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Útdráttur 

Markmið þessarar ritgerðar er að greina birtingarmyndir fötlunar í þáttaröðunum Family 

guy, South Park, Futurama, The Simpsons og Rick and Morty og var það gert með 

orðræðugreiningu í anda Michel Foucault. Fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar liggur 

í gagnrýnni fötlunarfræði með áherslu á hið menningarlega sjónarhorn fötlunarfræðanna. 

Auk þess var skoðað hvernig mýtur í kringum fötlun og fatlað fólk stuðla að og viðhalda 

staðalmyndum, hvernig fatlað fólk hefur verið notað sem uppspretta háðs í gegnum tíðina 

og í lokin rannsóknir sem snúa að ríkjandi staðalmyndum um fötlun og hvernig fötlun 

hefur verið framsett í leiknu efni. Þáttur húmors og kenningar sem hann umlykja var 

einnig skoðaður og farið var yfir mismunandi gerðir af húmor.  

Niðurstöður hafa sýnt að staðalmyndir og orðræður um fötlun voru oftast notaðar til 

þess að kollvarpa fyrirframgefnum hugmyndum samfélagsins um fatlað fólk og var 

húmorinn notaður til þess að koma skilaboðunum á framfæri. Mikið bar á því að húmorinn 

væri settur fram á smættandi máta fyrir þann hóp sem hann beinist að. Brandarar höfðu 

þó ekki alltaf tilgang og klósetthúmor var algengur þegar kemur að styttri atriðum og 

þáttabrotum. Í einu tilviki var fötluð sögupersóna þó hvergi dregin í dilka, fötlun hennar 

var til staðar en hún hvorki tók frá né bætti neinu við söguþráðinn.   
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Abstract 

The aim of this study is to identify how disability is portraied in the animated TV shows 

Family guy, South Park, Futurama, The Simpsons and Rick and Morty through discourse 

analysis based on Michel Foucault´s theories. The study´s theoretical background is based 

on critical disability studies with emphasis on culture, with addition to looking at how 

myths surrounding disabilities and disabled people promote stereotypes of disability and 

how disabled people have been portraied in movies and TV trough the years. The aspect 

of humor and theories surrounding it was also examined. 

Results have shown that stereotypes and discourse surrounding disabilities are most 

commonly used to overturn the pre-defined ideas of society and humor was used to 

emphasize the point. Jokes were most commonly used in a demeaning and disabling 

manner and toilet-humor was frequently the focus point when it came to short scenes. 

In one case the disabled protagonist was portraied in a neutral manner, his disability was 

present, but it neither took nor added anything to the plot.  
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Formáli  

Ritgerð þessi er 40 eininga rannsókn á meistarastigi í fötlunarfræðum við félags- og 

mannvísindadeild Háskóla Íslands og er unnin með því að greina orðræðu og staðalmyndir 

í teiknuðu sjónvarpsefni. Áhugi minn á slíku efni hefur verið til staðar allt frá unglingsaldri 

þegar ég horfði fyrst á þætti á borð við The Simpsons og South Park. Leiðbeinandi minn 

við rannsóknina var Dr. Hanna Björg Sigurjónsdóttir, prófessor í fötlunarfræði, og kann ég 

henni þakkir fyrir uppbyggilega gagnrýni og stuðning.  

Að framkvæma rannsókn á borð við þessa er lærdómsríkt ferli og strembið. Það tekur 

á þolinmæðina að horfa á sama þáttinn í tví- og jafnvel þrígang og get ég sagt það með 

fullri vissu að ég muni ekki horfa aftur á sumar af þessum þáttaröðum aftur í bráð. Ég 

lærði heilmikið á rannsóknarferlinu og þá helst lærði ég að horfa á sjónvarpsefni með 

gagnrýnni augum en ég hef hingað til gert.  

Tel ég þetta aldrei hafa getað gengið upp ef ekki hefði verið fyrir gríðarlega sterkt og 

gott stuðningsnet. Sambýlismaður minn fær mínar kærustu þakkir fyrir að þola allt 

sjónvarpsglápið. Fjölskyldan mín og vinir hafa öll staðið þétt við bakið á mér gegnum þetta 

ferli og kann ég þeim öllum þakkir og sérstaklega verð ég að þakka tveimur settum af 

foreldrum sem hafa reynst mér ómetanlegur stuðningur í formi barnapössunar og 

óbilandi hvatningar; Gestur, Silla, Sigga og Dolli, ég hefði aldrei getað gert þetta án ykkar. 

Úlfur Aron sonur minn hefur sýnt meiri þolinmæði og biðlund en börn ættu að gera í garð 

móður sinnar sem aldrei hefur tíma til að gera neitt skemmtilegt. Sérstakar þakkir verð ég 

svo að færa Facebookhópnum „Æ on Springfield – Íslenskir Simpsons aðdáendur“ fyrir 

skemmtilegar umræður þegar rannsóknarferli var að hefjast, en ég leitaði til þeirra eftir 

hugmyndum og ábendingum um þætti til að rannsaka.  

Og til allra hinna sem með einhverjum þætti hafa veitt mér innblástur og stuðning, 

takk! 
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1 Inngangur  

Titill ritgerðarinnar er vísun í þátt úr sjónvarpsþáttaröðinni The Simpsons sem prýtt hefur 

sjónvarpsskjái landans í hartnær þrjátíu ár. Teiknimyndir á borð við fjölskylduna frá 

Springfield eru einkum ætlaðar fullorðnum áhorfendahóp, en hafa samt sem áður náð til 

breiðara aldursbils aðdáenda. Í þáttunum er gert óspart grín að samfélaginu og málefnum 

líðandi stundar. Það er margt sem leynist á bakvið hláturinn og er húmor notaður í 

margvíslegum tilgangi, bæði sem saklaus brandari og látbragð og einnig sem gagnrýni og 

hæðni í garð ríkjandi viðhorfa og venja samfélagsins.  

Þegar horft er á þætti sem þessa verður áhorfanda það fljótt gert ljóst að þegar kemur 

að húmor er fátt sem ekkert heilagt og oft er húmorinn notaður á beittan og óvæginn 

máta til þess að koma skilaboðum á framfæri. Í þessari ritgerð verða fimm teiknaðar 

þáttaraðir skoðaðar útfrá þeirri orðræðu og þeim staðalmyndum sem þar koma fram. Þeir 

þættir sem hér verður fjallað um eiga það flestir sameiginlegt að láta fátt óáreitt sem 

tengist venjum og siðum samfélagsins, hvort sem um ræðir pólitísk málefni, trúarbrögð 

eða viðhorf til minnihlutahópa.  

1.1 Rannsóknin í hnotskurn 

Markmiðið með rannsókninni var að skoða birtingarmyndir fötlunar í teiknuðum 

sjónvarpsþáttaröðum í tengslum við orðræðu, tungumál og staðalmyndir og skoða 

hvernig ríkjandi orðræður og staðalmyndir eru notaðar í skjóli húmors til þess að afbyggja 

fáránleikann sem þær geta umlukið. Þær þáttaraðir sem valið var að rannsaka og fjalla 

um eru Family guy, South Park, Futurama, The Simpsons og Rick and Morty. Um er að 

ræða vinsæla þætti sem hafa verið sýndir í sjónvarpi um áraraðir, en framleiðslu Futurama 

var hætt árið 2013. Rannsóknin fellur undir aðferðir eigindlegra rannsókna og fór fram 

með orðræðugreiningu í anda Michel Foucault. Í henni var leitast við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum:  

1. Hvaða staðalmyndir um fötlun koma fram í teiknuðu sjónvarpsefni fyrir 

fullorðna og í hvaða tilgangi eru þær notaðar? 

2. Hvernig birtist fötlun í teiknuðu sjónvarpsefni fyrir fullorðna í tengslum við 

tungumál og orðræðu og hver er þáttur húmors í því að koma þeirri 

framsetningu til skila? 



9 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þær orðræður sem fram koma í 

þáttunum eru oftar en ekki notaðar til að sýna fram á brengluð viðhorf samfélagsins og í 

einhverjum tilvikum viðhorf einstakra sögupersóna til fatlaðs fólks. Þær staðalmyndir sem 

fram koma eru notaðar ýmist til að afbyggja ríkjandi staðalmyndir af fötluðu fólki eða til 

að staðsetja framandleika þess og jafnvel búa til nýjar staðalmyndir. Í mörgum af 

þáttunum leynist hvöss gagnrýni í garð samfélagsins og er húmorinn notaður á oft 

beinskeittan máta til að koma skilaboðunum á framfæri. Húmorinn virðist þó einnig oft 

notaður án sýnilegs tilgangs og virðist til þess eins fallinn að smætta hópinn sem hann 

beinist að.  

1.2 Mikilvægi rannsóknar 

Staðalmyndir, hvort sem um er að ræða jákvæðar eða neikvæðar, geta viðhaldið, nært og 

styrkt fordóma í garð fatlaðs fólks og því meira sem þær eru notaðar því sterkari verður 

rót þeirra í menningunni (Ármann Jakobsson og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2007).  Þrátt 

fyrir að áður hafi verið skrifað um birtingarmyndir fötlunar í teiknuðu sjónvarpsefni í 

tengslum við þáttaröðina South Park (Mallett, 2009; McKeown og Darke, 2013) og fjallað 

hefur verið um andleg veikindi í Disney teiknimyndum (Lawson og Fouts, 2004) þótti 

höfundi vanta rannsókn sem tók til víðara samhengis.  

Mikilvægi rannsóknarinnar liggur fyrst og fremst í nýnæmi og þeirri gagnrýnu nálgun 

sem hún hefur á notkun staðalmynda, húmors og orðræðu. Fannst höfundi mikilvægt að 

greina ekki einungis þessa þrjá þætti, heldur einnig finna og útskýra tilganginn sem liggur 

að baki notkun þeirra. Ekki síst sökum þess að í þáttum sem þessum taka höfundar sér 

það bessaleyfi að gera óvægið grín að málefnum líðandi stundar, hvort sem um er að 

ræða pólitísk málefni eða málefni minnihlutahópa, oft og tíðum á grófan og ósmekklegan 

máta. Undir niðri getur þó falist í húmornum hörð gagnrýni á ríkjandi viðhorf samfélagsins 

og tel ég því fulla þörf á að skoða söguþráð þáttanna með gagnrýnum augum til að skilja 

samhengið milli staðalmyndanna, orðræðunnar og húmorsins svo hægt sé að ræða 

þættina á gagnrýninn máta. 

1.3 Fræðilegur bakgrunnur rannsóknar 

Fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar liggur í gagnrýnni fötlunarfræði með áherslu á 

hið menningarlega sjónarhorn fötlunarfræðanna. Þar er lögð áhersla á að skoða hvernig 
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fötlun birtist í menningunni í tengslum við tungumál, orðræðu og staðalmyndir, hvaða 

merkingu skerta líkamanum er gefin og hvernig fatlað fólk er notað til að staðsetja hvað 

telst „eðlilegt“ í samanburði við hinn ófatlaða veruleika (Goodley, 2011). Auk þess var 

skoðað hvernig mýtur í kringum fötlun og fatlað fólk stuðla að og viðhalda staðalmyndum 

og hvernig fatlað fólk hefur verið notað sem uppspretta háðs í gegnum tíðina.  

Skoðaðar voru rannsóknir sem snúa að ríkjandi staðalmyndum um fötlun og hvernig 

fötlun hefur verið framsett í leiknu efni í gegnum tíðina. Staðalmyndir eru einfaldar og oft 

þrálátar hugmyndir um félagslegan hóp fólks og þá einstaklinga sem honum tilheyra 

(Stereotype, e.d.). Meðal rótgróinna staðalmynda er hugmyndin um fatlað fólk sem eilíf 

börn, einstaklinginn sem þráir að deyja fremur en að lifa með skerðingu og einstaklinginn 

sem er byrði á fjölskyldu sinni og samfélagi. Samkvæmt Mallet (2009) eru staðalmyndir 

hagnýtar í tvennum tilgangi þegar kemur að sjónvarpsefni. Í fyrsta lagi er hægt að nota 

þær til þess að viðhalda neikvæðum skilningi á fötlun með því að setja efnið fram á 

niðrandi máta og gera fötlunina að miðjupunkti grínsins og með því að sýna skerðingu 

sem harmleik og erfiðleika. Í öðru lagi er svo hægt að nota staðalmyndir til að ögra og 

andæfa ríkjandi staðalmyndum með því að gefa fötluðum sögupersónum rými og 

sjálfstæðan söguþráð í efninu.  

Þáttur húmors og kenningar sem hann umlykja var einnig skoðaður og farið var yfir 

mismunandi gerðir af húmor. Fjallað var um húmor annarsvegar og hæðni hinsvegar en 

þessar tvær hliðar eru ólíkar og eru notaðar í mismunandi tilgangi þótt meginmarkmiðið 

sé hið sama, að kitla hláturtaugarnar (Ruch o.fl., 2018). 

1.3.1 Áður birtar rannsóknir 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á birtingarmyndum fötlunar í teiknuðu sjónvarpsefni, 

en helst ber að nefna rannsókn Reid-Hresko (2005) á söguþræði þriggja þátta úr South 

Park, ásamt rannsókn Mallett (2009) á staðalmyndum sem fram koma í þáttaröðinni, sem 

urðu kveikjan að áhuga mínum á að skoða þáttaröðina frekar. Einnig rannsókn Lawson og 

Fouts (2004) sem gerð var á birtingarmyndum geðsjúkdóma í Disney teiknimyndum. 

Niðurstöður Reid-Hresko (2005) sýndu að höfundar þáttanna nota húmor í formi satíru til 

að afbyggja fyrirframgefnar hugmyndir samfélagsins um fötlun og orðræðan sem haldið 

er uppi í þáttunum er notuð til að sýna fram á fáránleikann sem umlykur ríkjandi skilning 

á fötlun. Niðurstöður Mallett (2009) sýndu að þær staðalmyndir sem fram komu í 
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þáttaröðinni voru í flestum tilvikum settar fram í því skyni að kollvarpa þeim. Niðurstöður 

Lawson og Fouts (2004) sýndu svo að staðalmyndir um geðsjúkdóma eru notaðar til þess 

að aðgreina þær sögupersónur sem eiga að vera illmenni eða á einhvern máta 

frábrugðnar aðalsöguhetjunum.  

1.4 Orða- og hugtakanotkun 

Í umfjöllun um sjónvarpsþættina er notast við það orðalag sem fram kemur í þeim án 

ritskoðunar, því öðruvísi tekst ekki ekki að koma skilaboðunum áleiðis, og verða þau orð 

auðkennd með gæsalöppum. Í þáttunum er orðalag oft gróft og getur verið stuðandi og 

eru þetta ekki orð eða lýsingar sem höfundur notar um fötlun og fatlað fólk í daglegu lífi. 

Í ritgerðinni er gerður greinarmunur á þáttaröð (e. Series) og seríu (e. Season), hið fyrra á 

við um þættina í heild sinni en hið seinna á við um þáttatímabil, sem hægt væri að líkja 

við kafla í bók. 

1.5 Uppbygging ritgerðar 

Í öðrum kafla á eftir inngangi verða fræðilegum undirstöðum rannsóknarinnar gerð skil. 

Farið verður stuttlega yfir sögu fötlunarfræða sem fræðigreinar og þau sjónarhorn á 

fötlun sem ríkt hafa. Kenningum Michel Foucault um orðræðu og vald hennar verður gerð 

skil ásamt því að fjalla um mýtur sem tegund orðræðu. Einnig verður farið yfir hvernig 

fötlun birtist í menningunni og hvernig fatlað fólk hefur verið notað sem skemmtiefni í 

gegnum tíðina, frá furðusýningum og yfir á hvíta tjaldið og sjónvarpsskjáinn. Að lokum 

verður farið yfir þær staðalmyndir sem ríkja um fötlun í fjöldamenningu og kenningar um 

húmor verða kynntar til sögunnar. 

Í þriðja kafla verður farið yfir megineinkenni eigindlegra rannsókna ásamt því að lýsa 

orðræðugreiningu sem rannsóknaraðferð og gert verður grein fyrir aðferðum við 

gagnaöflun og greiningu. Viðfangsefni rannsóknar verður gerð skil með stuttri umfjöllun 

um hverja þáttaröð fyrir sig þar sem aðalpersónur þeirra verða kynntar til sögunnar.  

Í fjórða, fimmta og sjötta kafla verður niðurstöðum orðræðugreiningarinnar gerð skil. 

Fjórði kafli tekur til þeirrar áþreifanlegu orðræðu sem birtist í þáttunum, fimmti kafli 

fjallar um þær staðalmyndir sem notaðar eru ásamt því að greina frá tilgangi þeirra í 

þáttunum og sjötti kafli fjallar um hlutverk húmors í þáttunum. 
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Í sjöunda kafla fara fram umræður þar sem niðurstöður eru dregnar saman og 

rannsóknarspurningum er svarað. Litið verður til þeirra kenninga sem kynntar voru til 

sögunnar í fræðilega hluta rannsóknarinnar og niðurstöður settar í samhengi við þær. 

Áttundi kafli rirgerðarinnar eru lokaorð þar sem höfundur tekur saman sína þanka og 

þann lærdóm sem hægt er að draga af rannsókninni.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur rannsóknar 

Hér verður hinum fræðilega bakgrunni rannsóknarinnar gerð skil og er kaflanum skipt í 

fimm hluta. Í fyrsta hluta er hinu menningarlega sjónarhorni fötlunarfræðanna gerð skil 

og farið verður yfir hvernig fötlun hefur birst í menningunni og hvernig hún hefur verið 

notuð sem skemmtiefni í gegnum tíðina. Í öðrum hluta er fjallað um hvernig fötlun hefur 

birst áhorfendum á sjónvarpsskjánum og á hvíta tjaldinu. Í þriðja hluta er fjallað kenningar 

Michel Foucaults um orðræðu og vald og skrif Roland Barthes um mýtur sem hann sagði 

vera eina tegund orðræðu. Einnig er farið yfir nokkrar af þeim hugmyndum og mýtum 

sem ríkt hafa um fatlað fólk. Í fjórða hluta er fjallað um staðalmyndir sem ríkja um fötlun 

og fatlað fólk og hvernig þær birtast í fjöldamenningunni. Í fimmta hluta er fjallað um þær 

kenningar sem liggja að baki húmor og gert er grein fyrir muninum á húmor annarsvegar 

og hæðni hinsvegar, ásamt því að fjallað er um muninn á fötlunarhúmor og fatlandi 

húmor.  

2.1 Menningarleg fötlunarfræði 

Menningarleg fötlunarfræði skoðar fötlun út frá tungumáli og orðræðu og ber kennsl á 

þau áhrif sem hvort tveggja getur haft á umræðuna og samfélagið. Í stað þess að líta 

eingöngu til félagslegra tengsla er litið til þess hvernig fötlun birtist í menningunni og 

hvernig talað er um fötlun. Tom Shakespeare (2014) segir þá fræðimenn sem styðjast við 

sjónarhornið vera undir áhrifum frá póststrúktúralisma og kallar nálgunina 

menningarlega fötlunarfræði (e. cultural disability studies). Sá fræðimaður sem helst er 

litið til þegar talað er um menningarlegt sjónarhorn á fötlun er franski fræðimaðurinn 

Michel Foucault og skrif hans um orðræðu og vald. Einnig er litið til annarra 

póststrúktúralískra og póstmódernískra fræðimanna og ber þá helst að nefna Judith 

Butler, Gilles Deleuze og Félix Guattari (Shakespeare, 2014). Fötlun er sögð blanda af 

líffræðilegum og félagslegum þáttum og er fötlunin tekin útfyrir sviga skerta líkamans. 

Hún snýst um orðræðu og hvernig fjallað hefur verið um hana og hún skilgreind í gegnum 

mismunandi tímabil sögunnar (Meekosha og Shuttleworth, 2009: 50; Shakespeare, 2014).  

Áhersla er lögð á að skoða hvernig fötlun birtist í menningunni í tengslum við 

staðalmyndir, hvaða merkingu skerta líkamanum er gefin og hvernig fatlað fólk er notað 

til að staðsetja hvað telst „eðlilegt“ í samfélaginu. Fötlun er álitin ávöxtur 

menningarmótunar þar sem hún er notuð sem uppfyllingarefni fyrir samfélag „fullfrísks“ 
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fólks (Goodley, 2011). Ef litið er til sögupersóna í bókum er algengt að fötlun sé notuð 

sem „hækja“ við söguþráðinn til að skapa ákveðið andrúmsloft. Sem dæmi má nefna 

einfætta tindátann sem yfirvinnur ýmsa erfiðleika „þrátt fyrir“ að vera einfættur (Mitchell 

og Snyder, 2006). Þessi notkun á fötlun gefur til kynna að fatlað fólk hafi bara einn tilgang, 

að vera uppfylling og innblástur fyrir menningu sem það fær ekki að tilheyra að fullu. 

Fræðafólk innan fötlunarfræða og ýmiskonar listafólk vinnur markvisst að því að reyna að 

kollvarpa þessum birtingarmyndum af fötluðu fólki og ögra um leið hugmyndum 

samfélagsins um hvað er (ó)eðlilegt og hvað felst í (ó)fötlun (Goodley, 2011).  

2.2 Fötlun í menningunni 

Menning er vítt hugtak með fleiri en eina skilgreiningu. Ein þeirra er skilgreining Matthew 

Arnold frá árinu 1869 og er sú að menning sé „allt það besta sem hefur verið hugsað og 

vitað í heiminum“. Ber hún með sér að menning sé eitthvað sem er æðra, hámenning, 

sem getur verið stíf og óaðgengileg. Önnur og kannski aðgengilegri skilgreining er sú að 

menning sé hjúpur sem umlykur allt og hafi áhrif á allt sem fólk gerir, hvernig það talar og 

hvernig það athafnar sig (Bjarki Valtýsson, 2011).  

Menning og listir eru nátengd, enda eru listir stór partur af menningu heimsins og 

samkvæmt seinni skilgreiningunni, sem grundvallast á mannfræðilegum skilningi, er 

hlutverk hennar að dreifa jákvæðum áhrifum menningar og lista til samfélagsins. Hægt er 

að líta á teiknað sjónvarpsefni sem bæði menningarlegt og listrænt viðfangsefni, þó ekki 

sé beinlínis hægt að kalla slíkt efni hámenningarlegt. Í bókinni Fötlun og menning: 

Íslandssagan í öðru ljósi (Hanna B. Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín 

Björnsdóttir, 2013) er menning skilgreind í mun víðara samhengi, en samkvæmt henni er 

menning þær reglur, þau viðmið og þau gildi sem samfélagið setur sér og við þá 

skilgreiningu mun ég styðjast. 

Þegar litið er yfir söguna og sjónum beint til fötlunar og fatlaðs fólks má sjá að þótt 

alltaf hafi verið til fatlað fólk sem er vel metið og velkomið þá virðist mismunun, útskúfun, 

undirokun og innilokun megineinkenni þeirrar sögu. Valdaleysi, fátækt og niðurlæging 

hafa einkennt aðbúnað stórs hluta fatlaðs fólks og má rekja suma þætti aftur í aldir og til 

fornra siða (Barnes, 2010; Hanna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 2013). Hér á eftir verður 

fjallað um hvernig fötlun hefur birst í menningunni og hvernig samfélagslegar hugmyndir 

um fötlun hafa mótast og breyst.  
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2.2.1 Furðusýningar 

Fatlað fólk hefur verið notað sem skemmtiefni alveg síðan á endurreisnartímum í 

Frakklandi, þá sérstaklega fólk með afgerandi útlitseinkenni, þar sem það var haft til sýnis 

í fjölleikahúsum og á skemmtunum. Þessar svokölluðu furðusýningar bárust frá Evrópu til 

Bandaríkjanna og voru áberandi þáttur í bandarísku þjóðlífi frá 1840 til 1940 þegar þær 

lögðust að mestu af. Á þessum sýningum var fólki með ýmis konar frávik stillt upp sem 

sýningargripum sem máttu þola forvitnileg og afmennskandi augnaráð hinna ófötluðu 

(Eisenhauer, 2007; Haller og Ralph, 2003).  

Ekki var einungis fatlað fólk haft til sýnis á þessum furðusýningum og tók bandaríski 

fræðimaðurinn Robert Bogdan (1988) saman og lýsti þremur yfirflokkum fólks sem haft 

var til sýnis; fólk af framandi kynþáttum sem stillt var upp sem villimönnum og var jafnvel 

sagt vera frá öðrum plánetum, fólk sem féll undir læknisfræðilegu greininguna lusus 

naturae (e. freak of nature), en þar var um að ræða fólk með sláandi útlitseinkenni á borð 

við hálfan líkama eða hendur sem svipaði til selshreifa og var því oft og tíðum stillt upp 

sem skrímslum og að lokum fólk sem gerði sig sjálft að furðuverum með því t.d. að flúra 

stóran part líkama síns. Fötluðu fólki var oft stillt upp ásamt fólki af framandi kynþáttum 

og var það sett í hlutverk furðuvera á borð við risa og dverga (Bogdan, 1988; Kristín 

Björnsdóttir, 2013b). 

Fjölleikahús P.T. Barnum var eitt af þeim fjölleikahúsum sem buðu upp á 

furðusýningar sem þessar og var jafnframt eitt af þeim vinsælustu. Mennskar furðuverur 

voru aðal aðdráttaraflið og boðið var uppá ýmislegt á þeim bænum. Meðal annars voru 

sýndar “lifandi beinagrindur“, samvaxnir tvíburar, sem þá kölluðust síamstvíburar, handa- 

og fótalausar „furðuverur“ og einnig var feitt fólk haft til sýnis og var áhorfendum lofað 

stórfenglegu sjónarspili á sviði mannlegrar forvitni (Garland-Thomson, 1996). 

„Furðuverurnar“ voru bæði sýndar í aðstæðum þar sem þær gerðu „venjulega“ hluti og 

kollvörpuðu þannig hugmyndum áhorfenda um getu slíkra vera til að lifa „eðlilegu“ lífi en 

einnig tóku þær þátt í hefðbundnum skemmtiatriðum á borð við söng og dans (Bogdan, 

1988). 

Á sýningum fjölleikahúsanna upplifði almenningur tilfinningarússibana á borð við 

hræðslu og undrun, jafnvel viðbjóð, þegar það starði á hina „afbrigðilegu“ líkama 

sýningargripanna (Garland-Thomson, 1996; Sieber, 2010). Sýningarhaldarar á borð við 
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P.T. Barnum hafa verið sveipaðir goðsagnakenndum dýrðarljóma í menningu okkar í 

gegnum frásagnir af stórfenglegum sýningum og ímynd „furðuveranna“ sem þeir sýndu 

lifir áfram sem sögur og mýtur. Minning Barnum var samt sem áður gerð ódauðleg árið 

2017 þegar út kom kvikmyndin The greatest showman.  Fjallar hún um ævi hans og störf 

og færði þannig furðusýninguna aftur til nútímans í formi lofsöngvar um manninn sem 

færði hinum almenna áhorfanda svölun fyrir forvitni sína eina kvöldstund inni í 

sýningartjaldi. Útgáfa myndarinnar vakti samt sem áður upp umræðu um réttmæti 

furðusýninga á borð við þær sem gerðu minningu Barnum ódauðlega og það að notfæra 

sér viðkvæma jaðarhópa í gróðaskyni og öðrum til skemmtunar (Rose, 2017).  

2.2.2 Furðusýningar nútímans 

Þrátt fyrir að langt sé um liðið frá því að furðusýningar voru aflagðar hefur þorsti 

almennings í undrun og hneykslan ekki minnkað. Þær fundu sér nýjan farveg í 

sjónvarpsþáttum og þá helst því sem kallast getur sorpspjónvarp (e. trash TV). Í 

sjónvarpsþáttum á borð við þætti Jerry Springer, Geraldo Rivera og Maury Povich var 

allskyns fólki, oftar en ekki fólki með einhverskonar skerðingar, ásamt „vandamálum“ 

þess teflt fram fyrir sjónvarpsáhorfandann að „fordæma, vorkenna og hata“ og hafa þeir 

verið kallaðir nútíma furðusýningar (Alaniz, 2014: 32).  

Þættir sem fallið geta undir nútíma furðusýningar eru með ýmsu móti, allt frá 

spjallþáttum til þátta á borð við bresku þættina The undateables þar sem fólki með 

andlegar og líkamlegar skerðingar, ásamt fólki með afgerandi útlitseinkenni er fylgt eftir 

á stefnumótum og í lokin er farið yfir hvernig stefnumótið gekk. Þættirnir hafa fengið á 

sig harða gagnrýni í Bretlandi, þá einkum fyrir nafnið sem þættirnir bera því það gefur til 

kynna að fatlað fólk sé óákjósanlegt þegar kemur að makavali. Einnig hefur gagnrýnin 

beinst að því að verið sé að notfæra sér stöðu viðkvæms jaðarhóps í því skyni að skemmta 

sjónvarpsáhorfendum (McGeorge og Cockerell, 2015). Það er ekki eingöngu fatlað fólk 

sem stillt er upp til sýnis í þáttum sem þessum og virðist þeim fátt vera heilagt. 

Fegurðasamkeppnir barna, fólk sem lifir á jaðri þess sem þykir siðferðislega samþykkt, 

fólk með „óhreinan þvott“ til að viðra varðandi einkalíf sitt og óstýrlát börn sem sliga 

fjölskyldur sínar eru vinsælt efni til að sýna og uppskera hláturrokur, andköf og lófaklapp 

fyrir vikið. 
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Annar miðill sem vert er að nefna í þessu samhengi er samfélagsmiðillinn YouTube, 

en þar er að finna fjöldan allan af innslögum frá efnisveitum sem sérhæfa sig í að birta 

myndskeið af fötluðu fólki öðrum til innblásturs og forundrunar. Efnisveitan Barcroft TV 

er ein þessara veita, en á henni má finna dálk sem ber heitið Born different. Myndbönd 

sem tilheyra þeim dálki sýna fólk með allskyns skerðingar og fjallað er um fólkið á þann 

máta að það sé hugrakkt og drýgi hetjudáðir með tilveru sinni einni saman. Myndskeiðin 

eru svo skreytt með dramatískri eða upplífgandi tónlist til að setja tóninn fyrir upplifun 

áhorfandans.  

2.3 Fötlun á hvíta tjaldinu og á skjánum 

Birtingarmyndir fötlunar í sjónvarpi einkennast ekki einungis af þáttum líkum þeim sem 

fjallað var um hér að ofan. Fötlun er ekki alltaf notuð gagngert í þeim tilgangi að vekja 

undrun og ofsafengin viðbrögð frá áhorfendum. Íslenskir sjónvarpsáhorfendur sem 

komnir eru til ára sinna muna eflaust eftir þáttaröðinni Life goes on sem sýnd var á níunda 

áratugnum, en þeir fjölluðu um daglegt líf fjölskyldu og var ein aðalpersónan ungur maður 

að nafni Corky, sem leikinn var af Chris Burke. Var þetta í eitt af fyrstu skiptunum sem 

einstaklingur með Downs heilkenni lék aðalhlutverk í sjónvarpi (Mcmurran, 1989). 

Þættirnir fjölluðu sem fyrr segir um daglegt líf fjölskyldunnar, bæði góðu stundirnar og 

erfiðleikana. Í lok þáttanna var oftast farið yfir hvað fjölskyldan hafði lært og þá helst hvað 

Corky hafði kennt þeim um lífið, en hann hafði oft aðra sýn á lífið en aðrir í fjölskyldunni. 

Fötlun hefur verið notuð á ýmsa vegu á hvíta tjaldinu, bæði til að vekja upp ótta, 

óhugnað og hlátur sem og til þess að vekja innblástur hjá áhorfendum. Kvikmyndir með 

fatlaðar söguhetjur í aðalhlutverki hafa oftar en ekki verið tilnefndar eða unnið til 

Óskarsverðlauna og ber hæst að nefna myndirnar Rain man með Dustin Hoffman í 

hlutverki einhverfs manns með náðargáfu á sviði minnis, I am Sam þar sem Sean Penn lék 

mann með þroskahömlun sem eignast dóttur og þarf að berjast fyrir því að halda henni, 

Forrest Gump þar sem Tom Hanks fór eftirminnilega með hlutverk hins einfalda, en 

heppna, Forrest Gump og að lokum frönsku myndina The intouchables með François 

Cluzet í hlutverki manns sem er lamaður frá hálsi og niður eftir slys og hatar líf sitt en lærir 

að líta á jákvæðu hliðarnar eftir að hann kynnist ungum sómölskum manni sem fær vinnu 

við að aðstoða hann. Tony Sieber (2008) hefur haldið því fram að sterk tengsl séu milli 

þess að leika fatlaða manneskju og tilnefninga til óskarsverðlauna og sá leikari sem tekur 

http://www.imdb.com/name/nm0167388/?ref_=tt_cl_t1
http://www.imdb.com/name/nm0167388/?ref_=tt_cl_t1
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að sér hlutverk fatlaðrar sögupersónu hafi strax forskot á aðra leikara þegar kemur að því 

að vera tekinn til greina fyrir tilnefningu. Vekja ber þó athygli á því að í öllum þessum 

kvikmyndum eru það ófatlaðir leikarar sem fara með hlutverk fatlaðrar sögupersónu og 

hafa fatlaðir leikarar sjaldan fengið aðalhlutverk í kvikmyndum. 

Lítið hefur farið fyrir teiknimyndum sem hafa fatlaðar sögupersónur í áberandi 

hlutverkum þótt til séu nokkur dæmi þar um, en þó ber að nefna eina slíka sem vakti mikla 

athygli. Pelswick eru teiknimyndir sem fjalla um ungan strák sem notar hjólastól og 

ævintýri hans. Höfundur þáttanna var John Callahan, en hann sjálfur var lamaður eftir slys 

og notaði sína eigin reynslu til þess að skapa teiknimyndir og notaði húmorinn óspart á 

pólitískt óréttmætan (e. politically incorrect) máta (Haller og Ralph, 2003).  

2.4 Orðræða í anda Michel Foucault 

Franski heimspekingurinn Michel Foucault (1926-1984) áleit að órjúfanleg tengsl væru 

milli valds og þekkingar. Að hans sögn er ekki hægt að slíta þetta tvennt í sundur og hefur 

þessi samofningur átt þátt í þróun orðræðu (e. discourse) í samfélaginu. Öll form hugsunar 

tengjast valdi og þekkingu og það samspil skapar orðræðuna sem vex og verður að 

svokölluðum orðræðubúntum, sem er sú hefð sem leyfir ákveðna sýn á samfélagið en 

útilokar aðra, hina áðurnefndu hefð. Sú orðræða sem er ríkjandi er ávallt talin sannleikur 

því ekki bendir annað til þess, hún hefur verið menningarlega mótuð sem þekking og 

henni viðhaldið af valdamiklum einstaklingum. Það vald sem hún felur í sér hefur áhrif á 

það hvernig við mótum okkur skoðanir, hvernig við tölum og hvernig við skynjum 

umhverfi okkar. Orðræðan breytist svo og þróast eftir því sem samfélagið breytist með 

tíðarandanum og þannig breytist skilningur okkar á orðræðunni einnig (Bjarki Valtýsson, 

2011; Mills, 1997). 

Foucault beindi sjónum sínum að þeim reglum og hefðum sem stýrt hafa orðræðunni 

í gegnum tíðina. Samkvæmt honum hefur það sem gerist utan orðræðunnar enga 

merkingu því það er orðræðan sem skapar umræðuefnið og býr til þekkingu okkar á 

viðfangsefni hennar (Foucault, 1972; Hall, 1992). Orðræðan er þannig skapandi en á sama 

tíma er hún takmarkandi því ef ekki er til orðræða um visst fyrirbæri eða ef orðræðunni 

hefur verið hafnað þá er fyrirbærinu sem slíku einnig hafnað (Kristín Björnsdóttir, 2013a). 

Ekki er á allra valdi að hefja orðræðu og oft ríkja reglur um hverjir mega halda henni uppi. 

Það skiptir máli hver talar og á meðan hluti orðræðunnar er öllum frjáls er annar hluti 
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hennar með takmarkaðan aðgang. Focault sagði valdið þó ekki stöðugt afl heldur 

samanstendur það af valdatengslum sem vinna á mismunandi hátt, bæði sem 

sameiginlegir hlekkir í valdakeðju og sem andstæðir pólar. Innan þessara valdatengsla á 

sér stað stöðug barátta sem ýmist styrkir tengslin eða rýfur þau (Foucault, 1991; 1998). 

Hann var þó hikandi við að smætta orðræðuna niður í staðhæfingar um ákveðin málefni 

og hópa, þar sem ólíkir hópar með ólíka hagsmuni geta notað sömu orðræðuna í 

mismunandi tilgangi. Það þýðir þó ekki að orðræða sé í eðli sínu hlutlaus eða „saklaus“ 

(Hall, 1992).  

Þrjá þætti þarf að hafa í huga til að dýpka skilning á kenningum Foucaults um 

orðræðu. Í fyrsta lagi getur orðræðu verið haldið uppi af mörgum einstaklingum í 

mismunandi samfélagslegum aðstæðum eins og innan fjölskyldna sem og innan stofnana, 

s.s. spítala, hæla og fangelsa. Gildi hennar og heiðarleiki veltur ekki á því hvort henni sé 

haldið uppi af einum einstaklingi eða stað. Sérhver orðræða hefur merkingu og gildi komi 

hún frá stað sem er áreiðanlegur. Eins og Foucault orðaði það þá, til að lýsa yfirlýsingu 

felur það ekki í sér að greina tengsl höfundarins við það sem hann segir, það þarf að 

ákvarða hvaða stöðu einstaklingurinn gegnir, það er hvaða vald hann hefur. Í öðru lagi eru 

orðræður ekki lokuð kerfi. Orðræða nýtir þætti úr öðrum orðræðum og bindur þá saman 

og býr til net af merkingum. Í þriðja lagi þurfa orðræður ekki að vera sammála og þær eru 

ekki eins (Hall, 1992).  

Sambandið milli þessara þriggja þátta er samt sem áður ekki handahófskennt og 

myndar þetta samband orðræðubúnt (e. discursive formations) (Foucault, 1972; Hall, 

1992). Orðræða, vald og þekking mynda þannig orðræðubúnt með innbyrðis tengslum 

sem sameina ákveðnar orðræður. Til að mynda þessi búnt verða orðræðurnar að eiga 

ákveðna þætti sameiginlega og markmið þeirra verða að vera þau sömu. 

Hugmyndafræðin sem þær byggja á og tilheyra tengjast ákveðinni menningarlegri og 

pólitískri hneigð sem einkenna ákveðið tímabil. Valdhafar þess tímabils skapa síðan það 

sannleiksveldi sem hægt er að kalla einskonar saft orðræðubúnta og veldur það tálsýn 

meðal samfélagsþegna sem líta á sannleiksveldið sem hinn eina rétta sannleik (Bjarki 

Valtýsson, 2011). Samkvæmt skilgreiningum Bjarka Valtýssonar (2011) á orðræðu í anda 

Foucault á orðræðan ekki einungis við um talað mál, heldur felst orðræða, einnig í 
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fyrirbærum, sögum, hlutum og athöfnum og við þá skilgreiningu verður stuðst þegar 

kemur að greiningu þáttanna.  

2.4.1 Mýtur 

Franski heimspekingurinn og táknfræðingurinn Roland Barthes (1915-1980) skrifaði í bók 

sinni Mythologies (1993) að mýta (e. myth/mythology) sé ein tegund af orðræðu. Hún 

felur í sér skilaboð, uppbyggingu og merkingu sem fyrirbæri er gefin. Hugmyndin að baki 

mýtunni er ákvörðuð af sögunni, hún er ekki náttúruleg þrátt fyrir að meginregla hennar 

sé að hún líti út fyrir að vera svo. Mýta verður því „raunveruleiki“ ákvarðaður af sögunni 

og menningunni og búinn til af valdhöfum orðræðunnar sem lifir svo áfram í gegnum 

tungumálið og samfélagið. Barthes fjallaði einkum um samhengi mýta við ýmsar stéttir og 

þær þrálátu hugmyndir sem um þær ríkja. Hugmyndirnar verða að lokum að 

staðalmyndum, jákvæðum sem neikvæðum.  

2.4.2 Þrálátar hugmyndir og mýtur um fötlun 

Fólk með skerðingar hefur ávallt verið hluti af samfélaginu en þó hefur oft verið litið 

framhjá tilvist fatlaðs fólks, sérstaklega líkamlega fatlaðs fólks (Covey, 1998; Scheer og 

Groce, 1988). Þegar litið er yfir söguna og fötlun skoðuð út frá ríkjandi hugmyndum 

samfélagsins um fatlað fólk koma fram viss þemu og hér verður fjallað um þau helstu. 

Þessi þemu og skilningurinn á bak við þau hafa átt sinn þátt í því að ýta undir og viðhalda 

staðalmyndum um fötlun sem fjallað verður um í næsta kafla, ásamt því að leggja grunn 

að því hvernig fatlað fólk hefur verið sýnt á sjónvarpsskjánum og hvernig húmor tengdur 

fötlun hefur þróast. 

Fatlað fólk hefur löngum verið stimplað sem „afbrigðilegt“, sem „hin“. Staða þess í 

samfélaginu hefur verið ákvörðuð að mestu leyti af því hvernig fötlun hefur birst í 

menningunni og mýtum tengdum henni. Fötlun hefur verið útskýrð með hinu 

yfirnáttúrulega, bæði orsök hennar og „afleiðing“. Þrálátar mýtur hafa ríkt um að fatlað 

fólk sé gætt yfirnáttúrulegum kröftum og náðargáfu á sviði skynjunar, sköpunar eða lista 

til þess að bæta upp fyrir skerðingu sína. Geðsjúkdómar hafa í þessu samhengi oft verið 

tengdir snilligáfu og sköpun. Blint fólk er oft tengt við spámennsku og hæfileikanum að 

sjá það sem aðrir ekki sjá og heyra það sem aðrir ekki heyra. Einnig hefur blint fólk verið 

talið hafa ofurnæmt lyktarskyn og næmni á umhverfi til að bæta upp fyrir sjónleysið 

(Covey, 1998; Kitchin, 1998). Eitt frægasta dæmið um notkun þeirrar mýtu er kvikmyndin 
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Scent of a woman með Al Pacino í aðalhlutverki, en í myndinni leikur hann blindan mann 

sem hefur hæfileika á borð við þann að geta sagt til um háralit konu af lyktinni einni 

saman. Dæmi um snilligáfu tengda fötlun sjást oft á hvíta tjaldinu, en kvikmyndir hafa 

gjarnan gert sér mat úr hinum ýmsu mýtum, og er eitt frægasta dæmið þar sem einhverfa 

er tengd við snilligáfu, myndin Rain man með Dustin Hoffman í aðalhlutverki. Hafði hún 

mikil áhrif á skilning almennings á því hvað það þýðir að vera einhverfur þótt raunin sé sú 

að aðeins örfáir á einhverfurófinu hafi slíka snilligáfu. 

Vorkunn hefur í gegnum aldirnar verið áberandi þema þegar kemur að fötluðu fólki. 

Litið hefur verið svo á að fötluðu fólki beri að vorkenna og að það sé uppá aðra komið. 

Vorkunnin yfirfærist einnig á maka fatlaða einstaklingins því hann er álitinn byrði á ástvini 

sína og fjölskyldu (Kitchin, 1998). Fatlað fólk er þannig oft skrifað inn í sögur og handrit 

með því markmiði að vekja upp vorkunn og í kvikmyndum hefur algeng birtingarmynd 

fötlunar verið sú af vansæla fatlaða einstaklingnum sem er upp á aðra kominn og þráir 

dauðann heitar en nokkuð annað (Longmore, 2003). Dæmi um notkun þessarar 

staðalmyndar eru kvikmyndir á borð við Me before you og Whose life is it anyway, en í 

báðum myndum kemur fram staðalmynd af fötluðum einstakling sem þráir þá lausn sem 

dauðinn á að veita honum.  

Mýtur sem umlykja fatlað fólk eru oft mótsagnakenndar og ýktar. Þannig hefur fólki 

með þroskahömlun til að mynda ýmist verið lýst sem eilífum börnum eða sem fólki með 

óstjórnlega kynhvöt og á hið síðara einkum við um karlmenn með þroskahömlun 

(Longmore, 2003: 141). Litið hefur verið á fólk með þroskahömlun sem bæði 

óhamingjusamt sökum takmarkana þess og því vorkennt og einnig hefur verið litið á fólk 

með þroskahömlun sem glaðlynt og hamingjusamt því það er algjörlega ómeðvitað um 

eigin bágbornu stöðu (Covey, 1998).  

Skilningur og sýn samfélagsins á fólk með skerðingar virðist hafa þróast í takt við 

menninguna síðan fyrr á öldum. Í dag er ekki litið til þess yfirnáttúrulega þegar fötlun er 

útskýrð, heldur er oftast litið til þess læknisfræðilega. Sá skilningur er enn víðtækasti 

skilningurinn á líffræðilegum orsökum skerðingar á meðan félagslegur skilningur á fötlun 

er farinn að ryðja sér til rúms meða áherslu á félagslegar og menningarlegar hindranir í 

samfélaginu. Þrátt fyrir þessa breytingu má samt sem áður enn sjá leifar gamalla 
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hugmynda þegar kemur að fötlun í menningu okkar, hvernig fatlaðar sögupersónur eru 

oft hlaðnar rótgrónum staðalmyndum um fötlun.  

2.5 Staðalmyndir  

Hér á eftir verður fjallað um hugtakið staðalmyndir (e. stereotype). 

Orðabókaskilgreiningin er sú að þær eru einfölduð og rótgróin sýn á félagslegan hóp fólks 

og á þeim einstaklingum sem hópnum tilheyra (Stereotype, e.d.). Þær leggja oftar en ekki 

grunn að fordómum í garð ákveðinna hópa. Það er rík tilhneiging í vestrænum 

samfélögum að draga upp einsleita mynd af minnihlutahópum. Fjöldamenningin nærist á 

staðalmyndum um fötlun og iðulega er telft fram batasögum og auglýsingum um 

nöturlegan veruleika fatlaðs fólks í miðlum. Í sjónvarpsefni hefur fatlað fólk mikið til verið 

ósýnilegt, þótt til séu undantekningar þar á og þegar fötluðu fólki er teflt fram er 

framsetningin oftar en ekki hlaðin staðalmyndum og ætlað að vekja upp tilfinningaleg 

viðbrögð hjá áhorfendum (Ármann Jakobsson og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2007).  

Erwing Goffman (1963) sagði að samfélagið myndi aðskilja þá sem ekki passa inn í 

normið og á það sérstaklega við um fatlað fólk. Staðalmyndir fela í sér þau áhrif að þær 

geta haft áhrif á sýn samfélagsins á ákveðna hópa þess og stjórnað framkomu fólks við 

téða hópa. Neikvæð viðhorf sem ríkja í samfélaginu og eru sprottin af þessum 

menningarlegu ímyndum geta verið þrálát og erfitt getur verið að breyta þessum 

viðhorfum, sérstaklega þegar þau fela í sér skemmtanagildi. Gamlar hugmyndir og 

staðalmyndir um fatlað fólk og þarfir þess geta verið einfaldar og grunnhyggnar og hafa 

þau áhrif að geta stuðlað að áframhaldandi aðgreiningu fatlaðs fólks frá samfélaginu. 

Einnig geta þessar neikvæðu staðalmyndir smitað út frá sér og litað sjálfsskilning fatlaðs 

fólks sem gerir viðhorf samfélagsins að sínum eigin sem getur haft í för með sér 

neikvæðan sjálfsskilning og lágt sjálfsmat (Riddell og Watson, 2003). 

Staðalmyndir geta verið bæði jákvæðar og neikvæðar. Þær jákvæðu byggja á þeim 

þáttum í fari félagslegs hóps sem samfélaginu þykja eftirsóknarverðir og jákvæðir og 

byggja á oft ýktum hugmyndum um hvað þykir jákvætt í fari ákveðins hóps. Neikvæðar 

staðalmyndir byggja aftur á móti á þeim þáttum sem samfélagið álítur neikvæða og 

grundvallast í fordómum. Vegna jákvæðs yfirbragðs þeirra eru hinar svokölluðu jákvæðu 

staðalmyndir, til dæmis staðalmyndin af hinum eilíft glaða og barnslega einstaklingi með 

Downs heilkenni, teknar út fyrir sviga fordóma þótt í þeim geti falist jafn miklir fordómar 
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og í þeim neikvæðu. Einstaklingur sem upplifir hrós í formi jákvæðrar staðalmyndar getur 

til dæmis upplifað að verið sé að tala niður til hans og gera lítið úr honum (Eagly og 

Mladinic, 1989; Ho og Jackson, 2001; Siy og Cheryan, 2013). Staðalmyndir eru eftir sem 

áður ávallt skaðlegar, hvort sem þær eru jákvæðar eða neikvæðar. Því meira sem þær eru 

notaðar, því fastari rótum skjóta þær í menningunni og verða samþykktar sem normið 

(Ármann Jakobsson og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2007). 

2.5.1 Staðalmyndir í fjöldamenningunni 

Í fjöldamenningunni eru staðalmyndir um fötlun áberandi og eru þær notaðar í ýmsum 

tilgangi. Paul Longmore (2003) skrifaði að fötlun væri oftar en ekki notað sem 

melódramatískt tæki, ekki einungis í kvikmyndum heldur einnig í bókmenntum. Fötlun 

væri þannig notuð meðal annars til þess að auka á áhrif þess til dæmis þegar óþokki væri 

kynntur til sögunnar, en oft er sett samasemmerki á milli heilbrigðs líkama og heilbrigðrar 

sálar. Tekur hann dæmi um Kaftein Ahab úr sögunni um Moby Dick, Dr. No úr James Bond 

og Dr. Strangelove úr Dr. Strangelove or: How I learned to stop worrying and love the 

bomb. Allt eru þetta illar sögupersónur sem einnig hafa skerðingar: Ahab með staurfót, 

Dr. No með gervihendur og Dr. Strangelove notar hjólastól ásamt því að vera líklegast 

með gervihendur. Hinn illi karakter verður áþreifanlega meira illur ef hann er einnig 

fatlaður og illskan er iðulega notuð sem afleiðing eða orsök fötlunar (Ármann Jakobsson 

og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2007). 

Nelson (1994) gerði grein fyrir sex erkitýpum þegar kemur að fötluðum 

staðalmyndum á sjónvarpsskjánum og byggði hann sína greiningu að mestu á skrifum 

Bogdan og Biklen frá árinu 1977. Fyrsta staðalmyndin er vorkunnarsami einstaklingurinn. 

Hann er sýndur sem barnalegur og ósjálfbjarga og þarf á aðstoð að halda frá ófötluðu 

fólki. Önnur staðaðalmyndin er hinn svokallaði supercrip sem yfirkemst fötlun sýna með 

miklum líkamlegum styrk og þoli og veitir áhorfandanum innblástur fyrir ofurmannleika 

sinn. Þriðja staðalmyndin er hið fyrrnefnda illmenni sem sýnt er sem minna en mennskt. 

Fjórða staðalmyndin er einstaklingurinn sem væri betur settur myndi hann deyja. Þá 

myndi hann losna undan fjötrum fötlunar sinnar og verða loksins frjáls. Fimmta 

staðalmyndin er fatlaður einstaklingur sem er andlega vanstilltur, sinn eigin versti óvinur 

sem lætur gremju sína bitna á fólkinu sem stendur honum næst. Sjötta og síðasta 

erkitýpan þegar kemur að staðalmyndum um fötlun er svo byrðin. Fatlaður einstaklingur 
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sem er byrði á fjölskyldunni og samfélaginu og getur ekki lifað fullnægjandi lífi sökum 

fötlunar sinnar (Black og Pretes, 2007; Nelson, 1994).  

Í fjöldamenningunni er fötlun oftast skilin og skilgreind útfrá læknisfræðilegu 

sjónarhorni. Samkvæmt því er fötlun álitin vera galli og frávik frá því sem telst eðlilegt og 

afar sjaldgæft er að sjá dýpri skilning á fötlun en það. Þó má greina dæmi um eilítið 

félagslegri skilning á fötlun og taka Ármann Jakobsson og Hanna Björg Sigurjónsdóttir 

(2007) dæmi um Maríu Ingalls í Húsinu á sléttunni. María fær skarlatssótt og missir smám 

saman sjónina, sem var uppmálað sem mikill harmleikur. En eftir því sem hún lærði að lifa 

með blindunni og umhverfið kom betur til móts við hennar þarfir hætti blindan að vera 

henni jafn yfirþyrmandi og hætti að vera hennar eina persónueinkenni, hún varð ein af 

Ingallsbörnunum á ný.  

Staðalmyndir er hægt að nota á tvenna vegu; annarsvegar eru þær þáttur í að 

viðhalda fyrirframgefnum hugmyndum sem samfélagið hefur um fötlun og fatlað fólk. 

Staðalmyndirnar eru notaðar sem kjarni brandarans og fötlunin er brandarinn. Kastljósinu 

er beint að neikvæðu og oft tragísku hliðum fötlunarinnar sem er þá sýnd á niðrandi máta 

og hin fatlaða sögupersóna hefur ekkert annað hlutverk en að vekja upp vorkunn eða 

jafnvel ódýran hlátur á kostnað fötlunar. Hinsvegar er hægt að nota staðalmyndir til þess 

að kollvarpa þessum fyrirframgefnu hugmyndum um fötlun með því að skapa sterkar 

fatlaðar sögupersónur og gefa þeim önnur persónueinkenni en einungis fötlun. Í þessu 

getur einnig falist að nota staðalmynd sem nú þegar er til í því skyni að afhjúpa 

fáránleikann sem ríkir um þessa tilteknu staðalmynd (Mallet, 2009). Staðalmyndir eru 

sem fyrr segir einfölduð og rótgróin, oft þrálát og eyðileggjandi, sýn á fötlun og fatlað fólk 

sem hóp og hér að ofan hefur verið fjallað um helstu staðalmyndir um fötlun sem finna 

má á sjónvarpsskjánum.  

2.6 Húmor í fræðilegu samhengi 

Hvaða merkingu hefur hlátur og hvaða eiginleikum þarf efni að búa yfir til að vekja upp 

hlátur? spyr franski heimspekingurinn Henri-Louis Bergson (1859-1941) í bók sinni 

Laughter: An essay on the meaning of the comic (1911). Húmor, samkvæmt Bergson, á 

sér ekki stað utan sviga þess sem er mannlegt. Landslag getur til dæmis verið gríðarlega 

fallegt á að líta, eða ljótt, en það getur ekki vakið upp hlátur. Hægt er að hlæja að hatti en 

það er ekki hatturinn sjálfur sem vekur hláturinn, heldur formið sem skapari hans gaf 
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honum. Sigmund Freud (1856-1939) fjallaði einnig um húmor í riti sínu Jokes and their 

relation to the unconscious (1905) og hvernig hann tengist undirmeðvitund okkar. Húmor 

er stórt og viðamikið hugtak og illmögulegt hefur verið að finna eina alhliða kenningu sem 

útskýrir hinar mörgu hliðar hans (Krikmann, 2006; Morreal, 1982). Húmor getur falist í 

brandara sem hefur skýran tilgang, hann getur falist í gamansamri frásögn eða látbragði 

og hægt er að hlæja að óvæntum atvikum. Til eru þrjár meginkenningar um virkni húmors; 

misræmiskenningin, yfirlætiskenningin og lausnakenningin.  

Misræmiskenningunni (e. incongruity theory) var gerð skil af heimspekingum á borð 

við Aristóteles og Cicero og síðar endurvakin af Kant og Schopenhauer (Carrell, 2008; 

Morreall, 1982; 1987). Hún byggist upp á því að húmor liggi í misræmi á milli þess sem 

einstaklingurinn býst við og þess sem hann fær í raun og er þetta misræmi mikilvægt fyrir 

það sem eftir kemur. Þegar eitthvað stangast á við raunveruleikann er það líklegt til að 

vekja upp hlátur og þegar sannleikurinn er ýktur og afbakaður og afvegaleitt er frá honum 

með þversögnum og tvíræðum merkingum skapast aðstæður til að leysa þetta gefna 

misræmi með húmor. Þegar áheyrandinn finnur merkingu í fáránleika brandarans sem 

annars brýtur á öllum lögmálum, venjum og reynslu einstaklingsins uppgötvar hann 

líkindin í misræminu og er það á þeirri stundu sem húmorinn skapast (Freud, 1995; Green, 

1997: 472; Krikmann, 2006: 27; Oring, 1992: 2). 

Yfirlætiskenningin (e. superiority theory) var hugðarefni heimspekinga á borð við 

Plato, Hobbes og Aristóteles. Húmor sem hefur þann ásetning að byggja á yfirlæti í garð 

ákveðins skotspóns, einstaklings eða hóps, fellur undir skilgreiningu yfirlætishúmors. 

Þessi tegund húmors felur í sér sterk skilaboð í garð einstaklinga og hópa sem fallin eru til 

þess að smætta þann sem húmorinn beinist að. Sá sem brandarann segir setur sig stalli 

ofar en sá sem brandarinn beinist að og gert er grín að því sem aflaga fer hjá 

einstaklingnum eða hópnum. Yfirlætishúmor hefur það markmið að upphefja „okkur“ á 

kostnað „hinna“ (Krikmann, 2006; Morreal, 1987). 

Lausnakenningin (e. relief theory) er þriðja og síðasta kenningin og byggir hún á þeim 

afleiðingum sem húmor getur haft í för með sér á sálarlíf þess sem brandarann segir og 

þess sem hann beinist að. Í gegnum húmorinn birtist svigrúm til þess að ræða það sem 

almennt þykir „tabú“ í okkar samfélagi. Sá sem flytur brandarann fær tækifæri til að tjá 

skoðanir sínar í skjóli húmors. Brandarar geta á þennan máta verið ákveðinn vettvangur 
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fyrir útrás en að sama skapi geta þeir gefið fordómum og vanþekkingu byr undir báða 

vængi (Henken og Whatley, 2000: 9; Krikmann, 2006). 

2.6.1 Hversvegna hlæjum við? 

Spurningum Bergson (1911) sem varpað var fram í upphafi kaflans verður að hans eigin 

sögn ekki svarað með því einu að segja okkur hlæja vegna þess að við erum mannleg. 

Hlátur á sér dýpri skýringu en svo. Hlátur er ekki vakinn í gegnum vorkunn og við hlæjum 

ekki að því sem okkur þykir sorglegt. Húmorinn skapast í gegnum hið óvænta og oft því 

sem gerist á annarra kostnað (Bicknell, 2007; Lintott, 2016). Við hlæjum ekki einungis að 

aðstæðum og fólki. Orð geta einnig vakið upp hláturviðbrögð, til dæmis geta blótsyrði 

komið okkur í svo opna skjöldu að við neyðumst til að hlæja að þeim þótt inntak þeirra sé 

alls ekki fyndið. Tungumálið sjálft og hvernig það er notað getur verið fyndið, hvort sem 

það er notað á meðvitaðan máta í þeim eina tilgangi að vekja upp hlátur eða þegar það 

sem sagt er verður fyndið vegna þess að það kemur á óvart eða ef það fer yfir strikið og 

verður dónalegt (e. vulgar). Brandarar, ýkjusögur og vísur sem samdar eru um hlægileg 

atvik eru sérstaklega hönnuð til þess að vekja upp viðbrögð (Bergson, 1911). Brandarar 

eru eitt af algengari tegundum húmors en þó telst ekki allur húmor til brandara. Það sem 

skilur brandara frá sögum og aðstæðum sem innihalda húmor er að þeir hafa endaslag (e. 

punchline). Þar liggur hinn afgerandi munur, á meðan gamansöm sögn getur haldið áfram 

og undið uppá sig hefur brandarinn afmarkaðan endi, sem er tilgangur hans. Brandarar 

fylgja einnig ákveðnu handriti, oftar tveimur handritum og er þá annað handritið augljóst 

en hitt er falið og er ekki afhjúpað fyrr en í lok brandarans, í endaslaginu (Oring, 1992; 

Raskin, 1985). 

2.6.2 Húmor og hæðni 

Húmor er flóknara hugtak en virðist í fyrstu og til eru fjöldinn allur af leiðum til þess að 

vekja upp hlátur. Ruch o.fl. (2018) gera grein fyrir átta megin tegundum af húmor; glens 

(e. fun), gamansemi (e. humor), vitleysa (e. nonsense), hnyttni (e. wit), íronía (e. irony), 

satíra (e. satire), kaldhæðni, (e. sarcasm) og meinhæðni (e. cynicism) og hefur hver gerð 

sín einkenni og hlutverk þegar kemur að framsetningu gríns. Fjóra þeirra er hægt að flokka 

sem svartan húmor eða hæðni og fjóra er hægt að kalla léttan eða saklausan húmor (Ruch 

o.fl., 2018). 
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Hinn létti húmor er fjölbreyttur og er almennt talinn bera yfir sér jákvætt yfirbragð. 

Ætlunin er ekki að særa, heldur vekja upp hlátur á jákvæðan máta. Glens er ætlað til þess 

að vekja upp hlátur með góðlátlegri stríðni í félagslegum aðstæðum og eru þeir sem nota 

þennan stíl oft álitnir hálfgerðir trúðar. Gamansemi einkennist svo af því að benda til 

dæmis á spaugilegu hliðarnar þegar allt virðist ómögulegt, heimurinn er ekki fullkominn 

en það er samt sem áður hægt að hafa gaman af honum. Vitleysa þjónar þeim tilgangi að 

nota fáránleikann á gamansaman máta til að afhjúpa hann. Hnyttni stendur á mörkum 

þess að teljast sem húmor eða hæðni. Hnyttni getur verið beitt líkt og þeir stílar sem falla 

undir skilgreiningu svarts húmors, en ætlunin með hnyttninni er þó aldrei sú að særa 

einstakling eða hóp, ólíkt hæðninni. Hnyttni getur til dæmis verið kímið tilsvar við 

athugasemd eða spurningu sem svarandanum þykir heimskuleg en í stað þess að grípa til 

kaldhæðni gerir hann góðlátlegt grín með svari sínu (Ruch og Heintz, 2016; Ruch o.fl., 

2018). 

Hæðni getur verið beinskeitt og jafnvel hvöss. Hún er lituð af efasemdum (e. 

scepticism) á samfélagið og gengur útfrá því að heimurinn sé dimmur. Svartur húmor fylgir 

lögmálum yfirlætiskenningarinnar því húmorinn beinist ávallt að einhverjum sem er 

„lægra settur“ en sá sem hæðnina notar. Kaldæðni er oft notuð til þess að halda 

áheyrandanum í vissri fjarlægð frá þeim sem notar hana með því að vega beitt að þeim 

sem hún beinist að. Þeir sem nota kaldhæðni eru einnig líklegir til þess að finna gleði í 

óförum annarra (þ. schadenfreude). Meinhæðni gerir á svipaðan máta grín að þeim 

gildum sem samfélagið hefur í hávegum og bendir á veikleikana í því sem aðrir hafa trú á. 

Satíran tekur á málefnum með því að draga upp raunsanna mynd af því sem hún ætlar 

sér að rífa niður með því að sýna fram á fáránleikann á eins lýsandi máta og hægt er. 

Íronían setur þann sem hana notar upp á stall ofar þeim sem hún beinist að og er 

megineinkenni hennar að segja eitt en meina annað (Dadlez, 2011; Kristinn Schram og 

Jón Ólafsson, 2015; Ruch o.fl., 2018). 

2.6.3 Gildi húmors 

Húmor gegnir því hlutverki í samfélaginu að hann getur varpað ljósi á málefni líðandi 

stundar með gamansömum hætti. Þá er sérstaklega átt við hina eiginlegu brandara því í 

gegnum húmorinn er hægt að greina viðhorf og gildi samfélagsins í garð ákveðinna hópa 

og fólks. Með því að greina þau skilaboð sem orðræðan umlykjandi húmorinn felur í sér 
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gefst okkur rúm til að skilja hvaða merkingu við sköpum og er orðræðan það sem hefur 

áhrif á upplifun okkar af öðru fólki sem og okkur sjálfum. Brandari sem sagður er í 

hugsunarleysi getur því stuðlað að því að viðhalda jaðarsetningu og aðgreiningu fatlaðs 

fólks með því að viðhalda orðræðu um fötlun og miðla áfram fordómafullum skilaboðum 

og viðhalda þannig neikvæðum staðalmyndum (Hall, 1997; Titchkosky, 2008). 

2.6.4 Fötlunarhúmor eða fatlandi húmor? 

Líkt og komið hefur fram er húmor marghliða hugtak. Hann getur verið aðstæðubundinn 

og það sem þykir fyndið innan ákveðins hóps þykir það ekki endilega í öðrum hóp eða 

aðstæðum. Í því samhengi getur brandari um fötlun sem sagður er í hópi ófatlaðs fólks 

vakið kátínu á meðan hann myndi vekja upp reiði og særindi á meðal fatlaðs fólks, eru 

það forréttind fyrri hópsins sem skilja þarna á milli. Þegar húmorinn snýr að 

minnihlutahópum er fín lína sem skilur á milli þess hvort húmorinn gleðji eða meiði.  

Fötlun og húmor er eldfimt umræðuefni og skiptist fólk í hópa þegar kemur að 

réttmæti þess að blanda þessu tvennu saman. Sumir telja það ekki vera pólitíska réttsýni 

(e. politically correct) að hlæja að fötluðu fólki, notkun staðalmynda til þess að vekja upp 

hlátur er af mörgum talið hæfishroki (e. ableism) og húmorinn sagður fatlandi. Aðrir segja 

það geta verið valdeflandi fyrir fatlaðan einstakling að geta hlegið að eigin erfiðleikum 

(Albrecht, 1999). Hér á eftir verður fjallað stuttlega um fatlandi húmor annars vegar og 

fötlunarhúmor hinsvegar. Í augum leikmanns gætu þessar tvær tegundir húmors virst 

keimlíkar þar sem þær eru byggðar á sama grunni en það er fjarri lagi. Það sem skilur 

þessa tvo flokka húmors að er hvar valdið liggur.  

Eva Þórdís Ebenezersdóttir (2015) lýsir muninum á fatlandi húmor annars vegar og 

fötlunarhúmor hins vegar. Í grein sinni Var „allskonar fyrir aumingja“ bara grín? segir hún 

að skilgreina megi fatlandi húmor sem grín þar sem gert er grín að fötluðu fólki og 

skerðingum þess og það haft að háði og spotti á yfirlætisfullan máta. Í húmor sem þessum 

felast lítil völd til fatlaðs fólks og er hann iðandi í fordómum, yfirlæti og neikvæðum 

staðalmyndum. Fötlunin er notuð í þeim tilgangi að upphefja ófötlun. Fatlandi húmor er 

ein af birtingarmyndum yfirlætishúmors og einkennist fyrst og fremst af niðurbroti. Í 

gegnum hann getur ófatlað fólk mátað sig við hið „óeðlilega“ og hlegið að misræminu. 

Á öndverðum meiði við fatlandi húmor liggur fötlunarhúmor. Að sögn Evu Þórdísar 

Ebenezersdóttur (2015) er hægt að lýsa honum á þann máta að hann dragi á markvissan 
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hátt fram misrétti, fordóma og staðalmyndir sem fatlað fólk upplifir sjálft í sínu daglega 

lífi og það eru órökrétt viðbrögð samfélagsins, misræmið, sem kitla hláturtaugarnar. Hér 

skiptir staða þess sem segir brandarann meginmáli. Ófatlaður einstaklingur getur ekki 

sagt sama brandara án þess að vekja upp tilfinningu um yfirlæti en segi fatlaður 

einstaklingur hann kemur hann frá stað reynslu og þekkingar. Húmorinn gengur ekki út á 

að gera grín að fötlun og skerðingum heldur gerir hann grín að þeim hugmyndum sem 

samfélagið hefur mótað um fötlun og skerðingar. Hver það er sem segir brandarann og 

að hverjum hann beinist hefur allt að segja varðandi áhrif hans. Megin munurinn 

samanborið við fatlandi húmor er að með fötlunarhúmor er það fatlað fólk sem segir 

brandarann og fer með valdið í stað þess að vera brandarinn (Albrecht, 1999; 

Shakespeare, 1999). 

2.7 Samantekt 

Hér hefur hinum fræðilegu undirstöðum rannsóknarinnar verið gerð skil. Fjallað var um 

nokkur af þeim sjónarhornum sem ríkja um fötlun og rannsóknin var staðsett innan 

menningarlega sjónarhornsins. Fjallað var um hvernig fötlun hefur verið notuð í 

menningunni sem skemmtiefni allt frá tímum frönsku endurreisnarinnar þegar 

furðusýningar voru upp á sitt vinsælasta í hinum vestræna heimi. Einnig var fjallað um 

það sem hægt er að kalla furðusýningar nútímans, en þær lifa enn góðu lífi í spjallþáttum 

og öðru sjónvarpsefni þar sem fötluðu fólki er telft fram sem andstæðunni við hið 

„eðlilega“. Orðræðu í anda Michel Foucault var gerð skil ásamt því að fjalla um mýtur og 

þátt þeirra í að búa til og viðhalda staðalmyndum, en samkvæmt Roland Barthes eru 

mýtur eitt form af orðræðu. Staðalmyndir um fötlun voru kynntar til sögunnar ásamt því 

að fjalla um helstu kenningar sem snúa að húmor. 
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3 Framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla verður framkvæmd rannsóknarinnar gerð skil. Rannsóknarsniði og 

einkennum eigindlegra rannsókna verður lýst ásamt því að fara yfir aðferðir við 

gagnaöflun og greiningu. Þá verður fjallað um orðræðugreiningu sem rannsóknaraðferð 

og hvernig hún gagnast við að greina myndræna framsetningu efnis og staðalmyndir líkt 

og gert var í þessari rannsókn. Markmiði rannsóknarinnar verður lýst og gert verður grein 

fyrir þeim rannsóknarspurningum sem leitast var við að svara.  

3.1 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar 

Sem fyrr segir er markmiðið með rannsókn þessari að skoða birtingarmyndir fötlunar í 

teiknuðu sjónvarpsefni sem markaðssett er fyrir fullorðinn áhorfendahóp og bera kennsl 

á þær staðalmyndir sem fram koma og varpa ljósi á hvað það er sem liggur að baki því 

þegar fötlun er sett fram sem skemmtiefni. Þegar hér er komið við sögu er vert að rifja 

upp rannsóknarspurningarnar tvær sem leitast var við að svara.  

3. Hvaða staðalmyndir um fötlun koma fram í teiknuðu sjónvarpsefni fyrir 

fullorðna og í hvaða tilgangi eru þær notaðar? 

4. Hvernig birtist fötlun í teiknuðu sjónvarpsefni fyrir fullorðna í tengslum við 

tungumál og orðræðu og hver er þáttur húmors í því að koma þeirri 

framsetningu til skila? 

Staðalmyndirnar geta verið bæði jákvæðar og neikvæðar og tilgangur þeirra getur 

verið annarsvegar að viðhalda neikvæðum hugmyndum samfélagsins um fatlað fólk og 

hinsvegar geta þær verið settar fram til þess að sýna fötlun í jákvæðu ljósi. Einnig er hægt 

að nota staðalmyndir, jákvæðar sem neikvæðar, til þess að sýna fram á fáránleikann í 

ríkjandi hugmyndum samfélagsins um fötlun. Jákvæðar eða neikvæðar, staðalmyndir hafa 

þó ávallt neikvæð áhrif því þær viðhalda fordómum og því meira sem þær eru notaðar því 

rótgrónari verða þær (Ármann Jakobsson og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2007). Með því 

að skoða hvernig staðalmyndirnar birtast í samhengi við orðræður og húmor er hægt að 

finna og útskýra tilgang þeirra. 
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3.2 Rannsóknarsnið 

Undirstöðuþættir eigindlegra rannsókna eru fjórir; aðferðir (e. methods), fræðilegt 

sjónarhorn (e. theoretical perspective), aðferðafræði (e. methodology) og þekkingarfræði 

(e. epistemology) (Crotty, 1998). Í sameiningu eru þessir þættir leiðarljós rannsakanda til 

þess að gera rannsóknarferlið skýrara og undirstöðurnar sterkari. Rannsóknarsniðið leiðir 

rannsóknina áfram og stýrir vali á aðferð við greiningu og öflun gagna. Fræðilegt 

sjónarhorn rannsóknarinnar fellur undir gagnrýna fötlunarfræði með áherslu á að skoða 

fötlun út frá tungumáli og orðræðu og bera kennsl á og afhjúpa hvaða áhrif hvorutveggja 

hefur á umræðuna og samfélagið (Shakespeare, 2014). Til að ná því markmiði var notast 

við orðræðugreiningu, en hún telst ekki eingöngu til þess sem er sagt eða ritað. Orðræða 

er allt í kringum okkur og hún birtist í því hvernig menningu er miðlað, bæði í orðum og í 

framsetningu. Því tekur orðræðugreining ekki eingöngu til þess sem sögupersónur segja 

og gera heldur einnig hvernig þær eru teiknaðar og talsettar og í hvaða aðstæðum þær 

eru sýndar. Í þessari rannsókn verða niðurstöður settar fram í söguformi, líkt og í 

viðfangsefni hennar. Þeir þættir sem valið var að fjalla um og greina eru í heild sinni hluti 

af rannsókninni og því er fjallað um þá í heild sinni og orðræðugreiningunni er fléttað inn 

í söguþráðinn. 

3.3 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Rannsókn þessi heyrir undir eigindlegar rannsóknaraðferðir en einn megin tilgangur 

þeirra er að ná „Verstehen“, að skilja fyrirbæri út frá sjónarhorni og reynsluheimi 

þátttakenda og er það kallað fyrirbærafræði. Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru yfirheiti 

yfir fjölbreytta rannsóknarhefð, viðtöl og þátttökuathuganir eru algengusutu aðferðirnar 

en einnig geta ritaðir textar, skjöl og myndefni fallið undir hefð eigindlegra rannsókna. 

Orðræðugreining er ein af þessum aðferðum.  

3.3.1 Orðræðugreining  

Orðræða er samansafn yfirlýsinga, sjónarmiða og orðanotkunar sem fram koma í töluðu 

og rituðu máli og gefa tilteknu málefni merkingu. Orðræða er óáþreifanleg en samt sem 

áður hefur hún mikið vald. Hún birtist í því hvernig talað er um málefnið, hvaða orð eru 

notuð og í hvaða samhengi fjallað er um málefnið. Orðræða lýsir valdi og valdatengslum 

milli þeirra sem halda henni uppi og þeirra sem orðræðan snýr að. Hún er háð reglum um 

hver má fjalla um málefnið og á hvaða máta og hvern er hægt að taka trúanlegan þegar 
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kemur að málefninu. Orðræða byggir þannig á innri og ytri aðgreiningu sem kemur fram 

í því hver heldur orðræðunni uppi (Mills, 2003).  

Orðræðugreining (e. discourse analysis) sem rannsóknaraðferð heyrir undir 

eigindlegar rannsóknaraðferðir og er undirstaða þessarar rannsóknar. Orðræðugreining 

er samheiti yfir mismunandi aðferðir við að greina texta (Gill, 2000). Ekki er til ein 

fastbundin leið til orðræðugreiningar heldur eru tegundirnar og aðferðirnar margar og 

þróast innan ólíkra fræðilegra hefða og kenningaskóla. Hægt er að nota 

orðræðugreiningu sem verkfæri til að skoða samspil tungumáls og hins félagslega og 

menningarlega veruleika sem mótar einstaklinga og hópa (Kristín Björnsdóttir, 2013a). 

Samkvæmt Foucault (1972) er orðræðan skapandi og á sinn þátt í að búa til hópa, í þessu 

tilviki fatlað fólk, og hafa kenningar hans um tengsl milli valds og orðræðu haft mikil áhrif 

á þróun orðræðugreiningar (Kristín Björnsdóttir, 2013a).  

Taylor (2013) segir að með þeim áherslum sem Foucault lagði innan 

orðræðugreiningar sé verið að rýna í hvernig tungumál birtist sem búnt merkinga og 

hvernig þau tengjast við samfélagið og þá helst í valdatengslum innan þess. Orð og hugtök 

sem notuð eru í ákveðnu samhengi tengjast saman og tungumálið er óaðskiljanlegur hluti 

samfélagsins. Einnig skiptir máli hver fer með valdið, hver það er sem hefur 

lokaákvörðunarrétt á hver hinn eiginlegi sannleikur sé. Orðræðugreiningar sem fræði 

snúa að samfélaginu og að notkun tungumálsins sé sönnun á þau sjónarmið og þær 

hugmyndir sem samfélagið hefur um félagslega þætti (Taylor, 2013).  

Taylor (2013) segir hlutverk orðræðugreiningar meðal annars vera að skoða hvernig 

textar og talað mál hafa áhrif á vald. Hægt er að heimfæra það yfir á teiknimyndir með 

því að skoða ekki einungis hvað sögupersónan segir, heldur með því að skoða hvernig hún 

segir það og hvernig hún er teiknuð. Með því að skoða það samhengi er hægt að fá dýpri 

skilning á það hvaða áhrif sögupersónan hefur. Þekkingin sem verið er að rannsaka mótast 

af þeim aðstæðum sem eru ríkjandi á þeim tímapunkti sem verið er að greina. Ekki er 

verið að lýsa reynslu og upplifunum heldur er verið að reyna að sýna fram á hvernig 

einstaklingurinn mótast í orðræðunni og hvaða tækifæri honum skapast (Kristín 

Björnsdóttir, 2013a). Orðræða getur átt við um hvers kyns texta, allt frá frjálslegum 

samræðum milli einstaklinga til ritaðra fræðitexta. Orðræðan á sinn þátt í að skapa 
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félagslegan veruleika okkar og orðræðugreining vinnur að því í gegnum mismunandi 

nálganir að sýna fram á að tungumálið sé ekki hlutlaust (Gill, 2000).  

Samkvæmt Anne Klara Bom (2015) eru þrír þættir sem líta þarf til áður en vinna við 

orðræðugreiningu hefst; Í fyrsta lagi hvernig þú skýrir, hvernig þú skilur og hvernig þú 

skilgreinir orðræðuna, í öðru lagi hvernig þekkingin endurspeglar viðmiðin sem orðræðan 

setur og í þriðja lagi á hvaða sniði orðræðugreiningin er gerð, hvort hún sé framkvæmd 

frá botni og upp eða frá toppi og niður, það er hvort litið verði á heildarmyndina eða hvort 

afmarkað atvik verði skoðað. Rannsakandi sem ætlar að greina orðræðu þarf að spyrja sig 

fjögurra meginspurninga; hver sagði það?, hvað sagði hann?, hvernig sagði hann það? og 

við hvern sagði hann það?.  

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2006) lýsir orðræðugreiningu í anda hugmynda 

Foucault. Eitt af megin hugtökum sem hann notar er hugtakið þrástef (e. discursive 

theme) sem táknar síendurtekið þema innan orðræðunnar. Þessi þemu eru samkvæmt 

Ingólfi greinanleg innan orðræðunnar sem mynstur og eftir þessu mynstri verður leitað 

þegar gögnin eru greind. Þessi mynstur munu leiða greininguna áfram í leit að því sem 

orðið hefur hefðbundið viðmið (e. norm) þegar fatlaðar sögupersónur eru kynntar til 

sögunnar. Ingólfur nefnir fimm skref sem nauðsynlegt er að taka þegar orðræðugreining 

er framkvæmd. Fyrst þarf að velja fyrirbæri, í þessu tilviki er það hvernig fötlun er framsett 

í teiknimyndum. Annað skref er að velja gögnin, greina þau, leita að átakapunktum og í 

lokin er skýrsla skrifuð.  

3.4 Framkvæmd rannsóknar 

Hér á eftir verður farið yfir framkvæmd rannsóknar, aðferðir við gagnaöflun og greiningu. 

Þá verður gert grein fyrir þeim þáttaröðum sem rannsóknin beinist að og aðalpersónur og 

umhverfi þeirra kynnt til sögunnar.  

3.4.1 Viðfangsefni rannsóknar 

Teiknað sjónvarpsefni er ólíkt leiknu sjónvarpsefni að mörgu leiti. Svo virðist sem 

framleiðendur slíkra þátta geti leyft sér mun meira og gengið mun lengra bæði í gríni og 

alvöru en framleiðendur leikins sjónvarpsefnis, þar sem teiknimyndaformið er mun 

frjálslegra en hið leikna. Teiknað efni hefur af þeim ástæðum oft verið notað sem 

vettvangur samfélagslegrar og pólitískrar gagnrýni í gegnum tíðina, hvort sem um er að 
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ræða teiknað sjónvarpsefni eða prentaðar teiknimyndasögur. Viðfangsefni 

rannsóknarinnar verða hér kynnt til sögunnar. Þar sem enn koma reglulega út nýir þættir 

af bæði Family Guy og The Simpsons ákvað ég að takmarka mig við síðustu fullútkomnu 

seríu af báðum þáttaröðum. 

The Simpsons 

Þættirnir um Simpsons fjölskylduna eru hugarfóstur Matt Groening og birtust fyrst sem 

stutt innslög í The Tracy Ullman Show á sjónvarpsstöðinni Fox. Eftir þrjár þáttaraðir sem 

uppfyllingarefni var ákveðið að fjölskyldan fengi sinn eigin þátt á sjónvarpsstöðinni en 

þættirnir hafa verið sýndir í sjónvarpi í núverandi mynd frá árinu 1989 og er langlífasta 

teiknaða sjónvarpsþáttaröð Bandaríkjanna (The Simpsons, e.d.). Þættirnir gerast í bænum 

Springfield á ótilteknum stað í Bandaríkjunum. Til eru nokkrir bæir í Bandaríkjunum sem 

bera nafnið Springfield en aldrei hefur verið gefið upp um hvaða tiltekna bæ verið er að 

ræða. Í þáttunum er fylgst með Simpsons fjölskyldunni; Homer, Marge, Bart, Lisa og 

Maggie, ásamt nágrönnum þeirra og öðrum bæjarbúum. Fjölskyldufaðirinn Homer er of 

þungur, drykkfelldur og fremur einfaldur. Hann vinnur í kjarnorkuveri bæjarins og eyðir 

bróðurparti frítíma síns á barnum. Marge er heimavinnandi húsmóðir og er oftar en ekki 

rödd skynseminnar þegar kemur að uppátækjum Homers. Bart er elsta barnið, fremur 

villtur og óstýrlátur. Lisa er miðbarnið, bráðgáfuð og listræn. Maggie er svo yngsta barnið 

og er hvorki farin að tala né ganga. Þættirnir sýna frá daglegu lífi hinnar ýktu amerísku 

fjölskyldu á gamansaman máta og tekist er á við ýmis málefni hvort sem um ræðir pólitísk 

eða samfélagsleg. 

South Park 

Teiknimyndaþættirnir South Park voru skapaðir af þeim Trey Parker og Matt Stone árið 

1997. Þættirnir byggja á grófum og frumstæðum teikningum og eru unnir með 

hreyfimyndum (e. cut out animation). Í South Park kennir ýmissa grasa og eru þættirnir 

þekktir fyrir óvægna umfjöllun um hin ýmsu samfélagslegu málefni og enginn er óhultur 

þegar kemur að gríni og ádeilu. Þættirnir hafa verið í sýningu frá árinu 1997 og eru 

seríurnar orðnar tuttugu og ein (South Park, e.d.). Í þáttunum er fylgst með félögunum 

Stan Marsh, Kyle Broflovski, Eric Cartman og Kenny McCormick, en þeir eiga allir að vera 

í þriðja og fjórða bekk og búa í South Park, sem er lítill uppskáldaður smábær í Colorado 

fylki í Bandaríkjunum. Aukapersónur þáttanna eru foreldrar þeirra, skólafélagar og 
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bæjarbúar sem eru margir og fjölbreyttir. Þættirnir eru sýndir frá sjónarhóli barnanna. 

Ævintýri drengjanna eru ýmis og oft furðuleg en undirtónnin er ávallt fremur alvarlegur 

og fjallar um krefjandi málefni líðandi stundar.  

Family guy 

Teiknimyndaþættirnir Family guy hafa verið í sýningu frá árinu 1999 og eru hugarfóstur 

Seth MacFarlane. Þættirnir eru, líkt og South Park, þekktir fyrir að láta fátt sem ekkert 

heilagt þegar kemur að málefnum líðandi stundar (Family guy. e.d.). Í þáttunum er fylgst 

með Griffin fjölskyldunni; Peter og Lois, börnum þeirra Meg, Chris og Stewie og 

fjölskylduhundinum, Brian. Fjölskyldufaðirinn Peter er þéttur á velli, drykkfelldur og 

fremur vitgrannur. Lois er heimavinnandi húsmóðir sem þarf oft að vera rödd 

skynseminnar þegar kemur að uppátækjum Peters. Meg er unglingsdóttirin og oft 

skotspónn andstyggilegra athugasemda og hrekkja frá öðrum fjölskyldumeðlimum. Chris 

er unglingssonurinn og, líkt og faðir sinn, er hann í yfirþyngd og fremur vitgrannur. Brian 

er fjölskylduhundurinn sem þó hagar sér eins og manneskja, talar og stendur á tveimur 

fótum. Stewie er svo bráðþroskað ungabarn með illar áætlanir um heimsyfirráð. Griffin 

fjölskyldan býr í uppskáldaða bænum Quahog í Rhode Island fylki í Bandaríkjunum. Hús 

þeirra stendur við Spooner street og eru nágrannar þeirra í stórum aukahlutverkum í 

þáttunum. Aðrar aukapersónur eru svo hinir ýmsu íbúar Quahog.  

Futurama 

Teiknimyndaþættirnir Futurama koma frá sama höfundi og The Simpsons, Matt Groening. 

Þættirnir voru sýndir með hléum frá árinu 1999 til 2013 þegar framleiðslu þeirra var hætt 

(Futurama, e.d.). Þættirnir hefjast rétt fyrir miðnætti árið 1999 þegar pizzasendillinn 

Philip J. Fry fer með pizzasendingu til hóps vísindamanna á djúpfrystirannsóknarstofu (e. 

cryogenics lab). Röð atvika verður þess valdandi að Fry fellur inn í eitt djúpfrystihylkið sem 

læsist og endar hann á því að vera þar frosinn í þúsund ár áður en hann vaknar úr frostinu 

í New-New York borg á 31. öldinni. Í framtíðinni hittir hann fyrir aðrar sögupersónur 

þáttanna, þar á meðal geimveruna Turanga Leela, vélmennið Bender, marsbúann Amy 

Wong, endurskoðandann Hermes Conrad, ofvaxna geimhumarinn John A. Zoidberg og 

prófessor Hubert Farnsworth, sem einnig er hans eini eftirlifandi ættingi. 
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Rick and Morty 

Fimmta og síðasta þáttaröðin sem fjallað verður um er einnig sú yngsta. Rick and Morty 

komu fram á sjónarsviðið árið 2013 og hafa notið mikilla vinsælda síðan. Þriðju seríu lauk 

í október 2017 og mun vera von á þeirri fjórðu. Þættirnir eru framleiddir af 

sjónvarpsstöðinni Adult Swim og höfundar þeirra eru Justin Roiland og Dan Harmon (Rick 

and Morty, e.d.). Í þáttunum er fylgst með ævintýrum Smith fjölskyldunnar, Jerry, Beth, 

Summer, Morty og Rick, sem býr fyrir utan Seattle í Bandaríkjunum. Auk þess sem 

þættirnir gerast í Bandaríkjunum í okkar veruleika, sem kallaður er veruleiki C-137, er 

einnig flakkað á milli annarra og óteljandi veruleika og vídda sem Rick hefur opnað fyrir.  

Rick er drykkfelldur vísindamaður með mikilmennskubrjálæði sem lifir á skjön við 

samfélagið og venjur þess. Hann er nýverið fluttur inn til dóttur sinnar og fjölskyldu 

hennar eftir 20 ára fjarveru í öðrum veruleika. Morty er 14 ára skólastrákur með lítið 

sjálfstraust og takmarkaða félagsfærni. Þættirnir fjalla að mestu um ævintýri Rick og 

Morty þar sem þeir flakka á milli veruleika og kljást við ýmsar verur og vandamál, oftast 

tengt ölæði hjá Rick og restin af fjölskyldunni blandast iðulega inn í vandræðin. Þættirnir 

eru um margt ólíkir hinum fjórum sem fjallað er um. Yfirbragð þeirra er mun 

heimspekilegra en í hinum fjórum þáttaröðunum, en meðal annars er velt upp þeim 

möguleika að til séu óendanlega margir hliðstæðir raunveruleikar við okkar eigin og 

þættirnir flakka þar á milli. 

3.4.2 Gagnaöflun  

Gagnaöflun fór fram á tímabilinu júní 2017 til janúar 2018 og fólst í því að horft var á allt 

fullútgefið efni sem til er af ofantöldum þáttum. Valdir voru þættir sem ýmist höfðu fötlun 

sem megin þema eða innihéldu stutt atriði þar sem fötlun er miðja grínsins. Við val á 

þáttum og þáttaröðum var brugðið á það ráð að leita á náðir alnetsins, nánar tiltekið hóps 

á Andlitsbókinni (e. Facebook) sem ber nafnið „Æ on Springfield“ sem samanstendur af 

aðdáendum The Simpsons á Íslandi. Meðlimir hópsins voru beðnir um aðstoð við að finna 

aðra álíka þætti sem gætu nýst við rannsóknina. Þar kom upp hugmyndin að nota Rick 

and Morty og Futurama að auki við þær þáttaraðir sem ákveðið hafði verið að taka fyrir. 

Úr fyrirspurninni spunnust langar og áhugaverðar umræður þar sem ábendingar komu 

um atriði og sögupersónur sem fallið gætu undir skilyrði rannsóknarinnar. Þar sem um er 

að ræða þáttaraðir sem hafa verið í sjónvarpi í áraraðir, tæplega þrjá áratugi í tilfelli 
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Simpson fjölskyldunnar, hefði verið ógerningur að ætla að taka öll atriði sem sýnd hafa 

verið fyrir í þessari rannsókn. Þáttaraðirnar innihalda gríðarlegt magn af efni og því var 

mikilvægt að vanda valið og velja þau dæmi sem væru tekin til umfjöllunar af kostgæfni.  

Rannsóknarvinnan hófst á því að skrifað var niður í hvert sinn sem fram komu atriði 

sem sýndu fatlaða sögupersónu eða fjölluðu á annan máta um fötlun, hvort sem um var 

að ræða heilan þátt eða stutt atriði. Þegar þættir og atriði höfðu verið valin tók við sú 

vinna að skrifa söguþráð þáttanna upp í eins stuttu máli og kostur gaf. Í fyrstu var 

hugmyndin einungis að nota þau skrif sem stoð við framkvæmd greiningarinnar.  Þegar 

ljóst var að þeir myndu gagnast í greiningunni var ákveðið að flétta þá saman við 

greininguna sjálfa því erfitt er að byggja greiningu á einhverju sem lesandinn þarf að 

ýminda sér og ekki er hægt að ætlast til þess að lesandi horfi á alla þessa þætti til að 

glöggva sig á kringumstæðum.  

3.4.3 Greining gagna 

Út frá kenningum Michel Foucault (Foucault, 1991; 1998) voru fatlaðar sögupersónur í 

teiknuðu sjónvarpsefni skoðaðar. Litið var til framsetningar, persónusköpunar og 

hlutverks í þáttunum og stuðst var við skilgreiningu Bjarka Valtýssonar á því hvað hægt sé 

flokka sem orðræðu. Einnig var horft til kenningar Roland Barthes um mýtur sem tegund 

af orðræðu, en mýtur geta átt þátt í því að búa til og viðhalda staðalmyndum. 

Í orðræðugreiningunni var skrefunum fimm sem Ingólfur Ásgeir Jóhannsson (2006) 

lýsti fylgt, ásamt því að hafa spurningar Anne Klara Bom (2015) til hliðsjónar. Fyrsta skref 

var að velja fyrirbæri. Í þessu tilviki var fyrirbærið framsetning fatlaðra sögupersóna og 

umfjöllun um fötlun. Næsta skref var að velja gögnin, en í því fólst að velja þá þætti og 

þau þáttabrot sem taka átti til skoðunar. Skoðað var hvernig fatlaðar sögupersónur eru 

teiknaðar og hvernig þær eru talsettar í þáttunum, í sumum tilvikum hver það er sem talar 

fyrir þær. Sumar hverjar voru augljósar en aðrar þurfti að nota smá ímyndunarafl til þess 

að tengja þær við fötlun. Þriðja skref var að greina gögnin sem valin höfðu verið. Litið var 

til bæði útlitslegra staðalmynda sem og hegðunareinkenna sem oft eru viðloðandi slíkar 

staðalmyndir, þá sérstaklega þær sem fylgja fólki með þroskahömlun. Næst var skoðað 

hvaða hlutverki þær gegna í þáttunum, hvort þær teljist til aðalpersóna, aukapersóna eða 

til uppfyllingarefnis. Að lokum var atriðið skoðað útfrá því hvað var sagt, við hvern það 

var sagt og í hvaða tilgangi eða aðstæðum það var sagt. Fjórða skref var að leita að 
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átakapunktum, í þessu tilviki var það með því að skoða hvernig orðræðan var notuð, 

einnig var hlutverk húmors skoðað í tengslum við orðræðuna. Þegar þarna var komið varð 

ljóst að ekki var eingöngu hægt að byggja greininguna á sögupersónum, heldur þurfti 

einnig að taka mið af þeim aðstæðum sem sýndar voru, hver viðbrögð annarra 

sögupersóna og viðhorf samfélagsins til fötlunar voru. Einnig er gert grein fyrir því ef 

viðbrögð við fatlaðri sögupersónu, ef þau voru á einhvern máta ýkt voru þau skoðuð með 

tilliti til mögulegs andófs gegn ríkjandi viðhorfum og væntingum samfélagsins til fatlaðs 

fólks. Þegar þessum fjórum skrefum hafði verið fylgt var greiningunni gerð skil.  

3.5 Samantekt 

Hér hefur verið gert grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar, en hún fellur undir hefðir 

eigindlegra rannsóknaraðferða og fer fram í gegnum orðræðugreiningu. Farið var yfir 

einkenni eigindlegra rannsókna og orðræðugreiningu sem rannsóknaraðferð lýst. 

Stuttlega var fjallað um þær fimm þáttaraðir sem teknar verða fyrir í næstu köflum og 

aðalpersónur þeirra kynntar til sögunnar. Að lokum var aðferðum við öflun og greiningu 

gagna lýst. Í næstu þremur köflum verður fjallað um niðurstöður orðræðugreiningar á 

þeim þáttum og þáttaröðum sem rannsóknin tók til.  
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4 Aðgreining, góðgerð, vorkunn og innblástur 

Í þessum kafla verður greint frá þeim orðræðubúntum sem greindust og tengjast 

aðgreiningu, góðgerð, vorkunn og innblæstri. Í þáttunum sem fjallað verður um hér að 

neðan komu fram þrástef um að „fatlað fólk eigi hvorki að sjást né heyrast“, „fatlað fólk 

þurfi vernd“ og orð eins og „grey“ og „byrði“ komu oft upp. Áberandi þema var að spilað 

var með staðalmyndir til þess að afhjúpa fáránleikann sem ríkir í kringum þau málefni sem 

þættirnir fjölluðu um.  

4.1 Góðgerð, vitundarvakning og innblástur 

Fyrsti þátturinn sem fjallað verður um er Conjoined fetus lady (Parker og Stone, 1998). 

Hefst hann á því að börnin í South Park eru í íþróttatíma í skólanum og Kyle fær bolta í 

nefið og fær slæmar blóðnasir. Mötuneytiskokkurinn Chef segir honum að fara til 

skólahjúkrunarfræðingsins og mikill uggur grípur um sig meðal barnanna. Börnin fara að 

segja sögur af hinum „hrikalega afmyndaða“ hjúkrunarfræðing og Kyle verður mjög 

hræddur. Mrs. Gollum spyr hann um nafn og hann opnar augun og sér að hún er bara 

ósköp venjuleg kona, séð frá hlið. Þegar Mrs. Gollum snýr sér við öskrar Kyle af hræðslu 

því hún er með dautt fóstur fast við aðra kinn sína. 

Þegar nafn hjúkrunarfræðingsins var skoðað mátti glögglega athuga að það er vísun í 

ólukkuveruna Gollum úr Hringadróttinssögu J. R. R Tolkien (1990). Er þarna verið að spila 

með hugmyndina um fötlun sem ómennska, ógeðslega og framandi líkt og gert var í 

furðusýningum fortíðarinnar. Börnin voru hrædd við Mrs. Gollum og sögðu af henni 

hryllingssögur í byrjun þáttarins, sem vísar í þann ótta sem umlukið hefur fötlun í gegnum 

söguna þar sem fatlað fólk hefur verið álitið minna en mennskt og þeim líkt við villidýr 

(Cocks og Cockram, 1995; Covey, 1998). Þarna var það mýtan sem bjó til orðræðuna sem 

umlykur hjúkrunarfræðinginn. Með því að teikna Mrs. Gollum svo með dautt fóstur fast 

við vanga sinn var þetta ógeðslega og ómennska tekið og gert fáránlegt og kómískt. 

Kyle segir hinum strákunum frá því sem hann hafði séð og krakkarnir lýsa yfir viðbjóði 

sínum. Móðir Kyle verður reið og segist hafa lesið sér til um sjúkdóm Mrs. Gollum, sem 

kallast Conjoined twin myslexia. Móðir Kyle, Sheila Broflovski, undrast þekkingarleysi 

strákanna og ákveður að nú þurfi að fræða allan bæinn um sjúkdóminn. Hún fer á fund 

með Victoriu skólastjóra og námsráðgjafanum Mr. Mackey til að vekja athygli á ástandi 

Mrs. Gollum. Þau þykjast ekkert hafa tekið eftir því að Mrs. Gollum sé á nokkurn máta 
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öðruvísi en aðrir í bænum og Sheila segir það vera hluta af vandamálinu, fólk verði að taka 

eftir og viðurkenna „sjúkdóminn“. Hún ákveður að bjóða Mrs. Gollum í matarboð ásamt 

fleira fólki úr bænum. Matarboðið er mjög þvingað og fólk reynir sem það getur að hafa 

ekki orð á fóstrinu sem áfast er við kinn Mrs. Gollum. Sheila hlustar ekki á Mrs. Gollum 

þegar hún segist ekki vilja neina athygli, því hún vill gera allt sem hún getur til þess að 

fræða fólk um sjúkdóminn. Sheila ákveður að nú skuli heil vika vera tileinkuð Conjoined 

twin myslexia. Einkenndist orðræðan af læknisfræðilegum skilningi ásamt því að vísa til 

„sjúkdómsins“ sem harmleiks. Gert var út á hið framandlega og Mrs. Gollum var jaðarsett 

sökum útlitseinkenna sinna.  

Við upphaf hátíðarhaldanna heldur bæjarstjórinn ræðu um þennan „hræðilega 

sjúkdóm“ og segir að nú muni hefjast fyrsta árlega skrúðgangan og býður fólki að fyllast 

innblæstri yfir þeim hugrökku sálum sem haldnar eru „sjúkdómnum“. Mrs. Gollum er eini 

þátttakandinn í skrúðgöngunni og fólkið í bænum fylgist með og klappar fyrir henni. Því 

næst er haldinn hátíðarkvöldverður í ráðhúsinu þar sem gestir fá að horfa á myndband 

um ævi Mrs. Gollum og að því loknu eru henni færð innblástursverðlaun. Á Mrs. Gollum 

sést að henni þykir nóg um þessa óumbeðnu athygli. Hátíðarhöldin halda áfram út vikuna 

og meðal annars eru útbúnir hattar með dauðum fóstrum sem fólk getur sett upp til þess 

að Mrs. Gollum finnist hún ekki lengur ein í heiminum. Mrs. Gollum fær loksins nóg og í 

ræðu sinni segir hún að fólkið í bænum sé ekkert annað en hópur af „viðriðnum“, sem 

hún segir að hljómi skringilega komandi frá konu með dautt fóstur á höfðinu. Það eina 

sem hún vill er að fá að vera í friði og öll vikan hefur farið í það að jaðarsetja hana og 

benda á hversu frábrugðin öðrum hún er og segir fólki að taka þessa heimskulegu hatta 

af höfðinu. Victoria skólastjóri kallar hana vanþakkláta tík (e. bitch) og fleiri taka undir, 

hún átti að vera þakklát fyrir allt sem gert hafði verið fyrir hana.  

Í gegnum viðbrögð samfélagsins í South Park mátti greina áberandi orðræðu um 

góðgerð og vorkun. Mrs. Gollum var kölluð „grey“ (e. poor thing) þónokkrum sinnum og 

útlitseinkenni hennar voru kölluð sjúkdómur. Samfélagið lét hana ekki óáreitta og 

óviljandi jaðarsetti hana enn frekar með því að framandgera hana á yfirgengilegan máta. 

Með því að forðast að nefna þá staðreynd að hún sé með dautt fóstur fast við vangann 

sinn, með því að klæðast höttum með dauðum fóstrum til að sýna samstöðu með henni 

og draga athygli allra bæjarbúa að henni með því að halda skrúðgöngu og 
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hátíðarkvöldverð henni til heiðurs og til að vekja athygli og vitund á fötlun hennar og 

bjóða bæjarbúum að fyllast innblæstri yfir hugrekkinu sem hún býr yfir var jaðarsetning 

hennar kórónuð. Þegar Mrs. Gollum fékk að lokum nóg og mótmælti þessum ágangi 

bæjarbúa var hún sögð vanþakklát fyrir að þiggja ekki góðvild bæjarbúa í hennar garð. 

Greina mátti hvassa gagnrýni á góðgerðir og vitundarvakningarátök sem haldin eru í 

kringum skerðingar og sjúkdóma. Birtist sú gagnrýni í því hversu yfirdrifinn fáránleiki ríkir 

í kringum viðbrögð samfélagsins við Mrs. Gollum og hvernig allir í samfélaginu urðu að 

vera meðvitaðir um ástæður þess að hún væri á einhvern máta öðruvísi. Lokapunkturinn 

í þættinum þegar Mrs. Gollum sagði að nú væri nóg komið sýndi svo hvernig fatlað fólk á 

að vera þakklátt fyrir þá góðgerð sem það fær frá ófötluðu fólki. 

Orðræða um innblástur var einnig gegnumgangandi þema í South Park þættinum 

Krazy kripples (Parker og Stone, 2003). Þátturinn hefst á því að Jimmy, sem hafði skipulagt 

og auglýst uppistandshátíð í bænum, furðar sig á því að enginn annar en Butters hafi mætt 

til að horfa. Hann kemst að því sér til mikillar gremju að allir í bænum séu að hlusta á 

blaðamannafund Christopher Reeve, leikarann sem lék Superman á sínum tíma, þar sem 

hann er að tala um stofnfrumurannsóknir. Reeve lamaðist í slysi árið 1995 (Romano, 

1995) og var ötull talsmaður stofnfrumurannsókna þar til hann lést (Christopher and Dana 

Reeve foundation, e.d.). Reeve sýnir árangur sinn á blaðamannafundinum með því að 

hreyfa fingur og fólk fellur í stafi yfir hversu mikill innblástur hann er. Batasögur sem 

þessar eru vinsælar í fjölmiðlum í tengslum við góðgerðir og vitundarvakningarátök og  

draga þær að sér áhorfendur sem fyllast gleði og innblæstri (Riddell og Watson, 2003).  

Næst er sýnt frá rannsóknarstofu Christopher Reeve, en hann er orðinn veikburða og 

bíður nýrrar sendingar af fóstrum. Sendingin kemur og Reeve er í þann mund að gæða sér 

á fóstri þegar leikarinn Gene Hackman birtist í dyragættinni hjá honum. Hackman lék 

erkióvin Superman á sínum tíma. Hann biður Reeve að hætta að nota stofnfrumur, en 

Reeve neitar og segir að nú sé Christopher dauður. Hann hafi verið veikburða og upp á 

aðra kominn og nú heiti hann Chris og hafi ofurkrafta. Annar blaðamannafundur er 

haldinn þar sem Chris tilkynnir að hann hafi nú ofukrafta og hafi safnað saman hóp af 

ofurþrjótum (e. supervillains) og ætli að tortíma erkióvini sínum, honum Gene Hackman. 

Blaðamennirnir tala enn og aftur um hversu mikill innblástur hann er. Áætlunum Chris er 
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þó hnekkt þegar Hackman ásamt fleira fólki sem er mótfallið stofnfrumurannsókn ná fram 

lögbanni á áframhaldandi rannsóknir.  

Innblástur var áberandi viðfangsefni í þættinum. Christopher Reeve, síðar Chris, veitti 

endalausan innblástur með þrautseigju sinni og árangri eftir stofnfrumumeðferðina. Fyrst 

með því að ná að hreyfa handleggi sína eftir að hafa mergsogið dautt fóstur fyrir framan 

hóp af fólki, svo með því að standa upp úr hjólastól sínum og tilkynna áform um 

heimsyfirráð. Þarna var verið að afbaka staðalmyndina af supercrip því það virtist ekki 

skipta máli hversu lítið eða stórt og skelfilegt afrek Christophers var, það vakti innblástur 

þar sem hann var fatlaður. Innblástur er þekkt hugtak innan fötlunarfræðanna og gerði 

Stella Young heitin (2014) það ódauðlegt í TED fyrirlestri sínum I´m not your inspiration, 

thank you very much. Hugtakið snýr að því að ófatlað fólk lítur á fötlun sem eitthvað sem 

þarf að yfirstíga og fatlað fólk sem getur framkvæmt hluti sem ófatlað fólk býst ekki við 

að það geti framkvæmt veitir innblástur fyrir þrautseigju sína og dug (Grue, 2016). Hvernig 

fréttamaðurinn sem hélt uppi innblástursorðræðunni talaði með yfirlætisfullum tón gaf 

til kynna að tilgangurinn með henni væri að sýna fram á fáránleikann í téðri orðræðu.  

4.2 Aðgreining og vernd 

Orðræða um aðgreiningu og vernd var áberandi þema í þáttaröðunum. Í South Park 

þættinum Timmy 2000 (Parker og Stone, 2000) er kynntur til sögunnar nýr íbúi í bænum, 

drengur að nafni Timmy. Þegar hann kemur inn í skólastofuna kemur í ljós að hann er 

fjölfatlaður og notast við hjólastól. Hann tjáir sig einungis með örfáum orðum, oftast sínu 

eigin nafni sem hann endurtekur í sífellu. Mr. Garrison virðist horfa algerlega framhjá því 

að Timmy sé fatlaður og túlkar hegðun hans sem truflun. Mr. Garrison fær nóg af látunum 

í Timmy og sendir hann því til námsráðgjafans, Mr. Mackey, sem þykist handviss um að 

drengurinn sé með athyglisbrest (ADD).  

Timmy fer því næst til sálfræðings sem staðfestir greininguna með því að lesa fyrir 

hann bókina The great Gatsby og að lestri loknum er greiningin staðfest þar sem Timmy 

hélt ekki athygli yfir lestrinum. Daginn eftir mætir Timmy í skólann með miða sem segir 

hann afsakaðan frá heimalærdómi sökum þess að hann er með ADD. Hin börnin fá þá 

hugmynd að segjast einnig vera með ADD til þess að sleppa við heimavinnu því þeim finnst 

heimavinnan of mikil og tímafrek. Svo fer að þau fara öll sem eitt til sálfræðingsins sem 

staðfestir greiningu á sama máta og hann gerði með Timmy. Þar sem börnin misstu öll 
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athyglina yfir lestri bókarinnar hlutu þau öll að vera með ADD. Öll börnin fá lyfseðil fyrir 

lyfinu Rítalín í kjölfarið og hefja töku þess. Börnin verða sljó af lyfjunum og 

mötuneytiskokkurinn Chef hefur áhyggjur af ofnotkun lyfja í samfélaginu. 

Þegar framsetning Timmys var skoðuð mátti sjá að gert var í því að hann „liti út fyrir 

að vera fatlaður“. Hann var teiknaður með spasmakenndar hreyfingar og ávallt með opið 

og tannmikið bros á vör, höfuð hans var stórt í samanburði við búkinn og hjólastóllinn 

hans áberandi partur af heildarmyndinni. Hvað talsetningu varðaði þá segir Timmy 

einungis örfá orð; eigið nafn og „living a lie“ með ýktri, rámri og háværri röddu. Þarna var 

verið að undirstrika það að Timmy eigi að vera öðruvísi en hin börnin á augljósan máta. 

Þegar viðbrögð skólayfirvalda við Timmy voru skoðuð mátti sjá að þrátt fyrir það að 

drengurinn átti „augljóslega“ að vera fatlaður þá horfðu kennarar, námsráðgjafi og 

sálfræðingur gjörsamlega framhjá þeirri staðreynd og hann ranglega greindur með 

athyglisbrest og settur á lyf.  

Í þættinum gengur Timmy til liðs við þungarokkshljómsveitina Lords of the 

underworld. Hljómsveitin spilar á tónleikum og vekur hún mikla athygli. Fólk í 

áhorfendahópnum er ekki á eitt sátt um veru hans í hljómsveitinni og úr hópnum heyrist 

að það sé verið að gera grín að Timmy því hann er fatlaður og að hinir meðlimir 

hljómsveitarinnar séu einungis að notfæra sér fatlaða drenginn. Hljómsveitinni er boðið 

að leika á stórri tónlistarhátíð sem aðalhljómsveit hátíðarinnar. Tónlistarmaðurinn Phil 

Collins, sem átti að vera aðalnúmer hátíðarinnar, er ekki sáttur og lætur heyra í sér í 

fjölmiðlum að ekki eigi að nota fatlað fólk á þennan hátt. Þegar umræða bæjarbúa og Phil 

Collins um veru Timmy í þungarokkshljómsveit var skoðuð kom fram orðræða um að 

fatlað fólk eigi ekki að sjást eða heyrast. Einnig orðræða um að fatlað fólk geti ekki gert 

neitt af fúsum og frjálsum vilja og að það beri að vernda, vera Timmy í hljómsveitinni hlaut 

að þýða að það var verið að nota hann og að hann væri þarna einungis svo hægt væri að 

gera grín að honum.  

Hljómsveitin endar á því að klofna og hættir hún við að koma fram á 

tónlistarhátíðinni. Phil Collins verður aftur aðalstjarna hátíðarinnar. Þegar oflyfjaðir Stan, 

Kyle, Kenny og Cartman heyra fréttirnar af hljómsveitinni hans Timmy segja þeir að þetta 

hafi verið það eina rétta því fatlað fólk eins og Timmy eigi bara að vera heima þar sem 

það er öruggt og enginn gerir grín að því. Strákarnir ákveða að fara á tónleikana og sjá Phil 
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Collins á tónleikum, en þegar Chef kemst að því kennir hann lyfjunum um og fer á fund 

lyfjaframleiðandans, sem fær áfall þegar hann kemst að því hversu hræðileg áhrif lyfin 

hans hafa á börnin. Hann finnur til mótefni við lyfjunum og gefur börnunum. Þegar börnin 

fá mótefnið komast þau að því að Phil Collins er ömurlegur tónlistarmaður og heimta að 

fá Timmy aftur á sviðið með orðunum  

„We learned something today. Yeah, sure, we laughed at Timmy, but what's wrong 

with laughter? Just because we laugh at something doesn't mean we don't care 

about it. Timmy made us smile, and playing made Timmy smile! So where is the harm 

in that? The people that are wrong are the ones that think people like Timmy should 

be protected and kept out of the public's eye! The cool thing about Timmy being in 

a band was that he was in your face, and you had to deal with him whether you 

laughed or cried or felt nothing! That's why Timmy rules!". 

Raunin var sú að Timmy naut þess að koma fram á sviði og var þarna af sjálfsdáðum, 

það var engin þvingun og enginn gerði grín að honum. Hann hafði þarna frumkvæði að 

eigin lífi og var sjálfur við stjórnvölinn. Lokapunktur þáttarins voru orð barnanna sem 

kollvörpuðu þeirri orðræðu sem haldið var uppi um að fatlað fólk bæri að vernda. Jú, það 

var hlegið, en hvað er að hlátri? Það var ekki verið að hlæja að honum, heldur gleðjast 

fyrir hans hönd. Hann naut þess að vera á sviði og það fékk fólk til að brosa og hlæja. Það 

sem er hinsvegar rangt er fólkið sem stendur í þeirri trú að fólk eins og Timmy eigi að vera 

lokað af og verndað frá samfélaginu.  

Orðræðu um aðgreiningu og vernd mátti einnig finna í Family guy og var henni haldið 

að mestu uppi af Peter Griffin. Í þættinum A hero sits next door (MacFarlane, 1999) 

eignast Griffin fjölskyldan nýja nágranna, lögreglumanninn Joe Swanson og fjölskyldu 

hans. Joe var teiknaður sem stór og stæðilegur maður og persóna hans mjög karlmannleg. 

Karlmennskan var svo kórónuð með því að hann var talsettur með djúpri og ákafri röddu. 

Við fyrstu sýn örlaði fyrir supercrip staðalmyndinni þar sem Joe var sýndur búa yfir 

ofurmiklum styrk sem hann notaði til þess að draga úr skerðingu sinni og vakti aðdáun og 

innblástur hjá fólki fyrir vikið, en þar sem þetta voru fyrstu kynnin af Joe var erfitt að 

staðhæfa það strax. Peter Griffin hélt uppi svipaðri orðræðu og Eric Cartman, en ekki 

sökum þess að sýn hans á heiminn var brengluð heldur vegna þess að hann á að vera 

vitlaus. Kona hans, Lois, gegndi því þannig oft hlutverki raddar skynseminnar fyrir hann 

og afbyggði þá orðræðu og þær staðalmyndir sem Peter viðhélt. 



45 

Peter er í fyrstu ekki spenntur fyrir því að kynnast nýju fólki en þegar hafnaboltaliði 

hans vantar nýjan leikmann ákveður hann að kynna sig fyrir nýja nágrannanum. Joe er 

stór og mikill maður og Peter hugsar sér gott til glóðarinnar að fá svo stóran og stæltan 

mann í liðið. Joe keyrir inn á leikvöllinn í hjólastól og Peter segir „oh crap he´s a cripple“. 

Peter er afbrýðisamur út í þennan nýja nágranna sinn því hann verður fljótt vinsæll og vel 

liðinn meðal fólksins í hverfinu. Meðal annars er haldin garðveisla til þess að bjóða hann 

og fjölskyldu hans velkomna. Í veislunni segir Joe söguna af því hvernig hann lamaðist. 

Hann hafði verið að elta þjóf, sem sýndur var sem Dr. Seuss sögupersónan Trölli (e. the 

Grinch), um jólin og rann og datt fram af þaki og skaddaði þannig mænuna. Peter verður 

enn pirraðri og segir við Lois að það eigi ekki að dást að fötluðu fólki, það eigi að vorkenna 

því og að það sé ekki í lagi að vera fatlaður. Það sé ekkert merkilegt við að vera í hjólastól, 

hann væri mikið merkilegri þar sem hann getur gengið á tveimur fótum.  

Þegar viðbrögð samfélagsins við Joe voru skoðuð mátti sjá að nágrannar hans tóku 

honum allir vel og hann var vel metinn af samfélaginu, að Peter undanskildum. Viðbrögð 

Peters má segja að séu ýkt útgáfa af orðræðunni um að fatlað fólk sé vorkunnarsamt, líkt 

og þau sem heyrðist í Conjoined fetus lady. Einnig má greina orðræðuna um að fatlað fólk 

eigi hvorki að sjást né heyrast, sem heyrðist í Timmy 2000, en í einu atriðinu spurði Peter 

„since when is it ok to be a cripple?“ og vísaði hann þannig til fötlunar sem andstæðu við 

hið „eðlilega“. Á heildina litið var fátt athugavert við þessa fyrstu framsetningu Family guy 

af Joe, að undanskilinni þeirri tilfinningu að þarna hafi höfundar verið að festa í sessi 

staðalmyndina af supercrip. Það voru viðbrögð Peters sem skópu húmorinn því þau gengu 

þvert á viðbrögð annarra persóna í þættinum með afar yfirgengilegum hætti og afhjúpuðu 

fordóma hans og fáfræði í garð fatlaðs fólks.  

Í þættinum No meals on wheels (MacFarlane, 2007c) kom viðhorf Peters gagnvart 

aðgreiningu fatlaðs fólks frá samfélaginu aftur sterkt í ljós þegar hann ásamt Lois opnaði 

veitingastað en reksturinn gekk ekki vel því það komu engir viðskiptavinir. Joe bauðst til 

að hjálpa honum að fá nóg af viðskiptavinum, hann þekki fullt af lögreglumönnum sem 

hann ætlaði að taka með sér á veitingastaðinn. Þegar Joe mætti með félögum sínum á 

veitingastaðinn varð Peter brugðið þegar hann sá að þeir voru allir í hjólastólum. Fljótlega 

varð veitingastaðurinn vinsæll meðal fatlaðs fólks og viðskipti blómstruðu. Staðurinn var 

kynntur í fréttatímanum sem „griðarstaður“ fyrir fólk í hjólastólum. Peter þótti það ekki 
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nógu flott fyrir staðinn sinn því hann segir að fatlað fólk sé ekki nógu svalt og vilji ekki að 

staðurinn yrði stimplaður sem staður fyrir „krypplinga“ (e. cripples). 

Í þættinum kom fram orðræðan um að fatlað fólk tilheyri ekki samfélaginu, líkt og 

kom fram í þættinum Timmy 2000. Enn og aftur var orðræðan sett fram í þættinum sem 

þau viðhorf og þær hugmyndir sem Peter hafði um fötlun og fatlað fólk og kom það 

honum í vandræði. Orðræðan var þarna notuð til þess að undirstrika þá fordóma sem 

Peter er haldinn. Hann hafði ætlað sér að stofna flottan og nútímalegan veitingastað og 

þegar Joe bauðst til þess að láta orð berast til vina sinna úr lögreglunni sá Peter strax fyrir 

sér ófatlaða, stælta og svala lögreglumenn en ekki „krypplinga“ í hjólastólum. Þarna er 

spilað með hugmyndina um ófötlun sem hið ákjósanlega og fötlun sem hið andstæða, 

aftur til að undirstrika fáfræði Peters.  

Næst þegar Joe og félagar hans ætla að koma inn á veitingastaðinn meinar Peter þeim 

aðgang og bendir á skilti sem á stendur „engin skyrta, engir skór, engar lappir, engin 

þjónusta“. Peter segir Joe að hann og vinir hans hafi eyðilagt það sem átti að vera flottur 

veitingastaður. Joe og félagar hans fara en Joe segir að hann muni ekki láta þetta yfir sig 

ganga. Daginn eftir mætir Joe ásamt her af fólki í hjólastólum. Fólkið staflar sér upp og 

myndar vélmenni sem það kallar Crippletron og hefur árás á veitingastaðinn. Peter slasast 

í árásinni og endar fótbrotinn í hjólastól. Lois skipar Peter að biðja Joe afsökunar en Peter 

neitar og segir að „krypplingar“ og „gimp“ passi ekki inn í samfélagið. Hann ætli sér að 

vera krypplingur með sjálfsvirðingu og sýna hinum hvernig eigi að lifa. Peter uppgötvar að 

það er ekki auðvelt að nota hjólastól þegar samfélagið er hlaðið hindrunum og eftir 45 

mínútur í hjólastól fer hann á fund Joe og biður hann afsökunar.  

Hægt er að líta á skiltið sem Peter setti upp sem ádeilu á aðgengismál á opinberum 

stöðum, en þar er oftar en ekki ýmsu ábótavant þegar kemur að hjólastólaaðgengi. Með 

því að setja upp skiltið var Peter að útiloka stóran hóp viðskiptavina sinna líkt og margir 

opinberir staðir gera með því að huga ekki að aðgengi fyrir fatlað fólk. Þarna gerði Peter 

það viljandi, en í mörgum tilvikum er um hugsunar- og skeytingarleysi að ræða hjá 

almenningsstöðum. 

Orðræðan um aðgreiningu birtist einnig sterkt í þáttaröðinni Futurama. Einn 

jaðarsettur hópur sem tilheyrir Futurama heiminum er stökkbreytt fólk (e. mutants) sem 

býr í holræsum borgarinnar, en sökum hrikalegs útlits og ótta almennings við það er fólkið 
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þvingað til þess að búa neðanjarðar og er ekki velkomið upp á yfirborðið. Í þættinum The 

mutants are revolting (Groening, 2010) kemst upp að Turanga Leela, sem ávallt hefur 

haldið að hún sé geimvera, er í raun stökkbreytt manneskja og er hún þvinguð til að fara 

og búa í ræsinu. Hún leiðir fólkið áfram í uppreisn sem endar með því að stökkbreytta 

fólkið fær leyfi til þess að fara upp á yfirborðið. Orðræðan um aðgreiningu endurspeglast 

í þeirri staðreynd að hópur fólks sem sökum hrikalegs útlits og stökkbreytingar er þvingað 

til þess að lifa neðanjarðar og er það samfélagið sem viðheldur orðræðunni. Talað er um 

hin stökkbreyttu sem hræðileg skrímsli og kemur framandleikinn sem umlukti 

furðusýningarnar sterkt fram í framsetningu þeirra. Gert var út á hið hrikalega í þeirra fari 

með því að ýkja upp útlitseinkenni þeirra og meðal annars er einn af hinum stökkbreyttu 

ekkert annað en stór fótur. Þessari aðgreiningu var svo kollvarpað þegar Leela leiddi fólkið 

sitt áfram í byltingu fyrir auknum réttindum og því að vera samþykkt af samfélaginu sem 

fólk en ekki skrímsli. Leela er sterk kvenpersóna, sem einnig telst fötluð og jaðarsett af 

samfélaginu þar sem hún er stökkbreytt. Hún er sinn eigin herra, hefur skoðanir og hefur 

af mörgum verið hampað sem feminískri fyrirmynd. Hún er ekki hlaðin staðalmyndum og 

um hana ríkir ekki neikvæð orðræða.  

4.3 Vorkunn og byrði 

Vorkunn var áberandi þema í þáttaröðinni Family guy og var orðræðunni haldið uppi í 

tengslum við sögupersónuna Joe Swanson. Í þættinum Ready, willing and disabled 

(MacFarlane, 2001) halda íbúar Spooner Street fjáröflun í götunni og er peningunum sem 

þau hafa safnað stolið. Joe reynir að elta þjófinn uppi en missir sjónar á honum þegar 

hann fer yfir hátt grindverk. Joe er miður sín því þetta er í fyrsta skipti sem skerðing hans 

verður honum hindrun. Peter, Quagmire, Joe og Cleveland sitja á barnum og Joe fer að 

hágráta yfir því að hafa misst af glæpamanninum. Einn af öðrum láta mennirnir sig hverfa 

því aðstæðurnar voru óþægilegar. Eftir situr Joe hágrátandi og slefandi. Joe ákveður að 

hætta í lögreglunni því honum finnst hann of fatlaður til að geta verið lögreglumaður. 

Hann tók því illa og fylltist vanmætti og þunglyndi, fannst karlmennsku sinni ógnað þegar 

styrkur hans brást honum. Joe varð þarna eilítið aumkunnarverður, sem ýkt var svo upp 

þegar hann brast í grát á barnum. Einnig var hægt að túlka gráturinn sem tímabundna 

uppgjöf á karlmennskunni. Þarna sáum við mannlega og viðkvæma hlið af Joe sem hafði 
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ekki sést áður í þáttunum. Joe breyttist þarna úr ofurkarlmannlega heljarmenninu í 

vorkunnsaman einstakling sem er jafnvel eilítið vanstilltur.  

Peter reynir að hressa Joe við með því að skrá hann í íþróttakeppni fyrir fatlað fólk og 

ákveður að vera einkaþjálfarinn hans. Leikarnir hefjast og Joe sigrar hverja grein á fætur 

annarri og sjálfstraustið hans eykst. En þegar hann ætlar að keppa í stangarstökki flækir 

hann hjólastólinn í stönginni og fellur úr leik. Möguleikar hans á að ná gullinu minnka og 

til þess að gera hann sterkari ákveður Peter að byrla honum sterum. Joe tvíeflist við 

sterana og vinnur gullið. Joe er enn á ný hampað sem hetju en þegar Peter finnst hann 

ekki fá nægilega miklar þakkir fyrir að hafa komið vini sínum áfram í keppninni ákveður 

hann að uppljóstra því að sigurinn sé einungis sterunum að þakka. Joe missir virðingu 

bæjarbúa og verður enn niðurlútari en hann var fyrir. Peter fer og talar við Joe þar sem 

hann situr á pallinum en áður en Peter nær að koma upp orði sér Joe útundan sér hvar 

þjófurinn sem hann lét sleppa er enn á ný að láta til sín taka. Joe nær þjófinum og ákveður 

að ganga til liðs við lögregluna á ný. Staðalmyndin af supercrip virðist ætla að festa sig í 

sessi þegar kemur að Joe. Þegar hann öðlast sjálfstraust á ný eftir að hafa náð að klófesta 

glæpamanninn sem gekk honum úr greipum í byrjun þáttarins verður lífið gott á ný, 

sjálfsmynd hans virðist vera háð afrekum og styrk. 

Orðræða um fötlun sem byrði kom einnig oft fram í Family guy í tenglsum við Joe 

Swanson. Í þættinum Believe it or not, Joe´s walking on air (MacFarlane, 2007b) sitja 

Peter, Joe, Quagmire og Cleveland sem oft áður á barnum að drekka. Konur þeirra koma 

á barinn og ætla að hafa stelpukvöld, mönnunum til mikillar armæðu. Þeir ákveða að 

stofna sinn eigin karlaklúbb til að losna við konurnar. Þær ákveða að láta karlana ekki 

komast upp með að útiloka þær frá skemmtun og ryðjast inn í karlaklúbbinn og byrja að 

dansa. Allar nema Bonnie, kona Joe. Í þættinum kom fram sú tilfinning sem Joe hafði að 

hjónaband hans héngi á bláþræði sökum þess að hann var fatlaður. Áður hafði verið ýjað 

að því í þáttaröðinni að Bonnie sé óhamingjusöm í hjónabandinu og það er vegna þess að 

Joe er svo fullur sjálfsvorkunar að hún sé hætt að þola tilhugsunina um hann. Þarna birtist 

staðalmyndin um hinn andlega vanstillta fatlaða einstakling sem tekur gremju sína út á 

þeim sem næst honum standa og einnig staðalmyndin af einstaklingnum sem er byrði á 

fjölskyldu sinni og lifir ekki fullnægjandi lífi (Black og Pretes, 2007; Nelson, 1994).  
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Joe ákveður að fara aðgerð þar sem hann fær nýja fætur. Hinn nýji Joe er orkumikill 

og í góðu formi og reynir að fá mennina til að taka þátt í íþróttum og útivist með sér. Þegar 

hann finnur að vinirnir geta ekki haldið í við hann sökum þess að þeir eru feitir og í lélegu 

formi, ákveður hann að þar sem hann er ekki fatlaður lengur þá séu þeir honum ekki 

samboðnir og hann byrjar að níðast á þeim, meðal annars með því að reka við í andlit 

þeirra. Fljótlega ákveður hann að hans gömlu vinir geri ekkert nema halda aftur af honum 

og ákveður að finna sér nýja vini. Eina ástæða þess að hann hafi verið vinur þeirra til að 

byrja með hafi verið sú að hann var „krypplingur“ og þeir latir og feitir. Hann ákveður 

einnig að Bonnie sé ekki lengur nógu góð og flott fyrir hann og fer frá henni. Þarna kom 

fram önnur hlið af persónuleika Joe, hrokafullur og ofbeldishneigður og tilbúinn til þess 

að henda burt frá sér fjölskyldu og vinum því hann er orðinn betri en þau. Þegar hann var 

fatlaður voru þau nógu góð fyrir hann því hann hafði ekki annað val. Upplifði ég þetta á 

tvo vegu; á vissan hátt sem ádeilu á þá tilhneigingu samfélagsins að líta svo á að fatlað 

fólk eigi bara að sætta sig við það sem það fær, sett fram á mjög svo ýktan máta, en einnig 

fólst í þessu mikið yfirlæti því gefið var í skyn að Joe yrði betri þegar hann hætti að vera 

fatlaður, í raun var hann orðinn ofurmenni. 

Peter, Cleveland og Quagmire ákveða í samráði við Bonnie að reyna að leita leiða til 

þess að fá gamla Joe aftur og enda á að ráðast á hann með hafnaboltakylfu og eftir löng 

og erfið slagsmál við hinn fíleflda Joe skýtur Bonnie hann í fæturna. Þegar hún hittir hann 

ekki í mænuna verður hann pirraður og rífur byssuna af henni. Hann skýtur sig sjálfur í 

mænuna og við það lamast hann. Þegar Joe er kominn aftur í hjólastól ákveður hann að 

hans gömlu vinir séu aftur nógu góðir fyrir hann og biður þá afsökunar á framferði sínu. 

Þegar Bonnie og vinir Joe gripu til þess örþrifaráðs að gera hann fatlaðan aftur svo hann 

hætti að líta á sig sem þeirra betrung og taki við þeim á ný var aftur gefið í skyn að fötlun 

sé verri kosturinn borinn saman við ófötlun. Það var svo Joe sjálfur sem tók af skarið og 

skaut sig í mænuna svo hann yrði fatlaður á ný og hægt væri að túlka það sem endalok 

togstreitu hans við sjálfsmynd sína. Hann virtist loksins verða sáttur við sjálfan sig og sá 

að hann var ekki betri þegar hann gat gengið, hann varð í raun verri manneskja.  

Þátturinn Joes revenge (MacFarlane, 2012b) markaði svo þáttaskil í persónusköpun 

Joes. Í þættinum sitja Peter, Joe og Quagmire á barnum og horfa á fréttirnar. Sagt er frá 

því að þekktur heróínsmyglari, Bobby „The Shirt“ Briggs, hafi verið handsamaður. Joe 
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verður æstur og segir Bobby Briggs hafa verið manninn sem kom honum í hjólastól, sem 

stangast á við söguna sem Joe sagði í A hero sits next door. Í veislu sem haldin er til að 

fagna því að réttlætinu hafi loks verið fullnægt heyrist í fréttum að Briggs hafi sloppið úr 

varðhaldi og sé á flótta. Joe ákveður að fara á eftir honum og Peter og Quagmire slást í 

för. Þeir halda til Atlantic City þar sem þeir finna samverustað Briggs. Joe og Briggs mætast 

en Briggs sleppur aftur þegar Joe eltir Briggs upp á þak en fellur fram af þakinu og Briggs 

sleppur fyrir vikið.  

Peter, Joe og Quagmire eru handteknir af spilltum lögreglumönnum sem vinna með 

Briggs. Quagmire tekst að losa þá úr prísundinni og eltingaleikurinn heldur áfram og endar 

í Mexikó. Þegar mennirnir koma að landamærum Mexikó bíða þeir eftir að bíll Briggs keyri 

framhjá. Eftir langan eltingaleik nær Joe í skottið á Briggs eftir að sá síðarnefndi kastar sér 

í Rio Grande ána. Joe nær fram hefndum með því að skjóta Briggs af stuttu færi í fæturna. 

Áður en hann skýtur heldur Joe ræðu um að Briggs hafi eyðilagt líf hans og að nú muni 

hann fá að finna fyrir því hvernig er að vera „krypplingur“. Briggs endar á því að deyja af 

sárum sínum því kúla úr byssunni fór í gegnum slagæð.  

Í þættinum fékk Joe loksins hefndina sem hann þráði. Hefndarþorsti Joes hafði 

heltekið hann að hans eigin sögn og þarna fékk hann loksins lokun. Hann hefndi sín á 

manninum sem orsakaði fötlun hans með því að gefa honum sömu „örlög“. Í huga Joes 

var fötlun það versta sem hann gat hugsað sér og honum fannst Briggs sleppa ódýrt þegar 

hann lést. Þegar Briggs var úr sögunni fannst Joe hann vera heill á ný. Áfram var leikið 

með að hlaða Joe staðalmyndum. Áður hafði hann verið settur í hlutverk hins 

vorkunnsama fatlaða einstaklings, supercrip og byrðarinnar og endaði að lokum sem 

staðalmyndin af fatlaða einstaklingnum sem leitar hefndar vegna örlaga sinna. Þátturinn 

batt vissan enda á margra ára togstreitu Joes við sjálfan sig og eftir þennan þátt mátti 

finna meiri ró yfir persónuleika hans. Endaslagið í þættinum var svo atriðið þegar Joe lá í 

ánni og honum blæddi. Sagðist hann hafa fengið skot í punginn. En þar sem hann er 

lamaður fyrir neðan mitti þá finnur hann ekki fyrir því.  
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4.4 Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um þrástefin aðgreiningu, góðgerð, vorkunn og innblástur. Í 

öllum tilvikum var orðræðunni haldið uppi af samfélaginu og var hún í formi húmors 

notuð til þess að benda á fáránleikann í ríkjandi viðhorfum þess, í vissum tilvikum til þess 

að sýna fram á brenglaða sýn ákveðinna sögupersóna í þáttunum. Í South Park var það 

helst Eric Cartman og í Family guy var það Peter Griffin.  
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5 Notkun staðalmynda 

Í þessum kafla verður fjallað um hvaða staðalmyndir eru notaðar í þáttunum og verður 

kaflanum skipt upp eftir því í hvaða tilgangi þær eru notaðar og hvernig orðræðan er 

notuð til þess að annaðhvort afbyggja þær eða viðhalda þeim.  

5.1 Staðalmyndir með boðskap  

Hægt var að greina ákveðinn boðskap í notkun staðalmynda. Í tveimur þáttum af  South 

Park mátti greina hvernig staðalmyndir voru notaðar á ýktan máta til þess að fræða um 

málefni líðandi stundar. Í fyrri þættinum kom fram fræðsla um Tourette heilkennið og í 

þeim seinni kom fram hvöss ádeila á umræðu um tengsl bólusetninga við einhverfu. 

Þættirnir tveir eru þó ólíkir í framsetningu á þeim staðalmyndum sem notaðar voru til 

þess að koma skilaboðunum á framfæri.  

Þátturinn Le petit Tourette (Parker og Stone, 2007) hefst á því að Cartman er staddur 

í leikfangaverslun og heyrir ungan dreng blóta í sífellu. Móðir drengsins útskýrir fyrir 

honum að sonur hennar sé með Tourette heilkenni og ráði ekki við kækina. Cartman fær 

glit í augun og í höfðinu hans ómar laglínan „I´ve got a golden ticket“ úr kvikmyndinni 

Charlie and the chocolate factory. Hann ætlar sér að þykjast vera með Tourette heilkenni 

svo hann geti blótað að vild án þess að lenda í vandræðum. Móðir hans fer með hann til 

læknis sem staðfestir greininguna. Cartman mætir í skólann daginn eftir og spýr út 

allskyns blótsyrðum. 

Þegar fréttist að framleiðendur South Park ætluðu sér að sýna þátt tileinkaðan 

Tourette heilkenninu höfðu Tourette samtök Bandaríkjanna (e. Tourette association of 

America) miklar áhyggjur af því að þátturinn myndi viðhalda neikvæðum hugmyndum og 

staðalmyndum um heilkennið. Eftir að þátturinn var sýndur sendu samtökin frá sér 

yfirlýsingu þar sem þau lofuðu framsetningu þáttarins á fólki með heilkennið og sögðu 

jafnframt að handritshöfundar hefðu greinilega kynnt sér heilkennið vel áður en þátturinn 

var skrifaður (Tourette association of America, 2007). 

Kyle fær nóg af því gyðingahatri sem Cartman lætur út úr sér í skjóli Tourette og fer 

til skólastjórans og segir Cartman vera að ljúga. Hann lendir í vandræðum fyrir vikið og er 

skikkaður til að mæta á fund með krökkum sem hafa heilkennið. Þar lærir hann um hvaða 

áhrif Tourette hefur á líf einstaklingsins, bæði jákvæðar og neikvæðar hliðar. Í þættinum 

fáum við að kynnast nokkrum einstaklingum sem hafa Tourette heilkennið ásamt því að 
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fylgjast með söguþræði Eric Cartman sem ákveður að þykjast hafa heilkennið svo hann fái 

að blóta að vild. Á meðan megin fókus þáttarins er á ráðabrugg Cartmans um að koma 

fram í sjónvarpi og úthúða gyðingum á eins grófan máta og hann getur þá er talsvert mikið 

fjallað um þau áhrif sem Tourette heilkennið hefur á einstaklinginn, hvernig hann upplifir 

kækina og hvernig hann upplifir samfélagið. Orðræðan sem umlykur umfjöllunina er sett 

fram á neikvæðan máta og einblínt er á hinar neikvæðu hliðar Tourette, en það er samt 

sem áður gert í því skyni að sýna fram á brenglunina í þeirri sýn sem Cartman hefur á 

heilkennið. 

Í þættinum var leikið með staðalmyndina um einstaklinginn með Tourette heilkenni 

sem kippist óstjórnlega og skringilega til og blótar í sífellu sem oft sést á 

sjónvarpsskjánum, þótt einungis um 10% allra þeirra sem heilkennið hafa upplifi þau 

einkenni og eru þau á allan máta ómeðvituð. Er þetta ein skaðlegasta staðalmyndin sem 

til er af Tourette heilkenninu þar sem þeir sem sýna einkennin upplifa oftar en ekki mikla 

skömm og reyna að hylja einkennin. Einnig var fjallað um þá félagslegu erfiðleika á borð 

við einelti og einangrun sem fólk með heilkennið getur upplifað af hendi samfélagsins 

(McNaught, e.d.). Þessari staðalmynd var kollvarpað í gegnum lýsingar barnanna á því 

hvernig líf með Tourette heilkennið í rauninni er. Í lok þáttarins hittir einn drengurinn sem 

hefur heilkennið annan dreng sem vill verða vinur hans. Ekki þrátt fyrir heilkennið heldur 

vegna þess, þar sem drengnum fannst svalt að geta blótað að vild án þess að lenda í 

vandræðum. Með þessu voru handritshöfundar, í skjóli húmors, að sýna áhorfendum sem 

kunna að glíma við félagslega erfiðleika að þeir geti eignast vini. Notkun staðalmynda 

getur haft áhrif á sjálfsskilning fatlaðs fólks sem endurspeglar sjálft sig í viðhorfum 

samfélagsins (Riddell og Watson, 2003) og þarna var gerð heiðarleg tilraun til þess að 

afbyggja þessi viðhorf í gegnum húmorinn. 

Þessi þáttur var frábrugðinn þeim þáttum sem ég hef þegar fjallað um því hann tók á 

raunverulegu málefni á eins upplýstan máta og hægt er að búast við af þætti á borð við 

South Park. Tourette heilkennið er raunverulegt en ekki afsökun fyrir því að blóta að vild 

líkt og Cartman ákvað að það væri. Fólk með heilkennið er allskonar og einkennin eru 

fjölmörg, ekki einungis ljótt orðbragð og óstjórnlegar hreyfingar. Áhrifin sem heilkennið 

hefur eru raunveruleg og voru sýnd á mannlegan, en þó kómískan máta í þættinum.  



54 

Höfundar South Park tóku Aspergers heilkennið fyrir í þættinum Ass burgers (Parker 

og Stone, 2011). Þátturinn hefst á því Stan vaknar einn morguninn og uppgötvar að allt er 

breytt. Allt sem hann hafði áður unun af hljómar nú eins og skítur. Uppáhalds tónlistin 

hans hljómar eins og niðurgangur, myndirnar sem honum þótti skemmtilegar eru saur og 

uppáhaldsmaturinn hans einnig. Hann er mjög niðurdreginn og smitar það yfir á vini sína 

sem hægt og rólega fara að snúa við honum baki. Stan heyrir strákana tala um 

bólusetningar er þeir bíða eftir skólabílnum, en fyrirhugað er að bólusetja allar stúlkurnar 

í skólanum fyrir HPV veirunni. Einn drengurinn nefnir fréttir um að bólusetningar geri fólk 

„vangefið“ en annar drengur leiðréttir hann og segir að bólusetningar geti valdið 

Aspergers heilkenninu. Cartman misheyrir hvað strákurinn sagði og spyr hvort það sé í 

alvöru til sjúkdómur sem heitir „Ass burgers“ og fær eina af sínum frábæru hugmyndum 

í kjölfarið. 

Í millitíðinni er Stan inni á skrifstofu námsráðgjafans, Mr. Mackey, sem reynir að 

hjálpa honum að takast á við þessa nýtilkomnu vanlíðan. Hann endar á því að greina hann 

með Aspergers heilkenni þar sem hann er hættur að hafa gaman af hlutum, en í þættinum 

var það álitið eitt af einkennum heilkennisins, og vill ekki tengjast öðrum. Fréttir fara á 

flug og nú er búið að sanna það í eitt skipti fyrir öll að bólusetningar valdi einhverfu. Í 

millitíðinni er sýnt frá Cartman þar sem hann er að steikja hamborgara og daginn eftir 

leitar hann til hjúkrunarfræðings í skólanum sem finnur hamborgara í nærbuxum hans og 

þegar hún innir hann svara þykist hann hissa og spyr hvort hann gæti mögulega verið með 

„Ass burgers“.  

Í þættinum fór mikið fyrir umræðu um bólusetningar, en meint tengsl þeirra við 

einhverfu hafa verið áberandi í umræðunni síðastliðin ár. Þótt læknavísindin hafi með öllu 

afneitað þessum tengslum er enn til fólk sem trúir því staðfastlega að bólusetningar valdi 

einhverfu og notaði þátturinn þá orðræðu í byrjun þáttar þegar Stan var greindur með 

Aspergers. Greininguna fékk hann vegna þess að hann hafði misst áhugann á flestu sem 

börn hafa gaman af og sér heiminn í mjög neikvæðu og þunglyndislegu ljósi. Þar sem Stan 

hafði nýverið fengið bólusetningu var ákveðið að hún væri orsökin. Sé þetta atriði borið 

saman við ADD greininguna í þættinum Timmy 2000 má sjá að hvorug þeirra á við rök að 

styðjast og verið er að beina skotum að umræðunni um einhverfu og þeim rangfærslum 

sem oft er hægt að finna í umræðunni um bólusetningar.  
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Faðir Stan, Randy, sagði á blaðamannafundi að bólusetningin hafi breytt syni hans í 

„andlega vanhæft viðundur“ og að hann væri orsök þess að hjónaband hans hafi farið í 

hundana. Stan missti einnig alla vini sína því enginn vildi vera í kringum þetta „meinhæðna 

svarthol“ sem hann var orðinn. Þessi orðræða er áberandi þegar kemur að umræðu um 

bólusetningar og tengsl þeirra við einhverfu, en samtök á borð við Autism speaks hafa 

haldið henni uppi og fengið á sig gagnrýni fyrir frá hagsmunasamtökum einhverfra (ASAN, 

2014). 

Móðir Stan fer með hann í rannsóknarmiðstöð fyrir Aspergers heilkenni og þar hittir 

hann annað fólk með Aspergers. Einn maðurinn situr ber að neðan á stól og blæs 

sápukúlur út um rassinn, annar maður stendur og pissar á vegg og þegar hann snýr sér við 

til að heilsa pissar hann á Stan. Hann er skilinn eftir inni í herbergi með fólkinu og þegar 

læknirinn fer frá breytist fólkið. Það grípur til vopna og fullvissar sig um að enginn sé að 

fylgjast með. Það segir að Aspergers sé einungis uppspunnið til að skýla þeim fyrir 

raunveruleikanum. Heimurinn er í raun ekkert nema skítur en fólk er of blint til að sjá það. 

Þau hafi fundið leið til þess að sleppa við raunveruleikann, áfengi. Þessi hópur kallar sig 

The secret society of cynics og eru að eigin sögn þau einu sem sjái heiminn í réttu ljósi, 

hann sé í raun ekkert annað en skítur. Fólkið er framsett á máta sem sýnir neikvæða 

staðalmynd af einhverfum einstakling sem passar ekki inn í samfélagið og gengur á skjön 

við allt sem eðlilegt þykir, meðal annars með því að blása sápukúlur með rassinum og 

rugga sér í sífellu. Þótt gagnrýnin á umræðu um bólusetningar, sem voru rauði þráðurinn 

í þættinum, hafi verið komið til skila í gegnum fáránleikann og hafi verið beitt þá komu 

samt sem áður fram margar skaðlegar staðalmyndir og ranghugmyndir um einhverfu sem 

ekki var reynt að afbyggja, heldur virtist tilgangurinn með sögupersónunum einungis vera 

kómískur og nafn þáttarins gefur til kynna að Aspergers sé efni í brandara sökum þess að 

nafnið hljómar eins og „ass burgers“. 

5.2 Staðalmyndir afbyggðar 

Í fjórum þáttum var hægt að greina hvernig staðalmyndir voru afbyggðar. Var það bæði 

gert með því að nota þekktar staðalmyndir og afbyggja þær með misræmi á því hvernig 

þær „eiga að vera“ og hvernig þær voru notaðar í þáttunum. Í Family guy þættinum Extra, 

large, medium (MacFarlane, 2010a) fór mikið fyrir staðalmyndum af fólki með Downs 

heilkenni. Þátturinn hófst á því að Chris og Stewie villtust úti í skógi. Þeir voru orðnir kaldir 
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og hraktir og Chris segir Stewie að ef þeir lifa þetta af þá muni hann loksins safna kjarki til 

að segja stelpunni sem hann er ástfanginn af frá því. Þeir lifa af og Stewie hvetur Chris til 

þess að tala við stelpuna, Ellen, en hann er óöruggur og segist ekki ætla að gera það. 

Stewie fer með honum í skólann og biður hann að benda sér á Ellen. Chris bendir á Ellen 

og Stewie er brugðið því hún er með Downs heilkenni og segir hana mjög „sérstaka“.  

Þátturinn hlaut bæði lof og last þegar hann var sýndur í sjónvarpi. Meðal þeirra sem 

gagnrýndu þáttinn var fyrrum ríkisstjóri Alaska, Sarah Palin, en hún á sjálf son með Downs 

heilkenni og í þættinum var ýjað að því að hún ætti að vera móðir Ellenar. Sagði Palin 

þáttinn hafa verið gerðan í því skyni að gera lítið úr henni og syni hennar, en athygli vekur 

þó að í viðtalinu varði hún á sama tíma notkun Rush Limbaugh á orðinu „retard“ og segir 

hann hafa notað það sem pólitíska satíru (Itzkoff, 17. febrúar 2010; Huffington Post, 18. 

apríl 2010). Leikkonan sem talsetti Ellen, Andrea Fay Friedman, varði aftur á móti þáttinn 

og sagði Palin húmorslausa (Itzkoff, 18. febrúar 2010). Friedman er sjálf með Downs 

heilkenni og var Ellen teiknuð með hana sem fyrirmynd.  

Þegar framsetning Ellen var skoðuð og hún borin saman við mynd af Friedman mátti 

sjá að teiknarar hafa vandað sig við framsetninguna. Útlitseinkenni voru ekki mikið ýkt að 

undanskildum skökkum munni og eilítið skásettari augum en Friedman sjálf er með. 

Talsetningin tók einnig mið af því að það var Friedman sjálf sem talsetti sögupersónuna. 

Það að fá leikkonu með Downs heilkennið til þess að talsetja Ellen sýnir virðingu fyrir 

sögupersónunni og framsetningu hennar. 

Chris býður Ellen á stefnumót og hún samþykkir boðið. Hann er mjög taugaóstyrkur 

á meðan hann undirbýr sig fyrir stefnumótið. Stewie reynir að stappa í hann stálinu með 

því að syngja fyrir hann lag í söngleikjastíl um að heilla „Downs stelpuna sem hlustar ekki 

á neitt kjaftæði, gefur öllum faðmlög og er nýbúin að læra að reima skóna sína“.  

„My boy, between the two of 
us,  
We'll get you on that shorty bus 
And then you're gonna take it 
for a whirl. 
Now go impress that super-
thrilling, 
Wish-fulfilling, Yoo-Hoo spilling, 
Ultra-swinging, boner-bringing, 
Gaily singing, dingalinging, 
Stupefying, fortifying, 
As of Monday, shoelace tying, 

Stimulating, titillating, 
Kitty-cat impersonating, 
Mega-rocking, pillow-talking, 
Just a little crooked walking, 
Coyly pouting, booby-
sprouting: 
For some reason always 
shouting, 
Fascinating, captivating, 
Happiness and joy creating... 
 
Down Syndrome Girl!!“ 
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Hugmyndir Stewie og Chris af fólki með Downs heilkennið voru kórónaðar í laginu 

Downs syndrome girl. Fyrr í laginu gefur Stewie í skyn að fólk með Downs heilkenni sé illa 

hirt og gráðugt á mat. Eftir því sem lagið heldur áfram koma fram fleiri staðlaðar 

hugmyndir um fólk með Downs heilkenni. Í laginu er samt sem áður einnig gefið í skyn að 

Ellen sé kynvera með því að syngja um brjóst hennar og hvernig Chris eigi að komast í 

stuttu rútuna, sem er upphafið að afbyggingu þessara staðalmynda því sjaldan er sett 

samhengi milli þess að vera fatlaður og að vera kynvera. Í laginu gaf Stewie í skyn að fólk 

með Downs heilkenni væri klaufskt, hávært, eilífir gleðigjafar og með þroska á við börn. 

Kemur þessi umræða oft upp í kringum vitundarvakningarátök um heilkennið þar sem fólk 

keppist við að skilja eftir jákvæðar athugasemdir um hvernig fólk með Downs heilkenni 

gefur nýja sýn á lífið, veiti því innblástur og sé alltaf svo glatt og brosmilt. Tilgangurinn 

með laginu var þó gerður skýr eftir því sem leið á þáttinn.  

Chris og Ellen fara á stefnumótið og Chris kemst að því að Ellen er stelpa með sterkar 

skoðanir á því hvernig strákar eiga að koma fram við sig. Hún segist vera dóttir 

ríkisstjórans í Alaska og segir Chris svo að koma og laga stólinn fyrir sig. Chris segir í hljóði 

að hún sé meira krefjandi en BDSM drottnari (e. dominatrix). Þegar stefnumótinu er lokið 

og Chris fylgir Ellen heim segir hún hann ekki mega fara strax því hann á að koma inn og 

gefa sér ís. Þegar hann kemur með ísinn til hennar ávítir hún hann fyrir að hafa sett 

súkkulaðisósu á ísinn og segir við hann að ef hann ætli sér að fá að snerta hana eigi hann 

að gera nákvæmlega eins og hún segir. Það fýkur í Chris sem segist ekki kunna við að 

komið sé svona fram við sig. Hann segist hafa staðið í þeirri meiningu að fólk með Downs 

heilkenni væri frábrugðið öðru fólki, betra fólk, en hún væri ekkert öðruvísi en aðrir, að 

hún væri jafn mikill skítur og allir aðrir. Ellen rekur Chris út og hann gengur niðurlútur út 

úr stofunni.  

Þær staðalmyndir sem fram komu í laginu voru þarna teknar og brotnar í þúsund mola 

þegar Chris kynntist Ellen betur. Hann komst að því að Ellen var ekki þessi ljúfa og 

barnalega „Downs stelpa” sem Stewie hafði sungið um. Hún var manneskja eins og allir 

aðrir og meira að segja alls ekki góð manneskja. Segja má að Ellen hafi fari öfganna á milli, 

frá ljúfri og yndislegri stelpu yfir í freka og stjórnsama, en hún fær þó aldrei að vera 

„venjuleg“. Þarna voru öfgarnar notaðar til þess að skapa húmorinn því misræmið á milli 
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þess sem áhorfandinn bjóst við af Ellen og því hvernig hún í rauninni var þjónaði tilgangi 

endaslags í þættinum. 

Í þættinum The old man and the big C (MacFarlane, 2012d) leika handritshöfundar 

Family guy sér aftur með afbyggingu staðalmynda. Í atriðinu sem um ræðir eru Peter, Joe 

og Quagmire á hafnaboltaleik þegar uppi verður fótur og fit meðal áhorfenda. Í ljós kemur 

að allsber maður er á vellinum. Næsta skot sýnir fjölfatlaðan mann í hjólastól rúlla 

kviknakinn yfir völlinn og segir hann „ha, ha þið eruð öll að horfa á typpið mitt. Þið 

ætluðuð ekki að gera það en þið eruð samt að því“. Það er ljóst að tilgangur atriðisins er 

að vekja upp hlátur og er misræmið á milli þess sem áhorfandinn býst við og þess sem 

hann fær notað í því skyni. Þegar talað er um strípalinga á íþróttaleikjum eru geðfatlaðir 

karlmenn sú staðalmynd sem flestir kunna að hafa en þarna var strípalingurinnn 

hreyfihamlaður og skapar það misræmi kómískar aðstæður ásamt því að brjóta upp þá 

staðalmynd að fatlað fólk sé saklaust og eilíf börn.  

Í þættinum Cripple fight (Parker og Stone, 2001) leika höfundar South Park einnig með 

staðalmyndina af hinu eilífa barni ásamt fleiri rótgrónum hugmyndum um fatlað fólk. 

Stan, Kyle, Kenny, Cartman, Timmy og hinir strákarnir ganga til liðs við skátana og tekur 

skátaforinginn, Big gay Al, hlýlega á móti þeim. Al er opinberlega samkynhneigður og fer 

síður en svo leynt með það. Á fyrsta skátafundinum eru nýju meðlimirnir kynntir fyrir 

drengjunum, þar á meðal dreng að nafni Jimmy sem gengur við hækjur og stamar þegar 

hann talar. Timmy verður strax afar afbrýðisamur og á afbrýðisemin eftir að stigmagnast 

eftir sem líður á þáttinn. 

Jimmy talaði um sig sem handi-capable, en það orðalag hefur mikið verið notað í 

Bandaríkjunum til þess að draga athyglina að því sem fólk getur gert í stað þeirrar 

neikvæðu merkingar sem margir leggja í orðið handicapped. Í rauninni hefur verið sýnt 

fram á að þessi orðanotkun er til þess fallin að tala niður til fatlaðs fólks með því að gefa 

í skyn að það þurfi sérstaka athygli og hrós (Seiter o.fl., 1998). Með því að skapa Jimmy á 

þennan máta var verið að spila með staðalmyndina um duglega og jákvæða fatlaða 

einstaklinginn sem er ómeðvitaður um eigin „erfiðleika“. 

Þegar foreldrar drengjanna komast að því að skátaleiðtogi þeirra er samkynhneigður 

verður uppi fótur og fit og endar það með brottrekstri Big gay Al úr skátunum. Nýr 

skátaforingi tekur við, sem síðar kemur í ljós að er barnaníðingur. Í millitíðinni reynir 
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Timmy ítrekað að drepa Jimmy sem sleppur þó ávallt með skrekkinn og tekur aldrei eftir 

neinu. Að lokum sýður upp úr milli Jimmy og Timmy. Þeir enda á því að slást og það safnast 

saman stór hópur af fólki sem horfir á. Slagsmálin vekja athygli fjölmiðla á framkomu 

skátanna við samkynhneigt fólk þar sem áhorfendur halda að þarna sé um að ræða 

slagsmál milli tveggja elskhuga. Skátarnir eru að lokum þvingaðir til þess að hleypa 

samkynhneigðu fólki inn í samtökin en Big gay Al neitar boðinu með þeim rökum að rétt 

eins og það eigi ekki að þvinga samkynhneigt fólk til þess að fela kynhneigð sína eigi ekki 

að þvinga skátana til þess að breyta sínum reglum. Jimmy reynir að sættast við Timmy og 

heldur þá orðna vini eftir slagsmálin en í lok þáttarins er Jimmy rekinn úr skátunum fyrir 

að vera samkynhneigður eftir að klámfengnar myndir af honum með öðrum manni bárust 

skátunum. Í ljós kemur að Timmy falsaði myndirnar og náði þannig loksins fram hefndinni 

sem hann þráði. 

Þegar persónusköpun Timmys var skoðuð má sjá þróun frá því hann var kynntur til 

sögunnar í Timmy 2000. Í stað unga og brosandi drengsins sem kynntur var í byrjun má 

sjá að undir sakleysislegu yfirborðinu býr reiði, afbrýðisemi og jafnvel örlar fyrir illsku. 

Timmy er alls ekki eins saklaus og hann virtist í fyrstu og hann er alls ekki vitlaus heldur. 

Hann braut þarna upp staðalmyndina af hinu eilífa, saklausa barni sem umlukið hefur fólk 

með þroskahömlun. Einnig var spilað með aðra staðalmynd um illsku, en skerðingar eru 

oft notaðar til þess að ýta undir illsku í sögum og þá ýmist sem orsök eða afleiðing fyrir 

illskunni en í þessu tilviki var það ungt og hreyfihamlað barn sem var illmennið (Ármann 

Jakobsson og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2007; Longmore, 2003). Hægt er að líta á það 

sem afbyggingu á staðalmyndinni af saklausa barninu þótt spilað hafi verið með aðra 

staðalmynd í leiðinni, þeirri staðalmynd var einnig á vissan máta kollvarpað með því að 

barngera illmennið. 

Það er ljóst að aðal söguþráður þáttarins er ádeila á skátahreyfinguna, en hún var 

harðlega gagnrýnd á þessum tíma fyrir að hleypa samkynhneigðu fólki ekki inn fyrir sínar 

raðir og endaði það fyrir dómi (Supreme Court of the United States nr. 99-699/2000). Það 

er í raun enginn dulinn söguþráður í þessum þætti, en rígurinn milli Jimmy og Timmy á 

sinn þátt í því að færa niðurstöðu í þáttinn því það eru átökin þeirra á milli sem verða til 

þess að mál skátanna fær athygli almennings því haldið var að drengirnir tveir væru 

samkynhneigðir elskugar að berjast fyrir rétti sínum. Þarna var staðalmyndin af hinum 
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saklausa barnslega fatlaða einstakling brotin niður, bæði með því að almenningur hélt þá 

samkynhneigða elskhuga því fatlað fólk hefur löngum verið talið laust við kynferðislega 

löngun og kynverund (Siebers, 2008; Lund og Johnson, 2015) og einnig með því að sýna 

ofbeldisfull slagsmál þeirra á milli.  

Þátturinn Up the down steroid (Parker og Stone, 2004) hefst á því að Jimmy og Timmy 

segja Stan, Kyle og Cartman að þeir ætli sér að keppa á Ólympíuleikum fatlaðs fólks, sem 

haldnir verða innan skamms. Jimmy æfir af kappi til þess að byggja upp styrk og þol svo 

hann eigi möguleika á að vinna keppnina en finnst hann ekki ná árangri nógu hratt. Hann 

hittir fyrir dreng að nafni Nathan sem býður honum stera til þess að bæta árangurinn 

hraðar. Hann er með Downs heilkenni og er þetta í fyrsta sinn sem hann sést í þáttunum. 

Ólíkt þeirri sýn sem samfélagið hefur á fólk með Downs heilkenni þá er Nathan alls ekki 

ljúfur og brosandi einstaklingur, heldur er hann undirförull og illur snillingur (e. evil 

mastermind). Hann sér Jimmy sem samkeppni og reynir að gera allt til þess að tortíma 

honum.  

Jimmy byrjar að taka sterana og fer fljótlega að sjá árangur, hann verður stæltur og 

sterkur en hann fer einnig að finna fyrir neikvæðum hliðarverkunum steranotkunar. Hann 

verður uppstökkur og ofbeldisfullur og lemur meðal annars kærustu sína og móður. 

Timmy hefur miklar áhyggjur af Jimmy og reynir að ræða við hann, en Jimmy segir honum 

að skipta sér ekki af. Timmy reynir að tala við Mr. Mackey um steranotkun Jimmys en Mr. 

Mackey skilur ekki hvað Timmy er að reyna að segja við hann. Nú hefjast leikarnir og 

Jimmy sigrar hverja greinina á fætur annarri en endar á því að afsala sér verðlaununum 

eftir að Timmy afhjúpar steranotkun hans. Enn og aftur má sjá þróun í persónusköpun 

Timmys, en í stað þess að sýna reiða og afbrýðissama hlið líkt og í fyrri þætti sjáum við að 

hann er skynsamur og hefur jafnframt sterka réttlætiskennd sem kemur í ljós þegar hann 

afhjúpar steranotkun Jimmys. 

Steranotkun atvinnuíþróttamanna var hér megin viðfangsefnið, en hún hefur verið 

áberandi í umræðunni um nokkurt skeið. Jimmy var þarna settur í hlutverk íþróttamanns 

sem fellur í þá gryfju að grípa til steranotkunar til þess að bæta árangur sinn, sem er 

eitthvað sem áhorfendur tengja ekki við fatlaðan og barnungan íþróttamann og 

ólympíuleika fatlaðs fólks. Jimmy upplifði ýmsar breytingar á bæði líkama og persónuleika 
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með steranotkuninni, hann verður reiður og ofbeldisfullur ásamt því að ná undraverðum 

árangri í sínum íþróttagreinum.  

5.3 Staðalmyndum viðhaldið 

Í Family guy þættinum The blind side (MacFarlane, 2012c) var reynt að afbyggja 

staðalmyndir af heyrnarlausu fólki með því að kynna til sögunnar nýja sögupersónu, en 

það mistókst þó upp að vissu marki. Í þættinum kynnist Peter nýjum samstarfsfélaga, 

Stellu, sem heilsar honum með táknmáli en einnig með orðum. Yfirmaðurinn tjáir Peter 

að Stella sé heyrnarlaus og Peter spyr Stellu hvort hún geti lesið varir, sem hún jánkar. 

Peter leysir vind með miklum tilþrifum fyrir framan Stellu og spyr hana hvað hann hafi 

verið að gera, hún svarar honum og hann verður steinhissa á að hún hafi tekið eftir því 

sem hann var að gera. Hann rekur aftur við og Stella segir hann aftur hafa verið að leysa 

vind og Peter segir að það eigi eftir að vera mjög skemmtilegt að vinna með henni. Þarna 

er um að ræða þekkta staðalmynd af heyrnarleysi og þess ber að geta að þótt sumir geti 

lesið af vörum þá geta það ekki allir.  

Vert ber að taka fram að skiptar skoðanir eru á því hvort heyrnarleysi beri að 

skilgreina sem fötlun eða hvort um sé að ræða minnihlutahóp. Þar sem Stella er sögð 

fötluð í þættinum fannst mér vert að fjalla um framsetningu hennar hér þar sem hún var 

mun smekklegri en framsetning annarrar fatlaðrar sögupersónu í þættinum, en um hana 

verður fjallað í næsta kafla. Stella er teiknuð sem aðlaðandi kona og er talsett af 

leikkonunni Marlee Matlin, sem sjálf er heyrnarlaus en tjáir sig einnig munnlega. Stella 

talar amerískt táknmál (e. ASL) og ég spurðist fyrir um hvort framsetningin á táknmálinu í 

þættinum væri raunveruleg og fékk þau svör að það væri hún. Teiknarar hafa því vandað 

framsetningu Stellu vel. 

Samtalið milli Stellu og Peters snerist um að afbyggja þær hugmyndir sem Peter hafði 

af heyrnarlausu fólki, en hann hélt að þar sem Stella heyrði ekki hlyti hún að vera 

gjörsamlega ómeðvituð um umhverfi sitt. Atriðið var byggt upp með klósetthúmor í 

forgrunni, Peter prófaði Stellu með því að reka við í sífellu og hélt að hún tæki ekki eftir 

neinu, en hann rak við með tilþrifum og auðvitað fann Stella hvað hann var að gera. Ef 

þetta hefði verið eina skiptið sem Stella sást í þáttunum hefði ég greint atriðið á þann 

máta að hún hafi eingöngu verið skrifuð inn til þess að kenna Peter á lífið, en hún kom til 

með að vera reglulegur hluti af þáttunum og var þá í „venjulegu“ hlutverki. Hún er samt 
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sem áður hlaðin þeirri staðalmynd að geta lesið varir og tjáð sig munnlega og þeirri 

staðalmynd var aldrei hnekkt. „Oralstefnan“ svokallaða hefur sætt mikilli gagnrýni í 

gegnum tíðina og sífellt fleiri úr samfélagi heyrnarlausra hafa kosið að nota eingöngu 

táknmál í stað munnlegrar tjáningar (Ladd, 2005). 

Skapari The Simpsons hefur ávallt farið öruggu leiðina þegar kemur að því að nota 

fötlun og fatlaðar sögupersónur í þáttum sínum. Það er ekki svo að segja að fötlun sé með 

öllu gerð ósýnileg þótt lítið fari fyrir umfjöllun um málefnið, heldur er framsetning hennar 

ekki jafn yfirgengileg og hjá stallbræðrum hans. Þættirnir hafa þó verið gagnrýndir 

harðlega fyrir að viðhalda hinum ýmsu staðalmyndum og hafa verið sagðir tímaskekkja í 

nútíma samfélagi (Haider, 2018). 

Sögupersónan Ralph Wiggum er sonur lögreglustjórans og bekkjarbróðir Lisu. Ralph 

er fremur einfaldur og málhaltur. Í þáttunum er hann oft notaður sem aðhlátursefni með 

undarlegum talsmáta hans og einfaldri sýn á lífið. Hann hefur einnig komið fyrir sem 

áberandi sögupersóna og má þar nefna þáttinn I love Lisa (Groening, 1993). Í þættinum 

verður Ralph ástfanginn af Lisu eftir að hún sendir honum Valentínusarkort af vorkunn en 

hún vill ekkert með hann hafa og þykir vandræðalegt að hann skuli sýna henni þennan 

áhuga því henni þykir hann henni ekki samboðinn. Í þættinum Moms I´d like to forget 

(Groening, 2011) er gefin útskýring á því hvers vegna Ralph er eins og hann er, en í einu 

atriðinu sést pabbi hans, Chief Wiggum, missa hann á höfuðið og upp frá því var Ralph 

„sérstakur”. Ralph er áberandi aukapersóna í þáttunum, en atriðin með honum eru þó 

ávallt sett fram til þess að sýna hversu vitlaus hann á að vera og er hann gangandi 

staðalmynd fyrir „sérstaka“ barnið sem borðar lím. 

Aðrar áberandi aukapersónur sem hafa einhvers konar skerðingu eru brjálaða 

kattakonan sem öskrar á fólk og hendir köttum í það og reiði uppgjafarhermaðurinn 

Herman, sem er einhentur. The Simpsons hefur farið sparlega með framsetningu fatlaðra 

sögupersóna en þær persónur sem fram koma eru hlaðnar staðalmyndum. Herman er til 

að mynda staðalmyndin af hinum reiða fyrrum hermanni, en hann er bæði andlega 

vanstilltur og reiður í garð „mannsins“ (e. the man) og kerfisins. Brjálaða kattakonan er 

svo staðalmyndin af nákvæmlega því, andlega veikri konu sem safnar köttum. 

Orðræðan í þáttunum einkennist á vissan hátt af þessum ósýnileika en einnig af 

fyrirframgefnum hugmyndum samfélagsins um ákveðnar tegundir fötlunar og 



63 

geðsjúkdóma. Þær staðalmyndir sem fram koma í þáttum Matt Groening voru notaðar til 

að skilgreina sögupersónurnar og var orðræðan notuð á sama máta. Ekki var reynt að 

afbyggja staðalmyndirnar eða breyta viðhorfum samfélagsins í garð fatlaðs fólks, fötlun 

kemur fyrir eins og samfélagið sér hana. Húmorinn sem umlykur þær sögupersónur sem 

þættirnir geyma byggir í langflestum tilvikum á því hvernig þær haga sér og tala. 

Einkennist hann af yfirlæti í garð sögupersónunnar og er oftast notaður til þess að 

undirstrika hversu vitlaus eða geðveik sögupersónan á að vera. 

5.4 Fötlun sem hluti af mannlegri tilvist 

Upp kom eitt tilvik við greiningu þar sem fötluð sögupersóna var ekki hlaðin neinum 

teljandi staðalmyndum, hvorki í framsetningu né í orðræðu og hún aldrei dregin í dilka. 

Hún var einfaldlega til staðar.  

 Í fyrsta þætti þáttaraðarinnar Rick and Morty, Pilot (Harmon og Roiland, 2013b), fá 

áhorfendur að vita að Morty er fábrugðinn öðrum þegar faðir hans segir að hann sé 

„eitthvað fatlaður eða eitthvað“. Er þetta í fyrsta og síðasta skipti sem fötlun Mortys er 

nefnd. Morty er ekki jafn fljótur að hugsa og aðrir og þarf að leggja harðar af sér til að ná 

markmiðum sínum, en að öðru leyti er fátt um það að segja. Afi hans kallar hann oft 

vitlausan og heimskan og reynir að notfæra sér einfeldni Mortys, meðal annars í 

þættinum Close Rick-counters of the Rick kind (Harmon og Roiland, 2013a) þegar hinar 

hægu heilabylgjur Mortys eru það eina sem bjargar þeim frá handtöku og aftöku fyrir 

glæpi sem þeir frömdu ekki.  

Morty er öðruvísi en allar aðrar sögupersónur sem fjallað hefur verið um. Hann var 

hvorki hlaðinn staðalmyndum né er ríkjandi neikvæð orðræða í kringum hann. Í gegnum 

þáttaröðina þróaðist hann hægt og rólega í rödd skynseminnar, en fyrir Rick sem hefur 

litla siðferðiskennd þá var návist Mortys honum mikilvæg. Samt sem áður er ekki hægt að 

líta svo á að Morty sé einhverskonar siðferðisleg hækja fyrir Rick því Morty þróar sína 

eigin siðferðiskennd aðskilda frá Rick og notar hana til þess að setja honum mörk og 

valdefla þannig sjálfan sig.  

Morty er vissulega félagslega til baka og á erfitt með að samlagast samfélaginu en 

honum tekst það samt sem áður upp á eigin spýtur, þótt Rick reyni hvað hann getur að 

aftra honum frá því að eiga eðlilegt líf. Morty þróast og dafnar sem persóna á sínum eigin 

hraða og forsendum og finnur eftir því sem líður á þættina rödd sína, bæði í tengslum við 
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jafningja sína og þegar kemur að því að setja Rick mörk. Það sem einkennir persónuþróun 

Mortys er hvað hann er mannlegur og hvernig hann valdeflist í gegnum þáttaröðina. 

Fötlun hans hvorki hindrar hann né færir honum aukin tækifæri, hún einfaldlega er til 

staðar. Morty óx sem manneskja og hann lærði ekki einungis að standa upp í hárinu á afa 

sínum, heldur einnig restinni af fjölskyldu sinni. Hann öðlaðist hugrekki til að eiga 

samskipti við stelpuna sem hann var ástfanginn af. Í þáttaröð þar sem flestallar 

sögupersónur voru meingallaðar, af öðrum heimi eða einfaldlega Rick þá var Morty 

öðruvísi. Hann var mannlegur. Hann var ekki fullkominn og hann var enginn dýrlingur. 

Hann var fatlaður og ekki orð um það meir. Hann var sín eigin persóna, hann hafði rödd 

og hann notaði hana.  

5.5 Samantekt 

Hér hefur verið fjallað um þær staðalmyndir sem fram komu í völdum þáttum ásamt því 

að greina frá því hvernig þær voru notaðar. Sögupersónurnar voru margvíslegar og 

framsetning þeirra og tilgangur ansi misjafn. Í þáttaröðunum voru staðalmyndir notaðar 

aðallega í tvennum tilgangi; annars vegar var það gert til þess að afbyggja fyrirframgefnar 

hugmyndir samfélagsins um fötlun og kollvarpa þeim staðalmyndum sem samfélagið 

hefur með því að sýna fram á fáránleikann sem býr í þeim og hins vegar var það gert til 

þess að vekja upp hlátur hjá áhorfendum með því að nota skaðlegar staðalmyndir.  
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6 Hlutverk húmors 

Í þessum síðasta niðurstöðukafla verður fjallað um hvernig húmorinn er notaður í þeim 

tilgangi að koma skilaboðum á framfæri. Þættirnir sem falla í þennan kafla einkennast 

oftar en ekki af hárbeittri gagnrýni á samfélagið og ríkjandi gildi þess og er þeirri gagnrýni 

komið áleiðis með húmorinn í forgrunni. Hér verður fjallað um heila þætti sem og stutt 

þáttabrot sem einkennast af húmor sem mörg hver mætti flokka sem meiðandi.  

6.1 Fáránleikinn afhjúpaður 

Í South Park þættinum Up the down steroid (Parker og Stone, 2004) sem einnig var fjallað 

um í kaflanum hér á undan var hliðarsöguþráður sem tekinn verður til greiningar hér. Í 

honum leitar Cartman leiða til þess að þykjast vera fatlaður svo hann geti tekið þátt í 

Ólympíuleikum fatlaðs fólks. Hann er með lista yfir útlits- og hegðunareinkenni sem hann 

telur fatlað fólk búa yfir og prófar nokkur mismunandi gervi áður en hann finnur hið rétta. 

Hann klippir búta úr hári sínu til að búa til skallabletti, fer í drusluleg föt sem hann girðir 

og hneppir illa og setur á sig hjálm. Hann beyglar svo á sér munninn og pírir augun. Hann 

er tilbúinn. Þegar strákarnir sjá hann verða þeir reiðir og benda honum á að nú muni hann 

fara beinustu leið til helvítis. Þeir benda honum einnig á að hann geti ekki skráð sig sjálfur 

til leiks, hann þarf að fá móður sína til þess að skrá sig. Honum tekst það með því að spila 

inn á samvisku hennar og fara mæðginin saman og skrá Cartman í „fullum skrúða“ til leiks. 

Þarna er verið að gera grín að hneyksli sem varð í kringum Ólympíuleika fatlaðs fólks árið 

2000 þegar ófatlaðir íþróttamenn þóttust hafa þroskahömlun og kepptu á leikunum fyrir 

hönd Spánar (Tomlinson, 2013). 

Það sést fljótt að Cartman hefur ansi staðlaða hugmynd um fatlað fólk, bæði hvað 

varðar útlit og hegðun, og hann gengur nokkuð langt í því að dulbúa sig útfrá þeirri 

staðalmynd sem hann hafði af einstakling með þroskahömlun. Framsetningin á dulargervi 

Cartmans er afar neikvæð og niðrandi og er sett fram í þeim tilgangi að vekja upp hlátur 

með því að draga hóp fólks í dilka á yfirlætisfullan hátt útfrá stöðluðum hegðunar- og 

útlitseinkennum. Skilaboðin sem felast í framsetningunni eru samt sem áður þau að 

afhjúpa hinar brengluðu hugmyndir Cartmans og í lok þáttarins fékk hann að kenna á því 

þegar hann komst að því að það var ekki nóg að vera ófatlaður til þess að vinna keppnina. 

Hann tapaði í öllum greinum því hann var ekki í góðu líkamlegu formi, ólíkt fötluðu 

börnunum sem hann ætlaði sér að sigra með yfirburðum sínum. Cartman var haldinn 
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brenglaðri sýn á hina ýmsu minnihlutahópa og var fatlað fólk þar alls ekki undanskilið. 

Hann hélt uppi orðræðunni um að fatlað fólk væri einungis til sem skemmtun fyrir hann 

og hans líka og var á þeirri skoðun að fatlað fólk ætti hvorki að heyrast né sjást en hans 

hugmyndir um fötlun voru hlaðnar öllum þeim staðalmyndum sem til eru í bókinni. Í 

þættinum komu hans skoðanir og gjörðir honum þó í koll og orðræðan sem hann hélt 

uppi var þannig notuð til þess að sýna framá hversu brengluð hans eigin sýn var. 

Höfundar South Park láta sér fátt sem ekkert heilagt þegar kemur að því að gagnrýna 

samfélagið og er þátturinn Crippled summer (Parker og Stone, 2010) dæmi um slíkt, en 

hann gerist í sumarbúðum fyrir fötluð börn. Jimmy og Timmy eru þar staddir til að eyða 

sumrinu ásamt fleiri fötluðum börnum, meðal annars erkióvini Jimmy, honum Nathan. Til 

stendur að halda ratleikskeppni yfir sumarið og er börnunum skipað í tvö lið sem munu 

keppast um verðlaunin. Jimmy og Timmy eru í bláa liðinu og Nathan og skósveinn hans, 

Mimsy, eru í rauða liðinu. Þegar glöggt er að gáð má greina að börnin eru öll teiknuð eftir 

sögupersónum úr teiknimyndum Warner Brothers (Looney tunes, e.d.), Looney Tunes, og 

hegðun þeirra byggð á téðum sögupersónum. Þegar nafnið sem sumarbúðunum var 

gefið, Lake Tardicaca, er skoðað má sjá að það var samsett úr tveimur orðum; retard (í. 

vangefinn) og caca (í. kúkur). Voru höfundar þarna að leika sér með gamalt og gildishlaðið 

hugtak sem þykir ekki lengur í lagi að nota um þroskahömlun. Þátturinn gerði út á 

fáránleikann og tók öll framsetning atriða og sögupersóna mið af því. 

Nathan, sem kynntur var til sögunnar í Up the down steroid, birtist hér aftur sem 

erkióvinur Jimmys. Hann er með skósvein (e. henchman) að nafni Mimsy sér við hlið, alveg 

eins og „alvöru“ illmenni úr myndum á borð við James Bond myndirnar. Hans takmark yfir 

sumarið er að eyðileggja Jimmy og sigra keppnina sem fer fram í sumarbúðunum. Nathan 

leitar ýmissa leiða til að eyðileggja fyrir mótkeppendum sínum, meðal annars kemur hann 

baneitruðum snák fyrir í bát Jimmy og reynir að fá vatnahákarl til þess að éta hann. Hann 

reynir einnig að lokka bláa liðið inn á verndarsvæði fyrir hina herskáu Lake Tardicaca 

indjána og kemur fyrir sprengju í hljóðfærinu hans Jimmy sem hann ætlar að spila á í 

hæfileikakeppni sumarbúðanna. Nathan er óþrjótandi uppspretta hina ýmissu illverka en 

Mimsy er ekki sá skarpasti og klúðrar öllum skemmdaverkunum. Allar tilraunir Nathan 

snúast gegn honum, snákurinn bítur hann illa og vatnahákarlinn misbýður honum 

kynferðislega. Indjánarnir skjóta hann með örvum og hann sjálfur lendir í miðri 
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sprengingunni á hæfileikakeppninni. Keppnin heldur þó áfram og bláa liðið endar á því að 

vinna keppnina. Nathan er keyrður burt með sjúkrabíl og hans síðustu orð eru „I fucking 

hate you, Jimmy“.  

Nathan heldur áfram að brjóta upp staðalmyndina af hinum eilíft glaða einstakling 

með Downs heilkenni og sýnir að hann hefur heilmikla hæfileika á sviði fólskulegra 

áætlana. Hann leikur sjálfur með staðalmyndina af hinu eilífa barni þar sem hann þykist 

ávallt einfaldur og saklaus þegar starfsmenn sumarbúðanna eiga við hann samræður, en 

um leið og þeir hverfa á brott heldur hann áfram illu ráðabruggi sínu. 

Þennan þátt var auðvelt að afskrifa sem móðgandi og ósmekklegan og settan fram í 

þeim eina tilgangi að gera lítið úr fötluðum börnum. Það eru dulin skilaboð sem felast í 

honum og koma ekki fram í þættinum sjálfum, heldur eru þau í samhengi við þá tvo þætti 

sem sýndir voru á undan þessum. Skilaboðin snúast um ritskoðun. Þættirnir tveir sem 

sýndir voru á undan Crippled summer voru ritskoðaðir og bannaðir í nokkrum löndum 

vegna þess að þeir sýndu teikningu af Múhammeð spámanni en framleiðendur þáttanna 

fengu einnig á sig hótanir frá herskáum samtökum múslima fyrir að hafa birt mynd af 

spámanninum. Brást Comedy Central við með því að ritskoða þættina og ekki er hægt að 

nálgast óritskoðaða útgáfu af téðum þáttum á efnisveitu South Park.  

Þátturinn Crippled summer bar með sér einkenni þess að framleiðendur hafi verið að 

reyna að ýta á mörk þess sem þykir birtingarhæft í sjónvarpi með því að gera ekki einungis 

stólpagrín að fötluðum börnum heldur einnig setja eitt barnanna í aðstæður þar sem því 

var meðal annars misboðið kynferðislega af dýri. Þátturinn var ekki ritskoðaður og hægt 

er að líta á hann sem satíru á þann tvískinnung sem getur falist í ritskoðun. Einnig er hægt 

að skoða framsetningu barnanna með þeim hætti að hún er góð áminning um hvernig 

fatlað fólk hefur oft verið sýnt á ósmekklegan og niðrandi máta í menningunni. 

Family guy þátturinn Petarded (Macfarlane, 2005) hefst á spilakvöldi heima hjá Griffin 

fjölskyldunni og taka nokkrar aðrar fjölskyldur úr götunni þátt. Spiluð eru allskonar spil og 

farið er í ýmsa leiki. Síðasti leikur kvöldsins er Trivial pursuit, sem er spurningaspil. Í ljós 

kemur að á meðan aðrir fá venjulegar spurningar fær Peter barnaspurningarnar og segir 

Lois það vera vegna þess að hún vilji ekki að Peter finnist hann vitlaus. Peter er ekki 

meðvitaður um þetta og þegar hann vinnur gerir hann grín að Brian fyrir að vera vitlaus. 
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Brian hvetur Peter til að sannreyna gáfur sínar með því að taka greindarpróf. Peter gerir 

það og þegar niðurstöðurnar berast kemur í ljós að Peter er með þroskahömlun.  

Peter trúir fyrst ekki niðurstöðunni og spyr Brian hvort „vangefinn“ (e. retarded) 

maður myndi ráða dauðadrukkinn gröfubílstjóra til að keyra inn í húsið sitt til að fagna. 

Grafan keyrir inn í húsið og viðbrögð Peters gefa til kynna að þetta sé eitthvað sem 

„vangefinn“ maður myndi gera. Daginn eftir sitja Peter og Lois inni á skrifstofu hjá lækni 

sem útskýrir niðurstöðurnar fyrir þeim. Hann segir Peter rétt vera yfir mörkum þess að 

vera með þroskahömlun en Peter spyr hvort hann meini ekki rétt undir mörkunum. Það 

fýkur í lækninn yfir því að „vangefinn“ maður hafi leiðrétt hann. Í næsta atriði gengur 

Peter í það verk að hringja í fyrrverandi kærustur sínar til þess að tilkynna þeim að hann 

sé „vangefinn“ og að þær ættu kannski að fara í blóðprufu ef ske kynni að þær hefðu 

smitast. Lois reynir að útskýra fyrir Peter að þroskahömlun sé ekki eitthvað sem fólk fær, 

heldur er það eitthvað sem fólk fæðist með. Peter svarar „excuse me, I´m retarded“. Meg 

segir að nú sé líf hennar búið, að hún geti aldrei aftur látið sjá sig í skólanum. Lois segir að 

þetta muni ekki breyta neinu, þetta sé bara stimpill.  

Í þann mund er Lois sleppir orðinu heyra þau læti fyrir utan hjá sér og sjá að það er 

verið að setja upp skilti fyrir utan húsið þeirra sem á stendur „varúð, sérstakur pabbi“ og 

á því er mynd af Peter að elta bolta. Peter verður hneykslaður en truflast af rauðum bolta 

og eltir hann yfir götuna og veldur fyrir vikið árekstri. Daginn eftir fer Peter í heimsókn til 

Joe og vill ræða málin. Hann tjáir honum að hann hafi verið greindur „vangefinn“ og spyr 

Joe hvernig hann hafi tekið því þegar hann hafi fengið greininguna. Joe verður móðgaður 

og segist ekki vera „vangefinn“ heldur er hann lamaður. Peter svarar því að það sé sami 

hluturinn. Hugmynd Peters um við hverju má búast af fólki með þroskahömlun var ansi 

stöðluð og fáránleikinn varð meiri og öfgafyllri eftir því sem leið á þáttinn. Minnti þessi 

framsetning á þáttinn Up the down steroid þegar Eric Cartman ætlaði sér að sigra 

Ólympíuleika fatlaðs fólks með því að þykjast vera fatlaður. Sú mynd sem Peter hefur af 

fólki með þroskahömlun er lituð af álíka fordómum og hugmyndir Cartmans og tók öll 

framsetning á hegðun hans mið af því.  

Peter og Lois fara á veitingastað og Peter fær sundkúta og hjálm þegar hann sest við 

borðið. Honum finnst það fáránlegt en endar svo á að drukkna næstum í súpunni sinni og 

Lois þarf að bjarga honum. Á leiðinni heim segir Peter þetta vera versta dag lífs síns. Peter 
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sér þó fljótlega að það eru ýmsir kostir fólgnir í því að vera stimplaður „vangefinn“ af 

samfélaginu. Hann keyrir á gangandi vegfaranda en þegar vegfarandinn ber kennsl á Peter 

sem „vangefna“ manninn segir hann að þetta sé ekkert mál og liggur eftir stórslasaður í 

blóði sínu á götunni. Peter fær uppljómun því hann kemst upp með hvað sem er þar sem 

hann er „vangefinn“. Hann nýtir það til hins ítrasta og endar vitleysisgangurinn í því að 

Lois slasast alvarlega og lendir á spítala og Peter er kærður fyrir vítavert gáleysi. Sökum 

þess að hann er „vangefinn“ er hann þó metinn ósakhæfur en barnaverndarnefnd tekur 

af honum börnin sem eru send í fóstur til Cleveland.  

Hægt var að greina hvassa gagnrýni á hugmyndir samfélagsins um fötlun í þættinum 

og fólst hún meðal annars í því hvernig samfélagið brást við þegar Peter fékk greininguna. 

Gagnrýnin er sett fram í formi brandara sem einkennist bæði af yfirlæti og misræmi. Sem 

dæmi má nefna atriðið þegar Peter fékk sundkúta og hjálm þegar hann pantar sér súpu 

því veitingastaðurinn vill ekki bera ábyrgð á því að hann drukkni í súpunni. Peter móðgast 

og segir þetta óþarft en næsta skot sýndi svo Lois reyna að bjarga honum frá drukknun í 

súpuskálinni. Þarna var verið að gera grín að þeirri forræðishyggju sem umlykur oft 

samskipti ófatlaðs fólks við fólk með þroskahömlun. Endaslag brandarans var samt sem 

áður þegar Peter vissulega drukknar næstum í súpunni og gefur þannig forræðishyggjunni 

byr undir báða vængi. Þarna leynist samt einnig misræmi á milli þess sem áhorfandinn 

býst við og þess sem hann fær. 

Í Petarded léku handritshöfundar sér með hinar ýmsu staðalmyndir og mýtur um 

fötlun. Megináherslan var lögð á þá einföldu og fáfróðu sýn sem Peter hafði á hvað það 

þýðir að vera með þroskahömlun og sú hegðun sem hann sýndi litast af því hvernig hann 

hélt að fólk með þroskahömlun „ætti“ að haga sér. Einnig kom fram stöðluð hugmynd um 

að setja allt fatlað fólk undir sama hatt þegar hann talaði við Joe og spurði hann hvernig 

það væri að vera „vangefinn“. Var sú tilhneiging rík hér áður fyrr að gera ekki greinarmun 

á líkamlegum og andlegum skerðingum (Kitchin, 1998). Atriðið þegar Peter hringdi í 

fyrrverandi kærustur og segir þeim að fara í blóðprufu endurspeglar svo fáránleikann í 

þeirri hugmynd að fötlun geti smitast. 

Notkun staðalmynda um fólk með þroskahömlun er sterk í þættinum og sú sem 

kemur hvað oftast fram er staðalmyndin af hinu eilífa barni. Hún birtist meðal annars í því 

þegar Peter fer inn á kvennaklósettið og kíkir inn í básana. Konurnar öskra en þegar Peter 
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segir „excuse me, retarded“ verður viðhorfið annað og ein konan býður honum að koma 

og skoða hvernig líkaminn virkar því hann sé nú bara forvitinn. Önnur staðalmynd sem 

hægt var að greina er sú að fólk með þroskahömlun er ekki ábyrgt gjörða sinna, en hún 

kom í ljós í atriðinu þegar Peter keyrði niður gangandi vegfaranda en slapp með skrekkinn 

því hann „ræður ekki við sig“. Þarna kom fram gagnrýni á viðbrögð samfélagsins í formi 

brandara og er endaslagið það að hann kemst upp með allt það fáránlega sem hann gerir 

vegna þess að hann er „vangefinn“.  

Petarded minnti um margt á þáttinn Crippled summer sem fjallað var um hér að ofan. 

Hann var settur fram á afar beittan máta og fáránleikinn var gegnumgangandi í 

söguþræðinum. Mín tilfinning er sú að þarna hafi höfundur verið að láta reyna á mörk 

áhorfenda með því að ganga alla leið í því að gera yfirlætisfullt stólpagrín að viðkvæmum 

jaðarhópi. 

6.2 Gagnrýni á fjöldamenninguna 

South Park þátturinn Freak strike (Parker og Stone, 2002) hefst á því að strákarnir eru að 

horfa á spjallþátt í sjónvarpinu. Í þættinum er fjallað um stelpu með „fæðingargalla“ og 

biður þáttastjórnandi stelpuna um að segja frá því hversu ömurlegt líf hennar er og hversu 

mikið fólk gerir grín að henni. Stelpan fær svo 300 dollara gjafabréf að launum fyrir 

þátttöku sína. Í lok þáttarins er auglýst eftir fólki sem er „hræðilega afmyndað“ sem hægt 

er að misnota í þættinum gegn lágri greiðslu. Strákarnir fá þá hugmynd að skrá Butters í 

þáttinn í dulargervi svo þeir fái peningaverðlaun.  

Í öðrum kafla var fjallað sérstaklega um spjallþætti líkt og þann sem tekinn er fyrir í 

þessum þætti og hafa þeir verið kallaðir nútíma furðusýningar (Alaniz, 2014: 32). 

Þátturinn Freak strike var hárbeitt ádeila á þá hinun sem á sér stað í þáttum á borð við 

Maury, sem sérstaklega var nefndur á nafn í þættinum. Viðundra- og vorkunnarorðræðan 

var þarna notuð til að sýna fram á hvernig þáttastjórnendur á borð við Maury Povich 

misnota sér valdastöðu sína gagnvart fólki sem á einn eða annan máta er hægt að flokka 

sem „viðundur“. 

Þegar þáttastjórnandinn kynnir téð „viðundur“ til sögunnar gerir hann það með 

orðunum „þetta aumingja fólk er allt hræðilega afmyndað og þið trúið ekki hvernig við 

ætlum að misnota það ykkur til skemmtunar“. Þegar viðfangsefni þáttarins, ung stúlka 

sem er ekkert annað en haus með hendur og fætur sest niður hjá þáttastjórnanda byrjar 
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hann að spyrja spurninga sem allar snúa að því hvort líf hennar sé erfitt og hvort fólki 

finnist hún ógeðsleg. Viðbrögð Cartmans við henni eru „oj, ógeðslegt“, sem speglast við 

spurningar þáttastjórnanda um viðbrögð almennings við svo „hræðilega afskræmdu 

viðundri“. Þegar „viðundrin“ eru skoðuð með tilliti til þess hvernig þau eru teiknuð má sjá 

að þau eru teiknuð á afar ýktan máta og hafa teiknarar leikið sér með hið framandlega og 

fáránlega við sköpun þeirra. Maður sem á vantar andlit, maður með fót fastan við höfuð, 

ung stúlka með hrörnunarsjúkdóm og maður með verulega afskræmt andlit eru meðal 

þeirra „viðundra“ sem venja komur sínar í spjallþætti og það fór ekki á milli mála að þau 

voru teiknuð í þeim tilgangi að framandgera þau sem mest. 

Strákarnir fara með Butters til grímuhönnuða og þeir festa karlmannspung á hökuna 

á honum og fara svo með hann í myndverið hans Maury þar sem hann hittir önnur 

„viðriðni“ (e. freaks). Butters kemst að því þegar hann talar við „viðriðnin“ að þetta er 

þeirra aðalatvinna, þau flakka á milli spjallþátta og segja sína sögu fyrir peninga. 

„Viðriðnin“ segja Butters frá því hvað þau gera við fólk sem þykist afmyndað og Butters 

verður mjög hræddur. Hann mætir þó í þáttinn og talar við Maury um hversu hræðileg 

reynsla það er að vera með pung á hökunni. Þarna var spilað með húmorinn með því að 

setja pung á höku Butters og í leiðinni gert grín að fólki með afgerandi útlitseinkenni á 

yfirlætisfullan máta.  

Þegar foreldrar Butters komast að því hvað hann hefur gert kyrrsetja þau hann heima 

og hann má ekki yfirgefa herbergið sitt um ótiltekinn tíma. „Viðriðnin“ koma heim til hans 

og tilkynna honum að þau væru að fara í verkfall og þar sem hann er hluti af þeirra 

stéttarfélagi núna eigi hann að taka þátt. Í millitíðinni er Cartman mættur til Maury í þátt 

sem fjallar um óstjórnlega hegðun hjá börnum í von um að fá peningaverðlaun fyrir að 

vera stjórnlausasta barnið. Hann klæðir sig upp sem unga stelpu sem klæðir sig eins og 

vændiskona og selur sig til eldri manna. Í þættinum kemur einnig fram ómálga ungabarn 

sem mamma þess lýsir sem lítilli druslu (e. tramp) sem gerir allt til þess að fá athygli frá 

fullorðnum karlmönnum.  

Mótmæli „viðriðnanna“ eru fjölmenn og allskonar „viðriðni“ taka þátt í þeim. Krafa 

þeirra er sú að þau fái betur borgað fyrir sorgarsögur sínar og að fólk hugsi sig tvisvar um 

áður en það horfir á þætti þar sem fólk er að misnota börnin sín á þennan hátt. Þess í stað 

eigi fólk að horfa á þætti með alvöru „viðriðnum“ sem hafi þetta að lifibrauði. Maury lætur 
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að lokum undan þrýstingnum og samþykkir að gera betri kjarasamninga við „viðriðnin“. 

Myndband sem þau gera kemur þeim skilaboðum áleiðis til áhorfenda að þeir skuli hugsa 

sig tvisvar um áður en horft er á þætti með öðrum en „alvöru viðriðnum“. Fólk er beðið 

um að velja frekar þætti þar sem „alvöru viðriðni“ sem láta áhorfendum líða vel með að 

vera „eðlileg“ sjáist. Hægt er að túlka skilaboð myndbandsins sem ádeilu á það hvernig 

ófatlað fólk ber sig saman við fatlað fólk þar sem ófötlunin er normið og fötlunin er frávik 

frá norminu. Kemur þessi orðræða oft fyrir í auglýsingum og til dæmis má nefna 

auglýsingaherferð sem Fíton framleiddi fyrir Vátryggingafélag Íslands og kallaðist 

„heppinn“ (2003). Í auglýsingunni er fjallað um ungan mann að nafni Dóri. Hann var 

vinsæll og átti fallega kærustu, heppinn. Hann var sá eini sem komst lífs af úr alvarlegu 

bílslysi eftir akstur undir áhrifum, heppinn. Hann er lamaður eftir slysið og þarf aldrei að 

vinna fyrir sér aftur, heppinn. Þarna var verið að spila inn á ótta áhorfenda við fötlun og 

henni stillt upp sem því versta sem komið gat fyrir. Heppinn.  

Atriðið þegar „viðundrin“ kröfðust mannsæmandi launa fyrir vinnu sína vísar í þá 

afmennskun sem sýningargripir furðusýninganna máttu búa við, en þau fengu það svar til 

baka frá framleiðanda þáttarins að þau væru ekki alvöru fólk og að kröfur þeirra yrðu ekki 

teknar til greina (Eisenhauer, 2007; Haller og Ralph, 2003). 

6.3 Húmor án tilgangs 

Að lokum mun ég fjalla um fjögur stutt atriði úr þáttaröðinni Family guy sem eiga það 

sameiginlegt að fötlun er notuð sem grunnur fyrir brandara sem hafa engan sjáanlegan 

tilgang annan en að ganga fram af áhorfendum.  

Fyrsta atriðið er í þættinum Halloween on Spooner street (MacFarlane, 2010b) og er 

aðdragandi þess hrekkjastríð sem ríkir milli Peters og Joe annarsvegar og Quagmire 

hinsvegar. Einn hrekkurinn endar í því að Quagmire vaknar við hlið Joes sem er í dulargervi 

konu eftir villta nótt af kynlífi. Svar Joes við því hversvegna hann hafi gengið svo langt að 

hafa kynmök við Quagmire eru sú að fyrst hann fann ekki fyrir því skipti það ekki máli. Í 

þessu atriði er það fötlun Joes ásamt skorti á sjálfsvirðingu sem er endaslagið og 

tilgangurinn með atriðinu er einungis að ganga fram af áhorfendum. 

Í þættinum Jesus, Mary and Joseph! (MacFarlane, 2012a) er sýnt frá fæðingu Jesú 

Krists, en ekki þeim sem við þekkjum úr Biblíunni. Um er að ræða annan Jesú sem átti að 

vera frelsari mannanna en móðirin hafði drukkið á meðgöngu og þessi Jesú fæddist með 
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þroskahömlun. Í atriðinu breytir Jesú vatni í kúk. Hann breytir einnig fiski í kúk. Hann gefur 

svo móður sinni peysu og í næsta skoti segir hann að nú sé peysan kúkur og móðirin 

öskrar. Atriðinu var ætlað að stuða. Þátturinn sjálfur fjallar um fæðingu Krists og hafa 

framleiðendur þáttanna ekki verið feimnir við að gera stólpagrín að trúarbrögðum. Atriðið 

í heild sinni var í raun ekkert annað en klósettbrandari og var þroskahömlun notuð sem 

hækja við þann húmor.  

Þátturinn The blind side (MacFarlane, 2012c) var tekinn til umfjöllunar í kaflanum hér 

á undan en í honum mætir Peter til vinnu og kemst að því að samstarfsfélagi hans og 

yfirmaður, Opie, hefur verið rekinn fyrir að stunda sjálfsfróun í vinnunni. Opie er með 

þroskahömlun og tjáir sig ekki með orðum. Peter segist ekki vera hissa því skrifborð Opie 

hafi litið út eins og Karlsbad hellarnir, sem eru alsettir hvítum dropasteinum. Yfirmaður 

Peter kynnir hann fyrir nýrri samstarfskonu sinni, Stellu, sem heilsar honum með 

táknmáli.  

Þegar framsetning Opies er skoðuð sést að það er gert í því skyni að vekja upp 

viðbrögð frá áhorfendum. Hann er illa klipptur og tileygður og tjáir sig ekki með orðum, 

heldur með óhljóðum. Opie hefur áður komið fram í þáttunum, en ávallt sem 

uppfyllingarefni í því skyni að vekja upp hlátur. Í þessum þætti er honum gert að hafa 

stundað svo mikla sjálfsfróun í vinnunni. Þarna er staðalmyndin af hinum andlega skerta 

karlmanni sem kynferðislegu óargadýri notuð til þess að vekja upp hlátur (Longmore, 

2003). Notkun þessarar neikvæðu staðalmyndar er til þess fallin að viðhalda neikvæðum 

viðhorfum samfélagsins til fólks með þroskahömlun og einnig getur hún smitað út frá sér 

og litað sjálfsskilning fatlaðs fólks sem gerir viðhorf samfélagsins að sínum eigin, sem 

getur haft í för með sér neikvæðan sjálfsskilning og lágt sjálfsmat (Riddell og Watson, 

2003). 

Í þættinum Ready, willing and disabled (MacFarlane, 2001) kemur fram stutt atriði í 

miðjum þætti þegar keppnislið í íþróttakeppni fyrir fatlað fólk eru kynnt til sögunnar. Öll 

liðin eru kynnt til sögunnar, nema lið heyrnarlausra en það lið er enn sofandi því það 

heyrir ekki í vekjaraklukkunni. Kynnarnir segja að nú sé hægt að hlæja og gráta að 

mistökum náttúrunnar og að eitt sé víst að þegar deginum er lokið munu allir sem horfðu 

fara til helvítis. Orðræðan sem umlukti íþróttakeppnina einkenndist af yfirlæti í garð 

fatlaðra íþróttamanna. Fréttaþulirnir ýja að því að fatlað íþróttafólk sé ekki alvöru 
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íþróttafólk, heldur skemmtiefni. Brandarinn var svo kórónaður þegar liðin voru kynnt til 

leiks. Þarna birtist yfirlætiskenningin um húmor ljóslifandi því hópur fólks er þarna tekinn 

fyrir og skerðingin er notuð sem endaslag brandara. 

6.4 Samantekt 

Hér hefur verið fjallað um hvernig húmor er notaður til að koma skilaboðum þáttanna á 

framfæri. Húmorinn er notaður með ýmsu móti í þáttunum. Í flestum tilfellum er hann í 

formi satíru eða kaldhæðni í garð samfélagsins og ríkjandi viðhorfa og venja þess. Líkt og 

segir í öðrum kafla þá haldast satíran og yfirlætiskenningin um húmor oft í hendur og hér 

er ekki gerð undantekning á því. Húmorinn einkennist einnig af misræmi milli þess sem 

áhorfandinn býst við og þess sem hann fær. Hið óvænta er oft notað sem endaslag 

brandarans, líkt og dæmið sem ég tók um kviknakta manninn á hafnaboltavellinum. 
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7 Niðurlag  

Í þessari ritgerð hef ég skoðað birtingarmyndir fötlunar í þáttaröðunum Family guy, South 

Park, Futurama, The Simpsons og Rick and Morty. Var það gert með því að skoða hvaða 

þemu og þrástef komu fram í þáttunum með tilliti til orðræðu, staðalmynda og notkunar 

á húmor. Niðurstöðuköflum var skipt niður í þrjá hluta; áþreifanlega orðræðu og þrástef 

sem fram komu, staðalmyndir sem leikið var með ásamt notkun þeirra og að lokum tilgang 

húmors í því að koma skilaboðum þáttanna á framfæri. Niðurstöðurnar sýndu að 

staðalmyndir og orðræður um fötlun voru oftast notaðar til þess að kollvarpa 

fyrirframgefnum hugmyndum samfélagsins til fatlaðs fólks, sem kemur saman við 

niðurstöður áður birtra rannsókna (Mallet, 2009; Reid-Hresko, 2005). Þó bar einnig mikið 

á því að húmorinn væri settur fram á smættandi máta fyrir þann hóp sem hann beinist 

að. Húmorinn í þáttunum var í langflestum tilfellum fatlandi og lítil virðing er borin fyrir 

þeim hópi sem hann beinist að þrátt fyrir að hann hafi verið notaður í því skyni að afbyggja 

þann fáránleika sem ríkir í viðhorfum samfélagsins. Brandarar höfðu þó ekki alltaf tilgang 

og klósetthúmor var algengur þegar kom að styttri atriðum og þáttabrotum. Í einu tilviki 

var fötluð sögupersóna þó hvergi dregin í dilka, fötlun hennar var til staðar en hún hvorki 

tók frá né bætti neinu við söguþráðinn.  Nánar verður farið yfir niðurstöður í köflunum 

hér á eftir og þær settar í samhengi við hinar fræðilegu undirstöður rannsóknarinnar.  

7.1 Þáttur hinnar áþreifanlegu orðræðu 

Michel Foucault áleit að órjúfanleg tengsl væru milli valds og þekkingar og hugmyndir 

hans um orðræðu og vald er hægt að nýta til þess að reyna að fá skilning á þeirri flóknu 

samfélagsgerð sem við búum við. Í þessu tilviki voru þær notaðar til þess að skilja þær 

hugmyndir og þau viðhorf sem fram komu í þáttunum. Sú orðræða sem er ríkjandi er 

ávallt talin sönn því ekki bendir annað til þess, hún hefur verið menningarlega mótuð sem 

þekking og henni viðhaldið af valdamiklum einstaklingum og talsvert var spilað með 

þennan sannleik (Bjarki Valtýsson, 2011; Mills, 1997). Samkvæmt skilgreiningum Bjarka 

Valtýssonar (2011) á orðræðu í anda Foucault á orðræðan ekki einungis við um talað mál, 

heldur felst orðræða einnig í fyrirbærum, sögum, hlutum og athöfnum og við þá 

skilgreiningu var stuðst þegar kom að greiningu þáttanna. Greina mátti allmargar mýtur 

um fötlun í gegnum þættina, en að sögn Roland Barthes (1993) eru þær ein tegund af 

orðræðu. Þær fela í sér skilaboð, uppbyggingu og merkingu sem fyrirbæri, sögu, athöfn 
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og mynd er gefin. Komu þessar mýtur hvað sterkast fram í notkun staðalmynda, en þetta 

tvennt tengist innbyrðis og viðheldur hvoru öðru. Voru þær oft mótsagnakenndar og 

ýktar, samanber framsetningu Opies, en karlmönnum með þroskahömlun hefur oft verið 

lýst með óstjórnlega kynhvöt en einnig sem eilífum börnum, sem kom til dæmis fram í 

laginu sem sungið var um Ellen (Longmore, 2003: 141).  

Þegar hin áþreifanlega orðræða var skoðuð mátti greina að henni var í flestum 

tilvikum haldið uppi af samfélaginu, ásamt einstaka sögupersónum. Orðræðan var notuð, 

oftast á hæðinn máta, til þess að benda á fáránleikann í ríkjandi viðhorfum samfélagsins, 

í vissum tilvikum til þess að sýna fram á brenglaða sýn ákveðinna sögupersóna í þáttunum, 

oftast Peter Griffin og Eric Cartman. Sérstaklega var fjallað um þrástefin aðgreiningu, 

góðgerð, vorkunn og innblástur en þau komu hvað oftast fram í þáttunum. Allt eru þetta 

þekktar mýtur og hugmyndir samfélagsins í garð fatlaðs fólks og lifa þær góðu lífi enn í 

dag (Covey, 1998; Kitchin, 1998). Peter og Cartman voru haldnir ansi brenglaðri og 

staðlaðri sýn á hina ýmsu minnihlutahópa og var fatlað fólk þar ekki undanskilið. Héldu 

þeir uppi hugmyndunum um að fatlað fólk eigi hvorki að sjást né heyrast, að fatlað fólk sé 

uppspretta háðs og að fötluðu fólki beri að vorkenna. Hugmyndirnar sem höfðu voru þó í 

langflestum tilvikum afbyggðar af rödd skynseminnar og tilgangurinn með þeim var að 

sýna fram á fáránleikann sem umlukti þær og til þess að kenna þeim lexíu.  

Orðræðan um vorkunn og byrði var að mestu notuð í tengslum við framsetningu Joe 

Swanson. Vorkunn hefur í gegnum aldirnar verið áberandi þema þegar kemur að fötluðu 

fólki og er fatlaður einstaklingur oft álitinn byrði á ástvini sína og fjölskyldu (Kitchin, 1998). 

Joe leit á sig sem byrði á fjölskyldu sína og hann var fullur sjálfsvorkunnar og sjálfshaturs 

og var haldinn hefndarþorsta í garð mannsins sem fatlaði hann. Fatlað fólk er oft skrifað 

inn í sögur og handrit á þennan máta í þeim tilgangi að vekja upp vorkunn og hér var Joe 

settur í hlutverk vansæla fatlaða einstaklingsins sem er upp á aðra kominn. Innblástur og 

góðgerð kom einnig nokkrum sinnum fyrir sem þema í og tengdist meðal annars 

hrikalegum voðaverkum Christopher Reeve sem ávallt vakti þó innblástur fyrir dug sitt og 

þor þrátt fyrir skelfilegar gjörðir. Þessi umræða ásamt umræðu um góðgerð og 

vitundarvakningu kom einnig upp í kringum skólahjúkrunarfræðinginn með dauða fóstrið 

á kinninni og í báðum tilvikum var tilgangur orðræðunnar sá að sýna fram á fáránleikann 

við hana. 
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7.2 Staðalmyndir og tilgangur þeirra 

Staðalmyndir sem fram komu í þáttunum voru bæði jákvæðar og neikvæðar. Þær jákvæðu 

byggðu á þeim ýktu þáttum í fari fötluðu sögupersónanna sem þykja eftirsóknarverðar og 

jákvæðar, samanber fyrstu kynni af Jimmy þar sem hann talaði um sig sem handi-capable. 

Sömu sögu má segja með lagið sem sungið var um Ellen en þar komu fram ýmsar jákvæðar 

staðalmyndir, ásamt nokkrum neikvæðum, sem að lokum voru afbyggðar í enda þáttarins. 

Í fjöldamenningunni er fötlun oftast skilin og skilgreind út frá læknisfræðilegu sjónarhorni 

og hún álitin frávik og galli frá norminu (Ármann Jakobsson og Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2007). Mátti sjá dæmi um þann skilning í framsetningu fatlaðra 

sögupersóna í þáttunum, til dæmis í þættinum Ass burgers þar sem talað var um Stan sem 

„andlega vanhæft viðundur“ og hin meinta einhverfa hans sögð orsök fyrir skilnaði 

foreldra hans. Þó mátti einnig greina mörg dæmi þar sem fatlaðar sögupersónur lifðu sínu 

lífi og voru vel metinn partur af samfélaginu, samanber Jimmy og Timmy sem voru hluti 

af vinahópnum í South Park og Joe sem var vel metinn nágranni og vinur í augum allra 

nema Peters í byrjun, það viðhorf hans átti þó eftir að breytast. 

Samkvæmt Mallet (2009) eru staðalmyndir hagnýtar í tvennum tilgangi þegar kemur 

að sjónvarpsefni; í fyrsta lagi er hægt að nota þær til þess að viðhalda neikvæðum skilningi 

á fötlun með því að setja efnið fram á niðrandi máta og gera fötlunina að miðjupunkti 

grínsins og með því að sýna skerðingu sem harmleik og erfiðleika. Var þetta vissulega gert 

í þáttum á borð við Crippled summer þar sem fötlun var notuð sem gegnumgangandi 

brandari í þættinum í því skyni að mótmæla ritskoðun í sjónvarpi, Petarded og Up the 

Down steroid þar sem neikvæðar staðalmyndir voru notaðar til þess að sýna fram á 

brengluð viðhorf Peters og Cartman og í Ass burgers þar sem Aspergers heilkennið var 

sýnt á niðrandi og meiðandi máta á meðan söguþráður þáttarins átti að vera ádeila á 

umræður um bólusetningar.  Í öðru lagi er svo hægt að nota staðalmyndir til að ögra og 

andæfa ríkjandi staðalmyndum með því að gefa fötluðum sögupersónum rými og 

sjálfstæðan söguþráð í efninu, líkt og gert var með Jimmy og Timmy og með því að 

kollvarpa hugmyndum Stewies og Chris um fólk með Downs heilkenni í þættinum Extra, 

large, medium. Staðalmyndir eru eftir sem áður ávallt skaðlegar, hvort sem þær eru 

jákvæðar eða neikvæðar. Því meira sem þær eru notaðar því fastari rótum skjóta þær í 

menningunni og verða samþykktar sem normið (Ármann Jakobsson og Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2007).  
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Í þáttaröðunum voru staðalmyndir notaðar aðallega í tvennum tilgangi. Annars vegar 

var það gert til þess að afbyggja fyrirframgefnar hugmyndir samfélagsins um fötlun og 

kollvarpa þeim staðalmyndum sem samfélagið hefur með því að sýna fram á fáránleikann 

sem býr í þeim og hins vegar til að vekja upp hlátur hjá áhorfendum. Þó mátti finna 

undantekninu í þáttaröðinni The Simpsons, en þar var ekki gerð nein tilraun til að afbyggja 

staðalmyndir. Þær eru til staðar og þeim er ekki breytt og sitja framleiðendur undir 

skothríð gagnrýni fyrir þá tímaskekkju sem þættirnir standa fyrir.  

Þegar hlutverk og tilgangur staðalmynda í söguþráðum þáttanna var skoðaður mátti 

sjá að sögupersónurnar í þáttaröðunum voru margvíslegar og framsetning þeirra og 

tilgangur misjafn. Í þáttunum komu fram margar þekktar staðalmyndir sem bæði 

Longmore (2003) og Nelson (1994) hafa ritað um og fjallað var um í öðrum kafla 

ritgerðarinnar. Bar hæst á staðalmyndinni af fatlaða einstaklingnum sem er byrði á 

fjölskyldu sinni og samfélaginu ásamt sjálfsvorkunn og sálfshatri. Talsvert var leikið með 

staðalmyndina af hinu eilífa barni með því að nota strákana í South Park sem andstæður 

við þá hugmynd samfélagsins að fatlað fólk séu saklaus lítil börn. Strákarnir sýndu á sér 

ýmsar hliðar, allt frá illum snillingum, en fötlun hefur löngum verið tengd við illvirki í 

fjöldamenningunni (Ármann Jakobsson og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2007), yfir í rödd 

skynseminnar og mátti sjá þróun í persónusköpun þeirra í gegnum þáttaröðina. Joe 

Swanson kom svo fyrir sem hinn andlega vanstillti fatlaði einstaklingur sem tekur gremju 

sína út á þeim sem elska hann og einnig örlaði fyrir framsetningu á staðalmyndinni af 

supercrip. 

Athygli vakti hversu mikil vinna var lögð í framsetningu Ellenar og Stellu og í 

samanburði við aðra þætti í þáttaröðinni kom það á óvart. Ellen var teiknuð að fyrirmynd 

leikkonunnar sem talsetti persónuna og var Stella látin nota amerískt táknmál. Ellen sjálf 

var ekki hlaðin staðalmyndum um fólk með Downs heilkenni, einu staðalmyndirnar sem 

fram komu í þættinum komu fram í laginu sem Stewie söng og var þeim svo kollvarpað er 

líða tók á þáttinn þegar í ljós kom að Ellen var alls ekkert ljúf, góð eða barnaleg. 

Framsetning Mortys var svo ólík öllum öðrum því fötlun hans var nefnd á nafn í fyrsta 

þætti og síðan ekki söguna meir. Hún var einfaldlega til staðar. Ekki voru allar fatlaðar 

sögupersónur framsettar á jafn smekklegan máta og í tilfelli Opie var farið yfir strikið með 

staðalmyndina af hinum fatlaða karlmanni sem hefur óseðjandi kynhvöt.  
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Í þáttunum var talsvert leikið með hið framandlega í framsetningu fatlaðra 

sögupersóna mátti oft greina vísun í furðusýningar og sjónvarpsefni sem fjallað hefur 

verið um sem nútíma furðusýningar, til dæmis í þættinum Freak strike og í tengslum við 

framsetningu hinna jaðarsettu stökkbreyttu mannvera í Futurama. Þá var einnig gert út á 

hið hrikalega í framsetningu hjúkrunarfræðingsins Mrs. Gollum. Á þessum sýningum var 

fólki með ýmis konar frávik stillt upp sem sýningargripum sem máttu þola forvitnileg og 

afmennskandi augnaráð hinna ófötluðu og eftir að furðusýningar lögðu upp laupana hefur 

augnaráðið færst yfir á sjónvarpsskjáinn í formi spjallþátta og á efnisveitur á borð við 

YouTube (Alaniz, 2014: 32; Eisenhauer, 2007; Haller og Ralph, 2003) og með það augnaráð 

var leikið þónokkrum sinnum í þáttaröðunum.  

Erwing Goffman (1963) sagði að samfélagið aðskilji þá sem ekki passa inn í normið og 

með það var leikið talsvert í þáttunum, til dæmis í þáttaröðinni Futurama þar sem hinar 

stökkbreyttu mannverur voru þvingaðar til að lifa í holræsum borgarinnar og í gegnum 

viðhorf Peters og Cartman í garð fatlaðs fólks. Staðalmyndir líkt og þær sem notaðar voru 

fela í sér þau áhrif að þær geta haft áhrif á sýn samfélagsins á ákveðna hópa þess og 

stjórnað framkomu fólksið þá. Erfitt getur verið að breyta þessum viðhorfum, sérstaklega 

þegar þau fela í sér skemmtanagildi og með það leika handritshöfundar sér óspart þegar 

kemur að framsetningu fatlaðra sögupersóna. 

7.3 Þáttur húmors 

Ef litið er að lokum á hlutverk húmors í þáttaröðunum mátti sjá að hann var notaður með 

ýmsu móti og gegndi hann veigamiklu hlutverki þar sem um er að ræða gamanþætti þótt 

undirtónninn geti verið háalvarlegur og beittur. Í flestum tilfellum var hann hann settur 

fram sem satíra og kaldhæðni þar sem gert var grín að venjum og gildum samfélagsins í 

því skyni að sýna fram á fáránleikann, sem gert var með því að draga upp raunsanna mynd 

af því semhöfundar ætluðu sér að rífa niður (Dadlez, 2011; Kristinn Schram og Jón 

Ólafsson, 2015; Ruch o.fl., 2018). Brandarar byggðu oftar en ekki á aðstæðum þar sem 

raunveruleikinn var ýktur og afbakaður og fólust í misræminu milli þess sem áhorfandinn 

býst við og þess sem hann fær. Þannig er hið óvænta notað til þess að kitla 

hláturtaugarnar, samanber atriðið með strípalingnum á hafnaboltavellinum (Freud, 1995; 

Green, 1997: 472; Krikmann, 2006: 27; Oring, 1992: 2). 
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Húmorinn var samt sem áður settur fram á smættandi og yfirlætisfullan máta fyrir 

þann hóp sem hann beindist að (Krikmann, 2006; Morreal, 1987). Hann var í langflestum 

tilfellum fatlandi ef litið er til skrifa Evu Þórdísar Ebenezersdóttur (2015) þar sem grínið 

er gert að fötluðu fólki og skerðingum þess og það er haft að háði og spotti á yfirlætisfullan 

máta. Í húmornum felast lítil völd til fatlaðs fólks og er hann iðandi í fordómum og 

neikvæðum staðalmyndum, samanber t.d. þátturinn Crippled summer. Fötlunin er oft 

notuð í þeim tilgangi að upphefja ófötlun, oft í formi klósetthúmors líkt og í atriðinu þar 

sem Jesús breytir öllu mögulegu í kúk og atriðinu þegar Peter rekur við af áfergju fyrir 

framan Stellu því hann heldur að hún taki ekki eftir því. Lítil virðing var borin fyrir þeim 

hópi sem húmorinn beindist að þótt hann hafi verið notaður í því skyni að afbyggja þann 

fáránleika sem ríkir í viðhorfum samfélagsins. Tilgangur þáttanna virtist oft einfaldlega 

vera sá að ganga fram af áhorfendum og reyna á þolmörk þess sem þykir birtingarhæft í 

sjónvarpi.  
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8 Lokaorð 

Þegar ég hóf vinnu við rannsóknina vissi ég strax að ég átti mikið og strembið verk fyrir 

höndum. Um var að ræða þætti sem láta sér ekkert heilagt þegar kemur að húmor og ég 

vissi að vanda þyrfti til verks svo þau skilaboð sem ég vildi koma á framfæri kæmust til 

skila. Einnig vissi ég að þróun húmors er ekki línulegt fyrirbæri, hann er afar 

persónubundinn og það sem einum þykir bráðfyndið þykir öðrum ósmekklegt. Þær 

þáttaraðir sem ég valdi að fjalla um og greina eru í einhverjum tilvikum afar umdeildar og 

alls ekki allra þegar kemur að smekk. Var það þess vegna sem ég ákvað að taka þá til 

skoðunar og greina á gagnrýninn máta því mig langaði til að skoða hvort það lægi meira á 

bak við efnið en ódýr klósetthúmor.  

Það sem helst er hægt að læra af lestri þessarar rannsóknar er að skoða 

heildarmyndina þegar fötlun er sýnd í þáttum sem þessum. Ekki er nóg að líta einungis á 

fyrirbærið sjálft, heldur skiptir samhengið máli. Vissulega er oft um að ræða ósmekklega 

framsetningu, því verður ekki breytt, en þegar samhengið er skoðað má oft sjá andóf í 

garð ríkjandi viðhorfa og venja sem hægt er að nota sem grundvöll fyrir gagnrýna 

umræðu. Tel ég þetta afar mikilvægt þegar kemur að ungum áhorfendum því þrátt fyrir 

að efnið sé ætlað þroskaðri augum þá hafa teiknaðar og litríkar fígúrur ávallt visst 

aðdráttarafl og þegar eitthvað er bannað verður það meira spennandi fyrir vikið í ungum 

og uppreisnargjörnum hugum. Höfundar South Park setja að lokum þann fyrirvara í 

upphafi þátta sinna að í raun ætti enginn að horfa á þá og vil ég gera orð þeirra að 

lokaorðum þessarar ritgerðar.  

„All Characters and events in this show -- even those based on real people -- are 

entirely fictional. All celebrity voices are impersonated... poorly. The following 

program contains coarse language and due to its content it should not be viewed by 

anyone“ (Parker og Stone). 
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