum 3 til 6 ára 

hefðu um fólk með líkamlegar og andlegar skerðingar, þar á meðal Downs heilkenni. 

Börnunum voru sýndar myndir af fólki með bæði sýnilegar og ósýnilegar fatlanir. 

Niðurstaða rannsóknarinnar var sú, að flest börnin voru meðvituð um líkamlegar 

skerðingar. Það er að segja, þau áttuðu sig á því þegar um líkamlegar fatlanir var að 

ræða, en aðeins helmingur barnanna áttaði sig á andlegum skerðingum og sem dæmi 

þá bar ekkert þeirra kennsl á fólk með Downs heilkenni (Diamond og Hestenes, 

1996).  

Sambærileg rannsókn en öllu nýrri var framkvæmd í Kanada árið 2005. Sú 

rannsókn var gerð í þeim tilgangi að skoða skilning leikskólabarna á fötlun. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru 77 leikskólabörn á aldrinum 5-6 ára. Þegar börnin 

voru beðin um að segja rannsakandanum allt sem þau vissu um fatlað fólk kom í ljós 

að tæpur helmingur barnanna eða 45% þeirra vissu ekkert um fötlun. Þau börn sem 

þekktu til fötlunar skilgreindu hana sem líkamlega skerðingu eða það, að þurfa hjálp 

við athafnir daglegs lífs. Meirihluti barnanna svaraði því játandi þegar þau voru spurð 

hvort þeim líkaði vel við fatlaða jafnaldra sína (Dyson, 2005).  

Samkvæmt Lewis (1993) er það á aldrinum 5-12 ára sem vitneskja barna vex 

hvað mest um aðra. Líkamleg einkenni eru mjög greinileg fyrir börn sem eru yngri en 

sjö ára, sem þýðir, að þau eru líklegri til þess að taka eftir manneskju sem er í 

hjólastól eða notar hækjur. Þessi staðhæfing Lewis endurspeglar niðurstöður 
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rannsóknanna hér að ofan. Þar sem í báðum rannsóknunum kom fram, að börn virðast 

vera meðvitaðri um líkamlegar skerðingar en andlegar. Út frá þessum rannsóknum 

virðast viðhorf barna til fatlaðs fólks ekki hafa batnað síðasta áratuginn. Þar sem 

þekking barna á fötlun og fötluðu fólki virðist svipuð í þessum tveimur rannsóknum.  

Börn mótast af umhverfinu og þar af leiðandi viðhorfum fullorðins fólks. Því 

geta brenglaðar staðalímyndir dægurmenningarinnar einnig haft mikil áhrif á 

hugmyndir barna um fötlun og komum við meðal annars inn á það í næsta kafla. 
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4.	  Fötlun	  í	  barnabókum	  

Í þessum kafla skoðum við birtingarmyndir fötlunar í barnabókum og könnum hvaða 

skilaboð börn fá um fötlun í gegnum sögur. Við byrjum á því að rekja í grófum 

dráttum, hvernig birtingarmyndir fötlunar í bókum hafa þróast gegnum tíðina. Þar á 

eftir komum við inn á þær staðalímyndir, sem eru til staðar í samfélaginu og, hvernig 

þær hafa smitast yfir í dægurmenninguna, eða öfugt. Þessar staðalímyndir hafa verið 

sérstaklega áberandi í bókum og fjöllum við um þær helstu. 

 

4.1	  Birtingarmyndir	  fötlunar	  í	  barnabókum	  

Það var í lok 18. aldar sem fyrstu bækur fyrir börn voru gefnar út. Þá voru 

barnabækur fyrst og fremst hugsaðar til þess að fræða börn og höfðu þær uppeldislegt 

gildi. Á þessum tíma voru engar bækur til um fötluð börn (Keith, 2004). Hins vegar 

eru dæmi um að skerðingar séu notaðar að öllum líkindum ómeðvitað, sem bein 

refsing fyrir slæma hegðun. Þetta má sjá í sögunni Skaðlegi vaninn frá árinu 1795. 

Þar sem tveir vinir voru sífellt að óhlýðnast með því að glíma hvor við annan. Ein 

glíman endaði þannig að þeir slösuðust báðir illa og kvöldust mikið. Í þessu samhengi 

benda Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Guðrún Steinþórsdóttir (í prentun, bls. 3) á 

hvernig ,,óttinn við skerðingu og fötlun sem makleg málagjöld er notaður til að hræða 

börn frá því að virða ekki fyrirmæli foreldra sinna”. 

Á nítjándu og fyrri hluta tuttugustu aldar voru ekki til bækur sem fjölluðu um 

fötlun, þess í stað voru skerðingar, fatlanir og útlitslýti notuð til að tákna illmennsku, 

refsingu og vorkunn, til þess að vekja hughrif lesandans (Hanna Björg Sigurjónsdóttir 

og Guðrún Steinþórsdóttir, í prentun). Einnig voru birtingarmyndir fötlunar á þessum 

tíma ólíkar eftir því hvort þær voru sérstaklega ætlaðar stelpum eða strákum. Þá 

endurspeglast siðferðislegur boðskapur Nýja testamentisins í þeim bókum, sem 

skrifaðar voru fyrir stúlkur á Viktoríutímanum.  Það er að segja þær gengu út á að 

hægt væri að lækna fötlun með mikilli og efalausri trú (Keith, 2004). Í sögum 

sérstaklega skrifuðum fyrir drengi voru fleiri dæmi þess að líkamleg skerðing og þá 

einkum útlimamissir væri notuð sem táknmynd fyrir illsku. Þess ber þó að geta að til 
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voru bækur sem settu fram mun fjölbreyttari og raunsærri mynd af lífi fatlaðs fólks 

(Margolis og Shapiro, 1987). 

Það var í kringum 1930 sem bókmenntirnar tóku á sig raunsærri mynd. Þá 

vildu höfundar bókanna reyna að þroska lesendur með því að skrifa um persónur sem 

þurftu að kljást við ýmiskonar vandamál (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981). Hér á landi 

voru einungis fáar barnabækur gefnar út á þessu tímabili þar sem voru fatlaðar 

sögupersónur í anda raunsæisbókmenntanna. Flestar þessara bóka endurspegluðu 

læknisfræðilegan skilning á fötlun (Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Guðrún 

Steinþórsdóttir, í prentun).  

Á síðari hluta tuttugustu aldar urðu miklar framfarir í læknavísindum og 

lífslíkur fatlaðra barna jukust umtalsvert. Hugmyndafræði um eðlilegt líf og 

samfélagslega þátttöku ruddi sér rúms og almenningur varð meðvitaðri um mikilvægi 

félagslegra þátta og að læknisfræðilegur skilningur á fötluðu fólki væri takmarkaður. 

Eftir því sem leið á öldina var meiri áhersla lögð á að barnabækur væru raunsæjar. 

Höfundar þessa tíma hafa verið gagnrýndir fyrir það að skrifa ótrúverðugar sögur, þar 

sem persónusköpun er óraunsæ og skortur er á raunverulegum skilningi á lífi fatlaðs 

fólks (Keith, 2004). 

Um og eftir 1975 fjölgaði svo aðeins þeim barnabókum, sem innihéldu 

fatlaðar sögupersónur, en voru þær þó enn fáar. Ástæða fyrir fjölguninni er rakin til 

þeirra samfélagslegu breytinga sem áttu sér stað á þessum tíma, svo sem lokun 

sólarhringsstofnana fyrir fatlað fólk, lagasetninga sem lögðu áherslu á eðlilegt líf 

fatlaðs fólks og samfélagslega þátttöku þeirra sem og hugmyndafræðin: Um skóla án 

aðgreiningar (Gervay, 2004).	   

	  

4.2	  Staðalímyndir	  	  

Birtingarmyndir fötlunar í dægurmenningu endurspegla og viðhalda ríkjandi 

staðalímyndum samfélagsins. Þegar við hugsum um samfélagið okkar og ólíka hópa 

innan þess köllum við fram í huga okkar ákveðnar myndir fólks, sem kallaðar eru 

staðalímyndir. Þessar myndir byggjum við á trú okkar og reynslu af ákveðnum 
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einstaklingum og þjóðfélagshópum (Mackie, Hamilton, Susskind og Rosseli, 1996). 

Þegar fólk notast við staðalímyndir er það í raun að alhæfa um fólk án þess að hafa 

nokkuð raunverulegt til þess að byggja þessar hugmyndir á. Þannig er fólk oft að 

stimpla aðra við fyrstu sýn. Þá horfir það fram hjá persónulegum eiginleikum hvers 

og eins og þar af leiðandi fram hjá þeim atriðum sem gera hvern og einn mannlegan 

og einstakan  (Covey, 1998; Enteman, 2003). Þá er búið að skipta fólki niður í flokka, 

fatlað fólk og ófatlað fólk. Að vera ,,fatlaður” eru þá allir þeir, sem eru með 

einhverskonar skerðingu. Skerðingin veldur því að sá fatlaði fellur ekki inn í það 

,,norm” sem samfélagið skilgreinir sem eðlilegt. Þá er það að vera með fötlun 

eitthvað neikvætt, sem fólk vill af fremsta megni ekki vera og ýta staðalímyndir 

verulega undir þessa aðgreiningu (Ármann Jakobsson og Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2007). Þær staðalímyndir sem eru ríkjandi í dag um líkamlega fatlaða 

einstaklinga, eru til dæmis: Einhver sem á bágt, er upp á aðra kominn, getur ekki 

varið sig, hefur lítið á milli handanna og lifir einföldu og einhæfu lífi (Eiríkur Karl 

Ólafsson Smith, 2010). Fullorðið fólk á það til að ganga út frá þessum 

staðalímyndum og koma fram við fatlað fólk í samræmi við það. Sem dæmi reynir 

það að gera fötluðu fólki greiða með því að opna hurðir fyrir það, gefa ,,sérstaka’’ 

afslætti og sussa á börnin sín ef þau stara á þau (Eiríkur Karl Ólafsson Smith, 2010). 

Því má segja að ímyndir af fötluðu fólki snúist meira um viðbrögð þeirra, sem eru 

ófatlaðir en um fötlunina sjálfa (Nelson, 2003). 

Dægurmenningin notar mikið þessar staðalímyndir og ýtir með þeim undir 

ótta fólks við það sem er öðruvísi og/eða afbrigðilegt. Í bókmenntum hefur verið lögð 

áhersla á manngæsku þeirra sem standa fatlaða einstaklingnum næst. Þar af leiðandi 

er ímynd fatlaðs fólks frekar tengd við það að vekja upp viðbrögð og tilfinningar 

ófatlaða lesandans, svo sem ótta, vorkunn og aðdáun, heldur en einfaldlega að lýsa 

veruleika fatlaðs fólks (Ármann Jakobsson og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2007; 

Shakespeare, 1999). Einnig er algengt, að fatlað fólk sé hlutgert í dægurmenningu og 

er fötlunin þá gerð að mikilvægasta atriðinu í fari persónunnar. Þá er sjaldgæft að sjá 

persónu, þar sem fötlun hennar er eingöngu aukaatriði og aðrir persónuþættir eru 

mikilvægari (Shakespeare, 1999). 
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 Staðalímyndir af fötluðu fólki hafa í gegnum tíðina komið greinilega fram í 

bókmenntum. Þessar myndir eru margbreytilegar og oft mótsagnakenndar. Þar sem 

persónusköpun fatlaðs fólks er oft hinn illi og ógnandi maður, sem vekur upp bæði 

ótta og viðbjóð hjá fólki (Crow, 1990; Shakespeare, 1999). Illmenni bóka eru gjarnan 

auðþekkjanleg á einhverju líkamlegu lýti og er því boðskapurinn sá að „vondu 

karlarnir“ séu „öðruvísi“ en þeir góðu. Góð dæmi um fötluð illmenni eru 

sjóræningjarnir í Gulleyjunni og Kapteinn Krókur úr sögunum um Pétur Pan, þar sem 

persónan hlýtur meira að segja viðurnefni út frá fötlun sinni (Ármann Jakobsson og 

Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2007). Þá er fatlað fólk oft sýnt sem saklaust og 

brjóstumkennanlegt og á þannig að vekja upp sorg eða samúð lesandans. Tommi litli í 

Jólaævintýrinu eftir Charles Dickens er dæmi um hina brjóstumkennanlegu fötluðu 

manneskju sem á bágt. Hann fær fólk einnig til þess að þykja vænt um sig og 

vorkenna (Shakespeare, 1999). Fatlað fólk er einnig sýnt á þann hátt, að það sigrist á 

erfiðleikum sínum þrátt fyrir mótlæti og vekur þannig hjá okkur aðdáun og veitir 

okkur innblástur (Crow, 1990; Shakespear, 1999). Sagan um Heiðu í bókinni: Heiða, 

Pétur og Klara: Saga handa börnum og barnavinum er dæmi um það. Þar sjáum við 

hvernig Heiða hjálpar með góðmennsku sinni fatlaðri stúlku að ganga. Aftur á móti 

þá er það í raun Heiða sem vekur aðdáun hjá lesandanum því að það er hún sem veitir 

okkur innblástur með góðmennsku sinni. En eins og komið hefur fram hér fyrr í 

textanum þá er algengt að gert er út á manngæsku þeirra ófötluðu einstaklinga sem 

standa fötluðu manneskjunni næst (Kristín Björnsdóttir og Eiríksína Kr. 

Ásgrímsdóttir, í prentun). 

Kristín Björnsdóttir og Eiríksína Kr. Ásgrímsdóttir (í prentun) hafa bent á 

hvernig útskúfun og ljótleiki hefur verið áberandi í gömlum klassískum ævintýrum 

líkt og í Ljóta andarunganum eftir H.C. Andersen. Sú saga fjallar um það hvernig 

andarunginn er útskúfaður vegna þess að hann er öðruvísi í útliti en allir hinir. 

Ljótleiki og útskúfun andarungans má líkja við fötlun, þar sem að ljótleiki er afstætt 

og huglægt hugtak og er þannig hliðstætt fötlunarhugtakinu. Ljótleiki eða fötlun er þá 

megin ástæða þess að viðkomandi samræmist ekki þeim kröfum sem samfélagið 

gerir. Ef við skoðum til dæmis bæði söguna um andarungann og reynslu Klöru í 
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Heiðu-bókunum þá sést, hvernig samfélagið fatlar einstaklinginn. Það er að segja 

hinn fatlaði mætir hindrunum í samfélaginu sem að aftrar honum að lifa eðlilegu lífi 

(Kristín Björnsdóttir og Eiríksína Kr. Ásgrímsdóttir, í prentun). Vegna slíkrar 

framsetningar er hægt að álíta að í stað þess að öðlast skilning á veruleika fatlaðs 

fólks læri börn að það sé munur á fötluðu fólki og ófötluðu (Blaska, 2004). 

Í uppvexti venjast börn ákveðnum hugmyndum, sem verða hluti af meðvitund 

þeirra. Börnin tengja allt barnaefni við þekkingu sína og reynslu af lífinu. Þar af 

leiðandi gefa bækur börnum ímyndir, sem þau leika eftir í daglegu lífi (Þórdís 

Þórðardóttir, 2007; Margolis og Shapiro, 1987). Þá hafa ímyndir, sem eru dregnar 

upp af fötlun og fötluðu fólki í barnabókum áhrif á öll börn, fötluð jafnt sem ófötluð 

(Margolis og Shapiro, 1987). Mörg börn hafa einungis kynnst fötlun í gegnum 

dægurmenningu og er það heldur varhugavert, vegna þess að þær upplýsingar sem 

þar koma fram gefa oftar en ekki misvísandi mynd af fötluðu fólki. Slíkt getur haft 

slæmar afleiðingar í för með sér, ekki einungis fyrir fatlað fólk heldur allt samfélagið 

(Crow, 1990). Vegna þessa er mjög mikilvægt að bæði kennarar og foreldrar axli 

ábyrgð á túlkuninni. Með þeim hætti ætti að vera hægt að vinna gegn neikvæðum 

skilaboðum að einhverju leyti (Margolis og Shapiro, 1987). 
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5.	  Sagan:	  Didda,	  Doddi	  og	  dýrin	  í	  sveitinni	  

Barnabókin okkar ber nafnið Didda, Doddi og dýrin í sveitinni og er 12 blaðsíðna 

myndabók. Bókin er ætluð börnum þriggja ára og eldri. Sagan fjallar um Diddu, sem 

er fjögurra ára gömul stúlka sem notar hjólastól og litla bróður hennar Dodda. Þau eru 

bæði á leikskólanum Kátakoti. Söguþráður bókarinnar er sá að krakkarnir fara með 

leikskólanum sínum og foreldrum í sveitaferð. Leikskólinn heimsækir bóndabæ, þar 

sem þau fá að sjá dýrin. Hópurinn fer í fjárhúsin, en til þess að hægt sé að komast 

þangað þarf að fara stórgrýttan veg. Vegurinn er of stórgrýttur fyrir hjólastólinn 

hennar Diddu og því hjálpast allir að við að finna út á hvaða hátt Didda geti komist í 

fjárhúsin. Didda fær einnig að setjast á bak hesti sem henni finnst mjög gaman og vill 

ekki fara heim þegar að því kemur. 

 

5.1	  Fræðilegur	  bakgrunnur	  

Hér á landi er algengt að fötlun sé skilin út frá læknisfræðilegum skilningi sem 

líffræðilegur galli og persónulegur harmleikur (Rannveig Traustadóttir, 2006). Með 

uppgangi læknisfræðinnar jókst áhersla á að greina skerðingu, hvort sem hún var 

líkamleg eða andleg, og finna leiðir til að draga úr áhrifum skerðingar einstaklingsins 

(Rannveig Traustadóttir, 2003). Þá er einstaklingurinn talinn vera óheppinn og 

fórnarlamb sem þarf að laga (Rannveig Traustadóttir, 2006). Áherslan á fötlun sem 

persónulegan harmleik einstaklingsins hefur mikil áhrif á skilning almennings á 

fötlun og sjálfsmynd fatlaðs fólks og getur ýtt undir aðgreiningu. Enn í dag litast fólk 

af þessum læknisfræðilegu hugmyndum um fötlun (Kristín Björnsdóttir, 2009; 

Rannveig Traustadóttir, 2006).  

Eins og fram hefur komið í kaflanum hér að framan er það oft 

læknisfræðilegur skilningur á fötlun, sem hefur endurspeglast í barnabókmenntum 

gegnum tíðina. Í okkar barnabók fylgjum við í kjölfar nýrri höfunda sem hafa skrifað 

í anda félagslegs skilnings á fötlun. Félagsleg sjónarhorn á fötlun komu fyrst fram á 

áttunda áratug 20. aldarinnar. Þau eru nokkur talsins en það róttækasta er Breska 

félagslega líkanið (Rannveig Traustadóttir, 2006). Það sjónarhorn má rekja til þess að 
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fatlað fólk reis upp og andæfði ríkjandi viðhorfum í kringum 1970 og hóf að móta 

nýja sýn á fötlun (Rannveig Traustadóttir, 2003). Þessi nýja sýn fólst í því að 

staðsetja fötlun einstaklingsins ekki í honum sjálfum heldur samfélaginu (Rannveig 

Traustadóttir, 2003). Breska félagslega líkanið lítur á líf fatlaðra einstaklinga í 

samfélagi við aðra og setur þá kröfu að almenningur breyti afstöðu sinni gagnvart 

fötluðum einstaklingum og skipuleggi bæði aðgang og aðbúnað með hagsmuni þeirra 

að leiðarljósi (Dóra S. Bjarnason, 2001). Nítjánda grein samnings Sameinuðu 

þjóðanna endurspeglar hugmyndafræði félagslegra sjónarhorna þar sem þar kemur 

fram að: 

Ríkin, sem eru aðilar að samningi þessum, viðurkenna jafnan 

rétt alls fatlaðs fólks til að lifa í samfélaginu og rétt þess til að 

eiga valkosti til jafns við aðra og skulu gera árangursríkar og 

viðeigandi ráðstafanir til þess að fatlað fólk megi njóta þessa 

réttar til fulls og stuðla að fullri þátttöku þess í samfélaginu án 

aðgreiningar. 

Síðustu áratugi hefur verið hæg en jákvæð þróun í málefnum fatlaðs fólks og hefur 

meðvitund almennings um mannréttindi fatlaðs fólks almennt aukist. Þar af leiðandi 

hefur staðalímyndum fækkað (Nelson, 2003). 

 

5.2	  Boðskapur	  sögunnar	  	  

Það hefur verið tiltölulega lítið um það að fötlun sé sýnileg í barnabókum. Ef hún er 

aftur á móti sýnileg fær lesandinn oft á tíðum mjög óraunhæfa mynd af fötluðu fólki. 

Miklu máli skiptir, og þá sérstaklega fyrir börn, að þau sjái jákvæða mynd af lífinu í 

gegnum barnabækur. Hætta er á að þegar skerðingar eða útlitslýti sem eru jafnvel 

ógnvekjandi um leið, eru sett fram í bókum að það hafi mótandi áhrif á viðhorf barna. 

Þetta getur orðið til þess að fordómar festa sig í sessi hjá barninu. Hins vegar hljóta 

bækur sem fjalla um líf fatlaðs fólks á jákvæðan hátt að minnka líkur á fordómum 

sprottnum upp úr fáfræði á sama tíma og þær festa í sessi raunhæfa mynd af fötluðu 

fólki. Með bókinni viljum við leggja okkar af mörkum til að auka sýnileika fatlaðs 
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fólks í samfélaginu og einnig að auka það, að fatlað fólk sjáist í dægurmenningunni. 

Einnig vonumst við til að bókin hafi jákvæð áhrif á viðhorf þeirra barna sem og 

fullorðinna sem hana lesa. 

Didda, aðalpersóna barnabókarinnar notar hjólastól. Hvergi er fjallað beint um 

fötlunina en þar sem bókin er myndabók kemur fötlun hennar myndrænt fram og er 

því sýnilegt fyrir börnin, að Didda notar hjólastól. Í rannsókn Diamond og Hestenes 

(1996) sem útlistuð var í þriðja kafla kom fram, að börn eru oftar meðvituð um 

líkamlegar fatlanir fólks en aðrar fatlanir. Hjólastóllinn er talinn vera auðþekkjanlegt 

einkenni, sem gerir það að verkum, að fólk áttar sig undir eins á því, að einstaklingur 

sé með fötlun (Eiríkur Karl Ólafsson Smith, 2010). Þess vegna ákváðum við að láta 

aðalpersónuna vera hreyfihamlaða en ekki vera með andlega skerðingu. Hugmyndin 

var einnig, að myndirnar töluðu sínu máli, þannig að barn sem er ekki orðið læst geti 

skoðað myndirnar og lesið úr þeim söguþráðinn. 

Þó svo bókin sé ekki hugsuð sem fræðslubók viljum við með henni reyna að 

leggja okkar af mörkum til að ákveðin vitundarvakning geti orðið í samfélaginu. Með 

bókinni erum við fyrst og fremst að leggja áherslu á að skapa jákvæða ímynd fatlaðs 

fólks, þar sem persónuleiki Diddu fær að njóta sín. Með sögunni er lagt upp með að 

koma ekki af stað villandi boðskap um fötlun eins og oft hefur komið fyrir í 

barnabókmenntum gegnum tíðina. Það er að segja þá kemur fatlað fólk sjaldan fram 

sem manneskjur með margvíslegan lífstíl og persónuleika eins og það er í raun og 

veru (Crow, 1990). Þar af leiðandi er það eitt af meginmarkmiðum bókarinnar, að 

leggja áherslu á Diddu sem persónu en ekki skerðingu hennar. Persónuleiki Diddu 

fær að njóta sín þar sem skilningur ríkir um ólíkar þarfir og einkennir lausnamiðuð 

hugsun þá sem standa henni næst, sem ýtir undir þátttöku hennar eigin forsendum. 

Þar af leiðandi sýnir bókin hversu vel hver og einn getur notið sín ef skilningur og 

lausnamiðuð hugsun er í fyrirrúmi. 

Með bókinni viljum við sýna Diddu sem ósköp venjulega fjögurra ára stelpu, 

sem mætir hindrunum umhverfisins líkt og jafnaldrar hennar. Með lausnamiðaðri 

hugsun,  sker hún sig ekki úr hópnum og þær hindranir, sem hún mætir eru leystar án 

þess þó að gert sé lítið úr þeim. Það er von okkar, að börn muni geta speglað sig að 
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einhverju leyti í bókinni og þá sérstaklega fötluð börn, því þeim gefast ekki mörg 

tækifæri til þess að máta sig inn í barnabækur almennt.  
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6.	  Lokaorð	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Vinnan að barnabókinni var virkilega skemmtileg og lærdómsrík. Ferlið var krefjandi 

þar sem  það er mikil ábyrgð fólgin í því að semja barnabók og þá sérstaklega þar 

sem við völdum okkur að taka fyrir vandmeðfarið efni. Það er að segja málefni, sem 

skiptir miklu máli hvernig er nálgast og hvernig hlutirnir eru orðaðir þannig að 

boðskapurinn sé skýr og njóti sín án þess þó að vera miðlaður á fræðslumiðaðan hátt. 

Markmið greinargerðarinnar var að varpa ljósi á hugmyndafræðina á bakvið 

barnabókina okkar og þær ástæður, sem liggja að baki því, að við ákváðum að gera 

bókina og teljum við það hafa heppnast vel. 

Eftir gerð þessa verkefnis sjáum við í mun skýrara ljósi, hve mikilvægur 

boðskapur barnabóka getur verið. Börn eru afar móttækileg fyrir öllum upplýsingum 

og því þurfum við að vera meðvituð um það efni, sem við bjóðum þeim upp á. Það er 

ósk okkar að barnabókin nýtist sem flestum og að hún skapi umræðu meðal barna, 

sem hún er lesin fyrir. Það er að segja að börnin fyrst og fremst öðlist að einhverju 

leyti skilning á því, að það eru ekki allir eins, og vangaveltur barnanna um það smitist 

yfir á umhverfi þeirra með einhverjum hætti. Svo sem í gegnum leik eða samtöl 

þeirra á milli og/eða við fullorðna.  Við vonumst einnig til þess, að bókin veki áhuga 

meðal starfsmanna á leikskólum og að þeir eigi eftir að nýta bókina í vinnu sinni með 

ungum börnum sem læri þannig óbeint um fjölbreytileika mannsins og mikilvægi 

lausnamiðaðrar hugsunar. Börn læra það sem fyrir þeim er haft og er það því einlæg 

von okkar að jákvæðum birtingarmyndum fötlunar og fatlaðs fólks í dægurmenningu 

fari fjölgandi. 
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7.	  Viðauki:	  Didda,	  Doddi	  og	  dýrin	  í	  sveitinni	  

Bls 1 

Ég heiti Didda og er fjögurra en alveg að verða fimm ára. Ég bý við Sólargötu. Húsið 

mitt er gult með rauðu þaki. Í húsinu búa líka mamma, pabbi og litli bróðir minn hann 

Doddi. Hann er tveggja ára og getur verið rosalegur kjáni. Hann kann ekki ennþá að 

segja nafnið mitt og segir alltaf  DUDDA í staðinn fyrir Didda. Eins og ég sé eitthvað 

snuð! (1) 

(1. mynd: Mynd fyrir ofan texta af Diddu, mömmu, pabba og Dodda standandi fyrir 

utan húsið sitt). 

 

Bls 2 

Didda og Doddi eru í sama leikskóla. Hann heitir Kátakot. 

Í dag er spennandi dagur. Allir í leikskólanum eru á leið í sveitarferð. Didda og Doddi 

eru búin að vera spennt alla vikuna. Mamma kemur með og allt!  

-Ætlum við að LABBA í sveitina? spyr Didda mömmu. 

-Nei, sveitin er langt í burtu. Við förum öll saman í rútu. 

-Já, stóra bílinn!! segir Doddi og veðrast allur upp. 

-Við þurfum að klæða okkur vel, segir mamma og hjálpar Diddu í fallegu rauðu 

stígvélin. (2) 

(2. mynd: Á þessari síðu eru tvær myndir. Önnur er efst á síðunni og er bara af 

Kátakoti. Á neðri myndinni er mamma að klæða Diddu í stígvélin. Doddi stendur hjá 

þeim. Fatahengi barnanna sést í bakgrunni). 

 

Bls 3 

Rútan kemur að sækja alla á leikskólann. Vinkonurnar Didda og Emma sitja hlið við 

hlið. En Doddi litli situr hjá mömmu sinni.  
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-Erum við komin? spyr Doddi. 

-NEI VIÐ ERUM ENNÞÁ Á BÍLASTÆÐINU!!! segir Didda hneyksluð. (3) 

(3. mynd: Á þessari síðu eru tvær myndir. Önnur er efst á síðunni og er inn í rútunni. 

Þar sést hvar Didda og Emma sitja hlið við hlið, mamma og Rakel leikskólakennari 

eru að hjálpa krökkunum að koma sér fyrir. Á neðri myndinni sést rútan frá hlið 

keyrandi á vegi. Skilti er við veginn sem stendur á „sveitin“). 

 

Bls 4 

Rútan keyrði lengi, lengi. Langt, langt upp í sveit. Stundum leiðist manni að sitja 

lengi í bíl. Þess vegna tók Rakel leikskólakennari með sér gítar.  

-Hvaða lag eigum við að syngja? spyr Rakel krakkana. 

-Ég vil syngja prumpulagið! segir Didda og flissar. Svo syngja allir saman í kór. 

Meira að segja mamma. 

... og kallinn prumpar svooonaaa. Syngja allir og prumpa með munninum. 

-HÉRNA ER ÞAÐ!! öskrar Didda þegar hún tekur eftir sveitabæ í fjarska. Rútan 

stoppar og allir fara út. (4) 

(4. mynd: Hér sést inn í rútuna, þar sem Rakel leikskólakennari situr fremst með gítar 

í hönd. Didda, Emma og Rakel eru að prumpa með munninum). 

 

Bls 5 

Glaðlegur bóndi tekur á móti krökkunum.  

Góðan daginn krakkar. Ég heiti Hrólfur og bý hér á Hænustöðum! Velkomin í 

sveitina. 

Í sömu andrá áttar mamma sig á því að Doddi er HORFINN.  

-Hvar er Doddi?!? kallar mamma yfir hópinn. (5) 
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(5. mynd: Lítil mynd er efst á síðunni af Hrólfi þar sem hann stendur og vinkar. Á 

neðri myndinni eru Hrólfur, mamma og Rakel áhyggjufull á svip og nokkrir krakkar 

standa hjá þeim. Rútan sést í bakgrunni). 

 

Bls 6 

-Hann er þarna hjá bænum, segir eitt barnið. 

-Vá ljón! segir Doddi og horfir inn um gluggann á bænum. 

-Þetta er ekki ljón, segir Didda. 

-JÚ VÍST! hrópar Doddi. 

-Þetta er hundurinn minn hann Lubbi, segir Hrólfur bóndi og hlær. 

En jæja, þið komuð ekki alla þessa leið til þess eins að skoða gamlan lúinn hund. 

Komið heldur með mér út í fjárhús. (6) 

(6. mynd: Doddi stendur og horfir inn um glugga á bænum á hundinn hans Hrólfs, 

sem setur loppurnar á rúðuna. Mamma, Hrólfur og nokkur börn standa í fjarlægð). 

 

Bls 7 

Bóndinn gengur með krökkunum að fjárhúsinu. Þar koma þau að stórgrýttum vegi.  

-Ég held að hjólastóllinn þinn komist ekki þennan veg, segir mamma. 

      Krakkarnir koma með ýmsar hugmyndir um það, hvernig Didda eigi að komast í 

fjárhúsin. (7) 

 

(7. mynd: Þessi mynd nær yfir alla blaðsíðuna. Mamma, Hrólfur, Didda og nokkur 

börn standa hjá stórgrýtta veginum. Fjárhúsið sést við enda vegarins).  
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Bls 8 

Á Hrólfur ekki hest, þá gæti hún farið á hestbaki, stingur einn strákurinn upp á. 

-Já eða að það kæmi þyrla og myndi fljúga með hana í bandi yfir til kindanna, segir 

eitt barnið og fer að hlæja. 

-Kannski get ég bara farið á hestbak á einhverjum af YKKUR? segir Didda. 

-Já, góð hugmynd, segir Hrólfur og gengur með Diddu á bakinu yfir stórgrýtta 

veginn.(8) 

(8. mynd: Lítil mynd er efst á síðunni af barni, sem er að tala og úr munni þess er 

mynd af “talblöðru”. Inn í talblöðrunni er mynd af þyrlu og neðan úr þyrlunni 

hangir Didda úr spotta). 

 

Bls 9 

Þegar í fjárhúsin er komið þá sest Didda í heyið. Hrólfur bóndi nær í nokkur lömb og 

sýnir krökkunum. Flekkótt lamb kemur rakleiðis til Diddu. Hún tekur það í fangið og 

klappar því. Allir krakkarnir setjast niður í heyið og knúsa lömbin til skiptis. 

-OJJJ, lambið kúkaði á mig! Gargar Emma og geiflar sig alla í framan. 

Krakkarnir hlæja og Hrólfur bóndi þurrkar skítinn af með heytuggu. (9) 

(9. mynd: Didda og Emma sitja hlið við hlið í heyi. Didda heldur á flekkóttu lambi, 

sem er að skíta á höndina á Emmu). 

 

Bls 10 

Því næst fara allir krakkarnir að kíkja á hestana. Hrólfur býður þeim sem vilja að fara 

á hestbak. Hann teymir undir þeim. Krakkarnir skiptast á um að sitja hestinn. Sumir 

er hræddir. Öðrum finnst rosalega gaman. Didda ljómar öll þegar hún er komin á bak.  

-Hvað heitir hesturinn? spyr Didda Hrólf. 
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-Hann heitir Blesi. 

-Blesi? það er skrítið nafn, segir Didda. 

-Já það er vegna þess að hann er með svona blesu, segir Hrólfur og lyftir toppinum 

á hestinum til þess að sýna krökkunum blesuna. (10) 

(10. mynd: Didda situr á Blesa og Hrólfur er að lyfta toppinum á Blesa upp. Rakel, 

mamma og krakkarnir standa í kring). 

 

Bls 11 

 -Jæja krakkar, nú er kominn tími til að fara heim, segir Rakel leikskólakennari. 

Didda verður leið. Hún vill ekki kveðja Blesa. Hún kyssir hann rembings kossi og 

heldur í rútuna.(11) 

(11. mynd: Kringlótt mynd af Diddu að kyssa hestinn). 

 

Bls 12 

Þegar heim er komið segja Didda og Doddi pabba frá því sem gerðist í sveitinni. 

-Pabbi, mig langar í hest! segir Didda. 

-Nú og hvar ætlar þú að hafa hann? svarar pabbi hissa. 

-Við getum bara haft hann út á svölum eða eitthvað! 

       Mamma og pabbi líta á hvort annað og fara að skellihlæja. (12) 

(12. mynd: Mamma, pabbi, Doddi og Didda eru hlæjandi. Talblaðra með mynd af 

hesti úti á svölum er fyrir ofan höfuðið á Diddu). 
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