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Ágrip 

Þetta verkefni er lokaverkefni til BA-gráðu í þroskaþjálfafræðum við Háskóla Íslands. 

Verkefnið er tvíþætt og skiptist í ævintýrasöguna Álagaskógurinn og greinargerð. Í 

greinargerðinni er fjallað um mannréttindi og leitast er eftir að skilgreina hugtökin 

fjölmenning og fötlun. Þar að auki er áhersla lögð á barnabókmenntir og hvernig fatlað fólk 

og fjölmenning hefur birst í barnabókum í gegnum tíðina. Fjallað er um mikilvægi þess að 

börn læri að bera virðingu fyrir náunganum óháð uppruna hans eða fötlun. Álagaskógurinn 

er skemmtisaga með fræðsluívafi þar sem fötlun og uppruni sögupersónanna er ekki 

aðalatriði, heldur samstaða þeirra og vinátta. Markmið verkefnisins er að varpa ljósi á 

fjölbreytileikann, auk þess sem bókin er skemmtilegur vettvangur fyrir börn og foreldra til 

að ræða saman um mannlegan margbreytileika. Við söguskrifin var talið mikilvægt að fá 

innsýn í líf fatlaðra barna og barna af erlendum uppruna og því var rætt við nokkur börn 

sem voru tilbúin að deila reynslu sinni og skoðunum. Nánar er fjallað um þeirra framlag í 

greinargerðinni en sagan er einnig byggð á frásögn þeirra að hluta. Það er ósk höfundar að 

sagan muni veita lesendum hennar ánægju og veki jafnframt jákvætt viðhorf til 

fjölbreytileika samfélagsins sem við tilheyrum.  
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Formáli  

Þegar kom að því að skrifa lokaverkefni var ég staðráðin í því að gera óhefðbundið verkefni. 

Mig langaði til að gera eitthvað skemmtilegt og áþreifanlegt sem myndi skilja eitthvað eftir 

sig hjá lesendum. Í fyrstu hafði ég hugsað mér að gera fræðsluefni um fatlanir fyrir börn. Sú 

hugmynd átti þó eftir að þróast og breytast mikið þangað til úr varð ævintýrasagan 

Álagaskógurinn. Þegar ég var enn í startholunum með verkefnið átti ég stutt samtal við 

þroskaþjálfa sem á tvo litla drengi. Hún staðfesti grun minn um að vöntun væri á barnaefni 

þar sem fatlanir og mannlegur fjölbreytileiki fengju sinn sess. Það að sögupersónur séu af 

erlendu bergi brotnar eða íslenskar, fatlaðar eða ófatlaðar, stelpur eða strákar á ekki að 

skipta máli. Við erum öll ólík en eigum samt svo margt sameiginlegt.  Allir hafa eitthvað til 

brunns að bera. Ég vona að þessi litla saga verði til þess að foreldrar og börn á öllum aldri 

átti sig á því hversu frábær og nauðsynlegur fjölbreytileikinn er og læri að bera virðingu fyrir 

öllu fólki.  

Ég vil nota tækifærið og þakka Þóri Bergssyni fyrir ómissandi ráðgjöf og stuðning við 

skrifin. Einnig vil ég þakka Margréti Halldórsdóttur fyrir að hafa verið sveigjanleg og sýna 

mér ómetanlegan skilning á síðustu metrunum. Síðast en ekki síst vil ég þakka börnunum 

sem voru tilbúin að deila með mér skoðunum sínum, reynslu og áskorunum. Þið gáfuð 

þessu verkefni gildi. Takk.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, 

hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt 

hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Við búum í heimi þar sem engir tveir eru eins. Við tilheyrum ólíkum samfélagshópum en á 

sama tíma myndum við eina heild. Á Íslandi búa til að mynda Íslendingar og útlendingar, 

fatlað fólk og ófatlað fólk, samkynhneigðir og gagnkynhneigðir og svo mætti lengi telja. Allt 

þetta fólk tekur þátt í að móta landið okkar og allir eiga að búa við sömu mannréttindi. 

Mikilvægur hluti af því að viðurkenna mannlegan fjölbreytileika er að leyfa honum að 

endurspeglast í menningunni. Fólk hefur frelsi til að vera það sjálft og taka þátt í 

samfélaginu á eigin forsendum.  

Ýmislegt afþreyingarefni eins og bækur, leikrit, sjónvarpsþættir og kvikmyndir, eiga 

stóran þátt í að endurspegla samfélagið hverju sinni. Þá er ekki einungis átt við fræðsluefni 

af ýmsum toga heldur einnig skemmtiefni. Því til stuðnings má til dæmis nefna frönsku 

kvikmyndina Intouchables frá árinu 2011 þar sem ríkur, hvítur maður með fötlun ræður til 

sín svartan aðstoðarmann sem hefur nýlega verið látinn laus úr fangelsi. Á einstaklega 

skemmtilegan hátt nær myndin að endurspegla þá hugmyndafræði sem nútímasamfélög 

ættu að hafa að leiðarljósi. Þar á fatlað fólk að geta átt sjálfstætt líf í samfélagi við ófatlaða 

og fólk af ólíkum uppruna sameinast í því sem það á sameiginlegt frekar en að láta 

upprunann aðgreina það.  

Sem lokaverkefni til BA gráðu í þroskaþjálfafræðum ákvað ég að skrifa ævintýrasögu 

þar sem sögupersónurnar eru af ýmsum stærðum og gerðum, eins og fólkið í samfélaginu 

sem við tilheyrum. Verkefnið snýst um að viðurkenna fjölbreytileika lífsins og taka honum 

opnum örmum. Afþreyingarefni fyrir börn og fullorðna getur oft verið einsleitt og það er 

sjaldan sem tveir minnihlutahópar mætast á einum stað, eins og lýst var hér að framan. Við 

búum í fjölbreyttu samfélagi og því ætti að þykja eðlilegt að sögupersónur bóka og 

kvikmynda séu eins mismunandi og við erum mörg. Tekin var sú ákvörðun að skrifa 

barnabók þar sem mannlegur margbreytileiki fengi að njóta sín og áhersla var lögð á að 

sýna fram á persónulega hæfileika, útsjónarsemi og vináttu sögupersónanna. Ástæðan fyrir 

verkefnavalinu er meðal annars sú að mikilvægt er að börn alist upp í meðvitund um 

fjölbreytileika samfélagsins sem það býr í. Þar að auki samræmist verkefnið grunnþáttum 

menntunar sem er ætlað að byggja nemendur upp og undirbúa þá til þátttöku í samfélaginu 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  

Þessi hluti BA verkefnisins er greinargerð með bókinni Álagaskógurinn. Hér á eftir fer  

fræðilegur bakgrunnur sögunnar með áherslu á lykilhugtökin fötlun og fjölmenningu. Fyrst 

verður rýnt í mannréttindalög og lög sem snúa sérstaklega að réttindum barnsins. Síðan 

verður leitast eftir að skilgreina fjölmenningarhugtakið og skoða hvernig skilningur á 

hugtakinu fötlun hefur tekið breytingum í takt við nýjar áherslur í fötlunarfræðum. Í því 



10 

samhengi er svo fjallað um birtingarmynd fötlunar og fjölmenningar í barnabókmenntum. 

Að fræðilegri umfjöllun lokinni verður sjónum beint að sögunni sjálfri. Þar er ítarlega gert 

grein fyrir hugmyndunum og vinnuferlinu á bak við bókina og söguna sjálfa. Auk þess verður 

fjallað um persónusköpun, sögusvið og markmið. Í lokaorðunum verður svo helsti 

lærdómur við gerð þessa verkefnis dreginn saman.  
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2 Hugmyndafræðilegur bakgrunnur 

Álagaskógurinn er ævintýrasaga fyrir börn sem hefur það að markmiði að varpa ljósi á 

fjölbreytileika samfélagsins. Til að geta skrifað sögu sem hefur svo skýran útgangspunkt er 

mikilvægt að byrja á að afla sér upplýsinga um efnið og skilgreina lykilhugtök. Það er 

nauðsynlegt að hafa góða innsýn í efnið og fullvissa sig um að maður hafi eitthvað fram að 

færa. Áhersluatriðin að þessu sinni eru fötlun og fjölmenning sem eðlilegur hluti af 

mannlegum margbreytileika.   

Hugtakið fjölmenning hefur þróast mikið frá því það var fyrst notað en samkvæmt 

Guðrúnu Pétursdóttur vísar það nú til samfélaga þar sem mannlegur fjölbreytileiki ríkir í 

sinni víðtækustu mynd (2004). Fjölmenningarbókmenntir sem bókmenntagrein hafa auk 

þess vaxið en ólíkar skoðanir eru þó á skilgreiningu hugtaksins. Stundum er sjónum 

sérstaklega beint að því að fræða lesendur um einhverja ákveðna menningu eða uppruna 

en einnig er oft sýnt fram á samspil ólíkra menningarheima (Cai, 2002).  

Skilgreiningar á hugtakinu fötlun hafa einnig tekið miklum breytingum síðustu áratugi 

með tilkomu fötlunarfræðinnar. Læknisfræðilegi skilningurinn hefur vikið fyrir hinum 

félagslega og sífellt er lögð meiri áhersla á samspil fötlunar og umhverfis frekar en líkamlega 

skerðingu einstaklingsins (Rannveig Traustadóttir, 2003). Birtingarmynd fatlaðs fólks í 

barnabókum hefur oft verið óskýr í gegnum tíðina og fötlunin notuð sem persónueinkenni 

sem vekur ótta, óhug eða jafnvel vorkunn hjá lesendum (Hanna Björg Sigurjónsdóttir og 

Guðrún Steinþórsdóttir, 2013). Þess til stuðnings má nefna hringjarann í Notre Dame og 

einfætta, einhenta eða eineygða sjóræningja.  

Fatlað fólk og fólk sem tilheyrir ólíkum menningarheimum á það sameiginlegt að oft er 

fjallað um það af ákveðnum fordómum, en fordómar eru fyrirfram ákveðnar skoðanir og 

hugmyndir um ákveðinn hóp fólks vegna sérstæðu hans. Fordómar eru að miklu leiti lærðir 

(Rannveig Traustadóttir, 2001) og út frá því má draga þá ályktun að hægt sé að sporna við 

fordómum með fjölbreyttri fræðslu. Barnabókin Álagaskógurinn er framlag höfundar til 

uppbyggilegrar fræðslu um mannlegan margbreytileika. Því til stuðnings fara hér á eftir 

kaflar sem snúa að mannréttindum, fjölmenningu og fötlun og birtingarmynd þeirra í 

barnabókum. 

2.1 Mannréttindi í lögum 

Mannréttindi ganga yfir allt fólk óháð kyni, uppruna, trú, aldri, fötlun, kynhneigð eða öðrum 

atriðum sem eiga þátt í skilgreina okkur sem persónur. Því miður eru þó réttindi margra 

hópa brotin um allan heim en þar spila fordómar og þekkingarleysi oft stórt hlutverk. Af 

þeim sökum hljóta sumir hópar fólks ákveðin forréttindi á meðan aðrir búa við takmarkanir 



12 

á gæðum samfélagsins. Á Íslandi hefur margt breyst síðustu áratugi varðandi réttindi ýmissa 

hópa en þar má til dæmis nefna réttindastöðu kvenna og samkynhneigðra 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, 2011). Réttindabarátta fatlaðs fólks hefur einnig rutt sér til 

rúms síðustu áratugi ásamt því að málefni innflytjenda eru ofarlega á baugi.  

Þar sem sagan Álagaskógurinn er skrifuð um börn fyrir börn er nauðsynlegt að skoða 

þau lög og reglugerðir sem snúa sérstaklega að hagsmunum barna. Í annarri grein samnings 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (nr. 18/1992)  kemur fram að öll börn eigi að búa 

við þau réttindi sem nefnd eru í samningnum án mismununar vegna kynþáttar, kynferði, 

trúar, uppruna, fötlunar eða annarra þátta sem snerta aðstæður barnsins eða forráðamenn 

þeirra. Aðildarríki samningsins eru sammála um að menntun barna eigi meðal annars að 

leggja áherslu á að að móta með barninu virðingu fyrir mannréttindum og mannfrelsi 

einstaklingsins. Það skal einnig læra að bera virðingu fyrir eigin þjóðerni sem og öðrum 

menningarháttum en þeirra eigin og þá skulu öll þau börn sem tilheyra minnihlutahópi, til 

dæmis vegna þjóðhátta, fá að taka þátt í eigin þjóðmenningu innan þess samfélags sem það 

er nú hluti af (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992). 

Í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) og samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins (nr. 18/1992) kemur fram að það sé í höndum heimila og skóla að veita börnum 

menntun og uppeldi sem stuðlar að þroska, þátttöku og ábyrgu líferni í því 

lýðræðisþjóðfélagi sem við búum í. Það þarf að kenna barninu víðsýni og undirbúa það 

undir samfélagsþátttöku í anda jafnréttis, alþjóðlegrar vináttu og virðingu fyrir manngildi 

(Lög um grunnskóla nr. 91/2008, Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 

18/1992).  Kennslan skal hafa það að markmiði að koma í veg fyrir hvers kyns mismunun, 

svo sem vegna uppruna, fötlunar, kyns eða annarra þátta (Lög um grunnskóla nr. 91/2008).  

Til að gera barnið betur undirbúið til að takast á við lífið, eins og hér hefur verið lýst, er 

hægt að styðjast við ólíkar aðferðir. Skólarnir fylgja aðalnámsskrá, foreldrar sjá að mestu 

leyti um uppeldi barnsins en einnig verður að minnast á mátt barnaefnis. Barnabækur og 

annað barnaefni hefur margsannað fræðslugildi sitt og getur átt þátt í að móta gildi og 

skoðanir barna. Ævintýrabók með fötluðum og ófötluðum sögupersónum, auk persóna af 

erlendum uppruna hefur því ákveðið fræðslugildi sem samræmist lögum um menntun. Það 

að læra að þekkja og bera virðingu fyrir mannlegum margbreytileika er mikilvægur þáttur í 

uppvexti barna og á einnig hlut í að sporna við fordómum eða annars konar mismunun. Ólík 

menning, uppruni, tungumál og trú fólks gerir nútímasamfélög sífellt fjölbreyttari og þar er 

Ísland ekki undanskilið. Þessi samfélagsþróun hefur smám saman myndað fræðigreinina 

fjölmenningarfræði og því er vel við hæfi að skoða nánar hvað felst í hugtakinu (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2007).  
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2.2 Fjölmenning 

Skilgreining á hugtakinu fjölmenning hefur tekið miklum breytingum frá því það var fyrst 

notað árið 1941 til að mótmæla þeim hugmyndum sem voru uppi um yfirburði vestrænnar 

menningar gagnvart öðrum samfélögum (Þórdís Þórðardóttir, 2007). Eins og áður hefur 

komið fram hefur hugtakið nú fengið nýjar áherslur og er notað yfir samfélög þar sem fólk 

af ólíkum uppruna og mismunandi menningarsvæðum býr saman (Guðrún Pétursdóttir, 

1999). Í grein frá árinu 2004 tengir Guðrún Pétursdóttir fjölmenningarsamfélagið við 

hugtakið fjölmenningarlega hæfni sem er notað yfir hæfni fólks til að lifa og starfa í 

fjölbreyttu nútímasamfélagi. Hér er ekki einungis átt við þjóðernis- eða upprunatengdan 

fjölbreytileika, heldur einnig hvað varðar hæfni, þekkingu, getu, efnahag og gildismat 

fólksins. Því hefur hugtakið menning nú öðlast víðari merkingu í gegnum árin og vísar ekki 

lengur aðeins til siða og venja.  

Menning á þátt í að móta okkur sem manneskjur út lífið en þar sem við erum öll ólík 

mótumst við af mismunandi þáttum menningarinnar. Við lærum af fjölskyldunni okkar, 

skólaumhverfinu og samfélaginu öllu. Það mætti segja að hver og einn einstaklingur tilheyri 

ákveðinni menningu og að menningin sem slík hafi ákveðin völd eða virðingu samanborið 

við aðra menningu. Það er þó einnig hægt að skilgreina allt fólk sem fjölmenningarlegt. Þá 

er átt við að í nútímasamfélögum elst fólk ekki aðeins upp við eina menningu heldur kynnist 

öðrum menningarkimum. Á þann hátt verður einstaklingurinn einskonar spegilmynd á 

fjölbreytileika samfélagsins (Hanna Ragnarsdóttir, 2007). 

Á sama tíma og við mótumst af þeirri menningu sem fólk af erlendum uppruna kemur 

með til landsins þurfa innflytjendur einnig að venjast nýjum menningarmynstrum. John 

Berry setti fram kenningu um hvernig innflytjendur samsama sig menningu nýs heimalands. 

Hann telur að annað hvort lagi fólk sig að ríkjandi menningu samfélagsins eða hafni henni 

og haldi sig við þau viðhorf og gildi sem samræmast uppruna þeirra. Þessa samsömun er 

hægt að greina frekar niður í fjóra möguleika; samlögun, aðgreiningu, samþættingu og 

jaðarsetningu. Með samlögun aðlagast einstaklingurinn ríkjandi menningu nýs heimalands 

en með aðgreiningu hafnar hann henni og viðheldur upprunamenningu sinni, eins og lýst 

var hér að framan. Samþætting vísar til þess að einstaklingurinn haldi bæði í 

upprunamenningu sína og tengist nýju menningunni en með jaðarsetningu hafnar hann 

báðum. Innflytjendur sem samþætta menningu virðast aðlagast nýju samfélagi best en það 

mætti einnig rekja til þess að fólk með góða aðlögunarfærni kjósi frekar samþættingu 

(Eyrún María Rúnarsdóttir, 2014). Í þessu skyni væri áhugavert að skoða hvernig 

upprunatengdur fjölbreytileiki fólksins birtist í sameiginlegri menningu landsins. Líklega eru 

ákveðnir hópar fólks sem hafa dýpri áhrif á menninguna en það væri mögulega hægt að 



14 

rekja til menningarlegra líkinda eða fjölda innflytjenda frá ákveðnu landi. Þetta efni krefst 

þó nánari athugana sem ekki verður farið út í hér.  

 Prófessor í stjórnmálafræði að nafni Bhikhu Parekh hefur skilgreint menningarlegan 

fjölbreytileika á þrjá vegu. Í fyrsta lagi nefnir hann fólk sem býr saman við ákveðna 

menningu þar sem hluti fólksins lifir þó nokkuð ólíkum lífstíl og hefur aðrar skoðanir og 

venjur en fjöldinn. Í öðru lagi getur verið ákveðinn hópur fólks innan samfélagsins sem 

gagnrýnir þær reglur og gildi sem þar eru við lýði og reyna að breyta ríkjandi áherslum þess. 

Í þriðja lagi eru minni samfélög fólks sem lifa eftir eigin gildum og skoðunum einnig að finna 

í flestum nútímasamfélögum, en þar má til dæmis nefna innflytjendur. Hugtakið um 

fjölmenningarlegt samfélag er yfirleitt notað þar sem þessar þrjár skilgreiningar á 

fjölbreytileika eiga við (Hanna Ragnarsdóttir, 2007).   

Íslendingar hafa stutta reynslu af fjölmenningu og er því vel hægt að tala um 

fjölmenningarsamfélagið Ísland sem ungt og óreynt. Fjölmenningarfræði hér á landi hefur 

hingað til að mestu snúist um málefni innflytjenda en erlendis er einnig lögð mikil áhersla 

á afkomendur þeirra. Ástæðan fyrir þessu er sú að börn sem flytja með foreldrum sínum  til 

nýs lands eru líklegri til að mynda dýpri tengsl við land og þjóð en foreldrar sínir (Eyrún 

María Rúnarsdóttir, 2014). Til að átta sig betur á þróun Íslands sem fjölmenningarsamfélag 

er áhugavert að rýna í mannfjöldatölur síðustu áratuga og sjá þær miklu breytingar sem 

hafa orðið á íbúum landsins. 

2.2.1 Fjölmenningarsamfélagið Ísland 

Eins og fram hefur komið verða nútímasamfélög sífellt fjölbreytilegri hvað varðar menningu 

og uppruna íbúanna. Því til stuðnings má nefna að frá því um miðja síðustu öld til ársins 

2014 hafði fjöldi erlendra ríkisborgara á Íslandi hátt í tífaldast. Síðastliðinn áratug hefur 

fjöldinn einnig vaxið hratt, en hann fór frá því að vera 10.180 manns árið 2004 og uppí 

22.744 einstaklinga árið 2014 (Hagstofa Íslands, 2014a).  

Frá árinu 2006 hafa Pólverjar verið stærsti fjöldi innflytjenda en þá voru þeir 3.221. Árið 

2014 bjuggu hins vegar 10.224 Pólverjar á Íslandi, sem gerir þá að tæplega helmingi 

erlendra ríkisborgara hér á landi. Því næst komu Litháar sem voru 1.659 talsins og 

Þjóðverjar og Danir með rúmlega 900 manns (Hagstofa Íslands, 2014b). Árið 2014 bjuggu 

325.671 á Íslandi og eru erlendir ríkisborgarar þar með tæp 7% af heildarmannfjölda 

landsins (Hagstofa Íslands, 2015). Það má því gera ráð fyrir að fjöldi barna af erlendum 

uppruna hafi aukist í hlutfalli við heildarfjöldann.  

Þegar fjöldi innflytjenda er orðið svo stórt hlutfall af íbúum landsins er nauðsynlegt að 

hugsa til þeirra áhrifa sem það kann að hafa á samfélagið. Nýju fólki fylgir oft önnur 
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menning og tungumál og smám saman aðlagast fólkið að því samfélagi sem það býr í. Það 

er nauðsynlegt að allir taki þátt í þessari aðlögun, bæði Íslendingar, innflytjendur og ekki 

síst börnin. Það er nauðsynlegt að börn kynnist og læri að virða ólíka menningarheima og 

mannlegan margbreytileika, en líkt og innflytjendur er fatlað fólk mikilvægur 

minnihlutahópur í okkar samfélagi. Það liggur því beint við að skoða hvað það þýðir að vera 

fatlaður og hvernig sú sýn hefur þróast síðustu áratugi.  

2.3 Fötlun 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, WHO, skilgreinir fötlun sem regnhlífarhugtak sem vísar til 

skerðingar á líkamsstarfsemi, skertrar færni og takmörkunar á þátttöku í daglegu lífi. 

Hugtakið á þó ekki einungis við um heilsutengdan vanda, heldur er það flókið samspil 

líkamlegra og samfélagslegra eiginleika (World Health Organization, e.d.). Fatlað fólk mætir 

ýmsum umhverfis- og félagslegum hindrunum í samfélaginu sem takmarka möguleika 

þeirra og er það einmitt sú nálgun sem fötlunarfræðin byggir á (Rannveig Traustadóttir, 

2003).  

Fötlunarfræði er ung og vaxandi fræðigrein á alþjóðavísu sem rannsakar meðal annars 

margbreytileika, mismunun og mannréttindi (Rannveig Traustadóttir, 2003). Mikil áhersla 

er lögð á að auka lífsgæði fatlaðs fólks auk þess sem leitað er leiða til að laga samfélagið að 

mannlegum margbreytileika. Undirstöður fötlunarfræðanna byggja á félagsvísindum og 

mannfræði, en reynsla fatlaðs fólks er einnig mikilvægur þáttur fræðanna. Það var á 

sjöunda áratug síðustu aldar sem fötlun var fyrst rannsökuð út frá fötluðu fólki og viðhorfi 

þess til eigin aðstæðna. Upp frá því jukust rannsóknir af þessu tagi og fatlað fólk fór sjálft 

að taka þátt í eigin réttindabaráttu (Dóra S. Bjarnason, 2001). 

Einstaklingslíkanið á fötlun, einnig kallað læknisfræðilega líkanið, var ráðandi í 

vestrænum löndum meirihluta 20. aldar. Í því er lögð áhersla á að greina líkamlegar og 

andlegar skerðingar einstaklingsins og leitað er leiða til að lagfæra hann, ýmist með 

endurhæfingu, meðferð eða öðru slíku. Einstaklingslíkanið snýst enn fremur um að þau 

vandamál og áskoranir sem einstaklingurinn kljáist við megi rekja til skerðingar hans, auk 

þess sem það að vera fatlaður sé andstætt við það að vera heilbrigður eða eðlilegur. Ástæða 

þess að læknisfræðilegi skilningurinn hefur verið kenndur við einstaklinginn er vegna þess 

harmleiks sem það er fyrir viðkomandi að vera fatlaður (Rannveig Traustadóttir, 2003).  

Fötlunarfræðin gagnrýndi læknisfræðilega líkanið og fékk við það mikinn stuðning frá 

fötluðu fólki og stórum hluta fagfólks og fræðimanna. Fræðin setti fram nýjar leiðir til að 

skilgreina fötlun þar sem aðaláherslan var lögð á umhverfis- og félagslegan þátt 

fötlunarinnar, en ekki að líkamleg skerðing einstaklingsins væri það sem hamlaði honum 

(Rannveig Traustadóttir, 2003). Einstaklingslíkanið á þó enn í dag marga fylgjendur og er 
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það ein þeirra áskoranna sem fræðigreinin stendur frammi fyrir innan vísindasamfélagsins 

(Dóra S. Bjarnason, 2001). 

Félagslega líkanið um fötlun hefur verið í brennidepli við mótun fötlunarfræðanna 

síðustu áratugi (Dóra S. Bjarnason, 2001). Þekktasta og á sama tíma umdeildasta félagslega 

líkanið kallast hið breska félagslega líkan um fötlun. Þar kemur fram að daglegar athafnir 

fatlaðs fólks takmarkist af ekki af skerðingum fólksins heldur af þeim félagslegu hindrunum 

sem fólkið mætir í umhverfi sínu, en þá er til dæmis átt við aðgengi og fordóma. Þessar 

hindranir skapa félagslega útilokun og takmarka möguleika fatlaðs fólks til daglegra 

athafna. Með þessari sýn er reynt að aðgreina líffræðilega þáttinn frá þeim félagslega, eða 

með öðrum orðum, aðgreina skerðinguna frá fötluninni (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

Skerðing kemur til vegna líffræðilegra orsaka en fötlun og hömlun vegna félagslegra þátta.  

Með félagslega líkaninu er þeirri hugsun um að skerðing sé eitthvað sem þarfnast 

lagfæringar lækna, sérkennara og annarra fagstétta vísað á bug ásamt forræðishyggjunni 

(Dóra S. Bjarnason, 2001). 

Norræna tengslalíkanið er annað líkan innan félagslega skilningsins, en það á rætur 

sínar að rekja til breyttrar hugtakanotkunar í Noregi eftir árið 1960 (Rannveig Traustadóttir, 

2003), en á þeim tíma urðu breytingar innan fötlunarfræðanna eins og fram kom hér að 

framan. Líkt og breska líkanið vísar hið norræna til samspils fötlunar og umhverfis. 

Meginþættir tengslalíkansins eru að fötlun sé aðstæðubundið hugtak og að fötlun 

einstaklings og samfélagið eigi ekki vel saman. Ennfremur bendir það á að fötlun sé afstæð 

þar sem líffræðileg viðmið eru mismunandi eftir löndum (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

Félagslegi skilningurinn snýst því um að bæta lífsgæði fatlaðs fólks, þar sem það er 

eðlilegur hluti af mannlegum margbreytileika samfélagsins, en fötlunarfræðin leitar sífellt 

leiða til að laga samfélagið að margbreytileikanum (Dóra S. Bjarnason, 2001). Eflaust er 

hægt að deila um hvenær sé best að byrja að fræða fólk um fjölbreytileika samfélagsins en 

þó má ekki gleyma þeirri staðreynd að börn fæðast fordómalaus og viðhorf eru lærð, en 

umhverfið sem við ölumst upp í mótar okkur og skoðanir okkar út lífið (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir og Guðrún Steinþórsdóttir, 2013).  

Ævintýrasagan Álagaskógurinn er skrifuð með félagslega skilninginn á fötlun að 

leiðarljósi og leggur sitt af mörkum til fötlunarfræðinnar þar sem sérstök áhersla er lögð á 

fötlun og fjölmenningu til að auka sýnileika fjölbreytileikans. Ég tel að sagan mín 

endurspegli þau viðhorf sem æskilegt er að fólkið í samfélaginu hafi til minnihlutahópa. 

Viðhorfið vísar til þess að allir fái að njóta sín og taka þátt í samfélaginu á eigin forsendum, 

ásamt því að virðing er borin fyrir margbreytileikanum.  
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2.4 Barnabókmenntir 

Börn eru sérstaklega móttækileg fyrir öllum þeim upplýsingum sem þau fá og því er 

mikilvægt að þeim sé gefin rétt mynd af umhverfinu (Hanna Björg Sigurjónsdóttir og 

Guðrún Steinþórsdóttir, 2013). Bækur geta verið gagnlegar á margvíslegan hátt, enda efni 

þeirra fjölbreytt. Þær geta til að mynda aukið skilning lesandans á ákveðnu efni og þar með 

brúað bil milli ólíkra samfélagshópa (Short, 2009). Bækur geta þannig kennt íslenskum 

börnum um venjur og siði japanskra barna og ófötluðum börnum um aðstæður fatlaðra 

barna (Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Guðrún Steinþórsdóttir, 2013).  Með lestri bóka 

öðlast börn þar með tækifæri til að kynnast annarri menningu en þau eru vön. Þeim er 

boðið inn í ævintýraheim þar sem þau fá innsýn í hvernig fólk um allan heim lifir og hugsar, 

auk þess sem þau læra að þekkja hvað þau eiga sameiginlegt með öðrum (Short, 2009). 

Barnaefni getur þannig átt stóran þátt í að móta heimsmynd barnsins en boðskapnum getur 

þó brugðið á báða vegu. Annað hvort læra börnin að þekkja og virða fjölbreytileika 

mannkynsins eða þau læra að aðgreining sé eðlileg (Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Guðrún 

Steinþórsdóttir, 2013).  

Fræðslugildið sem barnabók getur haft er margsannað og því er mikilvægt að skoða 

þau skilaboð sem bókin sendir til lesenda sinna. Ef bók er skrifuð af mikilli þekkingu og 

skilningi um efnið getur hún mótað viðhorf lesandans til efnisins. Þannig getur vel skrifuð 

bók með fötluðum sögupersónum haft áhrif á bæði fatlaða og ófatlaða lesendur. Neikvæð 

umfjöllun um fatlanir eða erlendan uppruna í barnabókum getur haft áhrif á hvernig við 

skiljum fólk sem tilheyrir þeim hópum þegar við verðum eldri, en við geymum ímyndina 

lengi, jafnvel þó við höfum fyrir löngu gleymt söguþræðinum (Hanna Björg Sigurjónsdóttir 

og Guðrún Steinþórsdóttir, 2013). 

Þegar ég hófst handa við skrif á lokaverkefninu átti ég erfitt með að muna eftir sögum 

þar sem einhver sögupersónanna var fötluð eða af erlendum uppruna. Þær bækur sem ég 

hafði lesið sem barn höfðu vissulega ólíkar sögupersónur hvað varðar útlit og persónuleika, 

en ég mundi ekki sérstaklega eftir neinni bók þar sem einhver var fatlaður, nema kannski 

Quasimodo, hringjarinn í Notre Dame. Eftir að hafa aflað mér heimilda um efnið var hins 

vegar eins og nýr heimur opnaðist fyrir mér. Í sögunni um Mjallhvíti eru dvergar, sem ég 

hafði þó alltaf litið á sem ævintýraverur og Kobbi Kló í Pétri Pan er einhentur og þar með 

fatlaður eins og meirihluti sjóræningja. Það vantar oft á þá útlimi, þeir ganga með staurfót 

og eins eru þó nokkrir með lepp fyrir auganu, sem annað hvort er blint eða hreinlega farið. 

Bækurnar um hina japönsku Mulan og indíánann Pocahontas eru einnig skýrt dæmi um 

fjölmenningarbókmenntir, þó deilt sé um skilgreiningu hugtaksins. Í sögunni af Mulan er 



18 

áhersla lögð á eina menningu en í Pocahontas er áhersla lögð á samspil tveggja ólíkra 

menningarheima.  

2.5 Fjölmenning í barnabókmenntum 

Fjölmenningarbókmenntir hafa vaxið sem sér grein innan bókmenntafræðinnar og má rekja 

það til menntagildisins sem fjölmenningin hefur í för með sér (Cai, 2002). Eins og fram hefur 

komið verða nútímasamfélög sífellt fjölbreyttari (Hanna Ragnarsdóttir, 2007) og því er 

tilvalið að nota bækur til að búa til pláss í menntun landsins fyrir jaðarhópa (Cai, 2002).  

Fjölmenningarbókmenntir hafa verið skilgreindar á margvíslegan hátt. Á öðrum 

endanum eru bækur um litað fólk skrifaðar af lituðu fólki en á hinum endanum eru allar 

bækur skilgreindar sem fjölmenningarlegar. Bækur utan hins menningarlega meirihluta 

falla einnig undir þessa skilgreiningu, auk bóka sem fjalla um litað fólk, samkynhneigða, 

trúarbrögð, fatlað fólk, stéttaskiptingu, eldra fólk og svo mætti lengi telja (Cai, 2002).  

Sé þessi síðastnefnda borin saman við skilgreininguna á fjölmenningu má auðveldlega 

finna líkindi. Ólík menning, uppruni og trúarbrögð eiga þátt í að mynda fjölmenninguna 

(Hanna Ragnarsdóttir, 2007), auk þes sem Guðrún Pétursdóttir (2004) segir að mannlegur 

fjölbreytileiki felist ekki einungis í upprunanum heldur í mismunandi hæfni fólksins, 

þekkingu, getu og gildismati, svo eitthvað sé nefnt. Það er því óhætt að segja að fjölmenning 

í sinni víðustu merkingu fjalli um allt fólk. En ef allar bókmenntir eru fjölmenningar-

bókmenntir má velta fyrir sér hvort hugtakið sé  yfir höfuð nauðsynlegt. 

Bækur hafa frá upphafi haft þann tilgang að vera fræðandi og þeim ætlað uppeldislegt 

gildi en þær eru mjög gott tæki til að kenna börnum um samfélagið sem þau búa í (Hanna 

Björg Sigurjónsdóttir og Guðrún Steinþórsdóttir, 2013). Rithöfundar og kennarar eru 

sammála um að lestur fjölmenningarlegra bóka getur hjálpað fólki við að yfirstíga 

menningarlegar hindranir og ná sameiginlegum skilningi á alþjóðavísu (Cai, 2002). Í 

samfélaginu eru þó ávallt einhverjir sem gagnrýna það að fjallað sé markvisst um 

fjölmenningu í barna- og unglingabókmenntum, það sé í raun fáránlegt að á meðal 

sögupersóna sé alltaf einhver með fötlun, kvenkyns eða dökkur á hörund. Það getur þó ekki 

annað en talist mikilvægt að geta fjallað um og sýnt ólíka samfélagshópa á margvíslegan 

hátt (Kristín Loftsdóttir, 2007).  

2.6 Fötlun í barnabókmenntum 

Fyrstu bækurnar sem voru sérstaklega skrifaðar um börn með fötlun og þeirra veruleika 

komu út á fyrri hluta 20. aldar, en þar skín læknisfræðilega sjónarhornið á fötlun í gegn. 

Barnabækur hafa þó þróast með samfélaginu og hafa sumar þeirra náð að endurspegla þær 
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miklu breytingar sem hafa orðið síðustu áratugi á félagslegri stöðu og réttindum fatlaðs 

fólks (Hanna B. Sigurjónsdóttir og Guðrún Steinþórsdóttir, 2013).  

Í gegnum tíðina hefur þó ákveðin birtingarmynd fatlaðra sögupersóna endurtekið sig 

(Hanna B. Sigurjónsdóttir og Guðrún Steinþórsdóttir, 2013). Allt frá þjóðsögum til 

nútímabókmennta hefur fatlaður einstaklingur nánast alltaf verið sýndur á óeðlilegan hátt 

(Thomson, 1997). Litið er á fötlun sögupersónanna sem sjúkdóm eða eitthvað sem þarf að 

lækna eða laga (Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Guðrún Steinþórsdóttir, 2013), en það 

samræmist læknisfræðilega skilningnum á fötlun sem fjallað var um hér að framan. Einnig 

er algengt að fatlaðar sögupersónur séu  sýndar sem ekki alveg mennskar og er fatlað fólk 

oft dæmi um ógnvekjandi sögupersónur eða fólk sem lesandinn á að vorkenna (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir og Guðrún Steinþórsdóttir, 2013).  

Sögur sem fjalla um fötlun á þennan hátt veita lesandanum ekki betri skilning á lífi 

fatlaðs fólks (Hanna B. Sigurjónsdóttir og Guðrún Steinþórsdóttir, 2013). Það er því talað 

um að gat sé á milli birtingarmyndar fötlunar í bókmenntum og raunveruleikans þar sem 

framsetning fatlaðra sögupersóna í bókmenntum mótast oft af ríkjandi viðhorfum 

samfélagsins frekar en reynslu höfundar af málaflokknum (Thomson, 1997). Þegar við 

lesum sögur sem þessar þá áttum við okkur oft ekki á því að við séum í raun að lesa um 

fatlað fólk. Ástæðuna fyrir því má líklega rekja til þess að fötlun sögupersónanna er oftast 

notuð til að undirstrika ákveðin persónueinkenni frekar en að sýna veruleika fatlaðra 

einstaklinga (Hanna B. Sigurjónsdóttir og Guðrún Steinþórsdóttir, 2013). Ef 

sögupersónurnar hegðuðu sér í raun eins og fatlað fólk gerir myndu ýmsar sögur missa 

marks (Thomson, 1997). 

Skerðing sögupersónanna er stundum notuð til þess að sýna fram á góðmennsku þeirra 

en einnig illsku. Þannig eru til dæmis gerviútlimir sjóræningja merki um að þeir hafi lent í 

ógurlegum bardögum og séu hinir hörðustu menn sem láta fátt stöðva sig. Útlitseinkennin, 

hér útlimamissirinn, draga þannig fram illsku sjóræningjanna og gera þar með skýrari 

greinarmun á góðu og illu í sögunni (Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Guðrún Steinþórsdóttir, 

2013).  

Birtingarmynd fatlana í barnabókmenntum hefur þó mikið þróast og breyst með 

tímanum. Ekki hefur einungis verið fjallað um hreyfihamlaðar eða útlimaskertar 

sögupersónur heldur hafa persónur með þroskahömlun einnig fengið að líta dagsins ljós. 

Rithöfundar eru misfærir um að varpa ljósi á raunveruleika persónanna og lýsingar þeirra 

eru oftar en ekki gildishlaðnar eða endurspegla algengar ranghugmyndir um skerðingu 

persónunnar (Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Guðrún Steinþórsdóttir, 2013).  
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Í grein frá árinu 1984 er fjallað um birtingarmynd fólks með þroskahömlun í 

barnabókum og þar kemst höfundur að sömu niðurstöðu og nýjustu heimildir vísa til. 

Flestar bækur sem fjalla um fólk með þroskaskerðingar ýta undir samúð lesandans með 

sögupersónunni og talað er um þær sem öðruvísi, ofbeldisfullar eða fötlunin jafnvel talin 

smitandi. Í mörgum tilfella er þessum ranghugmyndum sögupersóna þó vísað á bug af 

öðrum persónum. Einnig er sjaldgæft að fólk með þroskahömlun tali fyrir sig sjálft eða 

lesandinn fái að vita hvað það er að hugsa (Wagoner, 1984).  

 Á meðal íslenskra bóka  þar sem höfundi hefur tekist vel með persónulýsingar barna 

með þroskahömlun til má nefna Selmu, litla stelpu með Downs heilkenni, í sögu Guðrúnar 

Helgadóttur um bræðurna Jón Odd og Jón Bjarna en Yrsa Sigurðardóttir hefur einnig sýnt 

fram á einstaka færni við persónusköpun í sínum bókum (Hanna Björg Sigurjónsdóttir og 

Guðrún Steinþórsdóttir, 2013). 
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3 Barnaævintýrið Álagaskógurinn  

Álagaskógurinn er ævintýrasaga sem er jafnframt afurð þessa lokaverkefnis. Fræðilega 

umfjöllunin hér að framan átti stóran þátt í að dýpka skilning höfundar á efninu en var auk 

þess sett fram sem rökstuðningur á þörfinni fyrir sögu sem þessari. Hugmyndin að 

verkefninu kviknaði fyrir rúmu ári síðan, en hefur þó tekið miklum breytingum frá upphafi 

ferlisins. Það sem fyrst átti að vera fræðsla um fatlanir fyrir börn og unglinga varð að 

ævintýrasögu með fjölbreytileikann að leiðarljósi. Áhersluatriði urðu birtingarmynd 

fötlunar og fjölmenningar í barnabókmenntum og við tók lærdómsríkt ferli.  

Í þessum hluta greinargerðarinnar er fjallað um alla helstu þætti sem tengjast sögunni. 

Fyrst verður gert grein fyrir uppbyggingu sögunnar, sögusviði og helstu markmiðum. Síðan 

verður persónusköpuninni gert skil og ástæðan fyrir persónulegum einkennum rökstudd. 

Að lokum verður fjallað um hvað taki við að verkefninu loknu.  

3.1 Sagan; sögusvið og markmið 

Álagaskógurinn er ævintýrasaga um hinn átta ára gamla Ými og skólafélaga hans. 

Frásagnaraðferðin sem stuðst er við er þriðju persónu frásögn, eða alvitur sögumaður sem 

þekkir framgang sögunnar og sér í hug sögupersóna (Brynja Baldursdóttir og Hallfríður 

Ingimundardóttir, 2003). Sagan á sér stað á einum vordegi þegar allir nemendur þriðja 

bekkjar fara í ferðalag út fyrir bæinn. Áfangastaðurinn er ekki skilgreindur en það umhverfi 

sem Heiðmörk bíður uppá er haft sem fyrirmynd. Í upphafi sögunnar kynnist lesandinn 

aðalpersónunni og aukapersónurnar bætast síðan smám saman við. Því næst kemst sagan 

á skrið og sögupersónunum er úthlutað verkefni sem þær verða að leysa í sameiningu. Á 

ferðalagi barnanna lenda þau í átökum við ýmsar ævintýraverur, svo sem drísla og dreka. 

Lokaáskorunin felur síðan í sér að sögupersónurnar verða að sýna samstöðu við að svara 

gátum frá kanínu sem er konungur skógarins. Sögunni lýkur með því að persónurnar leysa 

verkefnið sem þeim var úthlutað í upphafi og skilja við söguna sáttar eftir daginn, með góða 

vini og minningar í farteskinu. Þessi framvinda um upphaf, miðju og endi er í beinu samræmi 

við lýsingar gríska heimspekingsins Aristótelesar um uppbyggingu sögu (Brynja 

Baldursdóttir og Hallfríður Ingimundardóttir, 2003).  

Sagan Álagaskógurinn er skrifuð fyrir 6-10 ára börn, en getur þó hentað breiðari 

aldurshóp. Ástæðan fyrir því að markhópurinn eru börn á þessum aldri er sú að við níu til 

tíu ára aldurinn er eitthvað sem gerist í félagslegum aðstæðum barna. Foreldrar fatlaðra 

barna sem ég hef rætt við tala um að þar verði aðgreiningin meiri og fötluð börn eigi 

erfiðara uppdráttar í samskiptum við jafningja. Bókin er heldur löng til lesturs í einni 

atrennu og því er henni skipt niður í kafla sem auðveldar lesendum að taka hlé á lestri og 
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lesa söguna sem framhaldssögu. Bókin er sett upp með stóru letri og góðu línubili sem gerir 

það að verkum að eldri börnin eiga auðveldlega að geta lesið söguna sjálf. Það er getur þó 

verið gott að hafa fullorðna með við lesturinn þar sem þeir geta varpað ljósi á lærdómsþætti 

sögunnar á meðan á lestrinum stendur og jafnvel lært eitthvað sjálfir í leiðinni. Helstu atriði 

sögunnar eru síðan myndskreytt til að auka skemmtanagildi hennar.  

Markmið sögunnar er þrískipt. Í fyrsta lagi er henni ætlað að sýna fram á fjölbreytileika 

samfélagsins með því að auka flóru sögupersóna í barnabókum. Í öðru lagi á bókin að vera 

vettvangur fyrir börn og foreldra til að ræða saman um fjölbreytileika samfélagsins. Í þriðja 

lagi er mikil áhersla lögð á skemmtanagildi sögunnar og ímyndunarafl barnanna, en 

fræðslugildi hennar er hluti söguþráðarins.  

Jafnvel þótt útgangspunktur sögunnar sé að varpa ljósi á fjölbreytileika samfélagsins 

eru ýmsir þættir sem fléttast inn í söguþráðinn sem hægt er að læra af. Sagan sýnir að allir 

geta unnið saman þrátt fyrir að þeir séu ólíkir. Einnig fléttast náttúruvernd inn í söguþráðinn 

þar sem verkefnið sem börnin fá í upphafi er að finna hlut sem veldur álögum á skóginn, 

mengar hann. Sá hlutur er svalaferna og eins og allt annað rusl á hún ekki heima úti í 

náttúrunni.  

Til að framfylgja markmiði sögunnar voru settir punktar til upplýsingar og umræðu 

þegar það átti við.  Sem dæmi má nefna að í þriðja kafla bókarinnar, Óvænt árás, er Agnes 

hvött til að koma með tillögu um hvernig börnin geti losað sig við  ógnvekjandi 

undirheimaverur. Hún fer þá í samskiptamöppuna sína og velur mynd sem lýsir 

hugmyndinni sem hún fær. Með þeim kafla er upplýsingapunktur sem útskýrir 

tjáningarmáta Agnesar: 

Agnes er einhverf stelpa sem á auk þess erfitt með að tjá sig. Þess vegna notar 

hún samskiptamöppu sem hún er alltaf með á sér. Í samskiptamöppunni eru alls 

konar myndir af hlutum og athöfnum sem Agnes notar í staðinn fyrir talmál. Í 

möppunni hennar er til dæmis mynd af nótum  og þá mynd sýnir hún þegar 

hún vill syngja eða hlusta á tónlist. Þekkir þú einhvern sem er einhverfur? Þekkir 

þú einhvern sem notar ekki talmál til að tjá sig? 

Eins og fram kemur í þessu dæmi er ekki bein tenging á milli þess að vera einhverfur og 

eiga erfitt með tjáskipti, þótt bæði atriðin eigi vissulega við um þessa sögupersónu. Við 

söguskrifin var mikil áhersla lögð á að fjalla um sögupersónur af skilningi og virðingu og 

alhæfa ekkert varðandi persónueinkenni, uppruna og aðstæður þeirra.  
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3.2 Persónusköpun 

 „Saga stendur og fellur með persónum sínum.“ Ef sögupersónurnar eru einhliða og 

aðgerðarlausar missir lesandinn strax áhugann, en ef þær eru mannlegar og lifandi hvetur 

það hann til að halda lestrinum áfram (Brynja Baldursdóttir og Hallfríður Ingimundardóttir, 

2003). Það þykir því nokkuð skýrt að persónusköpun skiptir höfuðmáli þegar skrifa á góða 

sögu.  

Þar sem eitt af aðalmarkmiðum verkefnisins var að varpa ljósi á fjölbreytileikann þótti 

sjálfgefið að sögupersónurnar þyrftu að búa yfir ólíkum hæfileikum og einkennum. Tekin 

var ákvörðun um að sagan myndi aðallega fjalla um lítinn vinahóp sem samanstendur af sex 

börnum þar sem ein persónan er ættleidd, önnur barn innflytjanda, tvær fatlaðar og tvær 

ófatlaðar. Það var þó ekki leitast eftir að hafa hlutfall barna af erlendum uppruna eða 

fatlaðra barna í samræmi við raunverulegar aðstæður þar sem fjöldi sögupersóna hefði þá 

líklega margfaldast og tilgangurinn misst marks. Af hverju ætti saga með þessum 

sögupersónum þó að vera eitthvað óeðlilegri en saga þar sem öll börnin eru íslensk og 

ófötluð? 

Á meðan á vinnuferlinu stóð og sagan var í smíðum þótti mikilvægt að fá að skyggnast 

inn í reynsluheim barna sem tilheyra þeim minnihlutahópum sem sagan fjallar um, til að 

geta fjallað af meiri innsýn um efnið. Því fór ég og ræddi við fjögur börn, eina stelpu og þrjá 

stráka, en þrjú þeirra eru fötluð og eitt ættleitt. Þau voru tilbúin að deila með mér reynslu 

sinni, skoðunum og áskorunum. Þau höfðu ýmislegt áhugavert að segja og margt sem þau 

sögðu eða sýndu mér veitti mun betri skilning á aðstæðum þeirra heldur en greinar og 

bókakaflar sem ég hafði lesið. Persónusköpunin er því byggð á frásögn þeirra að hluta, auk 

þess sem hún er byggð á eigin reynslu úr starfi með börnum.  

Í ævintýrinu Álagaskógurinn eru aðal söguhetjurnar sex börn sem öll eru nemendur í 

þriðja bekk grunnskóla, en aldur þeirra var ákveðinn út frá markhópi sögunnar. 

Aðalsögupersónan er lífsglaður drengur sem heitir Ýmir. Hans aðaláhugamál eru íþróttir, 

en hann æfir bæði sund og fótbolta. Hlutverk Ýmis í sögunni er að sýna fram á virka 

samfélagsþátttöku fatlaðs barns, en þegar hann fæddist var hann ekki með fullskapaða 

fætur. Af þeim sökum voru mótaðir á hann stúfar fyrir neðan hné svo hann gæti fengið 

gervifætur. Ýmir lætur fötlun sína ekki hamla sér í daglegu lífi og hann tekur þátt í öllu því 

sem hann hefur áhuga á.  

Dominik er besti vinur Ýmis, en hann flutti frá Póllandi til Íslands með fjölskyldunni sinni 

þegar hann var tveggja ára gamall. Ákveðið var að hafa Dominik pólskan í ljósi þess að 

Pólverjar skipa stærsta hluta innflytjenda á Íslandi í dag (Hagstofa Íslands, 2014b). Dominik 

er ævintýragjarn ungur strákur sem veit fátt skemmtilegra en að fara í hlutverkaleiki og 
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teikna myndir af alls kyns furðudýrum og því mætti vel rekja framgang sögunnar til hans 

hugarheims.  Dominik er tvítyngdur og er nánast jafnvígur á pólsku og Íslensku. Þar sem 

hann hefur alist upp við að tala íslensku í skólanum og pólsku heima er hann þó ekki gjarn 

á að rugla tungumálunum saman (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007).   

Þóra er fyrsta stelpan sem kemur við sögu og er hún einskonar spegilsjálf höfundar. 

Útlitseinkenni hennar, rauða hárið og brosmildi, sem og hegðunareinkenni er tilraun 

höfundar til að spegla sjálfan sig í sögupersónu. Þóra er snjöll og ákveðin stelpa sem á það 

til að vera svolítið hvatvís. Hún er mjög forvitin og segir alltaf það sem henni finnst, jafnvel 

þó hún lendi stundum í aðstæðum þar sem hún ætti ekki að gera það. Í sögunni er Þóra oft 

fyrst til að tjá sig um aðstæður, hún er spurul og drífur hina krakkana með sér í leikinn, 

ásamt Dominik.  

Sóley er klár og skemmtileg stelpa sem hefur mikinn áhuga á lestri góðra bóka. Hún var 

ættleidd frá Namibíu þegar hún var aðeins nokkurra mánaða gömul og er því fulltrúi 

ættleiddra barna í sögunni, en Sóley er jafnframt eina sögupersónan sem er dökk á hörund. 

Hugmyndin á bak við það að hafa eina sögupersónu barn innflytjenda og aðra ættleidda var 

að reyna að varpa ljósi á ólíkan uppruna fólks. Til nánari útskýringar getur vel verið að 

einstaklingur sé íslenskur og hafi alltaf búið á Íslandi, þó hann sé dökkur á hörund.  

Síðast en ekki síst eru það tvíburasysturnar Elín og Agnes. Elín er með sítt ljóst hár og 

gleraugu og hennar aðaláhugamál eru dýr. Hún er glaðvær og tekur frumkvæði í atburðum 

sögunnar. Agnes er líka ljóshærð en hárið á henni nær þó aðeins rétt niður fyrir eyrun. Það 

sem henni finnst hvað skemmtilegast að gera er að syngja og hlusta á tónlist. Agnesi finnst 

þó einnig gaman að prófa nýja hluti, sérstaklega þegar fyrirmælin eru skýr og hún veit að 

hún er örugg í aðstæðum. Agnes er einhverf, með þroskahömlun og skerta tjáningarfærni. 

Hún notar PECS sem sína aðaltjáskiptaleið en tjáir sig einnig með stökum orðum og 

hreyfingum. Ástæðan fyrir því að ein sögupersónanna er einhverf er sú að fötlun hennar 

sést ekki á myndum og því eru lýsingar enn mikilvægari. Eins og fram hefur komið hafa 

rithöfundar átt mis erfitt með að fjalla um fólk með andlegar skerðingar og í því ljósi var 

ákveðið að sjá hvað höfundur hefði fram að færa. Samband systranna Agnesar og Elínar 

hefur þróast þannig að Elín tekur mikla ábyrgð gagnvart systur sinni. Hún veitir henni 

öryggistilfinningu, hvetur hana áfram og hjálpar henni að gera sig skiljanlega gagnvart öðru 

fólki. Á milli þeirra ríkja sterk systrabönd og þær passa vel upp á hvora aðra.   

Aðrar persónur sem koma fram í sögunni eru faðir Ýmis, Magnús kennari, 

heimiliskötturinn Lóa, skógardís, dríslar, dreki, Kristófer Kanínus kanínukóngur auk 

skólafélaga barnanna. Í fyrstu drögum sögunnar voru faðir Ýmis og Magnús kennari konur; 

móðir Ýmis og Valdís kennari. Eftir nánari umhugsun var ákveðið að breyta báðum þessum 
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kvenpersónum í karlmenn. Ástæðan fyrir því var einfaldlega sú að þar sem verkefninu væri 

ætlað að sýna fram á fjölbreytileika samfélagsins í sinni víðustu mynd þótti mikilvægt að 

fylgja ekki staðalmyndum. Mikill meirihluti grunnskólakennara á Íslandi í dag eru konur 

(Hagstofa Íslands, 2014c) og því var ákveðið að kennarinn í sögunni yrði karlkynsfyrirmynd. 

Það að mæður gegni oftar því hlutverki að spyrja nesti fyrir börn sín og undirbúa þau fyrir 

skólann var þó eingöngu byggt á huglægu mati höfundar og því var móður Ýmis skipt út 

fyrir föður. Ævintýrapersónunum var síðan ætlað það hlutverk að vera áskoranir sem börnin 

þyrftu að leysa í sameiningu. 

3.3 Næstu skref 

Þegar komið er undir lokinn á vinnuferli sem þessu, er vert að varpa fram hugleiðingum um 

hvað taki við. Ævintýrið um ferðalag Ýmis og félaga í Álagaskóginum er saga sem á erindi 

við öll börn. Hraustar og skemmtilegar persónur sögunnar eru góðar fyrirmyndir fyrir 

lesendur og vegna fjölbreytileika þeirra ættu flest börn að geta fundið eitthvað sem þau 

eiga sameiginlegt með þeim. 

Áður en lokapunkturinn var settur á verkefnið taldi ég nauðsynlegt að prófa að lesa 

söguna fyrir börn innan markhópsins sem ég hafði miðað hana að. Ástæðan fyrir því var sú 

að ég vildi fá reynslu á markhópnum, uppbyggingu sögunnar og umræðupunktum, auk þess 

sem ég hafði áhuga á að vita hvort hún höfðaði almennt til barnanna. Því fór ég og las 

söguna í heild sinni fyrir um tuttugu börn í öðrum bekk og er óhætt að segja að það hafi 

verið mjög lærdómsríkt. Þar sem ég vissi að sagan væri svolítið löng átti ég ekki von á að 

börnin myndu halda athyglinni allan tímann og bjóst að einhverju leiti við að þurfa að hætta 

lestrinum eða stikla á stóru undir lokin. Þegar ég hafði lesið í um 15-20 mínútur kom smá 

órói í hópinn, en hann leið þó fljótt hjá. Í heildina á litið voru börnin áhugasöm um söguna 

og voru þau einnig hrifin af myndunum. Að lestrinum loknum voru stuttar umræður en 

börnunum gafst einnig færi á að spyrja á meðan lestrinum stóð. Það var þó tilfallandi hvort 

spurningarnar snérust um framgang sögunnar þar sem þau virtust helst hafa áhuga á 

gestinum sem var kominn til að lesa fyrir þau. Þau komu þó með nokkrar áhugaverðar 

athugasemdir sem ég gat bæði nýtt til að kenna þeim og læra af sjálf. Til að mynda spurði 

einn nemandi hvort strákurinn væri ennþá með gervifætur í lok sögunnar, þar sem 

álögunum hafði verið aflétt af skóginum. 

 Vegna góðra viðbragða frá lesendum, bæði börnum og fullorðnum, verður stefnan 

tekin á að fá bókina gefna út. Ef það gengur eftir gæti vel hugsast að fleiri sögur um dagleg 

afdrif Ýmis og vina hans myndu líta dagsins ljós en einnig hefði ég áhuga á að skrifa ljóðabók 

um svipað efni. Þar sem Álagaskógurinn tekur á ólíkum þáttum menningar og menntunar 

gæti hún einnig nýst vel við lífsleiknikennslu í grunnskólum. Hægt væri að útbúa verkefni 
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með ólíkum viðfangsefnum sögunnar til að auka þekkingu og víðsýni nemenda. 

Fjölbreytileikinn er óendanlegur og því eru ótal möguleikar á skemmtilegum og fræðandi 

sögum þar sem aðrar fatlanir, kynhneigð, trúarbrögð og fleira eru í brennidepli.  
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4 Lokaorð 

Öll erum við ólík, sem betur fer. Mannlegur fjölbreytileiki er staðreynd í því samfélagi sem 

við búum í og hann ber að virða. Eins og fram hefur komið í þessari greinargerð er Ísland 

ungt fjölmenningarsamfélag sem er í sífelldri þróun. Fjölmenningarhugtakið vísar til 

fjölbreytileika í sinni víðustu mynd og inniheldur þar með alla hópa samfélagsins með alla 

þá hæfni og þekkingu sem fólkið hefur. Samkvæmt fötlunarfræðinni er fötlun ekki lengur 

skilgreind út frá skerðingu einstaklingsins heldur þeim hömlunum sem nánasta umhverfi 

setur honum. Barnabókmenntir eru góður vettvangur til að fræða börn um þann 

margbreytilega heim sem þau búa í, en þær geta átt mikilvægan þátt í að auka skilning 

þeirra á mismunandi menningarheimum og persónueinkennum og kennt þeim að bera 

virðingu fyrir ólíkum aðstæðum fólks. Fjölmenningarbókmenntir er hugtak sem deilt er um 

hvort sé þörf á, sér í lagi í ljósi þess að fjölmenning vísar til mannlegs margbreytileika í sinni 

víðustu mynd. Nálgun bókmennta á fötlun er einnig mjög mismunandi og er það alfarið í 

höndum höfundar hvort fjallað sé um um fatlað fólk og aðra þjóðfélagshópa af innsæi og 

skilningi eða staðalmyndum.  

Eins og fram hefur komið er ævintýrasagan Álagaskógurinn afurð þessa lokaverkefnis. 

Markmiðið með sögunni var að varpa ljósi á mannlegan margbreytileika og fjalla um hann 

af skilningi og innsýn. Það er mikilvægt að fatlað fólk og fólk af erlendum uppruna fái sinn 

sess í bókmenntum þar sem þekkingarbrunnur bókmenntanna er ótæmandi og 

fræðslugildið mikið. Með því að auka þekkingu barna og almennings almennt á þeim 

hindrunum sem fólk verður fyrir úti í samfélaginu getum við tekið höndum saman og breytt 

því sem við viljum breyta. Margbreytileikinn þarf að fá svigrúm til að njóta sín og samfélagið 

þarf að mæta þörfum allra þannig að við getum búið við jafnrétti. Þá er ekki átt við jöfnuð 

í þeirri merkingu að gæðunum sé deilt jafnt á milli allra, heldur þar sem allir fá það sem þeir 

þurfa til að geta lifað sjálfstæðu lífi eftir eigin gildum og fengið skoðanir sínar virtar. Berum 

virðingu og verum þakklát fyrir mannlegan margbreytileika. Sýnum hvort öðru tillitssemi og 

skilning og leggjum okkar af mörkum til að gera heiminn að betri stað.   
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