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Ágrip     

Viðfangsefni þessarar rannsóknar var að kanna birtingamyndir fötlunar og fatlaðs fólks í 

íslenskum barna- og unglingabókum. Ritgerðin er á sviði fötlunarfræða og byggir á 

niðurstöðum innihalds- og þemagreiningar á fjörtíu íslenskum barna- og unglingabókum sem 

gefnar voru út á tímabilinu 1780 til 2010 þar sem fötlun kemur við sögu. Rannsókninni var 

ætlað að varpa ljósi á og leita svara við hvernig fötlun og fatlað fólk birtist í íslenskum barna- 

og unglingabókum fyrr og nú, hvaða sjónarhorn og skilning á fötlun og fötluðu fólki er þar að 

finna, og hvernig umfjöllun um fötlun hefur þróast og breyst á því tímabili sem rannsakað 

var. Greiningin var unnin út frá  sjónarhorni fötlunarfræðanna, þeim margbreytilega  skilningi 

á fötlun sem þar er fjallað um og rýnt í hvort og hvernig þessi skilningur birtist í bókunum. 

Jafnframt var skoðað hvaða staðalmyndir af fötluðu fólki væri þar að finna. Birtingamyndir 

fötlunar voru í meginatriðum í samræmi við þann marbreytilega skilning sem er að finna 

innan fötlunarfræða. Frásögn í anda trúarlegra sjónarhorna var sjaldgæfust. Sá skilningur 

sem oftast birtist var annarsvegar læknisfræðilegt sjónarhorn á fötlun sem afbrigðileika eða 

galla á einstaklingnum svo og það viðhorf að fötlunin fæli í sér harmleik. Hins vegar voru 

félagsleg sjónarhorn víða ríkjandi og kom sá skilningur á fötlun og fötluðu fólki oft fyrir í þeim 

bókum sem rannsakaðar voru, einkum nýrri bókunum. Niðurstöður bentu til þess að 

staðalímyndir um fötlun í barna- og unglingabókum séu samhljóma þeim sem finna mátti 

almennt í samfélaginu á hverjum tíma. Niðurstöðurnar bentu einnig til þess að átt hefði sér 

stað hægfara en merkjanleg þróun í afstöðu og umfjöllun um fötlun og fatlað fólk í íslenskum 

barna- og unglingabókum og virtist hún í flestum atriðum í samræmi við breytt hugarfar og 

samfélagslegan skilning á fötlun og aðstæðum fatlaða fólks. Niðurstöður rannsóknarinnar 

eru í samræmi við svipaðar erlendar og innlendar rannsóknir. 
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Abstract  

This MA thesis focuses on the images of disability and disabled people in Icelandic literature 

for children and youth. In all 40 books published between 1780 and 2010 were selected for 

analysis with the aim to answer how disability is presented. The study was carried out in year 

2013 and 2014. The method of analysis was content analysis. The goal of the study was to 

examine the understanding and representation of disability presented in the stories, if and 

what stereotypes were present, and what roles were allocated to disabled characters. The 

books were also analysed in order to examine how discussion and presentation of disability 

had developed can changed over the years and a historical view of the development of 

understanding of disability. Findings indicate that the stereotypical presentation within the 

books reflects those in society at large. Most of the classical historical understanding of 

disability can be found in the books and there is a historical development towards a more up 

to date view of disability as time goes by. The findings are similar to those of international 

studies of disability in children’s literature. 
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Formáli  

Þessi ritgerð er lokaverkefni mitt til meistaraprófs í fötlunarfræðum við Félags- og 

mannvísindadeild Háskóla Íslands og metin til 30 ECTS eininga. Hún var samin veturinn 2013–

2014 og á haustmisseri 2014 undir handleiðslu dr. Hönnu Bjargar Sigurjónsdóttur, dósents í 

fötlunarfræðum við Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands, en einnig á lokastigum 

vinnuferlisins undir handleiðslu og ráðgjöf dr. Rannveigar Traustadóttur, prófessors í 

fötlunarfræðum við Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands, og kann ég þeim bestu 

þakkir fyrir styrkan stuðning og verðmæta leiðsögn við úrvinnslu verkefnisins. 

Þegar kom að því að leita fanga varðandi val á viðeigandi barna- og unglingabókum 

naut ég dyggrar aðstoðar starfsfólks Borgarbókasafns Reykjavíkur auk þess sem ég þáði 

margvíslegar ábendingar frá höfundunum sjálfum, en ekki síður frá fræðimönnum, hvort sem 

var á sviði íslenskra bókmenntafræða eða fötlunarfræða. Kann ég öllu þessu fólki hinar bestu 

þakkir fyrir ómetanlega aðstoð.  

Þá vil ég ekki síst þakka sonum mínum, Jóni Hirti Brjánssyni og Gunnari Óla 

Dagmararsyni, fyrir yfirlestur og þrotlausa hlustun, góðar ráðleggingar varðandi málfar og 

framsetningu texta, og ekki síður fyrir dyggan stuðning, óbilandi trú á mér, endalaus 

hvatningarorð og óþrjótandi þolinmæði í minn garð meðan á námi og skrifum stóð.  

Það er ósk mín og von að umfjöllunarefni ritgerðarinnar megi nýtast öllum þeim sem 

meta gildi barna- og unglingabókmennta mikils og geti auk þess haft æskileg áhrif til 

framtíðar litið og vakið til meðvitundar um mikilvægi þess hvaða skilaboð barnabækur senda 

ungum lesendum um fötlun og fatlað fólk. 

Ég vona einnig að viðfangsefnið veki þá, sem umgangast börn og unglinga eða skrifa 

fyrir þann hóp lesenda, til umhugsunar um mikilvægi þess að sýna sem fjölbreyttasta og 

raunsæjasta mynd af samfélagi manna. 
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1  Inngangur 

Í eftirfarandi ritgerð er greint frá framkvæmd og niðurstöðum rannsóknar á birtingar-

myndum fötlunar og fatlaðs fólks í íslenskum barna- og unglingabókmenntum. Hér er 

um að ræða eigindlega rannsókn sem byggist á innihaldsgreiningu á 40 íslenskum barna- og 

unglingabókum. Rannsóknarspurningarnar eru þrjár: 

1. Hvaða sjónarhorn og skilningur á fötlun og fötluðu fólki birtist í íslenskum barna- 
og unglingabókmenntum? 

2. Hvaða staðalímyndir er að finna og hvernig birtast þær í íslenskum barna- og 
unglingabókmenntum og í hvaða hlutverkum eru fatlaðar sögupersónur? 

3. Hvernig hefur umfjöllun um skerðingar og fötlun þróast og breyst frá upphafi 
íslenskrar barna- og unglingabókaútgáfu til ársins 2010? 

   

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á efninu, hvort sem um er að ræða innlendar eða 

sambærilegar erlendar rannsóknir. Rannsókninni er ætlað að auka þekkingu okkar á innihaldi 

þess lesefni sem í boði er fyrir íslensk börn og ungmenni. Með auknum skilningi á mikilvægi 

jákvæðrar og trúverðugrar birtingarmyndar á fötlun og fötluðu fólki í barna- og unglinga-

bókmenntum og með almennri vitund um það að hvorki beri að viðhalda né skapa 

neikvæðar staðalímyndir, stuðlum við að betra samfélagi fyrir alla, fatlað fólk og aðra.  

1.1 Rannsóknin í hnotskurn 

Markmið rannsóknarinnar var að athuga hvaða afstaða til fötlunar og fólks með skerðingu 

birtist í íslenskum barna- og unglingabókmenntum og hvernig hún hefur speglast í 

uppbyggingu og efnisvali innan bókmenntagreinarinnar frá upphafi til ársins 2010, en þá er 

yngsta bókin sem skoðuð var gefin út. Einnig lék mér forvitni á að vita hversu algengt  er að 

fjalla um fötlun og skerðingar í tiltekinni bókmenntagrein, hvaða skerðingar og fötlun verða 

helst fyrir valinu og á hvaða hátt fjallað er um hvort tveggja.  

  Fjörutíu íslenskar barna- og unglingabækur sem eiga það sameiginlegt að fjalla á einn 

eða annan hátt um sögupersónu með eina eða fleiri skerðingar voru greindar með innihalds-

greiningu og einfaldri þemagreiningu. Niðurstöður sýna að þótt jákvæð þróun verði í 

umfjöllun um fötlun og fatlað fólk í íslenskum barna- og unglingabókmenntum eftir því sem 

nær dregur nútímanum, þá virðast birtingarmyndir sögupersóna að mestu í samræmi við 
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staðalímyndir samfélagsins á hverjum tíma. Einnig má glöggt greina ný viðhorf til fötlunar 

eftir því sem hugsunarháttur og afstaða samfélagsins til fötlunar og fatlaðs fólks breytist.  

1.2 Bakgrunnur rannsóknar  

Rannsóknir um fötlun í barna- og unglingabókmenntum eru tiltölulega fáar og við leit fannst 

einungis ein innlend rannsókn um efnið, rannsókn þeirra Hönnu Bjargar Sigurjónsdóttur og 

Guðrúnar Steinþórsdóttur (2013). Sú umfjöllun vakti áhuga minn og varð meðal annars ein af 

ástæðum þess að ég kaus að rannsaka þetta efni.   

Áhugi minn á efninu er þó fyrst og fremst tvíþættur og á sér langa sögu. Hann byggist 

annars vegar á áralangri reynslu af starfi með fötluðu fólki og að málefnum tengdum fötlun, 

einkum málefnum fatlaðra barna, og hins vegar almennum áhuga á bókmenntum, ekki síst 

barna- og unglingabókmenntum. Hvort tveggja varð til að kveikja löngun til að skoða samspil 

þessara tveggja þátta. Þá tel ég að í ljósi þess að þetta svið fötlunarfræða hefur lítið verið 

kannað hér á landi og einnig vegna þess hve mikil áhrif lesefni fyrir börn og unglinga getur 

haft á lesendurna, þá sé ástæða til að skoða hvað sé í boði í þessum efnum. Í upphafi 

rannsóknar voru valdar 40 íslenskar barna- og unglingabækur sem eiga það sameiginlegt að 

fjalla á einn eða annan hátt um sögupersónu með eina eða fleiri skerðingar.  

  Ég komst fljótt að því að innlendar bækur þeirrar tegundar sem um ræðir, þar sem ein 

eða fleiri sögupersónur höfðu andlega eða líkamlega skerta getu, voru ekki margar. Því ákvað 

ég í upphafi verks að verða mér úti um allar íslenskar barna- og unglingabækur frá upphafi 

barnabókaútgáfu á Íslandi til ársins 2010 þar sem á einn eða annan hátt er getið um fólk með 

skerðingar eða fatlað fólk og rannsaka sem flestar þeirra svo að rannsóknargögnin yrðu bæði 

sem fjölbreyttust og marktækust. Bækurnar eru nánast eins mismunandi að gerð og lengd og 

þær eru margar. Þær eru allt frá því að vera ætlaðar leikskólabörnum upp í það að vera 

skrifaðar fyrir elsta stig grunnskóla. Þar er að finna léttlestrarbækur, ætlaðar þeim sem eru 

að byrja að æfa sig í lestri, myndabækur sem fyrst og fremst reiða sig á myndefnið til að 

koma boðskap sínum til skila eða bækur án mynda, en með þéttum texta, ætlaðar unglingum 

sem hafa náð góðu valdi á lestri. Útgáfa umræddra bóka spannar tímann frá upphafi 

barnabókaútgáfu á Íslandi, árið 1780, til ársins 2010 þegar yngsta bókin sem fjallað er um 

kom út. Eðli málsins samkvæmt er sveitin sögusvið elstu sagnanna, en eftir því sem nær 

dregur nútímanum gerast þær yfirleitt í þéttbýli, þorpum og bæjum landsins. 
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1.3 Tildrög rannsóknar  

Með því að takast á við umrætt verkefni, tvinnaði ég saman tvö helstu áhugamál mín, 

bókmenntir og fötlunarfræði. Þannig gat ég rýnt í innihald og boðskap tiltekins bókmennta-

verks frá sjónarhorni fötlunarfræða og jafnframt kannað hversu greiðan aðgang íslensk börn 

og unglingar eiga að lesefni þar sem þau geta auðveldlega samsamað sig andlegum eða 

líkamlegum aðstæðum sögupersónanna.  

  Í margra ára starfi mínu með grunnskólabörnum með mismunandi getu eða þroska, tel 

ég mig hafa orðið þess áskynja hve nauðsynlega vantar lesefni og fyrirmyndir fyrir þann hóp 

barna sem víkja á einn eða annan hátt frá því almenna. Mig langaði þess vegna frá upphafi til 

að komast að því hver staðan væri í íslenskum barna- og unglingabókmenntum hvað þetta 

varðar og varpa ljósi á það hver íslenskur veruleiki er í þessum efnum. Það er einlæg skoðun 

mín að öll börn og allir unglingar eigi að geta lesið um jafnaldra eða aðra þá sem eru í 

svipuðum aðstæðum og þau sjálf og fundið samsömun við eigin aðstæður. Þannig á 

viðkomandi að geti speglað sig í raunveruleika sögupersónanna, nýtt sér hann til að víkka 

sjóndeildarhringinn og öðlast innsýn í veruleika barna sem búa við ólíkar aðstæður.  

  Rannsóknin fjallar um birtingarmyndir fötlunar og fatlaðs fólks í íslenskum barna- og 

unglingabókmenntum. Í því skyni skoðaði ég hvernig íslenskir barna- og unglingabóka-

höfundar hafa fjallað um fötlun og skerðingar í verkum sínum frá upphafi barnabókaútgáfu á 

Íslandi allt til okkar daga og hvenær slík umfjöllun átti sér fyrst stað. Auk þess skoðaði ég 

hvaða tegundir skerðinga hafa helstar orðið fyrir valinu, hvernig þær eru kynntar, hvaða 

hlutverki þær gegna í frásögninni og hverjar birtingarmyndir þeirra eru.  

  Þá skoðaði ég birtingarmyndir einstaklinga með skerðingu í umræddri bókmenntagrein 

og það hlutverk sem þeir gegndu í hverju tilviki fyrir sig. Einnig skoðaði ég kynja- og 

aldursskiptingu sögupersónanna, hvaða skilaboð má lesa í íslenskum barna- og 

unglingabókmenntum varðandi skerðingar og fatlað fólk á mismunandi tímum, hvernig sú 

umfjöllun hefur þróast í tímans rás og hvernig tilteknar bækur dreifast yfir ákveðið tímabil 

útgáfu á Íslandi. Að lokum kynnti ég mér erlend fræðaskrif varðandi efnið, bar þau saman við 

sambærileg innlend greina- og bókaskrif og athugaði hvernig mismunandi skerðingar eru 

nýttar í textum og þá í hvaða tilgangi hverju sinni.  
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1.4 Mikilvægi rannsóknar 

Sérfræðingum ber saman um að sögupersónur í bókmenntum geta verið framúrskarandi 

fyrirmynd fyrir ung börn (Kimmel, 1970; Tare, Chiong, Ganea og DeLoache,  2010). Því veita 

greiningar á barnabókmenntum, sem draga upp myndir af skerðingum, dýrmætar 

upplýsingar til allra sem umgangast börn. 

Barna- og unglingabókmenntir eru stór þáttur í menningu okkar. Börn og unglingar 

lesa sér ennþá til ánægju og fróðleiks þótt stöku sinnum verði þær raddir nokkuð háværar 

sem telja yndislestur ungmenna fara þverrandi í offramboði samtímans á afþreyingu. Öðru 

hvoru geysast fram á ritvöllinn höfundar sem njóta gríðarlegra vinsælda eða að tiltekin 

ritverk verða feiknarvinsæl. Slíkir höfundar slíkra bóka öðlast mikið vald sem einkum er fólgið 

í þeim möguleika að komast í kjöraðstöðu þess sem getur haft mikil áhrif á menn og málefni.  

Börn og unglingar eru jafnan áhrifagjarnir neytendur og því tiltölulega auðvelt að 

móta skoðanir þeirra og lífssýn frá ungaaldri (Thicault, e.d.). Mikilvægi framboðs, fjölbreytni 

og gæða þess efnis sem lesendum stendur til boða er því mikið og þess vegna er einnig 

mikilvægt að rannsaka hvernig þeim þáttum er í raun háttað. Lesendahópurinn er jafnframt 

mismunandi og margbreytilegur og þarfir hans ólíkar í samræmi við það.  

Flestir hafa þörf fyrir að spegla sig í raunveruleika annarra eða hafa gott af því að 

víkka sjóndeildarhring sinn og auka þroskann með því að kynnast reynsluheimi annarra. Því 

er mikilvægt að bækur fjalli um margbreytileika lífsins en byggi ekki á einföldum og oft illa 

ígrunduðum staðalímyndum (Thicault, e.d.). Mikilvægi rannsóknarinnar er einkum fólgið í að 

skoða hvaða skilaboð íslenskar barna- og unglingabókmenntir senda lesendum sínum 

varðandi fötlun og skerðingar hvernig sú umfjöllun hefur þróast í tímans rás, en ekki síst ef 

hún má verða til þess að vekja höfunda til vitundar um mikilvægi vandaðrar og trúverðugrar 

umfjöllunar í íslenskum barna- og unglingabókmenntum, þar sem fjölbreytni og margbreyti-

leiki mannlífsflórunnar er hafður að leiðarljósi í vali á efni og umfjöllun.  

1.5 Hugtakanotkun 

Í ritgerðinni er gerður greinarmunur á orðunum skerðing (e. impairment) og fötlun (e. 

disability). Í daglegu tali er þessi aðgreining ekki gerð, heldur er hugtakið fötlun notað sem 

samheiti yfir margvíslegar skerðingar.  
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1.6 Uppbygging ritgerðar  

Að loknum inngangi verður gerð grein fyrir fræðilegum bakgrunni ritgerðarinnar og skiptist 

sá kafli í fjóra undirkafla. Í fyrsta hluta eru helstu hugtök og inntak fötlunarfræða útskýrð. Í 

öðrum og þriðja hluta verður gerð grein fyrir ólíkum sjónarhornum innan fötlunarfræða sem 

hvert um sig lýsa ákveðnu viðhorfi til skerðinga og fötlunar. Læknisfræðilegum sjónarhornum 

á fötlun  eru gerð skil og á sambærilegan hátt einnig félagslegum sjónarhornum. Loks er í 

fjórða hluta fjallað um staðalímyndir fötlunar og fatlaðs fólks  

Í þriðja kafla er rakin saga barna- og unglingabókaútgáfu á Íslandi frá upphafi allt til 

ársins 2010, birt ágrip af sögu og farið yfir upphaf og þróun í umfjöllun um fötlun í íslenskum 

barna- og unglingabókum. Þá er yfirlit yfir nokkrar innlendar og erlendar rannsóknir sem 

tengjast efni ritgerðarinnar. Fjallað er sérstaklega um eðli og áhrifamátt myndskreytinga í 

bókum með hliðsjón af þeirri birtingarmynd skerðinga, fötlunar og viðhorfs til 

minnihlutahópa sem gjarnan má lesa út úr myndmáli. Í lok kaflans eru skoðuð áhrif 

staðalímynda í barnabókum og áhrif staðalímynda á börn eftir aldursskeiðum. 

Fjórði kafli hefst á almennri umfjöllun um aðferðafræði eigindlegra rannsókna og lýsir 

þeirri aðferðafræði sem beitt var við úrvinnslu þessa verkefnis og framkvæmd hennar. Þar er 

einnig að finna markmiðið með rannsókninni og rannsóknarspurningarnar þrjár sem leitast 

verður við að svara síðar í ritgerðinni. Í kaflanum má lesa fræðilega umfjöllun um 

aðferðafræði innihaldsgreiningar (e. content analysis), birt er greining gagnanna og lýst 

hvernig staðið var að þeirri greiningu.  

Niðurstöðukaflarnir eru þrír. Í þeim fyrsta verður fjallað um birtingarmyndir fötlunar í 

íslenskum barna- og unglingabókum og hvernig þær samræmast hinum margvíslegu 

sjónarhornum innan fötlunarfræða. Í öðrum kafla er skoðað hvernig staðalímyndir um fötlun 

og fatlað fólk birtast í umræddum bókum og hlutverk fatlaðra sögupersóna kannað. Í þriðja 

og síðasta niðurstöðukaflanum er athugað hvort átt hefur sér stað þróun í umfjöllun um 

fötlun og skerðingar frá upphafi íslenskrar barna- og unglingabókaútgáfu til ársins 2010. 

Ritgerðinni lýkur á lokaorðum og heimildaskrá. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Sjónarhorn og sýn á fötlun 

Í þessum kafla er hugmyndafræðin að baki fötlunarfræðum útskýrð, fjallað um megininntak 

og umfang fræðigreinarinnar og skoðað fyrir hvað hún stendur og hvar henni sleppir. Einnig 

verður sagt frá helstu sjónarhornum innan fötlunarfræða og staðalímyndum fötlunar og 

fatlaðs fólks gerð skil. 

2.1.1 Hvað eru fötlunarfræði? 

Ritgerðin er skrifuð innan fræðigreinar fötlunarfræða. Hún vísar meðal annars til hinna 

margvíslegu og mismunandi sjónarhorna sem uppi hafa verið eða eru ríkjandi innan 

fræðanna og varða fötlun og fatlað fólk. Í inngangi bókarinnar Fötlunarfræði: Nýjar íslenskar 

rannsóknir kemst ritstjóri bókarinnar, Rannveig Traustadóttir, svo að orði: 

Fötlunarfræði er ung fræðigrein sem vaxið hefur hratt á undanförnum árum. 

Fræðileg þróun á þessu sviði endurspeglar vaxandi áhuga á fötlun sem samfélags-

legu fyrirbæri og mikilvægum þætti í lífi okkar allra, enda líta fræðimenn í 

auknum mæli á fötlun sem verðugt viðfangsefni. (Rannveig Traustadóttir, 2003b 

bls. 9)  

Fötlunarfræði beinist fyrst og fremst að rannsóknum á fötlun sem félagslegu, menningarlegu 

og pólitísku fyrirbæri í stað þess að líta á hana frá sjónarhóli klíniskrar læknisfræði eða 

þjálfunar. Fötlunarfræði beina athyglinni að því hvernig fötlun er skilgreind og kynnt í 

samfélaginu, þar sem fræðigreinin hafnar því viðhorfi að fötlun sé skerðing sem takmarkar 

athafnir einstaklingsins. Frá sjónarhorni fötlunarfræða er fötlun því ekki eiginleiki eða 

einkenni einstaklings eða hans persónulega vandamál sem fyrst og fremst ber að laga eða 

lækna svo að viðkomandi falli betur að kröfum umhverfis eða samfélags. Í stað þess er fötlun 

huglægt fyrirbrigði sem finnur sér farveg og merkingu í félagslegu og menningarlegu 

samhengi.  

Arlene S. Kanter (2011), prófessor við Syracuse-háskóla í Bandaríkjunum, segir að 

fötlunarfræði sé lifandi og margþætt fræðigrein og gjarnan grundvöllur margvíslegra 

fræðilegra rannsókna. Hún sé ekki ein fræðigrein né feli hún í sér skuldbindingar um að 
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aðhyllast aðeins eina tiltekna kenningu, sýn, eða nálgun á fræðin eða þekkingu á fötlun. Hins 

vegar bjóði hún, sem nýtt fræðasvið, upp á nýja leið til að nálgast og skoða fötlun sem 

félagslegt fyrirbæri. Fötlunarfræði er því að hennar dómi þverfaglegt fræðasvið sem nær yfir 

fjölbreytta þætti mannlegrar hegðunar og samskipta og skarast á við ótal aðrar fræðigreinar 

sem láta sig varða manneskjur og margvíslega og mismunandi hegðun og útlit þeirra. Kanter 

nefnir til dæmis fræðigreinar eins og félagsfræði, bókmenntir, stjórnmálafræði, lögfræði, 

hagfræði, menningarfræði, mannfræði, landafræði, heimspeki, guðfræði, kynjafræði, 

þjóðfræði, fjarskipti og fjölmiðlafræði, arkitektúr og listir. Hún bendir á að fötlunarfræðin nái 

yfir fjölbreyttan hóp fólks, svo sem blinda og heyrnarskerta einstaklinga, fólk sem noti 

hjólastóla eingöngu eða að hluta, fólk haldið langvarandi líkamlegum og/eða andlegum 

frávikum, einstaklinga með skerta námsgetu eða fólk með geðrænar fatlanir (Center on 

Human Policy, Law, and Disability Studies., e.d.).  

Allir þessir hópar eða einstaklingar innan þeirra hafa mismunandi lífsreynslu og líta 

þar af leiðandi ólíkum augum á skerðingar. Samt sem áður búa viðkomandi við sameiginlega 

skilgreiningu samfélagsins á fötlun, það er að segja þá sýn að skerðingin sé talin fötlun 

fremur en að aðstæður og umhverfi skapi fötlun þeirra. Af því leiðir að meirihluti 

samfélagsins eða þeir sem teljast ófatlaðir álíta það siðferðislega og samborgaralega skyldu 

sína að laga þann fatlaða að umhverfi sínu fremur en laga umhverfið að honum eða breyta 

eigin afstöðu til fötlunar.  

Kanter (2011) bendir jafnframt á að það megi einnig skilgreina fötlunarfræði með því 

að lýsa hvað þau séu ekki. Þau eru ekki umfjöllun um heppileg lyf, gagnlega endurhæfingu, 

nauðsynlega sérkennslu, leiðréttingu á líkama og sál, iðjuþjálfun, sjúkraþjálfun, þroskaþjálfun 

eða læknisfræðilega íhlutun í líf fólks sem oftar en ekki er gert að vandamáli eða frávikum 

þar sem hinar ýmsu starfstéttir eru kallaðar til aðstoðar við að fyrirbyggja eða meðhöndla 

fötlun.  

   Kanter (2011) segir einnig að þó að fræðimenn á sviði fötlunarfræða séu almennt 

sammála um að fatlað fólk sem minnihlutahópur mótist af reynslu sinni  innan samfélagsins, 

eru þeir þó um fátt annað sammála. Sem dæmi skoða sumir þeirra fötlun út frá menningu og 

sjálfsmynd viðkomandi, en aðrir sjá fötlun sem félagslega mótað fyrirbrigði. Þá eru til þeir 

fræðimenn sem stunda rannsóknir á sviði fötlunarfræða sem nota mismunandi hugtök yfir 

einstaklinga sem rannsóknirnar ná til. Bent er á að orðið fatlaður dragi athyglina að tiltekinni 
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fötlun einstaklingsins; dragi athyglina að einstaklingi með skerðingu þannig að hugtakið eitt í 

tungumálinu endurspegli að fötlun lýsi sjálfsmynd viðkomandi og skilgreini hann sem 

manneskju. Einstaklingurinn fær því stimpilinn fatlaður (andlega fatlaður, andlega veikur og 

svo framvegis) og öll athygli beinist að því hvernig fötlunin er skilgreind. Sú skilgreining er 

ýmist smíðuð af fólki sem heyrir eða heyrir ekki undir þessa lýsingu.  

„Fræðileg sjónarhorn innan fötlunarfræðanna eru raunar fjölmörg og straumar innan 

fræðigreinarinnar hafa legið í ýmsar áttir“ (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson 

og Kristín Björnsdóttir, 2013, bls. 10). Hér á eftir verður fjallað um hinar ýmsu stefnur og 

sjónarhorn sem sett hafa verið fram til skýringar á fötlun og aðstæðum fólks með skerðingar  

2.1.2 Læknisfræðileg sjónarhorn á fötlun 

Elsta sýn á skerðingar og fötlun í vestrænni menningu má rekja til þess sem nefnt hefur verið 

trúarsjónarhorn. Þær hugmyndir má rekja til Forn-Grikkja og Rómverja sem lögðu mikið upp 

úr andlegu og líkamlegu atgervi manna. Fötluðum hvítvoðungum var gjarnan komið fyrir við 

fæðingu, annaðhvort með því að deyða þá eða bera út. Í samfélögum Evrópubúa var leitað 

skýringa í trúnni og talið að fötlun væri refsing almættisins fyrir syndir feðranna. Viðkomandi 

væri annaðhvort umskiptingur eða jafnvel afkvæmi kölska (Eva Þórdís Ebenezersdóttir, 

2013). Þessa afstöðu var ekki síður að finna hér á landi en erlendis. Með trúarlegum 

skýringum var ábyrgðinni varpað á herðar fjölskyldu viðkomandi og samfélagið firrti sig þar 

með samábyrgð og samfélagslegri þátttöku. Neyddist fjölskyldan til að bregðast skyldu sinni, 

var aðeins um að ræða að leita náðar hjá klaustrum og fátækraspítölum (Barnes 1991; 

Snyder og Mitchell, 2006).  

  Á miðöldum tóku menn að tengja dulúð og hræðslu við sum líkamseinkenni 

skerðinga. Gjarnan var þá um konur að ræða sem álitið var að væru nornir sem byggju yfir 

kynngimögnun og ómennskum krafti, slíkum voðakvendum sem stunduðu galdraiðju yrði að 

farga og því voru þær margar brenndar á báli (Barnes, 1991). Í trúartextum má þó finna bæði 

jákvæðar og neikvæðar lýsingar á fólki með skerðingar og ræðst það ekki síst af því hvernig 

textinn er túlkaður eða hann skilinn. Enn má finna samfélög manna sem álíta að reiði Guðs 

eða velþóknun hans, allt eftir því hvað við á hverju sinni, stýri því hvort barn fæðist með eða 

án skerðinga og að fatlaður einstaklingur geti yfirstigið fötlun sína með því að rækja Guð sinn 

(Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín Björnsdóttir, 2013).  
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Á 17., 18. og 19. öld, þegar læknavísindi nýaldar ruddu sér til rúms og skipuðu æ 

stærri þátt í lífi manna, urðu læknisfræðileg sjónarhorn, einnig nefnd gallasjónarhorn, 

ríkjandi skilgreining á fötlun (sjá Rannveig Traustadóttir 2003a, 2006b). Það er einnig það 

sjónarhorn eða sú afstaða til fötlunar sem lengst af hefur ráðið ríkjum í samfélagi manna um 

allan heim og gerir án ef enn. Allar stéttir innan fræðasamfélaga hafa aðhyllst þetta 

sjónarhorn og nær útilokað aðra möguleika. Jafnvel félagsvísindin hafa á mismunandi tímum 

tileinkað sér þennan skilning. Þó að nú séu áratugir liðnir síðan aðrar kenningar voru kynntar 

til sögunnar, virðist læknisfræðilega sjónarhornið enn býsna lífseigt sem meginsýn á fötlun 

(Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín Björnsdóttir, 2013). 

Læknisfræðileg sjónarhorn miða að því að útskýra fötlun sem andstæðu þess eðlilega 

og þá jafnframt þess heilbrigða. Það ýtir undir að skerðingar séu líkamlegir og andlegir gallar 

sem beri að færa nær því almenna. Um sé að ræða óheilbrigt og óeðlilegt ástand sem beri að 

leiðrétta eða laga og er það meginnálgun hins læknisfræðilega skilnings hvað varðar 

skerðingar og aðstæður fólks með fötlun. Til að slík nálgun beri sem mestan árangur þarf að 

greina frávikin, hvort sem um er að ræða andleg og/eða líkamleg frávik. Leiðréttingin eða 

viðbrögðin eru oftast í formi kennslu, meðferðar, lækningar, endurhæfingar eða umönnunar. 

Ástand og aðstæður hins fatlaða einstaklings er talinn harmleikur og skerðing á líkamlegri og 

andlegri getu ástæða allra erfiðleika í daglegu lífi þess sem um ræðir (Drake, 1999; Goodley, 

2011; Linton, 2005).  

Miklu fé er varið til læknisfræðilegra rannsókna og mikið starf af hendi innt á því sviði 

svo að hugsanlega megi fækka fæðingum fatlaðra barna. Reglur samfélagsins eru á margan 

hátt þess eðlis að þær hvetja til læknisfræðilegrar skilgreiningar á fötlun. Læknisfræðileg 

sjónarhorn ýta undir þá skoðun að fatlað fólk sé minnimáttar og fórnarlömb ömurlegra 

aðstæðna. Almenningur stjórnast af „aumingjagæsku“ í garð fatlaðra einstaklinga og það 

viðhorf hefur áhrif á hinn fatlaða, skekkir sjálfsmynd hans og litar afstöðu hans til sjálfs sín 

(Rannveig Traustadóttir, 2006b). 

2.1.3 Fötlun sem harmleikur 

Hugmyndafræði harmleikssjónarhornsins er ævaforn og svipar að hluta til áðurnefnds 

gallasjónarhorns eða skarast að minnsta kosti við það. Þessari nálgun fylgir mikið safn 

neikvæðra hugmynda um fatlað fólk, sem verður þó hvort heldur sem er að teljast 
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ranghugmyndir og lítilsvirðandi fyrir fólk með skerðingar. Samkvæmt þessu sjónahorni eru 

viðkomandi álitnir illir, ljótir, syndugir, sjúkir, ómannlegir, dýrslegir, afbrigðilegir, 

ógnvekjandi, í eilífri bernsku, en einnig heilagir, saklausir, ávallt góðhjartaðir, eilíflega 

glaðlyndir og afdráttarlaust ófærir um að sjá fyrir sér. Öll þessi hlutverk kalla á einn eða 

annan hátt á viðbrögð samfélagsins. Þannig gegnir menning mikilvægu hlutverki við að skapa 

og viðhalda formgerð og félagslegum tengslum. Ofangreindar staðhæfingar vekja gjarnan 

sterk hughrif, svo sem sorg, vorkunn eða viðbjóð. Sjónarhorn harmleiksins kemur sterkt fram 

í alls kyns hindurvitnasögum og hjátrú. Þar er skerðingin jafnan ónáttúruleg og af hinu illa, 

furðuverk og undur sem er gjarnan tákngerð í skrímslum og yfirnáttúrulegum vættum 

(French og Swain, 2008; Hanna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 2013).   

Hugmyndafræði hins mannlega harmleiks er lífseigt sjónarhorn sem lifir hvað sterkast í 

tungutaki manna. Þannig er talað um „þjáningu“ fatlaðs fólks, viðkomandi er „fórnarlamb“, 

hann „stríðir“ við skerðingu og er „bundinn“ við hjólastólinn sinn. Oft er fatlað fólk auðkennt 

með skerðingu sinni og hún gerð að megineinkenni eða jafnvel eina einkenni einstaklingsins. 

Þannig er í daglegu tali gjarnan talað um fólk með sömu skerðingu sem ákveðinn einsleitan 

hóp manna, samanber „blindir“, „heyrnarlausir“, „þroskaskertir“ o.s.frv. Skilningur á 

skerðingu og fötlun endurspeglast í grundvallarviðhorfi manna til hvors tveggja (Goodley, 

2011; Hanna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 2013).  

Þegar fötlun er ekki skilin sem hluti af mannlegum margbreytileika heldur sem 

frávik frá því eðlilega og æskilega verður áherslan ekki á það að breyta 

umhverfinu heldur fólkinu og laga það að því almenna eða aðgreina það frá 

öðrum. (Hanna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 2013, bls. 15)  

2.1.4  Félagsleg sjónarhorn á fötlun 

Félagsleg sjónarhorn greinast í nokkur afmörkuð sjónarhorn eða líkön. Þau ganga mislangt í 

túlkun sinni á fötlun, allt eftir því hvar og hvernig þau hafa þróast. Öll félagsleg sjónarhorn 

eiga þó sameiginlegar ákveðnar grundvallarhugmyndir. Félagsleg skilgreining eða sjónarhorn 

greina sig fyrst og fremst frá læknisfræðilegum eða gallasjónarhornum. Þau urðu til sem 

andsvar við þeim síðarnefndu og eru því í eðli sínu andstæð sýn á orsakir fötlunar. 

Félagslegar kenningar eða sjónarhorn í fötlunarfræðum eru þó misjafnlega róttækar, en allar 
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leggja þær áherslu á efnahagslegar, umhverfislegar og menningarlegar hindranir í umhverfi 

fatlaðs fólks. Breska félagslega sjónarhornið verður að teljast ganga lengst í þeim efnum. 

      „Þekktast hinna félagslegu sjónarhorna á fötlun og jafnframt það umdeildasta er hið 

svonefnda breska félagslega líkan um fötlun (e. social model of disability),“ segir Rannveig 

Traustadóttir (2006b). Frá því að breska félagslega líkanið kom fyrst fram hefur það hlotið 

mikla athygli og umfjöllun fræðimanna um allan heim og jafnvel komið af stað hatrömum 

deilum innan fræðasamfélagsins. Þar hefur einkum verið um að kenna afdráttarlausri og 

byltingakenndri endurskilgreiningu á hugtökum og skilningi á fötlun og skerðingum. 

Hugmyndin að títtnefndu sjónarhorni á upphaflega rót sína að rekja til samtaka fatlaðs fólks í 

Bretlandi (UPIAS). Samtökin sendu frá sér yfirlýsingu árið 1976 sem átti eftir að vekja mikla 

athygli og marka tímamót í allri umræðu um fötlun „þar sem því er lýst yfir að fólk með 

skerðingar sé fatlað af samfélaginu og fötlun sé afleiðing þeirrar undirokunar sem einkennir 

tengslin milli fólks með skerðingar og annarra í samfélaginu“ (Rannveig Traustadóttir, 2006b, 

bls. 29). 

Athyglin beinist þar fyrst og fremst að áhrifum félagslegra þátta og mikilvægi 

umhverfisþátta í skilgreiningu á fötlun. Gerður er skýr greinarmunur á skerðingu og fötlun. 

Samkvæmt breska félagslega sjónarhorninu er skerðing líkamleg og takmarkar virkni 

einstaklingsins, en fötlun er aftur á móti þær félagslegu hindranir sem samfélagið getur bætt 

úr. Þessi hugmyndafræði er hornsteinn breska félagslega sjónarhornsins. Ein meginfullyrðing 

þessa sjónarhorns er sú að skerðing orsaki ekki fötlun og jafnframt að skerðing og fötlun sé 

ekki eitt og hið sama (Thomas, 2002).  

Samkvæmt skilningi breska félagslega líkansins orsakast fötlun ekki af erfiðleikum 

einstaklinga með líkamlegar, andlegar eða skynrænar skerðingar við að 

framkvæma ýmsar athafnir. Þess í stað er litið svo á að fötlunin sé afleiðing af 

fyrirkomulagi sem felur í sér félagslegar hindranir og takmarkar möguleika fólks 

með mismunandi skerðingar (félagslegar skerðingar leiða af sér fötlun). 

(Rannveig Traustadóttir, 2006b, bls. 29 )  

Um síðustu aldamót settu Swain og French (2000) fram ákveðna sýn á fötlun. Um er að ræða 

sjónarhorn sem spratt upp úr félagslega líkaninu og leggur megináherslu á menningartengda 

þætti á líf fatlaðs fólks og viðhorf til skerðinga. Þessa sýn eða skilning kölluðu þau jákvæða 



21 

 

líkanið/sjónarhornið (e. affirmative model). Þar er lögð áhersla á að losa sig við „harmleikja-“ 

eða „sorgarhugarfarið“ sem almenningur er gjarnan sagður hafa gagnvart fötluðu fólki, því 

slík nálgun sé ekki til þess fallin að ýta undir sterka sjálfsmynd fatlaðs fólks. Þau benda á að 

finna megi endalausar frásagnir í bókmenntum sem hamra á sorglegum staðalímyndum af 

vesalings fatlaða drengnum með hækjurnar eða vondu norninni með kryppuna. Niðurstöður 

rannsókna sýni einnig að það að vera fatlaður þurfi ekki að vera harmleikur en geti þvert á 

móti stuðlað að lífsfyllingu eða skapað lífsgæði og verðleika.  

Swain og French (2000) benda á að ekki sé óalgengt að menn telji fatlað fólk betur 

komið í gröfinni en að þurfa að lifa með fötlun sinni og minna þá aftur á að fatlað fólk geti og 

eigi að búa við lífsgæði. Þeir sem aðhyllast jákvæða sjónarhornið leggjast gegn 

fóstureyðingum í þeim tilgangi að fækka fæðingum fatlaðra barna. Þeir telja allt líf eiga 

fullkomlega rétt á sér og alla jafn réttháa í tilkalli sínu til þess.  

Swain og French (2000) tala um að erfitt sé að flokka fólk í „fatlað“ og „ófatlað“ þar 

sem margir sem venjulega eru taldir ófatlaðir beri minni eða meiri skerðingar á fleiri eða 

færri sviðum sem aðrir taka ekki eftir. Eru til dæmis allir þeir sem nota gleraugu fatlaðir? Eða 

þeir sem missa heyrn á efri árum, teljast þeir fatlaðir? Þá eru sumar geðrænar raskanir lítt 

sýnilegar eða alls ósýnilegar í daglegum samskiptum fólks. Telst sá sem haldinn er slíkri 

röskun fatlaður eða ófatlaður? Fylgjendur jákvæða sjónarhornsins tala um að fatlað fólk hafi 

sinn eigin menningarkima sem er nokkuð frábrugðinn ráðandi menningu. Helstu einkenni 

þessa sjónarhorns eru því krafan um gagnkvæma virðingu og jöfnuð í samfélagi manna og að 

látið sé af vorkunnsemi sem grefur undan sjálfsvirðingu og jákvæðri sjálfsmynd fatlaðs fólks 

(Rannveig Traustadóttir, 2006b). 

Barátta fatlaðs fólks í Bandaríkjunum á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar lagði 

grunninn að svokölluðu minnihlutasjónarhorni á fötlun. Um er að ræða félagslegt sjónarhorn 

sem gengur út frá því að fötlun snúist um sjálfskilning hvers einstaklings og að fatlað fólk sé 

minnihlutahópur sem líkt og aðrir minnihlutahópar geti og eigi að mynda þrýstiafl í baráttu 

sinni fyrir bættum kjörum. Bæði í Bandaríkjunum og Bretlandi hefur baráttan einkum snúist 

um bætt borgaraleg réttindi, lokun stofnana og aukna möguleika á sjálfstæðu lífi. Fylgjendur 

þessa sjónarhorns líta svo á að samfélög séu gegnsýrð af fordómum í garð fatlaðs fólks sem 

lýsi sér best í því að aðeins sé tekið mið af hæfni ófatlaðra og allar aðstæður séu miðaðar við 

þarfir og getu fólks án skerðinga. Skerðingar séu því fyrst og fremst viðkomandi hindrun 
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þegar samfélagið bregst þegnum sínum. Gengið er út frá því að meirihlutinn kúgi eða drottni 

alltaf yfir minnihlutanum og ákveði að það að vera ófatlaður sé „eðlilegt“ og að vera fatlaður 

sé „óeðlilegt“. Fötlun er hér í merkingunni líkamleg en ekki félagsleg. Almenningur setur 

gildismatið, það eðlilega er til dæmis að ganga, það óeðlilega að nota hjólastól, það eðlilega 

er að lesa prentletur en það óeðlilega er að lesa punktaletur. Þarfir minnihlutans víkja fyrir 

þörfum meirihlutans. Það sem fleiri þarfnast og gera telst ákjósanlegra og eftirsóknarverðara 

en það sem færri þurfa og vilja (Campell 2001, 2009; Danforth, 2001; Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir o.fl., 2013) 

Talsmenn minnihlutasjónarhornsins hafa verið gagnrýndir fyrir að beina fyrst og 

fremst sjónum að aðstæðum hreyfihamlaðra, en beita sér að sama skapi ekki fyrir 

sambærilegum réttindum þroskaskertra og/eða geðfatlaðra. Auk aðstæðna í umhverfi velta 

þeir fyrir sér hvernig staðalímyndir og neikvæð viðhorf hafa einnig fatlandi áhrif á líf fólks. 

(Hanna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 2013).  

Þá hafa verið sett fram menningarleg og söguleg sjónarhorn á fötlun. Nálgunin er 

hugvísindaleg og leitast við að draga fram hvað hafi mótað skoðanir manna á fötlun og 

viðbrögð samfélagsins gagnvart fólki með skerðingar. Hugmyndafræðin er náskyld gagnrýnni 

skoðun minnihlutahópa fyrir jöfnuði manna á milli og er í eðli sínu félagsleg og mótuð af 

félagslegum sjónarhornum. Hér er skörpum skilum á milli skerðinga og fötlunar alfarið 

hafnað, en áhersla lögð á að skoða birtingar- og staðalímyndir fötlunar, hvaða merkingu hinn 

skerti líkami hefur í menningarlegu tilliti og hvernig fötluðu fólki er beitt til að afmarka hvað 

sé talið eðlilegt samfélag og hvað ekki (Goodley, 2011).  

Fötlun er eins konar afurð ráðandi menningar og nýtt til að styðja og næra 

samfélagsgerð „hinna fullfæru“. Nálgunin gefur til kynna að fötluðu fólki sé aðeins ætlað að 

færa ákveðin skilaboð og taka við ákveðnum hlutverkum sem hinir ófötluðu úthluta þeim 

innan tiltekinnar menningar á hverjum tíma (Goodley, 2011; Hanna Björg Sigurjónsdóttir 

o.fl., 2013). Fræði- og listamenn leitast við að leysa upp og gagnrýna birtingarmyndir fólks 

með fötlun í menningarsögulegu tilliti og endurmóta fötlunarsöguna með því að greina 

ímyndir fötlunar á hverjum tíma og benda á valkosti sem eru í andstöðu við þessar ímyndir. 

Markmiðið er ævinlega að ögra öllum menningarlegum hugmyndum um hvað sé „eðlilegt“ 

og hvað „óeðlilegt“ og stuðla að gagnrýnu fræðastarfi innan hugvísinda (Goodley, 2011). 
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Ekki er talið að einn sameiginlegur skilningur á fötlun ríki á Norðurlöndum, en þó 

hefur norski fræðimaðurinn Jan Tøssebro haldið því fram að hægt sé að greina svipaðar 

hugmyndir norðurlandabúa á tengslum fatlaðs fólks við umhverfi sitt. Hér á eftir verður fyrst 

og fremst rýnt í skrif Jans Tøssebro, enda hefur hann verið leiðandi í skrifum sínum um hið 

norræna tengslalíkan. Hann segir að þessar hugmyndir hafi þróast á mismunandi hátt eftir 

því hvaða ríki á Norðurlöndum á í hlut og því megi greina mismunandi og jafnvel ólíkar 

áherslur í hverju landi fyrir sig. Það er þó skoðun hans að norðurlandabúar deili það 

svipuðum skilningi á fötlun að hægt sé að tala um sérstaka hugmyndafræði í þessu sambandi 

og nefnir hann hana norræna tengslasjónarhornið á fötlun (e. Nordic relational approach to 

disability).  

Tøssebro heldur því einnig fram að meginatriðin í hinni norrænu tengslanálgun séu 

þrjú: Að fötlun sé misræmi milli einstaklings og umhverfis hans, að fötlun sé aðstæðubundin 

og ákvarðist því talsvert af því umhverfi sem viðkomandi er staddur í hverju sinni eða býr í og 

að fötlun sé afstætt hugtak. Það sem einum geti fundist vera fötlun finnist öðrum ekki. Allir 

þrír þættirnir hafa áhrif hver á annan og skarast innbyrðis. Sé misræmi á milli fatlaðs 

einstaklings og umhverfis hans er líklegt að fötlun viðkomandi verði jafnvel aðstæðubundin 

og við þær aðstæður er fötlun afstætt hugtak. Einnig bendir Tøssebro á „að skilgreiningar á 

því hvaða einstaklingsbundin líffræðileg eða andleg einkenni eru skilgreind sem fötlun sé 

félagslega ákvarðað og oft tilviljunarkennt hvar mörkin eru dregin“ (Rannveig Traustadóttir, 

2006b). 

Nýjasta sjónarhorn innan hugmyndafræða fötlunarskýringa er mannréttindasjónar-

hornið. Það byggist á hugmyndum um fötlun sem samspil margra þátta. Þessi 

hugmyndafræði hefur þróast ört á síðustu áratugum og á rót sína að rekja til vinnu fatlaðra 

aðgerðarsinna og til aukinnar áherslu á mannréttindi til handa öllum. Þau lönd sem hafa 

staðfest nýjan mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna þurfa að breyta löggjöf sinni til að 

uppfylla ákvæði hans. Það að umheimurinn hefur í auknum mæli aðhyllst félagsleg 

sjónarhorn á fötlun hefur haft mikil áhrif á þróun mannréttindamála víðsvegar um veröldina 

þó að enn sé langt í land og alltaf megi betur gera (UNICEF á Íslandi og Námsgagnastofnun, 

e.d.). 

  Í Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, sem samþykktur var á 

Allsherjarþingi SÞ í desember 2006 og tók gildi árið 2008, er fötlun skilgreind sem afleiðing af 
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flóknu samspili milli einstaklinga og samfélagslegra þátta sem koma í veg fyrir að fólk geti 

tekið fullan þátt í samfélaginu á jafnréttisgrundvelli. Þar segir meðal annars eftirfarandi: 

„Ríkin, sem eiga aðild að samningi þessum ... 

 viðurkenna að hugtakið fötlun þróast og að fötlun verður til í samspili fólks með 

skerðingar og umhverfis og viðhorfa sem hindra fulla og árangursríka samfélags-

þátttöku til jafns við aðra. 

 viðurkenna einnig að mismunun gagnvart sérhverjum einstaklingi á grundvelli 

fötlunar er brot á eðlislægri mannlegri reisn og verðleikum manneskjunnar.“  

Hlutverk samningsins er að tryggja fötluðu fólki full mannréttindi þar sem fyrst og fremst er 

lögð áhersla á jafnrétti og bann við hvers kyns mismunun. Sérstakur mannréttindasamningur 

til að standa vörð um sjálfsögð réttindi fatlaðs fólks varð til þar sem fyrri mannréttinda-

sáttmálar höfðu ekki dugað til að gæta réttinda þessa hóps (Quinn, 2009). Mannréttindi 

snúast fyrst og fremst um að gæta þess að allir njóti sömu réttinda, það er að hafa jafnan 

aðgang að menntun, atvinnu, heimili, fjölskyldulífi og að sjálfstæði viðkomandi sé virt, hann 

þurfi ekki að þola fordóma, misnotkun, vanvirðingu og ofbeldi. Hugmyndafræði mann-

réttindasjónarhornsins færir ábyrgðina frá hinum fatlaða einstaklingi til samfélagsins og 

stjórnvalda. Samkvæmt því er það á ábyrgð stjórnvalda að uppræta samfélagslegar hindranir, 

hverjar sem þær kunna að vera, til að tryggja fulla virðingu og jafnan rétt manna á milli 

(Hanna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 2013; Innanríkisráðuneytið, 2013).  

2.2 Staðalímyndir og fötlun 

Það skiptir miklu máli hvernig fjallað er um fötlun og fatlað fólk. Það er jafnframt ekki hægt 

að ætlast til þess að fólk hafi skilning á hugtökum eða lífi og aðstæðum fatlaðs fólks ef engin 

umræða á sér stað. Staðalímyndir eru órjúfanlegur hluti af mannlegri tilveru, þær eru 

áberandi í bókmenntum, kvikmyndum og listum vegna þess að þær eru auðveld leið til þess 

að koma skilaboðum á framfæri. Við notum staðalímyndir til þess að einfalda sýn okkar á 

heiminn. Fatlað fólk verður ítrekað vart við staðalímyndir í sínu daglega lífi. Alls kyns 

fordómar eru helsta hindrun í lífi fatlaðs fólks og aðaluppspretta þeirra eru neikvæðar 

staðalímyndir. Staðalímyndir þjóna því hlutverki að styðja alhæfingar sem standast ekki 

raunveruleikann og styrkja jafnframt fyrirframgefnar almennar skoðanir á mönnum og 
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málefnum. Þær sýna til dæmis fatlað fólk sem þurfandi og háð öðrum í athöfnum daglegs lífs 

eða andhverfu þess ellegar sem hetjur búið ofurhæfileikum. Hvort tveggja er leiðarstef í 

fjölmörgum bókum og kvikmyndum. Þess vegna er mjög mikilvægt að umfjöllun um 

skerðingar og fötlun í dægurmenningunni sé sem raunsæjust og gefi sem réttasta mynd af 

því sem fjallað er um. Lesandinn speglar sig og líf sitt í sögupersónum og söguþræði 

bókarinnar. Því er mikilvægt að það sem þar er miðlað séu ekki fordómafullar staðalímyndir 

og því hef ég valið að fjalla um staðalímyndir í tengslum við fötlun.  

Neikvæðar staðalímyndir geta átt stóran þátt í félagslegri undirokun afmarkaðra hópa 

og stýrt lífi fjölda fólks (Kristjana Jokumsen og Rannveig Traustadóttir, 2014). „Stereotypur“ 

eða staðalímyndir er algeng sameiginleg sýn eða opinber skoðun fjöldans á tilteknum 

þjóðfélagshópum. Leitast er við að finna sem flest sameiginleg einkenni á einstaklingum 

innan tiltekins hóps þannig að úr verður alhæfing um gerð hans. Staðalímyndir eru oft 

einfaldar, fastmótaðar, yfirdrifnar og jafnvel fordómafullar lýsingar á einstaklingum innan 

minnihlutahópa sem hafa sérstöðu í samfélaginu, svo sem hópar ólíkra kynþátta, 

trúarbragða, þjóðerna, kyns eða fólks með skerðingar. Staðalímyndir eiga um margt skylt við 

fordóma en þurfa þó ekki að vera eitt og hið sama. Fordómar vísa ávallt til neikvæðs viðmóts 

eða skoðana á einstaklingum eða hópum sem byggjast oftast á ónægri þekkingu á 

viðkomandi. Staðalímyndir varpa frekar fram einfaldaðri og einsleitri birtingarmynd af 

mönnum og málefnum sem þó þarf ekki alltaf að vera neikvæð. Staðalímyndir eru einnig 

ósjaldan byggðar á eða leggja grundvöll að fordómum og því oftar en ekki til komnar vegna 

vanþekkingar á viðfangsefninu eða takmarkaðs aðgangs að upplýsingum sem síðan leiða til 

mismununar (Guðrún Pétursdóttir, 2014; Mackie, Hamilton, Susskind og Roselli, 1996).  

  Orðið fordómar felur í raun í sér eigin merkingu. Fyrirfram settir dómar. Við dæmum 

fyrirfram, dæmum eitthvað eða einhvern sem við þekkjum ekki. En hvernig er hægt að 

dæma eitthvað eða einhvern sem maður þekkir ekki? Hvernig er hægt að mynda sér skoðun 

á einstaklingi eða hópi fólks án þess að þekkja viðkomandi? Það teljum við okkur þó 

venjulega geta þar sem við höfum gert okkur fyrirfram ákveðnar hugmyndir, oft byggðar á 

takmörkuðum upplýsingum, myndir sem við lærum að trúa á og festast í huga okkar. 

Myndirnar fáum við víða úr umhverfinu, til dæmis úr bókum, kvikmyndum, 

teiknimyndasögum og ekki síst fjölmiðlum. Til verða staðalímyndir fyrir menn og málefni og 

með þessar myndir í huga teljum við okkur nákvæmlega vita fyrir hvað ákveðinn hópur fólks 
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stendur eða hvað varð þess valdandi að viðkomandi var upphaflega flokkaður í ákveðinn hóp 

einstaklinga. Þannig verður til staðalímynd fólks sem deilir sameiginlega ákveðnum 

einkennum eða aðstæðum. Staðalímyndir gera okkur í raun kleift að dæma án þess að 

þekkja. Ef engar staðalímyndir væru fyrir hendi, þá hefðum við heldur ekki grundvöll eða 

viðmið til að byggja á dóma okkar. Sé einstaklingur eða hópur fólks dæmdur eftir 

staðalímyndum má búast við að niðurstaðan birtist í ranghugmyndum, þröngsýni og 

fordómum. Þannig má segja að forsenda allra fordóma séu staðalímyndir (Guðrún 

Pétursdóttir, 2014; Mackie o.fl., 1996).  

  Á vefsíðu Jafnréttisstofu (e.d.) segir:  

Staðalímyndir eru fyrirfram ákveðnar hugmyndir um útlit og/eða eiginleika fólks 

sem tilheyrir ákveðnum hópi eða stétt innan samfélagsins, eins og hvernig það á 

að hegða sér og hvaða störf eru við hæfi þess. Sumar staðalímyndir hafa neikvæð 

áhrif á jafnrétti kynjanna og samkvæmt 1. gr. jafnréttislaga 10/2008 á að vinna 

gegn þeim. 

Staðalímyndir eru órjúfanlegur hluti af mannlegri tilveru, þær eru áberandi í 

bókmenntum, kvikmyndum og listum vegna þess að þær eru auðveld leið til að koma 

skilaboðum á framfæri. Við notum staðalímyndir til þess að einfalda sýn okkar á 

heiminn en okkur hættir stundum til að líta á þær sem heilagan sannleika um ákveðna 

hópa (Ármann Jakobsson og Hanna B. Sigurjónsdóttir, 2007).  

Staðalímyndin af líkamlega fötluðum einstaklingi er sá sem lætur lítið fyrir sér fara, á 

bágt að mati samborgaranna, er upp á aðra kominn, á erfitt með að verja sig, lifir einföldu og 

tilbreytingarsnauðu lífi og hefur lítið á milli handanna. Fatlað fólk verður ítrekað fyrir barðinu 

á þessum staðalímyndum í daglegu lífi. Fólk gengur út frá tiltölulega svipuðum 

staðalímyndum og telur sig til dæmis vera að gera fötluðu fólki greiða eða sýna sjálfsagða 

tillitssemi þegar það víkur úr vegi, opnar hurðir eða beinir opinberlega sjónum að lélegu 

aðgengi fyrir fatlað fólk. Þó að tilgangurinn sé eflaust góður er viðkomandi að ýta undir 

viðteknar staðalímyndir og gera fatlað fólk framandi eða jafnvel ógnvekjandi með því að 

senda umhverfinu þau skilaboð að hér sé á ferð „öðruvísi“ manneskja, manneskja sem þurfi 

á sérstakri meðhöndlun að halda (Morris, 1991; Thomas, 1999).  
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Í bók sinni Pride Against Prejudice birtir Jenny Morris (1991) lista yfir hindurvitni sem 

vísa til alhæfinga um fatlað fólk. Þessar mýtur eða hindurvitni eiga það sameiginlegt 

samkvæmt henni að nærast á þrautseigum staðalímyndum sem erfitt er að sjá að séu á 

rökum reistar. Meðal þess sem fram kemur er að fatlað fólk skammist sín almennt fyrir 

skerðingar sína, finnist það vera vanhæft og óaðlaðandi, að líf þess sé vart þess virði að lifa 

því, að viðkomandi þrái að vera „eðlilegur“ og öfundi ófatlaða einstaklinga af stöðu þeirra. 

Að fatlað fólk sé barnalegt og dæmt til að vera eilíf börn sem annaðhvort finni almennt til 

vanlíðanar eða eilífrar sælu. Sé um vanlíðan að ræða er hún ekki af sama toga og hjá öðru 

fólki og alsælan er vegna þess að viðkomandi þekkir ekki annað og veit ekki betur, hvort 

tveggja vegna fötlunar sinnar og skerðinga (Wolfensberger, 1985). Fatlað fólk er talið vera 

kynlaust eða án minnsta áhuga á kynlífi og ef fötluð manneskja á í ástarsambandi við 

ófatlaðan einstakling er talið að það geti aldrei orðið samband jafningja og sé því ekki byggt á 

sömu tilfinningum og gerist almennt hjá fólki. Þá er gjarnan talið útilokað að fatlað fólk geti 

verið samkynhneigt og lítið fer fyrir skilningi manna á  á þörfum fatlaðra einstaklinga til að 

eiga sitt persónulega næði við daglegar athafnir. Fólk er svo gegnsýrt af þessum hugmyndum 

að það á hreinlega erfitt með að sjá fyrir sér fatlaðan einstakling sem ekki fellur undir bábiljur 

og ranghugmyndir af þessu tagi (Morris, 1991).  

Í fyrirlestri sínum „Hver er hræddur við handalausa manninn?“ segir Ármann 

Jakobsson heiðarlega svarið við spurningunni vera: Við flest. Yfirleitt erum við öll hrædd við 

hann enda flest  hrædd við fötlun. Ekki síst vegna þess að við teljum okkur ekki óhult fyrir 

henni. Fötlun táknar hverfulleika hinnar ímynduðu fullkomnunar okkar og þess vegna ógnar 

fatlað fólk þeim ófötluðu að mati Ármanns. Þannig erum við flest hrædd við það sem telst 

öðruvísi en það almenna. Á Netinu má til dæmis finna langan lista yfir illa albínóa sem lesa 

má um í heimsbókmenntunum eða „hvítingja“ eins og viðkomandi eru stundum kallaðir. Að 

slíkur listi skuli vera til vekur upp spurningar eins og hvað segir þetta um okkur sem lesum 

bækur? Hvers vegna eru svo margar vinsælar bækur og kvikmyndir fullar af illmennum sem 

við skilgreinum sem dýrsleg, afskræmd, fötluð og öðruvísi en gengur og gerist þó að við 

þykjumst vera fordómalaus gagnvart fötluðu fólki. Hinar miklu vinsældir fatlaða illmennisins í 

bólmenntum og kvikmyndum koma í veg fyrir að við getum auðveldlega breytt fordómafullri 

staðalímynd fötlunar og á fötluðu fólki. Við segjum gjarnan: Það eru hinir sem eru með 

fordóma, það er illa upplýsta fólkið, ómenntaða fólkið. En við erum greinilega öll með 
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fordóma gagnvart fötluðu fólki og kannski ekki síst gagnvart fötluninni sjálfri. Það er hvergi 

skýrara en í slíkum tilvikum að bæði fordómar og staðalímyndir nærast á frumstæðum ótta 

við hið ófullkomna. Allir hafa einhverja galla og birtingarmynd þess að horfast í augu við eigin 

galla er kannski hræðsla við fötlun og fatlað fólk (Ármann Jakobsson, e.d.).  

En birtingarmyndir fötlunar finna sér ekki alltaf stað innan neikvæðra staðalímynda í 

bókmenntum. Guðirnir eru nefnilega líka með skerðingar og guðirnir eru hetjur. Óðinn er 

sjálfur eineygður, sonur hans Höður blindur, Týr er einhentur, Heimdallur hefur hugsanlega 

látið heyrn sína og allt eru þetta miklar hetjur og eftirsóknarverðar fyrirmyndir manna. Fatlað 

goð er eftir sem áður fatlað og hér virðist fötlunin ekki rýra krafta guðanna á neinn hátt. Ef til 

vill er það einmitt þetta sem guðirnir geta öfugt við mennina. Þeir geta viðurkennt að þeir 

séu ekki heilir og ekki fullkomnir en samt verið guðlegrar ættar. Goðsögurnar eru því 

vísbending um annan hugmyndaheim sem við höfum þó ekki fullan aðgang að þar sem fötlun 

er ekki endilega veikleiki illmennisins heldur jafnvel styrkur guðsins. Hugsanlega erum við 

komin of fjarri ásatrú til að við köllum fram þessa jákvæðu staðalímynd í okkar daglega lífi 

(Ármann Jakobsson, e.d.). 

Ármann Jakobsson (e.d.) heldur því fram í áðurnefndri grein að ef til vill væri það 

verðugt verkefni nútímamanna, sem vilja sigrast á fordómum sínum gegn fötlun og losa sig 

við ríkjandi staðalímyndir, að átta sig á því  að hin fullkomna manneskja er goðsögn, við erum 

öll brotin, við erum öll vanheil, en þrátt fyrir það erum við heilbrigð því að manneskjan er í 

eðli sínu gölluð og það er hið eðlilega ástand. Manneskjunni er ætlað að lifa með göllum 

sínum, hversu stórir eða smáir sem þeir kunna að vera. Stundum eru gallarnir smávægilegir 

svo að við veitum þeim litla daglega athygli. Aðrar skerðingar eru alvarlegri og því erfiðara að 

leiða þær hjá sér. Sumar eru jafnvel svo alvarlegar að þær hljóta að setja mark sitt á líf 

manna. Samt verður fötluð manneskja aldrei jafn stórkostlega öðruvísi, jafn framandi og 

fötluðu illmennin í sögunum eru látin vera og því rangt að flokka fólk í fatlað og ófatlað fólk. Í 

lok greinarinnar segir Ármann að kannski væri nær að við spyrðum hvert annað: Hver er þín 

fötlun? (Ármann Jakobsson, e.d.). 

Þegar persónusköpun fatlaðs fólks í barna- og unglingabókum er lituð af 

staðalímyndum samfélagsins er hægt að álíta sem svo að börn læri að það sé verulegur 

munur á fötluðu fólki og ófötluðu (Blaska, 2004). Í uppvexti læra og venjast börn ákveðnum 

hugmyndum sem með tímanum verða hluti af veruleika þeirra. Þegar fatlað barn er kallað 
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„aumingi“ í bók sem það er að lesa er von að það kalli næsta fatlaða barn sem það hittir það 

sama. Ef unglingur sem er með annan fótinn styttri les um ungling sem á sér þann draum 

heitastan að komast til lækninga erlendis og les jafnframt um sögupersónu sem skammast 

sín fyrir útlit sitt, þá er ekki nema eðlilegt að lesandi í svipuðum aðstæðum eigi erfitt með að 

lifa í sátt við sjálfan sig og skerðingu sína.  

Börn tengja það sem þau lesa við þekkingu sína og reynslu af lífinu. Þar af leiðandi 

gefa bækur börnum ímyndir sem þau hafa til hliðsjónar í daglegu lífi. Eðlilega hefur þá sú 

ímynd sem dregin eru upp í barnabókum af skerðingum og fötluðu fólki áhrif á öll börn, 

fötluð jafnt sem ófötluð (Crow, 1990). Mörg börn hafa einungis kynnst fötlun í gegnum 

dægurmenningu og er því mikilvægt að þær upplýsingar sem þar koma fram gefi rétta mynd 

af fötluðu fólki og leitist við að ganga í berhögg við hvers kyns neikvæðar staðalímyndir. Með 

breyttum hugsunarhætti og öðrum viðhorfum til skerðingar og fötlunar hefur 

staðalímyndum fækkað og hið sama má segja um neikvæða umfjöllun í barna- og 

unglingabókum (Nelson, 2003). 

2.2.1 Áhrif staðalímynda á börn eftir aldursskeiðum 

Börn verða fyrir sterkum áhrifum af mörgum og margvíslegum þáttum eftir því sem þau 

eldast og þroskast. Umhverfi og uppeldi hefur mótandi áhrif á hugmyndir þeirra og 

meðvitund um sig sjálf og aðra. Börnin spegla sig gjarnan í reynsluheimi sögupersóna í 

barnabókum og tengja umfjöllunarefni við þá þekkingu sem fyrir er og eigin lífsreynslu. Það 

er því þeim mun mikilvægara að allt efni, sem sérstaklega er ætlað börnum, gefi sem réttasta 

og hlutlausasta mynd af raunveruleikanum. Lestur bóka skapar ímyndir sem börn tileinka sér 

í sínu daglega lífi. Þær ímyndir, sem eru dregnar upp af fötlun og fötluðu fólki í barnabókum, 

hafa því áhrif á öll börn, bæði fötluð og ófötluð. Ekki síst þess vegna er mikilvægt að allir þeir 

sem lesa, skrifa eða velja bækur fyrir börn geri sér grein fyrir ábyrgð sinni í þessum efnum. 

Þannig verður best unnið gegn neikvæðum skilaboðum og óæskilegum áhrifum staðalímynda 

(Margolis og Shapiro, 1987). 

Dægurmenningin, svo sem útvarp, sjónvarp, tölvuleikir og lesefni ætlað börnum, 

styðst gjarnan við staðalímyndir af fötlun og fötluðu fólki og ýtir þannig undir ótta fólks við 

það sem ekki telst til hins almenna. Í barnabókmenntum er algengt að lesa um gæsku þess 

ófatlaða í garð fatlaða einstaklingsins. Tilgangurinn er að vekja upp viðbrögð og tilfinningar 
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ófatlaðs lesanda, til dæmis ótta, vorkunn og aðdáun, fremur en að lýsa einfaldlega veruleika 

fatlaðs fólks og leitast við að fjalla um manneskjur á jafnréttisgrundvelli. Öll slík opinber 

umfjöllun hefur áhrif á fólk, einkum börn á mótunarskeiði (Shakespeare, 1999). Crow (1990) 

talar einnig um að staðalímyndir fatlaðs fólks hafi birst í bókmenntum á öllum tímaskeiðum 

mannskynssögunnar. Þessar ímyndir hafa bæði verið margbreytilegar og oft einnig 

mótsagnakenndar. Fötluð sögupersóna er oft hinn illi og ógnandi maður, sem vekur upp ótta 

og viðbjóð hjá lesandanum (Crow, 1990; Shakespeare, 1999). Mörg börn hafa einungis 

kynnst fötlun í gegnum afþreyingarefni. Því verður að hafa í huga að sé slíkt efni helsta 

fyrirmyndin í skilningi og viðhorfum til skerðingar og fötlunar getur það verið varhugavert, 

þar sem þær upplýsingar sem þar er að finna gefa oftar en ekki ranga eða skrumskælda 

mynd af fötluðu fólki. Slíkt getur ekki aðeins haft slæm áhrif á unga lesendur heldur ekki 

síður á samfélagið í heild (Crow, 1990). Sé um slíka framsetningu að ræða má álykta sem svo 

að í stað þess að öðlast skilning á veruleika fatlaðs fólks læri börn að það sé munur á fötluðu 

fólki og ófötluðu (Blaska, 2004). 

Talið er að fyrir tveggja ára aldur séu börn orðin sér meðvituð um muninn á ólíkum 

kynþáttum. Fjögurra til sex ára gömul eru þau farin að hegða sér eins og þau halda að til sé 

ætlast af þeim, þar með talið að setja sig inn í stöðluð kynjahlutverk. Í upphafi skólagöngu 

átta börn sig á að ekki eru allir eins og þau byrja jafnvel að mismuna þeim sem skera sig úr 

fjöldanum hvað útlit og framkomu varðar. Þá má spyrja hvers vegna börn verði sér svo 

snemma meðvituð um staðalímyndir? Líklegt er að hinir ýmsu þættir í umhverfi barna kenni 

þeim ákveðin viðhorf. Áhrifaþættirnir eru margir og margvíslegir, svo sem heimili, skóli, 

tómstundastarf, fjölmiðlar og vinir sem ýmist meðvitað eða ómeðvitað móta viðhorf manna 

frá unga aldri. Síðar fara börn að meðtaka ýmis skilaboð um staðalímyndir í bókum, blöðum, 

tímaritum og kvikmyndum. Sé lítið fjallað um vissa hópa samfélagsins í bókum og fjölmiðlum 

eru það sterk skilaboð um að samfélagið meti þessa hópa ekki til jafns við aðra (UNICEF á 

Íslandi og Námsgagnastofnun, e.d.).  

Talið er að frá tíu ára aldri séu börn farin að tileinka sér staðlaðar ímyndir um fólk í 

fjarlægum löndum. Sjónvarp er meðal annars talið hafa mjög mótandi áhrifa á allar slíkar 

hugmyndir. Bent hefur verið á að auglýsingar hjálparstofnana sendi hugsanlega út röng 

skilaboð þegar óskað er eftir fjármagni í verkefni sem annars eru góðra gjalda verð. Þær sýni 

oftar en ekki einhæfa staðalímyndir af íbúum þróunarlanda. Sýndar eru myndir af veikum og 
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limlestum börnum og gefið í skyn að lítil fjárhæð geti gert kraftaverk í lífi þessara 

fórnarlamba. Skilaboðin sem stofnanirnar senda frá sér með slíkum auglýsingum gefa til 

kynna að í þróunarlöndum séu aðeins sveltandi örkumla börn og að fólk í þessum löndum sé 

vesælt vegna skerðinga sinna og ekki fært um að bjarga sér sjálft. Slík skilaboð láta að því 

liggja að rík vestræn lönd séu þau einu sem geti bjargað börnum í neyð. Staðalímyndir skaða 

alla íbúa alþjóðasamfélagsins (UNICEF á Íslandi og Námsgagnastofnun, e.d.).  

Einstaklingar sem tilheyra minnihlutahópum sem lúta fastmótuðum skoðunum 

almennings eiga á hættu að vera meinað um menntun, atvinnutækifæri og húsnæði og verða 

hugsanlega fórnarlömb háðs, áreitni og ofbeldis. Þeir sem tileinka sér þessar stöðluðu 

ímyndir af öðrum eiga erfitt með að koma auga á nýjar hugmyndir eða skoðanir þegar 

fyrirfram gefnar staðalímyndir eru sterkar og rótgrónar. Hætta er á að slík viðhorf leiði til 

þess að sá sem fyrir því verður þrói með sér óraunverulega sjálfsmynd sem aftur hafi áhrif á 

hæfileikann til að vinna í samstarfi við aðra og eigi því erfitt með að mynda eðlileg samskipti í 

fjölbreyttum heimi. Slík hlutdrægni í viðhorfi til annarra getur orðið til þess að ræna fólk 

tækifæri til að kynnast öðrum menningarheimum eða minnihlutahópum (Nelson, 2003). 

Það að beina athygli sinni fyrst og fremst að framandi þáttum eða einkennum 

tiltekins hóps, svo sem að útliti, hegðun og færni getur orðið til þess að styrkja staðalímyndir 

í stað þess að brjóta þær niður. Ef viðhorf eiga að breytast þurfa einstaklingar annað og 

meira en einungis upplýsingar um aðra menningu og minnihlutahópa. Mikilvægt er að skoða 

og skilgreina sín eigin viðhorf og rannsaka rætur staðalímynda og viðtekin viðhorf 

samfélagsins. Margir þurfa síðan hugsanlega að vinna að því að losa sig við þrálátar 

staðalhugmyndir um fólk og menningu, þróa jafnvel með sér færni til að taka á þeim 

fordómum sem mögulega verða á vegi þeirra hverju sinni og leitast við að fylgja málstað 

jafnaðar og réttlætis (Covey, 1998; Enteman, 2003) 
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3 Íslenskar barna- og unglingabókmenntir 

3.1 Útgáfusaga og innlendar og erlendar rannsóknir 

Í þessum kafla verður rakið ágrip af sögu íslenskra barna- og unglingabókmennta og sagt frá 

því hvenær fyrstu bækur sem víkja að fötlun eða fötluðu fólki litu fyrst dagsins ljós. Fjallað 

verður um efni þessara ritverka og gerð grein fyrir einu innlendu rannsókninni þar sem rýnt 

hefur verið sérstaklega í birtingarmyndir fötlunar og fatlaðs fólks í barna- og unglingabókum. 

Þá verður og fjallað um þær örfáu heildarrannsóknir sem gerðar hafa verið á íslenskum 

barna- og unglingabókmenntum en þar er fremur um að ræða útgefið efni í formi bókarkafla 

í bókmenntasögum, bæði almennri bókmenntasögu og barnabókmenntasögu, en að um sé 

að ræða eiginlegar niðurstöður sértækra rannsókna. Auk þessarar umfjöllunar um innlend 

skrif og rannsóknir verður fjallað um nokkrar erlendar rannsóknir sem gerðar hafa verið um 

svipað efni. 

3.1.1 Ágrip af sögu barna- og unglingabókmennta á Íslandi  

Talið er að fyrsta íslenska bókin sem sérstaklega var ætluð börnum sé ljóðabókin Barnaljóð 

eftir sr. Vigfús Jónsson, gefin út í Kaupmannahöfn um 1780, en samin nokkru fyrr, 1739. 

Bókin var ljóðabálkur ortur til og tileinkaður dóttur skáldsins Viðfangsefni og innihald voru 

leiðbeinandi ráðleggingar um æskilega og háttprúða hegðun barna. Þar miðlaði Vigfús 

dótturinni af visku sinni og mildi um leið og hann lagði henni lífsreglurnar í predikunartóni, 

en lét þó ósagt hvað mundi gerast ef hún færi ekki að ráðum hans. Honum var talsvert í mun 

að stúlkan hlyti gott uppeldi, yrði siðprúð og skynsöm í hvívetna og sýndi hógværð og 

drenglyndi þegar við ætti (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981). 

Fimmtán árum eftir að ljóðabálkur sr. Vigfúsar kom út og rúmri hálfri öld eftir að hann 

var saminn kom út önnur bók ætluð íslenskum börnum. Um var að ræða bókina Sumargjöf 

handa börnum, en texti hennar var þýddur úr dönsku af Guðmundi Jónssyni árið 1795. Hér 

kvað við annan tón. Íslenskir mennta- og heldrimenn höfðu kynnst upplýsingarstefnu að 

erlendri fyrirmynd og áttu sér það meginmarkmið að miðla gildum hennar til æsku landsins. Í 

Sumargjöf handa börnum má að vísu lesa smásögur sem hafa þann helstan tilgang, líkt og í 

ljóðum sr. Vigfúsar, að kenna börnum muninn á æskilegri og óæskilegri hegðun, en nú í þeim 

varnaðartóni að ef viðkomandi fari ekki að þessum heilræðum bíði hans slæm örlög. Af þessu 
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má glöggt sjá að notkun barnabókmennta sem tæki til uppeldis og mennta nær allt aftur til 

fyrstu útgáfu barnabóka hér á landi, til loka 18. aldar.  

Áhersla á uppeldisgildi barnabóka víkur almennt nokkuð fyrir skemmtanagildi þeirra 

eftir því sem nær dregur nútímanum. Þó gætir þeirra áhrifa enn í mörgum bókmennta-

verkum samtímans. Upphaflega samræmdu menn margvíslegan tilgang og nálgun með því 

að semja dæmisögur og ævintýri fyrir börn. Þannig hafði efnið allt í senn, uppeldis-, fræðslu- 

og skemmtanagildi, og þjóðsögur héldu einnig hefðinni við (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981).  

Í upphafi 19. aldar var talsverð gróska í barnabókaútgáfu í Evrópu. Á þeim tíma var 

útgáfa á sambærilegu íslensku efni hins vegar skammt á veg komin og fjölbreytni og magn 

afar takmarkað. Börn skyldu undirbúa sig fyrir framtíð fullorðinsáranna og því tileinka sér 

trúrækni og góða siði með því að lesa guðsorðabækur og kveðskap þjóðskáldanna (Dagný 

Kristjánsdóttir, 2005).  

Útgáfa eiginlegra barnabóka átti sér í raun ekki stað fyrr en talsvert síðar og þá var 

aðeins um fáeinar frumsamdar barnabækur að ræða. Höfundarréttur var oft lítils virtur. 

Oftar en ekki var líkt eftir texta erlendra verka eða honum jafnvel stolið orðrétt í þýðingu og 

þeim sem þýddi eignuð samning verksins frá grunni. Textar voru styttir eða lengdir, allt eftir 

geðþótta þess sem fór um þá höndum, og nafn hins sama sett við líkt og um frumsaminn 

texta væri að ræða. Því má búast við að margar bækur sem gefnar voru út á Íslandi á 19. öld 

séu upprunalega meira og minna þýddar úr erlendum tungumálum eða skrifaðar undir 

sterkum áhrifum erlendra fyrirmynda. Sé til dæmis rýnt í lýsingar á umhverfi og aðstæðum 

sögupersóna sumra þessara bóka, má þar oft lesa um atburði sem ekki fá staðist íslenskan 

veruleika þess tíma (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981).  

Upp úr aldamótunum 1900 kom út bókin Bernskan eftir Sigurbjörn Sveinsson (1878–

1950), en hún er talin fyrsta innlenda skáldsagan sem samin var sérstaklega fyrir börn. Í 

kjölfar hennar fylgdu nokkrar bækur sem flestar voru endurminningar höfundar, 

lærdómssögur byggðar á atburðum úr bernsku hans,  ætlaðar til afþreyingar, en einnig til að 

innræta fólki góð gildi. eftirbreytni, byggðar á atburðum úr bernsku hans. 

Bækur sr. Jóns Sveinssonar, Nonna (1857–1944) eru án efa þekktastar slíkra 

endurminningabóka í formi barna- og unglingabókmennta og náðu gríðarlegum vinsældum 

bæði hér heima og erlendis. Þær lýstu líkt og bækur Sigurbjarnar bernskuminningum frá 
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uppvaxtarárum í norðlenskri sveitasælu og daglegu lífi Nonna og Manna bróður hans. Þó að 

Jón Sveinsson hafi ýmist ritað allar sínar bækur ýmist á þýsku, frönsku eða dönsku og þær 

síðar þýddar á íslensku, teljast þær tvímælalaust til íslenskra barna- og unglingabóka vegna 

þess að yrkisefnið er íslenskt. Fyrsta Nonna-bókin kom út 1913, en þá var höfundur kominn 

yfir fimmtugt. Talið er að Sigurbjörn Sveinsson og Jón Sveinsson hafi lagt grunninn að 

íslenskri barnabókahefð eins og við þekkjum hana í dag (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999). 

Íslenskum börnum hafði svo öldum skipti aðeins boðist það sama og fullorðnum í vali 

á bókmenntum. Húslestrar þar sem lesnar voru guðsorðabækur, kvæði og fornsögur eða 

kveðnar rímur, þetta var helsta afþreying fólks og aldagamall siður. Húslestrar á íslenskum 

sveitaheimilum fortíðar höfðu mótandi áhrif á alla sem á þá hlýddu, börn jafnt sem fullorðna. 

Efni bóka sem lesnar voru á slíkum húslestrum var gjarnan upphafin umfjöllun um heilaga 

menn, hetjusögur, lofsöngur um ættjarðarást, eða annað uppbyggilegt efni. Ólíklegt er þó að 

ástæða hafi verið talin til að fjalla mikið um fólk með skerðingar í bókmenntum þess tíma 

utan stöku „vesaling“ eða „aumingja“ í Íslendingasögum, enda nutu slíkir einstaklingar ekki 

mikillar virðingar eða velvildar samtíðarmanna sinna (Dagný Kristjánsdóttir, 2005). 

Þegar kom fram á 20. öld gjörbreyttust hagir íslenskra barna enda var gamla 

bændasamfélagið óðum að víkja fyrir nýju samfélagi fólki í þorpum og bæjum. Í þessu 

samfélagi áttu börn þess nú kost að sækja skóla daglega. Þau tóku æ minni þátt í almennum 

störfum á heimilum, eignuðust  talsverðan frítíma og samneyti við fullorðna fór þverrandi. 

Nýjar þjóðfélagsaðstæður sköpuðust samfara breyttri búsetu sem jafnframt voru 

frábrugðnar því sem fullorðnir þekktu úr eigin æsku og uppvexti. Þessar öru breytingar gerðu 

það að verkum að nú áttu þeir fullorðnu mun erfiðara með að leiðbeina börnum sínum í ljósi 

eigin reynslu. Skortur á fyrirmyndum í nýju umhverfi varð til þess að börn urðu nú að bjarga 

sér mikils til sjálf. Þau þurftu að læra á samfélagið af eigin reynslu eða með aðstoð úr nýrri 

átt, ekki síst úr bókum og síðar kvikmyndum. Unglingar töldust til fullorðinna eftir að 

fermingaraldri var náð og samkvæmt því eðlilegt að þeim væri ætlað að lesa sömu 

bókmenntir og fullorðnum (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999). 

Þannig skipuðu börn smám saman sérstakan samfélagshóp, líf þeirra varð talsvert 

frábrugðið lífi hinna fullorðnu og þau áttu sér menningu sem var ólík þeirri sem hinir 

fullorðnu bjuggu að. Þetta jók á þörfina fyrir sérstakt lesefni til handa þessum hópi. Því urðu 

þessar nýju aðstæður kjörinn jarðvegur fyrir barnabókmenntir en greinin hafði lengi verið í 
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lægð, í raun síðan hinar siðavöndu heilræðavísur sr. Vigfúsar Jónssonar litu dagsins ljós á 18. 

öld (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999).  

Þannig komu ný tækifæri með breyttum aðstæðum og því kölluðu lífshættir barna og 

unglinga á 20. öld á bækur sem spegluðu aðstæður lesendanna og leituðust við að hjálpa 

þeim við að laga sig að samfélagi hinna fullorðnu, þó einnig með ríkri áherslu á 

skemmtanagildi bóklestrar (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999).  

Við hernám Íslands í heimstyrjöldinni síðari jókst vinnuframboð hér á landi til muna, 

tekjur almennings jukust og kaupmáttur styrktist. Samfara þessum breytingum varð 

eftirspurn eftir bókum stöðugt meiri og íslenskir rithöfundar kepptust við að seðja landann á 

afþreyingu og fagurbókmenntum. Fram að þessu hafði gætt nokkurs jafnvægis í útgáfu 

þýddra bóka og frumsaminna, en nú stórjókst hlutfall þýddra bóka og þar með einnig þýddra 

barnabóka (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999). Þegar hér var komið sögu í íslenskri barna- og 

unglingabókaútgáfu, fór þeim jafnt og þétt fjölgandi sem hösluðu sér völl innan greinarinnar. 

Þar náðu Stefán Jónsson (1905–1966) og Ragnheiður Jónsdóttir (1895–1967) mestum 

vinsældum. Bækur Stefáns lýstu oftar en ekki  sveitalífi í fortíð og nútíð og raunveruleika 

margra barna þess tíma, en sumar bóka hans lýstu einnig lífi barna sem ólust upp í ört 

vaxandi bæjarsamfélagi. Sögusvið Ragnheiðar var talsvert annað. Þar sagði frá börnum sem 

tókust á við lífið í heimi sem fullorðnir þekktu lítið, líf í bæjum landsins og þurftu því börn og 

unglingar þess tíma að skapa sér eigin reglur í nýjum og framandi aðstæðum og bjarga sér 

sjálf frá degi til dags. Silja Aðalsteinsdóttir (1999) telur að gullöld íslenskra barnabókmennta 

hafi lokið með andláti þessara tveggja helstu barnabókahöfunda og ritun bóka fyrir börn 

legið í dvala allt fram á níunda tug liðinnar aldar.  

Nú fjölgaði barnabókahöfundum ört. Má þar til dæmis nefna fremsta meðal jafningja 

þá Ármann Kr. Einarsson (1915–1999) og Guðjón Sveinsson (f. 1937). Upp úr 1970 varð mikil 

breyting á efni barnabóka. Rómantísk umfjöllun um áhyggjulaust og heilbrigt sveitalíf í  

vinsamlegu og mannbætandi samfélagi manna vék endanlega fyrir raunsæjum lýsingum úr 

bæjarsamfélagi samtímans. Slík samfélög fóru ört vaxandi og voru víðast hvar í hraðri 

uppbyggingu um allt land. Oftar en ekki var um að ræða lýsingar á flóknu og erfiðu lífi í 

sollinum en ekki síður umfjöllun um hversdagslíf barna í þéttbýlinu, lýsingu á umhverfi þeirra 

og daglegum athöfnum. Rithöfundum sem skrifa eingöngu fyrir börn og unglinga fjölgaði 
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stöðugt, en höfundum sem skrifuðu jöfnum höndum fyrir alla aldurshópa fjölgaði einnig til 

muna (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999).  

Í fyrstu voru þessir höfundar oft kennaramenntaðir og markmið þeirra var yfirleitt að 

semja hentugt lesefni fyrir börn til að nýta í skólastarfi. Í sumum tilfellum náðist þó að skapa 

annað og meira en eingöngu hentugt lesefni til kennslu og barnabækur sem urðu til á 

þessum tíma urðu margar sígildar bókmenntir sem lesnar hafa verið mörgum kynslóðum til 

yndisauka. Forsendur barnabókaskrifa breyttust fljótlega og fyrr en varði komu fram 

rithöfundar sem lögðu ekki aðeins áherslu á hentugleika lesefnisins heldur vildu þeir bjóða 

börnum upp á fallegt lesefni með ríku skemmtanagildi (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999).  

Þegar best tókst til var efni barna- og unglingabókmennta fjölbreytt, efnistök 

margbreytileg, gildi jafnréttis og réttlætis haft í hávegum í allri umfjöllun og raunveruleikinn 

hverju sinni sýndur eins og hann var eða almennt var talið að hann ætti að vera. Það skyldi á 

raunsæjan og heiðarlegan hátt kynna samfélag manna fyrr og nú, efla ímyndunarafl 

lesandans og víkka sjóndeildarhring hans (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999). 

Silja Aðalsteinsdóttir  orðaði þetta líklega best í yfirlitsgrein um íslenskar barnabækur 

þegar hún skrifaði:  

… fljótlega kom fram fólk sem hafði háleitara markmið, vildi bjóða börnum heilar 

skáldsögur með sálrænum og félagslegum átökum, vildi gefa börnum ekki bara 

hugmynd um heldur góða yfirsýn yfir stöðugt flóknara samfélag, vaxandi 

borgarmenningu með tilheyrandi flótta úr sveitum; búa til fyrir þau, ímyndað eða 

raunverulegt, samhengi í tilverunni. (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999, bls. 15–16) 

Á seinni hluta 20. aldar verður veruleg breyting á umfjöllunarefni og efnismeðferð í 

barnabókum. Margar barnabækur þess tíma lýsa raunsæjum aðstæðum barna, bæði hvað 

varðar umhverfi þeirra, en ekki síður innri líðan sögupersónunnar. Í þeim er tekist á við 

vanda barna og erfiðleikar þeirra gerðir jafngildir vandamálum fullorðinna. Virðing er borin 

fyrir barnungum lesendum og um leið og leitast er við að efla vitsmuna- og siðferðisþroska 

þeirra er oftar en ekki reynt að kynda undir ímyndunarafli lesanda, víkka reynsluheim hans 

og hjálpa honum við að takast á við eigin vanda með því að spegla sig í söguhetjum sagnanna 

og vandamálum þeirra (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999).  
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Nokkur ládeyða hafði ríkti í íslenskum barnabókum fram undir miðjan áttunda áratug 

aldarinnar en með tilkomu Guðrúnar Helgadóttur (f. 1935) og þeirra sem sigldu í kjölfar 

hennar inn á ritvöll íslenskra barnabóka, má segja að nýtt og glæsilegra skeið í útgáfu slíkra 

bókmennta hefjist á Íslandi (Dagný Kristjánsdóttir, 2005). Margir höfundar hafa síðar fetað í 

fótspor Guðrúnar og skrifað um persónur með skerðingar eins og fjallað verður um síðar. Nú 

sérhæfir talsverður fjöldi rithöfunda sig í að skrifa fyrir börn og unglinga. Þó eru þeir 

höfundar til sem ekki vilja draga skýr mörk á milli ritverka fyrir börn og fullorðna, heldur líta 

þeir svo á að þeir skrifi bækur ætlaðar öllum sem þær vilja lesa, hvort sem um börn eða 

fullorðna er að ræða og að börn og fullorðnir geti oft notið þess að lesa sömu bækur. Barna- 

og unglingabækur nútímahöfunda eru mjög breytilegar að efni og gæðum. Þar má finna 

raunsæissögur, fantasíur, sakamálasögur, sögulegar skáldsögur, ljóðabækur og skáldsögur 

sem hafa ákveðinn boðskap að miðla svo fátt eitt sé nefnt (Dagný Kristjánsdóttir, 2005). 

Sálfræðingurinn Bruno Bettelheim heldur því fram í bók sinni Uses of Enchantment að 

það eigi ekki að hlífa börnum við raunveruleika lífsins. Það beri þess í stað að veita þeim 

innsýn inn í umhverfi og aðstæður eins og þær eru en ekki að fegra um of staðreyndir eða 

víkja sér undan að fjalla um tilveruna eins og hún er í raunveruleikanum (Silja 

Aðalsteinsdóttir, 1999).  

Að framan sögðu má glöggt sjá að bækur sem eru sérstaklega samdar fyrir börn og 

unglinga eiga sér ekki langa sögu á Íslandi. Þær eru þó tvímælalaust orðnar hluti af íslenskri 

menningu okkar daga og endurspegla vel samfélag hvers tíma fyrir sig. Efni og umfjöllun 

margra bóka lifa kynslóð fram af kynslóð og höfða eins og áður segir jafnt til barna og 

fullorðinna og teljast því sígildar. Það er því þeim mun mikilvægara að vandað sé til innihalds 

þeirra og efnismeðferðar í hvívetna og að hvort tveggja sé uppbyggilegt fyrir lesandann. 

3.1.2 Upphaf og þróun í umfjöllun um fötlun í íslenskum barna- og unglingabókum.  

Á 18., 19 og fyrri hluta 20. aldar voru ekki til bækur þar sem fötluð börn komu við sögu. Hins 

vegar eru dæmi um að litið væri á skerðingu fyrr á öldum sem refsingu fyrir slæma hegðun 

og fatlað fólk látið tákna illmennsku og óhugnað. Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Guðrún 

Steinþórsdóttir (2013, bls. 193) benda á hvernig„óttinn við skerðingu og fötlun sem makleg 

málagjöld [var] notaður til að hræða börn frá því að virða ekki fyrirmæli foreldra sinna“ í 
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elstu bókum sem ætlaðar voru börnum frá 18. öld. Hvort tveggja stuðlaði að því að styrkja 

neikvæða staðalímynd fatlaðs fólks.  

Birtingarmyndir fötlunar voru frá upphafi ólíkar eftir því hvort þeim var beint að 

stúlkum eða drengjum. Siðferðisboðskapur Nýja testamentisins endurspeglaðist í þeim 

bókum sem skrifaðar voru fyrir stúlkur. Frásagnir þessara bóka boðuðu að hægt væri að 

lækna fötlun með mikilli og efalausri trú (Kotopoulos, Alevriadou, Vamvakidou og Michailidis, 

2012). Í sögum handa drengjum var oftar getið um að líkamlegar skerðingar og var þá missir 

útlima hafður að táknmynd fyrir illsku (Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Guðrún 

Steinþórsdóttir, 2013; Keith, 2001). Þó ber  að hafa í huga að einnig voru til sögur sem birtu 

mun fjölbreyttari og raunsærri mynd af lífi fatlaðs fólks (Margolis og Shapiro, 1987).  

Silja Aðalsteinsdóttir (1981) bendir á að fram yfir 1930 hafi einungis verið skrifaðar 

stuttar sögur handa börnum á Íslandi og þær hafi yfirleitt verið gefnar út nokkrar saman. 

Yfirleitt var þá  um að ræða ævintýri, bernskuminningar og hvunndagssögur af börnum,  oft 

með eitt barn sem aðalpersónu. Upp úr 1930 tóku söguþræðir bókmennta á sig raunsærri 

mynd og má tengja þá breytingu við þjóðfélagsþróun og þróun í bókmenntum yfirleitt. Þá 

vildu höfundar leitast við að þroska lesendur með því að skrifa um persónur sem urðu að 

kljást við ýmiss konar vandamál (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981). Frá þessu skeiði er aðeins að 

finna örfáar barnabækur á íslensku þar sem lýst er fötluðum sögupersónum í anda 

raunsæisbókmennta. Margar þessara bóka endurspegluðu læknisfræðilegan skilning á fötlun 

(Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Guðrún Steinþórsdóttir, 2013). Á síðari hluta 20. aldar urðu 

miklar framfarir í læknavísindum og lífslíkur fatlaðra barna jukust til muna. Hugmyndir um 

eðlilegt líf og samfélagsþátttöku fatlaðs fólks ruddu sér til rúms, almenningur varð sér 

meðvitaðri um mikilvægi félagslegra þátta en áður hafði verið og að læknisfræðilegur 

skilningur á fötluðu fólki væri takmörkum háður (Keith, 2004).  

Rithöfundar sem skrifuðu frá upphafi 20. aldar og fram á miðja öldina hafa verið 

gagnrýndir fyrir að skrifa ótrúverðugar frásagnir, þar sem persónusköpun var óraunsæ og 

skortur var á raunverulegum skilningi á lífi fatlaðs fólks (Kotopoulos o.fl., 2012), en eftir því 

sem leið á öldina jókst krafan um raunsæi í bókum fyrir börn. 

Íslenskum barnabókum sem sögðu frá fötluðum sögupersónum fjölgaði nokkuð um 

og eftir 1975. Ekki voru þær þó margar. Róttækar samfélagsbreytingar voru trúlega 
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meginástæða þess að slíkum bókum fjölgaði og að fatlað fólk varð á þessum árum sýnilegra í 

samfélaginu en áður hafði verið. Þar bar hæst lokun altækra stofnana fyrir fatlað fólk og 

lagasetningar sem tryggja skyldu fötluðu fólki svipuð lífsgæði og öðrum þegnum 

samfélagsins. Hér hafði krafan um samfélagsþátttöku fatlaðs fólks og hugmyndir um skóla án 

aðgreiningar einnig sín áhrif (Gervay, 2004).  

3.1.3 Innlendar rannsóknir  

Niðurstöður rannsókna benda til þess þau maklegu málagjöld í formi skerðinga sem birtust í 

elstu sögum fyrir börn á íslensku hafi verið í anda uppeldissjónarmiða þeirra tíma, að aga 

skyldi börn með refsingum. Sögunum var einfaldlega ætlað að hræða börn til hlýðni og 

hnykkja á því sem biði þeirra ef þau færu ekki að boðum og bönnum samfélagsins. Flest 

bendir því til þess að sögupersónur sem hlutu varanlegar skerðingar vegna hátternis síns hafi 

í fyrstu haft það hlutverk að hræða börn til hlýðni svo ekki færi fyrir þeim líkt og þeim sem 

sagt var frá í bókunum. Frá fyrstu tíð og fram undir lok síðustu aldar einkennast flestar 

frásagnir af þeim gríðarlega harmleik sem það var talið að vera með skerðingu. Ef borinn er 

saman söguþráður barnabóka sem fjalla um fatlað fólk má glöggt greina að þar er talsverð 

fylgni hvað varðar afstöðuna til fatlaðra einstaklingar og afstöðu til fatlaðs fólks í 

raunveruleikanum. Ýmist er talað um viðkomandi sem „grey“ eða „aumingja“ og ýmist sem 

brjóstumkennanlegan, ógnvekjandi eða óhugnanlegan. Sú læknisfræðilega sýn á skerðingar 

sem lengstum var ríkjandi í samfélaginu endurspeglast dyggilega í íslenskum barna- og 

unglingabókum. Söguhetjur eiga sér þann draum æðstan að ná „bata“ eða „leiðréttingu“ á 

líkamlegum „galla“ og leggja talsvert á sig til að svo megi verða (Hanna Björg Sigurjónsdóttir 

og Guðrún Steinþórsdóttir, 2013).  

Í lok sjöunda áratugarins tóku læknisfræðileg sjónarhorn á fötlun smám saman að 

víkja á Vesturlöndum fyrir félagslegum sjónarmiðum og skýringum. Þeirrar þróunar varð svo 

síðar vart hér á landi (Rannveig Traustadóttir 2003a). Ýmislegt bendir til þess að 

birtingarmynd fatlaðs fólks í barnabókum hafi ekki þróast að fullu í takt við tíðarandann, en 

þó fylgt í kjölfarið og ekki verið svo fjarri þeim nýju viðhorfum sem smám saman áttu sér stað 

undir lok 20. aldar. Þessar niðurstöður eru þó ekki algildar því alltaf má finna undantekningu í 

báðar áttir. Sé litið á niðurstöður rannsókna á birtingarmyndum fatlaðs fólks í barna- og 

unglingabókum í heild sinni, má greina allt litróf mannlífs og tilfinninga. Þar er fólk oft sýnt 
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sem brjóstumkennanlegir smælingjar, en jafnframt líka  sem nánast heilagar hetjur. Þar er og 

að finna fatlað fólk sem er úrræða- og hjálparlaust og enn annað sem hefur til að bera  

náðargáfu sem grundvallast á skerðingunni. Rannsóknir á birtingarmyndum fatlaðs fólks og 

fötlun í barna- og unglingabókum eru fáar, íslenskar rannsóknir nánast óplægður akur og fáir 

sem um barnabókmenntir fjalla leiða hugann að þætti menningar og samfélags í að skapa 

fötlun  (Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Guðrún Steinþórsdóttir, 2013).   

Í Íslenskri bókmenntasögu V. bindi fjallar Margrét Tryggvadóttir (2006) um barna- og 

unglingabækur sem komu út á árunum 1970–2005. Eitt af viðfangsefnum hennar eru „börn í 

vanda“ en þar fjallar hún um margvíslegar aðstæður barna, allar aðrar en fötlun eða 

skerðingar. Hún talar um að skrifaðar hafi verið bækur þar sem börnum er bjargað úr fátækt, 

sum börn búa við krappar aðstæður einstæðra foreldra, önnur börn eru lúsug og búa við 

sóðaskap, enn önnur börn búa við vinnuþrælkun og afskiptaleysi, og börn veikjast og deyja. 

En ekki eru öll vandræði barna jafn hörmuleg, sum þurfa að takast á við að eignast nýtt 

systkini, flytja eða liggja á sjúkrahúsi um lengri eða skemmri tíma. Viðkomandi börn þurfa þó 

öll að takast á við einhvern vanda og allar eru þessar frásagnir viðleitni höfunda samtímans 

til að fjalla um raunverulegar aðstæður barna í bókum sínum. Sem dæmi nefnir Margrét að 

Njörður P. Njarðvík (1979) hafi í grein sinni „Íslenskar barnabækur, fjölþjóðlegt samprent“ 

lýst yfir áhyggjum sínum af því að lesefni barna hér á landi endurspeglaði ekki íslenskan 

veruleika og hentaði því illa íslenskum börnum.  

Þó að Margrét (2006) geri fatlaðar sögupersónur hvergi að sérstöku umfjöllunarefni 

er tvívegis getið um fötlun eða skerðingar í umfjöllun hennar um barna- og 

unglingabókmenntir. Annars vegar er það þegar hún víkur að sögunni Grösin í glugghúsinu 

eftir Hreiðar Stefánsson, að ráðskonan á bænum hafi átt son með þroskahömlun, en hvorki 

honum né skerðingu hans er nánar lýst. Þá fá bækurnar um Tobías og félaga hans eftir 

Magneu frá Kleifum nokkuð ítarlega umfjöllun í kafla um áhrif raunsæis á verk höfunda, en 

bækur Magneu eru fjórar talsins og komu út á árunum 1982–1987. Þar tekst Tobías á við 

kvíða og söknuð, auk þess sem annar fótur hans er styttri en hinn.  

Árið 2005 var einnig gefið út greinasafn til heiðurs Guðrúnu Helgadóttur og ritverkum 

hennar,  Í Guðrúnarhúsi: Greinasafn um bækur Guðrúna Helgadóttur. Þar er að finna níu 

greinar eftir jafn marga höfunda sem allir eiga það sameiginlegt að vera helstu fræðimenn 

þjóðarinnar á sviði íslenskra barna- og unglingabókmennta en Guðrún er tvímælalaust einn 
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virtasti höfundur íslenskra barnabóka fyrr og síðar. Þar fjallar  Sigþrúður Gunnarsdóttir um 

raunsæi í barna- og unglingabókmenntum í upphafi áttunda áratug síðustu aldar og segir:  

Afþreyingabækur 6. og 7. áratugarins voru liðin tíð, nú skyldi börnum boðið upp á 

krefjandi lesefni sem hjálpaði þeim að átta sig á samfélaginu sem þau byggju í. 

[...] Ein krafan var að bækur gæfu ekki skrumskælda mynd af umhverfinu eða 

stuðluðu að viðhaldi gamalla fordóma. [...] Börn af öllu tagi áttu að þekkja sig í 

bókum og bækur áttu að vísa fram á veginn, í átt til nútímalegra þjóðfélags og 

meira jafnréttis. (Sigþrúður Gunnarsdóttir, 2005, bls. 143–144) 

Sigþrúður kemst að þeirri niðurstöðu að það sem sameini sögur  Guðrúnar  sé sú sterka 

barátta sem rekin er fyrir réttindum og hagsmunum barna. Þeim sé líka leyft að tjá skoðanir 

sínar við fullorðið fólk á jafnréttisgrundvelli og að orð þeirra hafi áhrif. En hún viðurkennir 

jafnframt að þrátt fyrir allar þessar bækur sem sannarlega voru framsæknar og vísuðu í 

boðskap sínum og umfjöllun fram á veginn, breyttist samfélagið ekki jafn róttækt og stefnt 

var að og hugsanlega sé það eins með umfjöllun margra málefna í bókmenntum hvort sem 

þær eru ætlaðar börnum eða fullorðnum. 

Árið 1999 kom út greinasafnið Raddir barnabókanna í ritstjórn Silju Aðalsteinsdóttur. 

Þar áttu fimm höfundar auk hennar greinar sem allar fjölluð á einn eða annan hátt um 

skáldskap fyrir börn og unglinga. Þar segir Silja (1999) meðal annars að ýmsar aðferðir hafi 

verið notaðar til að rannsaka barnabókmenntir á liðnum árum og áratugum eins og aðrar 

bókmenntagreinar og að hægt sé að skoða þær sögulega eins og gert sé í greinunum í 

bókinni. Í slíkum sögulegum rannsóknum sé athugað hvenær eitthvað byrjaði, hvers vegna 

og hvaða áhrif það hafði. 

Raddir barnabókanna birtir niðurstöður varðandi rannsóknir á sögulegu yfirliti 

íslenskra barnabóka og sambærilegt yfirlit yfir íslenskar myndabækur. Þar má einnig lesa um 

rannsókn sem gerð var á frásagnartækni í íslenskum barnabókum og aðra sem skoðaði 

myndabókina sem sjálfstætt bókmenntaformi, vann greiningu á þeim og kannaði sérstöðu 

íslenskra myndabóka. Birt er rannsókn á birtingarmynd þjóðlegs menningararfs og sýn á 

íslenska náttúru í nokkrum unglingabókum sem þá voru nýlegar þegar greinasafnið kom út. 

Auk þess má finna niðurstöður úr rannsókn á trú og siðferði í íslenskum barnabókmenntum.  
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Hér á landi er aðeins til ein rannsókn sem fjallar um fötlun í barnabókmenntum, 

rannsókn þeirra Hönnu Bjargar Sigurjónsdóttur og Guðrúnar Steinþórsdóttur (2013) sem þær 

fjalla um í greininni „Spegill, spegill herm þú mér: Fötlun í barnabókmenntum“, í bókinni 

Fötlun og menning: Íslandssagan í öðru ljósi. Hér eru íslenskar barna- og unglingabókmenntir 

skoðaðar í fyrsta sinn út frá sjónarhorni fötlunarfræða með tilliti til birtingarmynda fötlunar 

og fólks með skerðingar í umræddri bókmenntagrein. Markmiðið er að kanna hvaða skilaboð 

íslensk börn fá um fötlun við lestur skáldsagna og ævintýra og hvernig þau skilaboð hafa 

breyst í samræmi við þróun samfélagsins eftir því sem nær dregur nútímanum.  

Í greininni er bent á að rannsóknir hafi sýnt að neikvæð viðbrögð almennings 

gagnvart sýnileika fötlunar beinist ekki endilega að hinum fötluðu einstaklingum heldur 

snúist þau miklu frekar um neikvæðar ímyndir sem dægurmenning skapar og nærist á. Því 

hafa þær ímyndir sem dregnar eru upp af fötlun og fötluðu fólki í barnabókum áhrif á 

lesendur, hvort sem um er að ræða fötluð eða ófötluð börn. Greinarhöfundar velta einnig 

fyrir sér þeim áhrifum sem ólík sjónarhorn á fötlun hafa á texta barna- og unglingabóka á 

ýmsum tímum. Til dæmis skoða þær samspil samfélagslegra þátta og frásagna af skerðingum 

og fötluðu fólki innan bókmenntagreinarinnar á hverjum tíma. Niðurstöður Hönnu Bjargar og 

Guðrúnar eru þær að ljóst sé að „... skilaboð sem íslensk börn fá um fötlun og fatlað fólk í 

gegnum barnabókmenntir séu bæði margvísleg og mótsagnakennd þar sem sögupersónur 

eru ýmist sýndar sem eðlilegur hluti af mannlegum margbreytileika, ógnandi eða 

aumkunarverðar. Margar bókanna staðfesta ríkjandi hugmyndir um fötlun sem galla sem 

þarf að laga, lækna eða leiðrétta, en afar fáir leiða hugann að þætti menningar og samfélags í 

að skapa fötlun“ (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Guðrún Steinþórsdóttir, 2013, bls. 204). 

Aðrar rannsóknir um barnabókmenntir hafa ekki fjallað um fötlun sérstaklega. Barna- 

og unglingabókmenntir nutu ekki mikillar athygli fyrr en kom fram á áttunda áratug liðinnar 

aldar og ekki þótti ástæða til að rannsaka þá bókmenntagrein sérstaklega fyrr en Silja 

Aðalsteinsdóttir sendi frá sérbókmenntasögu sína, Íslenskar barnabækur 1780–1979 árið 

1981.  

Í rannsókn sinni gefur Silja sögulegt yfirlit um barnabækur á Vesturlöndum og fjallar 

ítarlega um sögu íslenskra barnabóka í 200 ár. Hún fjallar um barnabókmenntir á ýmsum 

tímaskeiðum sögunnar, til dæmis hvað varðar áhrif upplýsingastefnu og rómantíkur á 
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bókmenntagreinina, hverjir skrifuðu barnabækur og fyrir hverja og hvernig greinin þróaðist á 

20. öld. 

Silja gerir íslenskum barnabókahöfundum á 19. öld sérstök skil og kemst meðal 

annars að þeirri niðurstöðu að þó að síðasti áratugur aldarinnar hafi verið kenndur við 

raunsæisstefnu í bókmenntum gæti ekki mikilla áhrifa hennar í barnaefni þess tíma, þar megi 

fremur merkja áhrif upplýsingastefnunnar. 

Þá eru rakin áhrif þjóðsagna og gamalla ævintýra á börn, hvernig nýrómantíska 

stefnan hefur áhrif á tilurð slíkrar sagnahefðar, fjallað er sérstaklega um áhrif og 

uppbyggingu dýrasagna og að lokum rakin endurnýjun ævintýranna í samtímanum. Silja birtir 

einnig niðurstöður rannsóknar sinnar á bernskuminningum manna sem færðar eru í 

barnasögubúning og tekur þar nokkur dæmi. Hún skoða muninn á sögum úr sveitum og 

sögum úr bæjum og ástæðuna fyrir tilurð þeirra. Rannsóknir Silju ná einnig yfir raunsæjar 

unglingasögur, fræðibækur fyrir börn og unglinga, ljóð og leikrit skrifuð fyrir börn og 

myndabækur handa litlum börnum. Barnabókmenntasagan sem er ítarlegt verk, vekur meðal 

annars máls á þeim breytingum sem átt höfðu sér stað í samfélaginu á áratugunum fram að 

útgáfu bókarinnar, einkum er varðaði umfjöllun um jafnrétti kynjanna og kynþáttamisrétti, 

en ekki er vakið máls á breyttri umfjöllun eða almennt fjallað um birtingarmyndir fatlaðs 

fólks í íslenskum barnabókum. 

3.1.4 Erlendar rannsóknir 

Niðurstöður erlendra rannsókna benda til þess að bækur, þar sem fatlaðar sögupersónur 

koma við sögu og skrifaðar eru af skilningi og þekkingu, geti breytt viðhorfum og stuðlað að 

auknu umburðarlyndi og viðurkenningu manna á milli (Koc, Koc og Ozdemir, 2010). Gerð var 

rannsókn þar sem sjötíu og sex myndskreyttar bækur voru greindar til að ákvarða tengsl milli 

persóna með eða án líkamlegra og andlegra skerðinga. Bækurnar voru valdar af tilteknum 

lista yfir myndabækur sem kallaður var The Subject Guide to Children’s Books og áttu það 

sameiginlegt að koma út árið 2003. Hlutverk hverrar persónu og tegund innbyrðis tengsla var 

greint í hverju tilviki þar sem persónur með og án líkamlegra og andlegra skerðinga komu við 

sögu (Koc o.fl., 2010).  

Greining bókanna benti til ellefu mismunandi flokkunartengsla sem drógu ýmist upp 

jákvæða, hlutlausa eða neikvæða mynd. Birtingarmynd jákvæðra tengsla/sambands 
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söguhetja í bókum er dæmið um hinn hjálpsama, leiðbeinandi og vel metna vin. 

Sögupersónan með skerðinguna hjálpar öðrum og hjálp hans er metin að verðleikum. Dæmi 

um neikvæða birtingarmynd tengsla/sambands á milli söguhetja er hið einmana, 

óhamingjusama og útskúfaða barn eða sá sem stríðir. Sögupersóna með skerðingar er 

einmana og óhamingjusöm, ófatlaði einstaklingurinn er í stöðu þess sem útskúfar og stríðir. 

Hlutlaus tengsl/samband á milli sögupersóna er til dæmis samspil þess sem er 

öðruvísi/stingur í stúf og þess forvitna. Þá er sögupersónan með skerðingarnar kynnt sem 

öðruvísi en hinir og hinir eru forvitnir áhorfendur. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til 

kynna að sögupersónur án skerðingar breytast með tímanum við það að eiga samskipti við 

sögupersónur með skerðingar. Rannsóknin staðfestir að barnabókmenntir styðja almennt 

börn til að þróa og efla vináttu sín á milli og kenna þeim að virða og samþykkja 

margbreytileika manna (Koc o.fl., 2010).  

Aisawi (2010) talar um að fötlun geti verið mikilvægt umræðu- og viðfangsefni í 

barnabókum og kjörin leið til að kenna ungum lesendum heilbrigt og eðlilegt viðhorf til 

margbreytileikans. Hún álítur einnig að rithöfundar og gagnrýnendur sem skrifa um fötlun og 

fatlað fólk hafi jafnan gefnar og fastmótaðar skoðanir á því hvernig eigi að nálgast fötlun og 

skerðingar í barnabókum. Þeir leggi gjarnan skáldlegt mat á framsetningu fötlunar í 

bókmenntum og gefi álit sitt á því hvort þær bækur sem í boði eru svari þörfinni fyrir slíkar 

bókmenntir. Þó að Aisawi viðurkenni að neikvæð viðhorf gagnvart fötlun séu óðum að 

breytast í bókmenntum og í raunveruleika telur hún framfarirnar oft minni og ekki eins 

mikilvægar og almennt er talið. Talsverð vinna sé enn óunnin áður en fatlað fólk geti talist 

fullgilt, hvort sem um er að ræða einstaklinga af holdi og blóði eða sögupersónur í bókum. 

Hún segir ennfremur að börn sem „þjást af mismunandi gerðum af líkamlegum eða 

vitsmunalegum vandamálum“ (Aisawi, 2010, bls.1) geta verið álitnir fulltrúar tvöfalds 

minnihlutahóps hvað varðar ungan aldur svo og skerðingu eða fötlun.  

Aisawi (2010) rannsakaði fötlun í arabískum barnabókmenntum en þar er um að 

ræða eina grein af bókmenntaarfi minnihlutahóps sem á tungumálið sameiginlegt en býr 

víða um heim. Ótilgreindar, gagnrýnar rannsóknir á því hvernig fötlun og skerðingar eru 

settar fram í skáldskap á ensku voru hafðar að viðmiði. Aisawi taldi öllu máli skipta að gefa 

gaum að því í hvaða hlutverk sögupersónur með fötlun eru settar, hvernig rithöfundur talar 

fyrir þennan jaðarhóp barna, hvaða höndum höfundur fer um innri veröld þeirra og hvert 
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sjónarhorn, tónn sögunnar og skilaboð sem hún miðlar eru. Hún komst að þeirri niðurstöðu 

að þótt skilningur virðist hafa aukist á á mikilvægi þess að ræða fötlun sem mál 

minnihlutahópa, þá verði einnig að krefjast ítarlegrar og vandaðrar umræðu um bókmenntir. 

Á meðan sumir rithöfundar takist á við þörfina að samtvinna skilaboð við félagslegt samþykki 

og þátttöku, sýni þeir einnig raunsæja birtingarmynd fötlunar af meiri lipurð og á listrænni 

hátt svo að verk þeirra verða áhrifaríkari (Aisawi, 2010). 

Í rannsókn Dyches og Prater (2005) voru skoðaðar persónulýsingar og söguþræðir í 34 

breskum barnabókum sem gefnar voru út á árunum 1999–2003. Þrjátíu og sex 

persónulýsingar voru skoðaðar með hliðsjón af samspili þeirra við söguþráð bókanna og 

áhrifum þeirra á hann. Niðurstöður sýndu líkt og í eldri sambærilegri rannsókn (Dyches, 

Prater og Cramer, 2001; Dyches, Prater og Leininger, 2009) að sögupersónur með 

þroskaskerðingu völdu oftar markvisst, voru upplýstari í fleiri kringumstæðum, voru frekar 

samþykktar í eigin samfélagi og höfðu stærra þjónustuhlutverk til aðstoðar öðrum. Oftar en 

ekki var skerðingin aðeins ein af mörgum einkennum persónunnar. Einnig var mikill 

aldursmunur á persónunum og nokkrir voru fulltrúa annarra minnihlutahópa eins og 

mismunandi kynþátta eða menningarheima. Yfir helmingur persóna með þroskaskerðingar 

var á einhverfurófi og tæplega helmingur af þeim sögupersónum höfðu Asperger-heilkenni 

(Dyches og Prater, 2005). 

 Curwood (2013) innihaldsgreindi þrjár unglingabækur sem eiga það sameiginlegt að 

hafa verið einkar vinsælar hjá enskumælandi unglingum og hafa einnig unnið til eftirsóttra 

verðlauna (Schneider Family Book Award from the American Library Association). 

Rannsóknin beindist fyrst og fremst að því að skoða fatlaðar og ófatlaðar sögupersónur í 

nútímabókmenntum fyrir unglinga. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að 

persónueinkenni, félagsleg staða viðkomandi sögupersónu og valdastaða gagnvart öðrum 

sögupersónum móta söguþráð og þema skáldsagnanna. Vaxandi tíðni og fjöldi persóna með 

fötlun í unglingabókmenntum býður upp á tækifæri fyrir nemendur til að íhuga hvernig 

fötlun er búin til í samfélaginu og kynnt í bókmenntaverkum. Með því að nálgast 

bókmenntalega greiningu á gagnrýninn hátt geta kennarar lagt áherslu á félagslegt réttlæti 

innan ensku námskrárinnar (Curwood, 2013).  

Irwin og Moeller (2010) telja að eftir því sem fötluðum nemendum fjölgar í almenna 

skólakerfinu vex þörfin á bókmenntum sem lýsa fötluðum sögupersónum. 
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Með vaxandi vinsældum unglinga á berorðum (e. graphic) frásögum í skáldsögum og 

þar sem slíkar bókmenntir verða æ meira áberandi í bandarískri skólanámskrá völdu Irwin og 

Moeller (2010) að greina 30 slíkar bækur og spyrja: 

Er að finna fatlaða einstaklinga í berorðum (e. graphic) skáldverkum?  

Ef fatlaðar sögupersónur koma fyrir í frásögninni, hvaða skerðing er oftast sýnd? 

Hvert er kyn og þjóðerni fötluðu sögupersónanna og er birtingarmynd þeirra jákvæð?  

Með berorðri frásögn er til dæmis átt við þegar umfjöllunarefnið fjallaði á einn eða 

annan hátt um unglingaástir og/eða kynlíf þess aldurshóps.  

Niðurstöður sýndu að tæplega helmingur bókanna innihélt fatlaða sögupersónu. 

Örfár lýstu ástartilfinningum fatlaðrar manneskju í garð ófatlaðs einstaklings og engin þeirra 

sömu tilfinningu ófatlaðs einstaklings í garð fatlaðrar manneskju. Lýsingar á þessum fötluðu 

sögupersónum voru ekki raunsæjar heldur neikvæðar lýsingar á staðalímyndum um fatlað 

fólk (Irwin og Moeller, 2010).  

3.1.5 Myndabækur 

Myndabækur geta haft áhrif á það hvernig börn skynja fólk með ólíkan bakgrunn, þar með 

talið fatlað fólk þar sem menningarheimar eru mismunandi og ólíkir þeirra eigin. Fræðimenn 

hafa rannsakað lýsingar á fjölmenningarlegum persónum með fötlun í barnabókmenntum. 

Hins vegar hafa fáir sérstaklega skoðað heyrnarskertar eða heyrnarlausar sögupersónur þrátt 

fyrir aukinn fjölda persóna með slíkar skerðingar í barnabókum undanfarinna tvo áratugi 

(Golos, Moses, 2011). 

Í rannsókn frá árinu 2011 á myndabókum fyrir börn á aldrinum 4–8 ára var lögð 

áhersla á að skoða birtingarmyndir heyrnarskertra sögupersóna. Niðurstöður sýndu að í 

bókunum var ekki lögð áhersla á menningu heyrnarlausra heldur var heyrnarleysi fyrst og 

fremst sýnt sem læknisfræðilegt ástand sem krefðist lagfæringar og stuðlaði þannig að því að 

styrkja algengar staðalímyndir um heyrnarleysi sem fötlun (Golos og Moses, 2011). 

Verðlaunaverkefnið In the Picture er samfélagslegt verkefni sem sett var á stofn til að 

vinna gegn afkáralegri og blekkjandi ímynd fatlaðs fólks í sögubókum. Þátttakendur voru 

annars vegar ótilgreindur fjöldi textahöfunda og/eða teiknara myndabóka og hins vegar 

fulltrúar frá nokkrum hagsmunafélögum fatlaðs fólks. Matthews (2009) bendir á að við fyrstu 
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sýn hafi niðurstöður verkefnisins virst leiða í ljós andóf gegn ríkjandi birtingarmyndum 

fatlaðs fólks í barnabókmenntum, en þegar betur hafi verið að gáð hafi mátt sjá að líkamar 

fatlaðra barna skipuðu vandræðalega og sérkennilega stöðu strax í upphafi ferilsins, sem 

reyndist viðvarandi ástand meðan á verkefninu stóð og endurspeglaðist vel í niðurstöðum 

þess. Á meðan verkefnið leitaðist við að gera fatlað fólk sýnilegt í barnabókmenntum, hafi 

tryggð þess við ríkjandi félagsleg líkön af fötlun orðið að miðpunkti þess og sett fatlað fólk í 

erfiða stöðu. Afleiðingin varð ósætti á milli þátttakenda vegna þess hvernig talið var að bæri 

að fjalla um líkama barna, ímyndir þeirra og hvernig sagt var frá þeim eftir því sem verkefnið 

þróaðist.  

Fyrst og fremst varð annars vegar ágreiningur á milli stjórnenda verkefnisins og 

þátttakenda í listahluta þess og hins vegar á milli fatlaðra þátttakenda sem voru í hlutverki 

ritstjóra og/eða ráðgjafa. Þessum aðilum bar ekki saman um túlkun niðurstaðna og úrlausnir 

til framtíðar litið. Matthews notaði niðurstöður þess ágreinings, sem varð um hvernig 

líkamar fatlaðra barna birtust á myndum í barnabókum, til að leggja nýrri sjónarmiðum lið 

um hvernig birtingarmyndir þeirra skyldu settar fram í félagslegu líkani af fötlun. Einkum hélt 

hann því fram að það að færast undan því að sýna rétta mynd af líkömum fatlaðra barna í 

umræddu verkefni benti til þess að félagsleg líkön hefðu áhrif á stofnanir eins og 

góðgerðarfélög sem hann taldi oftar en ekki mótuð af skoðunum hreyfinga fólks með fötlun 

og skerðingar (Matthews, 2009). 

3.1.6 Skilningur barna á fötlun og skerðingum  

Diamond og Hestenes (1996) könnuðu sérstaklega hvaða hugmyndir börn á aldrinum 3–6 ára 

höfðu um fólk með líkamlegar og andlegar skerðingar, þar á meðal um fólk með Downs 

heilkenni. Þeim voru sýndar myndir af fólki með sýnilegar fatlanir og einnig af fólki með 

fatlanir þar sem erfiðara var að greina þær á útliti þess. Niðurstaða rannsóknarinnar sýndi að 

meirihluti barnanna var sér meðvitaður um líkamlegar skerðingar. Þau áttuðu sig fljótt þegar 

um líkamlega skerðingu var að ræða og útlitseinkenni voru ljós, en aðeins helmingur 

aðspurðra áttaði sig ef aðeins var um að ræða andlega skerðingu. Ekkert þeirra benti á fólk 

með Downs-heilkenni (Diamond og Hestenes, 1996).  

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

Þátttakendur voru 77 kanadísk leikskólabörn á aldrinum 5–6 ára. Börnin voru beðin um að tjá 
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sig um allt sem þau vissu varðandi fatlað fólk. Tæplega helmingur barnanna eða 45% þeirra 

vissu ekkert um fötlun. Þau börn sem þekktu eitthvað til fatlaðs fólks skilgreindu það með 

líkamlegar skerðingar eða að það þyrfti aðstoð við athafnir daglegs lífs. Meirihluti barnanna 

svaraði því játandi þegar þau voru spurð hvort þeim líkaði vel við fatlaða jafnaldra sína 

(Dyson, 2005).  

Niðurstöður annarrar rannsóknar sýndu að börn á aldrinum 5–12 ára eru 

móttækilegust fyrir skoðanamyndun og að afla sér vitneskju um og úr umhverfi sínu (Lewis, 

1993). Lewis (1993) bendir á að börn yngri en sjö ára veita líkamlegum einkennum mikla 

athygli. Þau eru líkleg til að hafa orð á því ef viðkomandi notar hjólastól eða styðst við 

hækjur, en niðurstöður rannsóknar hans sýna jafnframt að það er fremur vegna þess að 

börnunum þyki það spennandi en að þeim finnist eitthvað athugavert við það. Þessi 

staðhæfing Lewis endurspeglar einnig niðurstöður úr fyrrgreindum rannsóknum þar sem 

fram kom að börn virðast átta sig betur á líkamlegum skerðingum en andlegum.  

Niðurstöður sýndu að frásagnir barnanna endurspegluðu að stórum hluta jákvæða 

reynslu af því að alast upp með fötlun, en jafnframt að þau töldu helstu erfiðleika vera 

neikvæðar staðalímyndir af fötluðum börnum og ungmennum, vanmat annarra á getu 

þeirra, almenna vanþekkingu á skerðingum, vorkunnsemi og niðurlægjandi framkomu 

annarra í þeirra garð, óaðgengilegt umhverfi, fordóma og aðrar félagslegar hindranir 

(Rannveig Traustadóttir, Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Helgi Þór Gunnarsson, 2010).  
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4 Aðferðafræði og framkvæmd 

4.1 Eigindleg aðferðafræði félagsvísinda 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðir við öflun gagna svo og greiningu gagnanna. 

Aðferðafræði félagsvísinda verður best lýst með þeim hugtökum sem félagsvísindamenn 

nota sjálfir í umfjöllun um rannsóknir sínar. Þar ber fyrst að nefna meginhugtökin tvö sem 

lýsa grundvallarnálgun að baki mismunandi rannsóknarhefðum,,  megindlegar (e. 

quantitative) og eigindlegar (e. qualitative) rannsóknaraðferðir. Helsti munur á þessum 

tveimur aðferðum endurspeglar annars vegar hvernig félagsvísindamenn nálgast 

viðfangsefni sitt og hins vegar ólík markmið rannsókna í félagsvísindum (Jón Gunnar 

Bernburg, 2005). Auk áðurnefndra tveggja rannsóknarhefða eru einnig ýmis hugtök varðandi 

það hvernig framkvæma skuli rannsóknir, svo sem hönnun mælitækja og framkvæmd 

úrtakskannana. Hugtökin gera fræðimenn meðvitaða um vandamál sem upp geta komið við 

gagnasöfnun, úrvinnslu og túlkun niðurstaðna. Hér verður eingöngu fjallað um aðferðir 

eigindlegra rannsókna þar sem þeirri aðferð var beitt við úrvinnslu þessa verkefnis, en 

umfjöllun á megindlegum rannsóknaraðferðum með öllu sleppt (Taylor og Bogdan, 1998). 

 Eigindlegar rannsóknarhefðir byggjast á því sjónarmiði að raunveruleikinn mótist í vitund 

þeirra einstaklinga sem upplifa hann í samskiptum sínum við umheiminn og reynslu þeirra úr 

sínu daglega lífi og umhverfi. Aðferðina má rekja til hugmynda og kenninga sem leggja 

áherslu á að einstaklingurinn sé hverju sinni virkur túlkandi raunveruleikans. Því er aðeins 

hægt að útskýra athafnir fólks með því að afla gagna um hvaða merkingu það leggur í 

aðstæður sínar og reynslu. Að auki er félagslegur veruleiki óstöðugur og túlkunin háð 

síbreytilegu samhengi og samskiptaferlum. Eigindlegar rannsóknir miða að því að afla gagna 

um túlkun fólks á umhverfi sínu og aðstæðum. Þannig er til dæmis fylgst með fólki í daglegu 

umhverfi þess og tekin viðtöl þar sem spurningar og svör eru ekki á stöðluðu formi heldur 

miða að því að fá viðmælanda til að lýsa reynslu sinni og upplifun. Útkoma slíkra rannsókna 

er ekki tölulegur samanburður heldur hugtök eða þemu sem lýsa því hvað er sameiginlegt 

með reynslu eða upplifun mismunandi hópa og einstaklinga. Þá má ekki síður nema 

veruleikann í því hvernig hann birtist í menningu samtímans hverju sinni. Eigindlegum 

aðferðum á borð við viðtöl, þátttökuathuganir og notkun rýnihópa er talsvert beitt, einkum í 

rannsóknum á jaðar- og minnihlutahópum, en ekki síst í mannfræðilegum rannsóknum í 
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framandi menningarheimum. Eigindlegar rannsóknaraðferðir veita þannig dýpri skilning og 

víkka sýn á viðfangsefnið (Bogdan og Biklen, 1998). Auk ofangreindra aðferða í eigindlegum 

rannsóknum má einnig nefna þá nálgun sem beitt var við gagnagreiningu í þessu verkefni 

eða innihaldsgreiningu (e. content analysis) á efni og umfjöllun í texta í íslenskum barna- og 

unglingabókmenntum. 

 

4.2 Markmið og rannsóknarspurningar  

Viðfangsefni og markmið rannsóknarinnar er að kanna hvaða birtingarmyndir fötlunar og 

fatlaðs fólks er að finna í íslenskum barna- og unglingabókmenntum og greina þá þróun sem 

hefur átt sér stað í umfjöllun um þetta efni frá upphafi útgáfu þeirra allt til ársins 2010. 

Rannsóknarspurningarnar leggja áherslu á þrjá meginþætti sem sameiginlega eiga að gefa þá 

heildarmynd sem sóst er eftir. Aðferðafræði sem beitt er við hverja rannsókn ræðst gjarnan 

af þeim rannsóknarspurningum sem settar eru fram í upphafi verks og því hvernig þeim 

verður best svarað. 

Meginspurningunum sem þessari rannsókn er ætlað að svara eru því eftirfarandi:  

1. Hvaða sjónarhorn og skilningur á fötlun og fötluðu fólki birtist í íslenskum 
barna- og unglingabókmenntum? 

2. Hvaða staðalímyndir er að finna og hvernig birtast þær í íslenskum barna- og 
unglingabókmenntum og í hvaða hlutverkum eru fatlaðar sögupersónur? 

3. Hvernig hefur umfjöllun um skerðingar og fötlun þróast og breyst frá upphafi 
íslenskrar barna- og unglingabókaútgáfu allt til ársins 2010? 

Rannsóknin fólst fyrst og fremst í greiningu á texta 40 íslenskra barna- og unglingabóka þar 

sem vitað var að fötlun og fatlað fólk kæmi við sögu og frásögnin greind með hliðsjón af 

rannsóknarspurningunum.  

4.3 Innihaldsgreining  

Innihaldsgreining er samsafn aðferða við að greina innihald texta þar sem faglegt mat er lagt 

á áhrif umfjöllunar á ímynd, ásýnd og orðspor ákveðins fyrirbæris. Um er að ræða 

kerfisbundna greiningu á tilteknu efni fremur en á uppbyggingu samskipta, svo sem í 

ritsmíðum, í mæltu máli eða í kvikmyndum. Aðferðin hentar vel þegar skoða skal innihald 
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skilaboða eða ákveðinna boðskipta á hlutlægan hátt. Við innihaldsgreiningu er fyrst og 

fremst skoðað hvers konar menningarafurðir spretta úr tiltekinni menningu og hvernig sú 

menning endurspeglast í ákveðnum texta eða myndum. Innihaldsgreining er einnig notuð 

þegar rannsaka á mismunandi þemu og táknræna þætti svo ákvarða megi markmið eða 

merkingu tiltekinna samskipta (Esterberg, 2002; Mayring, 2000). 

Innihaldsgreining telst til eigindlegra rannsóknaraðferða og er mikið notuð í 

rannsóknum innan félagsvísinda. Aðferðin svipar til orðræðugreiningar þar sem afmarkaður 

texti er rannsakaður og greindur sem vísindaleg gögn. Lindsay Prior (2009) telur að texti 

verði best innihaldsgreindur með því að gera það á kerfisbundinn hátt. Mikilvægt sé að hafa 

hvort tveggja í huga, þann þátt textans sem styðst við tilgátu fræðimannsins svo og þann 

sem hrekur hana. Samkvæmt Prior er ein aðferð innihaldsgreiningar sú að skoða tiltekin orð 

sem koma endurtekið fyrir í textanum og telja hversu oft þau koma fyrir. Önnur sé að rýna í 

það hve oft sagt er frá ákveðnum athöfnum, einkennum eða öðru því sem rannsakandinn 

velur að skoða. Þótt fjöldi orða eða annars sem skoðað er gefi ákveðna hugmynd um vægi 

þess í textanum er ekki síður mikilvægt að hafa skilning á því sem liggur að baki, á notagildi 

þess og í hvaða samhengi hlutirnir eru settir fram. Þannig leggur Prior mikla áherslu á að 

skoða til dæmis hvernig orð í texta tengjast hvert öðru og hver undirliggjandi merking þeirra 

er. 

Steve Stemler (2001) setur fram leið til að innihaldsgreina orð í texta með því að 

flokka þau eftir ákveðnu kerfi og greina þannig einkenni þeirra skilaboða sem fram koma í 

textanum. Hann bendir á að þannig megi fara í gegnum mikinn texta á kerfisbundinn hátt og 

skoða á hvað er lögð áhersla í innihaldi hans. Um er að ræða árangursríka og einfalda 

nálgunaraðferð til að greina almenn viðhorf til afmarkaðs efnis eða málaflokks. Ef texti er 

borinn saman milli ára má sjá hvernig áherslu- og stefnubreyting getur orðið í orðavali á 

ákveðnum tíma (Stemler, 2001).  

4.3.1. Fræðileg umfjöllun 

Rannsóknin er byggð á innihaldsgreiningu (e. content analysis) og gerður var samanburður á 

umfjöllun á sambærilegu viðfangsefni á mismunandi tímaskeiðum bókmenntasögunnar. 

Borin var saman nálgun og efnistök höfunda á fötlun og fólk með skerðingar í íslenskum 

barna- og unglingabókum fyrr og nú.  
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Í Handbók í aðferðafræði rannsókna segir: 

Margar flokkanir hafa verið settar fram varðandi eigindlegar rannsóknir. Ég hef 

kosið að fylgja flokkun Tesch (1999), en hún er sú besta sem ég hef fundið. Í þeirri 

flokkun eru þrír meginflokkar: Áhersla á tungumálið, áhersla á samfellu (e. 

regularities) og áhersla á að skilja merkingu einhvers (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013, bls. 240–241). 

Hér verður fjallað um þann þátt sem vísar til áherslu á tungumálið sem tjáskiptamiðils, með 

öðrum orðum innihaldsgreiningar. 

Í upphafi þriðja áratugar síðustu aldar kom bandaríski sálfræðingurinn Alfred R. 

Lindesmith (1905–1991) fram með rannsóknaraðferð sem hann kallaði Innihaldsgreiningu. 

Rannsóknaraðferðin er fyrst og fremst notuð innan félagsvísinda, hugvísinda og við hvers 

kyns rannsóknir innan fjölmiðla- og viðskiptafræða. Sá sem velur rannsóknaraðferð 

innihaldsgreiningar til að meta rannsóknargögnin, er venjulega að vinna með texta eða 

myndir, til dæmis í bókum, greinum, á vefsíðum eða í lögum-og reglugerðum. 

Innihaldsgreining auðveldar viðkomandi fræðimanni að lesa, túlka eða bregðast við merkingu 

þess sem rýnt er í. Hún skilur sig frá öðrum eigindlegum aðferðum með því að greina texta út 

frá tilgangi hans (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Aðferðin er ekki ósvipuð orðræðugreiningu og gengur út á að rannsaka texta og 

greina hann sem vísindaleg gögn. Lindsay Prior (2009) bendir á að til að innihaldsgreina texta 

á sem áhrifaríkastan hátt sé mikilvægt að gera það kerfisbundið. Þannig sé nauðsynlegt að 

taka til greina bæði þann hluta textans sem styður tilgátu fræðimanns sem og þá hluta sem 

hrekja hana. Ein aðferð sem beita má við innihaldsgreiningu felst í því að gera grein fyrir 

þeim orðum sem notuð eru í textanum og telja hversu oft þau koma fyrir. Þó að fjöldi orða 

gefi ákveðna hugmynd um vægi þeirra í textanum er einnig mikilvægt að hafa fullan skilning 

á þeim orðum sem notuð eru, hvernig þau eru notuð og í hvaða samhengi. Þannig er lögð 

mikil áherslu á að skoða hvernig orð í texta tengjast hvert öðru og hvað sé gefið í skyn með 

notkun þeirra (Prior, 2009).  

Samkvæmt Krippendorff (1980) verður að hafa sex meginspurningar í huga þegar 

greina á gögn með innihaldsgreiningu, það er:  
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1) Hvaða gögn á að greina? 

2) Hvernig eru þau skilgreind? 

3) Hvar eiga þau uppruna sinn? 

4) Hverjar eru forsendur gagnagreiningarinnar?  

5) Hvar liggja mörk greiningarinnar? 

6) Hvert er markmið ályktana? 

 

Steve Stemler (2001) lýsir innihaldsgreiningu sem aðferð til þess að greina og flokka 

orð í texta sem raðast niður í ákveðið kerfi og greina með þeim hætti einkenni þeirra 

skilaboða sem fram koma í textanum. Með innihaldsgreiningu má fara í gegnum mikinn texta 

á kerfisbundinn hátt og skoða hvaða áherslur eru lagðar í innihaldi hans. Þessi aðferð er góð 

leið til að athuga almennt viðhorf til ákveðins viðfangsefnis. Ef texti er borinn saman milli ára 

má sjá hvernig áherslu- og stefnubreyting getur orðið í orðavali á tilteknum tímaskeiðum. 

Í þessu verkefni er texti frá mismunandi tímaskeiðum íslenskra barna- og unglinga-

bókmennta skoðaður. Markmiðið er að greina hvernig birtingarmyndir fötlunar og fólks með 

skerðingar birtist í texta þessarar ákveðnu tegundar bókmennta, framsetningu hans og 

samhengi við annað í samtímanum. 

4.3.2. Greiningin 

Við lestur hverrar bókar hafði ég við höndina pappírsrenning sem gegndi tvenns konar 

hlutverki meðan á lestrinum stóð. Annars vegar skrifaði ég hjá mér athugsemdir rannsakanda 

jafnóðum og þær birtust mér og hins vegar nýttist renningurinn sem bókamerki. 

Athugasemdir taldi ég allt sem vakti áhuga minn eða athygli meðan á lestri bókarinnar stóð, 

allt frá því að getið var um fötlun eða fatlað fólk til þess hvers eðlis sú umfjöllun var. Ég gætti 

þess að blaðsíðutal fylgdi hverri athugsemd þannig að auðvelt yrði að fletta henni upp þegar 

að úrvinnslu gagnanna kæmi. Eftir lestur hverrar bókar átti ég því nokkuð ítarlegt seðlasafn 

þar sem lesa mátti í stórum dráttum framvindu hverrar frásagnar með tilliti til þess efnis sem 

rýnt skyldi í síðar. Ég skrifaði útdrátt úr hverri bók ýmist meðan á lestrinum stóð eða eftir að 

honum lauk. Þannig glöggvaði ég mig frekar á því sem sérstaklega skyldi skoða í 

greiningarferlinu. Ég kortlagði í forriti Hugarkorts/Mindjet ákveðnar staðreyndir sem ég taldi 

hugsanlega geta skipt máli þegar kæmi að greiningu gagnanna. Þar var um að ræða atriði 
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eins og aldur persóna, kyn og búsetu, tegund skerðingar og hlutverk hennar í sögunni, 

hlutverk hinnar fötluðu persónu í sögunni,hvort um var að ræða aðal- eða aukapersónu, 

hlutverk myndskreytingar með tilliti til umfjöllunar viðkomandi bókar á fötlun og fötluðu 

fólki og að lokum bókaflokk eða fyrir hvaða aldur bókin var ætluð. 

Að loknum lestri bókanna 40 tók ég saman þær upplýsingar sem ég taldi mig lesa úr 

skráningu minni í athugunum rannsakanda í seðlasafni, úr útdrætti á söguþræði og úr 

upplýsingum sem fram komu í Hugarkorti. Niðurstöður þeirrar upplýsingaöflunar má lesa hér 

að framan í kaflanum Gagnagreining. Þessar upplýsingar nýttust svo þegar svara skyldi 

rannsóknarspurningum ritgerðarinnar. 

4.4 Framkvæmd 

Í upphafi vinnuferlisins var ákveðið að eftirfarandi atriði skyldu höfð til hliðsjónar við 

framkvæmd rannsóknarinnar. Ákveðið var hvaða gögn skyldu greind, hvernig skyldi skilgreina 

þau og hvar þau ættu uppruna sinn. Einnig skyldu forsendur gagnagreiningarinnar liggja 

ljósar fyrir, svo og mörk greiningar og markmið ályktana. Gögnin voru greind með innihalds- 

og þemagreiningu þar sem athygli rannsakanda beindist fyrst og fremst að því hvernig fjallað 

var um fötlun og fatlað fólk í hverri lesinni bók með tilliti til skilnings samtímans á 

hvorutveggja, birtingu staðalímynda og hvernig umfjöllun um fötlun og skerðingu þróaðist á  

útgáfutíma bókanna, tímabilinu 1780–2010.  

Ég hafði samband við nokkra barna- og unglingabókahöfunda sem komu mér í 

samband við aðra höfunda. Þeir brugðust undantekningarlaust vel við ósk minni og svöruðu 

mér hvort eða hvar væri að finna umfjöllun um skerðingar og/eða fatlað fólk í eigin 

ritverkum, auk þess að benda mér á enn aðra höfunda og verk þeirra. Þá naut ég aðstoðar 

kennara og fræðimanna á bókmenntasviði Hugvísindadeildar Háskóla Íslands og 

bókaútgefendur barna- og unglingabókmennta voru mér einkar hjálplegir varðandi 

ráðleggingar um hvar skyldi leita frekari fanga við gagnasöfnun. Að lokum benti Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, dósent við Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands, mér á skáldverk, 

fræðibækur og greinar sem hún taldi að mundu nýtast mér við rannsóknina. 

Í verkefninu er texti frá mismunandi tímaskeiðum íslenskra barna- og unglinga-

bókmennta skoðaður. Markmiðið er að greina hvernig birtingarmyndir fötlunar og fólks með 
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skerðingar birtast í texta þessara ákveðnu tegunda bókmennta, framsetningu hans og 

samhengi við annað í samtímanum. Skoðað var hvaða fyrirmyndir eru gefnar í umfjöllun um 

fötlun og fólk með skerðingar í umræddri bókmenntagrein á mismunandi tímum, auk þess 

sem ég velti fyrir mér hvaða hugmyndafræði lægi að baki hverri umfjöllun. Þá voru og 

skoðaðar heimildir um það hvernig merking fötlunar hefur þróast og orðið til í ríkjandi 

menningu hvers tíma og menningarafurðir eins og bókmenntir sérstaklega skoðaðar til að 

skilja betur hvernig merkingin er bæði sköpuð og endursköpuð. Í þessari vinnu var leitast við 

að grundvalla rannsóknina á jafnrétti og virðingu gagnvart öllum einstaklingum svo og 

réttindum barna almennt.  

Elsta ritverkið er frá árinu 1780 en það yngsta var gefið út 2009. Höfundar lesinna 

skáldverka voru 22, að meðtöldum tveimur höfundum myndskreytinga, hvorum í sinni bók, 

og skráðir eru meðhöfundar að umræddum bókum. Skáldsögurnar sem greindar voru 

reyndust 40. Oft var óljóst hvernig draga bæri línu á milli barnabóka annars vegar og hins 

vegar bóka fyrir unglinga. Þó má fullyrða að bækur sem greinilega voru ætlaðar yngri 

lesendum hafi verið 26 og 17 fyrir alla aldurshópa. 

Sögubækurnar las ég flestar á haustmisseri 2013, en nokkrar á vormisseri 2014. 

Meðan á lestrinum stóð tamdi ég mér að hafa autt blað og penna við höndina þar sem ég 

skrifaði hjá mér athugasemdir jafnóðum og þær komu upp í hugann. Ég leitaði uppi ákveðin 

þemu í textanum og skráði hjá mér atriði sem ég vildi sérstaklega leggja á minnið þegar kæmi 

að síðari greiningu, svo sem blaðsíðutöl sem geymdu efni sem ég taldi markverðast hverju 

sinni. Eftir lestur hverrar bókar vann ég útdrátt úr söguþræðinum og lagði þá megináherslu á 

þann hluta sem snerti efni rannsóknarinnar. Hverjum útdrætti lauk ég með því að skrá í 

samfelldu máli athugasemdir rannsakanda sem áður höfðu verið skrifaðar sem stikkorð á 

lausa miða samfara lestrinum. Þessu til viðbótar leitaði ég uppi alla umfjöllun, ritdóma eða 

viðtöl við höfunda sem hugsanlega höfðu birst í tenglum við útgáfu hverrar bókar. Þá vann 

ég samhliða lestri hverrar bókar hugarkort þar sem ég skráði atriði eins og aldur, kyn og 

búsetu sögupersónunnar, tegund skerðinga og hlutverk þeirra í sögunni, hlutverk 

persónunnar í sögunni, hlutverk myndmáls í sögunni og fyrir hvaða aldur viðkomandi bók 

eða bókaflokkur er ætlaður. Þegar lestri  var lokið taldi ég saman hversu margar persónur 

voru af hvoru kyni, hve margar ungar og hve margar aldraðar og hversu margar með hverja 

tegund skerðinga. 
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4.4.1 Rýnt í gögnin – flokkun, frumgreining og súlurit 

Fjöldi bóka sem lesnar voru eru 40 talsins og skipting á milli útgáfuára eftirfarandi: 

Níu bækur eru gefnar út á fyrsta áratug þessarar aldar. 

 (2009) = 1, (2007) = 3, (2006) = 2, (2003) = 2, (2000) = 1 

Sex bækur eru gefnar út á níunda áratug 20. aldar 

 (1998) = 1, (1997) = 1, (1991) = 3, (1990) = 1 

Átján bækur eru gefnar út á áttunda áratug 20. aldar og munar þar mikið um tíu bækur 

um Kugg, Málfríði og mömmu hennar. 

 (1989) = 1, (1987–1988) = 10, (1987) = 2, (1985) = 1, (1984) = 1, (1983) = 2, 

(1982) = 1 

Fimm bækur eru gefnar út á árunum 1942–1979 

 (1979) = 1, (1975) = 1, (1966) = 1, (1950) = 1, (1942) = 1 

Tvær bækur eru gefnar út fyrstu fimmtán árin frá upphafi barnabókaútgáfu. 

 (1795) = 1, (1780) = 1 

 

Sögupersónur eru 30 og skiptast þannig eftir kyni og aldursskeiði: 

 Strákar 18,  Stelpur 7,  Konur 2,  Karlmenn 0,  Eldri borgarar 3 

 

Skerðingar eru samtals 31 hjá 30 sögupersónum. Ein sögupersóna hefur tvær mismunandi 

skerðingar. 

 

Skipting á milli skerðinga eru eftirfarandi: 

Hreyfihömlun/Lömun = 5    Þroskaskerti/Á einhverfurófi = 8 

Geðfatlaðir/Þunglyndir = 1     Blindir/Sjónskertir = 8 

Heyrnarskertir = 3         Haltir/Annar fótur styttri = 3 

Vantar á líkamshluta = 2      Málstol/Holgóma = 1 
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Samþættar skerðinga: 

Einn er bæði þroskaskertur og holgóma 
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5 Birtingarmyndir fötlunar í íslenskum barna- og unglingabókum 

Í þessum kafla og í næstu tveimur geri ég grein fyrir niðurstöðum greiningar minnar á fötlun 

og fötluðu fólki í íslenskum barna- og unglingabókmenntum. Við framsetningu niðurstaðna 

styðst ég við rannsóknarspurningarnar þrjár sem liggja til grundvallar verkefninu og geng út 

frá einni spurningu í hverjum niðurstöðukafla fyrir sig. Í þessum kafla beini ég sjónum að 

þeirri sýn á fötlun og fatlað fólk sem birtist í bókunum 40 og leitast við að tengja þann 

skilning við þau sjónarhorn sem fjallað er um í fræðilega hluta þessarar ritgerðar.  

5.1 Trúarlegur skilningur og hinn mikli harmleikur 

Eftir að hafa lesið 40 barna- og unglingabækur sem gefnar voru út á rúmlega tveggja alda 

tímabili og greina á einn eða annan hátt frá fötluðum einstaklingum, er niðurstaða mín sú að 

sú sýn eða sá skilningur á fötlun og fötluðu fólki sem þar birtist sé í anda mismunandi 

hugmynda manna um hvort tveggja. Höfundarnir hafa mismunandi sýn á fötlun og fatlað fólk 

og virðist sá skilningur í samræmi við tíðarandann hverju sinni, sem þó er ekki algild regla og 

verður fjallað nánar um það síðar. Almennt virðast höfundar trúir einu ákveðnu eða nokkrum 

skyldum sjónarhornum söguþráðinn í gegn, en finna má þó dæmi um að sýnt sé fram á að 

minnsta kosti tvö ólík sjónarhorn eða nálgun innan sömu frásagnar.  

Í sögunni „Skaðlegi vaninn“ sem er að finna í Sumargjöf handa börnum (Guðmundur 

Jónsson, 1795) má glöggt greina trúarlegt sjónarhorn á fötlun og skerðingar, það er að segja 

elstu hugmyndir og sýn manna í vestrænni menningu um tilurð og orsakir andlegra og 

líkamlegra skerðinga. Alið er á guðsótta og trúrækni og því haldið fram að athæfi 

sögupersónanna geti leitt af sér fötlun sem sé verðskuldað ástand sem sá einn getur búist við 

að lenda í sem ekki rækir Guð sinn og lifir kristilegu lífi. Óttanum við skerðingar og fötlun er 

beitt til að hræða börn til hlýðni við foreldra sína og því haldið fram að hugsanlegar 

afleiðingar séu makleg málagjöld ef ekki sé farið að fyrirmælum. 

Nærri hálfri annarri öld eftir að fyrsta ritverk ætlað börnum kom út má lesa um 

harmræn örlög holgóma drengs í sögunni Grimmd (Halldór Stefánsson, 1942). Skerðingunni 

er lýst sem miklum harmleik þess sem hana ber og hún talin meginástæða útskúfunar 

drengsins úr félagsskap annarra barna. Gildi harmleikssjónarhornsins njóta sín til fulls. Börnin 

telja holgóma drenginn sjúkan, ljótan, ómannlegan, dýrslegan, afbrigðilegan og ógnvekjandi 
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og höfundurinn stillir drengnum fram sem saklausum og ófærum um að verja sig. 

Birtingarmynd fatlaða einstaklingsins er hinn vesæli og aumkunarverði drengur sem vegna 

útlits og málhelti getur aldrei orðið jafningi þeirra „eðlilegu“ og aðstæður hans því hinn mesti 

harmleikur. Lesandinn fyllist vorkunn með umkomuleysingjanum og andúð eða hugsanlega 

þvert á móti skilningi á afstöðu barnanna til drengsins, allt eftir almennri afstöðu lesandans 

til fatlaðs fólks (Heiða Ingunn Þorgeirsdóttir og Auður Yngvadóttir, 2008). 

Aðstæðum lamaða drengsins í bókinni Vaskir drengir (Dóri Jónsson, 1950) er einnig 

stillt upp sem harmleik í anda harmleikssjónarhornsins, en öfugt við söguhetju sögunnar 

Grimmd er þessum dreng lýst sem nánast heilögum, í það minnsta saklausu fórnarlambi sem 

er heltekið af taumlausri góðmennsku og jákvæðni, enn allt í anda harmleikssjónarhornsins. 

Harmleikurinn kallar á bjargráð og bjargvætti sem leitast við að uppræta hinar harmrænu 

aðstæður, í þessu tilfelli eru það björgunaraðgerðir hinna Vösku drengja. 

Bókin Langamma (Þórður Helgason og Margrét E. Laxness, 1990) er lofsöngur til 

harmleikssjónarhornsins frá upphafi til loka bókarinnar. Þar eru öll helstu gildi sjónarhornsins 

kerfisbundið hyllt, svo sem neikvæð umfjöllun um manneskju með skerðingu, hún gerð 

hlægileg, henni vorkennt en jafnframt lítilsvirt og að auki er fötlun í samfélaginu sýnd 

almennt skilningsleysi. 

Enn mætum við sjónarhorni harmleiksins í bókinni Svalur og svellkaldur (Karl 

Helgason, 1991) með öllum sínum einkennum sem áður hafa verið rakin. Höfundur skrifar 

það sem þroskaskerti og holgóma maðurinn segir eins og hann ber orðin fram, aðeins til að 

undirstrika hversu óskiljanlegur viðkomandi er í tali. Þegar aðalsögupersónan lemur þann 

með skerðinguna, er enn og aftur hnykkt á harmleiknum með því að beina athyglinni að því 

að hér var ráðist á lítilmagnann fremur en að allt ofbeldi hver sem á í hlut sé af hinu slæma. 

Í Fjólubláum dögum (Kristín Steinsdóttir, 1991) er fáu við að bæta sem áður hefur 

verið sagt um útgangspunkt harmleikssjónarhornsins. Seinfæri drengurinn sem hugsanlega 

er á einhverfurófi þó hvergi komi fram greining á andlegri stöðu hans, birtist lesandanum 

sem ofurgóður, með einstakt jafnaðargeð, jákvæðni og umburðarlyndi gagnvart stjórnsemi 

og ofríki systurinnar og geðsveiflum og fúllyndi bróðurins. Harmleikurinn er undirstrikaður 

með atyrðum móðurinnar þegar hún spyr hvort pirraði bróðirinn vilji virkilega vera í sporum 

þess þroskahefta. 
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5.2 Fötlun samfara fátækt, veikindum og dauða 

Oft einkennist líf eða umhverfi fatlaðra sögupersóna af veraldlegri fátækt og/eða alvarlegum 

veikindum sem stefna í dauðsfall hins fatlaða eða einhvers í hans nánasta umhverfi. 

Dæmi um slíkt úr erlendum barna- og unglingabókum eru mýmörg. Má þar nefna 

fátæka og dauðvona drenginn Tomma litla í Jólaævintýri (1942) Charles Dickens eða Snúð 

litla í Bróðir minn Ljónshjarta eftir Astrid Lindgren (1973), sem á fremur gleðisnautt líf þar til 

hann deyr og lendir þá í hinum mestu ævintýrum. Svipað minni má einnig greina í mörgum 

íslenskum barna- og unglingabókum. Lamaði drengurinn í Vaskir drengir (1950) eftir Dóra 

Jónsson er sagður veikur og vera rúmliggjandi sonur fátækrar ekkju. Lesandinn fær strax á 

tilfinninguna að drengurinn búi við frekar kröpp kjör og drungi og depurð hvílir yfir 

sögusviðinu. Gaukur Atlason, í Gaukur verður hetja eftir Hannes J. Magnússon (1966) er auk 

þess að vera með annan fótinn styttri en hinn, einnig sonur fátækrar ekkju. Jafnvel foreldrar 

Selmu, stúlkunnar með Downs-heilkennið í Meira af Jóni Oddi og Jóni Bjarna eftir Guðrúnu 

Helgadóttur (1975) býr ekki við jafn góð kjör og tvíburabræðurnir. Mamma hennar er alltaf 

ein með hana og bróður hennar því að pabbinn er sjómaður og þess vegna sjaldan heima 

henni til aðstoðar. Að auki deyr Selma fljótlega eftir að hún er kynnt til sögunnar. 

Í bókinni Mamma í uppsveiflu eftir Ármann Kr. Einarsson (1979), hefur heyrnarskerta 

stúlkan týnt heyrnartækinu sínu og virðist hvorki geta keypt sér nýtt né mætt í skólann nema 

skólasystkini hennar safni fyrir nýju tæki handa henni. Allar aðstæður stúlkunnar eru hinar 

verstu og ýta undir píslarvætti hennar. Hún býr við mikla fátækt, á mörg systkini og föður 

sem er illa slasaður eftir alvarlegt bílslys. Þarna er viðkomandi gerð að þurfaling sökum bágs 

fjárhags og erfiðrar félagslegrar stöðu. 

Eftir því sem sögusvið barna- og unglingabóka færist nær nútímanum og bækurnar 

verða nýrri virðist fjárhagur og lífslíkur fatlaðra sögupersóna einnig aukast. Ein bók sker sig 

þó úr hér eins og reyndar varðandi marga aðra þætti er lúta að efnismeðferð í íslenskum 

barnabókum. Um er að ræða léttlestrarbók í bókarflokknum Gæsahúð, hefti 7, Blinda stúlkan 

(2003) eftir Helga Jónsson. Þó að ekki sé talað um að blinda stúlkan búi við veraldlega fátækt, 

lendir hún í hlutverki Öskubusku, er látin strita og erfiða og því lýst að hún sé alltaf þreytt. Líf 

hennar einkennist af útskúfun og einangrun frá öðru fólki og blindrar bíður hennar ekkert 

annað en örbirgð og eymd. Allar framangreindar sögur eiga það því sameiginlegt að 
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sjónarhorn harmleiksins er í algleymi og birtingarmynd fötlunar og fatlaðs fólks eins konar 

fylgifiskur fátæktar og jafnvel lífhættulegra veikinda. Fötlun er tengd erfiðum ytri aðstæðum 

og fatlað fólk talið minnimáttar og lítilsmegnugt. Birtingarmyndin er því skýr og viðheldur 

fornri sýn og skilningi á fötlun og fötluðu fólki. Í mörgum innlendum og erlendum þjóðsögum 

og ævintýrum segir frá fötluðu fólki sem býr við bág kjör en hlýtur ýmist konungsríki, fjársjóði 

eða annað ríkidæmi að launum fyrir hugrekki sitt. Á sama hátt situr sá gráðugi og ríki oft uppi 

með fátækt og limlestingar. Betlarar sem lesa má um í mörgum erlendum barna- og 

unglingabókum styðjast gjarnan við staf, eru jafnvel einfættir eða eineygðir og hræða 

lesandann með útliti sínu eða fötlun. 

Í bókinni Köttur úti í mýri: Íslensk ævintýri sem Silja Aðalsteinsdóttir (2009) tók saman, 

segir frá nokkrum slíkum dæmum þegar fátækt og veikindi eru hluti af umfjöllun um fatlaðar 

sögupersónur. Birtingarmyndirnar eru margar og mismunandi og afdrif sögupersónanna á 

ýmsa lund. Þannig er tröllskessunni Surtlu lýst sem ógnvænlegu skrímsli sem eldar 

mannakjöt í gríðarlega stórum potti og til að ýta enn frekar undir hræðslu lesandans þá er 

hún sögð blind með augntóftirnar kolsvartar og tómar. Að skessan skuli vera blind verður 

einmitt til þess að börnunum í sögunni tekst að sleppa undan henni og steypa henni fyrir 

björg. Einnig er vinsælt í þjóðsögum og ævintýrum að gera bjargvættinn að syni eða dóttur 

fátækra bænda. Sá eða sú er oftar en ekki talin „heimsk“ og ólíkleg til mikilla afreka, en 

reynist svo hugrakkari en þeir sem helst var veðjað á. Þessir fulltrúar almúgans ná gjarnan 

tilætluðum árangri með því að reynast vel þeim sem á vegi þeirra verða á leið þeirra að settu 

marki og hljóta vegleg laun að lokum. Má þar sem dæmi nefna bóndasyni sem eignast 

prinsessur og fá hálft konungsríki að auki. Mörg ævintýri fjalla einnig um fátækt vitgrannt 

fólk sem sér ekki fyrir örlög sín þegar það lætur undan græðgi og ágirnd. Segir til dæmis af 

einu slíku pari í ævintýrinu um kerlinguna sem vill hafa nokkuð fyrir snúð sinn og lætur 

kerling ekki af kröfum sínum fyrr en hún er búin að koma því þannig fyrir að hún og karl 

hennar hrapa til dauða, allt vegna heimsku hennar og græðgi. Þá fer ekki vel fyrir þeim 

hjónum þar sem kerlingin, sem étur upp úr heilli smjörtunnu, fer að fyrirmælum karls síns og 

drepur fluguna sem situr á nefi hans með því að leggja til hennar með sleggju. Hér má greina 

samfélagsleg tengsl þar sem trú manna er sú að skerðing sé refsing æðri máttarvalda og 

ekkert gott geti leitt af henni.    
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5.3 Eilíf bernska, illska, dulúð og kynjaverur  

Algengt er að nota sýnilegar skerðingar í útlitslýsingum á illmennum eða forynjum í barna- og 

unglingabókum. Á þetta við um innlendar sem erlendar bækur. Þannig er illskan og 

ljótleikinn undirstrikaður í þeim tilgangi að gera viðkomandi sem tortryggilegastan. Hið 

fatlaða illmenni birtist ekki aðeins sem illmenni, það er í raun skrímsli. Það er afskræmd, 

ófullkomin, brengluð mannvera og fötlunin er birtingarform þess. Ef fatlaða illmennið er 

mjög afskræmt mætti jafnvel flokka það með finngálknum, þ.e. skrímslum sem eru hálf 

manneskja og hálft dýr. Þetta á ekki síst við um lýsingar á sögupersónum í þjóðsögum og 

ævitýrum, en vikið verður nánar að þeirri sagnahefð síðar í þessum kafla. 

Í Franskbrauð með sultu (Kristín Steinsdóttir, 1987) en fyrir hana fékk höfundur 

Íslensku barnabókaverðlaunin, segir frá því þegar Lilla fer með rútu til að heimsækja ömmu 

sína og afa sem búa í kaupstað á Austfjörðum. Fullorðin kona sem haltrar og gengur við staf 

og er einnig á leið austur með sömu rútu, er beðin um að líta eftir stelpunni á ferðalaginu. 

Auk líkamlegu einkennanna er sú gamla sögð fremur geðill og birtingarmyndin því vel í anda 

norna úr ævintýrum og þjóðsögum. Það er að segja gamla, ófríða, geðilla, hokna og haltrandi 

konan sem með útliti sínu og framkomu vekur óhug hjá börnum. Höfundur hefur sagt að það 

hafi verið fundið að því við hana að hún skuli hafa gert Beggu gömlu halta, en hún eftir sem 

áður látið þar við sitja þar sem henni fannst lýsingin hæfa tilganginum. Hlutverk Beggu er lítið 

í sögunni. Hennar er aðeins getið í þessum fyrsta kafla bókarinnar. Neikvæð birtingarmynd 

skerðinga virðist því í þessu tilfelli fyrst og fremst hafa það hlutverk að undirstrika hræðslu og 

spennutilfinningu hjá stelpunni yfir því að vera á leið á ókunnar slóðir, á vit ókunnra 

ævintýra. Heltin, geðvonskan og bogna bakið skapa dulúð og spennu í upphafi bókar. 

Í Álagadalnum (Heiður Baldursdóttir, 1989) er sá með þroskaskerðinguna í litlu 

aukahlutverki. Hann er kallaður óviti þótt unglingur sé að árum, en einnig reynt að gera úr 

honum hetju þegar hann á sinn þátt í að bjarga dalnum frá tortímingu. Persóna hans er 

sveipuð dulúð, jafnvel hálfómennsk og birtist lesandanum sem nokkuð fjarlæg og 

ósnertanleg. Skerðingin er túlkuð sem ónáttúruleg eða sem eins konar undur. 

Í barnabókinni Örlög guðanna: Sögur úr norrænni goðafræði (Ingunn Ásdísardóttir og 

Kristín Ragna Gunnarsdóttir, 2008) segir af fötluðum goðum sem birtast okkur með 

afskaplega mismunandi móti. Þar er að finna hinn hrekklausa öðling Höður sem var blindur 
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og varð fórnarlamb hins illa óþokka Loka Laufeyjarsonar, en einnig ofurhetjuna Óðin sem var 

eineygður. Til forna voru mjög sterk samfélagsleg tengsl við líf manna og goða og litu menn 

svo á að ekki væri skýr lína þar á milli. Birtingarmynd goðanna er almennt jákvæð þar sem 

þau sýna sig að vera einstaklega hæfileikarík og getumikil þrátt fyrir talsverðar skerðingar. 

Bækur með söguþráð þar sem leitað er í smiðju þjóðsagna og ævintýra lúta 

ákveðnum reglum eða einkennum. Krossgötur (Kristín Steinsdóttir, 2000), Undurfagra 

prinsessan og hugrakki prinsinn hennar (Margrét Tryggvadóttir og Halldór Baldursson, 2006) 

og Ævintýrabókin Köttur út í mýri: Íslensk ævintýri (Silja Aðalsteinsdóttir, 2009) eiga það allar 

sameiginlegt að leita fanga í þessari gömlu sagnahefð þó að meðhöndlun efnisins sé æði 

mismunandi eftir bókum. Í þjóðsögum og ævintýrum er persónum með skerðingar og fötlun 

jafnan lýst á óhugnanlegan hátt. Skerðingar eru bölvun og þeim fylgir gjarnan illska eða 

ónáttúra, samanber herðakistlar og bogin króksnef á nornum. Þeir illa innrættu verða 

gjarnan fyrir því að missa lim ellegar framan af tám eða aftan af hæl, samanber vondar og 

gráðugar stjúpsystur. Hinn fallegi og fullskapaði hlýtur konungsríkið og hið illa og afskræmda 

hlýtur makleg málagjöld, því er komið fyrir kattarnef eða það þarf að erfiða til æviloka í þágu 

hins góða og fallega. Í slíkum bókmenntum ægir gjarnan saman mörgum og margvíslegum 

sjónarhornum fötlunar, birtingarmyndirnar eru því margbreytilegar, en fyrst og fremst 

byggjast slíkar frásagnir á hefðbundnum og jafnvel alþjóðlegum staðalímyndum á fötlun og 

fötluðu fólki. Oftar en ekki er um að ræða munnmælasögur sem gengið hafa mann fram af 

manni áður en þær eru skráðar og eiga sér bakgrunn í sagnahefð mismunandi þjóða og 

þjóðabrota. Margar þessar sagnir segja frá ófrýnilegum kynjaverum hvort sem þær eru í 

mannsmynd eða dýra og ekki er óalgengt að þær hafi einhvers konar skerðingar sem eiga að 

undirstrika óhugnað og ýta undir hræðslu hjá lesandanum. Oft er um að ræða álög sem sett 

hafa verið á viðkomandi og aðeins vissir einstaklingar, undir vissum skilyrðum geta aflétt 

þeim illu álögum. Menn og konur kasta þá gjarnan hinum ógeðfelda ham, hann er jafnvel 

brenndur, og eftir stendur fögur prinsessa eða fríður prins. 

Kynjafræði er í dag orð sem notað er um fræði þau sem fjalla um kynhlutverk og 

jafnrétti og vísar orðið til þeirrar hugmyndar að hafna einföldum andstæðum kynjanna 

tveggja og opna fyrir sveigjanlegri umræðu um kyn, kyngervi og kynhlutverk sem mögulega 

er miklu fjölbreytilegra en hefðbundin tvískipting gefur til kynna. Kynjafræði er skemmtilega 

lifandi orð að því leyti að þar er gamalt orð tekið og notað á nýjan hátt, en forskeytið kynja- 
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vísar til einhvers undarlegs og skemmtilegs, kynjadýra og kynjavera. Þannig skarast umræðan 

um einstaka minnihlutahópa og staðalímyndir á við aðra. 

Dvergar í ævintýrum eru sagðir slóttugir, oft geðstirðir, nískir á auðævi sín og 

ævinlega ágjarnir. Óróleg börn með fyrirferðarmikla hegðun eru sögð umskiptingar úr öðrum 

heimi og líkt og í sögunni af átján barna föðurnum í álfheimum er talið vænlegast að berja úr 

þeim óþekktina (Átján barna faðir í álfheimum, 1997). Álfar og huldufólk hafa gjarnan 

draumkennda og dulmagnaða birtingarmynd í íslenskum þjóðsögum og ævintýrum. Svipaða 

sýn má einnig greina víðar varðandi einstaklinga á einhverfurófi og börn með 

þroskaskerðingar. Þannig mátti glöggt merkja sterkar samfélagslegar tengingar við slíkar 

birtingarmyndir á myndlistarsýningu sem haldin var í Reykjavík árið 2008. Um var að ræða 

ljósmyndir sem teknar voru af nemendum nokkurra sérskóla á höfuðborgarsvæðinu. 

Ljósmyndarinn var Mary Ellen Mark og sýningin bar það gildishlaðna nafn Undrabörn. Börnin 

voru flest íklædd búningum og með grímur og búningarnir gjarnan gegnsæir og úr 

slæðukenndum efnum. Þannig minntu viðkomandi meira á dulrænar kynjaverur en þau börn 

sem þau voru, enda það eflaust markmið sýningar sem heitir Undra-börn.  

5.4 Fötlun séð sem galli sem ber að lagfæra  

Í mörgum barnabókum þar sem fötlun kemur við sögu og skrifaðar eru fyrir 1970 er áherslan 

oftar en ekki á mikilvægi lækningamáttarins og nauðsyn þess að leiðrétta gallann sem 

viðkomandi er talinn búa við. Sjónum er því fyrst og fremst beint að því að leitast við að 

lækna fötlunina og aðlaga fatlaða einstaklinginn að ríkjandi gildismati þess samfélags sem 

hann býr í. Læknisfræðileg gallasjónarhorn skarast á við títtnefnt harmleikssjónarhorn og eru 

að mestu eitt og hið sama. 

Sögusvið bókarinnar Gaukur verður hetja (Hannes J. Magnússon, 1966) er dæmigert 

fyrir birtingarmynd læknisfræðilegra gallasjónarmiða á fötlun og fatlað fólk. Þar er megin-

markmiðið að öðlast fullkomið útlit svo að viðkomandi skeri sig ekki úr fjöldanum og miða 

skal að því með öllum ráðum að lagfæra og leiðrétta útlitslýti drengsins. Höfundur 

kappkostar að koma þeim skilaboðum áleiðis til lesandans að halti drengurinn líði bæði 

andlega og líkamlega fyrir skerðinguna og eftir að fengist hefur bót á henni hafi drengurinn 

ekki aðeins fengið bót á líkamlegum einkennum óæskilegs ástands, heldur jafnframt hlotið 

félagslega uppreisn. Boðskapur bókarinnar Mamma í uppsveiflu (Ármann Kr. Einarsson, 
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1979) fer ekki á milli mála sé litið til gallasjónarhorns læknisfræðinnar. Hildur þarf að laga sig 

að veröld heyrandi fólks. Án heyrnartækis á hún litla von um að vera gjaldgengur þátttakandi 

og því eins gott að hún haldi sig heima á meðan hún hefur ekki heyrnartæki. Táknmál 

heyrnarskertra kemur ekki við sögu og á engan hátt er vikið að þeim menningarkima sem 

heyrnarskertir telja sig tilheyra í dag. Umræður um kuðunga- eða ekki kuðungaaðgerð er ekki 

komin til sögunnar þegar bókin kemur út og því talið sjálfsagt að færa þann með skerðinguna 

nær veruleika þess heyrandi. Sú hugsun eða afstaða að hugsanlega sjái fólk með skerðingar 

hlutina í öðru ljósi eða samhengi en hinir, hefur ekki fest sig í sessi og því sér höfundur 

veröldina út frá eigin reynslu og getu og hefur ekki skilning á að hún geti birst öðru fólki á 

annan hátt. Úrræði læknisfræðinnar og leiðréttingarnálgun gallasjónarmiðsins eru því hér í 

hávegum höfð. 

Að lokum skal hér getið sérstaklega um þau sjónarhorn kenninga sem greinilega 

speglast í texta léttlestrarbókarinnar Blinda stúlkan, Gæsahúð, hefti 7 (Helgi Jónsson, 2003). Í 

þessari tiltölulega nýlegu bók birtist lesandanum elstu sjónarhorn mannkyns á skerðingar og 

fötlun, það er trúarsjónarhorn, en einnig er frásögnin trú galla- og læknisfræðilegum 

sjónarhornum. Líkt og í „Skaðlega vananum“, elstu sögunni sem fjallað var um hér að framan 

hlýtur blinda stúlkan makleg málagjöld þegar hún fer ekki að fyrirmælum foreldra sinna. 

Skiljanlega hefnist henni fyrir ýtnina, verður fyrir slysi og missir sjónina, en endurheimtir 

hana einnig með því að verða fyrir kraftaverki þótt langsótt sé að kalla það svo. 

Harmleikurinn gengur sem rauður þráður  í gegnum alla söguna þó að hann leysist upp í 

sögulok og breytist í allsherjar hamingju þegar fullkomin lækning liggur fyrir. Hér mætast því í 

réttri röð elstu, afturhaldsömustu og úreltustu sjónarhorn allra tíma, sjónarhorn trúar, 

harmleiks, galla og leiðréttingar til fyrirfram gefinnar fullkomnunar.  

5.5 Í átt til nýrra og breyttra viðhorfa  

Sumar frásagnir hafa þó að geyma andstæð sjónarhorn í einni og sömu sögunni. Þannig má 

bæði finna félagsleg og læknisfræðileg sjónarhorn í bókinni Meira af Jóni Oddi og Jóni Bjarna 

(Guðrún Helgadóttir, 1975). Ekki laust við að aðeins sé farið að gæta félagslegra sjónarhorna 

eða sýnar á fötlun og fólk með skerðingar og er það merkilegt fyrir þær sakir helstar að sú 

stefna var rétt að byrja að ryðja sér til rúm erlendis á þessum tíma. Þrátt fyrir það er lífi 

Selmu teflt fram sem jafn miklum harmleik og dauða hennar síðar og því lýst þannig að 
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lýsingin á að vekja upp tilfinningar sorgar, vorkunnsemi og jafnvel viðbjóðs. Því má með sanni 

segja að sjónarhorn hins mikla harmleiks bera félagsleg sjónarhorn ofurliði. Þó er ekki hægt 

að líta fram hjá því að mannréttindasjónarmið eru aðeins farin að minna á sig þegar móðir 

drengjanna veltir upp þeirri spurningu hvers vegna fólk í stöðu Selmu fái ekki að eignast 

maka eins og aðrir samfélagsþegnar. 

Sama er að segja um Tobías og Tinnu-bækurnar (Magnea frá Kleifum, 1982, 1983, 

1985, 1987). Lesandinn fyllist strax í upphafi lestrar fyrstu bókarinnar samúð og vorkunn með 

Tobíasi. Þær tilfinningar eiga eftir að breytast jafnt og þétt í aðdáun og virðingu eftir því sem 

Tobíasi vex andlegur og líkamlegur styrkur. Við sannfærumst fljótt um að vandi Tobíasar 

liggur ekki hjá honum eða í skerðingu hans. Vandinn er áhuga- og skilningsleysi foreldra hans 

á þörfum drengsins. Skilaboð höfundar eru einkum þau að vanræksla foreldranna geri það að 

verkum að Tobías fái  ekki notið eðlilegra mannréttinda sem felast í góðum andlegum 

aðbúnaði jafnt og líkamlegum. Skerðing Tobíasar er aldrei talin harmleikur ein sér en það að 

hann skuli sjálfur upplifa hana sem slíka er aftur á móti stillt upp sem harmleik, ásamt því hve 

hann er sumpart óheppinn með foreldra. Höfundur er ekki trúr neinu einu eða tveimur 

sjónarhornum á skerðingar og fötlun, fremur að hún dansi á jaðri margra og kynni fyrir 

lesandanum nokkrar nálganir eða sýnir.  

5.6 Félagslegur skilningur festir sig í sessi 

Í byrjun áttunda áratugar 20. aldar eru félagsleg sjónarhorn á fötlun og fatlað fólk í barna- og 

unglingabókum farin að verða æ meira áberandi. Blindi langafinn í myndabókum Sigrúnar 

Eldjárn (1983, 1984) getur allt sem aðrir geta og í raun meira en flestir. Hann birtist 

lesandanum sem venjuleg manneskja sem sker sig á engan hátt úr fjöldanum, nema að þessu 

eina leyti að hann sér ekki og notar blindrastaf. Það er meira að segja hugsanlegt að hann sé 

heldur flottari en gerist og gengur um menn af hans kynslóð þar sem hann skartar 

töffaralegum sólgleraugunum. Hér kennir sterkra áhrifa félagslegra sjónarhorna, ekki síst frá 

svokölluðu jákvæða líkani sem fjallað hefur verið um á öðrum stað í þessari ritgerð. 

Framkoma og athafnir langafans eru andsvar við nálgun harmleiksjónarhornsins á fötlun og 

skerðingar. Hér er allri undirokun sem oft er sögð einkenna tengsl milli fólks með skerðingar 

og annarra í samfélaginu hafnað og skerðingin skilgreind sem eðlileg mannleg reynsla sem 

alltaf megi vænta í samfélagi manna. Engu að síður er það lifandi staðreynd að fötlun 
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sögupersóna hefur áhrif á birtingarmynd þeirra í íslenskum barna- og unglingabókum. 

Fatlaðar persónur birtast gjarnan sem ófullgerðar manneskjur sem aftur er algeng hugmynd 

vestrænna samfélaga um fatlað fólk. Fullkomið og ófullkomið eru mikilvægt andstæðupar í 

mannlegri hugsun og fötluðum er gjarnan vísað burt úr heimi hinna fullkomnu. Annað 

mikilvægt andstæðupar sem hefur áhrif á birtingarmynd fötlunar og fatlaðs fólks er að vera 

annaðhvort brotinn eða heill. Ásamt þeim veiku og ellimóðu er fatlaða manneskjan óheil eða 

brotin. 

Myndabækurnar um strákinn Kugg og tvær aldraðar vinkonur hans (Sigrún Eldjárn, 

1987-1988) ganga þvert á flest gildi samfélagsins og brjóta rækilega upp ríkjandi hefðir 

raunveruleikans. Öfugt við Beggu gömlu í bókinni Franskbrauð með sultu, (Kristínu 

Steinsdóttur, 1987) er mamma Málfríðar ævintýragjarn eldri borgari þó að hún líkt og Begga 

styðjist bæði við staf, sé bogin í baki og auk þess með gleraugu sem án efa eru tilkomin 

vegna sjónskerðingar. Ekkert af þessu virðist há þátttöku hennar í flóknum og 

stórhættulegum ævintýrum þeirra Kuggs og Málfríðar. Sjónskerðing Kuggs virðist þó öllu 

meiri ef marka má þykktina á gleraugunum hans. Höfundur nefnir aldrei neinn þessara 

fylgihluta á nafn í textanum eða að sögupersónurnar hafi skerðingar. Lesandanum er gert að 

ráða í það út frá því sem myndirnar sýna. Bæði texti og myndir eru í fullu samræmi við 

félagsleg sjónarhorn. Þar sem gerð eru skýr skil á milli skerðinga og fötlunar og í anda þeirra 

skýringa láta þau þremenningar þá fötlun sem umhverfið býður upp á ekki hafa áhrif á 

hegðun sína. 

Í bókinni Leyndardómur gamla hússins (Heiður Baldursdóttir, 1991) er fjallað af meiri 

skilningi og virðingu um fólk með skerðingar og fötlun en í flestum þeirra bóka sem fjallað 

hefur verið um hér á undan. Þar er seinfæra stúlkan í einu af aðalhlutverkunum og 

framganga hennar hefur svipað vægi og annarra persóna í bókinni. Hér má glöggt greina 

félagslega sýn á fötlun og skerðingar og áhrif frá öðrum sjónarhornum innan 

fötlunarfræðanna ekki sýnileg. Sama má segja um eftirtaldar bækur sem ég las og gefnar 

voru út eftir 1991, þó að undanskilinni léttlestrarbókinni um Blindu stúlkuna, en fjallað hefur 

verið sérstaklega um hana hér að framan. Í léttlestrarbókinni Ilmur (Andrés Indriðason, 1997) 

er aftur á móti fjallað af virðingu og á upplýsandi hátt um það hvernig er að vera blindur. Sú 

sem segir söguna er blind og í öðru aðalhlutverki bókarinnar. Myndirnar í bókinni styrkja 
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einnig þá jákvæðu ímynd sem höfundur leitast við að gefa af einstaklingi með skerðingu og 

senda sterk skilaboð félagslegra sjónarhorna á að fötlun er félagslegt fyrirbrigði. 

Sama er að segja um skáldsöguna Þar lágu Danir í því (Yrsa Sigurðardóttir, 1998) þar 

sem kímnin ræður fyrst og fremst ríkjum og öll umfjöllun og birtingarmynd skerðingar og 

fötlunar er eðlileg og sett fram af smekkvísi og ýtrustu virðingu við umfjöllunarefnið. Það 

sama má segja um bókina Bíóbörn (Yrsa Sigurðardóttir, 2003) eftir sama höfund, þar er fylgt 

sömu sýn á skerðingar og fötlun og í fyrri bók höfundar. Söguþráður beggja bóka getur varla 

talist minna en óður til félagslegra sjónarhorna. 

Sama er að segja um sögurnar Gula sendibréfið (Sigrún Eldjárn, 2006), Einstök 

mamma (Bryndís Guðmundsdóttir, 2007), Nonni og Selma, fjör í fyrsta bekk (Brynhildur 

Þórarinsdóttir, 2007), Nonni og Selma, fjör í fríinu (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2008) og Tíu 

litlir kenjakrakkar (Sigrún Eldjárn, 2007). Söguþræðir þessara bóka eiga það sameiginlegt að 

sýna nútímalega birtingarmynd í anda félagslegra líkana, þar sem skerðing og fötlun eru 

aðskilin hugtök og hvorugt þeirra né kyn og/eða uppruni skipta máli þegar kemur að 

mikilvægi sögupersónanna. 

5.7 Samantekt og umfjöllun í anda nýjustu sjónarhorna 

Séu niðurstöður þessarar greiningar teknar saman þá má gróflega áætla að trúarleg 

sjónarhorn vegi þungt í tveimur frásögnum af fjörutíu. Eðlilega vega þau þyngst í fyrstu 

útgefnu frásögninni sem ætluð er börnum enda í samræmi við tíðaranda þess tíma, en einnig 

eru þessi gömlu gildi og forn sjónarhorn á fötlun ríkjandi í tiltölulega nýrri bók sem ætluð er 

börnum nútímans til lestrar í skólum landsins. Sjónarhorn harmleiksins er yfirgnæfandi í 11 

bókum eða bókaflokkum af 40 þar sem 30 sögupersónur voru skoðaðar. Félagsleg sjónarhorn 

birtast sterkt í 12 bókum eða bókaflokkum í umfjöllun um sömu 30 sögupersónur. 

Læknisfræðileg sjónarhorn er að finna í þremur bókum auk þess sem áhrifa gætir í nokkrum 

bókum þar sem annað sjónarhorn er ríkjandi, þá einkum sjónarhorn harmleiksins. Tvær 

bækur falla ekki undir neina ákveðna sýn eða sjónarhorn á fötlun og fatlað fólk. Þar er ýmist 

að finna sambland margra sjónarhorna eða einfaldlega erfitt að greina eina ákveðna nálgun. 

Áhrifa nýjustu félagslegu sjónarhorna á fötlun er lítið farið að gæta í söguþræði þeirra 

barna- og unglingabóka sem hér er fjallað um. Er þar átt við svokölluð minnihluta-, 
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menningar- eða mannréttindasjónarhorn. Þó má til sanns vegar færa ef vel er skoðað að í 

sumum af hinum nýrri sögum örli á tilhneigingu í átt að hugmyndafræði þessarar nýlegu 

félagslegu sýnar á fötlun og æskilegar aðstæður fatlaðs fólks. Þannig gerir Bryndís sem er 

önnur aðalpersóna bókarinnar Ilmur (Andrés Indriðason, 1997) lítið úr notkun sinni á 

blindrastafnum eða punktaletri, hvort tveggja eru aðeins hlutir sem hjálpa henni að settu 

marki, ófatlað fólk nýtir sér aðra hluti til að ná settum mörkum. Einnig bendir hún á í anda 

mannréttinda- og minnihlutarsjónarhorna að í samfélaginu ríki fordómar gagnvart blindum 

sem meðal annars birtist í því að sjáandi fólk taki ekki tillit til þeirra blindu þegar þeir leggja 

bílum sínum. Heyrnarlausa mamman í bókinni Einstök mamma (Bryndís Guðmundsdóttir, 

2007) minnir okkur einnig á að heimur hins heyrnarskerta er ákveðinn menningarkimi sem 

margir heyrnarskertir velja að tilheyra og hafna um leið öllum aðgerðum í átt að 

heyrnarskynjun heyrandi fólks. Mamman lítur á það sem sjálfsögð mannréttindi að hún fá að 

varðveita tungumál sitt og  miðla því áfram til dóttur sinnar eins og hverju öðru tungumáli. 

Hún vill viðurkenningu samfélagsins á því sem fullgildu tjáningarformi og hluta af gildandi 

menningu og sjálfsögðum mannréttindum. 

Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf nýtur vaxandi fylgis sem leiðarljós í stefnumótun og 

þjónustu við fatlað fólk bæði hér á landi og á alþjóðavettvangi. Hugmyndafræðin byggist á 

sjónarhorni mannréttinda og félagslegum skilningi á fötlun. Kjarni hennar felst í því að fatlað 

fólk sé við stjórnvölinn í eigin lífi og ákveði sjálft hvaða þjónustu það fær og hvar, hvenær og 

hvernig hún er veitt og af hverjum. Langamman í bókinni Langamma (Þórður Helgason og 

Margrét E. Laxness, 1990) er háð heimsóknum barnbarnabarna sinna og góðmennsku þeirra 

um hvort hún komist í skemmtiferð niður í miðbæ. Elliheimilið sem hún býr á veitir íbúum 

sínum ekki slíka þjónustu. Hér er lítið gefið fyrir hugmyndafræðina um sjálfstætt líf eða 

notendastýrða persónulega aðstoð í anda mannréttinda- og minnihlutasjónarmiða. 

Tengsla- og samskiptasjónarhorn rýna í tengsl og samskipti milli einstaklings og 

umhverfis/samfélags. Samkvæmt þessu sjónarhorni verður fötlun til í samspili þessara 

tveggja þátta. Fötlun er talin misgengi milli getu einstaklinga og krafna umhverfisins og hún 

bæði staðbundin og afstæð. Hnykkt er á slíku samspil í nokkrum af umræddum barnabókum. 

Amman kemst inn í búðina af því að hún nýtur aðstoðar barnanna sem nýta sér sérsmíðaða 

braut sem lögð hefur verið til hliðar við tröppur sem liggja inn í verslunina. Í bókinni Mamma 

í uppsveiflu (Ármann Kr. Einarsson, 1979) eru tengsl heyrnarskertu stúlkunnar við sitt daglega 
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umhverfi og skólasystkini rofin þegar hún kemst ekki í skólann og verður að vera heima á 

meðan safnað er fyrir nýju heyrnartæki handa henni. En langafinn sem er prakkari sem 

drullumallar með barnabarni sínu á daginn er í góðum tengslum og virkum samskiptum við 

umhverfi sitt því þrátt fyrir sjónskerðinguna passar hann stelpuna á daginn þegar pabbi 

hennar og mamma eru í vinnunni. Birtingarmynd hins fatlað einstaklings er ímynd jafningjans 

sem tekst á við það sama í samfélaginu og aðrir samfélagsþegnar og stendur undir sömu 

ábyrgð og kröfum. Við lestur bókanna og greiningar á þeim vakti athygli mína að aðeins í 

einni þeirra er getið um einstakling sem hefur tvær skerðingar og engin þeirra fjallar um 

einstakling með verulega líkamlega eða andlega fötlun. Allir sem koma við sögu eiga það 

sameiginlegt að þarfnast ekki umtalsverðrar aðstoðar í athöfnum daglegs líf. Stór þáttur í 

reynsluheimi barna er skólaganga þeirra og tómstundastarf. Engin bókanna fjallar um hvað 

það þýðir að vera í skóla án aðgreiningar og ekki virðist ennþá hafa verið skrifað um börn 

með geðraskanir. 

Í Teaching About Disabilities Through Children‘s Literature (Dyches og Prater, 2008) er 

sagt frá hvað beri að hafa í huga þegar skrifaðar eru bækur handa börnum. Fyrst og fremst á 

birtingarmynd fatlaðra sögupersóna að vera eins eða sem allra líkust því sem gerist um 

ófatlaðar sögupersónur í viðkomandi bók. Persónuna skal ekki skilgreina út frá fötlun hennar, 

heldur á fötlun hennar að vera eitt af persónueinkennum hennar ásamt mörgum öðrum 

einkennum sem almennt greina fólk hvert frá öðru. Því skal lögð áhersla á að birtingarmynd 

viðkomandi sögupersóna sé sú að hún hafi sínar eigin tilfinningar, hugsanir og eigi í 

samskiptum sem eru einstök og óháð fötlun hennar. Þá ber ávallt að hafa í huga að nota 

viðeigandi orð þegar talað er um eða til fatlaðrar sögupersónu, enda styðji og styrki textinn 

jákvæð samfélagsleg tengsl og slái á þau neikvæðu. Noti höfundur aftur á móti lítillækkandi 

eða vanvirðandi orð um fötlun eða fatlaðan einstakling er mikilvægt að hann bæti það upp 

og leiðrétti seinna í umfjöllun sinni. Lögð er áhersla á að vanda til umhverfisins sem 

sögupersónur með skerðingar eru látnar birtast í. Ekki er æskilegt að persónan sé í umhverfi 

sem er aðgreint frá umhverfi ófatlaðra jafnaldra eða mjög frábrugðið því. Að lokum er 

mikilvægt að fatlaða sögupersónan eigi í gagnvirkum samskiptum í stað þess að vera einungis 

þiggjandi aðili. Af þessu má sjá að ábyrgð barnabókahöfunda er mikil, en ábyrgðin er þó ekki 

öll þeirra heldur ekki síður þeirra sem velja bækur og miðla efni til barna (Dyches og Prater, 

2005).   

http://scholar.google.is/citations?user=o96jSNgAAAAJ&hl=en&oi=sra
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6 Staðalímyndir og hlutverk fatlaðra sögupersóna  

Í þessum kafla verður haldið áfram að gera grein fyrir niðurstöðum greiningar minnar á 

fötlun og fötluðu fólki í íslenskum barna- og unglingabókmenntum. Hér verður fjallað um það 

hvort staðalímyndir samfélagsins um fötlun og fatlað fólk birtast í íslenskum barna- og 

unglingabókmenntum og ef svo er, á hvaða hátt. Þá verður einnig fjallað um hlutverk fatlaðra 

sögupersóna í frásögninni. Við framsetningu niðurstaðnanna styðst ég við aðra rannsóknar-

spurningu þessarar ritgerðar. 

Staðalímyndir lýsa almennu viðhorfi, nálgun eða hugmyndum almennings á tilteknum 

þjóðfélagshópum. Viðkomandi koma sér leynt eða ljóst saman um að ákveðin ytri eða innri 

einkenni lýsi umræddum hópi manna og verði því eins konar samnefnari fyrir einstaklinga 

innan hópsins þannig að úr verður alhæfing um gerð hans. Staðalímyndir verða því oft 

einfaldar, fastmótaðar, yfirdrifnar og jafnvel fordómafullar lýsingar á einstaklingum innan 

minnihlutahópa sem hafa sérstöðu í samfélaginu.  

6.1 Hvernig og hvenær verða staðalímyndir til? 

Börn læra það sem fyrir þeim er haft. Rannsóknir sýna að staðalímyndir, hvort sem um er að 

ræða kyn, kynþætti, líkamlega eða andlega færni eða annað það sem hægt er að hafa á 

fyrirfram gefnar skoðanir, geti haft áhrif á skoðanamyndun hjá börnum allt niður í þriggja ára 

aldur (Derman-Sparks og Edwards, 2010). 

Börn og fullorðnir verða fyrir daglegum áhrifum af umhverfi sínu. Því geta 

staðalímyndir dægurmenningarinnar haft mikil áhrif á hugmyndir fólks um skerðingar og 

fötlun. Einkum þó á börn sem ekki hafa tekið út nægilegan þroska til að mynda sér 

sjálfstæðar skoðanir. Þeim mun mikilvægara er að efni ætlað börnum sýni raunsæja og 

upplýsandi mynd af fötlun og skerðingum fólks. Staðalímyndir í íslensku samfélagi virðast 

endurspeglast í umfjöllun á hvorutveggja í íslenskum barna- og unglingabókum. Þessar 

staðalímyndir eru þó greinilega háðar ólíkum tímaskeiðum og verða óljósari eftir því sem 

nær dregur nútímanum. Staðalímyndir birtast jafnt í hugmyndum almennings á útliti sem 

innræti fólks. 

Ef skoðað er efni barna- og unglingabóka er athyglisvert að velta því fyrir sér hvernig 

tekist hefur vinna gegn neikvæðum staðalímyndum af skerðingum og fötluðu fólki. 
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Birtingarmyndir fötlunar í dægurmenningu endurspeglar og viðheldur ríkjandi 

staðalímyndum samfélagsins. Þegar við hugsum um samfélög og ólíka þjóðfélagshópa innan 

þeirra köllum við fram í hugann ákveðnar myndir af fólki, svokallaðar staðalímyndir, sem 

verða til í okkar eigin hugskoti og fólk sameinast um að halda á lífi. Þessar myndir byggjum 

við á trú okkar og reynslu af ákveðnum einstaklingum og þjóðfélagshópum eða eigin 

fordómum og annarra á viðkomandi einstaklingum (Mackie o.fl., 1996). 

Þegar fólk styðst við staðalímyndir er það í raun að alhæfa án þess að vitneskja liggi 

að baki hugmynd eða skoðun. Þá horfir það fram hjá persónulegum eiginleikum hvers og eins 

og metur ekki fjölbreytileika fólks. Þá er fólk aðgreint í fatlað fólk og ófatlað fólk í þeirri 

merkingu að skerðingin greinir fólk að. Skerðingin veldur því að fatlaður einstaklingur fellur 

ekki inn í það sem samfélagið skilgreinir sem eðlilegt ástand. Að hafa skerðingu er því 

neikvætt ástand sem fólk vill af fremsta megni ekki samsama sig, og ýta staðalímyndir 

verulega undir þessa aðgreiningu (Covey,1998; Enteman, 2003). 

Ríkjandi staðalímyndir um líkamlega fatlaða einstaklinga eru til að mynda þeir sem 

skera sig á einhvern hátt úr fjöldanum, eru upp á aðra komnir, geta ekki varið sig eða standa 

á einhvern annan hátt verr að vígi en gengur og gerist. Gjarnan er komið fram við fatlað fólk í 

samræmi við þetta. Því má segja að staðalímyndir fatlaðs fólks snúist meira um viðbrögð 

þeirra sem eru ófatlaðir en um skerðinguna sjálfa (Nelson, 2003). 

Síðar í þessum kafla mun ég sýna fram á að staðalímyndir birtast ítrekað í íslenskum 

barna- og unglingabókmenntum og næra gjarnan ótta og andúð á því lítt þekkta eða þær 

leggja áherslu á hið gagnstæða. Þar mun einnig sannast að staðalímyndir í íslenskum barna- 

og unglingabókmenntum eru margbreytilegar og oft mótsagnakenndar.  

6.2 Illmenni og ógnun við sakleysingjana 

Persónusköpun fatlaðs fólks í barna- og unglingabókum er oft hin illa og ógnandi manneskja 

sem vekja á upp ótta og viðbjóð hjá lesandanum. Illmenni í bókmenntum eru gjarnan 

auðþekkjanleg á líkamsskerðingu. Dæmi um fötluð illmenni í erlendum barna- og 

unglingabókum eru sjóræningjarnir í Gulleyjunni og Kapteinn Krókur úr sögunum um Pétur 

Pan. Íslenska fatlaða óþokka og illmenni er helst að finna í þjóðsögum og einnig hafa íslensk 

börn lengi verið hrædd með Grýlu sem er með kryppu, gengur við staf og heldur ófrýnileg að 
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sjá. En sú birtingarmynd fatlaðs fólks í barna- og unglingabókum sem sýnir það sem saklausar 

og viðkvæmar sálir er einnig algeng og hefur þann tilgang helstan að höfða til samúðar 

lesandans. Fatlað fólk í barna- og unglingabókum sigrast gjarnan á erfiðleikum sínum, sama 

hversu miklu mótlæti það mætir, og vekur þannig hjá okkur aðdáun og veitir okkur innblástur 

eða það sýnir af sér fádæma illsku í þeim tilgangi að fylla okkur andstyggð og viðbjóði. Dæmi 

um hið fyrra er Tobías,  litli halti drengurinn í sögum Magneu frá Kleifum, og hið síðara ótal 

íslensk ævintýri og þjóðsögur. 

Í drengjabókinni Vaskir drengir (Dóri Jónsson, 1950) kemur tíðarandinn gagnvart 

fötluðu fólki vel í ljós og staðalímyndum samfélagsins fylgt vel eftir. Lamaði drengurinn er 

píslarvottur sem nýtur góðs af ölmusu fullfrískra drengja sem ákveða að gera eitthvað fyrir 

vesalings veika drenginn. Gæska hinna vösku drengja einkennist fremur af þörfinni fyrir að 

upphefja sjálfa sig og finna til ánægju með eigin stórmennsku, en að sú hugmynd að 

heimsækja hinn lamaða eða fara með hann á fótboltaleik sé til að gleðja hann. Auk 

hefðbundinnar staðalímyndar af vesæla fórnarlambinu er hinn fatlaði maður einnig gerður 

ofurgóður, undirgefinn og yfirmáta þakklátur fyrir að þeir vösku láti svo lítið að vilja 

umgangast hann. Móðir hans viðheldur staðalímyndinni með því að virðast jafn hissa og 

þakklát fyrir góðverkið. En auðvitað eru staðalímyndir fötlunar ekki einungis leið til þess að 

bera kennsl á illmennin heldur líka til að gera þau framandi og þannig er það ekki bara í 

barnabókum heldur líka í vinsælum skáldsögum fyrir fullorðna og kvikmyndum allra tíma. 

6.3 Afskræmdir líkamar og dýrslegar tilvísanir 

Hlutverk fatlaðra sögupersóna í barna- og unglingabókum er oft að vekja ótta og jafnvel 

viðbjóð. Afskræmdir líkamar og dýrslegar tilvitnanir þykja þjóna þeim tilgangi og ýta í leiðinni 

undir staðalímyndir í samfélaginu á hverjum tíma. 

Drengurinn í sögunni Grimmd (Halldór Stefánsson, 1942) er holgóma með skarð í vör. 

Í heimi annarra sögupersóna er hann ljótur og útlitslýsingin passar vel við staðalímyndir af 

málhöltum einstaklingi í mörgum samfélögum á mismunandi tímum. Í báðum tilfellum er það 

samfélagið sem veldur fötlun einstaklingsins. Samfélagið er hindrunin sem aftrar viðkomandi 

að lifa eðlilegu lífi. Kryppur og afskræmd andlit eru algeng á meðal illmenna í bókmenntum 

og bíómyndum. Hvort tveggja er talið ómennskt eða dýrslegt og fötlun þar með afskræmd og 

gerð að tákni fyrir hið illa og óæskilega. Það er engu líkara en að maður sem ekki er heill sé 
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ekki lengur maður, kryppa getur valdið því að mannsmyndin hverfur (Ármann Jakobsson, 

e.d.). Vanti útlim á sögupersónu er það einnig oft tákn um að viðkomandi sé viðsjárverður og 

það beri að varast hann. 

Einfætti drengurinn í bókinni Þar lágu Danir í því (Yrsa Sigurðardóttir, 1998) fellur á 

engan hátt inn í staðalímyndir fólks sem vantar á útlimi. Það er ekkert óhugnanlegt við 

skerðingu hans, hann er á allan hátt kynntur sem hinn eðlilegasti einstaklingur og frekar að 

lesandinn fyllist aðdáun á honum en andúð. Sýn vinkonu hans á skerðingunni er laus við 

óþarfa vorkunnsemi og vinnur eindregið gegn öllum neikvæðum staðalímyndum. Aðstæður 

sem strákurinn lendir í vegna fötlunar sinnar eru gerðar spaugilegar og í raun ekki meiri eða 

merkilegri en fólk lendir yfirleitt í. Boðskapur sögunnar um að það sé gott að allir skuli ekki 

vera eins má sjá sem tilraun til að hnekkja viðteknum staðalímyndum um einfætta eða 

einhenta einstaklinginn sem beri að hræðast eða varast. Boðskapur höfundar er að 

margbreytileiki fólks sé eftirsóknarverður og að allir hafi eitthvað einstakt fram að færa. 

Sagan minnir okkur líka á að börn eru yfirleitt ekki að flækja hlutina með því að hafa óþarfa 

áhyggjur eða veita því sérstaka athygli þó að vanti einn fót og jafnframt að fullorðnir standa 

frekar í slíku. Myndir í bókinni eru barnalegar og fremur kauðalegar. Þær standa textanum 

langt að baki og gera gervifótinn stífan og óeðlilegan. Þannig styrkja þær staðalímyndina um 

afbrigðileika og óhugnað þess sem vantar á útlim. 

Í sögunni um Blindu stúlkuna (Helgi Jónsson, 2003) segir mamma hennar að hún skuli 

vera heima á meðan aðrir í fjölskyldunni fari til mannfagnaðar, þar sem hún muni aðeins 

hræða önnur börn með útliti sínu. Sú staðalímynd sem hér er dregin upp er í samræmi við 

áður umgetna birtingarmynd fötlunar og fatlaðs fólks. 

Í upphafi bókarinnar Franskbrauð með sultu (Kristín Steinsdóttir, 1987) er 

aðalpersónan tíu ára stelpa á leið í sveitina til afa síns og ömmu. Sessunautur hennar er 

Begga, fullorðin kona sem haltrar og gengur við staf. Sú gamla er fremur geðill og stutt í 

spuna og stendur vel undir staðalímynd nornarinnar um ófríða, geðilla, hokna og haltrandi 

konu sem vekur óhug hjá börnum. Höfundur hefur reyndar sagt að það hafi verið fundið að 

við hana að hún skuli hafa gert Beggu gömlu halta. Í bókinni birtist staðalímyndin um 

einstaklinginn sem eitt sinn var heilbrigður og eðlilegur en hefur nú breyst í geðstirða norn 

við það að eldast og missa fyrri hreyfigetu. Lesandanum er ætlað að fyllast andúð og upplifa 

heltina og kryppuna sem ógnun við eigin raunveruleika og tilveru. 
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6.4 Refsing æðri máttarvalda fyrir syndir mannanna 

Í elstu heimild sem skoðuð var, smásögunni „Skaðlegi vaninn“ úr Sumargjöf handa börnum 

(1795), má glöggt greina staðalímyndir þess tíma af fötlun og fötluðu fólki. Börn eru hvött til 

að sýna vinnusemi, trúrækni og hlýðni, annars megi búast við að illa fari fyrir þeim. Refsingin 

er oftar en ekki í formi líkamlegra skerðinga eða áverka. Neikvætt athæfi getur leitt af sér 

fötlun sem er verðskuldað ástand og óttanum við skerðingar og fötlun er beitt til að hræða 

börn til hlýðni við foreldra sína. Afleiðingarnar eru sagðar vera makleg málagjöld ef ekki er 

farið að fyrirmælum. Þar sem um er að ræða annað ritið sem gefið er út á Íslandi sem 

sérstaklega er ætlað börnum, er ljóst að neikvæða umfjöllun um skerðingar og fötlun má 

rekja allt til árdaga íslenskrar barnabókaútgáfu og hún verið mjög í takt við staðalímyndir 

ríkjandi tíðaranda. 

Tæpum tvö hundruð árum síðar má greina svipaðar staðalímyndir og í sögunni sem 

kom út árið 1795. Hér skarast sjónarhorn og staðalímynd þar sem sjónarhornið er fyrst og 

fremst á gallann sem skerðingin er talin vera og staðalímyndin verður þá „hinn gallaði 

einstaklingur“. Söguhetjan Gaukur Atlason í Gaukur verður hetja (Hannes J. Magnússon, 

1966) er með skerðingu þannig að annar fótur hans er styttri en hinn og auk þess styrkir það 

frekar staðalímyndina að hann er sonur fátækrar ekkju. Hvort tveggja leggst þungt á hann, 

ekki síst skerðingin, þar sem skólabræður hans stríða honum á henni. Gauk dreymir stöðugt 

um að fá bót á fötlun sinni. Hann fréttir af því að það muni vera hægt að lengja fótinn í 

Kaupmannahöfn og einsetur sér að komast þangað í slíka aðgerð. Hann kemst til 

Kaupmannahafnar, fer í aðgerðina, fær þar bót á fötlun sinni, kemur óhaltur heim og sagt er 

að um hann hafi farið heitur fagnaðarstraumur þegar hann gat sýnt drengjunum að nú væri 

hann orðinn eins og þeir. Staðalímynd fatlaðs einstaklings er skýr. Gallaður hlýtur hann 

útskúfun, heill er hann meðtekinn að fullu af þeim fullkomnu og heilu. 

6.5 Fórnarlömb og píslarvætti 

Mamma í uppsveiflu (Ármann Kr. Einarsson, 1979) segir frá heyrnarskertu stúlkunni Hildi. 

Allar aðstæður Hildar eru hinar verstu og ýta undir píslarvætti hennar. Hún býr við mikla 

fátækt, á mörg systkini og föður sem er illa slasaður eftir alvarlegt bílslys. Harmleikurinn er 

mikill, en fyrir samkennd og einstaka gæsku skólasystkinanna og kennara þeirra tekst að létta 
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fatlaða einstaklingnum lífið og safna fyrir nýju heyrnartæki handa henni í stað þess sem 

týndist. Þess er þó getið að heyrnartæki leysi ekki allan vanda Hildar og er þá átt við 

skerðinguna fremur en heimilisaðstæður hennar. Enn er viðhaldið staðalímyndinni af hinu 

aumkunarverða fórnarlambi sem lítið má sín í heimi hinna fullkomnu og einskis án hjálpar 

hinna heilu og fórnfúsu. 

Krakkarnir eru ekki spenntir fyrir að fara í heimsókn til langömmu í bókinni 

Langamma (Þórður Helgason og Margrét E. Laxness, 1990) og engum dylst að þeir skammast 

sín fyrir að láta sjá sig með henni. Langömmunni er lýst sem kjánalegri eða barnalegri í 

tilsvörum og krakkarnir hlæja að henni en ekki með henni. Mikið er gert úr lýsingum á 

elliglöpum, að hún hugsi ekki skýrt og sé upp á náð og miskunn annarra komin. Til að styrkja 

staðalímyndina um hið ruglaða og þurfandi gamalmenni rifja krakkarnir upp að vinur þeirra 

eigi afa sem líka er „ruglaður“, hann pissar á almannafæri og er öllum til skammar. Krakkarnir 

hræðast að verða eins og þetta fólk í ellinni og eru efins um að það geti gerst. Amman er 

sögð „staulast“ á fætur og vera studd inn í búð þar sem hún verður enn einu sinni sjálfri sér 

og krökkunum til skammar. Staðalímynd hins dæmigerða eldri borgara virðist hér vera að 

þegar maður verður gamall verður maður bæði kjánalegur, ruglaður og ekkert að marka 

mann. Hún er ekki í samræmi við þann veruleika sem margir ellilífeyrisþegar búa við í dag, 

nefnilega þann raunveruleika að vera bæði líkamlega og andlega fullfrískir og fullir orku til að 

halda áfram lífsstarfinu. 

Sigurður þroskaskerti, vinur aðalsöguhetjunnar Ívars í bókinni Svalur og svellkaldur 

(1991), er kynntur til sögunnar á fyrstu síðum bókarinnar. Hann er sagður holgóma og því 

blæstur á máli. Það er talað um að það sé erfitt að skilja hann þótt Ívar eigi yfirleitt 

auðveldara með það en aðrir. Ívar er sagður hafa þolinmæði til að hlusta á Sigurð og vilja til 

að reynast honum vel. Sigurður er mörgum árum eldri en hinir strákarnir. Mamma Ívars 

hefur sagt honum að Sigurður hafi ekki þroska á við aðra og að það sé vel gert að hlusta á 

hann og ræða við hann eins og hann sé jafningi þeirra. Sigurður hafi þroska á við 12 ára barn 

eða jafnvel yngra, en hann standi framarlega í sumu svo sem kunnáttu á tölvur og tæki. Hér 

er viðhaldið staðalímyndinni af hrekklausa, saklausa og barnslega málleysingjanum sem 

vegna skerðingar sinnar er eilíft barn í fullorðnum líkama og þrautseiga sérgáfan, í formi 

tölvukunnáttu, er hér einnig til staðar. 
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Bjartmar bróðir Ella Palla í bókinni Fjólubláir dagar (Kristín Steinsdóttir, 1991) er að 

mati Ella Palla ekki eins og fólk er flest. Bjartmar á sér sérstakan „hugsustað“ og vill verða 

skáld. Hann er ekki kynntur til sögunnar sem þroskaskertur en sagður fatlaður og 

lesandanum er ætlað að finna sjálfur út hver staða Bjartmars er eftir því sem lengra líður á 

söguna. Birtingarmynd viðheldur staðalímyndinni um einfeldninginn sem alltaf er í góðu 

skapi, ávallt réttsýnn og í góðu jafnvægi. Bjartmar hefur einstakt umburðarlyndi gagnvart 

óréttlæti, bregst aldrei illa við mótlæti og tekur höfnun möglunarlaust. Hann umber pirring 

og fýlu bróðurins með stakri ró, fullkomnum skilningi og jafnvægi hins djúpvitra. Bjartmar er 

ósjálfstæður gagnvart systur sinni og lætur stjórnast af ákvörðunum og gerðum hennar. 

Hann er í aukahlutverki í sögunni en er alltaf skammt undan. Bjartmar kallar fram það góða í 

Ella Palla enda birtist hann lesandanum sem algóður sakleysingi. Orð móður þeirra bræðra 

lýsa kannski best afstöðunni til Bjartmars þegar hún spyr Ella Palla hvort honum finnist 

ástæða til að öfunda Bjartmar af aðstæðum hans þegar sá fyrrnefndi finnur að því hve 

honum finnst bróðir hans sleppa vel frá allri ábyrgð. Elli Palli skammast sín auðvitað fyrir 

skammsýnina og sér að hann er vanþakklátur. Höfundur hefur sagt að fyrirmynd Bjartmars sé 

raunverulegur vinur barna hennar og því erfitt að heimfæra persónulýsingar hér að framan 

upp á viðteknar staðalímyndir af fötlun og fötluðu fólki. Því er þó ekki að neita að hér minnir 

margt á staðalímynd hins góða einfeldnings eða hrekklausa barns sem sumir telja 

þroskaskerta vera. 

Þó að léttlestrarbókin Blinda stúlkan (Helgi Jónsson, 2003) sé samin og gefin út á 21. 

öld virðist hún vera staðfesting á öllum helstu neikvæðu og úreltu staðalímyndum um 

skerðingar og fatlað fólk fyrr og síðar. Ofurgæði, hetjuskapur og hugrekki aðalpersónunnar 

ríma vel við staðalímyndir fatlaðs fólks í bland við þann ljótleika og getuleysi sem stúlkan er 

einnig sögð búa yfir. Dregin er upp mynd af fórnarlambinu sem fjölskyldunni býður við og vill 

sem minnst af vita. Staðaímyndin er af manneskju sem er umkomulaus og aumkunarverð 

vegna fötlunar sinnar. Vakin er athygli á því að sjónskerðingin geri stúlkuna skrýtna til 

augnanna og útlit hennar hræði önnur „eðlileg og heilbrigð“ börn. Goðsögnin um 

takmarkalausa samviskusemi, ósérhlífni, dugnað og þolinmæði fólks með skerðingar er 

heldur ekki langt undan. 

Það er slæmt til þess að vita að það eru fyrst og fremst börn á mótunarskeiði sem lesa 

slíkar sögur sem auðveldlega geta skapað eða viðhaldið skekktum staðalímyndum 
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samfélagsins af fötlun og fötluðu fólki. En hér er ekki aðeins ýtt undir neikvæðar 

staðalímyndir fötlunar og fatlaðs fólk, hér má einnig finna gamaldags staðalímyndir sem lúta 

að hefðbundnu hlutverki stúlkna sem eiga að vera prúðar og stilltar og þar af leiðandi 

eftirbátar drengja í flestu.  

6.6 Áhrif gamalla og nýrra ævintýra 

Í bókinni Krossgötur (Kristín Steinsdóttir, 2000) segir frá krökkum sem ákveða að vaka á 

nýársnótt. Sagan er byggð á þjóðsögum Jóns Árnasonar þar sem segir af álfum sem reyna að 

freista og glepja þann sem vakir til lags við sig. Láti hann aftur á móti ekki glepjast af 

gylliboðum þeirra og segi ekki orð, heldur hann geðheilsu og fær gersemarnar í kaupbæti, 

annars fer illa. Hér er vísað til staðalímyndar geðfötlunar og ýtt undir hræðsluna við þá sem 

eru geðfatlaðir. Þáttur Einars bægifótar í sögunni er skírskotun í staðalímyndir fólks með 

fötlun sem eiga uppruna sinn úr þjóðsögum og lífi manna á Íslandi fyrr á tímum. Fram kemur 

að sumir hafi talið helti Einars meðfædda, aðrir hana tilkomna vegna bölvunar sem hann 

hafði tekið út vegna þess að hann sveik álfkonu í tryggðum. Jafnframt vakna upp spurningar 

um hvort helti Eyva sé einnig til komin vegna bölvunar og því ýtt undir þá bábilju að skerðing 

sé refsing. 

Hvorki sagan um Gula sendibréfið (Sigrún Eldjárn, 2006) eða Sagan af undurfögru 

prinsessunni og hugrakka prinsinum hennar (Margrét Tryggvadóttir og Halldór Baldursson, 

2006) eru hefðbundin ævintýri. Gert er grín að staðalímyndum almennt hver svo sem á í hlut 

og öllum hugsanlegum gildum og hindurvitnum snúið á hvolf. Engum er hlíft, hvorki þeim 

sem hafa skerðingar né öðrum, allir eru jafnir í öfugmælum texta og mynda og vart hægt að 

verjast hlátri yfir góðlátlegri afbökun á öllum persónum, fötluðum sem ófötluðum. Öllum er 

sýnd jafn mikil eða lítil virðing og allir jafn hlægilegir hver svo sem staða þeirra er. Algjör 

jöfnuður er á meðal sögupersónanna og allir aðstoða hver annan og nýta mismunandi 

styrkleika sinn hver í þágu annars. Strákurinn í hjólastólnum óskar sér til dæmis að geta 

flogið yfir hindranir fremur en að hann vilji losna undan því að nota hjólastól öfugt við það 

sem hefðbundnar staðalímyndir kveða á um. 

Kristín Björnsdóttir og Eiríksína Kr. Ásgrímsdóttir (2013) hafa bent á hvernig útskúfun 

og ljótleiki er áberandi í mörgum gömlum klassískum ævintýrum. Þessu má finna stað í 

samantekt Silju Aðalsteinsdóttur (2009) á séríslenskum ævintýrum í bókinni Köttur úti í mýri: 
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Íslensk ævintýri, en um er að ræða 22 ævintýri sem upphaflega eru sótt í ævintýrasafn Jóns 

Árnasonar. Efni bókarinnar endurnýjar kynni íslenskra barna við sagnaarfinn. Ýmislegt gengur 

á í ævintýraheimum, þar vaða tröllin uppi, þrautir eru lagðar fyrir hugumstórar hetjur og 

flestir eiga sér einhver leyndarmál. Hér eins og algengt er í ævintýrum, má lesa um dverga og 

risa, bogið og haltrandi fólk sem gengur við staf og aðra sem talist gætu til fatlaðra 

einstaklinga. Frásögnin lýtur sömu lögmálum og gjarnt er um ævintýri sem eiga uppruna sinn 

hvar sem er annars staðar í heiminum. Sögupersónurnar eiga fremur heima í sérstökum 

heimi ímyndunaraflsins en í heimi raunveruleikans og þær staðalímyndir sem þar birtast 

heyra sem betur fer að mestu sögunni til. Staðalímyndir úr þjóðsögum og ævintýrum eru 

sígildar. Allir kannast við illmenni sem eru einhent eða einfætt, eineyg eða með herðakistil. 

Risa/þursa sem eru heimskir, ljótir, vanskapaðir og hættulegir. Þjófótta dverga sem eru 

útsmognir í viðskiptum og sjónskertar nornir, bognar í baki, skjögrandi við staf, skrækar í 

máli, smeðjulegar í fasi og alsettar vörtum og kýlum. Því má segja að allt sem víkur frá því 

sem talið er æskilegt útlit eða hegðun sé talið afbrigðilegt og óæskilegt og því beri að varast 

það.  

 

6.7 Samantekt og viðleitni til breyttra viðhorfa  

Á síðustu árum hafa sögupersónur í íslenskum barna- og unglingabókum færst lengra frá 

gömlum og úreltum staðalímyndum um skerðingar og fatlað fólk. Blindur langafi sem er 

prakkari sem drullumallar, hölt gömul kona sem notar gleraugu og staf, en skýst eftir sem 

áður út í geim, einfættur strákur sem tiplar um á kvenmanns gervifót og blindur strákur sem 

ræður glæpagátu, eru dæmi um það að neikvæðar staðalímyndir í barna- og unglingabókum 

eru á undanhaldi. Til dæmis er megintilgangur sögunnar Ilmur (Andrés Indriðason, 1997) að 

uppfræða þá sjáandi um blindu og þarfir blinds fólks og því gagngert unnið gegn viðtekinni 

staðalímynd. 

Guðrún Helgadóttir hefur skrifað um margvísleg viðkvæm málefni sem áður voru ekki 

talin eiga erindi í barnabækur. Í bókinni Meira af Jóni Oddi og Jóni Bjarna (Guðrún 

Helgadóttir, 1975) kvað við nýjan tón í umfjöllun um fólk með skerðingar og fötlun. Lárus er 

besti vinur tvíburanna og Selma systir hans er með Downs-heilkenni. Sagan gefur góða mynd 

af raunveruleikanum, þar er meðal annars vikið að fordómum gagnvart fötluðum og að auki 
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er Jón Bjarni tileygur og því stundum sérkennilegur til augnanna. Í bókinni er ekki síst komið 

inn á réttindabaráttu barna með ýmsum hætti. Boðskapur bókarinnar er meðal annars sá að 

hvetja lesendur til umhugsunar um fordóma og að ekki séu allir eins. Selmu er þó lýst á 

eftirfarandi hátt: „Hún var voða skrýtin í framan og hegðaði sér ekki eins og venjulegt barn. 

Hún ranghvolfdi augunum og slefaði ennþá, þó hún væri fjögurra ára og tvíburunum fannst 

hún ljót í framan“ (bls. 21). Bræðurnir átta sig á að einni sögupersónunni beri að fræða 

börnin sín betur um fötluð börn, þeir telja að þau viti ekkert um fötlun og fatlað fólk og það 

finnst þeim vera fullorðna fólkinu að kenna sem ekki sé nógu virkt í að uppfræða börn um 

mikilvæg mál. Skoðanir mömmu strákanna varðandi hjónabönd þroskaskertra eru einnig 

langt á undan sinni samtíð. Henni finnst að Selma og einstaklingar í hennar stöðu eigi að geta 

gifst og búið saman með utanaðkomandi aðstoð. Skoðanir allra þriggja ganga þvert á 

staðalímyndir samtímans um fötlun og fatlað fólk og ekki víst nema svo sé að minnsta kosti 

að hluta til ennþá. 

Þegar bókin kom út var stofnanavæðing í búsetu fyrir fatlað fólk opinber stefna 

stjórnvalda og uppbygging smærri sambýla að ryðja sér til rúms. Fagfólki ber saman um að 

hér hafi verið á ferðinni tímamótaumfjöllun á fötlun í íslenskum barnabókum (Dagný 

Kristjánsdóttir, 2005; Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Guðrún Steinþórsdóttir, 2013; Silja 

Aðalsteinsdóttir, 1981, 1999). Þrátt fyrir það verður ekki framhjá því litið að höfundur lætur 

Selmu deyja eftir stutt viðkynni við lesandann og því eru það hugsanlega skilaboð um að 

stúlkan sé betur komin dáin en fötluð, en einnig má túlka það sem svo að höfundur nýti sér 

aðstæðurnar til að kynna fyrir ungum lesendum dauðann sem óhjákvæmilega staðreynd og 

sorgina sem honum fylgir. 

Svipaðri mynd er brugðið upp í stórskemmtilegum bókum Sigrúnar Eldjárn (1983, 

1984). Þar segir frá langafa sem er prakkari sem bakar drullukökur og veiðir langömmur en er 

samt „alveg staurblindur“ eins og segir í textanum. Þrátt fyrir sjónskerðinguna passar hann 

stelpuna á daginn á meðan foreldra hennar er í vinnu og brýtur þar með allar staðalímyndir 

um að fatlað fólk geti ekki verið nýtir samfélagsþegnar. Teikningarnar í bókinni sýna 

langafann sem töffara í sams konar fötum og stelpan, hann birtist lesandanum sem 

eftirsóknarverður félagsskapur í fullkominni mannlegri reisn. Langafi getur allt það sama og 

þeir sem eru sjáandi, nema að sjá. Hin fullkomna samvinna ríkir á milli þeirra tveggja. Barnið 

lýsir fyrir langafa því sem hann sér ekki og „lánar“ honum þannig sína sjón og upplifun en 
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langafi hjálpar barninu aftur á móti með það sem það þarfnast aðstoðar við. Staðalímynd 

hinnar þurfandi fötluðu manneskju er víðsfjarri, í stað hennar styrkist myndin af 

margbreytilegum einstaklingum innan sama samfélags. 

Í bókunum um Tobías og Tinnu (Magnea frá Kleifum, 1982, 1983, 1985, 1987) segir 

frá Tobíasi sem er fimm ára í upphafi fyrstu bókarinnar. Hann er lítill í sér og dálítið týndur í 

heiminum, auk þess að vera með annan fótinn styttri en hinn og ganga því haltur. Tobías er 

einmana, kvíðinn og þunglyndur drengur sem býr við skilningsleysi og skeytingarleysi sinna 

nánustu. Í sögulok hefur Tobías öðlast talsverðan styrk með auknum þroska og aðstoð góðra 

vina. Tobías grípur gjarnan til heltinnar og kvartar yfir styttri fætinum þegar hann þarfnast 

skýringa á depurð og andlegri vanlíðan, en vinir hans sýna honum skilning og hluttekningu án 

þess að vorkenna honum fötlunina eða meðhöndla hann sem fórnarlamb. Í fyrstu bókinni um 

Tobías og Tinnu, hitta þau félagarnir barn sem sagt er með verulegar líkamlegar og andlegar 

skerðingar. Því er lýst sem „litlum aumingja sem slefi“ og einhver hefur á orði að „hann verði 

að minnstakosti ekki fyllibytta og muni ekki reykja“. Tobías er nú sagður átta sig betur á hvað 

hann er heppinn að skerðing hans er þó ekki alvarlegri. Hlutverk fatlaða barnsins í sögunni er 

því eingöngu að sýna fram á að það er hægt að vera mun óheppnari en Tobías. Staðalímynd 

fötlunar og fatlaðs fólks, þar sem alvarleiki skerðingarinnar er metinn eftir líkamlegri og 

andlegri getu einstaklingsins og lífsgæði hans í beinu samræmi við það mat, kemst vel til 

skila. Þannig er ágæti barns sem ekki getur staðið án aðstoðar annað og minna en þess sem 

haltrar. Skilaboðin eru sterk og staðalímyndin ljós. Þeim mun meiri skerðing, þeim mun 

erfiðara er það einstaklingnum að finna lífi sínu tilgang. 

Gamalmennin í bókunum um Kugg og hans skrítnu vinkonur Málfríði og mömmu 

hennar (Sigrún Eldjárn, 1987–1988) ýta undir allt aðra staðalímynd af fullorðnu og/eða 

fötluðu fólki og sama er að segja um staðalímynd ungra drengja. Hinn lítt hugdjarfi Kuggur er 

fremur dæmigerður fyrir heim höfundar þar sem ungir piltar eru fremur hlédrægir og lítt 

gefnir fyrir óvenjuleg ævintýri öfugt við stelpurnar/konurnar sem eru hinar sprækustu og 

alltaf til í að hella sér út í hið óþekkta. Myndirnar í bókunum gegna stóru hlutverk í 

söguþræðinum. Gleraugun hans Kuggs eru greinilega mjög þykk og hann því líklega mjög 

sjóndapur. Málfríður er líka með gleraugu, en þau virðast ekki eins þykk og Kuggs og maður 

fær á tilfinninguna að hann sjái mun verr en hún þótt öldruð sé. Aldrei er þó minnst á 

sjónskerðingu þeirra og hún virðist aldrei há þeim í leit að ævintýrum. Mamma Málfríðar er 
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greinilega öldruð, bogin í baki og styðst við staf. Hún dregur þó aldrei af sér og tekur ríkan 

þátt í atburðarásinni. Skerðingar persónanna eru algjört aukaatriði í sögunum og sýna aðeins 

að allir geta verið jafnir þátttakendur og lesendur bera ómælda virðingu fyrir þessum sterku 

persónum. Ef eitthvað er auka þær aðeins á litríki og fjölbreytileika persónanna og hvetja 

lesandann til að kynnast þeim frekar. Þannig hafnar höfundur staðalímynd getulausa 

gamalmennisins eða þess verulega sjónskerta og styrkir í frásögn sinni hugmyndina um 

margbreytileika mannlífsins. 

Í bókinni Álagadalurinn (Heiður Baldursdóttir, 1989) er sagt frá unglingnum Mána 

sem virðist vera þroskaskertur ef marka má hegðun hans eða á einhverfurófi. Máni er sagður 

hlaupa viðstöðulaust og hraðar en nokkur annar. Hann er snertifælinn og vill því ekki láta 

faðma sig. Hann er sveiflukenndur í skapi og rekur gjarnan upp öskur, að því er virðist að 

ástæðulausu eða af litlu tilefni að því er hinum finnst. Ein sögupersónan segir hann vera 

óvita. 

Mána er lýst á svipaðan hátt og villidýrunum í textanum. Hann er stjórnlaus, 

óútreiknanlegur, hávær, brjóstumkennanlegur, án verulegs tilgangs, villtur og öskrandi. Máni 

er gerður tortryggilegur, hann talar ekki, er þumbaralegur, sérstakur og er sagður gefa 

umhverfi sínu lítinn gaum. Eftir að hafa unnið lengi með fólki á einhverfurófi tel ég mig 

kannast vel við ríkjandi staðalímynd fólks með einhverfu. Það er einmitt allt talið uppfylla 

ofangreind persónu- og hegðunareinkenni. Staðalímynd einstaklings á einhverfurófi er að 

hann sé félags- og snertifælinn, sveiflukenndur í skapi, gefi frá sér torkennileg hljóð að 

ástæðulausu, myndi illa augnsamband við aðra, klunnalegur í hreyfingum og sýni umhverfi 

sínu litla athygli. 

Þannig er Máni alltaf í hlutverki þess sem þarf að leiða, gæta og hugga þó í eitt skipti 

takist honum að leggja björgunarleiðangrinum lið í björgun dalsins, en þá er það fremur 

vegna dýrslegrar hegðunar sinnar en kænsku. 

Í Leyndardómi gamla hússins (Heiður Baldursdóttir, 1991) má lesa um Guðrúnu, ellefu 

ára seinfæra stúlka sem er nýflutt til borgarinnar þar sem hún kynnist fljótt nýjum félögum. 

Guðrún finnur til öryggisleysis og vanmáttakendar en smám saman eykst henni kjarkur í 

umgengni við nýju vinina og þess er getið að þeir taki henni eins og „jafningja“ (Anna 

Margrét Birgisdóttir, 1993). Í upphafi bókar er útliti Guðrúnar lýst. Hún er ekki sæt, sögð stirð 
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í hreyfingum, augun stór á bak við gleraugun og hún er lengi að hreyfa sig og hugsa. Hér eins 

og í svo mörgum öðrum barnabókum er áherslan á útlitseinkenni og allt það sem kann að 

greina þroskaheft börn frá öðrum börnum í daglegu fasi. Staðalímynd stúlkna er hin 

andlitsfríða, íturvaxna gyðja, en fæstar unglingstúlkur falla undir þá lýsingu og því meira sem 

við fjarlægjumst þá lýsingu því fjær erum við því sem talið er æskilegt í útliti. Staðalímyndir 

geta verið nokkuð mótsagnakenndar. Þannig getur sá sem notar gleraugu með þykku gleri, 

líkt og Guðrún gerir, ýmist verið talinn ofurgreindur eða ofurgreindarskertur. Bæði viðmið 

eru þekkt. 

Léttlestrarbókin Ilmur (Andrés Indriðason, 1997) segir frá tveimur unglingum sem 

verða vinir, en annað þeirra er blint. Efni bókarinnar er góð kveikja að umræðum og 

vangaveltum um hrekki, tillitssemi, fötlun, gildismat og fleira sem tengist mannlegum 

samskiptum. Sagan virðist gefa trúverðuga og raunsanna lýsingu á því að vera blindur. Blindri 

stúlku er lýst af virðingu þannig að hún heldur fullri reisn frá upphafi til enda sögunnar. Það 

er frekar að vanþekking félaga hennar á fötlun/blindu geri hann kjánalegan. Teikningar í 

bókinni styðja vel við jákvæða umfjöllun. Efni bókarinnar og söguþráður veita góða innsýn í 

reynsluheim þess blinda og skilja lesandann eftir upplýstari að lestri loknum. Staðalímynd 

fyrir blinda og sjónskerta er gjarnan að þeir séu hjálparlausir og fari mikils á mis við að sjá 

ekki umhverfi sitt. Blinda stúlkan í bókinni leitast við að uppræta þessa staðalímynd eða 

goðsögn með því að reyna að fullvissa félaga sinn um að hún njóti sömu hluta og einnig jafn 

vel og hann sem er sjáandi en aðeins á annan hátt. Viðteknum hugmyndum um blinda og 

sjónskerta eru vísvitandi vísað á bug og leitast við að skapa nýja og sannari ímynd af 

viðkomandi. 

Blindi strákurinn í sögunni Bíóbörn (Yrsa Sigurðardóttir, 2003) er álíka hæfileikaríkur 

og getumikill og einfætti strákurinn í Þar lágu Danir í því (Yrsa Sigurðardóttir, 1998). Það fer 

ekki á milli mála að það ríkir fullur jöfnuður á milli fatlaðra og ófatlaðra sögupersóna og 

gengur það þvert á þá staðalímynd að fatlaða barnið þarfnist aðlögunar að heimi þeirra 

„eðlilegu“ og „heilbrigðu“. Allar persónur sögunnar hafa sína sérstöðu og færni óháð 

líkamlegri eða andlegri getu og allir eru ómissandi og mikilvægir hlekkir í sömu keðju. 

Staðalímyndinni um ofurheyrn og yfirburða rýmisgreind hins blinda er þó viðhaldið í 

söguþræði bókarinnar og vegna nær ofurmannlegra eiginleika sinna gegnir hann hlutverki 

sem aðrir ráða ekki við. Líkt og í öðrum bókum höfundar er alltaf talað af virðingu um fötlun 
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og frekar að skerðingin sé talin viðkomandi til tekna en til frádráttar. Leitast er við að birta 

jákvæða ímynd af fötlun og fötluðu fólki og vinna þannig gegn fornfálegum ranghugmyndum 

og neikvæðum staðaímyndum sem eiga sér upptök í fáfræði löngu liðinna ára. 

Söguþræði bókarinnar Einstök mamma (Bryndís Guðmundsdóttir, 2007) er ætlað að 

vinna gegn óæskilegum staðaímyndum um heyrnarskert fólk og er gagngert skrifuð með það 

í huga að eyða ranghugmyndum auk þess að uppfræða almenning um reynsluheim hins 

heyrnarskerta og aðstandenda hans. Höfundur miðlar af eigin reynslu af að alast upp hjá 

heyrnarskertri móður og á því hægt um vik að sneiða framhjá klisjukenndum staðalímyndum 

um líf heyrnarskertra og fjölskyldna þeirra. Með því að segja sögu sína fræðir hún börn um 

heyrnarleysi, táknmál, samábyrgð og sérstaka ábyrgð lítils barns. Hún notar einnig tækifærið 

til þess að kenna krökkum að vera umburðarlynd gagnvart þeim sem eiga öðruvísi foreldra 

en fjöldinn. Þar víkur hún einnig að hinu ört vaxandi fjölmenningarsamfélagi nútímans, auk 

barna blindra og seinfærra foreldra. Hún gleymir heldur ekki að geta þeirra atvika sem 

hugsanlega geta stutt við neikvæða staðalímynd heyrnarskerðingar. Hún skammast sín til 

dæmis fyrir móður sína þegar félagarnir hafa orð á því að mamman tali undarlega, en á betur 

með að sætta sig við athugasemdirnar þegar erlend fjölskylda flyst í götuna og mamman í 

þeirri fjölskyldu er einnig sögð tala skringilega. Höfundi tekst vel að sporna við neikvæðum 

staðalímyndum þar sem hún sýnir börnum vel nauðsyn jákvæðni og umburðarlyndis og 

viðfangsefnið er mismunandi tjáningarform og tungumál manna. Frásögnin minnir okkur á að 

engir tveir eru eins og hver manneskja er einstök og móðirin birtist lesandanum sem sterk 

kona sem er fullkomlega hæf til að takast á hendur flest sem þeir heyrandi sinna, að minnsta 

kosti með svolítilli aðstoð og því stuðlar sagan að jákvæðum viðhorfum í garð fólks með 

tiltekna fötlun auk þess að vinna gegn staðalímyndum af Íslendingum af erlendum uppruna. 

Svipað á við um bækurnar um Nonna og Selmu (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2007, 

2008). Bækurnar eru samdar að áeggjan CP-samtakana á Íslandi og tilgangurinn er að fræða 

börn og fullorðna um hvað það þýði að vera heilalamaður. Höfundur leitast við að gefa sanna 

og trúverðugar mynd af barni með CP-skerðingu og lífi þess í sorg og  gleði. Frásögnin stuðlar 

að því að leiðrétta allar misvísandi staðalímyndir sem kunna að hafa myndast varðandi þá 

sem deila þessari tilteknu skerðingu. Í myndabókinni Tíu litlir kenjakrakkar (Sigrún Eldjárn, 

2007) segir frá tíu krökkum sem vegna kenja sinna og hrekkja fækkar smám saman í einn en 

á síðustu stundu tekst þeim að snúa við blaðinu og sameinast að nýju. Allir eru jafnir og 
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eðlilegt samspil er á milli persóna, fatlaðra sem ófatlaðra. Stúlkan í hjólastólnum las yfir sig 

og strákurinn með gleraugun var hrakinn burt af dýrunum sem hann hrekkti. Mikil breidd er í 

útliti krakkanna, börnin af mismunandi kynþáttum og bæði myndir og texti lýsa fötluðum 

börnum af virðingu og jafnræði. 
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7 Þróun í umfjöllun um fötlun og tengsl við samfélagslega þætti 

Í þessum þriðja og síðasta kafla um niðurstöður greiningar minnar á barna- og 

unglingabókum verður leitast við að svara þriðju og síðustu rannsóknarspurningunni, það er 

að kanna hvaða þróun hafi átt sér stað í umfjöllun um fötlun og fatlað fólk frá upphafi 

barnabókaútgáfu allt til ársins 2010. Þá verður einnig skoðað hvort sú þróun tengist 

samfélagi á hverri tíð og ef svo er, hvernig þeim tengslum hefur helst verið háttað hverju 

sinni.  

7.1 Barnabækur frá upphafi og fram til 1960: Ósýnilegir og óæskilegir 
einstaklingar 

Þótt barnabækur hafi verið gefnar út hér á landi frá því á 18. öld, er það ekki fyrr en á 

ofanverðri 20. öld að fatlað fólk, og þá einkum fötluð börn, koma þar við sögu. Í annarri 

útgefnu sögunni sem ætluð var börnum, „Skaðlegi vaninn“ í Sumargjöf handa börnum 

(Guðmundur Jónsson, 1795) er að finna hótanir um slys og limlestingar ef viðkomandi fari 

ekki að fyrirmælum hinna fullorðnu. Líkt og búast má við af lesefni frá þessum tíma eru gildi 

kristinnar trúar í hávegum höfð og börnin hvött til að sýna vinnusemi, trúrækni og hlýðni, 

annars megi búast við að illa fari fyrir þeim. Þessi gildi hafa í raun ekki sama vægi í öðrum 

barna- og unglingabókum sem ég las – þó með einni undantekningu, það er í 

léttlestrarbókinni Blinda stúlkan sem kom út rúmum tveimur öldum síðar. 

Nærri einni og hálfri öld síðar kom út smásagan Grimmd sem var hluti af sagnasafni 

Halldórs Stefánssonar (1942) sem er rétt eins og þær fyrri barn síns tíma, en hér eru það ekki 

trúarleg gildi sem vega þyngst, heldur harmleikur hins fatlaða fórnarlambs. Á næstu árum,  

allt fram yfir miðja síðustu öld, lýsa allar sögur þar sem fjallað er um fólk með skerðingar 

þeim harmleik sem talið er að einkenni líf fatlaðs fólks og von þess og annarra um að það nái 

bata á skerðingum sínum. Tíðarandinn gagnvart fötluðu fólki birtist ljóslega í drengjabókinni 

Vaskir drengir (Dóri Jónsson, 1950). Lamaði drengurinn er í hverfandi litlu hlutverki í sögunni, 

hans er aðeins getið í einum kafla í lok bókarinnar. Hann er píslarvottur sem nýtur góðs af 

ölmusu fullfrískra drengja sem ákveða að gera eitthvað fyrir vesalings veika drenginn sem 

alltaf má hírast inni vegna veikinda sinna. Gæska hinna vösku drengja einkennist fremur af 

þörfinni fyrir að upphefja sjálfa sig og finna til ánægju með eigin stórmennsku, en að 
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hugmyndin að heimsækja eða fara með þann lamaða á fótboltaleikinn sé til að gleðja hann. 

Enn er það fatlaði drengurinn sem er ofurgóður og yfirmáta þakklátur fyrir að þeir vösku vilji 

umgangast hann. Þá virðist móðir hans bæði undrandi og þakklát þegar þeir koma í fyrri 

heimsóknina af tveimur (Heiða Ingunn Þorgeirsdóttir og Auður Yngvadóttir, 2008). 

Frá upphafi barnabókaútgáfu og allt fram yfir 1960 eru fötluðum einstaklingum 

gjarnan lýst sem hjálparvana sakleysingjum sem aðrir bera ábyrgð á og ber að gæta. Þá er 

fötlun ekki samfélagsmál, heldur líkamlegt ástand sem ber að uppræta eins og hvern annan 

galla sem hefur truflandi áhrif á þá ófötluðu. Fatlað fólk er annars flokks þegnar í samfélagi 

ófatlaðra fyrsta flokks þegna og upp á náð og miskunn þeirra síðarnefndu komnir. 

7.2 Barnabækur frá 1960 og fram til 1980: Samfélagsbreytingar úr sveit í 
borg 

Tíu árum síðar, um og upp úr 1960 og allt fram á þennan dag, einkennist söguleg þróun 

hugmynda um fötlun og fatlað fólk af viðleitninni til að vinna gegn mismunun og illri meðferð 

á fólki og leitast við að þróa hugmyndarfræði og viðbrögð sem viðurkenna virðingu og 

mannréttindi. Þróun frá sjónarhorni ölmusu og góðgerðar yfir í réttindamiðað sjónarhorn 

verður einnig ljósari í barna- og unglingabókmenntum á síðari áratugum 20. aldar. 

Góðgerðarhugmyndir (aumingjagæska) víkja fyrir hugmyndum um mannréttindi og jafnræði. 

Þessi framþróun í umfjöllun á fötluðu fólki er þó ekki einhlít. Má þar nefna dæmin um hina 

þrautseigu goðsögn um aumkunarverða fatlaða einstaklinginn, sem auk þess að alast upp við 

mikla fátækt og erfiðar heimilisaðstæður, má þola stríðni og lenda í stöðugum útistöðum 

vegna fötlunar sinnar. 

Þannig er til dæmis farið um  söguhetjur beggja bókanna, Gaukur verður hetja (Hannes 

J. Magnússon, 1966) og Mamma í uppsveiflu (Ármann Kr. Einarsson, 1979) þó að þrettán ár 

líði á milli útgáfu þeirra. Sama er að segja um systkinin Lárus og Selmu sem er með Downs-

heilkenni og lesa má um í bókinni Meira af Jóni Oddi og Jóni Bjarna (Guðrún Helgadóttir, 

1975). Foreldrar systkinanna eru fátæk, strákunum er strítt á því að þurfa að passa Selmu og 

tvíburabræðurnir lenda í slagsmálum þar sem þeir reyna að verja systur vinar síns. Þeir 

bræður hafa þroskast töluvert í lok sögunnar þar sem þeir hafa kynnst óréttlæti gagnvart 

einstaklingi með fötlun og jafnframt komist í kynni við dauðann. Þróun í frásögn í 

barnabókum þar sem umfjöllunarefnið er fötlun og fatlað fólk hefur þegar hér er komið sögu 
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náð það langt að sagan verður að teljast gefa góða mynd af raunveruleika þess tíma, þar sem 

meðal annars eru teknir fyrir fordómar gagnvart fötluðu fólki, lesendur hvattir til að leiða 

hugann að slíkri neikvæðri nálgun á efnið og einnig komið inn á réttindabaráttu barna með 

ýmsum hætti. Boðskapur sögunnar er meðal annars sá að vekja athygli á að það eru ekki allir 

eins, það geri líka ekkert til og margbreytileikanum beri að fagna. Í þessari bók hafa  málin 

einnig þróast þannig að hér eru það foreldrarnir sem fá áminningu um að fræða börn sín 

betur um margbreytilega einstaklinga því að börn viti almennt ekkert um fötlun og fatlað 

fólk. Skoðanir mömmu strákanna varðandi hjónabönd þroskaskertra eru einnig langt á 

undina sinni samtíð. Henni finnst að Selma og einstaklingar í hennar stöðu eigi að geta gifst 

og búið saman með utanaðkomandi aðstoð. 

Þarna er strax orðin mikil þróun í hugsunarhætti gagnvart stöðu og réttindum fatlaðs 

fólks (Dagný Kristjánsdóttir, 2005; Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Guðrún Steinþórsdóttir, 

2013; Silja Aðalsteinsdóttir, 1981, 1999). Þróunin er ekki síst frá því að sýna þá fullorðnu 

óskeikula og alvitra sem ber að hlýða í einu og öllu í að viðkomandi séu venjulegt breyskt fólk 

sem oft hafi einnig þörf fyrir leiðsögn til hins betra. Umræðan er samt ekki þróaðri en svo, í 

takt við þáverandi tíðaranda og reyndar einnig við samtímann, að systkini fatlaða barnsins 

eru talin líða fyrir tengsl sín við það og sorgin oft sögð skammt undan þar sem fötluðum 

börnum sé oft síður hugað líf en öðrum börnum. 

7.3 Barnabækur frá 1980 og fram til 2010: Mannréttindi og aukin umræða  

Á svipaðan hátt má einnig bera saman mismunandi umfjöllun sem skort á þróun í lýsingu 

höfunda á sjónskerðingum og blindu fólki á öðru tímaskeiði í sögu barnabóka. Annars vegar í 

bókum og bókaflokkum sem gefnir voru út á árunum 1982–1997 og hins vegar í bók sem 

kom út 2010. Þótt langafi prakkari (Sigrún Eldjárn, 1983, 1984) sem bakar drullukökur og 

veiðir langömmur, sé blindur og gamall er hann alltaf tilbúinn að taka þátt í skemmtilegum 

uppátækjum. Hann hefur raunverulegan tilgang eins og hver annar og leggur sitt af mörkum 

með því að passa barnabarn sitt á daginn. Teikningarnar í bókinni sýna langafann sem töffara 

í sams konar fötum og stelpan, eftirsóknarverður félagsskapur í fullkominni mannlegri reisn. 

Sama er að segja um blindu unglingsstúlkuna í léttlestrarbókinni Ilmur (Andrés Indriðason, 

1997). Sú saga virðist einnig sýna trúverðuga mynd og gefa raunsanna lýsingu á því að vera 

blindur. Stúlkunni er líkt og langafanum ávallt lýst af virðingu þannig að bæði halda fullri 
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reisn frá upphafi til loka bókanna. Þróun í átt að raunsannri lýsingu í takt við 

mannréttarsjónarmið eru í báðum tilvikum í hávegum höfð. Hér hafa sögupersónur sem eru 

fullgildir einstaklingar í sínum samfélögum tekið við af fullkomlega vanhæfum sögupersónum 

úr barnabókmenntum fyrri ára. Hin fullkomna samvinna ríkir á milli heilbrigðrar og fatlaðrar 

sögupersónu þar sem allir bæta hver annan upp. 

Öðru máli gegnir um sýn höfundar léttlestrarbókarinnar Blinda stúlkan (Helgi Jónsson, 

2010) þar sem horfið er aftur til fortíðar í öllum þáttum umfjöllunar um fötlun og fatlað fólk. 

Hvergi gætir þróunar í efnismeðferð og fremur hægt að tala um afturför en stöðnun. Þó er 

það svo, að áðurnefndri bók undanskilinni, að í barna- og unglingabókum sem koma út eftir 

miðjan níunda áratug síðustu aldar fellur fötluð sögupersóna oftast inn í margbreytileika 

mannlífsflórunnar og birtist í flestum tilfellum sem kærkomin viðbót við alla aðra 

samfélagsþegna vegna sérstöðu sinnar. 

Þó að Tobías gangi haltur þá er meginþróunin í efnistökum í sögunum um Tobías og 

Tinnu (Magnea frá Kleifum, 1982, 1983, 1985, 1987) samfélagsbreytingar í átt til kvenfrelsis 

og að breyttri og margbreytilegri fjölskyldumynd. Tobías er lítill í sér og dálítið týndur í sínum 

ástlausa heimi. Líkt og um margar aðrar fatlaðar sögupersónur frá svipuðum tíma þá er 

honum strítt af jafnöldrum. Ástæðan eru hans mislöngu fætur og að hann gengur haltur fyrir 

vikið. Tobías er einmana, kvíðinn og þunglyndur og býr við algert skilningsleysi foreldra sem 

eiga nóg með sig og sín vandamál. Það að annar fótur Tobíasar er styttri en hinn gegnir ekki 

stóru hlutverki í sögunni. Skeytingarleysi foreldranna og andleg vanlíðan drengins skipta þar 

meira máli. Þegar Tobías og Tinna hitta barnið sem sagt er verulega líkamlega og andlega 

þroskaskert og talað um það sem lítinn aumingja sem slefi og að það verði að minnsta kosti 

ekki fyllibytta og muni ekki reykja, þá rímar það um margt við þann hugsunarhátt sem ríkti í 

samfélaginu á þeim árum þegar bókin kom út. Frásögn af fötlun og fötluðu fólki er einnig í 

samræmi við svipaða umfjöllun eða aðstæður í bókum frá sama tíma og greint hefur verið frá 

hér að framan. Bækurnar um Tobías og Tinnu komu út á þeim árum sem íslenskar konur 

streymdu út á vinnumarkað og voru því innlegg inn í hina eilífu umræðu um jafnrétti og 

fjölskylduábyrgð. Öfugt við þorra barnabóka bera þær ekki dulin uppeldisleg skilaboð til 

barna heldur miklu fremur til fullorðinna og ryðja öðrum barna- og unglingabókum braut 

sem fjalla um svipað efni. Hvað varðar umfjöllun og afstöðu til skerðinga og fatlaðra 
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einstaklinga verða þær þó að teljast börn síns tíma og ólíklegt að lesa mætti sambærilegar 

lýsingar og um getur hér að framan á fötluðu barni í barnabókum nútímans. 

Þó að bækurnar Franskbrauð með sultu (Kristín Steinsdóttir, 1987) og mynda-

bækurnar um Kugg og hans skrítnu vinkonur Málfríði og mömmu hennar (Sigrún Eldjárn, 

1987–1988) komi út á sama tíma, þá er lýsingin á gömlum, höltum konum sem ganga við staf 

nokkuð ólík. Sú fyrrnefnda er trú birtingarmynd þjóðsagnanna af geðstirðu norninni en 

síðarnefndi bókaflokkurinn teflir hins vegar fram hressilegu gamalmenni sem lætur fátt 

stöðva sig í leit að ævintýrum. Séu þessar bækur bornar saman má greinilega sjá talsverða 

framþróun. 

Í léttlestrarbókinni Langamma (Þórður Helgason og Margrét E. Laxness, 1990) sem 

einnig kemur út á svipuðum tíma og hinar, birtist þriðja myndin af eldri konu með skerðingu. 

Hér hefur höfundur valið að gera gömlu konuna þurfandi einstakling þar sem elliglöp gera 

hana kjánalega gagnvart umhverfi sínu. Afinn sem getið er um í bókinni um langömmu er 

með Alsheimer. Börnin segja hann „ruglaðan“, hann pissi á almannafæri og sé öllum til 

skammar. Átta árum síðar má lesa um annan afa með Alsheimer í bókinni Þar lágu Danir í því 

(Yrsa Sigurðardóttir, 1998). Þar hefur greinilega orðið jákvæð þróun í frásögn af svipuðum 

aðstæðum því um hann er fjallað af mikilli hlýju og skilningi, en umfram allt af virðingu. 

Ófatlaðir strákar í íslenskum barna- og unglingabókum sem gefnar eru út allt fram til 

ársins 1990 eru gjarnan áræðnir og jafnvel talsverðar hetjur en fatlaðir drengir hafa það 

hlutverk helst að vera hæglátir, hlédrægir, blíðlyndir, nægjusamir, þolinmóðir og lítt 

hugdjarfir. Þannig er til dæmis farið um Kugg sem með sín þykku gleraugu er oftar en ekki 

hræddur við glæfraleg uppátæki þeirra mæðgna og reynir stöðugt að telja þær ofan af 

háskalegum hugmyndum. Máni í bókinni Álagadalurinn (Heiður Baldursdóttir, 1989) er þó 

dæmi um andstæðu þess sem áður hefur verið sagt um skapgerð og eiginleika fatlaðra 

drengja í íslenskum barna- og unglingabókum fyrri tíma. Máni er sagður hlaupa viðstöðulaust 

og hraðar en nokkur annar. Hann er snertifælinn og vill því ekki láta faðma sig. Hann er 

sveiflukenndur í skapi og rekur gjarnan upp öskur að því er virðist að ástæðulausu eða að því 

er hinum finnst af litlu tilefni. Mána er lýst á svipaðan hátt og villidýrum. Hann er stjórnlaus, 

óútreiknanlegur, hávær, brjóstumkennanlegur og án verulegs tilgangs. Máni er gerður 

tortryggilegur, hann talar ekki, er þumbaralegur, sérstakur og sagður gefa umhverfi sínu 

lítinn gaum. Hann á erfitt með að tjá tilfinningar sínar og leggur til dæmis höfuðið að vanga 
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systur sinnar eins og hundur sem heilsar húsbónda sínum þegar hann vill sýna væntumþykju. 

Máni er alltaf í hlutverki þess sem þarf að leiða, gæta og hugga. Það er athyglisvert að þessi 

bók er ein örfárra þeirra 40 bóka sem lesnar voru þar sem ekki er gefin skýring eða lýsing á 

fötlun viðkomandi og skerðingunni gefið nafn. Sögupersónan er kynnt til leiks með öllum 

sínum eiginleikum og lesandinn látinn ráða í það hvað þau einkenni gefa til kynna um 

andlega eða líkamlega stöðu hennar. Í lok 20. aldar var ennþá verið að tala um þroskaskerta 

sem óvita ef marka má það sem sagt er um Mána en á sama tíma var jafnframt algengt að 

orðið vangefinn væri notað úti í samfélaginu um einstaklinga með þroskaskerðingar. Á 

þessum tíma var meðalaldur „vistmanna“ (því ekki voru þeir sem áttu heimili sitt á 

stofnunum kallaðir íbúar staðarins) tiltekinnar sólarhringsstofnunar á milli 25–35 ár. Samt 

sem áður var alltaf talað um þá sem „krakkana“. Má glöggt greina sterk samfélagsleg tengsl á 

milli þess og að talað er um fullorðna fatlaða sögupersónu sem óvita. 

Bækurnar um Tobías og Tinnu (Magnea frá Kleifum, 1982, 1983, 1985, 1987) og bókin 

Svalur og svellkaldur (Karl Helgason, 1991) eiga það sameiginlegt að leitast við að beina 

athyglinni fyrst og fremst að hinum fullorðnu á breyttum tímum í nýrri fjölskyldugerð. Úr 

verður predikun frá upphafi til enda bókar, þrá höfundar til að vara við öllum þeim hættum 

sem hann telur freista ungmenna þess tíma og útlistun á áhyggjum hans varðandi framtíð 

barna og unglinga. Þroskaskerti vinurinn Sigurður er strax kynntur til sögunnar á fyrstu síðum 

bókarinnar. Hann er sagður holgóma, blæstur á máli og því erfitt að skilja hann. Lýsing á 

einstaklingi sem er holgóma og með skarð í vör og umfjöllun um fötlunina virðist ekki hafa 

þróast mikið frá því í sögunni Grimmd sem skrifuð er 40 árum fyrr. Framkoma annarra barna 

gagnvart drengjunum er svipuð í báðum bókum og álíka mikið hæðst að báðum persónum 

vegna fötlunar þeirra. Sigurður í bókinni Svalur og svellkaldur (Karl Helgason, 1991) er 

þroskaskertur auk þess að vera holgóma með skarð í vör og mörgum árum eldri en hinir 

strákarnir. Það að hann er fremur talin eiga samleið með börnum en fullorðnum þótt 

fullorðinn sé, eykur á virðingarleysi við fatlað fólk og viðheldur stöðnuðum og úreltum 

viðhorfum sem líta svo á að þroskaskert fólk séu börn í líkömum fullorðins fólks. Þessi 

afstaða birtist skýrt þegar mamma Ívars segir honum að Sigurður hafi þroska á við 12 ára 

barn eða jafnvel yngra og að það sé vel gert að hlusta á hann og ræða við hann eins og hann 

sé jafningi þeirra. Hvað snertir tengsl við samfélagslega þætti nútímans, þá er þess skemmst 

að minnast þegar ung stúlka, sem fædd er með skarð í vör, sagði frá því opinberlega að hún 
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yrði oft fyrir aðkasti jafnaldra sinna vegna útlits síns. Íslenskt samfélag brást hart við og sýndi 

henni öflugan opinberan stuðning en jafnfram eindregna andúð á slíkri framkomu gagnvart 

útliti hennar. Af þessu er erfitt að ráða hvort orðið hafi framþróun eða hvort enn ríki stöðnun 

í afstöðu til þeirra útlitseinkenna sem fylgja því að vera með klofinn góm og skarð í vör. 

Jafnaldrar virðast bregðast eins við því sama í sögu sem er skrifuð árið 1942 og í 

raunveruleikanum árið 2014. Þó eru fleiri sem ofbýður og koma viðkomandi til varnar. 

Í Fjólubláum dögum sem kom út 1991 er sagt að Bjartmar sé ekki eins og fólk er flest. 

Bjartmar er ekki kynntur til sögunnar sem þroskaskertur eða fatlaður einstaklingur. 

Lesandanum er ætlað að finna sjálfur út hver staða hans er eftir því sem líður á söguna. Líkt 

og í öðrum sögum frá þessum tíma og einnig sambærilegum eldri sögum þá kynnir höfundur 

Bjartmar fyrir lesandanum sem einfeldning sem er alltaf í góðu skapi, réttsýnn og í góðu 

jafnvægi. Hann hefur einnig einstakt umburðarlyndi, bregst aldrei illa við mótlæti og tekur 

höfnun möglunarlaust. Hann umber pirring og fýlu bróður síns með stakri ró, fullkomnum 

skilningi og jafnvægi hins djúpvitra. En Bjartmar er ósjálfstæður gagnvart systur sinni og 

lætur stjórnast af ákvörðunum og gerðum hennar, líkt og Sigurður lætur stjórnast af 

duttlungum Ívars. Báðir þessir einstaklingar eru í aukahlutverkum í sögunum en vega þó 

þungt í framvindu sögunnar. Báðir eiga það sameiginlegt að kalla fram hið góða í fólki enda 

birtast þeir lesandanum sem algóðir sakleysingjar. Höfundur bókarinnar Fjólubláir dagar 

hefur sagt að sögupersónan Bjartmar eigi sér fyrirmynd í raunveruleikanum og því er eðlilegt 

að álykta sem svo að um sé að ræða sterka samfélagslega tengingu við nútímann. 

Seinfæra stúlkan Guðrún í bókinni Leyndardómur gamla hússins (Heiður 

Baldursdóttir, 1991) frá sama ári og tvær þær fyrrnefndu er í einu af aðalhlutverkum 

sögunnar. Auk þess er hér trúlega um að ræða fyrstu íslensku barnabókina þar sem ein 

aðalsögupersónan er þroskaskert og stelpa að auki. Þar má því ljóslega greina þróun í vali á 

söguefni. Svipað og í áðurnefndum bókum hefur frásögnin ekki þróast í átt til félagslegra 

gilda og hér eins og oft áður er dvalist við útlitslýsingar á Guðrúnu. Vinkona hennar segir 

hana ekki sæta, að hún sé stirð í hreyfingum, augun séu stór á bak við gleraugun og hún sé 

lengi að hreyfa sig og hugsa. Hvað þetta varðar virðist engin þróun hafa átt sér stað frá því 

um miðjan sjöunda áratug síðustu aldar eða í byrjun þess áttunda þegar annars vegar Selmu 

er lýst í bókinni Meira af Jóni Oddi og Jóni Bjarna (Guðrún Helgadóttir, 1975) og hins vegar 

þegar fatlaða barninu er lýst í fyrstu bókinni um Tobías og Tinnu (Magnea frá Kleifum, 1982). 
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Áherslan er á útlitseinkenni og allt það sem kann að greina þroskaskert börn frá öðrum 

börnum í daglegu fasi þeirra. Það er þó jákvæð þróun frá því sem áður hafði verið í íslenskum 

barna- og unglingabókum að persóna Guðrúnar fær æ meira vægi eftir því sem líður á 

söguna. Hún færist af jaðrinum inn að miðju sögusviðsins og skipar jafnan sess á við hinar 

persónur bókarinnar sem ekki er að finna í áður útgefnum bókum. 

Í bókinni Þar lágu Danir í því (Yrsa Sigurðardóttir, 1998) er tekið heljarstökk til 

jákvæðrar þróunar í umfjöllun á fötlun og fötluðu fólki í íslenskum barna- og unglingabókum. 

Sýn Glódísar á fötlun Palla vinar síns er hressandi og laus við óþarfa vorkunnsemi. Boðskapur 

sögunnar er fyrst og fremst sá að það sé gott að allir skuli ekki vera eins. Margbreytileiki 

mannfólksins er góður og eftirsóknarverður. Hver einasti einstaklingur hefur eitthvað til 

brunns að bera. Hinn dæmigerði meðalmaður er ekki til. Fötlun Palla er algjört aukaatriði í 

sögunni og þó að um hana sé fjallað af kímni er væntumþykja og virðing ávallt í fyrirrúmi. 

Svipað og í bókinni Þar lágu Danir í því (Yrsa Sigurðardóttir,1998) tekur sami höfundur enn 

eitt risastökkið í átt til framþróunar í umfjöllun um fatlanir og fatlað fólk í bókinni Bíóbörn 

(Yrsa Sigurðardóttir, 2003) og nú þarf ekki að sannfæra lesandann um jafnræði á milli 

fatlaðra og ófatlaðra sögupersóna. Það að börnin í sögunni eru mjög ólík og eiginleikar þeirra 

mismunandi er sett fram sem ofureinföld og eðlileg staðreynd. Magga sem er með hæstu 

greindarvísitölu allra barnanna, Arnar sem er bæði úrræðagóður og blindur og Raggi sem er 

greinilega hvatvís og ofvirkur vinna sem einn einstaklingur að úrlausn mála einmitt vegna 

þess að þau hafa ólíka hæfileika. Bókin er þó fyrst og fremst merkileg fyrir það að í henni er 

tekið á athyglisverðum málum sem sýna umtalsverða þróun í efnistökum í barna- og 

unglingabókum. Hér er átt við umræðuna um líftæknirannsóknir og hvort grípa eigi inn í 

meðgöngu þegar vitað er að fóstrið er með skerðingu. Umfjöllunarefnið er nærtækt á tímum 

þegar hröð tækniþróun virðist ætla að gerbreyta tilveru mannkyns, heilsufari og 

samfélagsgerð, enda fréttaflutningur af möguleikum á genabreytingum á fósturstigi 

staðreynd. Þessi bók er því gott innlegg í viðkvæma en þarfa umræðu og kjörin til að styðjast 

við í nánari viðræðum við stálpuð börn og unglinga um mikilvægi alls lífs og nauðsynlegan 

margbreytileika fólks. 
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7.4 Ævintýri og þjóðsögur: Erlend áhrif og innlend þjóðtrú 

Nokkrar bókanna 40 styðjast í söguþræði sínum við þjóðsögur og skírskota til gamalla 

ævintýra. Þær lúta því öðrum lögmálum varðandi þróun i meðförum á fötlun og fötluðu fólk í 

barna- og unglingabókmenntum fyrr og nú. Í slíkum ævintýrum má greina ævaforna hefð og 

sýn á fötlun og því ekki að vænta annars en fordómafullra lýsinga án minnstu þróunar. 

Efni bókarinnar Krossgötur (Kristín Steinsdóttir, 2000) er byggt á gömlum þjóðsagna-

arfi þar sem innan á bókakápu má lesa textabrot úr þjóðsögum Jóns Árnasonar. Þar segir  frá 

þeirri trú að álfar þyrpist að þeim sem sitji á krossgötum á nýársnótt, bjóði þeim gull og 

gersemar og reyni að freista þeirra þar til viðkomandi sturlast og missir vitið. Þessi saga er 

hluti af þeirri bylgju barnabóka sem sameinuðu þjóðtrú, sagnfræði og nútímaveruleika sem 

var mjög áberandi á seinni hluta tíunda áratugarins. Leiðarminni er dauðinn og líf eftir 

dauðann og ýmis frávik og þjóðsagnakennd fyrirbæri gegna mikilvægu hlutverki í sögunni. 

Þannig má segja að gamlar þjóðsögur lifni við í þessum nútímabókmenntum, hugsanlega í 

breyttri mynd en þrátt fyrir það vel kunnuglegar (Katrín Jakobsdóttir, 2003). Undir þessa 

bókmenntagrein flokkast bækur eins og Undurfagra prinsessan og hugrakki prinsinn hennar 

(Margrét Tryggvadóttir og Halldór Baldursson, 2006) og bókin Köttur út í mýri: Íslensk 

ævintýri (Silja Aðalsteinsdóttir, 2009). Í sögunni um undurfögru prinsessuna og hugrakka 

prinsinn hennar leyfist að gera góðlátlegt grín að skerðingum af því að það er gert jafn mikið 

grín að öllum öðrum sögupersónum. Aldrei er minnst á það í textanum að prinsinn sé 

blindur, myndirnar einar koma þeim boðum til skila, öllum er sýnd jafn mikil eða lítil virðing 

og allir verða jafn hlægilegir hver svo sem staða þeirra er. Í bókinni  Köttur út í mýri: Íslensk 

ævintýri (Silja Aðalsteinsdóttir, 2009) má finna fjölmörg ævintýri úr safni Jóns Árnasonar. Hér 

eins og algengt er í ævintýrum, má lesa um dverga og risa, bognar og haltrandi nornir sem 

ganga við staf og aðra sem talist gætu til fatlaðra einstaklinga, en frásögnin lýtur sömu 

lögmálum og gjarnt er um ævintýri sem eiga uppruna sinn víða um heim. Sögupersónurnar 

eiga fremur heima í sérstökum heimi ímyndunaraflsins en í heimi raunveruleikans. 

Á sama hátt og í bókinni um undurfögru prinsessuna birtist fáránleiki söguþráðarins í 

myndunum í bókinni Gula sendibréfið (Sigrún Eldjárn, 2006). Þar eru kynhlutverkin brotin 

rækilega upp og söguheimurinn byggður fjölbreyttum persónum sem ramba á jaðri 

ímyndunar og veruleika. Nói notar hjólastól og er hann aðeins einn þriggja sem það gerir í 
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öllum 40 bókunum. Ekki er beint sjónum að því sem höfundi finnst greinilega ekki aðalatriði, 

svo sem að ein sögupersónan er í hjólastól, önnur af asískum uppruna og á þá þriðju vantar 

fingur auk þess sem hún er með tunguna lafandi niður í jörð. Algjör jöfnuður er á meðal 

sögupersónanna. Allir aðstoða hver annan og nýta styrkleika sinn í þágu hver annars. Logi 

nýtir líkamlegan styrk sinn til að keyra Nóa yfir hraunið og Nói gáfur sínar og kænsku til að 

leysa gátuna. Í lok bókarinnar, þegar krakkarnir fá tækifæri til að óska sér hvers sem er, óskar 

Nói sér að hjólastóllinn geti framvegis hoppað eins og kengúra yfir hvað sem er, ekki að hann 

losni við stólinn. Varla verður komist nær minnihlutasjónarhorni í sýn á fötlun og fatlað fólk 

og þróunin til nútíma hugsunarháttar varðandi skilning á fötlun og fötluðu fólki gjörbreytt frá 

því sem lesa má í eldri bókum. 

Tvær bækur hafa þá sérstöðu meðal þeirra bóka sem hér er fjallað um að eiga það 

sameiginlegt að vera gagngert skrifaðar til að upplýsa á jákvæðan hátt um hvernig það er að 

vera með tilteknar ólíkar skerðingar. Tilgangur er að auka skilning og vekja börn til 

umhugsunar um að ekki séu allir eins. Annars vegar er um að ræða bók sem fjallar um 

hvernig það er að vera barn með CP-lömun og hins vegar hvernig er að vera með 

heyrnarskerðingu, en ekki síður hvernig það er að alast upp hjá heyrnarskertu foreldri. Hér er 

á ferðinni fyrsta sagan sem gefin er út á Íslandi þar sem barn heyrnarskerts foreldris skrifar 

bók sem gerir tilraun til að tengja saman heim heyrnarlausra og heyrandi og opna báðum 

nýja sýn inn í heim hvort annars. Móðirin birtist lesandanum sem sterk kona og fullkomlega 

hæf til að takast á hendur flest það sem þeir heyrandi sinna. Í báðum þessum sögum má sjá 

mikla og merka þróun til nútímahugsunarháttar. Hér er verið að tala um sögurnar Einstök 

mamma (Bryndís Guðmundsdóttir, 2007) sem lýsir sannsögulegri reynslu dóttur 

heyrnarskertrar móður og hinar eru bækurnar um Nonna og Selmu (Brynhildur 

Þórarinsdóttir, 2007) en þær voru sérpantaðar hjá höfundi af CP-samtökunum þar sem óskað 

var eftir að raunsæ mynd yrði gefin af því að vera hreyfihamlað barn. Skerðingin sem fylgir 

„lötulöpp“ er bara eitt af því sem gerir líf Nonna sérstakt, höfundur sýnir að tilvera stráksa á 

sér endalausar víddir og það að hann þarf stundum á hjálp „Göggu“ að halda, 

göngugrindarinnar sem hann styðst við, er vissulega ein þeirra en ekki sú mikilvægasta. 

Báðar bækurnar eru því eins konar kennslu- eða fræðslurit. ætluð til að upplýsa almenning 

og hvetja þar með til réttrar og jákvæðrar þróunar í umfjöllun um skerðingar og fatlað fólk.  
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7.5 Samantekt á þróun og tengslum við samfélagslega þætti  

Það er greinileg en þó hægfara þróun í umfjöllun um fötlun og fatlað fólki í íslenskum barna- 

og unglingabókum frá upphafi og allt til okkar daga. Það verður einnig umtalsverð aukning á 

bókum sem fjalla um slíkt efni og er það í takt við almennt aukna barna- og 

unglingabókaútgáfu. Tvær bækur eru gefnar út fyrstu fimmtán árin, 1780 og 1795. Eftir það 

kemur að vísu einnar og hálfrar aldar hlé þar sem barnabókaútgáfa liggur með öllu niðri eða 

ekki eru nefndar skerðingar eða fatlanir í þeim örfáu bókum sem út koma og eru sérstaklega 

ætlaðar börnum. Fimm bækur sem þetta á við um eru gefnar út á árunum 1942–1979. Átján 

bækur eru gefnar út á áttunda áratug aldarinnar og munar þar mikið um tíu myndabækur 

með stuttum texta sem fjalla um hinn sjónskerta Kugg, sjóndapra vinkonu hans Málfríði og 

aldraða móður hennar sem styðst við staf og er með kryppu. Sex bækur eru gefnar út á 

níunda áratug aldarinnar og níu bækur voru gefnar út á fyrsta áratug nýrrar aldar. Hvort sem 

um er að ræða birtingarmyndir skerðinga eða fötlunar er hún mjög mismunandi í bókunum. 

Allt frá því að lofsyngja hetjuna til þess að smána og lítilsvirða viðkomandi. 

Fatlaðir strákar eru um helmingi fleiri en fatlaðar stelpur eða 18 strákar og sjö stelpur 

af þeim 30 persónum sem lýst er að hafi skerðingar í þeim 40 barna- og unglingabókum sem 

lesnar voru. Auk þess er getið um tvær yngri konur og þrjá eldri borgara. Börn og unglingar 

eru því fjölmennasti hópur fatlaðra einstaklinga í íslenskum sögubókum. Blinda eða veruleg 

sjónskerðing, auk þroskafrávika eða þess að vera á einhverfurófi, eru algengustu tegundir 

skerðinga. Alls 16 einstaklingar hafa slíkar skerðingar, átta í hvoru tilfelli. Lamaðir 

einstaklingar eru alls fimm og þeir sem ganga haltir eru þrír. Heyrnarskertir eru einnig þrír og 

þeir sem á vantar líkamshluta eru tveir. Holgóma einstaklingar eru tveir og annar þeirra auk 

þess þroskaskertur. Aðeins einni manneskju er lýst með geðfötlun, en hún er sögð þunglynd. 

Sögupersónur skiptast annars vegar í aðalhlutverk og hins vegar í aukahlutverk þannig 

að 19 af 30 eru aðalpersónur viðkomandi bóka og 11 eru í misstórum aukahlutverkum. 

Aukahlutverk getur gert það að verkum að sá sem er í aðalhlutverki nýtur sín betur í því 

hlutverki en ella. Aukahlutverkið styrkir þá aðalhlutverk ófötluðu persónunnar. Í örfáum 

bókum stendur fatlaður einstaklingur jafnfætis ófötluðum hvað varðar hlutverk og fyrirferð í 

söguþræðinum. Persónulýsing á fötluðu fólki í barnabókum getur verið svo sterk að 

persónan yfirgnæfi aðalpersónu bókarinnar þó að sú fyrrnefnda sé aðeins í aukahlutverki. 
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Fatlað fólk er oftast í hlutverki þeirra bágstöddu og aumkunarverðu, en hagur hinna fötluðu 

sögupersóna vænkast eftir því sem nær dregur nútímanum. Fatlaðar sögupersónur eru 

gjarnan notaðar til að varpa ljósi á aðrar persónur sögunnar og þá oft til að gera sögusvið 

þeirra persóna áhugaverðara. Tilgangur fötluðu sögupersónunnar er oft sá að vera til 

samanburðar þannig að heilbrigði, gæska eða hæfileiki annarra persóna sögunnar fái notið 

sín til fulls. Á seinni árum hafa orðið til fatlaðar sögupersónur sem sýna fram á hæfileika sem 

aðrir hafa síður og má rekja beint til fötlunar viðkomandi. Þá bendir einnig margt til þess að 

höfundar bregði frekar á það ráð að láta sögupersónur sínar vera með líkamlegar skerðingar 

en andlegar, hver svo sem ástæða þess kann að vera. 

Það er niðurstaða mín eftir lestur 40 barna- og unglingabóka að í þeim þróist 

umfjöllun um fötlun og fatlað fólk í átt til þess sem samfélagið viðurkennir nú að verði að 

teljast eðlileg og æskileg þróun í umfjöllun og sýn á fötlun og fatlað fólk. Þessi niðurstaða er 

nokkuð í takt við þær erlendu niðurstöður sem áður hefur verið fjallað um, en einnig við 

niðurstöður einu rannsóknarinnar sem gerð hefur verið á þessu efni hér á landi, það er 

niðurstöður þeirra Hönnu Bjargar Sigurjónsdóttur og Guðrúnar Steinþórsdóttur (2013) sem 

birtist í bókinni Fötlun og menning: Íslandssagan í öðru ljósi. 

Samfélagsleg tengsl er varða fötlun og fatlað fólk eru sterk á öllum útgáfutímum 

íslenskra barna- og unglingabóka. Elstu rit ætluð börnum endurspegla afstöðu ríkjandi 

samfélags til barna almennt. Börn eiga að vera hlýðin og láta lítið fyrir sér fara. Fatlaðir 

einstaklingar eru syndugir og bera refsingu synda sinna utan á sér. Lengi vel voru ekki 

skrifaðar bækur sem sérstaklega voru ætlaðar börnum. Samfélagið leit lengi vel á börn sem 

smærri eintök af fullorðnu fólki og því var sama lestrarefni ætlað þeim og fullorðnum. Þegar 

barnabókaútgáfa hófst að einhverju marki upp úr 1960 var fötlun og fatlað fólk vel falið á 

afskekktum stöðum og því eðlilegt að ekki væri skrifað um það efni. Um og eftir 1975 fjölgaði 

þeim barnabókum nokkuð sem segja frá fötluðum sögupersónum, en ennþá voru þær þó 

fáar. Ástæða fyrir þessari viðleitni er rakin til þeirra samfélagslegu breytinga sem áttu sér 

stað á þessum tíma, svo sem lokun sólarhringsstofnana fyrir fatlað fólk, svo og til 

lagasetningar sem lagði áherslu á eðlilegt líf til handa fötluðu fólki og að samfélagsleg 

þátttaka þeirra væri tryggð svo og hugmyndafræði um skóla án aðgreiningar (Gervay, 2004). 

Fram að þeim tíma hafði ekki verið talin ástæða til að fatlað fólk, allra síst einstaklingar með 

vitsmunalegar skerðingar, nytu skólagöngu. Þessum fötluðu einstaklingum var því haldið 
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heima á bæ eða þeir eigruðu um götur í þorpum landsins. Þannig má lesa um Sigurð sem lýst 

er í bókinni Svalur og svellkaldur (Karl Helgason, 1991) sem eins konar „þorpsfífli“ í  litlu 

bæjarsamfélagi úti á landi, ekki ólíkt því og þekktist í raunveruleikanum. 

Barna- og unglingabækur sem gefnar hafa verið út á síðustu 15–20 árum bera 

lesendum sínum gjarnan boðskap æskilegs jafnréttis og margbreytileika í samfélagi manna. 

Félagsleg sýn á fötlun og fatlað fólk virðist vera að ryðja sér til rúms eftir því sem nær dregur 

nútímanum og læknisfræðileg sjónarhorn jafnframt á undanhaldi sem eina skýring á fötlun 

fólks. Enn virðist þó ekki að fullu hafa tekist að miðla nýjum sjónarhornum og hugmyndum 

innan fötlunarfræða um fötlun og fatlað fólk að fullu til innlendra barna og 

unglingabókahöfunda. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er 

tiltölulega ungur sáttmáli og það því hugsanlega ástæða þess að þau sjónarmið mannréttinda 

sem þar birtast hafa enn ekki náð fullri fótfestu í íslenskum barna- eða unglingabókum hvað 

sem síðar verður. Á meðan ekki er samfélagsleg sátt um að fötlun sé félagslegt fyrirbrigði og 

að gerður sé munur á skerðingum og fötlun í samfélaginu, er ekki að vænta róttækra 

breytinga í umfjöllun barna- og unglingabóka (UNICEF á Íslandi og Námsgagnastofnun, e.d.).  
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8 Lokaorð 

Það leikur enginn vafi á að vandaðar barnabækur stuðla að auknum þroska, hvetja til 

sjálfstæðrar og gagnrýninnar hugsunar og bæta við þekkingu þess sem þær lesa. Mikilvægi 

þess að færa börnum og unglingum bækur sem fullnægja áður nefndum eiginleikum er því 

mikið. Þá er ekki síður mikilvægt að borin sé full virðing fyrir öllum ungum lesendum, sama 

hver hæfni eða aðstæður þeirra kunna að vera, og að þeir hinir sömu eigi þess kost að lesa 

um einstaklinga í svipaðri stöðu og þeir sjálfir. Þannig fá allir möguleika á að spegla sjálfa sig í 

lífi sögupersónanna og einnig möguleika á að öðlast innsýn í aðrar og ólíkar aðstæður en þeir 

búa við. Lesefni fyrir börn getur verið áhrifaríkt tæki til að miðla mikilvægum skilaboðum, en 

ekki síður vandmeðfarið og auðvelt að misnota. Mikið lesefni er gefið út fyrir börn og margt 

er misjafnt að gæðum. Ábyrgð hinna fullorðnu er mikil. Það eru fullorðnir sem semja fyrir 

börn, gefa út lesefni fyrir börn, lesa fyrir börn og kaupa bækur handa börnum. Það er því 

mikilvægt að þeir hinir sömu séu vel á varðbergi gagnvart því sem borið er á borð fyrir börn 

og skoði allt slíkt efni gagnrýnum augum. Við verðum að veita öllum hlutaðeigandi aðhald og 

sjá til þess að stöðugt sé það besta í boði, að efnið fylgi breyttum áherslum í samfélaginu og 

endurspegli raunveruleika allra barna. Aðeins þannig sýnum við börnum tilhlýðilega virðingu. 

Hér að framan hafa birtingarmyndir fötlunar og fatlaðs fólks í íslenskum barna- og 

unglingabókum verið skoðaðar frá ýmsum sjónarhornum fötlunarfræða, auk þess sem leitast 

hefur verið við að kanna hvort og þá hvernig umfjöllunin hefur þróast í tímans rás og hver 

samfélagsleg tengsl þeirrar umfjöllunar hafa verið á hverjum tíma. Ég hef lengi haft mikinn 

áhuga á efninu og hafði því bæði gagn og gaman af samningu ritgerðarinnar. 

Það er von mín að með þessari ritgerð hafi ég bætt einhverju við það sem áður hefur 

verið ritað um efnið. Mér var umhugað að vekja athygli á mikilvægi þess sem 

barnabókmenntir hafa að geyma, tengja umræðuna þeirri umræðu sem átt hefur sér stað 

erlendis um málefnið og beina sjónum að jákvæðri og neikvæðri þróun mála í sögulegu 

samhengi, bæði hvað varðar texta en einnig með því að rýna í myndmál bókanna þannig að 

meta megi það sem vel er gert og gera betur þar sem það á við.  
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