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Ágrip		

Draumasamfélagið	er	lokaverkefni	til	B.A.	gráðu	í	þroskaþjálfafræði	við	Háskóla	Íslands.	

Verkefni	þetta	er	tvíþætt,	annars	vegar	vefsíða	með	fræðsluefni	um	margbreytileikann	

sem	að	stuðla	á	að	viðhorfsbreytingu	og	hins	vegar	er	það	fræðilegur	grunnur	verkefnisins	

sem	settur	er	fram	í	greinargerð	þessari.	Tilgangur	verkefnisins	er	að	stuðla	að	
viðhorfsbreytingum	innan	samfélagsins	í	garð	fatlaðs	fólks,	þar	sem	fatlað	fólk	er	einn	af	

jaðarhópum	samfélagsins	sem	verður	oft	fyrir	margvíslegum	hindrunum.	Samkvæmt	8.	gr.	

samnings	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	fatlaðs	fólks	(2007)	ber	aðildaríkjum	meðal	
annars	að	gera	viðeigandi	ráðstafanir	sem	stuðla	að	vitundarvakningu	á	öllum	sviðum	

samfélagsins	til	þess	að	vinna	gegn	staðalímyndum	og	fordómum	í	garð	fatlaðs	fólks.	

Undirrituðum	ríkjum	ber	að	stuðla	að	eflingu	fræðslu	sem	lýtur	að	vitundarvakningu	um	
fatlað	fólk	og	réttindi	þess,	hún	skal	fara	fram	á	öllum	skólastigum.	Því	var	ákveðið	að	búa	
til	fræðsluefni	fyrir	börn	í	fjórða	bekk	í	grunnskólum	landsins	en	þá	byrja	börn	að	bera	sig	

saman	hvert	við	annað.	Fræðsluefnið	er	hugsað	sem	hluti	af	samfélagsfræðigreinum,	sem	

viðbót	við	fræðslu	um	mannréttindi,	jafnrétti	og	sjálfbærni	sem	eru	grunnstoðir	
aðalnámskrár.	Undir	samfélagsgreinar	fellur	kennsla	um	jafnréttismál,	þjóðfélagsfræði	og	

siðfræði	en	fræðsluefnið	snýr	að	þessum	hlutum.	Í	verkefninu	er	lögð	áhersla	á	samfélag	
fyrir	alla	og	mannréttindi	og	er	greinagerðin	sá	fræðilegi	grunnur	sem	vefsíðan	byggir	á.		Á	
vefsíðunni	er	umfjöllun	um	samskipti,	aðgengi	og	fjölbreytileika	sérstaklega	dregin	fram	

með	hliðsjón	af	hugmyndafræðinni	um	samfélag	fyrir	alla.	Fræðsluefnið	á	vefsíðunni	er	
sett	fram	í	formi	mynda,	texta,	myndbands	og	myndasögu	svo	efnið	sé	aðgengilegt	

börnum	og	veki	athygli	og	áhuga.	Mikilvægt	er	að	börn	séu	meðvituð	um	margbreytileika	

þess	samfélags	sem	þau	lifa	og	hrærast	í.	Verkefnið	er	gert	til	að	stuðla	að	
viðhorfsbreytingum	til	fatlaðs	fólks	og	auka	skilning	á	fjölbreytileika	samfélagsins.	Slóðin	á	

vefsíðuna	Draumasamfélagið	er	http://thordis17.wix.com/draumasamfelag	og	
aðgangsorð	að	flipanum	„Fyrir	starfsfólk“	er	kennari.	
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Formáli	

Verkefnið	er	tíu	eininga	lokaverkefni	til	B.A.	gráðu	í	þroskaþjálfafræðum	við	
Menntavísindasvið	Háskóla	Íslands	haustið	2015.	Verkefnið	var	unnið	undir	leiðsögn	Önnu	

Bjarkar	Sverrisdóttur,	doktorsnema	við	þroskaþjálfafræði	og	kennara	við	

Menntavísindasvið	Háskóla	Íslands.	Henni	viljum	við	þakka	góða	leiðsögn	og	ánægjulegt	
samstarf.	Einnig	viljum	við	þakka	Arnari	Helga	Ágústssyni	fyrir	aðstoð	við	hljóð	í	

myndbandi	og	afnot	af	tölvubúnaði.	Sérstakar	þakkir	færum	við	svo	hvor	annarri	fyrir	

virkilega	skemmtilegt	og	lærdómsríkt	samstarf.		

Við	höfum	kynnt	okkur	Siðareglur	Háskóla	Íslands	(2003,	7.	nóvember)	og	fylgt	þeim	

samkvæmt	bestu	vitund.	Við	vísum	til	alls	efnis	sem	við	höfum	sótt	til	annarra	eða	fyrri	

eigin	verka,	hvort	sem	um	er	að	ræða	ábendingar,	myndir,	efni	eða	orðalag.	Við	þökkum	
öllum	sem	lagt	hafa	okkur	lið	með	einum	eða	öðrum	hætti	en	berum	sjálfar	ábyrgð	á	því	

sem	missagt	kann	að	vera.	Þetta	staðfestum	við	með	undirskrift	okkar.	

	

Reykjavík,	____.__________________	20__	

		

_________________________________			 _________________________________	

_________________________________	
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1 Inngangur	

Draumasamfélagið	er	10	eininga	verkefni	til	B.A.	gráðu	í	þroskaþjálfafræðum	við	

Menntavísindasvið	Háskóla	Íslands.	Það	er	ekki	hefðbundin	fræðiritgerð	heldur	

fræðsluefni	um	margbreytileika	samfélagsins.	Verkefnið	er	tvíþætt,	annars	vegar	vefsíða	

sem	inniheldur	fræðsluefni	fyrir	nemendur	í	4.	bekk	og	hins	vegar	greinargerð	sem	
endurspeglar	þá	hugmyndafræði	og	fræðilega	grunn	sem	við	nýttum	okkur	við	gerð	

fræðsluefnisins.	 

Áhugi	á	að	velja	þetta	viðfangsefni	kviknaði	út	frá	umræðu	í	náminu	um	

margbreytileika	samfélagsins.	Okkur	fannst	brýnt	að	útbúa	fræðsluefni	sem	stuðlaði	að	

viðhorfsbreytingu	til	margbreytileikans	þá	sérstaklega	til	fatlaðs	fólks.	Börn	eru	
móttækileg	fyrir	nýjum	upplýsingum	og	því	teljum	við	að	gott	sé	að	vinna	að	

viðhorfsbreytingum	hjá	þeim.	Markmið	okkar	með	fræðsluefninu	er	að	viðhorfsbreyting	
til	fatlaðs	fólks	verði	meiri	í	samfélaginu	líkt	og	fram	í	kemur	í	8.	gr.	samnings	Sameinuðu	
þjóðanna	um	réttindi	fatlaðs	fólks	(2007).	Þá	teljum	við	að	ef	börn	læra	að	líta	á	fatlað	fólk	

fyrst	og	fremst	sem	fólk	sem	samfélagið	fatlar,	þá	munu	börnin	koma	þeirra	viðhorfum	
áfram	til	foreldra	sinna,	vina	og	seinna	meir	til	sinna	eigin	barna.	 

Fræðsluefnið	er	viðbót	við	þá	flóru	sem	fyrir	er	í	samfélagsfræðigreinum	þar	sem	þær	

fjalla	meðal	annars	um	jafnrétti,	þjóðfélagsfræði,	samfélagsfræði	og	siðfræði.	Efnið	
inniheldur	myndband,	myndasögu	og	leiðbeiningar	að	verkefnum	sem	starfsmenn	geta	

unnið	að	með	nemendum	sínum.	Allt	efnið	er	aðgengilegt	á	einni	vefsíðu.	Fræðsluefnið	
hefur	það	að	markmiði	að	nemendur	geti	sett	sig	í	spor	annarra	og	efla	meðvitund	

nemenda	um	margbreytileikann	í	þeirra	samfélagi.	Þessi	vitund	er	nauðsynleg	í	ört	

stækkandi	margbreytilegu	samfélagi	líkt	og	Ísland	er	í	dag.	

Í	greinargerðinni	og	fræðsluefninu	munum	við	nota	orðalagið	„fatlað	fólk“,	þar	sem	

við	fylgjum	félagslegum	sjónarhornum	þar	sem	áherslan	er	á	það	orðalag	en	ekki	„fólk	

með	fötlun“	(Rannveig	Traustadóttir,	2003).	Með	því	að	nota	orðalagið	„fatlað	fólk“	er	

lögð	áhersla	á	að	fötlun	einstaklingsins	sé	vegna	samfélagslegra	hindrana	og	

einstaklingurinn	fatlast	af	umhverfinu.	Orðalagið	„fólk	með	fötlun“	er	talið	vera	úrelt	sýn	
út	frá	læknisfræðilega	sjónarhorninu	þar	sem	samfélagslegar	hindranir	geta	ekki	búið	

innra	með	fólki.	

Uppbygging	greinargerðarinnar	er	þannig	háttað	að	hún	skiptist	í	sex	meginkafla.	Í	

fyrsta	kafla	er	umfjöllun	um	þá	hugmyndarfræði	og	mismunandi	sjónarhorn	á	fötlun.	

Annar	kafli	fjallar	um	viðhorf	og	er	sjónum	beint	að	þeim	áhrifum	sem	stimplun	getur	haft	
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í	för	með	sér.	Í	þriðja	kafla	er	fjallað	um	samfélag	fyrir	alla	og	hvernig	sú	hugmyndafræði	

kemur	í	fyrir	í	lögum	og	reglugerðum.	Fjórði	kafli	fjallar	um	félagsþroska	barna	á	þeim	
aldri	sem	verkefnið	miðar	að.	Fimmti	og	sjötti	kafli	snúa	svo	að	verkefninu,	gerð	þess	og	

mögulegum	leiðum	til	áframhalds.	 	
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2 Fötlunarfræði	

Fræðigreinin	fötlunarfræði	er	grein	hérlendis	og	á	alþjóðavettvangi,	greinin	er	í	stöðugri	

þróun	(Rannveig,	2003).	Fræðigreinin	er	þverfagleg	og	tengist	mörgum	öðrum	

fræðigreinum.	Félagsvísindagreinar	eru	þar	mest	áberandi,	fræðigreinar	á	borð	við	

félagsfræði,	feminísk	fræði,	mannfræði,	menningarfræði,	menntunarfræði,	sálfræði	og	
fleiri	fræðigreinar.	Ný	orðræða	um	fötlun	sem	gagnrýnir	núverandi	orðræðu	er	eitt	af	því	

sem	fötlunarfræðin	felur	í	sér	auk	þess	að	vera	ný	fræðileg	nálgun	um	skilning	á	fötlun	og	

aðstæðum	sem	fatlað	fólk	upplifir.	Á	síðustu	tveimur	áratugum	hefur	fólk	með	ólíkar	
fatlanir	álitið	sig	tilheyra	sama	hópi.	Samhliða	því	hafa	verið	sett	fram	allsherjarlög	víðs	

vegar	um	heiminn	sem	eiga	að	tryggja	fötluðu	fólki	jafnrétti	og	sambærileg	lífskjör	og	

öðrum	þjóðfélagsþegnum.	Áður	en	fötlunarfræði	varð	til	sem	fræðigrein	gat	verið	erfitt	

að	finna	rannsóknir	og	heimildir	sem	snéru	að	fötlunum	eða	fötluðu	fólki	því	efnið	var	að	
finna	víðs	vegar	innan	um	annað	fræðiefni	tiltekinna	fræðigreina.	Hægt	er	að	rekja	

rannsóknir	í	anda	fötlunarfræða	aftur	til	sjöunda	áratugs	síðustu	aldar	þrátt	fyrir	að	

hugtakið	sé	tiltölulega	nýtt.	Þar	komu	fram	fyrstu	ritin	þar	sem	læknisfræðilegur	skilningur	
á	fötlun	var	gagnrýndur,	áhersla	var	lögð	á	að	mikilvægi	félagslegra	þátta	í	stað	þess	að	

skilningur	á	fötluðu	fólki	væri	sá	að	einstaklingurinn	væri	afbrigðilegur	og	fötlun	hans	galli.	
Síðan	þessi	gagnrýni	leit	dagsins	ljós	hafa	rannsóknir	í	fötlunarfræði	vaxið	og	aukist	til	
muna	og	með	því	myndað	grundvöll	fræðigreinarinnar.	Það	að	leiðrétta	ósýnileika	fatlaðs	

fólks	sem	finna	má	í	hefðbundnum	rannsóknum	er	eitt	af	markmiðum	rannsókna	í	
fötlunarfræði.	Auk	þess	er	markmið	að	gagnrýna	þá	þekkingaröflun	sem	hefur	viðhaldið	

og	skapað	niðurlægingu	og	kúgun	í	garð	fatlaðs	fólks	(Rannveig,	2003). 

Víðs	vegar	um	heiminn	er	lögð	stund	á	fötlunarfræði	enda	um	alþjóðlega	fræðigrein	

að	ræða,	það	er	þó	ekki	hægt	að	segja	að	fræðigreinin	sé	komin	jafn	langt	í	öllum	löndum	
(Rannveig,	2003).	Fræðigreinin	er	komin	hvað	lengst	í	Bretlandi	og	Bandaríkjunum	en	er	

þó	mismunandi	milli	þessara	landa	og	áherslur	ólíkar	þar	sem	þróunin	er	ekki	eins.	Víða	

um	heim	hafa	þróast	mörg	ólík	sjónarhorn	á	fötlun	og	þau	eldri	sitja	eftir	og	skaða	

samskipti	manna	fram	til	dagsins	í	dag	(Hanna	Björg	Sigurjónsdóttir,	Ármann	Jakobsson	og	
Kristín	Björnsdóttir,	2013).	Dæmi	um	þessi	gömlu	sjónarhorn	eru	trúarleg,	læknisfræðileg	

eða	gallamiðuð	og	harmleikssjónarhorn. 

Samkvæmt	félagslegum	sjónarhornum	er	fötlun	tilkomin	vegna	samfélagslegrar	

útskúfunar	og	er	ekki	einstaklings	bundinn	harmleikur	(Worth,	2013).	Rannsóknir	í	

fötlunarfræði	hafa	reynt	að	greina	fötlunarvaldinn	eða	samfélagslegu	hindranirnar	í	vegi	
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fólks	sem	aftrar	þeim	frá	efnislegum	gæðum	og	samfélagslegri	stöðu,	til	dæmis	menntun,	

atvinnu,	íbúðarkosti	og	heilsu. 

2.1 Mismunandi	sjónarhorn	

Fötlun	hefur	margbreytilega	merkingu,	hvaða	merkingu	hugtakið	fær	ræðst	af	ólíkum	

samfélögum,	menningarsvæðum	og	tímaskeiðum	(Hanna	Björg	Sigurjónsdóttir	o.fl.,	
2013).	Til	eru	samfélög	þar	sem	hugtakið	er	ekki	til.	Hugtakið	fötlun	varð	opinbert	á	

Íslandi	þegar	lög	um	málefni	fatlaðra	voru	fyrst	samþykkt	árið	1983.	Mikil	umræða	hefur	

verið	innan	fötlunarfræðinnar	hvernig	skilja	eigi	hugtakið	fötlun	(Rannveig	Traustadóttir,	
2006).	Út	frá	þessari	umræðu	hafa	komið	fram	mismunandi	sjónarhorn	um	hvað	fötlun	er,	

hvernig	eigi	að	skilja	hana	og	fjalla	um	á	fræðilegan	hátt.	Þetta	eru	grundvallarspurningar	í	

fötlunarfræði.	 

2.1.1 Læknisfræðilegt	sjónarhorn	

Rannveig	Traustadóttir	(2003)	fjallar	um	hefðbundnar	hugmyndir	um	fötlun	sem	tengja	
má	við	læknavísindi	og	heilsufélagsfræði.	Það	sjónarhorn	sem	var	ráðandi	í	vestræna	

heiminum	mestan	hluta	20.	aldar	var	læknisfræðilega	sjónarhornið.	Félagsfræðingurinn	

Talcott	Parson	taldi	eðlilegt	ástand	í	vestrænum	samfélögum	vera	góð	heilsa,	það	væri	því	
frávik	frá	því	eðlilega	ef	einstaklingar	væru	með	sjúkdóm	eða	fötlun.	Þessi	skrif	höfðu	

mikil	áhrif	á	fræðimenn,	einna	helst	heilsufélagsfræðinga.	Það	að	greina	líkamleg	eða	
andleg	frábrigði	og	fötlun	er	það	sem	læknisfræðilega	líkanið	leggur	áherslu	á.	Viðhorf	
læknisfræðilega	sjónarhornsins	veitir	áhrifum	frá	umhverfi	og	ytri	aðstæðum	litla	sem	

enga	eftirtekt	(Rannveig,	2006).	Þess	í	stað	felur	sjónarhornið	í	sér	það	að	litið	er	á	fatlað	

fólk	sem	fórnarlömb,	fórnarlömb	sem	eru	háð	öðrum,	þurfa	lækningu,	meðferð	eða	
einhverskonar	kennslu	eða	þjálfun.	Einstaklingurinn	verður	því	oft	stimplaður	með	

neikvæðum	stimpli	og	litið	á	fötlun	hans	sem	harmleik	(Rannveig,	2003).	 

2.1.2 Breska	félagslega	líkanið	

Á	áttunda	áratug	síðustu	aldar	urðu	til	byltingarkenndar	hreyfingar	í	Bretlandi	sem	

börðust	fyrir	auknum	réttindum,	þetta	voru	hópar	af	fötluðu	fólki	sem	börðust	fyrir	því	að	

samfélagslegum	hindrunum	yrðu	rutt	úr	vegi	(Shakespeare,	2006).	Þessar	hreyfingar	birtu	

greinar	í	tímaritum	þar	sem	þær	lýstu	einangrun	og	félagslegri	útskúfun	sem	kæmi	til	

vegna	nokkurra	þrepa,	óhentugs	húsnæðis	og	óviðunandi	almenningssamgangna.		 

Skilningur	breska	félagslega	líkansins	um	fötlun	felur	í	sér	að	samfélagið	fatli	fólkið	en	

ekki	eigin	líkami	(Hanna	Björg	Sigurjónsdóttir	o.fl.,	2013).	Í	líkaninu	er	talað	um	að	
takmarkaðir	möguleikar	einstaklinga	með	fötlun	til	daglegra	athafna	séu	orsök	félagslegra	
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hindrana	sem	eru	í	umhverfinu	svo	sem	aðgengi,	fordómar	og	neikvæð	viðhorf	(Rannveig,	

2003).	Megináhersla	líkansins	er	að	aðgreining	sé	á	milli	líffræðilega	hlutans,	
skerðingarinnar,	og	félagslega	hlutans,	fötlunarinnar.	Það	er	því	ekki	litið	á	að	fötlunin	sé	

skerðingin	eða	fötlunin	sé	út	af	skerðingunni,	greinarmunur	er	þar	á	milli	(Rannveig,	

2006).	Líkanið	hefur	verið	gagnrýnt	fyrir	að	athygli	þurfi	að	beinast	að	persónulegri	
upplifun,	sálrænum	og	líkamlegum	þáttum	og	reynslu	af	fötlun.	Einnig	hefur	verið	

gagnrýnt	hve	lítið	er	gert	úr	áhrifum	skerðingarinnar	á	fötlun	og	að	ekki	sé	nægilegt	tillit	

tekið	til	kyns,	kynhneigðar	og	uppruna	(Hanna	Björg	Sigurjónsdóttir	o.fl.,	2013).	Í	breska	

félagslega	líkaninu	er	áhersla	lögð	á	að	fötlun	sé	skilin	sem	vandamál	sem	felst	í	
samtengingu	umhverfis	við	einstaklinga	með	skerðingar	(Rannveig,	2006).	 

2.1.3 Norræna	tengslasjónarhornið	

Fötlunarfræði	á	Norðurlöndunum	hefur	þróast	með	öðrum	hætti	en	í	Bretlandi	
(Shakespeare,	2006).	Megineinkenni	hennar	er	hversu	mikil	tenging	er	milli	rannsókna	í		

fötlunarfræði	og	rannsókna	tengdum	norræna	velferðarkerfinu.	Rannsóknir	í	

fötlunarfræði	þróast	í	kringum	þjónustu	við	einstaklinga	og	snúa	að	samfélagslegu	
samhengi	einstaklingsins.	 

Norræna	tengslasjónarhornið	gagnrýnir	læknisfræðileg	sjónarhorn	og	leggur	áherslu	á		

að	taka	þurfi	tillit	til	annarra	þátta	þar	á	meðal	félagslegra	þátta	(Rannveig,	2006).	

Félagsleg	sjónarhorn	leggja	áherslu	á	að	hindranirnar	sem	finnast	í	umhverfinu	ýti	undir	
og	eiga	stóran	hlut	í	að	búa	til	fötlun	einstaklingsins	(Rannveig,	2003).	Jan	Tøssebro	(2004)	

lítur	svo	á	að	hægt	sé	að	finna	sameiginlegar	hugmyndir	um	tengsl	fatlaðs	einstakling	við	

umhverfi	sitt.	Að	hans	mati	eru	meginatriðin	í	Norræna	tengslasjónarhorninu	þrjú,	að	
fötlun	sé	ósamræmi	milli	einstaklingsins	og	umhverfisins,	að	fötlun	sé	aðstæðubundin	og	

að	fötlun	sé	afstæð.	Það	að	fötlun	sé	vegna	ósamræmis	milli	einstaklingsins	og	

umhverfisins	er	skilgreint	svo	að	fötlun	verði	til	út	frá	ósamræmi	sem	myndast	þegar	
einstaklingur	og	umhverfið	falla	ekki	hvort	að	öðru	(Shakespeare,	2006).	Ástæða	fyrir	

þessu	ósamræmi	getur	verið	að	umhverfið	gerir	ekki	ráð	fyrir	margbreytileika	

samfélagsins,	auk	þess	sem	einstaklingurinn	býr	ekki	yfir	einhverri	ákveðinni	færni	sem	
almennt	er	gert	ráð	fyrir	að	samfélagsþegnar	búi	yfir.	Fötlunin	er	því	afstæð	þar	sem	hún	

er	háð	og	skilgreind	í	tengslum	við	umhverfið.	Þegar	talað	er	um	að	fötlun	sé	

aðstæðubundin	er	verið	að	beina	sjónum	að	aðstæðunum	sem	einstaklingurinn	hrærist	í	
hverju	sinni.	Hvort	skerðing	leiði	til	fötlunar	eða	ekki	er	alltaf	tengt	aðstæðum	

einstaklingsins.	Tökum	dæmi	til	stuðnings,	ef	allir	töluðu	táknmál	væri	heyrnarleysi	ekki	

fötlun,	líkt	og	blindur	einstaklingur	er	ekki	fatlaður	þegar	hann	talar	í	síma.	Skilgreining	
líffræðilegra	og	andlegra	einkenna	fötlunar	sýnir	hvernig	fötlun	er	afstæð,	það	er	
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félagslega	ákvarðað	og	tilviljunarkennt	hvar	þessi	mörk	eru	dregin	(Rannveig,	2003).	Sem	

dæmi	má	taka	skilgreiningu	á	þroskahömlun,	mismunandi	greindarvísitölur	hafa	verið	til	
viðmiðunar	allt	frá	50	stigum	upp	í	80	stig,	út	frá	þessu	er	því	misjafnt	hve	margir	hafa	

fengið	skilgreiningu	um	þroskahömlun.	 

2.1.4 Skilningur	hérlendis	

Á	Íslandi	hefur	læknisfræðilega	sjónarhornið	verið	ríkjandi	en	ekki	er	mikil	þekking	á	
alþjóðlega	flokkunarkerfinu	og	skilgreiningum	á	fötlun	(Rannveig,	2003).	Mikil	umræða	

hefur	verið	erlendis	um	hvernig	eigi	að	túlka	eigi	hugtökin	skerðing,	fötlun	og	hömlun	en	

kerfi	líkt	og	International	classification	of	impairments,	disabilities,	and	handicaps	(ICIDH)	
og	International	classification	og	functioning,	disablity,	and	health	(ICF)	flokka	einstaklinga	

eftir	þeim.	Þessarar	umræðu	gætir	hér	á	landi	og	varpa	Snæfríður	Þóra	Egilson	og	Guðrún	

Pálmadóttir	(2006)	ljósi	á	hana	í	kafla	sínum	um	heilbrigði	og	fötlun	í	bók	Rannveigar	
Traustadóttur,	Fötlun:	hugmyndir	og	aðferðir	á	nýju	fræðasviði.	Þess	í	stað	hefur	

læknisfræðilega	sjónarhornið	verið	ráðandi	í	huga	almennings	auk	þess	sem	það	hefur	

haft	áhrif	á	þá	ímynd	sem	fatlað	fólk	hefur	á	sér	sjálfu.	Ef	litið	er	á	fötlun	sem	eitthvað	
óeðlilegt	og	galla	einstaklingsins	er	eðlilegt	að	viðbrögð	séu	þannig	að	laga	eigi	

einstaklinginn	með	ákveðinni	kennslu,	endurhæfingu,	þjálfun	eða	meðferð.	Ef	

skilningurinn	á	fötlun	væri	aftur	móti	sá	að	fötlunin	sé	vegna	hindrana	sem	finnast	í	
umhverfi	okkar	hlýtur	viðhorf	að	breytast	frá	því	að	laga	einstaklinginn	í	það	að	laga	og	

fjarlæga	þær	hindranir	sem	valda	eða	ýta	undir	fötlun	einstaklingsins.	Önnur	
flokkunarkerfi	eru	þekkt	hjá	heilbrigðisstarfsmönnum	sem	flokka	einstaklinga	eftir	
skerðingu,	fötlun	og	hömlun.	

	

Í	fræðsluefninu	er	stuðst	við	hugmyndafræði	félagslegra	sjónarhorna,	þar	er	skapað	

samfélag	þar	sem	gert	er	ráð	fyrir	margbreytileika	samfélagsins	líkt	og	norræni	
tengslaskilningurinn	fjallar	um.	Við	beinum	sjónum	okkar	að	ósamræmi	milli	einstaklings	

og	umhverfis	sem	fatlar	einstaklinginn	eins	og	það	að	fólk	sem	notar	hjólastóla	kemst	ekki	

inn	á	marga	almenningsstaði	þar	sem	eru	tröppur	og	kantar.	Væru	þessar	hindranir	ekki	til	
staðar	kæmist	fólkið	hvert	sem	er.	Sumu	fólki	finnst	mjög	erfitt	að	einbeita	sér	í	hávaða,	

en	í	mörgum	skólum	er	gert	ráð	fyrir	því	að	allir	geti	setið	saman	í	skólastofu	og	lært.	

Þessar	aðstæður	draga	fram	erfiðleika	einstaklingsins	og	fatla	hann.	Fræðsluefnið	leggur	
ríka	áherslu	á	að	fólk	sé	ólíkt,	með	misjafna	styrkleika	og	ekkert	eitt	henti	öllum.	
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3 Viðhorf	

Allt	frá	tímum	Forngrikkja	hefur	fatlað	fólk,	hvort	sem	það	er	andlega	eða	líkamlega	

fatlað,	verið	háð	miskunn	og	náð	annarra	(Margrét	Margeirsdóttir,	2001).	Mannkynssagan	

varpar	ljósi	á	viðhorf	samfélagsins	til	fatlaðs	fólks	í	gegnum	tímanna	rás,	þá	helst	vegna	

þess	að	litlar	heimildir	um	fatlað	fólk	er	að	finna.	Sagnaritarar	fortíðarinnar	litu	ekki	á	það	
sem	part	af	þjóðfélagshópnum	og	skrifuðu	því	lítið	um	fatlað	fólk.	Algengt	var	meðal	

margra	þjóða	að	útskúfa	fötluðu	fólki	og	koma	í	veg	fyrir	að	það	hefði	samskipti	við	þá	

sem	taldir	voru	heilbrigðir. 

Félagsfræðingurinn	Regi	Enerstvedt	rannsakaði	hvernig	viðhorf	til	fatlaðs	fólks	kemur	

fram	í	Biblíunni	og	Kóraninum	(Margrét,	2001).	Hann	skilgreindi	fatlað	fólk	þá	sem	voru	
blindir,	daufblindir	eða	heyrnarlausir.	Það	að	vera	blindur	var	refsing	við	syndum	

samkvæmt	Gamla	testamentinu,	þeir	áttu	þó	skilið	að	fá	samúð.	Breytt	viðhorf	til	fatlaðs	
fólks	má	finna	í	Nýja	testamentinu.	Þar	er	ekki	litið	svo	á	að	fötlun	sé	í	kjölfar	syndar	
heldur	sé	æskilegt	að	hjálpa	fötluðu	fólki	og	veita	þeim	aðstoð.	Leið	þeirra	í	gegnum	lífið	

ætti	eftir	að	vera	erfið	og	löng.	 

Hægt	er	að	skilgreina	viðhorf	sem	ákveðna	svörun	við	hlutum,	fólki,	atburðum	eða	

stofnunum	(Ajzen,	2005).	Svörunin	getur	verið	á	jákvæðan	eða	neikvæðan	hátt	og	er	fólk	
stöðugt	að	mynda	hana.	Í	rannsókn	Ison	o.fl.	(2010)	voru	skoðuð	áhrif	fræðsluefnis	fyrir	
börn	um	viðhorf	til	fatlaðs	fólks	og	hvernig	hægt	sé	að	sporna	gegn	myndun	fordóma.	

Samkvæmt	rannsókninni	eru	enn	fordómar,	sem	oft	eru	mótaðir	snemma	á	lífsleiðinni,	í	
garð	fatlaðs	fólks	í	samfélaginu	þrátt	fyrir	ýmis	lög	og	reglugerðir	og	samfélagsleg	viðmið	

sem	stefna	að	því	að	koma	í	veg	fyrir	mismunun	gagnvart	fötluðu	fólki.	Samkvæmt	

áðurnefndri	rannsókn	stafa	fordómar	í	garð	fatlaðs	fólks	af	þekkingarleysi	þar	sem	
hugmyndir	fólks	um	fötlun	stjórna	hegðun	þeirra	í	tengslum	við	fatlað	fólk.	Viðhorf	eru	

meðal	annars	mótuð	af	reynslu	og	þekkingu.	Því	er	hægt	að	sporna	gegn	þessum	
viðhorfum	með	inngripi	til	að	auka	þekkingu	og	brjóta	niður	staðalímyndir,	sem	nánar	er	

útskýrt	í	næsta	kafla.	

3.1 Stimplun	

Samfélagið	setur	upp	kerfi	til	þess	að	flokka	fólk	og	þau	einkenni	sem	talin	eru	tilheyra	því	

fólki,	með	stimplun	(Corrigan,	Laarson	og	Kuwabara,	2010).	Þegar	einstaklingur	kemur	inn	
í	nýtt	umhverfi	er	líklegt	að	hann	verði	stimplaður	vegna	útlits	eða	annarra	einkenna,	þá	
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er	búið	að	setja	hann	í	ákveðinn	hóp	sem	samfélagið	hefur	búið	til.	Stigma	er	hægt	að	

þýða	sem	stimpil	eða	stimplun	og	verður	það	gert	hér.	 

Orðið	stigma	á	uppruna	sinn	í	menningu	Forngrikkja	(Goffman,	1975).	Grikkirnir	lögðu	

mikla	áherslu	á	útlit	og	boðaði	það,	að	vera	á	einhvern	hátt	óeðlilegur	í	útliti	að	sá	hinn	

sami	væri	með	slæmt	siðferði.	Voru	þeir	þá	brennimerktir	eða	skornir	til	að	gera	

samfélaginu	kunnugt	um	að	þeir	væru	illa	gerðir	og	þá	ætti	að	forðast,	þeir	voru	
stimplaðir.	Má	enn	þann	dag	í	dag	sjá	tengingu	við	uppruna	orðsins,	fólki	er	stimplað	og	

mismunað	vegna	útlitseinkenna	eða	annarra	þátta	sem	bregða	út	frá	því	sem	er	

samfélagslega	viðurkennt.	Hægt	er	að	tengja	þetta	við	læknisfræðilega	skilninginn	þar	
sem	nemendur	eru	flokkaðir	á	grundvelli	greininga	og	fá	ekki	þjónustu	nema	að	vera	

stimplaðir.	Stangor	og	Crandall	(2003)	eru	sammála	því	að	orðið	eigi	uppruna	sinn	í	því	að	

fólki	fannst	því	stafa	hætta	af	þeim	sem	höguðu	sér	ekki	líkt	og	þau	eða	litu	eins	út.	Fólk	
hræðist	til	að	mynda	breytingar	á	menningu,	sýkinga-	og	smithættu,	útlitseinkenni	og	

breytingu	á	siðgæðum	samfélagsins	og	telja	samfélagsþegnar	þessa	þætti	fylgja	

jaðarhópunum.	Phelan,	Link	og	Dovido	(2008)	töldu	ástæður	fyrir	því	að	samfélagið	skipti	

fólki	niður	í	flokka	með	stimplunum	vera	einmitt	til	þess	að	forðast	þessar	hættur.	Þeir	
skiptu	ástæðunum	í	þrennt,	að	drottna	yfir	þeim	sem	eru	ólíkir	til	þess	að	hafa	stjórn	á	

þeim	og	sjá	til	þess	að	þau	nái	ekki	fótfestu	í	samfélaginu	sem	hópur.	Reyna	að	gera	alla	
eins	til	þess	að	enginn	standi	út	úr	og	það	verði	engin	óreiða	í	samfélaginu	og	að	loka	fólk	
inni	til	þess	að	forðast	að	smitast	af	því	sem	gerir	fólk	ólíkt,	hvort	sem	það	sé	smitandi	eða	

ekki.		

Aðrar	kenningar	hafa	verið	settar	fram	um	hvata	fólks	til	að	stimpla	aðra	og	eru	þær	

meðal	annars	til	að	hífa	upp	eigið	sjálfstraust	á	kostnað	annarra	(Phelan	o.fl.,	2008).	Til	
þess	að	þurfa	ekki	að	takast	á	við	óþægilegar	staðreyndir	um	eigið	siðferði,	líkt	og	að	

finnast	í	lagi	að	koma	illa	fram	við	aðra	og	til	að	auðvelda	úrvinnslu	upplýsinga	þegar	ekki	

þarf	að	taka	tillit	til	margbreytileikans.	Þessar	kenningar	útskýra	þó	ekki	hvers	vegna	sumir	
hópar	verða	fyrir	ákveðinni	stimplun	frekar	en	aðrir,	áhugavert	er	þó	að	velta	þeim	upp	til	

að	veita	betri	sýn	á	viðhorf	samfélagsins. 

Stimplun	getur	átt	við	bæði	einstaklinginn	og	samfélagið,	þannig	er	hægt	að	skipta	

áhrifum	stimplunar	niður	í	tvo	þætti	samkvæmt	Corrigan	o.fl.	(2010),	það	er	

almenningsálit	og	sjálfsálit.	Hægt	er	að	skipta	almenningsáliti	niður	í	þrjú	stig,	

staðalímyndir,	fordóma	og	mismunun.	Ferlið	hefst	með	staðalímyndum	sem	stundum	
vekja	fordóma.	Fordómar	geta	svo	valdið	mismunun.	 

Staðalímyndir	eru	fyrir	fram	ákveðnar	hugmyndir	um	útlit	og	eiginleika	fólks	sem	

tilheyrir	ákveðnum	hópi	eða	flokk	innan	samfélagsins	(Mannréttindaskrifstofa	
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Reykjavíkurborgar,	e.d.).	Flokkunarkerfi	samfélagsþegna	er	huglægt	og	er	ákveðið	af	

samfélaginu	þar	sem	flokkunin	á	sér	ekki	stað	nema	nógu	margir	séu	samþykkir	(Corrigan	
o.fl.,	2010).	Staðalímyndir	fela	í	sér	bæði	jákvæða	og	neikvæða	stimpla.	Ef	stimplarnir	eru	

neikvæðir	er	hætta	á	að	samfélagið	þrói	með	sér	fordóma	gagnvart	þeim	hóp.	Fordómar	

fylgja	þó	ekki	alltaf	í	kjölfar	staðalímynda,	fólk	getur	verið	meðvitað	um	staðalímyndir	í	
samfélaginu	án	þess	að	þær	veki	hjá	þeim	neikvæðar	tilfinningar.	Mismunun	felur	svo	í	sér	

að	koma	öðru	vísi	fram	við	einstaklinga	í	sömu	stöðu	vegna	eiginleika	líkt	og	kyns,	

uppruna,	fötlunar,	aldurs	eða	annars	(Mannréttindaskrifstofa	Reykjavíkurborgar,	e.d.).	

Mismunun	er	því	þegar	að	fordómar	eru	ekki	lengur	bara	huglægir	heldur	gerir	fólk	
eitthvað	sem	sýnir	fordóma	(Corrigan	o.fl.,	2010).	Líkt	og	að	ráða	ekki	einstakling	vegna	

þess	að	þú	hefur	fordóma	fyrir	þeim	hóp	staðalímynda	sem	hann	tilheyrir.	Þannig	minnkar	

mismunun	lífsgæði	fólks	sem	fyrir	henni	verður.	 

Algengt	er	að	fólk	sé	meðvitað	um	að	það	sé	stimplað	og	þannig	flokkað	í	ákveðinn	

hóp	staðalímynda	og	getur	almenningsálit	þannig	haft	áhrif	á	sjálfsálit	(Corrigan	o.fl.,	

2010).	Einstaklingar	byrja	að	tileinka	sér	staðalímyndina	og	hegða	sér	eftir	þeirri	forskrift	

sem	hópnum	er	gefin,	getur	það	leitt	til	bæði	neikvæðra	hugsana	og	neikvæðrar	hegðunar	
eða	annar	hvors.	Það	getur	einnig	orðið	til	þess	að	fólk	sem	hefur	verið	stimplað	sækist	

síður	í	tækifæri	sem	þeim	býðst	þar	sem	að	þau	hafa	ekki	trú	á	sér	og	mismuna	sér	sjálf	á	
forsendum	staðalímyndarinnar.		

Í	rannsókn	Steinunnar	Þóru	Árnadóttur	(2013)	um	aðgengi	sem	forsendu	til	þátttöku	

voru	tíu	viðmælendur	sem	öll	notuðu	handknúinn	hjólastól.	Margir	viðmælendanna	lýstu	

reynslu	sinni	sem	slíkri	að	vera	stimpluð	bjargarlaus	af	ókunnugum.	Fólk	hefur	oft	á	tíðum	

ákveðnar	hugmyndir	um	fólk	sem	notar	hjólastól,	hugmyndir	á	borð	við	að	fólkið	sé	ekki	
fært	um	að	svara	fyrir	sig	sjálft	eða	hafi	ekki	sjálfstæðar	skoðanir.	Viðmælendur	

rannsóknarinnar	höfðu	öll	upplifað	það	að	talað	væri	yfir	þeim,	þau	ekki	spurð	spurninga	

heldur	aðstoðarmenn	þeirra	og	að	gert	hafi	verið	ráð	fyrir	því	að	þau	væru	öðruvísi	en	
annað	fólk. 

3.2 Leiðir	til	að	hafa	áhrif	á	stimplun	

Corrigan	o.fl.	(2010)	telja	það	vera	þrjár	leiðir	sem	hægt	er	að	fara	til	að	hafa	áhrif	á	

viðhorf	almennings	til	þeirra	sem	hafa	verið	stimplaðir.	Sú	fyrsta	eru	mótmæli,	þar	sem	

hópar	mótmæla	ranghugmyndum	um	ákveðnar	staðalímyndir.	Senda	slík	mótmæli	tvenns	

konar	skilaboð,	annars	vegar	til	fjölmiðla	að	hætta	að	setja	fram	rangar	hugmyndir	af	
þeim	hópum	sem	verið	er	að	fjalla	um	og	hins	vegar	til	samfélagsins.	Að	taka	þeim	

upplýsingum	sem	verða	á	vegi	þeirra	með	fyrirvara,	sérstaklega	þegar	kemur	að	þessum	
hópum	sem	oft	eru	stimplaðir	út	frá	stöðu	þeirra	í	samfélaginu.	Þessi	leið	hefur	þó	sína	
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vankanta	þar	sem	hún	getur	orðið	til	þess	að	fordómar	fyrir	þeim	hóp	sem	verið	er	að	

berjast	fyrir	aukast	þegar	að	umfjöllunin	um	neikvæðu	stimplana	verður	mikil.	 

Önnur	leiðin	er	fræðsla	(Corrigan	o.fl.,	2010).	Fræðsla	vinnur	gegn	ranghugmyndum	

með	staðreyndum,	því	fólk	sem	hefur	betri	skilning	á	þeim	hópum	sem	verið	er	að	fjalla	

um	mismuna	síður	vegna	staðalímynda.	Þó	hefur	verið	sýnt	fram	á	að	árangur	með	

fræðslu	sé	skammvinnur	og	tveimur	vikum	eftir	fræðslu	sé	árangurinn	ekki	mælanlegur	
(Corrigan	o.fl.,	2002).	Rannsókn	Ison	o.fl.	(2010)	styður	þessar	niðurstöður.	Samkvæmt	

henni	veitti	stutt	fræðsla,	tvær	níutíu	mínútna	kennslustundir,	tímabundinn	árangur	í	

formi	frekari	þekkingu,	betri	framkomu	og	viðhorfsbreytinga	til	fatlaðs	fólks.	 

Þriðja	leiðin	er	svo	samskipti,	þegar	einstaklingur	sem	hefur	verið	stimplaður	kemur	

fram	og	tjáir	sig	um	þær	staðalímyndir	sem	samfélagið	hefur	um	hann	(Corrigan	o.fl.,	

2010).	Áhrifaríkast	er	þegar	viðkomandi	gerir	það	í	eigin	persónu	og	talar	við	lítinn	hóp	í	

einu	en	upptökur	hafa	þó	einnig	skilað	árangri.	Fólk	sem	hefur	fengið	fræðslu	á	slíkum	
jafningjagrundvelli,	frá	einstakling	sem	hefur	verið	stimplaður,	er	mun	ólíklegra	til	að	
styðja	þær	staðalímyndir	sem	það	rekst	á	í	samfélaginu.	Einnig	er	það	líklegra	til	að	fræða	

fólkið	í	kringum	sig	með	jákvæðum	hugmyndum	um	hópinn	og	reyna	að	uppræta	stimpla.	
Þessi	aðferð	hefur	sýnt	fram	á	meiri	árangur	en	hinar	tvær	auk	þess	sem	árangurinn	hefur	
verið	varanlegur	en	ekki	tímabundinn.	Helsti	ókostur	þessarar	aðferðar	er	að	hún	krefst	

þess	að	einstaklingar	komi	fram	og	segi	frá	sinni	reynslu	auk	þess	hvað	hún	er	tímafrek.		

	

Umfjöllun	um	viðhorf	og	viðhorfsbreytingar	er	undirstaða	fræðsluefnisins.	Markmið	
verkefnisins	er	að	stuðla	að	breyttu	viðhorfi	samfélagsins	til	fatlaðs	fólks.	Ákveðið	var	að	
nýta	fræðsluaðferðina	í	verkefninu	til	þess	að	kynna	margbreytileika	þess	samfélags	sem	

við	búum	í.	Fræðslan	varð	fyrir	valinu	þar	sem	hún	sýnir	árangur	í	viðhorfsbreytingum	
þrátt	fyrir	að	hann	sé	tímabundinn	samkvæmt	Corrigan	o.fl.	(2010).	Hún	er	einnig	ódýr	og	

tekur	ekki	mikinn	tíma.	Væri	þetta	stærra	verkefni	hefðum	við	hugsanlega	nýtt	
samskiptaaðferðina	og	fengið	fatlaðan	einstakling	til	að	hjálpa	okkur	við	fræðsluna.	Með	

því	væri	stuðlað	að	valdeflingu	hvort	sem	er	í	þágu	einstaklingsins	eða	hópsins.	Við	tökum	

það	frekar	fyrir	í	kaflanum	um	mögulegar	leiðir	við	áframhald	verkefnisins.	 
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4 Samfélag	fyrir	alla	

Í	lögum	um	grunnskóla	(nr.	91/2008)	er	tilgreint	að	grunnskólar	skulu	taka	á	móti	öllum	

nemendum	án	aðgreiningar,	þá	er	átt	við	að	grunnskólar	skulu	nota	hugmyndafræði	um	

skóla	fyrir	alla	(e.	inclusive	education).	Hugtakið	inclusion	leggur	þó	áherslu	á	að	allir	séu	

virkir	þátttakendur	og	allir	eru	með	á	meðan	hugtakið	„án	aðgreiningar“	leggur	áherslu	á	
aðgreininguna.	Inclusion	er	andstæða	exclusion	eða	útilokunar	(Ruth	Jörgensen	
Rauterberg,	2015).	Ruth	fjallaði	um	hugtakið	í	meistaraprófsritgerðinni	sinni,	um	

tómstundastarf	fyrir	alla,	hún	notaði	hugtökin	„eitt	samfélag	fyrir	alla“	og	„samfélag	án	
aðgreiningar“.	Inclusion	kemur	af	sögninni	„to	be	included“	eða	á	íslensku	„að	vera	með“.	

Í	verkefninu	verður	hugtakið	samfélag	fyrir	alla	eða	skóli	fyrir	alla	notað,	frekar	en	

þátttaka,	þar	sem	það	hefur	víðari	merkingu.	Þess	vegna	munum	við	nota	það	hugtak	
frekar	en	skóli	án	aðgreiningar	og	fjalla	um	hugmyndafræði	um	skóla	fyrir	alla. 

Samfélag	fyrir	alla	í	tengslum	við	skóla,	það	er	skóli	fyrir	alla,	snýst	um	að	allir	eru	

saman	í	skóla	burtséð	frá	fötlun,	kyni,	félagslegum	bakgrunni	eða	uppruna	(Karagiannis,	

Stainback	og	Stainback,	1996;	Sands,	Kozleski,	French,	2000).	Með	því	að	mennta	alla	
saman	eru	börn	undirbúin	undir	það	að	vera	hluti	af	samfélaginu	og	virkir	
samfélagsþegnar	þar	sem	skóli	fyrir	alla	sýnir	börnum	að	allir	séu	jafnir.	Börnin	læra	hvert	

af	öðru	og	þeim	fer	að	þykja	vænt	um	hvert	annað	sem	leiðir	til	þess	að	gildismat	þeirra	
og	viðhorf	um	jöfnuð	endurkastast	út	í	samfélagið	þegar	þau	eldast.	Skóli	fyrir	alla	leiðir	til	

þess	að	bæði	fötluð	og	ófötluð	börn	eru	með	jákvæðara	viðhorf,	þeim	gengur	betur	í	

námi,	félagsfærni	þeirra	eykst	og	þau	eru	betur	undirbúin	fyrir	að	vera	þátttakendur	í	

samfélaginu.	Sýnt	hefur	verið	fram	á	að	aðskilnaður	(e.	exclusion)	milli	fatlaðra	og	
ófatlaðra	barna	í	skóla	geti	leitt	til	þess	að	fötluð	börn	fái	litla	menntun	sem	nýtist	þeim	í	

lífinu,	þar	sem	þau	eru	í	litlum	samskiptum	við	aðra	samfélagsþegna	og	ófötluð	börn,	

upplifa	menntun	án	fjölbreytileika,	samvinnu	og	virðingu	fyrir	margbreytilegu	samfélagi.	

Það	hefur	sýnt	sig	í	þeim	skólum	sem	vinna	eftir	stefnu	Skóla	fyrir	alla	að	kennarar	og	

annað	fagfólk	verða	líka	fyrir	jákvæðum	áhrifum,	þau	þurfa	að	læra	nýjar	leiðir	í	kennslu	

fyrir	þá	sem	eru	ekki	eins	færir	á	bókina	eða	félagslega.	Þetta	hvetur	til	framþróunar	í	
starfi	á	grundvelli	samvinnu	og	jafningjastuðnings	(Karagiannis,	Stainback	og	Stainback,	

1996;	Sands,	Kozleski,	French,	2000).		

 

Fræðsluefnið	er	byggt	upp	á	hugmyndafræðinni	um	samfélag	fyrir	alla.	Á	vefsíðunni	er	

fræðsluefni	tengt	margbreytileikanum	og	samskiptum.	Mikilvægt	er	að	öll	börn	upplifi	sig	
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sem	eitt	af	heildinni	og	taki	virkan	þátt	og	er	það	haft	að	leiðarljósi	í	fræðsluefninu,	að	

virkja	alla.	 

4.1 Skóli	fyrir	alla	

Eins	og	áður	hefur	komið	fram	er	ríkjandi	skólastefna	á	Íslandi	stefnan	um	skóla	án	

aðgreiningar	(e.	inclusive	education),	markmið	stefnunnar	er	að	öll	börn	hafi	jöfn	tækifæri	
til	náms	og	er	það	hlutverk	menntakerfisins	að	skapa	þær	aðstæður	að	hver	og	einn	

nemandi	geti	sótt	sinn	hverfisskóla	og	fengið	menntun	við	sitt	hæfi	(Helgi	Gíslason,	2015).	

Í	rannsókn	Örnu	Bender	Erlendsdóttur	(2015)	kom	fram	að	ekki	sé	æskilegt	að	hafa	
fatlaða	nemendur	aðgreinda	frá	öðrum	nemendum	til	dæmis	með	sérdeildum,	

séríþróttatímum	og	þess	háttar,	það	ýtir	undir	þróun	fordóma	vegna	þess	að	það	ýtir	

undir	þá	ímynd	að	fatlaðir	nemendur	séu	öðruvísi	en	aðrir.	 

4.1.1 Lög	og	reglugerðir	um	grunnskóla	

Í	lögum	um	grunnskóla	(nr.	91/2008)	segir	að	starfshættir	grunnskóla	eigi	að	mótast	af	
umburðarlyndi	og	kærleika,	jafnrétti,	lýðræðislegu	samstarfi,	umhyggju	og	virðingu	fyrir	

manngildi.	Grunnskólar	eiga	að	koma	til	móts	við	þarfir	nemenda	og	stuðla	að	alhliða	

þroska,	velferð	og	menntun	þeirra.	Grunnskólar	eiga	að	auka	víðsýni	nemenda	sinna	og	
skilning	þeirra	á	íslensku	samfélagi.	Markmið	grunnskóla	skulu	vera	að	koma	í	veg	fyrir	

mismunun	vegna	uppruna,	kyns,	kynhneigðar,	búsetu,	stéttar,	trúarbragða,	heilsufars,	
fötlunar	eða	stöðu.	Þetta	eru	fyrstu	lögin	til	að	nefna	skóla	án	aðgreiningar	sem	almenna	
skólastefnu	(Gerður	G.	Óskarsdóttir,	2012,	bls.	25). 

Aðalnámskrá	grunnskóla	(2013)	byggir	á	lögum	um	grunnskóla	og	rammar	þar	með	

inn	heildarmynd	skólastarfsins.	Aðalnámskráin	skýrir	stefnu	stjórnvalda	í	menntun	og	
gerir	mennta-	og	menningarmálaráðuneytinu	kleift	að	halda	utan	um	stjórnun	og	eftirlit	á	

framkvæmd	skólastarfs	í	landinu.	Aðalnámskráin	er	að	hluta	til	sameiginleg	á	öllum	

skólastigum	landsins,	það	er	leikskóla,	grunnskóla	og	framhaldsskóla.	Þar	eru	grunnlínur	
menntunar	lagðar	og	markmið	skólastarfsins	sett. 

Aðalnámskrá	grunnskóla	byggir	á	sex	grunnþáttum	sem	eru: 

• læsi 

• sjálfbærni 

• heilbrigði	og	velferð 

• lýðræði	og	mannréttindi 

• jafnrétti 
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• sköpun 

Þessir	grunnþættir	eiga	að	vera	eins	og	þræðir	sem	fléttast	í	gegnum	allt	skólastarf,	

frá	leikskóla	og	upp	í	framhaldsskóla.	Aðalnámskrárnar	eru	einungis	grunnur	af	

heildstæðri	námskrá	þar	sem	grunnþættirnir	móta	skipulag	hvers	dags,	viku,	mánaðar	og	

skólaárs.	Þessir	grunnþættir	eiga	að	koma	fram	í	inntaki	námsgreina	og	sviða.	

Námsgreinar	kenna	nemendum	um	siði,	kenningar,	lögmál	og	reglur	sem	gefa	lífi	þeirra	
merkingu	og	tilgang.	Í	viðmiðunarstundaskrá	aðalnámskráarinnar	eru	11,46%	

kennslustunda	í	grunnskóla	samfélagsgreinar	það	er	480	kennslumínútur	á	viku	hjá	1.-4.	

bekk,	600	mínútur	hjá	5.-7.	bekk	og	360	mínútur	hjá	8.-10.	bekk	(Aðalnámskrá	
grunnskóla/2013).	Undir	samfélagsgreinar	heyra	samfélagsfræði,	þjóðfélagsfræði,	

lífsleikni,	jafnréttismál	og	siðfræði	svo	fátt	eitt	sé	nefnt. 

Í	Aðalnámskrá	grunnskóla	(2013)	segir	að	“Menntun	til	sjálfbærni	miðar	að	því	að	

gera	fólki	kleift	að	takast	á	við	viðfangsefni	sem	lúta	að	samspili	umhverfis,	félagslegra	
þátta	og	efnahags	í	þróun	samfélags”	(bls.	19).	Hugmyndafræði	um	sjálfbærni	í	
samfélagslegu	tilliti	fjallar	um	jöfnuð	bæði	innan	og	á	milli	kynslóða.	Til	að	ná	fram	jöfnuði	

þarf	að	hafa	skilning	á	fjölbreytileika	mannlífsins	og	sjá	til	þess	að	menning	ólíkra	hópa	fái	
að	njóta	sín. 

Borgarar	lýðræðisríkja	þurfa	að	búa	við	mannréttindi	og	ráða	meiriháttar	málum	

sameiginlega	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013).	Samábyrgð,	meðvitund	og	virkni	borgara	
er	það	sem	gerir	þá	færa	um	að	hafa	áhrif	og	móta	samfélagið	sitt.	Skólar	kenna	

nemendum	sínum	viðhorf,	gildismat	og	siðferði	sem	ríkja	í	samfélaginu.	Mikilvægt	er	að	
efla	þekkingu	á	grundvallarréttindunum	barna	og	fullorðinna	með	tilliti	til	íslenskrar	
löggjafar	og	alþjóðasamþykkta.	Lýðræði	og	mannréttindi	eru	grunnurinn	að	

samfélagsgreinum	og	lífsleikni,	þó	svo	að	lýðræðislegur	hugsunarháttur	eigi	við	í	öllum	
námsgreinum.	Þá	er	umhyggja	fyrir	fólki,	dýrum	og	umhverfinu	hluti	af	lýðræðismenntun	

og	á	heima	í	öllum	námsgreinum. 

	

Það	er	hlutverk	skóla	að	kenna	nemendum	sínum	þau	gildi	og	viðmið	sem	koma	í	veg	fyrir	

mismunun	vegna	fötlunar	og	heilsufars.	Með	því	að	byrja	í	fjórða	bekk	er	byrjað	á	
mikilvægum	stað	í	þroskaferli	barnsins	þar	sem	talið	er	að	börn	fari	að	greina	sig	frá	

öðrum	og	vekja	athygli	á	því	sem	er	ólíkt	með	fólki.	Samkvæmt	Aðalnámskrá	og	lögum	um	

skóla	er	þetta	markmið	í	öllu	skólastarfi	frá	upphafi	skólagöngunnar,	leikskólans.	Með	því	
að	byrja	að	kenna	börnum	á	þessum	mikilvæga	stað	í	þroskaferli	barnsins	að	fólk	sé	

margbreytilegt	getur	það	dregið	úr	fordómum	og	mismunun	seinna	á	lífsleiðinni.	
Samfélagsgreinar	fjalla	um	jafnrétti	og	gott	siðferði	og	fræðsluefnið	tekur	á	þessum	
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efnum	og	því	hentar	fræðsluefnið	til	kennslu	í	þeim	greinum.	Allt	skólastarf	á	að	byggja	á	

þessum	sex	grunnþáttum	sem	upp	voru	talin	hér	á	undan	og	þar	af	eru	tvö,	jafnrétti	og	
grunnþátturinn	lýðræði	og	mannréttindi,	skírskotun	í	fræðsluefnið	vegna	þess	að	það	

kynnir	fyrir	börnunum	grunn	mannréttindin	um	það	að	allir	eigi	að	hafa	jöfn	tækifæri.	

Sjálfbærni	fjallar	um	að	skilja	samhengi	milli	umhverfis	og	félagslegra	eða	efnahagslegra	
þátta	en	það	er	einmitt	misræmið	milli	þessa	þátta	sem	fatlar	einstaklinginn,	með	því	að	

opna	augu	barna	fyrir	þessu	þá	hugsanlega	geta	þau	rutt	einhverjum	hindrunum	úr	vegi	

fyrir	fatlað	fólk. 

4.2 Mannréttindi	og	mannréttindasáttmálar	

Mannréttindayfirlýsing	Sameinuðu	þjóðanna	(1948)	hefst	með	þessum	orðum	„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.“	Hægt	er	að	
leggja	þrenns	konar	skilning	í	hugtakið	mannréttindi,	lagalegan,	pólitískan	og	

siðferðislegan	(Mannréttindaskrifstofa	Íslands,	e.d.).	Mannréttindayfirlýsing	Sameinuðu	
þjóðanna	og	aðrar	alþjóðasamþykktir	þar	sem	réttindi	eru	skilgreind	falla	undir	lagalegan	
skilning.	Þegar	talað	er	um	pólitískan	skilning	er	verið	að	tala	um	þau	réttindi	sem	æskilegt	

sé	að	tryggja	fólki	burtséð	frá	því	hvort	þau	standi	í	alþjóðasamþykktum	eða	ekki.	
Siðferðislegi	skilningurinn	eru	þau	réttindi	sem	allir	hafa	óháð	aðstæðum,	svo	sem	

samfélagsgerð	eða	efnahag.	Þegar	stjórnvöld	eru	gagnrýnd	fyrir	mannréttindabrot	er	

oftast	vísað	til	lagalega	skilningsins.	Það	er	þó	ekki	hægt	að	skilgreina	mannréttindi	
einungis	út	frá	lagalega	skilningnum.	Ef	svo	væri	hefðu	mannréttindi	og	mannréttindabrot	

ekki	verið	til	fyrir	tíma	alþjóðasamþykkta. 

Í	Stjórnarskrá	lýðveldisins	Íslands	(nr.	33/1944)	segir	að	allir	skulu	vera	jafnir	og	njóta	

sömu	mannréttinda	burtséð	frá	kynferði,	trúarbrögðum,	skoðunum,	kynþætti	og	fleiru. 

Samningur	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	barnsins	(SSÞRB)	var	lögfestur	á	Íslandi	

árið	2013	(lög	um	samning	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	barnsins	nr.	19/2013).	

Samningur	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	barnsins	(hluti	I,	1992)	einblínir	á	að	börn	
eigi	að	njóta	sömu	mannréttinda	og	fullorðnir	einstaklingar,	fyrir	utan	stjórnmálaleg	

réttindi	til	dæmis	kosningarétt	því	einstaklingar	öðlast	ekki	þann	rétt	fyrr	en	átján	ára	aldri	

er	náð	og	eru	þar	með	orðnir	fullorðnir	einstaklingar.	Þar	sem	börn	eru	viðkvæmur	

þjóðfélagshópur	veitir	SSÞRB	þeim	aukna	vernd	og	stuðning.	 

Réttindum	barna	er	hægt	að	skipta	í	þrjá	grófa	flokka,	vernd,	umönnun	og	þátttöku.	Í	

flokknum	sem	fjallar	um	vernd	leggur	SSÞRB	áherslu	á	grundvallarmannréttindi	barna	svo	

sem	skoðana-,	tjáningar-	og	trúfrelsi	auk	réttar	til	lífs.	Í	flokknum	um	umönnun	leggur	
SSÞRB	skyldur	á	aðildarríki	að	huga	eigi	að	velferð	barna	á	ólíkum	sviðum,	svo	sem	



21	

mennta-,	heilbrigðis-	og	félagsmála.	Í	flokknum	sem	greinir	frá	þátttöku,	tryggir	SSÞRB	

börnum	rétt	til	þess	að	hafa	skoðanir	á	þeim	málum	sem	snúa	að	þeim.	Skoðanir	þeirra	
skal	taka	alvarlega	með	tilliti	til	aldurs	og	þroska	barnanna.		 

Þá	segir	í	SSÞRB	(samningur	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	barnsins	hluti	I,	1992)	

að	aðildarríki	eigi	að	viðurkenna	rétt	barns	til	menntunar	og	allir	ættu	að	njóta	sömu	

tækifæra.	Allir	eiga	rétt	á	ókeypis	grunnmenntun	og	á	sú	menntun	að	móta	virðingu	fyrir	
mannréttindum,	mannfrelsi	og	þeim	sjónarmiðum	sem	koma	fram	í	

Mannréttindasáttmála	Sameinuðu	þjóðanna.	Menntunin	á	að	undirbúa	börnin	fyrir	að	

búa	í	frjálsu	þjóðfélagi	þar	sem	umburðarlyndi,	friður	og	jafnrétti	milli	allra	hópa	er	
ríkjandi. 

Samningur	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	fatlaðs	fólks	(2007)	(SSÞRFF)	styðst	við	

meginreglur	mannréttindasáttmála	Sameinuðu	þjóðanna.	Reglur	á	borð	við	að	verðleikar,	

mannleg	reisn	og	jöfn	réttindi	allra	séu	viðurkennd,	viðurkennd	sem	undirstaða	réttlætis,	
frelsis	og	friðar.	Markmið	samningsins	er	að	tryggja	jöfn	mannréttindi	og	grundvallarfrelsi	
fyrir	allt	fatlað	fólk	til	jafns	við	aðra	auk	þess	sem	á	að	efla	og	vinna	að	virðingu	fyrir	reisn	

einstaklingsins	(samningur	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	fatlaðs	fólks,	2007).	Í	SSÞRFF	
kemur	fram	að	bann	sé	við	mismunun.	Fatlað	fólk	á	að	vera	virkir	þátttakendur	í	samfélagi	
án	aðgreiningar.	Virðing	á	að	vera	fyrir	fjölbreytni	og	fatlað	fólk	viðurkennt	sem	hluti	af	

margbreytileika	samfélagsins,	þá	á	einnig	að	bera	virðingu	fyrir	sjálfræði	einstaklinga,	
frelsi	til	ákvarðanatöku	og	sjálfstæði.	 

Fjallað	er	um	fötluð	börn	í	SSÞRFF	en	aðildarríkin	eiga	að	gera	ráðstafanir	svo	þau	

njóti	fullra	mannréttinda	og	frelsis	til	jafns	við	önnur	börn.	Viðurkenna	á	rétt	fatlaðs	fólks	
til	menntunar.	Aðildarríki	eiga	að	koma	á	menntakerfi	án	aðgreiningar	á	öllum	

skólastigum	svo	allir	hafi	jöfn	tækifæri.	Tækifæri	til	að	fullþroska	persónuleika	sinn,	
hæfileika	og	getu.	Svo	þessi	réttur	verði	að	veruleika	ber	aðildarríkjum	skylda	að	tryggja	

að	fatlað	fólk	sé	ekki	útilokað	frá	almenna	menntakerfinu	vegna	fötlunar.	Aðlögun	skal	
veita	einstaklingum	og	skulu	þeir	fá	þann	stuðning	innan	menntakerfisins	sem	þeir	þurfa.	

Veita	skal	einstaklingsmiðaðan	stuðning	til	að	stuðla	að	mestum	mögulegum	árangri	bæði	

í	námi	og	félagslegum	þroska.	 

	

Fræðsluefnið	er	fyrir	börn	og	er	skýrt	tekið	fram	í	SSÞRB	að	börn	hafi	rétt	til	að	mynda	sér	

eigin	skoðanir.	Með	fræðsluefninu	geta	börn	myndað	sér	skoðun	og	mótað	viðhorf	um	
málefni	fatlaðs	fólks.	Með	því	að	gefa	öllum	börnum	sömu	tækifæri	til	að	mennta	sig	þá	

hafa	öll	börn	sömu	tækifærin	til	að	móta	skoðanir	sínar	út	frá	námsefninu	sem	kennt	er.	
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Þess	vegna	skiptir	mjög	miklu	máli	að	námsefni	sé	fjölbreytt	og	fjalli	um	ólíka	

minnihlutahópa. 

Tenging	við	mannréttindi	kemur	fram	í	myndbandi	fræðsluefnisins	þar	sem	lögð	er	

áhersla	á	að	ekki	sé	brotið	á	mannréttindum	fólks	óháð	fötlun,	kyni	eða	kynþætti.	Börnum	

getur	reynst	erfitt	að	skilja	mannréttindi	og	að	sjá	til	dæmis	að	aðgengi	og	menntun	geta	

verið	misaðgengileg	fyrir	fólk	þó	svo	það	séu	mannréttindi	að	njóta	beggja.	Í	
myndbandinu	er	einnig	fjallað	um	margbreytileika	samfélagsins	og	hversu	mikilvægt	það	

er	að	hafa	tækifæri	til	að	vera	virkur	samfélagsþegn.	Þar	með	er	skýr	tenging	í	SSÞRFF	og	

því	er	stuðst	við	nokkrar	af	meginreglum	samningsins	í	myndbandinu.	Auk	þess	sem	
nemendur	fá	tækifæri	til	að	skapa	verkefni	í	framhaldi	af	fræðsluefninu	þar	sem	hæfileikar	

hvers	og	eins	fá	að	njóta	sín. 

4.3 Aðgengi	

Aðgengi	er	mikilvægt	fyrir	alla	þar	sem	það	er	lykillinn	að	þátttöku	í	samfélaginu.	Gott	

aðgengi	gerir	öllum,	ekki	bara	fötluðu	fólki,	fært	um	að	komast	ferða	sinna	á	eigin	
forsendum	án	þess	að	þurfa	aðstoð.	Það	var	ekki	fyrr	en	seint	á	áttunda	áratug	síðustu	

aldar	sem	fyrst	kom	fram	að	taka	skyldi	tillit	til	fatlaðs	fólks	og	aldraðra	við	hönnun	
bygginga	í	íslenskum	byggingarlögum	(Byggingarlög	nr.	54/1978).	Eftir	það	hefur	þó	

nokkuð	breyst	og	í	samningi	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	fatlaðs	fólks	(2007)	er	

fjallað	um	aðgengi.	Aðildarríki	samningsins	eiga	að	gera	ráðstafanir	svo	fatlað	fólk	geti	
lifað	sjálfstæðu	lífi	og	tekið	fullan	þátt	á	öllum	sviðum	lífsins.	Ráðstafanir	eiga	að	miða	að	

því	að	fötluðu	fólki	sé	tryggt	aðgengi	til	jafns	við	aðra.	Útrýma	skal	þeim	hindrunum	sem	
hefta	aðgengi	fatlaðs	fólks. 

Samkvæmt	samningi	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	fatlaðs	fólks	(SSÞRFF)	eiga	

aðildarríki	að	tryggja	fötluðu	fólki	aðgang	til	jafns	við	aðra	meðal	annars	að	upplýsingum,	
samskiptum	og	annarri	þjónustu	sem	er	opin	almenningi.	Aðildarríkin	skuldbinda	sig	

meðal	annars	til	þess	að	notast	við	myndræn	skilaboð	við	skiltagerð	til	að	auðvelda	

fötluðu	fólki	upplýsingalæsi.	Aðildarríkin	skulu	stuðla	að	því	að	fatlað	fólk	hafi	aðgang	að	
viðeigandi	aðstoð	sem	tryggir	því	aðgang	að	upplýsingum	sem	og	að	greiða	fyrir	aðgengi	

fatlaðs	fólks	að	upplýsingum.	Þau	hvetja	til	þróunar	og	dreifingu	aðgengilegrar	upplýsinga-	

og	samskiptatækni	líkt	og	auðlesnu	máli. 

Skilgreina	má	auðlesið	efni	sem	texta	skrifaðan	á	einföldu	og	skýru	máli	
(Landssamtökin	Þroskahjálp,	e.d).	Textinn	á	að	vera	auðveldur	í	lestri	fyrir	alla	og	eru	orð	

ekki	höfð	of	löng,	ef	um	löng	orð	er	að	ræða	eru	þau	brotin	upp	með	bandstriki.	Þannig	

nýtist	efnið	öllum	sem	eiga	erfitt	með	lestur.	Ef	upplýsingar	sem	finna	má	í	samfélaginu	
eru	skrifaðar	á	auðlesnu	máli	nýtast	þær	mun	breiðari	hóps	samfélagsþegna.	 
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Í	fræðsluefninu	er	fjallað	um	aðgengi	bæði	á	vefsíðunni	og	í	myndbandinu.	Sýnilegt	
aðgengi	er	haft	í	forgrunni	þar	sem	börn	eiga	auðveldara	með	að	túlka	það	sem	er	

sjáanlegt	en	huglægt.	Sýndar	eru	myndir	af	sýnilegu	aðgengi	svo	sem	aðgengi	að	eldri	

byggingum	og	jafnframt	að	nýjum	byggingum.	Tilgangurinn	með	því	er	að	að	sýna	muninn	
á	viðhorfi	samfélagsins	til	fatlaðs	fólks	og	réttindum	fatlaðs	fólks	til	aðgengis	milli	ára.	

Fræðsluefnið	fjallar	einnig	um	hljóðmerki	í	strætó	og	við	gangbrautir	og	útskýrir	að	það	sé	

gert	svo	að	blindir	og	eða	sjónskertir	komist	leiða	sinna. Allt	fræðsluefnið	er	hægt	að	

nálgast	upplesið	á	vefsíðunni	og	er	textinn	tiltölulega	auðlesinn.	Áhersla	er	lögð	á	að	allir	

eigi	að	hafa	jafnt	aðgengi	í	lífinu	óháð	fötlun,	kyni	eða	kynþætti.	 
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5 Félagsþroski	

Breytingin	á	fyrirmyndum	barnsins	er	ein	helsta	breyting	sem	verður	í	þroska	barns	við	

miðbernsku.	Fram	að	níu	og	tíu	ára	aldri	eru	foreldrar,	kennarar	og	aðrir	fullorðnir	helstu	

fyrirmyndir	barna	í	hegðun	og	framkomu	og	leita	börn	helst	eftir	viðurkenningu	þeirra	

(Snowman,	McCown	og	Biehler,	2009).	Við	níu	og	tíu	ára	aldurinn	byrjar	jafningjahópurinn	
hins	vegar	að	hafa	meira	vægi	en	þær	fullorðnu	fyrirmyndir	sem	áður	hafa	haft	mikil	áhrif.	

Börn	hafa	þá	meiri	áhuga	á	að	semja	vel	við	jafnaldra	án	þess	að	fullorðnir	komi	við	sögu.	

Þá	læra	börn	að	það	gilda	ekki	sömu	reglur	innan	hóps	jafnaldra	og	gilda	í	hóp	þar	sem	
fullorðnir	taka	þátt.	Börn	á	þessum	aldri	eru	mörg	hver	ekki	tilbúin	að	standa	gegn	

straumnum	og	fylgja	því	oft	þeim	óskrifuðu	reglum	sem	settar	eru	í	þessum	nýju	hópum	

þó	svo	þau	séu	þeim	ekki	sammála	og	sýna	ef	til	vill	óæskilega	hegðun	í	hópnum	sem	þau	
myndu	ekki	sýna	heima	við	eða	inni	í	bekk.	Börn	á	þessum	aldri	eru	hörð	þegar	kemur	að	
því	að	velja	sér	vini	og	leikfélaga	og	velja	flest	börn	sér	einn	besta	vin	sem	er	vanalega	

einhver	sem	þau	geta	samsamað	sig	með,	hafa	svipaðar	skoðanir,	hugmyndir	og	er	af	

sama	kyni. 

Sjálfsmynd	barna	á	þessum	aldri	verður	margþættari	og	samanstendur	af	þremur	

þáttum	(Snowman	o.fl.,	2009).	Í	fyrsta	lagi	er	það	lýsing	barns	á	sjálfu	sér	fyrir	öðrum,	í	

öðru	lagi	er	það	sjálfstraust,	það	er	hvernig	fólk	sér	sig	í	samhengi	við	samfélagið	og	aðra	
og	í	þriðja	lagi	er	það	sú	ímynd	sem	barnið	hefur	af	sjálfu	sér	á	ákveðnum	sviðum	líkt	og	í	

skóla,	íþróttum	eða	félagslífi.	Það	eru	þó	nokkrir	þættir	sem	koma	að	mótun	þessara	

þriggja	hluta.	Til	að	mynda	er	undirstaða	sjálfsmyndarinnar	á	þessum	aldri	samanburður	

barnsins	sjálfs	við	aðra	jafnaldra.	Börn	bera	sig	bæði	saman	við	aðra	einstaklinga	en	einnig	
saman	við	hópinn	til	þess	að	komast	að	því	hver	þau	eru	og	hver	staða	þeirra	sé	innan	

hópsins.	Þær	upplýsingar	og	viðmót	sem	barnið	fær	frá	fjölskyldu,	kennurum,	vinum	og	

öðrum	nákomnum	skiptir	einnig	miklu	máli	við	mótun	sjálfsmyndarinnar. 

Samkvæmt	Lightfoot,	Cole	og	Cole	(2009)	er	börnum	sem	eiga	erfitt	með	félagsleg	

samskipti,	hvort	sem	það	er	vegna	hvatvísi,	feimni	eða	annars,	oft	hafnað	af	jafnöldrum	

sínum.	Þessi	börn	eru	oft	meðvituð	um	það	að	þeim	gangi	ekki	vel	að	eignast	vini	og	getur	
það	komið	fram	í	hegðunarerfiðleikum	sem	valda	því	að	önnur	börn	sæki	síður	í	

félagsskap	þeirra.	Þegar	þeim	hefur	verið	hafnað	falla	þau	undir	ákveðinn	hóp	

staðalímynda	og	geta	átt	erfitt	með	að	vinna	sig	út	úr	því	(Corrigan	o.fl.,	2010).	Þau	eiga	
það	þá	til	að	haga	sér	eftir	þeirri	forskrift	sem	staðalímyndin	gefur	og	eykur	það	ekki	
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möguleika	þess	í	samskiptum,	auk	þess	sem	það	staðfestir	þær	hugmyndir	jafnaldra	sem	

þau	höfðu	um	barnið.		 

Siðferði	þróast	einnig	hjá	börnum	á	þessum	tíma	og	hættir	það	að	byggjast	einungis	á	

viðurlögum	og	fara	skynjanir	einstaklingsins	á	réttu	og	röngu	að	skipta	meira	máli	

(Lightfoot	o.fl.,	2009).	Samkvæmt	kenningu	Kohlbergs	um	siðgæðisþroska	skiptist	siðgæði	

niður	í	þrjú	stig	(Power,	Higgins	og	Kohlberg,	1989).	Það	fyrsta	er	skyldusiðgæði,	annað	er	
hefðbundið	siðgæði	og	það	þriðja	er	sjálfstætt	siðgæði.	Börn	í	fjórða	bekk	eru	á	stigi	tvö,	

stigi	hefðbundins	siðgæðis.	Börnin	horfa	þá	á	sig	í	stærra	samhengi	og	gera	sér	grein	fyrir	

sameiginlegum	tilfinningum.	Því	hafa	þau	hugfast	að	koma	fram	við	aðra	líkt	og	þau	vilja	
að	komið	sé	fram	við	þau.	Þau	vilja	gera	það	sem	ætlast	er	af	þeim	af	þeirra	nánustu	

aðstandendum	en	gera	sér	jafnframt	grein	fyrir	því	að	velferð	annarra	skiptir	líka	máli,	

ekki	bara	þeirra	eigin.	Eins	og	sjá	má	er	margt	af	því	sem	er	að	gerast	á	þessu	stigi	í	
kenningu	Kohlbergs	einnig	að	gerast	í	þróun	sjálfsmyndarinnar,	enda	samtvinnað	ferli.	

Lightfoot	og	Kohlberg	eru	því	sammála	um	að	á	þessum	aldri	fari	börnin	að	horfa	á	sig	í	

stærra	samhengi	og	bera	sig	saman	við	aðra.	Samkvæmt	kenningu	Kohlbergs	eiga	þau	að	

vera	meðvituð	um	að	breyta	rétt	gagnvart	öðrum	og	myndast	sjálfsmyndin	til	dæmis	af	
því	hvernig	þau	breyta	í	aðstæðum,	aðstæðum	þar	sem	hópþrýstingur	segir	þeim	að	gera	

það	sem	siðgæðisvitundin	segir	þeim	að	sé	rangt	(Power,	Higgins	og	Kohlberg,	1989). 

	

Fræðsluefnið	er	hugsað	fyrir	níu	ára	gömul	börn	vegna	þess	að	það	er	á	þessum	aldri	sem	

þau	byrja	að	bera	sig	saman	við	aðra	og	hefur	það	áhrif	á	sjálfsmynd	þeirra	barna	sem	

sýna	aðra	hegðun	en	jafnaldrar.	Þessi	samanburður	leiðir	til	þess	að	börn	byrja	að	greina	

sig	frá	öðrum	sem	þeim	finnst	ekki	hegða	sér	eins	og	þau.	Börnin	fara	að	aðlaga	hegðun	
sína	að	því	sem	þau	telja	vera	viðeigandi	út	frá	þeim	hópi	sem	þeir	eru	í	hverju	sinni,	þau	

hegða	sér	öðruvísi	með	vinum	sínum	og	með	fjölskyldu	sinni.	Til	að	passa	inn	í	vinahópinn	

fara	þau	að	reyna	að	hegða	sér	eftir	þeirri	ímynd	sem	fylgir	hópnum	hvort	sem	það	sé	
siðferðilega	rétt	eða	rangt	samkvæmt	þeirra	siðferði.	Fræðsluefnið	bendir	á	að	börnin	

þekkja	nú	þegar	persónur	sem	eru	ólíkar	vinum	þeirra	en	samt	sem	áður	gengur	vinátta	

þeirra	vel,	samanber	teiknimyndapersónurnar	Gríslingur	og	Tumi	tígur,	þó	svo	að	þeir	séu	
gjörólíkir	þá	vega	þeir	hvorn	annan	upp	og	eru	bestu	vinir.	Það	skiptir	ekki	máli	þó	svo	að	

einhver	er	sé	ólíkur	þeim	þá	geta	þeir	samt	alveg	verið	vinir	og	átt	margt	sameiginlegt. 

5.1 Samskipti		

Þegar	börn	eru	komin	í	fjórða	bekk	eyða	þau	töluverðum	tíma	með	jafnöldrum	sínum	og	

finna	sér	sinn	stað	í	hópnum	(Lightfoot,	2009,	bls.	473-476).	Þó	svo	að	barn	sé	flinkt	í	
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félagslegum	samskiptum	tryggir	það	ekki	að	jafningjahópurinn	taki	vel	á	móti	því	og	sætti	

sig	við	það.	Öll	börn	keppast	um	félagslega	stöðu	innan	hópsins	og	þurfa	að	læra	að	
stundum	líkar	hópnum	ekki	við	þau.	Þegar	sami	barnahópur	er	saman	í	lengri	tíma,	til	

dæmis	bekkir	í	skóla,	verða	til	ákveðnar	valdastöður	innan	hópsins.	Sum	börn	ná	

yfirráðum	með	því	að	lenda	í	rifrildi	eða	slagsmálum	og	ná	síðan	sáttum.	Þau	börn	sem	
eru	góð	í	að	stjórna	ágreiningsaðstæðum	verða	því	yfirleitt	á	toppi	jafningahópsins,	þau	fá	

að	stjórna	hvað	hópurinn	gerir,	hvað	þau	leika	með	og	hvar.	Þessi	staða	innan	

jafningjahópsins	getur	skipt	máli	þegar	börnin	eldast,	því	þegar	börn	nálgast	miðstig	í	

grunnskólum	þá	eykst	tíðni	eineltis.	Stelpur	og	strákar	hafa	gjörólíkar	aðferðir	við	að	
leggja	í	einelti,	stelpur	nota	samskipti	á	meðan	strákar	nota	frekar	líkamlegt	ofbeldi.	 

Í	rannsókn	Örnu	Bender	Erlendsdóttur	(2015)	kom	í	ljós	að	allir	hennar	þátttakendur	

áttu	erfiða	grunnskólagöngu	og	fimm	af	sex	þátttakendum	höfðu	upplifað	einelti	á	
grunnskólagöngu	sinni.	Í	rannsókninni	leitaðist	rannsakandinn	við	að	fá	upplifun	fatlaðra	

nemenda	af	einelti	og	leita	lausna	til	að	koma	í	veg	fyrir	einelti	gegn	fötluðum	nemendum	

í	grunnskólum	landsins.	Allir	þátttakendur	rannsóknarinnar	voru	vissir	um	að	fræðsla	væri	

lykilinn	til	að	uppræta	þetta	einelti.	Einelti	í	grunnskólum	gegn	fötluðum	nemendum	væri	
til	komið,	að	mati	þátttakanda,	vegna	fáfræði	um	fjölbreytilegt	samfélag.	Orðræðan	um	

fatlað	fólk	skiptir	svo	miklu	máli,	oft	er	talað	um	að	fatlað	fólk	sé	með	sjúkdóma	og	
endurspeglar	það	hið	læknisfræðilega	sjónarhorn	á	fötlun.	Fræðsla	um	fatlað	fólk	þarf	að	
miða	við	félagslega	sjónarhorninu	á	fötlun,	að	það	sé	samfélagið	sem	fatli	einstaklinginn	

(Arna	Bender	Erlendsdóttir,	2015). 

 

Af	þessu	má	álykta	að	börn	séu	við	þennan	aldur	að	velja	sér	og	eignast	vini	sem	þau	leika	

sér	með	í	skóla	og	við	utan	hann.	Börnin	velja	sér	vini	út	frá	því	sem	önnur	börn	eru	að	
gera	og	gera	hluti	sjálf	til	að	klífa	vinsældarstigann.	Það	er	á	þessum	tímapunkti	í	

skólagöngu	barna	sem	að	einelti	byrjar	fyrir	raun,	með	því	að	leggja	inn	þessa	

hugmyndafræði	um	margbreytilegt	samfélag	opnar	það	vonandi	augu	barna	og	þau	leggja	

síður	í	einelti. 
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7 Verkefnið	

Við	ákváðum	að	gera	verkefni	sem	leggur	áherslu	á	viðhorfsbreytingu	til	margbreytileika	

samfélagsins	fyrir	nemendur	í	fjórða	bekk.	Ástæðan	fyrir	valinu	á	aldri	tengist	sálfræðinni.	

Eins	og	fram	kom	í	kaflanum	um	félagsþroskann	byrja	börn	að	bera	sig	saman	við	aðra	á	

þeim	aldri.	Í	fræðsluefninu	er	lögð	rík	áhersla	á	að	allir	séu	þátttakendur	í	samfélaginu.	Við	
fjöllum	um	mismunandi	eiginleika	fólks	og	hvernig	margbreytileikinn	getur	verið	

skemmtilegur.	Við	notum	teiknimyndapersónur	sem	flest	börn	þekkja	og	beinum	sjónum	

okkar	að	því	hvað	þær	eru	ólíkar	og	hafa	fjölbreytt	persónueinkenni	sem	gerir	þær	
skemmtilegar.	Með	því	reynum	við	að	láta	börnin	tengjast	efninu	í	gegnum	fyrri	þekkingu.	

Allur	texti	er	hafður	auðveldur	á	frekar	auðskildu	máli	og	skrifaður	með	stóru	letri,	svo	að	

börn	ættu	auðveldara	með	að	lesa	og	skilja	textann. 

7.1 Vefsíða	

Við	settum	upp	vefsíðu	þar	sem	megin	áhersla	er	lögð	á	skemmtilegt	efni	sem	börn	

myndu	hafa	áhuga	á	að	skoða.	Vefsíðuna	settum	við	tvisvar	upp.	Í	fyrra	skiptið	notuðum	

við	vefforritið	Wordpress.	Engin	af	okkur	hafði	sett	upp	heimasíðu	áður	og	fór	nokkur	tími	
í	að	læra	á	kerfið	og	finna	út	hvernig	við	vildum	að	síðan	okkar	liti	út.	Við	skoðuðum	

nokkur	vefsíðuforrit	en	flest	þeirra	voru	of	dýr	eða	of	flókin	fyrir	okkur.	Eftir	þó	nokkra	

vinnu	vorum	við	ekki	sáttar	með	útlit	síðunnar	þar	sem	okkur	þótti	hún	minna	meira	á	
blogg	en	heimasíðu.	Lögðumst		við	því	enn	á	ný	í	rannsóknarvinnu	og	ákváðum	að	setja	

upp	aðra	vefsíðu	og	nota	vefforritið	Wix.	Kostir	Wix	eru	að	hægt	er	að	velja	úr	ógrynni	af	
þemum	sem	hafa	mismunandi	eiginleika.	Við	völdum	þema	sem	var	einfalt	en	með	útlit	

heimasíðu.	Einnig	er	valkostur	á	Wix	að	hægt	er	að	setja	inn	upplestur	á	texta.	Fannst	

okkur	það	frábær	kostur	þar	sem	við	vildum	hafa	fræðsluefnið	sem	aðgengilegast.	 

Við	uppsetningu	síðunnar	gerðum	við	umhverfi	hennar	barnvænt,	en	þó	ekki	of	

barnalegt.	Síðan	er	einföld	svo	minni	líkur	eru	á	að	hún	trufli	lesandann.	Við	lögðum	

áherslu	á	skipulagða	uppsetningu,	hlutlausan	bakgrunn	fyrir	aftan	texta	og	skreyttum	með	

litríkum	myndum	af	teiknimyndapersónum	sem	börnin	þekkja.	Val	okkar	á	litlausum	
bakgrunni	kemur	til	vegna	þess	að	margir	eiga	erfiðara	með	að	lesa	texta	ef	þeir	eru	ekki	

skrifaðir	með	dökku	letri	á	ljósan,	hlutlausan	grunn	og	gæti	skræpóttur	bakgrunnur	undir	

texta	dregið	athyglina	frá	innihaldi	hans.	 

Á	vefsíðunni	eru	fimm	síður	sem	eru	ætlaðar	börnum	og	er	myndbandið	ein	af	þeim.	

Einnig	er	umfjöllun	um	margbreytileika,	aðgengi,	samskipti	og	fordóma.	Við	reyndum	að	

hafa	ekki	of	mikið	efni	á	síðunum	þar	sem	við	teljum	að	börn	endist	ekki	lengi	við	að	skoða	
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sama	efnið.	Textann	á	vefsíðunni	settum	við	fram	á	einfaldan	hátt	og	forðuðumst	flókin	

orð.	Ef	barni	þykir	betra	að	hlusta	á	textann	er	valmöguleiki	um	upplestur	á	honum.	Efnið	
myndskreyttum	við	í	þeirri	von	að	gleðja	augað	og	vekja	meiri	áhuga	barnanna. 

7.2 Myndskeið	

Við	gerð	myndskeiðsins	notuðum	við	forritið	GoAnimate.	Eftir	að	hafa	skoðað	ólík	forrit	
ákváðum	við	að	nota	það,	því	forritið	er	gætt	þeim	kostum	að	persónur		geta	hreyft	

varirnar.	Nokkur	tími	fór	í	að	læra	á	forritið	og	byggja	upp	myndbandið	þar	sem	

hreyfingar,	líkamstöður	og	svipbrigði	þurfti	að	móta	hjá	hverri	persónu.	Tilraun	var	gerð	til	
að	taka	upp	hljóð	í	heimagerðu	upptökuveri,	nánar	tiltekið	uppi	í	rúmi	undir	sæng	og	

teppi.	Eftir	nokkrar	tilraunir	til	að	vinna	hljóðið	gáfumst	við	upp	og	fengum	

utanaðkomandi	hjálp.	Þegar	hljóðið	var	tilbúið	sem	og	myndgrunnur	fór	dágóður	tími	í	að	

klippa	hljóð	og	mynd	saman. 

Aðalpersóna	myndbandsins	er	níu	ára	stúlka	sem	heitir	Sandra.	Við	lögðum	mikla	

vinnu	í	persónusköpun.	Hún	þurfti	að	vera	eftirminnileg,	skemmtileg	og	fyndin.	Við	
ákváðum	að	Sandra	væri	mjög	virk	stelpa	sem	truflaðist	auðveldlega	af	umhverfinu.	Með	

því	að	láta	hana	truflast	af	umhverfi	sínu	stuðluðum	við	að	margbreytileikanum.	Þar	sem	
þolinmæði	krakka	í	fjórða	bekk	er	misjöfn	álitum	við	að	hugmyndin	með	truflununum	gæti	

fengið	krakkana	til	að	truflast	með	henni,	fá	pásu	og	ná	svo	aftur	upp	þræði	

myndbandsins.	Við	það	að	hafa	persónuna	áhugaverða	varð	myndbandið	ekki	þurrt	og	
leiðinlegt	heldur	eftirtektarvert,	fyndið	og	er	spennandi	að	komast	að	því	hvað	gerist	

næst.	 

Þegar	kom	að	gerð	myndasögunnar	hófum	við	enn	eina	rannsóknarvinnuna.	Við	

skimuðum	ólík	forrit	og	leituðum	eftir	forriti	sem	biði	upp	á	þann	möguleika	að	búa	til	

einfalda	en	samt	flotta	myndasögu.	Eftir	viðamikla	leit	ákváðum	við	að	nota	forritið	
Pixton.	Eins	og	við	gerð	myndbandsins	fór	mikill	tími	í	persónusköpun	og	söguþráð.	Við	

mynduðum	sögu	sem	krakkarnir	ættu	auðvelt	með	að	samsama	sig	með.	Aðalpersóna	

sögunnar,	hann	Pétur	er	góður	í	íþróttum,	hleypur	mjög	hratt	en	á	erfitt	með	að	sitja	kyrr	
og	einbeita	sér	í	tímum.	Sagan	stuðlar	að	því	að	börn	læri	að	setja	sig	í	spor	annarra	og	

átta	sig	á	því	að	allir	eru	sterkir	á	ólíkum	sviðum.	 

7.3 Verkefni	fyrir	starfsmenn	skóla	

Við	settum	niður	hugmyndir	af	verkefnum	sem	starfsmenn	skóla	geta	notað.	Verkefnin	

fela	í	sér	verklega	kennslu	og	vettvangsferðir	þar	sem	allir	ættu	að	geta	tekið	þátt.	

Verkefnin	reyna	á	sköpunarhæfni	og	ímyndunarafl	nemendanna.	Eitt	verkefnið	er	á	þann	
veg	að	nemendur	eigi	að	skapa	margbreytilegt	samfélag	með	því	að	klippa	úr	tímaritum	
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og	líma	á	plakat.	Annað	verkefnið	reynir	meira	vitund	starfsmannsins	um	aðgengi.	Það	

felur	í	sér	vettvangsferð	þar	sem	starfsmaður	bendir	nemendum	á	hluti	sem	stuðla	að	
bættu	aðgengi	fyrir	ólíka	hópa	samfélagsins	en	einnig	á	hindranir.	Hin	verkefnin	eru	

umræðuverkefni	sem	eiga	að	fara	fram	eftir	að	nemendur	eru	búnir	að	skoða	ákveðinn	

hluta	heimasíðunar.	Þetta	efni	vekur	upp	margar	spurningar	og	er	góður	byrjunarreitur	að	
ræða	við	nemendur	um	hvað	þeim	fannst	áhugavert,	skrítið,	óskiljanlegt	og	annað	sem	

leiðir	umræðu	út	í	grunn	fræðsluefnisins,	viðhorfsbreytingar.	Við	útbjuggum	

umræðupunkta	fyrir	starfsmenn	sem	þeir	geta	rætt	við	nemendur	sína	en	að	sjálfsögðu	

þarf	einnig	að	ræða	þá	punkta	sem	börnin	koma	með	og	reyna	að	tengja	umræðuna	við	
fræðsluefnið. 

Markmið	verkefnanna	er	að	stuðla	að	auknum	skilning	á	margbreytileikanum	og	auka	

hæfni	barnanna	með	að	setja	sig	í	spor	annarra.	Þau	eiga	að	vekja	börnin	til	umhugsunar	
um	það	af	hverju	hlutir	í	umhverfinu	okkar	eru	eins	og	þeir	eru.	Börnin	fara	síðan	með	

þetta	hugarfar	heim	úr	skólanum	og	geta	þá	frætt	foreldra	sína	og	vini.	 
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8 Áframhald	

Margir	möguleikar	eru	á	áframhaldandi	vinnu	með	fræðsluefnið.	Eins	og	kemur	fram	í	

kaflanum	um	viðhorf	er	ein	leið	að	fá	fatlaðan	einstakling	til	að	fjalla	um	þá	fordóma	sem	

hann	hefur	orðið	fyrir	í	samfélaginu	og	hvernig	hann	upplifir	að	samfélagið	taki	sér.	

Samkvæmt	Corrigan	o.fl.	(2010)	á	það	að	vera	árangursríkasta	aðferðin	til	að	stuðla	að	
viðhorfsbreytingum.	Einstaklingurinn	gæti	flutt	erindi	í	ólíku	formi,	eftir	því	hver	aldur	

nemenda	væri,	um	reynslu	sína	og	upplifun	á	því	að	vera	fatlaður	einstaklingur	í	íslensku	

samfélagi.	Hann	gæti	fjallað	um	þau	viðhorf	sem	hann	hefur	mætt	í	lífi	sínu	og	þau	viðhorf	
sem	hann	myndi	vilja	mæta.	Hvort	hann	finni	fyrir	breytingu	á	viðhorfum,	hvort	

samfélagið	sé	gott	og	hvort	samfélagið	taki	öllum	þegnum	þess	með	opnum	örmum.			

Hægt	er	að	líta	á	verkefnið	sem	þróunarverkefni	þar	sem	hægt	er	að	þróa	vefsíðuna	

og	fræðsluefnið	áfram.	Möguleiki	væri	að	stækka	heimasíðuna	og	hafa	fræðsluefni	fyrir	
fleiri	bekki.	Upphafssíðan	væri	þá	með	því	móti	að	þú	velur	ákveðinn	bekk	á	
upphafssíðunni	fyrst.	Fræðsluefni	hvers	bekkjar	birtist	svo	í	framhaldinu.	Fræðsluefnið	

væri	sama	efnið	í	grunninn	nema	búið	væri	að	aðlaga	það	að	viðkomandi	aldri.	Ný	
verkefni	væru	fyrir	starfsmenn	til	að	vinna	með	nemendum	sínum.	Hægt	væri	að	útbúa	
lokaðar	síður	fyrir	starfsmenn	sem	innihéldu	fleiri	verkefni,	nánara	verkskipulag	og	

verkefnalýsingar.	Í	nánara	verkskipulagi	kæmi	fram	tímarammi	fyrir	hvern	hluta	
verkefnisins	og	hvernig	eigi	að	framkvæma	vinnuna.	Þessi	hluti	verkefnisins	gæti	verið	

unnin	í	samvinnu	með	kennaranemum	eða	kennurum.		

	

8.1 Kynning	á	verkefninu	í	Vesturbæjarskóla	

Mándaginn	18.	apríl	fórum	við	í	Vesturbæjarskóla	og	kynntum	hluta	verkefnisins	fyrir	
fjórða	bekk.	Við	byrjuðum	á	því	að	kynna	okkur	og	fórum	nafnahring	með	bekknum.	Eftir	

nafnahringinn	komu	nemendurnir	sér	fyrir	á	þeim	stað	í	stofunni	sem	þeim	leið	vel	á.	Við	

byrjuðum	á	því	að	sýna	bekknum	myndbandið	sem	er	á	heimasíðunni.	Eftir	að	
myndbandinu	lauk	komum	við	af	stað	umræðu	út	frá	umræðupunktum	verkefnisins.	Við	

veltum	upp	spurningum	á	borð	við	hvað	er	samfélag	og	hvað	er	margbeytileiki	og	

ræddum	hugtökin	fram	og	aftur.	Nemendurnir	voru	virkir	og	töluðu	um	að	þau	vildu	öll	

búa	í	margbreytilegu	samfélagi	frekar	en	einsleitu.	Næst	skoðuðum	við	efnið	undir	,,Eins	
en	ólík”	flipanum	á	heimasíðunni.	Við	lásum	textann	og	fengum	nemendurna	til	að	lesa	

upp	punktana	með	okkur.	Við	sögðum	hvort	öðru	í	hverju	við	værum	góð	og	í	hverju	við	

værum	lakari.	Minions	karlarnir	vöktu	mikla	lukku	og	nýttum	við	áhuga	nemenda	í	að	
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ræða	hvort	þeir	væru	ólíkir.	Krakkarnir	voru	sammála	um	að	þeir	væru	allir	af	sömu	

tegund	en	þó	ólíkir	en	sumum	fannst	þeim	þó	óþarflega	líkir	hver	öðrum.	Yfirfærðum	við	
þessa	umræðu	á	okkar	samfélag,	að	við	værum	öll	manneskjur,	en	þó	öll	ólík.	Við	værum	

sem	sagt	eins	en	ólík.	Þessi	hluti	kynningarinnar	gekk	vel	og	veltu	nemendur	fyrir	sér	

hvernig	við	værum	öll	eins	en	ólík.	Næst	lásum	við	myndasöguna	sem	er	á	heimasíðunni	
og	fengum	nemendur	með	okkur	í	lið	til	að	aðstoða	okkur	við	lesturinn.	Eftir	að	lestrinum	

lauk	unnum	við	umræðuverkefnið	sem	er	fyrir	starfsfólk	og	heppnaðist	það	vel.	

Nemendurnir	voru	flinkir	í	að	lesa	í	aðstæður	og	fannst	áhugavert	þegar	krakkarnir	í	

myndasögunni	töluðu	illa	um	Pétur.	Góð	umræða	fór	fram	og	ræddum	við	meðal	annars	
um	það	að	setja	sig	í	spor	annarra.		

Við	lok	kennslustundar	vörpuðum	við	fram	spurningu	um	hvort	nemendurnir	hefðu	

lært	eitthvað	af	því	sem	þau	sáu	á	heimasíðunni	og	hvað	þeim	fannst	skemmtilegast.	Þau	
töldu	sig	hafa	lært	eitthvað	en	áttu	erfitt	með	að	koma	því	í	orð.	Sumir	hverjir	töldu	sig	

hafa	kunnað	þetta	allt	fyrir	en	öðrum	fannst	þeir	hafa	lært	eitthvað.	Myndbandið	virtist	

vekja	mesta	lukku	og	voru	þau	spennt	að	skoða	meira	á	heimasíðunni.		

Upplifun	okkar	af	heimsókninni	var	jákvæð,	sérstaklega	að	finna	áhugann	sem	við	

mættum.	Nemendurnir	voru	límdir	við	verkefnið	og	flestir	virkir	í	umræðum.	Við	teljum	að	
meiri	ávinningur	hefði	náðst	ef	við	hefðum	skipti	nemendahópnum	í	minni	hópa.	Þá	hefði	

verið	möguleiki	á	að	virkja	alla	og	mögulega	skapa	dýpri	samræður.	Einnig	teljum	við	að	
kynningin	hefði	verið	skilvirkari	ef	kennari	eða	annars	starfsmaður	sem	nemendurnir	

þekkja	hefði	séð	um	hana	þar	sem	ákveðin	spenna	myndast	innan	bekkjarins	þegar	

ókunnugt	fólk	mætir	í	skólaheimsóknir.	Við	erum	jákvæðar	með	áframhald	verkefnisins	

þar	sem	við	sáum	að	það	getur	komið	að	góðu	gagni	til	að	vinna	með	viðhorf	gagnvart	
margbreytileika	í	samfélaginu	í	skólum	landsins.	
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9 Lokaorð	

Fræðsluefnið	beinir	sjónum	að	margbreytileika	samfélagsins	og	er	hægt	að	nota	það	í	

öllum	grunnskólum	landsins.	Þar	sem	börn	byrja	að	bera	sig	saman	við	hvort	annað	í	

fjórða	bekk	var	það	kjörinn	markhópur	til	að	sníða	fræðsluefnið	að.	Reynsla	okkar	af	

vettvangi	bendir	til	að	fatlað	fólk	sé	oft	flokkað	undir	hóp	ákveðinna	staðalímynda.	Börn	
sleppa	því	frekar	eða	forðast	að	eiga	í	samskiptum	við	fatlaðan	einstakling	út	af	því	þau	

vita	ekki	hvernig	þau	eigi	að	bera	sig	að	þar	sem	einstaklingurinn	er	ekki	eins	og	þau	sjálf.	

Þá	hafa	foreldar	og	kennarar	ekki	alltaf	svörin	við	þeim	spurningum	sem	börnin	spyrja	þau	
og	vonum	við	að	þetta	fræðsluefni	hafi	svörin.	Með	fræðsluefninu	okkar	erum	við	vonandi	

að	opna	augu	samfélagsins	um	þörfina	fyrir	þessum	viðhorfsbreytingum	sem	við	erum	að	

reyna	að	koma	af	stað.	Við	teljum	þörfina	vera	mikla	og	undir	öllu	samfélaginu	komið	að	

bregðast	við.	Sérstaklega	í	því	ljósi	að	allir	eiga	að	upplifa	sig	sem	virka	þátttakendur	
samfélagsins	óháð	stöðu,	kyni,	fötlun	eða	öðru.	  

Sem	hópur	höfum	við	lært	margt	við	vinnslu	þessa	verkefnis,	bæði	um	okkur	sjálfar	og	

hvor	aðra	en	einnig	höfum	við	tekið	mikinn	lærdóm	af	þeim	heimildum	sem	við	höfum	
notfært	okkur. 
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