
 

 

 

 

 

Lokaverkefni til 

 BA-prófs  

 

 

 

Við látum ekkert stoppa okkur!  

Sagan um Míu og vini hennar 

Greinargerð með barnabók 

 

 

 

Helga Rún Halldórsdóttir 

Líney Rut Guðmundsdóttir 

 

 

 

 

Íþrótta- tómstunda og þroskaþjálfadeild 

 

 





 

Við látum ekkert stoppa okkur! Sagan um Míu og vini 

hennar  

Greinargerð með barnabók 

 

 

Helga Rún Halldórsdóttir 

Líney Rut Guðmundsdóttir 

 

 

 

Lokaverkefni til BA-prófs í þroskaþjálfafræði 

Leiðbeinandi: Anna Björk Sverrisdóttir 

 

 

Íþrótta- tómstunda og þroskaþjálfadeild 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2016 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Við látum ekkert stoppa okkur! Sagan um Míu og vini hennar  

Greinargerð með barnabók 

 

Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til BA-prófs  

í Þroskaþjálfafræði við Íþrótta- tómstunda og þroskaþjálfadeild,  

Menntavísindasviði Háskóla Íslands 

© Helga Rún Halldórsdóttir og Líney Rut Guðmundsdóttir, 2016  

Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfunda. 

Prentun: Háskólaprent 

Reykjavík, 2016 



3 

Ágrip 

Tilgangur verkefnisins er að stuðla að jákvæðum viðhorfum barna til fjölbreytileika 

samfélagsins. Fjölbreytilegt samfélag getur innihaldið hina ýmsu minnihlutahópa, svo sem 

fatlað fólk og innflytjendur. Samkvæmt 8. grein Samnings Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks ber aðildarríkjunum meðal annars að stuðla að vitundarvakningu 

gagnvart fötluðu fólki ásamt því að reyna að koma í veg fyrir staðalímyndir og fordóma og 

koma á jákvæðri ímynd fatlaðs fólks. Þess vegna er mikilvægt að vinna að því að byggja 

upp jákvæð viðhorf í samfélaginu gagnvart fötluðu fólki sem og öðrum minnihlutahópum. 

Verkefni þetta samanstendur af barnabók og greinargerð þar sem gerð eru skil á 

fræðilegum grunni barnabókarinnar. Börnum þykir yfirleitt gaman af lestri og myndum og 

því er upplagt að koma boðskapnum til leiðar í gengum barnabók, þar sem barnabækur 

geta bæði haft skemmtanagildi um leið og þær miðla mikilvægum upplýsingum til lesanda. 

Rík þörf er á frekara fræðsluefni fyrir börn sem tekur mið af þeim fjölbreytileika sem 

fyrirfinnst í nútímanum. Hið félagslega sjónarhorn á fötlun liggur verkefninu til 

grundvallar. Ástæðan fyrir því er einfaldlega sú að hindranir samfélagsins geta átt stóran 

þátt í að hindra þátttöku í einstaklinga í samfélaginu. Þessar hindranir eru oftar en ekki 

óþarfar og brjóta á mannréttindum fólks um jafna þátttöku. Markmiðið er að koma þeim 

skilaboðum á framfæri til barnanna, sem og annarra, að oftar en ekki geta þau gripið inn í, 

þegar þessar óþarfa hindranir koma upp, og aðlagað aðstæður að einstaklingum hverju 

sinni. Barnabókin er hugsuð fyrir börn á elsta stigi leikskóla og yngsta stigi grunnskóla. 

Með henni er ætlunin að varpa ljósi á þann fjölbreytileika sem finnst í því samfélagi sem 

við búum í í dag og ýta undir það að minnihlutahópar hafi jöfn tækifæri og aðrir til 

þátttöku í samfélaginu. 
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Formáli 

Verkefni þetta er 10 eininga BA-verkefni í Þroskaþjálfafræði við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Verkefnið er unnið á haustönn 2015 undir leiðsögn Önnu Bjarkar 

Sverrisdóttur, doktorsnema við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Samvinnan með Önnu 

Björk var ánægjuleg og lærðum við margt á þessu samstarfi. Við viljum þakka henni fyrir 

góða leiðsögn og samvinnu meðan á verkefnavinnunni stóð. Við viljum þakka fjölskyldum 

okkar og vinum fyrir stuðninginn og þolinmæðina á meðan á verkefnavinnunni stóð. Síðast 

en ekki síst viljum við færa Sól Hilmarsdóttur okkar innilegustu þakkir fyrir að gefa sér 

tíma til þess að myndskreyta barnabókina fyrir okkur.  

 Með þessu verkefni vonumst við til að koma á vitundarvakningu hjá ungum 

börnum hvað varðar þann fjölbreytileika sem finnst í því nútíma fjölmenningarsamfélagi 

sem við búum í, ásamt því að þau geti gert sér grein fyrir þeim aðstæðum sem bjóða upp á 

aðlögun fyrir þá sem þurfa. Við vonumst eftir því að bókin veki áhuga innan skólakerfisins 

þannig að leikskólakennarar, kennarar og foreldrar hafi hug á að notast við hana með 

börnunum til þess að veita þeim sýn á þann fjölbreytta heim sem við búum við í dag. Að 

lokum er vert að taka fram að við höfum hug á því að fylgja þessu verkefni okkar eftir í 

starfi okkar í framtíðinni og jafnvel þróa það enn frekar. 
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1 Inngangur 

Verkefni þetta er lokaverkefni til BA-prófs í þroskaþjálfafræðum við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Við kusum að gera sérverkefni fremur en hefðbundna heimilda- eða 

rannsóknarritgerð, einfaldlega vegna þess að okkar fannst meira spennandi að skapa 

eitthvað áþreifanlegt. Fyrir valinu varð að semja barnabók og er þessi greinargerð 

rökstuðningur okkar á því vali ásamt fræðilegum þætti námsins sem tengist 

bókarskrifunum. 

 Þegar við fórum að huga að efnistökum fyrir lokaverkefnið urðum við fljótlega 

sammála um að við vildum beina verkefninu að börnum. Í kjölfarið kom upp sú umræða 

hjá okkur að skortur væri á fræðsluefni fyrir börn um þann fjölbreytileika sem finnst í 

samfélaginu, þar sem allir eru eins en samt ólíkir. Í gagnaleit okkar fundum við lítið af þess 

háttar fræðsluefni og það er því okkar mat að mikilvægt sé að auka við það og gera það 

aðgengilegra. Við ákváðum því að slá til og gera barnabók sem tekur mið af þessum 

þáttum ásamt því að stuðla að mótun jákvæðra viðhorfa til minnihlutahópa, í þessu tilviki 

til fatlaðs fólks og fjölmenningar. Ástæða þess að við völdum að gera fræðsluefni í formi 

myndskreyttrar barnabókar er að við teljum það góða leið til að koma boðskap okkar á 

framfæri, þar sem börn eru gjörn á að læra vel í gegnum sögur og leik. Ung börn eru 

gjarnan sveigjanleg í hugsun og því oftar en ekki móttækileg fyrir nýjum upplýsingum og 

þess vegna ákváðum við að barnabókin yrði miðuð við elsta stig leikskóla og yngsta stig 

grunnskóla.  

 Markmiðið með þessari greinargerð, sem fylgir bókinni, er að varpa skýrara ljósi á 

þær hugmyndir okkar sem liggja að baki barnabókinni ásamt því að gera grein fyrir þeim 

fræðilegu þáttum sem undirstrika og styðja við skrif okkar á henni. Til að byrja með verður 

greint stuttlega frá söguþræði bókarinnar ásamt þeim boðskap og tilgangi sem við viljum 

að hún miðli og í framhaldinu fjöllum við um mikilvægi barnabókmennta. Því næst er gerð 

grein fyrir því hvernig Mannréttindasáttmálinn tekur mið af því að allir þegnar 

samfélagsins eiga jafnan rétt til lífsins. Í kjölfarið er svo greint frá viðhorfum gagnvart 

minnihlutahópum, sem í þessu verkefni eru fatlað fólk og innflytjendur, sem og þeim 

fordómum sem ríkja í samfélaginu. Þar á eftir er farið inn á hvernig félagsþroski barna 

getur haft áhrif á mótun viðhorfa þeirra. Rakin eru mismunandi sjónarhorn á fötlun, þar 
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sem félagslega sjónarhornið vegur hvað mest í okkar skrifum því það er okkar mat að það 

er ekki einungis læknisfræðilegt ástand sem á þátt í að fatla einstaklinga, heldur spilar 

samfélagið stóran þátt í því líka með allskyns hindrunum. Því næst er greint frá þeim 

fjölbreytileika sem nútíma samfélag hefur upp á að bjóða. Auk þess eru gerð skil á 

hugtakinu skóli án aðgreiningar þar sem jafnrétti til náms er megináherslan. Í lokin er 

samantekt á þeim aðalatriðum sem koma fram í greinargerðinni. 
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2 Barnabókin okkar  

Sagan fjallar um Míu, sem er 5 ára heyrnarskert stúlka, og vini hennar í leikskólanum. Í 

sögunni fáum við að slást í för með Míu í leikskólann, kynnast vinum hennar og lífinu í 

leikskólanum. Vinahópur Míu endurspeglar fjölbreytileika nútíma samfélags, en hópurinn 

er fjölbreyttur og samanstendur af fötluðum og ófötluðum börnum ásamt barni sem er 

aðflutt erlendis frá. Dagurinn á leikskólanum er ósköp venjulegur dagur þar sem við fáum 

að kynnast hinum ýmsu aðstæðum sem geta komið upp og leiða til þess að börnin þurfa að 

hugsa út fyrir rammann og aðlaga aðstæður að þeim sem þess þurfa hverju sinni til að geta 

tekið jafnan þátt í því sem verið er að gera. 

Sagan er ætluð börnum á elsta stigi leikskóla og yngsta stigi grunnskóla. Tilgangur 

hennar er að varpa ljósi á þann fjölbreytileika sem finnst í því samfélagi sem við búum í í 

dag og ýta undir það að fötluð börn og börn af erlendum uppruna hafi jöfn tækifæri og 

aðrir til þátttöku í samfélaginu. Markmiðið er að innleiða jákvæð viðhorf til 

fjölbreytileikans í samfélaginu og vinna þannig gegn neikvæðum viðhorfum. Boðskapur 

sögunnar er sá að við erum öll eins en samt ólík, og það er allt í lagi. Þó svo að einhver búi 

við einhverskonar skerðingu þá á sá hinn sami ekki að líða fyrir það og aðstæður eiga að 

vera aðlagaðar að viðkomandi einstaklingi eins vel og hægt er hverju sinni. Mikilvægt er 

að allir geti verið virkir þátttakendur, sem er allra réttur. Skilaboðin eru því skýr, allir geta 

lagt sitt af mörkum til þess að stuðla að virkni og jafnrétti annarra.  

Í næstu köflum verður fjallað nánar um þann fræðilega bakgrunn sem liggur að 

baki sögunnar og stuðst var við þegar hún var samin. 
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3 Barnabókmenntir 

Ekki eru allir sammála um hvernig skilgreina eigi hugtakið barnabók (Dagný 

Kristjánsdóttir, 2005). Sagt er að það sé óþarfi að greina barnabækur frá fullorðinsbókum 

því að slík aðgreining sé í raun bara gerð fyrir markaðssetningu á vöru bókaútgefanda. Það 

eru þó einstaklingar sem vilja meina að barnabækur skeri sig frá fullorðinsbókum á 

augljósan hátt á ýmsa vegu. Til að mynda þá fela barnabókmenntir í sér ótal undirflokka 

sem hver hefur sitt sérkenni. Það mætti því segja að barnabækur séu einskonar yfirhugtak 

yfir mismunandi gerðir bókmennta. 

 Flestir barnabókmenntafræðingar viðurkenna að bækur séu metnar bæði út frá texta 

og myndum (Prater og Johnstun, 2006). Rétt blanda af þessu tvennu gerir höfundum kleift 

að tengjast lesendum á nýjan og spennandi hátt, eða þannig að það víkki skilning 

lesandans. Börn hafa gjarnan áhuga á að lesa eða láta lesa fyrir sig. Bókalestur leyfir 

lesandanum að kafa dýpra í tilfinningar og reynslu sögupersóna og að tengjast þeim þrátt 

fyrir að þau séu aðskilinn í tíma, rúmi, tungumáli, menningu eða getu. 

Börn læra ung hversu fjölbreytt mannkynið er, til dæmis með því að hitta fólk sem 

lítur öðruvísi út en þau sjálf (Prater og Johnstun, 2006). Mörg börn kynnast hins vegar ekki 

fötluðum einstaklingum af eigin raun. Barnabókmenntir geta því verið hjálplegar til þess 

að kynna og auka skilning þeirra á fjölbreytileika fólks og á fólki með fötlun. Barnabækur 

innihalda oft sögupersónur sem eru með fötlun, en þær má nota í þeim tilgangi að auka 

skilning og viðurkenningu á fólki með fatlanir.  

Samkvæmt því sem hér hefur komið fram eru barnabækur því góð leið til að ná til 

barna þegar kemur að því að fræða þau um fjölbreytileika samfélagsins sem og annað. Með 

sögunni um Míu og vini hennar er leitast eftir því að gera börnunum grein fyrir því að það 

eru ekki allir eins. Markmiðið er að þau nái að tengjast sögupersónunum og setja sig í 

þeirra spor. 

 

 



10 

4 Mannréttindasjónarhorn 

„Það ber að viðurkenna, að hver maður sé jafnborinn til virðingar og réttinda, er eigi verði 

af honum tekin, og er þetta undirstaða frelsis, réttlætis og friðar í heiminum…’’ 

(Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna, 1948). Svona byrja inngangsorð í 

mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna sem samþykkt var á allsherjarþingi 

Sameinuðu þjóðanna þann 10. desember 1948.  

Mannréttindi eru réttindi sem fylgja einstaklingi frá fæðingu til hinsta dags (Ágúst 

Þór Árnason, 1994). Það eitt að vera til veitir einstaklingum rétt á að njóta mannréttinda til 

jafns við aðra, óháð kyni, trú, litarhætti, kynferði, þjóðerni, tungumáli og 

stjórnmálaskoðunum. Allir einstaklingar eiga rétt á því að lifa og hver og einn hefur rétt á 

að tjá skoðanir sínar. Enginn hefur leyfi eða rétt á því að banna fólki að stunda þá vinnu 

eða nám sem það vill og hefur getu til að stunda. Auk þess er ekki leyfilegt að loka fólk 

inni eða skerða ferðafrelsi fólks að ástæðulausu. Þann 20. desember 1971 lýsti 

allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna því yfir að yfirlýsing um réttindi þroskahamlaðra væri í 

vændum (Symonides og Volodin, 2003). Þar var óskað eftir alþjóðlegu átaki sem tryggja 

átti að yfirlýsingin yrði notuð sem sameiginlegur grundvöllur og viðmið um vernd þeirra 

réttinda sem fram koma í henni. Aðal inntak yfirlýsingarinnar er það að fólk með 

þroskahömlun eigi að njóta nákvæmlega sömu réttinda og allar aðrar manneskjur. 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks styðst við 

mannréttindayfirlýsinguna, en í formálsorðum samningsins segir meðal annars „...meðfædd 

göfgi og verðleikar og jöfn og óafsalanleg réttindi allra manna eru viðurkennd sem 

hornsteinn frelsis, réttlætis og friðar í heiminum“ (Samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks, formálsorð/2007). Einnig kemur fram í formálsorðum samningsins að 

allir eigi rétt á að lifa við frelsi án aðgreiningar. 

Þann 20. nóvember 1959 lýsti allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna því yfir að 

yfirlýsing um réttindi barnsins væri í vændum (Symonides og Volodin, 2003). Sú 

yfirlýsing byggist í grunninn á tíu meginreglum sem taka mið af umönnun og sérstökum 

öryggisráðstöfunum sem eiga að tryggja hagsmuni barnsins. Það sem má meðal annars 

finna í þessum tíu meginreglum er að aldrei skuli barnið upplifa mismunun af neinu tagi. 

Einnig kemur fram að börn með sérþarfir eigi að fá viðeigandi aðstoð og stuðning. Til þess 

að barn nái að þroska persónuleika sinn er mjög mikilvægt að því sé veitt ást og umhyggja 

og að það njóti verndar þegar á reynir.  
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Aðildarríki skulu virða og tryggja hverju barni innan lögsögu sinnar þau réttindi 

sem kveðið er á um í samningi þessum, án mismununar af nokkru tagi, án tillits til 

kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, trúarbragða, stjórnmálaskoðana eða annarra 

skoðana, uppruna með tilliti til þjóðernis, þjóðhátta eða félagslegrar stöðu, eigna, 

fötlunar, ætternis eða annarra aðstæðna þess eða foreldris þess eða lögráðamanns. 

(Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, I hluti/1992) 

 

Svona hljóðar 2. grein í Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins sem 

samþykktur var á Íslandi í nóvember árið 1992. Samningurinn byggist á 

grundvallarmannréttindum og virðingu og tengist hann mannréttindayfirlýsingu 

Sameinuðu þjóðanna (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 

inngangur/1992). Í 23. grein samningsins er fjallað um réttindi fatlaðra barna. Í henni segir 

meðal annars að fatlað barn eigi að fá að lifa lífinu til fulls í samfélagi þar sem það mætir 

virðingu og fær tækifæri til að efla sjálfstæði sitt og virkni. Það á rétt á viðeigandi 

umönnun sem á að leiða til þess að barnið fái sömu menntun, þjálfun, heilbrigðisþjónustu, 

endurhæfingu, starfsundirbúning og tómstundaiðju og aðrir. 

Barnabókin grundvallast á þeim mannréttindasjónarmiðum sem talin eru upp hér að 

ofan. Boðskapur hennar er því að veita öllum einstaklingum jöfn tækifæri til þátttöku með 

því að aðlaga aðstæður að hverjum og einum þegar við á. Ætla má að ef lesendur 

barnabókarinnar taki boðskap hennar til greina að þá sé líklegra að þeir fari að sýna hann í 

verki. 

4.1 Viðhorf til minnihlutahópa: Fatlað fólk og innflytjendur 

Samkvæmt ensku orðabókinni English Dictionary & Thesaurus þá er er hugtakið 

minnihlutahópur skilgreint sem lítill hópur fólks sem sker sig úr samfélaginu að einhverju 

leiti, til að mynda vegna kynþáttar, trúarbragða, fötlunar, stjórnmálaskoðana og fleira 

(English Dictionary & Thesaurus, 2000). 

Fatlað fólk er sá minnihlutahópur sem hefur ætíð búið við mismunun, svo sem 

einangrun, þeim verið stjórnað og skipað fyrir og þau verið lokuð inni, sem er mun meira 

en nokkur annar minnihlutahópur hefur mátt þola (Rannveig Traustadóttir, 2003). Fatlað 

fólk er einnig sá minnihlutahópur sem hefur verið mun minna áberandi en aðrir hópar. Það 

er til komið vegna þess að rannsóknir á fötluðu fólki hafa ekki verið eins sýnilegar og 

rannsóknir sem snúa að öðrum minnihlutahópum, svo sem þeim sem tengjast kynþætti, 
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þjóðerni, þjóðfélagsstéttum, kynhneigð og kynferði. Þetta er athyglisvert þar sem ætla 

mætti að andlegur og líkamlegur fjölbreytileiki sé stór þáttur í mannlegri tilveru. 

 Innflytjendur eru einnig dæmi um minnihlutahópa, en innflytjandi er skilgreint sem 

einstaklingur sem er af erlendu bergi brotinn og sest hefur að í landinu til langtíma og hefur 

hér lögheimili (Ríkisendurskoðun, 2015). Ef einstaklingur er fæddur erlendis og á foreldra 

og ömmur og afa sem eru einnig fædd erlendis þá telst sá hinn sami vera innflytjandi 

(Rúnar Helgi Haraldsson og Sigríður Ásgeirsdóttir, 2015). Einstaklingur telst einnig hafa 

erlendan bakgrunn þó svo einungis annað foreldrið sé erlent. Íslenskur ríkisborgari sem er 

fæddur erlendis og er af erlendum uppruna getur því verið talinn sem innflytjandi. Einnig 

er til svokölluð önnur kynslóð innflytjenda, en það eru börn sem fæðast á Íslandi en eiga 

foreldra sem eru innflytjendur (Ólöf Garðarsdóttir og Guðjón Hauksson, 2011). Engu máli 

skiptir hvort foreldrar þessara barna hafi fengið íslenskan ríkisborgararétt eða ekki, þau 

teljast samt sem áður sem innflytjendur (Rúnar Helgi Haraldsson og Sigríður Ásgeirsdóttir, 

2015). Það sem innflytjendur eiga sameiginlegt er að þeir hafa ekki íslensku að móðurmáli 

(Ríkisendurskoðun, 2015). 

Samkvæmt ensku orðabókinni English Dictionary & Thesaurus þá er viðhorf 

dómur eða trú sem er ekki byggð á staðreyndum og sönnunum (English Dictionary & 

Thesaurus, 2000). Önnur skilgreining samkvæmt orðabókinni er að viðhorf sé leið til að 

meta aðstæður og staðreyndir og dæma mikilvægi þeirra. 

Í skýrslu sinni, Public Perceptions of Disabled People: Evidence from the British 

Social Attitudes Survey 2009, skilgreinir Luke Staniland (2009) viðhorf sem tilfinningar 

eða innræti einstaklinga gagnvart einhverju eða einhverjum. Jafnframt segir hann að 

viðhorf gegni lykilhlutverki í að ná fram jafnrétti þar sem þau endurspegla oft hegðun 

gagnvart einstaklingum og minnihlutahópum. Viðhorf er ekki það sama og þekking þó svo 

að það sé einhver tenging þar á milli, það er að segja oft er talið að neikvæð viðhorf séu 

tilkomin vegna vanþekkingar. Þetta er ein forsenda mikilvægi þess að koma á 

vitundarvakningu um fatlað fólk og fötlun þeirra (Ison, o.fl., 2010). Með íhlutun er von 

manna að koma á aukinni þekkingu og eyða staðalímyndum sem muni í kjölfarið leiða til 

þess að viðhorf til fatlaðs fólks breytist til hins betra. Ef það tekst mætti ætla að þátttaka 

fatlaðs fólks í samfélaginu muni aukast til muna.  

Þegar upplýsingarstefnan kom upp á yfirborðið á 18. öld fóru viðhorf til fatlaðs 

fólks að breytast, en þessar viðhorfsbreytingar má meðal annars rekja til aukinnar 
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þekkingar innan læknisfræðinnar (Margrét Margeirsdóttir, 2001). Uppistaða 

upplýsingarstefnunnar var skynsemishyggja og sú trú að maðurinn hafi getu til að rækta 

hæfileika sína. John Locke, Jean Jacques Rousseau og Denis Diderot voru helstu talsmenn 

upplýsingarstefnunnar, en kenningar þeirra leiddu til viðhorfsbreytinga samfélagsins í garð 

minnihlutahópa. Þegar leið fram á 19. öldina höfðu kenningar þeirra einnig áhrif á 

viðhorfsbreytingu gagnvart þjálfun og kennslu fatlaðra barna. Á 19. öldinni urðu miklar 

breytingar á stjórnarfari og þjóðfélögum í Evrópu og hafði það áhrif á stöðu fatlaðs fólks 

sökum aukinnar áherslu á jafnrétti og lýðræði.  

 Philippe Pinel var franskur geðlæknir sem var án efa undir áhrifum Rousseaus og 

annarra talsmanna upplýsingarstefnunnar (Margrét Margeirsdóttir, 2001).  Hann tók upp 

hanskann fyrir fatlaða einstaklinga og benti á að samfélagið bæri ábyrgð gagnvart þeim. 

Kenningar hans benda á að umhverfið spilar stóran þátt í árangri á sviði þjálfunar og 

lækninga hjá fötluðu fólki, en hans mat var að með markvissri meðhöndlun mætti efla 

þroska þroskahamlaðra einstaklinga. Sumir vilja meina að Pinel hafi gert byltingu með 

skipulagsbreytingum þar sem undirstaðan var miskunnsamari viðhorf og meðhöndlun. 

 Í menningum mismunandi tíma hafa fundist bæði jákvæð og neikvæð viðhorf til 

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

Neikvæð viðhorf sem komin eru af menningarlegum ímyndum virðast oft ná að festa sig 

frekar í sessi heldur en þau jákvæðu. Þessi gömlu viðhorf og staðalmyndir um fatlaða 

einstaklinga eru yfirborðskennd, grunnhyggin og einföld og hafa ýtt undir fordóma og 

neikvæð viðhorf almennings. Með tilkomu félagslega líkansins á fötlun (sjá umfjöllun í 

kafla 5) fór að eiga sér stað þróun í hugsunarhætti fólks hvað varðar fötlun, en það leggur 

áherslu á að hindranir í samfélaginu eigi stóran þátt í að fatla fólk, ekki bara 

læknisfræðilegt ástand þess (Staniland, 2009). 

Innflytjendum á Íslandi hefur fjölgað mikið á síðustu árum (Eva Heiða Önnudóttir, 

2009). Þrátt fyrir það hafa viðhorf Íslendinga til innflytjenda lítið verið rannsökuð, sem og 

aðbúnaður og upplifun innflytjenda hér á landi. Hér að neðan verður gert grein fyrir 

þremur rannsóknum sem gerðar hafa verið á viðhorfum Íslendinga til innflytjenda.  

Á tímabilinu 1997-2004 var gerð rannsókn meðal nemenda í öllum grunn- og 

framhaldsskólum á Íslandi er varðar félagslega bakgrunnsþætti og viðhorf ungs fólks til 

innflytjenda á Íslandi (Álfgeir Logi Kristjánsson, Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Inga Dóra 

Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2005). Við framkvæmd rannsóknarinnar var notast við 
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spurningalistakönnun sem send var í skólana og kennarar lögðu fyrir nemendur. Á árunum 

1997, 2000 og 2003 var lögð fyrir sú spurning hvort nemendur væru sammála þeirri 

fullyrðingu að innflytjendur eigi að njóta sömu réttinda og aðrir Íslendingar. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiða meðal annars í ljós að árið 2003 voru 51% nemenda í 9. og 10. bekk 

sammála henni, 20% voru ósammála. Þess má þó geta að þeim sem voru sammála 

fullyrðingunni fækkaði úr 59% árið 1997 í 51% árið 2003. Þetta getur gefið til kynna 

breytingar í átt að neikvæðari viðhorfum samfélagsins gagnvart innflytjendum. Svörun 

framhaldsskólanema við sömu spurningu var nánast eins, en árið 2004 voru 50% sammála 

og 19% ósammála. Einnig var spurt almennt um viðhorf nemenda til innflytjanda á Íslandi 

árin 1997, 2000 og 2003. Árið 1997  sögðust 59% nemenda í 9. og 10. bekk hafa jákvæð 

viðhorf gagnvart innflytjendum og 18% sögðust hafa neikvæð viðhorf til þeirra. Þeim sem 

höfðu jákvæð viðhorf fækkaði töluvert frá árinu 1997-2003, en árið 2003 voru einungis 

45% sem sögðust vera með jákvæð viðhorf gagnvart innflytjendum.  

Niðurstöður rannsóknar sem Capacent (2007) gerði á viðhorfum til innflytjenda á 

Íslandi árið 2007 sýna meðal annars að viðhorf hjá yngra fólki við fjölgun innflytjenda á 

Íslandi eru mun jákvæðari en hjá eldra fólki. Samkvæmt rannsókninni telur um helmingur 

þjóðarinnar að innflytjendur fái jákvæð viðbrögð frá Íslendingum, en hins vegar telur 

fjórðungur þjóðarinnar að Íslendingar sýni þeim neikvæð viðbrögð. Hátt í 90% þjóðarinnar 

telur jafnframt að skylda eigi innflytjendur til að læra íslensku. Niðurstöður sýna einnig að 

þeir sem hafa meiri menntun og eru tekjuháir hafa almennt jákvæðari viðhorf til 

innflytjenda á Íslandi. Það er sambærilegt og kemur fram í rannsókn meðal nemenda í 

öllum grunn- og framhaldsskólum á Íslandi er varðar félagslega bakgrunnsþætti og viðhorf 

ungs fólks til innflytjenda á Íslandi, en niðurstöður hennar sýna að eftir því sem börn í 9. 

og 10. bekk eiga móður sem er með meiri menntun, því jákvæðari viðhorf hafa þau 

gagnvart innflytjendum á Íslandi (Álfgeir Logi Kristjánsson, o.fl., 2005). Tengslin milli 

jákvæðra viðhorfa til innflytjenda og áhrifa utanaðkomandi þátta eru mikil, þar sem meðal 

annars kyn, námsárangur og menntun móður hafa áhrif á viðhorf einstaklinga. 

Eva Heiða Önnudóttir (2009) gerði rannsókn á viðhorfum Íslendinga til 

innflytjanda á Íslandi. Niðurstöður hennar voru á þá leið að Íslendingar eru yfirleitt með 

jákvæðari viðhorf gagnvart innflytjendum heldur en önnur ríki. Þessi viðhorf eru þó alltaf 

að verða neikvæðari eftir því sem innflytjendum fjölgar á Íslandi. Konur, ungmenni og 

einstaklingar sem hafa meiri menntun virðast vera þeir sem hafa jákvæðari viðhorf 
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gagnvart innflytjendum. Þeir sem aðhyllast jafnrétti í samfélaginu hafa tilhneigingu til að 

vera jákvæðari í garð innflytjenda og vilja jafnframt að þeir fái að njóta sömu réttinda og 

aðrir þegnar samfélagsins. 

Með þessum kafla var markmiðið að gera grein fyrir viðhorfum fólks til þeirra 

minnihlutahópa sem birtast í barnabókinni, það er fatlað fólk og innflytjendur. Í ljósi þess 

að neikvæð viðhorf gagnvart minnihlutahópum virðast alltaf vera til staðar þá sé rík þörf til 

að bregðast við með verkefni sem þessu, en það sýnir rétt minnihlutahópa og getu þeirra til 

að vera fullir þátttakendur í samfélaginu.  

4.2 Fordómar 

,,Fordómar eru að taka einhverja staðhæfingu sem sjálfgefinn sannleika, án þess að skoða 

hvaða merking liggur þar á bak við” (Toma, 2007, bls. 58). Oftar en ekki spretta fordómar 

upp frá staðalímyndum. Til að mynda eru staðalímyndir mikið notaðar af fjölmiðlum þar 

sem þeir reyna að búa til ákveðna ímynd af því sem verið er að auglýsa. Þetta getur bæði 

verið gott og slæmt, gott þegar við fáum rétta mynd af því sem verið er að auglýsa og 

slæmt þegar við fáum ranga mynd af því. Þessi ranga mynd getur þar af leiðandi leiðst út í 

það að einstaklingar fái fordóma gegn því sem verið er að auglýsa.  

Yfirfærsla er einnig ein birtingarmynd fordóma (Toma, 2007). Í því felst að maður 

tekur brot af stórum hópi og yfirfærir á alla heildina. Dæmi um þetta er ef þú þekkir 

einstakling með Down´s heilkenni sem er einnig með mótþróaþrjóskuröskun. Hann er 

erfiður í hegðun og samskiptum og þú lítur þar af leiðandi svo á að allir sem eru með 

Down´s heilkenni séu eins í hegðun og þessi tiltekni einstaklingur. 

Enn ein birtingarmynd fordóma getur verið í formi óviðeigandi tjáningar (Toma, 

2007). Dæmi um þetta er að ef upp kemur umræða um málefni fatlaðs fólks og þar er talað 

um fatlaða sem “þroskahefta” eða “vangefna” þá gætu margir litið á það sem fordóma þar 

sem þessi orð eru löngu úrelt í okkar nútímasamfélagi. Með öðrum orðum, gæta þarf að 

orðalagi svo ekki sé hægt að saka viðkomandi um fordóma.  

Hér á eftir koma hugmyndir um hvernig við getum beitt okkur gegn fordómum 

(Toma, 2007). Til að byrja með þurfum við að sjá heildarmyndina, hvað liggur á bak við 

fordómana og hvaðan koma þeir? Til staðar þarf að vera skilningur á því að við getum 

aldrei komist alveg hjá fordómum, þeir verða alltaf til staðar. Fjölbreyttar upplýsingar um 

hvað er staðreynd, fullyrðing eða álit eru mikilvægar til þess að fá staðfestingu á hvað er 
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rétt og hvað er rangt. Næsta skref er að rýna í staðhæfinguna til þess að sjá hvað liggur að 

baki henni og hvar valdið liggur. Þess ber þó að geta að það er enginn sem getur gefið 

okkur nákvæma uppskrift af því hvernig hægt er að berjast gegn fordómum, við verðum að 

finna svarið sjálf. 

4.3 Félagsþroski barna: Hvernig getur hann haft áhrif á viðhorf? 

Maður af nafni John Locke líkti nýfæddu barni við óskrifað blað sem bíður eftir því að 

mótast af umhverfinu. Það er að barn fæðist með ekkert í handraðanum og að hugur þess 

bíði eftir að mótast út frá þekkingu og staðreyndum lífsins (Jóhanna Einarsdóttir, 2008). 

Barninu er þá kennd sú hæfni, þekking og þau gildi sem talin eru gagnleg fyrir framtíð 

þess. Þetta stangast á við kenningar þróunarsálfræðinnar, en í þeim er litið svo á að þroski 

barna sé meðfæddur og fari eftir fyrir fram ákveðnum lögmálum eða stigum. Með því er átt 

við að barn þroskist samkvæmt ákveðnum líffræðilegum stigum í átt að fullum þroska. Frá 

því að þessar kenningar komu fram hafa þær haft mikið að segja um hvernig litið er á börn, 

sérstaklega kenningar Gesells og Piaget. Á síðustu áratugum hafa þessar kenningar verið 

nokkuð gagnrýndar, meðal annars fyrir það að taka ekki mið af áhrifum umhverfis, 

samskipta og námi barnsins. Jafnframt er litið svo á að ung börn séu óþroskuð og þau hafi 

ekki getu eða þroska til þess að láta skoðanir sínar í ljós. Þrátt fyrir að þessar kenningar 

hafi verið gagnrýndar er mikilvægt að miða kennslu og uppeldi barna við eitthvað ákveðið 

stig og kenna þeim aðeins það sem þau hafa þroska til að læra (Jóhanna Einarsdóttir, 

2008).  

 Í augum Rousseaus fæddust börn saklaus og góð inn í þennan heim og ef þau fóru 

að sýna af sér ranga hegðun þá væri hún til komin vegna áhrifa frá umhverfinu og þeim 

fullorðnu  (Jóhanna Einarsdóttir, 2008). Rousseau leit á barnið sem hluta af náttúrunni og 

taldi það þroska með sér gleði og góðmennsku svo framarlega sem það yrði ekki fyrir 

slæmum utanaðkomandi áhrifum. Sjónarmið barna mótast oft út frá hugmyndum 

fullorðinna sem hafa það hlutverk að standa vörð um hagsmuni þeirra (Anna Magnea 

Hreinsdóttir, 2008). Þar sem börn eru enn í mótunarferli þroskans eru þau oftar en ekki 

mjög opin fyrir skoðunum fullorðinna og annarra sem þau líta upp til (Dowling, 2005).   

Bera fer á félagslegum samskiptum barna strax á fyrstu mánuðum ævinnar, en þau 

herma eftir svipbrigðum og hreyfingum ásamt því að taka þátt í einföldum leikjum sem 

ganga út á samskipti (Ingibjörg Georgsdóttir, 2008). Þegar börn ná eins árs aldri fara þau 

að gera upp á milli fólks,  það er þau oft velja foreldra sína fram yfir aðra. Börnin fara 
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prófa sig áfram í samskiptum við fullorðna með því að reyna að stjórna aðstæðum. Á 

þessum aldri eru börn eftirtektarsöm á hegðun fullorðinna og fara að herma eftir athöfnum 

þeirra til að sýna þeim gagnkvæma athygli. Um tveggja ára aldur fara börn að gera sér 

grein fyrir sjálfstæði sínu og fara að herma eftir hegðun þeirra sem eldri eru, bæði 

fullorðinna og barna. Þriggja til fjögurra ára börn fara svo að verða nýjungagjörn og finnst 

allt sem er nýtt vera spennandi. Með hækkandi aldri fara félagsleg samskipti barna að 

þróast, þau fara að sýna hlýju og alúð ásamt því að læra að taka tillit til hvers annars. Þó 

félagsleg hugsun barna sé ófullkomin, þá þroskast hún örar við það að fá reynslu við 

félagslegar aðstæður (Barrett og Buchanan-Barrow, 2005).  

Lillian Katz gerir greinarmun á viðhorfum og innræti, en hún segir að viðhorf sé 

tilkomið vegna ákveðinna skoðana á meðan innrætið endurspeglar þessar skoðanir í 

hegðun (Dowling, 2005). Það er hægt að hafa bæði jákvæð og neikvæð viðhorf gagnvart 

einhverju án þess að sýna það í verki. Katz segir að ekki sé gert ráð fyrir því að ung börn 

hafi viðhorf þar sem þau eru of ung til þess að hugsa rökrétt. Samt sem áður er vitað að 

heilinn í ungum börnum getur verið mjög áhrifagjarn og móttækilegur sem gefur til kynna 

að trú, viðhorf og innræti mótast strax frá fæðingu. Viðhorf barna til fatlaðra barna er 

mikilvægur þáttur þegar kemur að því að stuðla að þátttöku þeirra inni í almennum bekk og 

öðrum félagslegum athöfnum (de Laat, Freriksen og Vervloed, 2013). Í Bandaríkjunum var 

gerð rannsókn á viðhorfum bandarískra barna til innflytjenda þar sem  þátttakendur voru 

börn á aldrinum 5-11 ára (Brown, 2001). Meirihluti barnanna héldu fast í bandarísku 

sjálfsmynd sína en voru samt sem áður flest fylgjandi löglegum innflytjendum, eða um 

97%. Hlutfall barnanna sem voru á móti ólöglegum innflytjendum var 82%, en sum voru 

þeirrar skoðunar að ólöglegir innflytjendur mættu vera í landinu svo framarlega sem þeir 

héldust í vinnu, en sum barnanna vildu senda þá beint í fangelsi. Jákvæð viðhorf til 

innflytjenda voru því ríkjandi, en neikvæðu viðhorfin komu áberandi mest fram hjá þeim 

börnum sem höfðu mjög sterka sjálfsmynd sem Bandaríkjamenn. 

Þegar börn hafa jákvæð viðhorf gagnvart jafnöldrum sínum er líklegra en ekki að 

það greiði fyrir þátttöku allra barna, en neikvæð viðhorf gætu hins vegar hindrað þátttöku 

þeirra (de Laat, Freriksen og Vervloed, 2013). Börn á leikskólaaldri hafa oft tilhneigingu til 

þess að velja sér leikfélaga sem líkist þeim og eiga það til að horfa neikvæðum augum á þá 

sem eru öðruvísi en þau (Hong, Kwon og Jeon, 2013). Þrátt fyrir það er þessi aldur talinn 

hvað mest sveigjanlegur er kemur að því að móta viðhorf. Þegar börn fara að móta sjálfið 
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fara þau smám saman að gera sér grein fyrir því hvernig aðrir sjá þau (Dowling, 2005). Þau 

fá ekki nógu góða yfirsýn á sjálfsvirðingu sína fyrr en í kringum sex ára aldurinn, en fyrri 

reynsla þeirra leggur grundvöllinn að því hvernig þau dæma sjálf sig. Gert er ráð fyrir að 

sjálfsálit barna hafi áhrif á viðhorf þeirra gagnvart fötluðum jafnöldrum sínum, því meira 

sjálfsálit því betri viðhorf (de Laat, Freriksen og Vervloed, 2013).  

Þar sem þroski ungra barna er í sífelldri mótun og þau opin fyrir nýjungum er 

upplagt að innleiða jákvæð viðhorf þeirra til fjölbreytileikans. Það er því í verkahring 

barnabókarinnar að koma þessum skilaboðum áleiðis til barnanna, með skemmtilegri og 

spennandi myndskreyttri sögu um þann fjölbreytileika sem finnst á leikskólanum sem og 

annars staðar í samfélaginu. 

 Með barnabókinni er markmiðið að koma á jákvæðum viðhorfum barna til 

fjölbreytileikans sem getur birst þeim á degi hverjum í leikskólanum jafnt sem annars 

staðar. Stefnan með henni er að berjast gegn fordómum og neikvæðum viðhorfum sem geta 

sprottið upp hjá börnum út frá því umhverfi sem þau búa í. Börn eru yfirleitt sveigjanleg í 

hugsun og þar af leiðandi móttækilegri og opnari fyrir nýjum og breyttum viðhorfum. Þess 

vegna er upplagt að nýta tækifærið og koma með bók sem er bæði skemmtileg og fræðandi 

og sem mögulega skilar góðum boðskap um mikilvægi fjölbreytileikans og það að hann 

eigi fullan rétt á sér.  
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5 Fötlunarfræði og mismunandi sjónarhorn fötlunar 

Fötlunarfræði kom upp á yfirborðið á níunda áratugnum og er því ein yngsta fræðigreinin 

sem fyrirfinnst í hinu alþjóðlega fræðasamfélagi (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Fötlunarfræði er þverfagleg grein sem samanstendur af hinum ýmsu fræðigreinum, svo 

sem félagsfræði, mannfræði, sálfræði, menningarfræði, menntunarfræði og fleirum 

(Rannveig Traustadóttir, 2003). Fyrir tíma fötlunarfræðinnar gat reynst erfitt að finna gögn 

sem höfðu að geyma upplýsingar um fatlað fólk og fatlanir almennt. Ástæðan fyrir því var 

að þessi gögn voru ekki til á einum ákveðnum stað heldur voru þau á víð og dreif um aðrar 

fræðigreinar. Á þeim stutta tíma sem fötlunarfræði hefur verið talin sem fræðigrein hefur 

hún þróast og dafnað hratt og áhugi á henni hefur aukist til muna (Rannveig Traustadóttir, 

2006).  

Frá upphafi hefur fötlunarfræðin stuðlað að því að fatlað fólk hafi fullan rétt til 

þátttöku í samfélaginu og að koma í veg fyrir að fólk einangrist á stofnunum og frá 

venjulegu lífi (Rannveig Traustadóttir, 2003). Fræðigreinin er því mikið til byggð á nálgun 

við daglegt líf og baráttu fatlaðs fólks. Áherslumun er að finna innan fötlunarfræðinnar þar 

sem fræðilegu sjónarhornin eru nokkur (Rannveig Traustadóttir, 2006). Í Bretlandi, á 

Norðurlöndunum og víða í Evrópu eru félagsvísindalegar áherslur ríkjandi á meðan 

Bandaríkjamenn aðhyllast hugvísindi innan fræðigreinarinnar. Önnur nálgun er sú 

hefðbundna sem tengd er við læknisfræðina (Rannveig Traustadóttir, 2003). Hér fyrir 

neðan verður gerð grein fyrir þessum ólíku sjónarhornum á fötlun. 

5.1 Læknisfræðilegt sjónarhorn 

Hin læknisfræðilegu sjónarhorn á fötlun voru ríkjandi á vesturlöndum meginhluta 20. 

aldarinnar (Rannveig Traustadóttir, 2003). Þau byggja í grunninn á heilsufræðilegum og 

læknisfræðilegum skilningi, þar sem fötlun er álitin vera andstæða þess sem talið er vera 

eðlilegt og heilbrigt. Það má meðal annars rekja þetta sjónarhorn til félagsfræðingsins 

Talcott Parson, en það birtist í skrifum hans um miðja síðstu öld (Rannveig Traustadóttir, 

2006). Auk þess að vera ríkjandi sjónarhorn innan heilbrigðisgeirans þá hefur hið 

læknisfræðilega sjónarhorn einnig haft mikil áhrif á aðrar fræðigreinar, til dæmis innan 

félagsvísinda og menntunarfræða. Þannig hefur þetta sjónarhorn mótað skilning á veruleika 

fatlaðs fólks. 



20 

„Hin læknisfræðilega nálgun felst í því að greina líkamleg eða andleg afbrigði eða 

skerðingar og veita ráðgjöf um kennslu, meðferð, lækningu, endurhæfingu eða umönnun. 

Fötlunin er álitin persónulegur harmleikur í lífi viðkomandi manneskju og skerðingin talin 

uppspretta allra erfiðleika hennar“ (Rannveig Traustadóttir, 2006, bls. 24). Þetta sjónarhorn 

hefur víða verið grundvallarsjónarmið fagfólks sem kemur að málefnum fatlaðs fólks, 

almennings og haft áhrif á sjálfsmynd fatlaðs fólks. Læknisfræðilegt sjónarhorn miðar að 

því að beita meðferðum sem hafa það markmið að útrýma eða draga úr einkennum 

sjúkdómsins, finna orsakir hans og finna upp á nýjum meðferðarúrræðum (French og 

Swain, 2008). Hin nýja fötlunarfræði hefur gagnrýnt hið læknisfræðilega sjónarhorn fyrir 

að líta svo á að skerðingin skapi öll vandamál fatlaðs fólks. Hún segir að skerðingin geti 

ekki ein og sér skýrt erfiðleika og hindranir í lífi þeirra. Hið félagslega umhverfi fatlaðs 

fólks eigi ekki síður þátt í að skapa fötlunina með því að leggja ýmsar hindranir fyrir.  

5.2 Félagsleg sjónarhorn 

Á seinni hluta síðustu aldar fór að bera á nýjum sjónarmiðum í málefnum fatlaðs fólks sem 

kepptu við hin læknisfræðilegu og líffræðilegu sjónarmið (Margrét Margeirsdóttir, 2001). 

Farið var að leggja áherslu á að uppeldi, umhverfi og ytri aðstæður mótuðu einstaklinginn. 

Þessi sjónarmið komu frá félagsvísindum, uppeldisfræði og sálfræði.  

Félagsleg sjónhorn benda á að hindranir í umhverfinu valdi í raun stórum hluta 

fötlunar einstaklingsins (Rannveig Traustadóttir, 2003). Breska félagslega líkanið um 

fötlun gengur út frá því að samfélagið fatli fólk vegna þess að það sé undirokað af öðrum í 

samfélaginu. Skerðing og fötlun sé alls ekki það sama heldur skapist fötlunin vegna 

félagslegra hindrana sem takmarka möguleika fólks með skerðingar. Líkanið hafnar því 

viðteknum hugmyndum um að skerðing orsaki fötlun. Samtök fatlaðs fólks í Bretlandi (e. 

Union of the Physically Impaired Against Segregation, UPIAS) komu upphaflega með 

þessa hugmynd árið 1976. Breska félagslega líkanið hefur breytt sjálfsmynd fatlaðs fólks, 

því það þarf ekki að líta á hindranirnar og erfiðleikana sem það upplifir í samfélaginu sem 

afleiðingar skerðingarinnar einnar og sér, heldur sem afleiðingar af félagslegum tengslum 

þeirra við þá sem hafa ekki skerðingar (Rannveig Traustadóttir, 2003). Hinar hefðbundnu 

hugmyndir valdi undirokum og ráði örlögum fólks með skerðingar. Breska félagslega 

líkanið hefur verið mikið gagnrýnt, meðal annars á þeim forsendum að ekki sé tekið 

nægilegt tillit til allra skerðinga (Rannveig Traustadóttir, 2006). Hér er aðallega átt við fólk 

með þroskahömlun, geðræna erfiðleika og heyrnarskerðingu. Tom Shakespeare kemur með 



21 

sína gagnrýni á breska félagslega líkanið en að hans mati er það stórgallað og þar af 

leiðandi ekki nothæft (Shakespeare, 2006). Hann setur til dæmis spurningarmerki við þá 

miklu aðgreiningu sem gerð er á milli fötlunar og skerðingar. Carol Thomas gagnrýnir 

þröngan skilning líkansins á fötlun en hún vill að meiri áhersla sé lögð á að fötlun sé 

afleiðing tengsla umhverfis og fólks með skerðingar (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

Jafnframt hefur verið gagnrýnt að félagslega módelið sé einsleitt, byggt út frá reynslu 

höfunda þess og taki því ekki tillit til reynslu ólíkra hópa fatlaðs fólks. 

Norræna tengslasjónarhornið á fötlun og breska félagslega líkanið gagnrýna bæði 

hið læknisfræðilega sjónarhorn og eru í raun í andstöðu við það (Rannveig Traustadóttir, 

2006). Á Norðurlöndum er ekki ríkjandi einn sameiginlegur skilningur á fötlun en hinn 

norski Jan Tøssebro telur að þar megi finna sameiginlegar hugmyndir með áherslu á 

hvernig hin fatlaði einstaklingur tengist umhverfi sínu. Skilningur á fötlun á Norðurlöndum 

sé um margt sameiginlegur og því megi tala um sameiginlega nálgun  norræna 

tengslasjónarhornsins á fötlun (e. Nordic relational approach to disability). Tøssebro telur 

upp þrjú meginatriði í hinni norrænu tengslanálgun. Í fyrsta lagi skapist fötlun vegna þess 

að umhverfið er í misræmi við einstaklinginn, það er að segja það kemur ekki til móts við 

hinn stóra og fjölbreyttra hóp fatlaðs fólks (Shakespeare, 2006). Sem dæmi þá er 

heyrnarlaus ekki fatlaður í umhverfi þar sem allir tala táknmál. Í öðru lagi er fötlun 

aðstæðubundin, það er að segja að í sumum aðstæðum myndi fatlaður einstaklingur ekki 

teljast vera fatlaður. Dæmi um þetta má nefna að blindur maður er ekki fatlaður þegar hann 

talar í síma. Í þriðja lagi er fötlun afstæð, einskonar samfella. Handahófskenndar 

skilgreiningar sem vísa til skerðingar eru óviðeigandi. Tøssebro telur að 

tengslahugmyndirnar megi finna víða á Norðurlöndum í stefnumótandi opinberum gögum, 

allt frá 1980 (Rannveig Traustadóttir, 2006). Þegar kemur að því að ákvarða þjónustu eða 

bætur fatlaðs fólks þá snýst dæmið hins vegar við og hið læknisfræðilega sjónarhorn og 

krafa um greiningar á þessum forsendum verði alls ráðandi. Jafnframt eigi margir 

fræðimenn sem vinna samkvæmt tengslaskilningum erfitt með að víkja frá sjónarhorni 

læknisfræði í stað þess að horfa á umhverfistengsl.  

Minnihlutasjónarhornið er félagslegt sjónarhorn og á rætur sínar að rekja til 

Bandaríkjanna og snýst um baráttu fatlaðs fólks fyrir jöfnum rétti í samfélaginu, sjálfstæðu 

lífi og lokun stofnanna (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín 

Björnsdóttir, 2013). Aðal áhersla minnihlutasjónarmiðsins er að andlegt og líkamlegt 
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atgervi eigi stóran þátt í því að búa til hindranir fyrir fatlað fólk. Formælendur þessa 

sjónarmiðs vilja meina að í samfélaginu megi finna fordóma gagnvart fötluðu fólki sem er 

tilkomið vegna þess að samfélagið styðst einungis við hæfni og getu ófatlaðs fólks og þar 

af leiðandi þarfir þeirra. Það má því túlka það þannig að það teljist eðlilegt að vera 

ófatlaður og óeðlilegt að vera fatlaður. Minnihlutasjónarhornið hefur verið gagnrýnt að því 

leyti að það leggi of mikla áherslu á hreyfihamlaða einstaklinga og aðgengi. Líkt og önnur 

félagsleg sjónarhorn leggur minnihlutasjónarmiðið áherslu á að fatlað fólk sé stolt af sjálfu 

sér og leggi sig fram við að berjast fyrir réttindum sínum.  

Þessi félagslegu sjónarhorn eru þau sem lögð er áhersla á í barnabókinni. Með 

henni er markmiðið að vekja athygli á því að þú sem einstaklingur getur lagt þitt að 

mörkum við að stuðla að virkni, jafnrétti og aðlagað aðstæður að sérþörfum einstaklinga 

hverju sinni svo fötlun þeirra hamli þeim sem minnst. Dæmi um félagslegt sjónarhorn í 

barnabókinni er þegar Andri, Mía og Birgitta ætla að fara að spila á spil.  Þá biður Mía 

leikskólakennarann um að fá stóru spilin þar sem Andri er verulega sjónskertur. Með þessu 

er hún að aðlaga aðstæður að Andra og í kjölfarið kemur fötlun hans ekki í veg fyrir að 

hann geti tekið þátt. Leiða má líkur að því að ef Mía hefði ekki beðið um stóru spilin og 

bara notað venjuleg spil, þá hefði Andri átt erfitt með að taka þátt án aðstoðar.  
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6 Fjölmenning 

Fjölmenning er menning ákveðins hóps sem inniheldur fólk af ólíkum uppruna og þjóðerni 

sem hefur mismunandi menningarlegan bakgrunn (Guðrún Pétursdóttir, 2003). 

Bhikhu Parekh er prófessor í stjórnmálafræði sem einnig er höfundur á sviði 

fjölmenningarfræða (Hanna Ragnarsdóttir, 2007). Hann segir að nútíma 

fjölmenningarsamfélag samanstandi af þremur þáttum. Fyrst ber að nefna að þó svo fólk 

búi við sameiginlega menningu þá getur það þróað með sér ólíkar skoðanir og lifir þar af 

leiðandi mismunandi lífsstíl. Í öðru lagi getur fólk innan samfélagsins reynt að breyta 

menningunni sökum þess að þau eru gagnrýnin á meginreglur og gildi sem þar ríkja. Í 

þriðja og síðasta lagi finnast minnihlutahópar í flestum samfélögum. Hugtakið 

fjölmenningarsamfélag er yfirleitt notað þar sem alla þessa þrjá þætti er að finna (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2007). 

 Undanfarin ár hefur sprottið upp töluverð umræða um áskoranir sem fólk í 

nútímasamfélögum hefur þurft að mæta (Hanna Ragnarsdóttir og Hildur Blöndal, 2010). 

Þessar áskoranir eru til að mynda réttindi minnihlutahópa, sameiginleg réttindi hópa, 

menntun, hvernig þvermenningarlegum samskiptum sé best háttað og fleira, en allt tengist 

þetta fjölmenningarsamfélagi.  

 Á Íslandi sem og í nágrannalöndum okkar hefur fjölbreytileikinn farið vaxandi og 

hefur í kjölfarið orðið að nýju fræðasviði með rannsóknum sem lúta meðal annars að 

reynslu innflytjenda, tvítyngi, samskiptum, skólaþróun og fleiru (Hanna Ragnarsdóttir, 

2007). Fjölmenningarfræði, sem fræðasvið, er að mestu tilkomið vegna spurninga sem 

snúa til að mynda að fjölmenningarsamfélagi, samfélagsgerð þess, lífi og stöðu 

einstaklinga í fjölmenningarsamfélagi ásamt því að finna leiðir til að koma á jafnrétti 

einstaklinga og hópa og þar af leiðandi stuðla að félagslegu réttlæti. Fjölmenning á Íslandi 

gefur til kynna markverðar þjóðfélagsbreytingar (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2007). 

Fjölmenningu má rekja til hnattvæðingarinnar þar sem afurðir og fjármagn haldast ekki 

innan þjóðríkjanna, aukinna ferðalaga ásamt fólksflutningum sem færst hafa í aukana. Í 

kjölfar þessara fólksflutninga hefur einstaklingum með erlendan uppruna fjölgað á Íslandi. 

Frá árinu 2007-2015 hefur erlendum ríkisborgurum á Íslandi fjölgað um 5.731 og eru 

24.294 árið 2015 (Hagstofa Íslands, e.d.). Mikilvægt er þó að gera sér grein fyrir því að þó 
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svo að innflytjendum á Íslandi hafi fjölgað ört að þá hafa þeir ávallt verið hluti af íslensku 

samfélagi (Kristín Harðardóttir, Kristín Loftsdóttir og Unnur Dís Skaptadóttir. 2007). 

 Barnabókin á að gera börnum grein fyrir þeim fjölbreytileika sem fyrirfinnst í 

nútíma fjölmenningarsamfélagi. Mikilvægt er að börn hafi skilning á að við erum jafn ólík 

og við erum mörg og að það sé ekkert athugavert við það. Með því að gera grein fyrir 

þessu er markmiðið að börn komi eins fram við alla og byggi ekki upp fordóma gagnvart 

þeim fjölbreytileika sem þau mæta á lífsleiðinni. 
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7 Skóli án aðgreiningar 

Salamanca yfirlýsingin var gefin út árið 1994, af fulltrúum 92 ríkisstjórna og 25 

alþjóðlegra samtaka, á ráðstefnu um menntun nemenda með sérþarfir sem haldin var í 

Salamanca á Spáni (Salamanca yfirlýsingin, 1994). Skóli án aðgreiningar (e. Inclusive 

school) er aðal áhersla yfirlýsingarinnar þar sem tekið er tillit til fjölbreytileika og sérþarfa 

hvers einstaklings. Samkvæmt yfirlýsingunni eiga einstaklingar með sérþarfir að hafa 

fullan aðgang að almennum skólum og fá þar viðeigandi stuðning svo þeir geti stundað 

námið eftir bestu getu. Mismunun í samfélaginu kemur einnig fram og áhersla er lögð á að 

vinna gegn henni, en í 2. grein yfirlýsingarinnar segir að: 

Almennir skólar séu virkasta aflið til að sigrast á hugarfari mismununar, móta 

umhverfi sem tekur fötluðum opnum örmum, móta þjóðfélag án aðgreiningar og 

koma á menntun öllum til handa; enn fremur megni þeir að veita þorra barna góða 

menntun og stuðli að skilvirkni menntakerfisins í heild og bæti, þegar til lengdar 

lætur, nýtingu fjármuna. (Salamanca yfirlýsingin, 1994) 

 

Líkt og í Salamanca yfirlýsingunni miðast Aðalnámskrá grunnskóla við að námið í skóla 

án aðgreiningar sé sniðið að þörfum hvers og eins og að allir nemendur hafi jöfn tækifæri 

til náms (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Virðing fyrir rétti allra nemenda til virkar 

þátttöku til náms er einkennandi fyrir skóla án aðgreiningar. Þetta styður við 17. grein laga 

um grunnskóla nr. 91/2008 þar sem segir að koma eigi til móts við nemendur í grunnskóla 

án aðgreiningar, burt séð frá líkamlegu eða andlegu atgervi þeirra (lög um grunnskóla, nr. 

91/2008). Þröng en jafnframt útbreidd og viðurkennd skilgreining á námi án aðgreiningar 

er að nemendur með sérþarfir fái kennslu inni í almennum bekk með ófötluðum jafnöldrum 

sínum, en ekki í sérkennslustofum (Westwood, 2013). Með þessu er vonast eftir því að 

nemendur með sérþarfir sem og aðrir öðlist meðal annars eftirfarandi kosti: 

 

 Betri undirbúning fyrir fullorðinsárin í samfélagi án aðgreiningar 

 Þróun til betri samskiptahæfni 

 Fleiri tækifæri til félagslegra samskipta og í kjölfarið átt auðvelfara með að eignast 

vini 

 Skilning, virðingu og viðurkenningu fyrir fjölbreytileikanum 

 Aukið sjálfstæði á öllum sviðum 
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Rannsóknir hafa sýnt að flestir þessara kosta skila sér í skólum sem halda vel utan um nám 

án aðgreiningar, en það getur þó ekki alltaf verið auðvelt að ná þeim fram. Þetta eru staðlar 

sem margir skólar eiga enn eftir á ná tökum á (Westwood, 2013).  

Í kaflanum Jafnrétti í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að skóli án aðgreiningar 

sé mikilvægur þáttur í skólastarfinu (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Með jafnréttismenntun 

er meðal annars markmiðið að allir fái jöfn tækifæri til að rækta hæfileika sína til þess að 

þroskast á eigin forsendum. Jafnréttismenntun miðar að því að gera börnum og unglingum 

grein fyrir aðstæðum sem kalla á mismunum sumra og forréttindi annarra. 

Fjölmenningarsamfélag er einnig eitt af viðfangsefnum jafnréttiskennslu auk áherslu á 

félagslega sjónarhornið á fötlun. 

Misjafnt getur verið hvernig fólk skilur hugtakið skóli án aðgreiningar (Dóra S. 

Bjarnason og Gretar L. Marinósson, 2007). Sumir líta svo á að með skóla án aðgreiningar 

sé verið að bregðast við sérþörfum barna á meðan aðrir líta á hugtakið sem hugmyndafræði 

byggða á siðrænum gildum. Jafnframt því er hugtakið einnig túlkað mismunandi á milli 

landa. Skóli án aðgreiningar snýst um ferlið og markmiðin, er partur af menningu og stjórn 

skólans og einkennist af aðgreinandi og samþættandi áhrifaþáttum. Lögð er áhersla á að 

nemendur stundi námið saman og í fjölbreyttum hópum.  

Ýmsir fræðimenn hafa fjallað um þróun menntakerfa í fjölmenningarsamfélagi 

(Hanna Ragnarsdóttir og Hildur Blöndal, 2010). Þeir telja að brýn nauðsyn sé á að breyta 

menntun á öllum skólastigum svo hún verði meira í samræmi við fjölbreytileika 

samfélagsins. Í kjölfarið gæti orðið til umfangsmeiri skilningur á samfélagi og menningu 

sem mun líklega leiða til þess að menntunin verði aðlöguð að þeim fjölbreyttu þörfum sem 

fyrirfinnast í fjölmenningarsamfélagi. Ein af hugmyndum fræðimannsins Sergiovannis er 

að mikilvægt sé að skólar hafi tilgang þar sem allir innan hans tileinki sér sameiginlegt 

gildismat, séu sammála um þá hugmyndafræði sem þar ríkir sem og sýni hvert öðru 

gagnkvæma virðingu. Ryan og Gundara eru fræðimenn sem halda því fram að þar sem 

fjölbreytta hópa nemenda og kennara er að finna sé mikilvægt að stjórnendur og aðrir hafi 

umfangsmikla og góða þekkingu á því sem tengist minnihlutahópum.  

Fjölmenningarleg kennsla er: „Sameiginlegur lærdómur fólks af mismunandi 

þjóðerni, fólks með mismunandi menningarlegan- og trúarlegan uppruna, fólks með 

mismunandi hæfni og ólíka getu á mismunandi sviðum“ (Guðrún Pétursdóttir, 2003, bls. 

11). Fjölmenningarleg kennsla felst í því að allir nemendur hafi jöfn tækifæri til náms óháð 
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samfélagslegri stöðu þeirra (Banks og Banks, 2000). Líkt og fram hefur komið eru fatlaðir 

flokkaðir sem minnihlutahópur í flestum samfélögum. Með hugtakinu fötlun er átt við 

einhverskonar skerðingu sem bundin er við ákveðinn líkamshluta eða líffæri (Banks og 

Banks, 2000). Þar af leiðandi geta fötluð börn ekki alltaf framkvæmt það sama og ófötluð 

börn geta framkvæmt. Samt sem áður telst einstaklingur ekki vera fatlaður nema skerðing 

hans hafi áhrif á félagsfærni, getu til náms, persónulegt líf og fleira.  

Skóli sem tekur mið af sérþörfum einstaklinga er líklegri til þess að geta boðið upp 

á skipulagðara nám þar sem komið er til móts við þarfir hvers og eins (Hafdís 

Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010). Dæmi um þetta er að nemendur sem eru af 

erlendu bergi brotnir og þar af leiðandi ekki með íslensku sem móðurmál, þurfa stuðning í 

námi þegar þeir byrja í skólanum svo þeir geti verið sem mest inni í almennum bekk. 

Slíkur skóli aðlagar sig að nemendunum, setur fram markmið og finnur leiðir svo að þeir 

nemendur séu líklegri til að ná markmiðum aðalnámskrár. Þó mætti ætla að aðal 

ávinningurinn sé að með þessu er líklegra að áhugi, virkni, þátttaka nemenda og hvatning 

til náms aukist. Það ber þó að hafa í huga að þótt ætlast sé til þess að allt nám sé án 

aðgreiningar að þá kemur oft upp sú staða þar sem bjóða þarf upp á einstaklingskennslu 

eða kennslu í litlum hópum. Þessi úrræði eiga þó að vera sveigjanleg og þau ber að nota í 

stuttan tíma. 

 Fjölbreytileiki, mannréttindi og virðing eru lykilhugtök þegar það kemur að 

menntun í fjölmenningarsamfélagi (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010). Í 

þeim skólum sem leggja áherslu á þessa þætti er horft á fjölbreytileikann sem tækifæri til 

öflugs skólastarfs þar sem allir fá að njóta sín á þeirra eigin forsendum. 
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8 Niðurlag 

Barnabókmenntir geta stuðlað að því að auka skilning barna á fjölbreytileika fólks, þar á 

meðal fólks með fötlun, innflytjenda og annarra minnihlutahópa. Viðhorf eru talin vera 

lykillinn að því að ná fram jafnrétti, þar sem þau birtast oft í hegðun fólks gagnvart 

einstaklingum og minnihlutahópum. Talið er að neikvæð viðhorf eigi auðvelt með að sitja í 

fólki og því er mikilvægt að snemma á lífsleiðinni sé börnum gerð grein fyrir þeim 

fjölbreytileika sem finnst í samfélaginu og stuðlað að því að þau þrói með sér jákvæð 

viðhorf gagnvart þeim. Vitundarvakning gagnvart fjölbreytileikanum er því mikilvæg, en 

með henni er líklegra að koma á jákvæðari mótun og breytingum á viðhorfi fólks til 

minnihlutahópa. Félagsleg hugsun barna er ekki fullmótuð en þroskast hraðar við 

félagslegar aðstæður. Eftir því sem barnið eldist verða félagsleg samskipti þess betri og það 

fer að sýna tillitsemi, hlýju og alúð. Talið er að sjálfsálit barna spili stórt hlutverk í að móta 

viðhorf þeirra, þar á meðal gegn jafnöldrum sínum sem tilheyra minnihlutahópum. Því 

meira sjálfsálit því betra viðhorf. Með jákvæðum viðhorfum er líklegra að börnin 

samþykki þá sem þau telja vera öðruvísi og greiði því leið þeirra í átt að jafnri þátttöku í 

samfélaginu. Oftar en ekki hafa börn sveigjanlega hugsun og þar af leiðandi eru þau oft 

móttækilegri og opnari fyrir nýjum og breyttum viðhorfum. 

Allir eiga rétt á að búa við jafnrétti og virðingu. Samkvæmt 

mannréttindasáttmálanum eiga allir að hafa jafnan rétt í lífinu, meðal annars hvað varðar 

virkni í samfélaginu, svo sem í leik, starfi, menntun eða öðru. Þetta á við um alla 

einstaklinga, hvort sem um ræðir fullorðna, börn, ófatlaða, fatlaða, innflytjendur eða aðra 

minnihlutahópa. Minnihlutahópar finnast í flestum samfélögum nú til dags sem getur leitt 

til ákveðinna áskorana er varðar réttindi þeirra, en Mannréttindasáttmálinn segir að allir 

eigi að hafa jafnan rétt í samfélaginu. Félagslega sjónarhornið á fötlun miðar hins vegar að 

því að samfélagið eigi í raun stóran þátt í að minnka virkni einstaklinga í samfélaginu með 

hinum og þessum hindrunum. Togstreita getur því myndast á milli þess sem fólk á rétt á og 

þess sem það fær í raun og veru, þar sem samfélagið er oft ekki að kom til móts við réttindi 

þeirra. Vitað er að fötlun stafar í grunninn yfirleitt af læknisfræðilegum orsökum en ef 

samfélagið mætir ekki þörfum einstaklinga þá verða þeir oftar en ekki meira fatlaðir en 

þyrfti að vera.  
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Skóli án aðgreiningar tekur mið af jafnrétti einstaklinga þar sem fjölbreytileiki og 

sérþarfir þeirra eru nú viðurkenndur hluti af skólastarfinu. Með stefnunni skóli án 

aðgreiningar er markmiðið að allir fái að stunda nám sitt saman, en það getur stuðlað að 

auknu sjálfstæði, samskiptahæfni, félagshæfni og jákvæðum viðhorfum einstaklinga 

gagnvart hver öðrum. Í fjölmenningarsamfélagi koma fram fjölbreyttar þarfir einstaklinga 

sem skóli án aðgreiningar skal taka mið af, en með því getur skólinn boðið upp á 

skipulagðara nám sem kemur til móts við þarfir hvers og eins þar sem allir fá að njóta sín á 

eigin forsendum.  

Eins og áður hefur komið fram er markmið barnabókarinnar að ýta undir jákvæð 

viðhorf barna til fjölbreytileikans og gera þeim grein fyrir að við erum ólík en samt eins. 

Mikilvægt er að þau átti sig á að nauðsynlegt er að aðlaga aðstæður að þeim sem þurfa 

hverju sinni. Með því að gera það eru þau að veita ólíkum einstaklingum tækifæri til 

þátttöku til jafns við aðra, sem eru þeirra réttindi. Það er ósk höfunda að í framtíðinni verði 

jákvæð viðhorf og meðvitund gagnvart fjölbreytileikanum meira áberandi í samfélaginu. 

Enn og aftur viljum við minna þig á, lesandi góður, að þú sem einstaklingur getur lagt þitt 

að mörkum til þess að stuðla að virkni, jafnrétti og aðlagað aðstæður að sérþörfum ólíkra 

einstaklinga þegar við á. 
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Lokaorð 

Með greinargerð þessari höfum við leitast eftir því að gera grein fyrir verkefni okkar til 

BA-prófs í þroskaþjálfafræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Kveikjan að þessu 

verkefni var tvennskonar, annars vegar áhugi okkar á vinnu með börnum og hins vegar er 

að okkar mati skortur á fræðslu fyrir börn hvað varðar fjölbreytileika samfélagsins. 

Greinargerð þessi á upplýsa lesendur um af hverju við ákváðum leggja í þá vinnu að gera 

barnabók og hvaða fræðilegu þættir liggja þar að baki. Þess vegna höfðum við það að 

markmiði að gera góða samantekt eftir hvern kafla ásamt því að tengja hann við söguna í 

barnabókinni okkar, en með því teljum við að lesendur fái betri skilning og tengingu við 

bókina sem og vinnu okkar. Vinnan við verkefnið hefur verið afar skemmtileg og 

lærdómsrík, sem mun án efa nýtast okkur sem gott veganesti út í framtíðarstarfið sem 

þroskaþjálfar. Vonandi mun þessi bók verða til gagns og vekja áhuga hjá kennurum og 

foreldrum til þess að notast við hana, bæði til skemmtunar og fræðslu. 
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