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Ágrip 

Það er öllum mikilvægt að geta deilt sögum sín á milli. Fatlað fólk nýtur færri tækifæra til 

þess, meðal annars vegna félagslegrar stöðu þess og þarfa sem samfélagið hefur ekki verið 

að mæta. Félagsleg sjónarhorn á fötlun segja okkur að fötlun sé að mörgu leyti 

aðstæðubundin og háð viðhorfum samfélagsins til fólks sem lifir með skerðingar. Aukinn 

sýnileiki og persónuleg kynni við fjölbreytileika lífsins eru meðal áhrifaríkustu leiðanna til að 

draga úr fordómum. Sem jaðarsettur hópur er því sérstaklega mikilvægt fyrir fatlað fólk að 

geta látið í sér heyra. Stafræn sögugerð er einföld en áhrifamikil leið fyrir einstaklinga til þess 

að deila sögum á sínum eigin forsendum. Þessi ritgerð fjallar um stafræna sögugerð, 

notagildi hennar á ýmsum sviðum og aðlögun hennar til þess að verða valdeflandi 

tjáskiptaform fyrir fólk með þroskahamlanir. Fjallað verður sérstaklega um vinnustofu sem 

haldin var á vegum Erasmus+ í þeim tilgangi að meta hvort aðlaga mætti aðferðina að 

þörfum fólks með þroskahömlun. Niðurstöður bentu til þess að aðferðin sé nógu sveigjanleg 

til þess að aðlaga hana að ólíkum þörfum fólks, meðal annars með tilliti til óhefðbundinna 

tjáskiptaleiða og tæknikunnáttu. Við teljum stafræna sögugerð því vera aðferð sem getur 

gefið jaðarsettum hópum færi á að segja sínar sögur og rjúfa þá þöggun sem þeir hafa orðið 

fyrir. 
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Formáli 

Höfundar hafa unnið við málaflokk fatlaðs fólks í tæpan áratug og hafa tekið eftir skorti á 

tækifærum fatlaðs fólks til að segja sögu sína. Við vildum því kanna nýjar leiðir og möguleika 

til þess að auka sýnileika og félagslega þátttöku jaðarsettra hópa. Það er okkar von að 

stafræn sögugerð geti nýst fólki í þeim tilgangi. Við viljum þakka öllum þeim sem hafa stutt 

okkur á einn eða annan hátt við vinnslu þessarar ritgerðar. Sérstakar þakkir fær Freyja 

Haraldsdóttir fyrir góða leiðsögn og veittan stuðning.  

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 

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

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

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum öllum 

sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálfir ábyrgð á því sem 

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

 

Reykjavík, 10. maí, 2019 

 

Brynjar Hans Lúðvíksson og Theodór Gaukur Kristjánsson 
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1 Inngangur 

Allir hafa sögu að segja. Manneskjan er félagsvera og ein af þeim leiðum sem við tengjumst 

öðrum er með því að deila sögum okkar. Þær eru allt í kringum okkur þó þær séu ekki 

endilega í fastmótuðu formi. Við deilum stöðugt sögum af okkur án þess að veita því 

sérstaka athygli. Allt frá því að segja samstarfsfélaga frá því hvað maður fékk sér í morgun-

mat til þess að deila dýpstu draumum, ótta, óskum og þrám með þeim sem standa okkur 

næst. Sögur eru óaðskiljanlegur partur af samfélagi okkar og eitt af því sem gerir okkur 

mannleg (Harber og Cohen, 2005). Allir hafa því sögu að segja, en sumir eiga erfiðara með að 

koma sögum sínum á framfæri. Við tökum því sem svo sjálfsögðum hlut að geta sagt fólki frá 

ómerkilegustu hlutum sem við lendum í og fengið stuðning varðandi ótta okkar og drauma 

að við áttum okkur ekki endilega á því hversu hamlandi það væri að fara á mis við þessi 

tækifæri. 

Vissir jaðarsettir hópar samfélagsins hafa ekki greiðan aðgang að tækifærum til þess að 

láta sögu sína berast. Það geta ýmsar ástæður legið þar að baki til dæmis fáfræði og for-

dómar í samfélaginu eða að fólk sé hreinlega ekki meðvitað um rétt sinn eða hvaða leiðir séu 

í boði til þess að miðla sögu sinni. Erfiðara getur verið fyrir fatlað fólk að deila sögum sínum, 

m.a. vegna jaðarsetningar og í sumum tilfellum vegna skerðingar, sem gerir þeim erfitt fyrir 

ef ekki eru sköpuð réttu skilyrðin. Með réttum stuðningi og viðeigandi aðferðum er hins 

vegar hægt að auka tækifæri jaðarsettra hópa til tjáningar og heyra þannig sögur þeirra. 

Tækifærin og aðferðirnar eru vissulega til staðar og hefur nútímatæknin gefið fólki aukna 

möguleika til samfélagsþátttöku og sjálfstæðs lífs.  

Þegar skrifað er um málefni jaðarsettra hópa er mikilvægt að gera sér grein fyrir for-

réttindum sínum og félagslegri stöðu, sérstaklega þegar maður tilheyrir ekki umræddum 

hópi sjálfur. Hvorugur okkar er fatlaður en báðir höfum við unnið með fötluðu fólki í tæpan 

áratug. Við erum báðir hvítir íslenskir karlmenn um þrítugt. Annar okkar er samkynhneigður 

og giftur blindum manni en hinn gagnkynhneigður einstæður faðir. Við höfum báðir stöðuga 

vinnu, haft góðan aðgang að menntun og er annar okkar að klára sína fyrstu háskólagráðu 

og hinn sína þriðju. Við tilheyrum því báðir að minnsta kosti einum minnihlutahópi og höfum 

viss tengsl við málefni fatlaðs fólks en búum einnig yfir mörgum forréttindum. Félagsleg 

forréttindastaða manns segir ekki endilega mikið um mann sem einstakling, en að vera með-

vitaður um hana hjálpar manni að staðsetja sjálfan sig í samhengi við aðra í samfélaginu. 

Með því að vera meðvitaður um forréttindastöðu sína getur maður beitt henni til góðs. 
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Einnig getur staða manns í minnihlutahópi gagnast manni, sérstaklega hvað varðar 

samkennd og samhygð. 

Hér á eftir munum við byrja á því að fara stuttlega yfir þá hugmyndafræði sem ríkt hefur 

hérlendis um málefni fatlaðs fólks með áherslu á þær hugmyndir um valdeflingu og sjálf-

stætt líf sem ríkjandi eru í dag. Fjallað verður um stöðu fatlaðs fólks sem jaðarsetts hóps í 

samfélaginu og þá mismunun sem það verður fyrir. Næst verður fjallað um mikilvægi þess að 

geta deilt sögu sinni og stýra orðræðunni um eigin málefni ásamt skaðsemi þess að verða 

fyrir þöggun. Aðferðum stafrænnar sögugerðar verður svo lýst í stutt máli ásamt því hvernig 

þær hafa verið hagnýttar. Velt verður upp hvort stafrænar sögur geti gagnast jaðarsettum 

hópum, þá sérstaklega fólki með þroskahömlun, og fólki sem vinnur með þeim. Að lokum er 

varpað ljósi á tilraunaverkefni á vegum Erasmus+ þar sem fólk með þroskahömlun tók þátt í 

vinnustofu til að skapa sínar eigin stafrænu sögur. Tekið skal fram að annar höfundur var 

þátttakandi í verkefninu sem lýst verður hér á eftir. Höfundur var ekki viðriðinn í hlutverki 

rannsakanda eða annars ábyrgðaraðila og ætti því ekki að eiga hagsmuna að gæta varðandi 

lýsingu á verkefninu eða útkomu þess. 
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2 Fatlað fólk 

Í þessum kafla verður fjallað um þau sjónarhorn sem hafa verið ríkjandi á fötlun í gegnum 

tíðina og leitast verður eftir að skýra út muninn á þeim. Þá verða hugtökin valdefling og 

sjálfstætt líf tekin fyrir ásamt því að komið verður inn á fatlað fólk sem jaðarsettan hóp. Að 

lokum verður fjallað um mismunun og hvernig einstaklingar geta upplifað margþætta 

mismunun. 

2.1 Ólík sjónarhorn á fötlun 

Ríkjandi hugmyndir um fötlun, sem hafa verið við lýði hér á landi fram undir síðustu áratugi, 

og hafa sett sem mest mark á aðbúnað fatlaðs fólks eru innan fræðanna skilgreindar sem 

læknisfræðilegt sjónarhorn. Samkvæmt læknisfræðilega sjónarhorninu er litið á fötlun sem 

eiginleika einstaklingsins. Einstaklingur er með einhvers konar skerðingu (meðfædda eða 

áunna) sem hamlar honum frá fullri þátttöku í samfélaginu. Læknisfræðilega sjónarhornið 

leggur áherslu á að laga þurfi einstaklinginn svo hann passi sem best að því samfélagi sem 

við ófatlaða fólkið höfum byggt okkur (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og 

Kristín Björnsdóttir, 2013). Áhrifa þessa sjónarhorns má glöggt gæta í hvernig meðhöndlun 

fatlað fólk hefur þurft að þola í gegnum árin. Litið var á fatlað fólk sem veikt, byrði á sam-

félaginu og það útskúfað og lokað inni á sólarhringsstofnunum sjálfum sér og öðrum til 

verndar.  

Upp úr miðbiki 20. aldar fór að bæra á mótvægi við læknisfræðilega sjónarhornið með 

svokölluðum félagslegum sjónarhornum á fötlun. Til eru mörg félagsleg sjónarhorn á fötlun 

en þau eiga það flest sameiginlegt að telja orsakir fötlunar vera samfélagslegar frekar en 

einstaklingsbundnar, eða í það minnsta samspil þar á milli. Þótt einstaklingur hafi einhverja 

líkamlega eða andlega skerðingu þá sé það uppbygging samfélagsins okkar sem hamlar 

einstaklingnum og hefur fatlandi áhrif á líf hans (Hanna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 2013). Það 

félagslega sjónarhorn sem hefur haft sem sterkust áhrif hér á landi er norræni tengsla-

skilningurinn. Samkvæmt norræna tengslaskilningnum verður fötlun til þegar misræmi er á 

milli hæfni einstaklings og krafna samfélagsins. Þar af leiðir að fötlun er aðstæðubundin þar 

sem að kröfur samfélagsins eru mismunandi eftir aðstæðum (Hanna Björg Sigurjónsdóttir 

o.fl., 2013). Félagsleg sjónarhorn leggja því áherslu á að samfélagið þurfi að aðlagast fötluðu 

fólki svo það sé öllum opið og aðgengilegt. 

Út frá félagslegum sjónarhornum á fötlun þróuðust ýmsar róttækari hugmyndir um 

aðstæður fatlaðs fólks og réttindi þess. Hugmyndir á borð við eðlilegt líf (e. normalisation) 
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bárust hingað frá nágrannaþjóðum okkar, en þar er áhersla lögð á að fatlaðir einstaklingar 

fái að upplifa eins eðlilegan dagshrynjanda og mögulegt er og taki virkan þátt í samfélaginu. 

Eins og hjá öllum öðrum þá eigi heimili, skóli, vinna og tómstundastarf að vera aðskildir 

þættir lífsins (Mallett og Runswick-Cole, 2014). Nýrri hugmyndir um valdeflingu og sjálfstætt 

líf ná enn lengra. Þar er gengið út frá því að fatlaði einstaklingurinn eigi að vera stjórnandinn 

í sínu eigin lífi, hafi vald til að taka eigin ákvarðanir og fái greiðan aðgang að þeim upp-

lýsingum sem hann þarf til að taka meðvitaða ákvörðun. Fatlað fólk á að fá að vera gerendur 

í eigin lífi og fá að upplifa sína eigin sigra og mistök (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). 

Kjarninn í hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf beinist að sjálfsákvörðunarrétti einstaklingsins 

og jöfnum tækifærum og byggist á því að geta valið hvernig stuðning maður fær, frá 

hverjum, hvar og hvenær. Valdið færist þannig frá fagfólkinu til einstaklinganna sjálfra 

(Evans, 2001). 

2.2 Sjálfstætt líf og valdefling 

Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf snýst ekki um það að einstaklingurinn geti gert allt sjálfur 

án allrar aðstoðar heldur að hann hafi völdin til að taka ákvarðanir og stýri þjónustunni sem í 

kringum hann er. Með hugmyndafræðinni um sjálfstætt líf er verið að bjóða einstaklingum 

upp á val og að gefa fólki kost á því að geta lifað því lífi sem hver og einn einstaklingur kýs 

sér. Val um búsetu, bæði hvar og með hverjum einstaklingurinn býr, sem og frelsi til að velja 

sér atvinnu og skóla eftir eigin þörfum og óskum eru lykilþættir í sjálfstæðu lífi (Independent 

Living Institute, e.d.).  

Hugtakinu valdefling hefur verið fleygt víða fram síðustu áratugi og hefur það verið 

notað í tengslum við velferðarmál, stjórnmál og í viðskiptalífinu svo að dæmi séu tekin. Á 10. 

áratug síðustu aldar náði hugtakið fótfestu við alls kyns baráttumál til dæmis jafnrétti 

kynjanna og baráttunni gegn fátækt. Valdefling er nú orðin allsráðandi í orðræðu um hin 

ýmsu baráttumál. Það var fyrst í kringum 1970 sem bera fór á hugtakinu hjá hópi fólks sem 

starfaði við velferðarþjónustu og innan félagsvísinda. Hugtakið fór þá að vera áberandi 

meðal efnis sem sneri að fólki í minnihluta- og jaðarsettum hópum á borð við fólk sem er 

dökkt á hörund, samkynhneigt eða fatlað. Það er ekki nóg að lifa við fjárhagslegt sjálfstæði 

og að grunnþörfum fólks sé fullnægt heldur hafa femínistar bent á að leggjast þurfi í rót-

tækari breytingar til að stuðla að meiri jöfnuði og koma í veg fyrir að einn hópur upphefji sig 

á kostnað annarra í samfélaginu. Þrátt fyrir að femínískar rannsóknir einblíni meira á 

kvenfólk þá er einnig tekið fram að valdefling sé mikilvæg fyrir öll kyn (Calvès, 2009). 

Valdefling snýst um að flytja valdið frá stofnunum og kerfum yfir á einstaklinga. Í stað þess 

að hafa vald yfir einhverjum eða að einhver hafi vald yfir manni sjálfum þá snýst valdefling 
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um að hafa valdið til að framkvæma og ákveða fyrir sig sjálfur og að hafa til þess sjálfstraust 

til þess að virkja valdið sem býr innra með manni. Það er ákveðið valdaójafnvægi í heiminum 

sem þarf að reyna að jafna út eftir bestu getu (Calvès, 2009). Með valdeflingu gefst jaðar-

settum hópum og öðrum hópum sem búið hafa við kúgun tækifæri til að taka valdið til sín. 

Eitt af því sem ófatlað fólk getur gert til þess að ýta undir valdeflingu meðal fatlaðs fólks er 

að hvetja það áfram til að taka sínar eigin ákvarðanir. Lengi vel hefur fatlað fólk þurft að þola 

forræðishyggju af hálfu samfélagsins og hefur ekki fengið að stjórna sínu eigin lífi. Til að 

stuðla að valdeflingu fatlaðs fólks þurfa fatlaðir og ófatlaðir að leita saman leiða til að 

umbreyta umheiminum sem umlykur þá (Calvès, 2009).  

Segja mætti að í mörgum tilfellum hafi fatlað fólk í raun verið farþegar í eigin lífi. Hanna 

Björg Sigurjónsdóttir (2006) bendir á að samskipti þar sem valdefling er höfð að leiðarljósi 

stuðli meðal annars að auknu sjálfstrausti, bættri sjálfsmynd og ýti undir að fólk hafi aukið 

vald yfir sínu lífi. Þegar við tölum um valdeflingu erum við að tala um að stuðla að sjálfs-

ákvörðunarrétti fólks sem síðan leiðir af sér aukin lífsgæði. Í rauninni snýst valdefling um að 

hvetja fólk og styðja það til þess að nýta sér mannréttindi sín. Valdefling snýst um að koma 

fólki, sem þarf á einhvers konar aðstoð eða stuðningi á að halda í lífinu, í skilning um að það 

hafi rétt á að tjá sig um hluti sem snúa að þeirra eigin lífi (Hlutverkasetur, 2017). Með 

valdeflingu og sjálfstæðu lífi erum við að bera virðingu fyrir tilverurétti fólks og þar með 

reyna koma í veg fyrir að einstaklingurinn upplifi sig valdalausan. Hins vegar er það oft 

þannig að fagfólk hefur ákveðna forræðishyggju að leiðarljósi í sinni vinnu, sem getur þó 

verið vel meint, en valdeflingin snýst um að fólk hafi meiri stjórn á sínu lífi (Chamberlin, 

2013). Þó er vert að taka það fram að það sem er vel meinandi getur hreinlega verið 

skaðlegt.  

2.3 Fatlað fólk sem jaðarsettur hópur 

2.3.1 Jaðarsetning 

Jaðarsetning vísar í þá veiku félagslegu stöðu ákveðinna hópa sem stafar af því að hópurinn 

er talinn vera minna virði en aðrir hópar samfélagsins. Hópnum er því ýtt á jaðar samfélags-

ins þar sem aðgangur einstaklinga innan hópsins að gæðum og völdum er takmarkaður. 

Jaðarsetning tengist oft stéttarstöðu, uppruna, trú, menntun, kynverund eða fjárhag. Meðal 

þeirra sem eiga það á hættu að verða jaðarsettir eru eldri borgarar, einstæðir foreldrar, 

hinsegin fólk og fatlað fólk. Þau gæði sem jaðarsettir hópar fara á mis við geta verið allt frá 

atvinnu og viðunandi húsnæði til lagalegs jafnréttis og mannlegrar virðingar (Sen, 2000). 

Jaðarsetning einstaklings er ekki sjálfgefið einkenni hans heldur er hún ferli sem orsakast af 

tengslum einstaklingins við samfélagið og þau kerfi sem því tilheyra. Hjá jaðarsettum 
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einstaklingum einkennast þessi tengsl m.a. af fordómum, lágum væntingum og stimplun 

(Ward, 2009). Jaðarsetning felur því í sér að félags- og borgaraleg réttindi einstaklinga eru 

virt að vettugi og leiðir þannig til skertra lífsgæða. (Byrne, 2005). 

Félagsleg einangrun kallast það þegar fólk hefur skert eða takmörkuð tengsl við þætti 

samfélagsins sem öllum ættu að vera aðgengilegir. Félagsleg einangrun getur hent alla en 

samt sem áður eru vissir hópar berskjaldaðri fyrir því að verða félagslega einangraðir en 

aðrir. Þessir hópar eru oftar en ekki jaðarsettir hópar á borð við tekjulágt fólk, fólk af 

ákveðnum kynþáttum, kyni, aldri og fatlað fólk svo dæmi séu tekin. Guðrún V. Stefánsdóttir 

(2010) bendir á þá sorglegu staðreynd að fatlað fólk sé sá hópur sem hefur í gegnum tíðina 

líklegast búið við hve mesta félagslegu einangrun. Þessi hópur hefur í áranna rás mátt þola 

neikvæð viðhorf í sinn garð frá samfélaginu sem hefur leitt til þess að það einangrist og 

hefur þar með ekki sömu tækifæri og aðrir til þátttöku innan samfélagsins (Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2010). Félagsleg einangrun getur haft áhrif á sjálfstjórn og getur jafnvel orðið 

til þess að fólk verði árásagjarnt og er líklegra til að skaða sig. Fólk sem upplifir félagslega 

einangrun til lengri tíma virðist einnig ekki hugsa um afleiðingar gjörða sinna og hugsar síður 

út í framtíðina (Baumeister, DeWall og Ciarocco, 2005). 

Hér áður fyrr var litið á fötlun sem persónulegan harmleik og fatlað fólk álitið 

fórnarlömb og jafnvel byrði á samfélaginu. Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf byrjaði að 

mótast í Bandaríkjunum á 8. áratug síðustu aldar. Fatlað fólk var búið að fá nóg af því að 

vera staðsett á jaðrinum, þreytt á því að þjónustan og ákvarðanir sem teknar voru í 

tengslum við þeirra líf væri undir stjórn ófatlaðs fólks og að forræðishyggja og læknis-

fræðileg sjónarhorn er snúa að fötlun væru í fararbroddi. Þess vegna ákvað fatlað fólk að nú 

væri nóg komið og ákvað að taka völdin í sínar hendur. Þau sem börðust fyrir þessum 

málstað voru sammála um að allt fatlað fólk ætti að vera jafnt óháð skerðingu og hafa jafnan 

rétt á að stjórna og hafa vald yfir sínu eigin lífi (Barnes og Mercer, 2005). Þjónusta og viðmót 

til fatlaðs fólks í gegnum tíðina hefur yfirleitt verið afleiðing þeirra viðhorfa sem hafa 

viðgengist í samfélaginu frá upphafi. Guðrún V. Stefánsdóttir (2010) nefnir að reynsla 

fatlaðra barna áður fyrr hafi gjarnan verið frábrugðin reynslu ófatlaðra jafnaldra þeirra og 

nefnir hún að fötluð börn hefðu mátt þola stofnanavist og fengu ekki sömu tækifæri í 

skólakerfinu. Þegar kemur að jaðarsettum hópum þá þarf fólk í forréttindastöðum að geta 

sett sig inn í aðstæður fólks í stað þess að gera ráð fyrir því að aðrir setji sig inn í þeirra 

aðstæður. Fólk sem tilheyrir jaðarsettum hópum á oft og tíðum erfitt með að stíga fram og 

leita til fólks og þess vegna þarf fólk innan samfélagsins að hafa það hugfast að það gæti 

þurft að aðstoða jaðarsett fólk við að taka fyrsta skrefið í því að tjá sig og þar með stuðla að 

því að þau fá tækifæri til þess að láta rödd sína heyrast (Lister, 2007).  
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Þegar fólk tilheyrir jaðarsettum hópi er tilhneiging til þess að setja alla undir sama 

hattinn. Þetta getur bæði átt sér stað vegna beinna fordóma og líka óbeint vegna eðlis 

umræðunnar. Til dæmis er oft rætt um „málefni fatlaðs fólks“ eins og sá hópur sé einsleitari 

en aðrir. Afeinstaklingun (e. deindividuation) á sér stað þegar að einstaklingur er aðallega 

álitinn í samhengi við hóp sem hann er talinn tilheyra frekar en frá einstaklingsbundnum 

þáttum hans. Allt sem talið er einkenna hópinn verður því talið einkenna einstaklinginn og 

lítið sem ekkert annað. Haslam (2006) telur að það að sjá einhvern aðeins sem hluta af heild 

frekar en sem einstakling geti verið undanfari afmennskunnar (e. dehumanization). 

Afeinstaklingun felur í sér staðalímyndir og fordóma en afmennskun opnar dyrnar fyrir mun 

alvarlegri og grófari mismunun þar sem litið er á einstaklinginn sem óæðri en manneskju og 

eigi því ekki einu sinni tilkall til almennra mannréttinda (Bell og Khoury, 2011). Bogdan og 

Taylor (1989) halda því fram að til þess að koma í veg fyrir að afeinstaklinga og afmennska 

fatlað fólk þá sé nauðsynlegt að hugsa um og sjá það sem skýra einstaklinga með persónuleg 

einkenni sem eigi í gagnkvæmum samskiptum við umhverfi sitt. Þetta hugarfar sé 

grundvöllur þess að telja aðra manneskju vera fullgildan og einstakan einstakling. 

2.3.2 Mismunun 

Ableismi  er hugtak sem svipar til rasisma (Keller og Galgay, 2010) og hefur stundum verið 

íslenskað sem hæfishroki (Kristín Björnsdóttir og Kristín Stella L‘orange, 2014). Ableismi vísar 

í þá fordóma og mismunun sem fólk upplifir á grundvelli líkamlegs og/eða andlegs atgervis 

(Campbell, 2009). Ableismi er mjög rótgróinn og má finna fyrir áhrifum hans víða í 

samfélaginu (Keller og Galgay, 2010). Það sem einkennir ableisma eru þær hugmyndir að 

fatlaðir séu gallaðir eða annars flokks. Aðlaga þurfi fatlaða að samfélaginu með ýmis konar 

hæfingu og sérúrræðum einungis til þess að þóknast ófötluðu samfélagi. Annað sem 

einkennir ableisma er að fatlað fólk er ekki álitið eðlilegur partur af samfélaginu og gert er 

ráð fyrir því að það geti minna en aðrir, séu ekki góðir foreldrar, makar eða vinnuafl (Embla 

Guðrúnar Ágústsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2014). Viðhorf á borð við þau sem felast í 

ableisma eru oft lituð af ótta og misskilningi. Þessi smán sem fólk þarf að þola er talin vera 

ein af stærstu hindrunum fólks í að geta lifað eðlilegu lífi. Þessi smán er oftar en ekki 

afleiðing vanþekkingar, neikvæðra viðhorfa og tilhneigingu fólks til þess að útiloka þá sem 

eru öðruvísi en þeir sjálfir. Þessi smán leiðir síðan yfirleitt af sér neikvæðar staðalímyndir og 

getur leitt til þess að jaðarsett fólk fer að trúa þessu um sig og fer þar með að hátta sínu lífi 

eftir þessum stimpli. Það fer jafnvel að ásaka sjálft sig sem hefur í för með sér lakara 

sjálfstraust og hefur þar með neikvæð áhrif á lífsgæði fólks. Þetta getur leitt til þess að fólk 

einangrist og hefur ekki sömu tækifæri og aðrir til samfélagsþátttöku þar sem að þessir 

fordómar mynda ósýnilega veggi og hindranir (Baffoe, 2013). Campbell (2009) telur að þessi 
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innbyrðing ableisma feli í sér tvo meginþætti. Í fyrsta lagi sé fatlað fólk sem hópur 

sundraðari en aðrir jaðarsettir hópar. Fatlað fólk hefur stöðu sinnar vegna haft færri 

tækifæri til þess að mynda með sér sameiginlega menningu og skortir því oft stuðning 

jafningja og fyrirmyndir. Í öðru lagi reynir fólk að passa inn í ríkjandi viðmið samfélagsins 

með því að upphefja sjálft sig á kostnað annarra og reyna að birtast öðrum sem ófatlað.  

Konur sem tilheyra jaðarsettum hópum eiga ýmislegt sameiginlegt og sem dæmi má 

nefna að þær hafa upplifað útilokun í gegnum tíðina. Svo virðist vera að þegar þær stíga 

fram til að segja sögu sína að þá mæti þær miklu mótlæti (Freyja Haraldsdóttir, 2018). Á 9. 

áratug síðustu aldar mátti sjá aukningu í skrifum fatlaðra kvenna þar sem þær voru að segja 

frá sinni lífsreynslu. Þær bentu á að ekki væri hægt að setja fatlaðar konur og fatlaða karla í 

sama flokk þar sem að upplifun kynjanna væri í eðli sínu frábrugðin og það væri engin 

undantekning þegar kæmi að fötluðum konum og fötluðum körlum. Þær vildu með þessu 

vinna bug á þeim staðalímyndum sem ríktu í samfélaginu. Þær voru oft álitnar barnalegar, 

hjálparvana og séðar sem fórnarlömb. Þetta hafði í för með sér að ófatlaðir femínistar sögðu 

skilið við fatlaða femínista þar sem þeim fannst fötluðu femínistarnar veikja málstaðinn (Bê, 

2012).  

2.3.2.1 Margþætt mismunun 

Fatlað fólk er ekki fatlað í tómarúmi heldur er það oft einnig börn, konur, hinsegin, af erlend-

um uppruna og svo framvegis. Því er mikilvægt að sjá fatlað fólk sem manneskjur sem upp-

lifa heiminn á einstakan hátt á grundvelli ýmissa félagslegra þátta sem margir hverjir eru á 

lítilli sem engri stjórn þeirra. Þó að fatlað fólk geti átt margt sameiginlegt þá getur upplifun 

þess af samfélaginu og meðferð þess af hálfu kerfisins verið mjög ólík vegna áhrifa mis-

mununar. Crenshaw (1989) heldur því fram að mikilvægt sé að taka til greina alla þá þætti 

sem fólki er mismunað fyrir þegar að samfélagsleg staða þess er metin. Í umfjöllun sinni um 

veruleika svartra kvenna í Bandaríkjunum notaði Crenshaw hugtakið samtvinnun (e. 

intersectionality) til að lýsa samvirkniáhrifum þess að verða fyrir margþættri mismunun. Hún 

benti á að í samfélaginu sé til staðar kynjamisrétti og kynþáttafordómar sem tvinnast saman 

og hafa áhrif á daglegt líf og reynslu svartra kvenna. Samkvæmt henni þá býr fólk sem til-

heyrir fleiri en einum jaðarhópi við mismunun sem er allt annars eðlis en ætla mætti með 

því að einfaldlega leggja saman þá mismunun sem hvor jaðarhópurinn verður fyrir. Svartar 

konur upplifa því mismunun sem ekki er einfaldlega hægt að lýsa sem kynþáttafordómar að 

auki kynjamisréttis. Þar af leiðir að margþætt mismunun getur leitt til margs konar sam-

tvinnunar í lífi fatlaðs fólks því fatlað fólk tilheyrir oft fleiri en einum jaðarsettum hópi. 

Fötluð kona sem er hinsegin tilheyrir til dæmis þremur jaðarsettum hópum og fatlaður 

einstæður faðir tilheyrir tveimur. Sú mismunun sem þessir aðilar upplifa af hálfu samfélags-
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ins verkar saman á svo margslunginn hátt að erfitt getur verið að gera sér grein fyrir 

áhrifunum. Dæmi um hvernig samtvinnun margþættrar mismununar hefur óvænt áhrif í lífi 

svartra kvenna er hvernig umfjöllun um ofbeldi lögreglunnar í Bandaríkjunum í garð þeirra 

hefur verið háttað. Þar sem að upp á síðkastið hefur ofbeldi lögreglunnar í Bandaríkjunum í 

garð svarts fólks verið mikið hitamál og að sama skapi er ofbeldi gegn konum mikið hitamál 

þá mætti áætla að ofbeldi lögreglunnar í garð svartra kvenna væri einnig mikið hitamál. 

Staðreyndin er þó allt önnur því lítil sem engin umfjöllun hefur verið um þær svörtu konur 

sem hafa orðið fyrir ofbeldi og jafnvel látið lífið af höndum lögreglunnar (Crenshaw, 2016). 

Þversagnarkennd áhrif samtvinnunar sem þessi sýna vel hversu mikilvægt það er að vera 

meðvitaður um margþætta mismunun og áhrif hennar. 

Annar hópur sem verður oft fyrir barðinu á margþættri mismunun er fatlað hinsegin 

fólk. Til þess að skilja þær áskoranir sem fatlað hinsegin fólk mætir í daglegu lífi er mikilvægt 

að sjá það ekki bara sem fatlað fólk eða bara sem hinsegin fólk heldur þarf að sjá það sem 

manneskjur sem eru hinsegin og fatlaðar á sama tíma. Gagnkynhneigðarhyggja (e. 

heterosexism) svipar til ableisma á þann hátt að í henni felst það hugarfar að það sem telst 

ekki til hins gagnkynhneigða norms sé minna virði. Gagnkynhneigðarhyggja einkennist af 

þeirri heimssýn að allir séu og eiga að vera gagnkynhneigðir og sískynja (e. cisgendered) og 

þeir sem ekki falla undir það séu afbrigðilegir. Sjálfsagt teljist að hinsegin fólk sé sett skörinni 

lægra bæði hvað varðar samfélagslega stöðu og réttindi og að það verði fyrir kerfisbundinni 

andúð (Pharr, 2000) Síshyggja er skylt hugtak sem lýsir álíka mismunun í garð trans og 

kynsegins fólk (Dargie, Blair, Pukall og Coyle 2014). Fatlað hinsegin fólk er jaðarhópur innan 

jaðarhóps. Aðilar í slíkri stöðu eiga ekki einungis á hættu að verða fyrir mismunun frá 

samfélaginu í heild heldur geta þeir einnig orðið fyrir útskúfun frá sínum eigin samfélögum. 

Á meðan að hinsegin fatlað fólk upplifir margþætta mismunun frá samfélaginu í heild þá þarf 

það líka að óttast mismunun úr eigin röðum. Það er að segja að hinsegin fatlað fólk getur 

orðið fyrir fötlunarfordómum frá hinsegin samfélaginu og að sama skapi upplifað mismunun 

vegna kynhneigðar eða kynvitundar frá öðru fötluðu fólki (Blyth, 2000). Þetta leiðir til þess 

að fatlað hinsegin fólk getur átt erfiðara með að finna sér örugg svæði því innan um fatlað 

fólk sker það sig úr sem hinsegin og innan um hinsegin fólk sker það sig úr sem fatlað (Clarke 

og Peel, 2007). Hinsegin fólk með þroskahömlun er sérstaklega líklegt til þess að einangrast 

og nær sjaldnar en annað hinsegin fólk að eignast nána vini (Bayley, 1997). Kynverund 

fatlaðs fólks hefur alltaf verið umdeilt mál, þá sérstaklega varðandi fólk með þroskahömlun. 

Kynferðisleg hegðun þessa hóps hefur almennt séð ekki verið talin félagslega ásættanleg og 

hefur yfirleitt verið meðhöndluð sem vandamál sem þarf að leysa frekar en raunverulegar 

langanir og hvatir einstaklinga (Noonan og Gomez, 2011). Samkvæmt mörgum 
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siðferðisreglum skal kynlíf einungis stundað til getnaðar, en slíkt hugarfar hafnar bæði 

kynverund hinsegin fólks og fatlaðs fólks. Kynlíf hinsegin fólks getur eðli síns vegna í mörgum 

tilfellum ekki leitt til getnaðar. Fatlað fólk hefur lengi vel verið álitið ógn við genamengi 

mannsins og því eigi að grípa til aðgerða til þess að koma í veg fyrir fjölgun þess (Block, 

2000). Enn er nokkur stuðningur við þvingaðar ófrjósemisaðgerðir á fötluðu fólki þó þær hafi 

verið bannaðar í mörgum löndum (Aunos og Feldman, 2002). Staðalímyndir um kynverund 

fólks með þroskahömlun hafa verið svolítið þversagnarkenndar þar sem því er ýmist lýst sem 

kynlausum verum eða einstaklingum sem ekki treystandi til að hafa hemil á kynhvötum 

sínum (Kristín Björnsdóttir, 2011). Vegna skorts á skilningi varðandi kynverund fólks með 

þroskahömlun hefur stefnan yfirleitt verið að bægja því algerlega frá kynlífi. Ungmenni með 

þroskahömlun hafa oft skert sjálfræði í að uppgötva kynverund sína þar sem að þeim sem 

koma að því að þjónusta einstaklinginn finnst oft óþægilegt að vera upplýst um kynhegðun 

og kynhneigð hans. Ef fatlað fólk fær ekki að vera álitið sem kynverur er ólíklegt að fólk sé 

tilbúið að líta á það sem einstakling utan ramma gagnkynhneigðarhyggjunnar en samkvæmt 

Cuskelly og Gilmore (2007) er fólk almennt andvígara því að fólk með þroskahömlun 

skilgreini sig sem samkynhneigt heldur en ófatlað fólk. Trans fólk sem er geðfatlað eða með 

þroskahömlun á meiri hættu á því að kynvitund þess sé dregin í efa vegna fötlunar þeirra. 

Margt fatlað fólk er háð öðrum um klæðaburð og athafnir daglegs lífs og er þar af leiðandi 

háð þessum sömu aðilum um að geta tjáð kyn sitt á þann hátt sem það vill. Almennt er 

gengið út frá því að fólk sé sískynja þar til annað kemur fram. Fötluð manneskja sem á erfitt 

með að tjá sig getur verið algjörlega undir aðstoðarfólki sínu komin varðandi klæðaburð og 

annars konar útvortis kyntjáningu. Sé sú manneskja trans á hún á hættu að gengið sé út frá 

því að hún sé sískynja og verði því sett í hlutverk sem stangast á við kynvitund hennar 

(Equality Network, 2004). 
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3 Sögur 

Í þessum kafla verður fjallað um sögur og mikilvægi þess að geta sagt sögu sína. Hugtakið 

þöggun verður útskýrt og afleiðingar þöggunar verða kynntar. Að lokum verður komið inn á 

hvernig internetið hefur nýst fólki í nútíma samfélagi við að koma sér og sínum sögum á 

framfæri. 

3.1 Mikilvægi þess að geta sagt sögu sína 

Það að hafa þörf fyrir að tjá sig og segja sögu sína er alþjóðlegt fyrirbrigði og einn af þeim 

hlutum sem við eigum öll sameiginlegt. Það er okkur eðlislægt að segja frá atburðum úr 

okkar lífi. Ástæðurnar geta verið af ýmsum toga en yfirleitt erum við að reyna miðla 

einhverju, koma hugsunum okkar í orð, réttlæta gjörðir okkar eða að ná fram skilningi á það 

sem á daga okkar hefur drifið. Segja má að við höfum alltaf búið yfir þessari þörf fyrir að 

segja okkar sögu og sést það meðal annars á málverkum hellisbúa. Draga má þá ályktun að 

þessi löngun okkar að segja frá sé ævaforn og benda má á að hún sé eldri en tungumálið þar 

sem maðurinn hafi notast við myndir til að segja sögur sínar áður en hann gat komið þeim í 

orð (Harber og Cohen, 2005).  

Jaðarsettir hópar hafa nýtt sér frásagnir meðal annars til þess að takast á við erfiðleika, 

miðla tilfinningum sínum og einnig nýta þeir frásagnir sem tæki til valdeflingar og réttinda-

baráttu. Sögur geta vakið athygli á stöðu hópsins, gefið honum andlit og mannvætt hann 

(Lambert og Hessler, 2018). Frásagnir hafa verið notaðar til að komast yfir einhvern vanda 

en einnig til að átta sig á stöðu sinni í lífinu og fá skýrari mynd á hlutina. Oft er einnig 

auðveldara fyrir sögumanninn að fá svör með því að setja hlutina í söguform fremur en að 

varpa fram beinum spurningum og ætlast til að fá bein svör við þeim (Holloway og 

Freshwater, 2007). Mannfræðingurinn Karen Brodkin (2007) segir að getan til þess að stýra 

umræðunni um eigin lífssögu sé nauðsynleg til þess að vera áhrifavaldur á þá þætti sem 

umvefja líf manns. Þegar einstaklingur skapar frásögn þá sé hann að nýta sér sitt persónu-

lega umboð til að taka þátt í og hafa áhrif á samfélagið. Með því að túlka atburðarrásina í 

kringum sig sjálfur verður einstaklingurinn virkur þátttakandi í uppbyggingu heimsmyndar-

innar. Persónulegar frásagnir hafa svo þau áhrif að hvetja aðra til dáða sem annars hefðu 

þagað. Femínistahreyfingar sjöunda áratugarins hafi til að mynda sprottið út frá deildum 

sögum kvenna sem vildu taka umræðuna í eigin hendur (Brodkin, 2007).  

Það er gott fyrir fólk að geta tjáð sig þar sem það getur verið ákveðin leið til að komast í 

gegnum erfiðleika í lífinu. Það þykir mjög eðlilegt að deila af sér með öðrum ef fólk er að 
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ganga í gegnum erfiða hluti og líður illa. Það að tjá sig um erfiða lífsreynslu getur verið leið til 

að nálgast stuðning frá öðrum og að sama skapi vera fyrirmynd fyrir aðra í svipaðri stöðu. 

Það að geta komið tilfinningum sínum í orð gefur okkur ákveðið innsæi og fær okkur til að 

takast á við erfiðleika sem að okkur steðja. Það stuðlar einnig að sjálfsstyrkingu hjá okkur. 

Það að koma tilfinningum og hugsunum frá sér, hvort sem það er í orði eða á blaði, hjálpar 

okkur að takast á við hluti og veitir okkur ákveðna lokun á erfið mál eða erfiða lífsreynslu. 

Það má því segja að það hjálpi fólki í gegnum erfiða tíma að geta sagt sögu sína (Harber og 

Cohen, 2005). Sem dæmi má nefna að afbrotamenn sem eru í yfirheyrslu hafa tjáð þeim sem 

yfirheyrir sig hversu gott það sé að geta sagt frá. Þeir nái þannig að létta af sér og fái þar 

með ákveðna lokun á mistökin sem þeir eru sekir um (Harber og Cohen, 2005).  

Það að heyra sögur annarra getur haft það í för með sér að við öðlumst aukinn skilning 

og innsýn í mál sem við höfum ekki endilega upplifað sjálf. Sögur fólks eru því bæði sögu-

manni og hlustendum til hagsbóta þar sem að sögumaðurinn fær stuðning og aukna innsýn 

við það að segja sína sögu og hlustandinn lærir af því að hlusta. Guðrún V. Stefánsdóttir 

(2008) talar um að mikilvægt sé fyrir fatlað fólk að eiga sér rödd í samfélaginu til þess að 

öðlast viðurkenningu innan samfélagsins. Það að hafa rödd og fá tækifæri til að segja sögu 

sína getur einnig reynst fötluðu fólki sem ákveðið verkfæri í baráttu sinni gegn misrétti og 

slæmum viðhorfum í sinn garð og þar með barist gegn áhrifum stimplunar og afmáð þá 

stimpla sem þeim hafa verið gefnir (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). Sögumaðurinn getur þá 

farið að vinna úr sínum áföllum þegar svo ber undir og hlustandinn aflar sér nýrrar þekkingar 

sem stuðlar að meiri víðsýni (Harber og Cohen, 2005). Síðan er hinn póllinn á þessu sem er 

að geta deilt ánægjulegri lífsreynslu með öðrum. Ef fólk hefur fengið góðar fréttir eða lent í 

einhverju skemmtilegu þá þykir það sjálfsagt mál að deila því með þeim sem næst manni 

standa. Hlustandi samgleðst og sögumaður upplifir stuðning og viðurkenningu fyrir. Þegar 

einstaklingur deilir sögu sinni verða áhrifin þau að gagnkvæm virðing myndast á milli þess 

sem deilir sögunni og þeim sem hlustar. Þar sem fólk kemur þarna saman á jafningjagrund-

velli getur það komið í veg fyrir þá óvissu sem getur skapast varðandi hver sé með valdið í 

aðstæðunum. Með þessu eru þeir sem eru þátttakendur í sögunni, bæði sögumaður og 

hlustandi, að fá að skyggnast inn í líf hvors annars og ná þannig að mynda tengsl og byggja 

upp traust sín á milli (Heliker, 2009). Þrátt fyrir að við getum ekki verið viss hvort að sögu-

maðurinn sé að segja alla söguna sem liggur á bakvið og hversu mikil sannindi er að finna í 

sögunni, þá hefur það samt sem áður reynst fólki gagnlegt að segja sína sögu og getur orðið 

til þess að fólk fer að opna sig enn meira og verður öruggara með sig þegar kemur að 

sagnaflutningi (Rose og Granger, 2013). 
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Í rannsókn sem McDonald, Kidney og Patka (2013) gerðu um mikilvægi þess að hafa 

rödd og geta fengið að nýta sér hana kom í ljós að þátttakendurnir höfðu áhuga á að taka 

þátt í slíkum rannsóknum til að miðla reynslu sinni til annarra í þeirri von að aðrir, þar með 

talið rannsakendur, myndu fá tækifæri að skyggnast inn í heim þeirra sem eiga erfitt með að 

láta í sér heyra. Þetta gerðu þeir í þeirri von að bæta hag fatlaðs fólks. Allir hafa eitthvað að 

segja en það er þó mismunandi eftir hverjum og einum hvernig gengur að nota röddina og 

koma sögum sínum til skila. Einnig höfum við öll misjöfn tækifæri og því þarf að gæta þess 

að skapa grundvöll fyrir því að allir geti sagt sögu sína og látið í sér heyra. 

3.2 Þöggun 

Segja má að þöggun sé ákveðin tegund ofbeldis. Þöggun getur átt sér stað í eitt afmarkað 

skipti í einhverjum aðstæðum og þá jafnvel ómeðvitað. Hins vegar getur þöggun einnig verið 

eitthvað sem á sér ítrekað stað og er hún þá meðvituð. Þegar sú er raunin er verið að taka 

meðvitaða ákvörðun um að hlusta ekki á viðkomandi einstakling eða hóp og það sem hann 

hefur að segja. Þöggun getur aldrei talist góð og hefur alltaf einhverjar afleiðingar í för með 

sér, hvort sem þöggunin hafi verið einangrað atvik eða kerfisbundið ferli. Það getur reynst 

erfitt að sanna að þöggun eigi sér stað í sumum tilfellum sökum þess að ekki eru nein vitni til 

að staðfesta það síðar meir að þöggunin hafi átt sér stað og eðlis hennar vegna eiga þeir sem 

verða fyrir barðinu á þöggun erfitt með að láta í sér heyra (Dotson, 2011). 

Kurtz, Nyberg, Tillaart og Mills (2008) skrifuðu um upplifun frumbyggjakvenna í Kanada á 

heilbrigðisþjónustu þar í landi og þá þöggun sem á sér stað innan veggja hennar. Rannsak-

endurnir komust að því að konurnar mættu oftar en ekki fordómum og að þær upplifðu eins 

og það væri ekki hlustað á þær. Konurnar upplifðu mikla þöggun í þessum efnum. Þær bentu 

jafnframt á það að þegar einstaklingur upplifir þöggun, í þessu tilfelli innan heilbrigðis-

kerfisins, þá er hætta á því að einstaklingurinn fjarlægist samfélagið og verði fyrir vikið enn 

jaðarsettari og upplifi í kjölfarið enn meiri fordóma. Þöggun sem þessi er ekkert annað en 

kerfisbundið ofbeldi og verður til þess að þessar konur veigri sér frá því að leita sér aðstoðar 

sem getur haft í för með sér alvarlegar afleiðingar tengdar heilsu þeirra. Einnig má benda á 

að þessar konur sjá að stórum hluta um heimilishaldið á sínum heimilum og því getur 

hrakandi heilsa þessara kvenna haft mjög truflandi áhrif á heimilishaldið. Ef þessar konur 

ákveða loks að leita sér læknisaðstoðar þá er viðmótið oftast það að læknarnir hlusta ekki á 

þær og segja við þær að þau líkamlegu óþægindi sem þær finni fyrir séu eingöngu í hausnum 

á þeim (Kurtz, Nyberg, Tillaart og Mills, 2008). 

Saga fatlaðs fólks hefur ekki verið álitin merkileg í gegnum tíðina og þess vegna hafa 

sögur fatlaðs fólks ekki fengið að heyrast. Í mörgum samfélögum hefur hún verið álitin 
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svartur blettur og því verið þögguð niður (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2010). Í grein sinni talar 

Guðrún V. Stefánsdóttir (2010) um frásögn konu sem átti bróður sem var með þroska-

hömlun og illa meðferð sem hann mátti þola. Bróðir hennar mátti þola ofbeldi og illa 

meðferð frá einni konu sem var að hugsa um hann og bendir Guðrún á að sögur sem þessar 

hafi yfirleitt verið þaggaðar niður þar sem fólk vildi ekki heyra þetta og viðurkenna að þetta 

væri eitthvað sem viðgengist. Þannig valdi samfélagið hvaða sögur það vildi heyra, eða öllu 

heldur hvaða sögur því hentaði að heyra. Sögur sem voru óþægilegar eða komu sér illa fyrir 

samfélagið voru þaggaðar niður. 

3.3 Internetið nýtt til valdeflingar 

Á síðustu árum hefur það færst í aukana að fólk sé að stíga fram með sögur sínar, jafnvel 

sögur sem hafa legið þungt á viðkomandi í mörg ár eða áratugi. Internetið hefur spilað stórt 

hlutverk í því ferli og hefur fólk bæði verið að skrifa pistla og blogg inn á hinar ýmsu síður og 

ekki síður deilt sögum sínum á samskiptamiðlum á borð við Facebook. Á þennan hátt hefur 

internetið veitt fólki aðgengilegan vettvang til að segja sínar sögur og deila þeim með 

öðrum. Með þessu hefur einnig orðið ákveðin vitundarvakning í samfélaginu um ákveðna 

hluti og má því segja að internetið sem vettvangur til valdeflingar spili þar stóran þátt 

(Orgad, 2005). #MeToo hreyfingin er gott dæmi um þau áhrif sem deiling upplifana fólks á 

internetinu getur haft. Frasinn „me too“ („ég líka“) á rætur að rekja til 2006 þegar að mann-

réttindafrömuðurinn Tarana Burke byrjaði að nota hann í tengslum við kynferðislega áreitni 

(Ohlheiser, 2018). En það var ekki fyrr en árið 2017 sem myllumerkið varð til þegar að 

leikkonan Alyssa Milano hvatti fylgjendur sína á Twitter til að svara tísti sínu með #MeToo ef 

þeir hefðu upplifað kynferðislega áreitni. Myllumerkið fór sem eldur í sinu um internetið og 

leiddi til vitundarvakningar víðsvegar um heim, þar á meðal á Íslandi (Ohlheiser, 2018). 

Mehra, Merkel og Bishop (2004) könnuðu notkun internetsins meðal jaðarsettra hópa 

með það að leiðarljósi að greina hvernig hægt væri að nota internetið til valdeflingar þeirra. 

Einn þátttakandi talaði um það hvernig internetið hefði gagnast honum við að gleyma þeim 

heilsufarslegu kvillum sem höfðu verið að plaga hann. Internetið hefur einnig nýst sem 

vettvangur fyrir hina ýmsu jaðarsettu hópa til að fá að tjá sig og hafa rödd. Internetið gerir 

notendum auðvelt að komast í samband við aðra sem hafa svipaða reynslu og svipaða sögu 

að segja. Fólk getur þannig leitað stuðnings til annarra í svipaðri stöðu sem getur haft hug-

hreystandi áhrif á fólk vitandi það að þau eru ekki ein. Internetið getur einnig reynst sem 

vettvangur til að skipuleggja aðgerðir og koma með tillögur að breytingum (Mehra, Merkel 

og Bishop, 2004).  
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Í BA-verkefni sínu notuðust Birgir Jakob Hansen og Sigríður Lena Sigurbjarnadóttir 

(2017) við internetið sem vettvang til þess að deila lífssögum fatlaðs fólks. Verkefnið byggði 

á verkefninu Humans of New York sem er ljósmyndablogg sem birtir ljósmyndir af fólki af 

götum New York borgar og stutt viðtöl við þau. Birgir og Sigríður yfirfærðu þessa hugmynd 

yfir á heim fatlaðs fólks á Íslandi. Markmið þeirra var að varpa ljósi á daglegt líf fatlaðs fólks 

á Íslandi frá þeirra eigin sjónarhorni. Sögurnar voru allar persónulegar og réðist innihald 

þeirra algjörlega af viðmælendunum. Þessum stiklum úr lífi fólks var ætlað að gefa fólki 

víðtækari sýn á hóp sem oft er álitinn einsleitur í von um að stuðla að vitundarvakningu í 

samfélaginu (Birgir Jakob Hansen og Sigríður Lena Sigurbjarnadóttir, 2017). 
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4 Stafræn sögugerð 

Í þessum kafla verður fjallað um stafræna sögugerð (e. digital storytelling). Farið verður í 

skilgreiningu á aðferðinni og ferlið útskýrt ásamt því að saga stafrænnar sögugerðar verður 

rakin. Skoðuð verður hagnýting stafrænnar sögugerðar meðal annars með tilliti til 

valdeflingar ásamt því að skoðaðar verða rannsóknir er snúa að stafrænni sögugerð og 

hagnýtingu þeirra. 

4.1 Saga stafrænnar sögugerðar 

Stafræn sögugerð kemur í ýmsum formum en í samhengi þessa verks vísar stafræn sögugerð 

í þá aðferðarfræði sem Joe Lambert og félagar þróuðu á tíunda áratug síðustu aldar. Stafræn 

sögugerð á rætur sínar að rekja til félagslegra umbyltinga sem áttu sér stað á sjöunda og 

áttunda áratug síðustu aldar. Aukinn kraftur í réttindabaráttu minnihlutahópa endur-

speglaðist í listasamfélagi Bandaríkjanna þar sem raddir kvenna, svarts fólks og annarra 

jaðarsettra hópa fóru að vera meira áberandi. Listsköpun og tjáning átti ekki lengur einungis 

að vera fyrir ákveðna yfirstétt heldur ætti hún að vera aðgengileg öllum óháð færni og hafði 

listasamfélagið sérstakan áhuga á að koma röddum jaðarsettra einstaklinga upp á yfirborðið. 

Örar tækniframfarir leiddu til nýstárlegra aðferða í listsköpun þar sem að óreyndir aðilar 

gátu auðveldlega farið að tjá sig í gegnum hljóð og mynd. Smám saman fóru skipulagðir 

hópar að myndast í kringum þessa nýju margmiðlunarlist og mynduðu með sér stefnur og 

strauma. Einn þessara hópa var San Francisco Digital Media Center sem var stofnaður af Joe 

Lambert, Dana Atchley og Nina Mullen árið 1994. Hugmyndafræði þeirra byggðist á lista-

verkefni Atchley þar sem hann hafði ferðast um Bandaríkin og safnað sögum frá almúganum 

yfir 20 ára skeið sem hann svo bjó til stutt myndskeið út frá. Áhersla San Francisco Digital 

Media Center var hins vegar sú að vegna aukins aðgengis að stafrænum verkfærum þá gæti 

einstaklingurinn sjálfur verið sinn eigin sögumaður og skapað stafræna sögu frá upphafi til 

enda. Stofnunin óx og þróaði stefnu sína yfir nokkurra ára skeið sem varð svo grundvöllur 

fyrir þeim samfélagsdrifnu vinnustofum sem einkenna aðferðarfræðina í dag. Árið 1998 

færði stofnunin starfsemi sína í Berkeley háskólann sem Center for Digital Storytelling en 

gengur nú í dag undir nafninu StoryCenter. Stofnunin hefur unnið með fjölda samtaka um 

heim allan og hefur þjálfað upp þúsundir leiðbeinendur í aðferðarfræðinni og má því finna 

útibú og afsprengi víðs vegar (Lambert og Hessler, 2018).  
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4.2 Skilgreining á stafrænni sögu 

Í stuttu máli eru stafrænar sögur stutt myndbönd sem innihalda upplestur sögumanns af 

eigin sögu með myndum, myndskeiðum, tónlist og hljóðum henni til stuðnings. Innihald 

frásagnarinnar er undir þátttakendunum sjálfum komið en skilyrði er að sagan komi frá þeim 

sjálfum og snerti þau persónulega. Hugsunin er að sagan sé þannig að sá sem skapaði hana 

sé sá eini sem hefði getað gert þá sögu. Sagan sjálf er meginatriðið og er áhersla á að form 

hennar yfirgnæfi ekki merkingu hennar. Stafrænar sögur veita þannig einstaklingum færi á 

að deila persónulegum upplifunum með öðrum á aðgengilegan hátt á stafrænu formi. Ýmis 

atriði einkenna vel heppnaðar stafrænar sögur. Stafrænum sögum er ætlað að vera upp-

ljóstrandi fyrir sögumanninn þar sem sögumaðurinn fær nýja innsýn eða sjónarhorn á 

viðfangsefni sögunnar. Mikilvægt er að sagan sé sett fram í fyrstu persónu þar sem þær eiga 

að lýsa persónulegri ígrundun eða upplifun af atburði eða röð atburða. Nokkrar vel valdar 

ljósmyndir eru taldar ákjósanlegri heldur en hreyfimyndir við sögugerðina til að skapa 

afslappað andrúmsloft sem bakgrunn fyrir upplestur sögunnar sjálfrar. Góð hljóðrás með vel 

valdri tónlist eða hljóðum getur stutt við frásögnina. Ráðlagt er að sögurnar fari ekki yfir 5 

mínútur og séu helst í kringum 2-3 mínútur. Þetta bæði eykur líkur á að fólk gefi sér tíma í að 

horfa á sögurnar ásamt því að takmarkaður tímarammi þvingar frásagnaraðilann til þess að 

sigta hismið frá kjarnanum og einblína á tilganginn með sögunni. Að þessu sögðu er aðal-

áherslan þó alltaf lögð á ferlið. Sköpun og tjáning einstaklingsins gengur fyrir útgefinni afurð 

(Lambert og Hessler, 2018). 

4.3 Ferlið 

Sögugerðin fer yfirleitt fram sem þriggja daga vinnustofa þar sem sögumennirnir vinna sem 

einstaklingar undir leiðsögn leiðbeinanda en fá einnig stuðning hópsins. Ferlinu við að skapa 

söguna má skipta í sjö þrep: Hugsaðu, finndu, sýndu, sjáðu, heyrðu, skapaðu og deildu 

(Lambert og Hessler, 2018). Sjá viðauka I fyrir ferlið í stuttu máli. 

Fyrstu þrjú þrepin vísa í undirbúningsvinnu handritsgerðarinnar. Í upphafi þarf sögu-

maður að hugsa sig um hvað það sé sem hann vill segja. Það er ekki nóg að hafa bara frá 

einhverju að segja heldur þarf það að hafa einhvern tilgang. Hvers vegna er sagan mikilvæg 

og hvaða merkingu hefur hún fyrir einstaklingnum. Þegar að sögumaðurinn hefur ákveðið 

hver frásögnin muni vera þarf hann að stunda innskoðun til þess að átta sig á því hvaða 

tilfinningar sagan vekur upp innra með honum og hvernig það muni hafa áhrif á fram-

setningu sögunnar. Því næst þarf sögumaðurinn að bera kennsl á hvaða atriði sögunnar hafa 

haft áhrif á hann og leitt til einhverrar breytingar á upplifun eða innsæi, það er að segja hver 

hápunktur sögunnar sé og hvað það sé sem hann vilji sýna fram á með sögugerðinni. Á 
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þessum tímapunkti á sögumaðurinn að vera kominn með nokkuð skýra mynd af því hvað 

hann ætli að fjalla um, hvernig og hver tilgangurinn með því sé. Þátttakendur fá stuðning 

leiðbeinenda og annarra þátttakenda við þetta ferli í gegnum söguhringinn. Söguhringurinn 

er eitt mikilvægasta verkfæri aðferðarinnar en hann er vettvangur fyrir þátttakendur til þess 

að segja sögur og kasta fram hugmyndum sínum að viðfangsefni og fá endurgjöf frá leið-

beinendum og öðrum sögumönnum vinnustofunnar í öruggu rými. Áhersla er lögð á að 

þátttakendur fái svigrúm til að ljúka sínu máli og að þeim sé aðeins svarað með stuðningi og 

uppbyggilegri gagnrýni. Einnig er algengt að þátttakendur geri skapandi æfingar til að koma 

hugmyndafluginu af stað, t.d. teikna mynd af æskuheimili sínu og lýsa því fyrir öðrum 

þátttakendum (Lambert og Hessler, 2018).  

Fjórða og fimmta þrep sögugerðarinnar fela í sér undirbúning fyrir gerð myndbandsins. 

Fyrst þarf sögumaðurinn að sjá fyrir sér söguna myndrænt og finna til það myndefni sem 

hæfir sögunni. Það geta verið myndir frá atburðinum sem sagan fjallar um, af fólkinu sem 

kemur fram í sögunni, teikningar einstaklingsins eða jafnvel myndir sem vekja upp tilfinn-

ingar í takt við frásögnina. Svo þarf að vinna hljóðræna þátt sögunnar, þar á meðal að taka 

upp frásögnina og finna til tónlist og hljóðbrot sem styðja við frásögnina (Lambert og 

Hessler, 2018).  

Á sjötta þrepi sögugerðarinnar tvinnar sögumaðurinn alla hluta frásagnar sinnar saman í 

eina heild. Með einföldum myndbandsvinnsluforritum er hægt að skeyta hljóðrásinni saman 

við myndefnið. Þar gefst sögumanni færi á að setja frásögn sína fram á eins skapandi eða 

einfaldan máta sem honum þykir viðeigandi. Lokaþrep sögugerðarinnar er að deila henni 

með öðrum. Hvort sögunni sé deilt og með hverjum er algjörlega undir sögumanni komið. Í 

flestum tilvikum eru sögurnar skapaðar með ákveðinn markhóp í huga. Fyrir sumum gæti 

það verið frelsandi að deila hluta af sjálfum sér með ókunnugum, aðrir vilja kannski koma 

einhverju á framfæri við þá sem standa þeim nálægt, sumir vilja senda hvetjandi skilaboð til 

jafningja eða jafnvel reyna að hafa áhrif á heiminn með baráttukalli. Algengt er að sögu-

menn setji sögur sínar á myndbandsdeilisíður á borð við YouTube og Vimeo fyrir alla að sjá 

(Lambert og Hessler, 2018).  

Þátttakendur eru leiddir í gegnum öll þrepin af leiðbeinendum og er aðferðin því á færi 

fólks hvort sem það hafi reynslu af frásögnum og myndbandsvinnslu eða sé algjörir 

byrjendur. Form sögunnar getur verið allt frá skyggnusýningu með nokkrum myndum og 

einfaldri hljóðrás til samblands mynda, hreyfimynda, áhrifa, skiptinga og margþættrar 

hljóðrásar. Of mikil áhersla á brellur og flottheit getur þó farið að draga athygli frá 

meginkjarna sögunnar.  
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4.4 Hagnýting stafrænna sagna 

Ferli stafrænnar sögugerðar er í eðli sínu valdeflandi þar sem sögumaður fær vettvang og 

stuðning til þess að deila sögu sinni á eigin forsendum. Þar af leiðandi hefur stafræn 

sögugerð mikið verið notuð í starfi með jaðarsettum hópum. Stafræn sögugerð getur hjálpað 

þeim einstaklingum sem samfélagið þaggar niður í eða hunsar til þess að láta rödd sína 

heyrast. Eitt helsta notagildi stafrænna sagna er að þær gefa einstaklingum kleift að koma 

fram með gagnsögur (e. counter-stories) sem gefa annars konar túlkun á atburði en þá sem 

ráðandi eru. Slíkar gagnsögur eru sérstaklega mikilvægar þegar kemur að viðfangsefnum þar 

sem ójöfnuður ríkir eins og varðandi kyn, kynþætti, fötlun og félagslega stöðu (de Jager, 

Fogarty, Tewson, Lenette og Boydell, 2017). 

Stafrænar sögur gera okkur kleift að búa til sögur sem samræmast okkar persónuleika. 

Eitt af því sem þetta söguform hefur fram yfir sögur sem eru ritaðar niður á blað er að þær 

gera okkur kleift að hlusta eftir blænum í rödd viðkomandi og greina svipbrigði sem gera 

söguna enn áhrifameiri. Tilfinningarnar sem liggja á bakvið orðin skila sér betur til áheyrenda 

þegar sá sem sagan fjallar um les hana sjálfur upp fremur en að áheyrendurnir lesi söguna 

hver í sínu lagi. Sumir eiga erfitt með að segja sögu sína og þurfa því rými og hvatningu 

ásamt því að finna fyrir öryggi frá þeim sem hlusta. Með þessu er verið að brjóta niður veggi 

og hindranir með því að ýta undir að fólk deili sínum sögum og tilfinningum (Rice, LaMarre, 

Changfoot og Douglas, 2018). Sögurnar gera okkur kleift að kynnast okkur sjálfum og gefur 

okkur færi á að kynna okkur fyrir öðrum. Þó er vert að taka það fram að túlkun sagna getur 

verið mismunandi milli fólks. Sú hætta er þá fyrir hendi að hver og einn túlki söguna á sinn 

hátt og með því væru þá jafnvel komnar nokkrar útgáfur af sömu sögunni. Þrátt fyrir að 

sögumaðurinn geti aldrei sagt alla söguna þá er Rose (2009) sannfærð um gagnsemi 

sögusagnar og að hún sé hjálpleg.  

4.4.1 Valdefling 

Silence Speaks er alþjóðlegt verkefni sem notar persónulegar frásagnir í formi stafrænna 

sagna sem grundvallarþátt fyrir menntun, þjálfun, skipulagningu og stefnumótunarvinnu í 

þágu mannréttinda og kynjajafnréttis. Verkefnið byggir á frásögnum af baráttu minnihluta-

hópa, hugrekki einstaklinga og þeirra persónulegu og samfélagslegu umbyltinga sem af 

leiðir. Frásagnirnar hafa meðal annars vakið athygli á fátækt, kynbundinni kúgun og ofbeldi 

ásamt því að kalla eftir samfélagslegum og pólitískum framförum. Stefnan með verkefninu 

er að vera mótvægi við það tilfinningaklám og þá eiginhagsmuni sem eiga það til að fylgja 

umfjöllun fjölmiðla um málefni minnihlutahópa (StoryCenter, e.d.-a). Þetta er gert með því 
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að ganga úr skugga um að einstaklingarnir sjálfir hafi fulla stjórn yfir því hvaða upplýsingar 

koma fram í frásögninni og hvernig hún er römmuð.  

Á Indlandi leiddi Silence Speaks verkefni varðandi kynbundna mismunun og ofbeldi þar í 

landi. Menningar- og trúarhefðir þarlendis ýta margar undir þá hugmynd að konur séu óæðri 

og eigi að vera undirgefnar körlum. Indverskar konur búa því við félagslegt og lagalegt 

ójafnrétti ásamt því að tíðni kynbundins ofbeldis er há. Silence Speaks bauð hópi indverskra 

kvenna að koma og deila frásögnum sínum af kynbundnu misrétti og aðstoðaði þær við að 

skapa stafrænar sögur um upplifanir sínar. Sögurnar voru frumsýndar á kvikmyndahátíð í 

Kalkútta í september 2018 og voru í kjölfarið gefnar út á internetinu. Handbók til að styðja 

við málefnalega umræðu um viðfangsefnið er í vinnslu (StoryCenter, e.d.-b). Þrátt fyrir að 

verkefnið sé enn í vinnslu þá hafa áhrif þess látið bera á sér. Ein kvennanna sem deildi sögu 

sinni lýsti þeim viðbrögðum sem vinur hennar hafði við sögu hennar: „Eftir að hafa horft á 

sögu mína sagði vinur minn mér að við það að alast upp í samfélagi gegnsýrt af feðraveldinu 

hafi hann talið sjálfsagt að telja konur til eigna, en hann baðst afsökunar og sagði að 

hugarfar hans væri breytt. Við þetta náðist tilgangur frásagnar minnar“1 (Chishi, 2018). 

4.4.2 Heilsuefling 

Stafræn sögugerð hefur reynst áhrifarík varðandi heilsueflingu. Aukin athygli hefur verið á 

gildi frásagna til þess að hvetja og styðja við jákvæðar breytingar í heilsuhegðun fólks. Þegar 

að einstaklingur hrífst af frásögn er hann ólíklegri til þess að vera andvígur grundvallar-

boðskap þeirra. Þetta á sérstaklega við þegar að áhorfandi tengir við þann sem segir frá en 

deili þeir sambærilegum bakgrunni eða gildum er líklegra að frásögnin hafi áhrif á viðhorf 

áhorfandans. Persónulegar og einstaklingsbundnar frásagnir af upplifunum geta því í sumum 

tilvikum verið áhrifameiri en einungis upplýsandi fræðsla (Hinyard og Kreuter, 2007; 

Gubrium, 2009).  

Vegna áherslu á persónulega reynslu og mikilvægi þess að skapa öruggt rými til að deila 

og skapa hafa stafrænar sögur reynst gagnlegar til þess að vekja athygli á og draga úr 

stimplun á viðkvæmum málefnum, m.a. varðandi kynlífshegðun og heilbrigði hjá unglingum í 

minnihlutahópum (Guse, Spagat, Hill, Lira, Heathcock og Gilliam, 2013). Stafrænar sögur 

hafa einnig nýst til að auka skilning veitenda heilbrigðisþjónustu á alþjóðavettvangi á því 

                                                      

1 „After watching my story, a friend of mine told me that growing up in a patriarchal society he always viewed 

women as property, but he was sorry that he thought that way and that his mindset has been changed. The 
purpose of my film, for me, is achieved.“ 
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hvernig þættir eins og kynþáttur, tungumál, stétt og menning einstaklinga af ólíkum 

bakgrunnum hafa áhrif á skilning einstaklingsins á eigin heilbrigði (Gubrium, 2009; Lambert 

og Hessler, 2018).  

4.4.3 Rannsóknir 

Aðferðir stafrænnar sögugerðar hafa verið notaðar í rannsóknartilgangi. Þá hafa þær helst 

verið notaðar í formi samvinnurannsókna með jaðarsettum hópum. Á sviði mannfræði, 

félagsfræði og skyldra greina hafa samfélagslegar rannsóknir verið gagnrýndar fyrir að 

einkennast af utanaðkomandi sjónarhornum rannsakenda sem litast af eigin menningar-

bakgrunni (Gubrium, 2009). Samvinnurannsóknir hafa orðið vinsæll valmöguleiki til þess að 

gefa sjónarhorni samfélagshópsins sem liggur undir skoðun aukið vægi. Eins og nafnið gefur 

til kynna þá felur samvinnurannsókn í sér að rannsóknin sé gerð í samvinnu við þátttakendur 

frekar en á þeim. Stafrænar sögur unnar af þátttakendum undir leiðsögn rannsakenda hafa 

reynst vel til rannsókna á viðkvæmum hópum þar sem formið kallar á að athuganir komi frá 

hópnum sjálfum en ekki frá utanaðkomandi aðila (de Jager o.fl., 2017).  

LaMarre og Rice (2016) notuðust við stafræna sögugerð við samvinnurannsókn á 

bataferli kvenna með átraskanir þar sem áherslan var á að auka skilning á einstaklings-

bundinni upplifun þeirra af bataferli sínu og þann skilning sem þær lögðu í það. Í stað þess 

að einblína á bata sem ástand til að vinna að veitti aðferðin dýpri innsýn í bata sem ferli. 

Þátttakendur bentu ekki á hvaða eiginleikar í fari þeirra hefðu læknast á bataferlinu heldur 

nýttu þær sér listræna tjáningu til þess að lýsa líkamlegri og andlegri upplifun sinni á 

bataferlinu og hvernig tengsl þeirra og líkama þeirra væru við hvor aðra og félagslega 

umhverfið í heild (LaMarre og Rice, 2016). 

4.4.4 Sjálfsmynd 

Það að þekkja sjálfan sig og upplifa viðurkenningu samfélagsins er eitthvað sem að 

frumbyggjar í Kanada hafa þurft að glíma við. Frumbyggjar Kanada er mjög fjölbreyttur 

hópur sem samanstendur af ólíkum ættbálkum sem búa ýmist á verndarsvæðum eða innan 

þéttbýlissvæða. Þessi hópur er oft að berjast við að fá að viðhalda sjálfsákvörðunarrétti 

sínum og með því að nota stafrænar sögur upplifa þau ákveðna valdeflingu og finnst þeim að 

þau séu þar með að stuðla að og viðhalda sjálfsákvörðunarrétti sínum. Þau hafa orðið fyrir 

barðinu á nýlendustefnu og þar með misst yfirráð yfir landinu sínu. Ekki er sjálfsagt að þeir 

sem búi á verndarsvæðum og í borgum deili sömu gildum og lífssýn og getur spenna 

myndast varðandi hver sé „raunverulegur“ frumbyggi. Frumbyggjar og forfeður þeirra hafa 

mikið af sögum sem á eftir að segja og hefur skort vettvang fyrir þá sögugerð en verkefnið 

inVisibility hefur sprottið upp sem svar við þeirri þörf. inVisibility gaf frumbyggjum á 
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þéttbýlissvæðum tækifæri á að deila eigin sögum á hátt sem ögrar sjónarhorni nýlendu-

stefnunnar á hvað frumbyggi sé. Með því að deila sögum sínum gátu þátttakendur sýnt fram 

á mikilvægi menningar sinnar og fortíðar í daglegu lífi þrátt fyrir að uppfylla ekki stöðluðu 

hugmyndina um hvernig frumbyggi sé (Dion og Salamanca, 2018). 

4.4.5 Fatlað fólk 

Rice, Chandler, Harrison, Liddiard og Ferrari (2015) sögðu í grein sinni frá verkefni sem 

nefnist Re•Vision sem er margmiðlunarverkefni sem fer á milli staða og gefur fólki tækifæri 

á að búa til stafrænar sögur um sjálft sig. Meirihlutinn af þeim sem nýtir sér þetta eru 

fatlaðar konur. Eitt af markmiðum verkefnisins er að skoða upplifun fatlaðra kvenna af 

heilbrigðiskerfinu. Einnig er verið að sýna fram á þann misskilning sem er við lýði í sam-

félaginu þegar kemur að fötluðu fólki og verið að reyna sýna fram á það að fatlað fólk sé jafn 

mismunandi og það er margt. Þegar þessar sögur eru sagðar gætir þess misskilnings að það 

að opna sig sé merki um veikleika og sýni að manneskjan sé viðkvæm. Það að geta opnað sig 

og sýnt tilfinningar sínar er merki um styrk og sýnir jafnframt fram á ákveðinn heiðarleika í 

fari einstaklingsins (Rice o.fl., 2015). Í gegnum tíðina hefur verið litið svo á að fatlað fólk sé 

ófært um að lifa mannsæmandi lífi og að fatlað fólk sé háð öðrum og þurfi ætíð að vera 

afsaka sig. Re•Vision verkefnið hefur reynt að vinna bug á þessum ranghugmyndum og gefið 

fólki færi á að segja sína sögu eins og þeim hentar og þar með sýna öðrum fram á þann 

fjölbreytileika sem lífið býður upp á (Rice o.fl., 2015). 
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5 DigiPower 

Í þessum kafla verður fjallað um hvernig stafræn sögugerð getur nýst fötluðu fólki. Fjallað 

verður um DigiPower verkefnið og vinnustofu tengda því verkefni sem annar af höfundum 

tók þátt í og niðurstöður þess verkefnis kynntar. Komið verður inn á þau siðferðislegu 

álitamál sem fylgja því að aðstoða aðra við sögugerð, hvaða vald fylgi því og mikilvægi þess 

að fara varlega með það vald. 

5.1 Fatlað fólk og stafræn sögugerð 

Eins og dæmin hér að ofan sýna hefur aðferð stafrænnar sögugerðar reynst gagnleg á 

ýmsum ólíkum sviðum og með ólíkum markhópum. Ferlið sem stafræn sögugerð felur í sér 

er í eðli sér valdeflandi. Þó að leiðsögn og formfesta sé til staðar í ferlinu þá snýst það um að 

virkja sögumanninn til að deila sögu sinni á sinn eigin hátt. Munur á stafrænum sögum og að 

gera einfaldlega myndband um einstaklinginn er að ferlið er hugsað til þess að virkja 

einstaklinginn til þess að vera skapari verksins á öllum sviðum. Verkið verður því persónuleg 

frásögn frekar en heimildarmynd. Sögumaðurinn stjórnar umræðunni, hann segir frá sér 

frekar en að talað sé um hann, valdið helst því hjá honum sjálfum. Aðferðarfræði stafrænna 

sagna samræmist því vel þeirri ríkjandi hugmyndafræði um valdeflingu og sjálfstætt líf 

fatlaðs fólks sem ætlast er til að unnið sé eftir í dag. 

Samfélagsleg viðhorf til fatlaðs fólks er ein helsta ástæðan fyrir því að fatlað fólk er jafn 

jaðarsett og raun ber vitni. Fræðsla og persónuleg kynni eru meðal áhrifaríkustu 

aðferðunum til þess að hafa áhrif á viðhorf fólks (Corrigan, Larson og Kuwabara, 2010). 

Hefðbundnar lífssögurannsóknir hafa verið gagnrýndar fyrir að einblína á fatlað fólk sem 

fórnarlömb með minni áherslu á styrkleika þeirra, afrek og sigra (Atkinson og Walmsley, 

1999). Með því að taka völdin yfir sögum sínum í sínar eigin hendur er mögulegt að víðari 

innsýn í líf fatlaðs fólks muni fást. Þegar sögurnar eru skrifaðar af þeim sjálfum getur fatlað 

fólk ögrað þeim viðhorfum og staðalímyndum sem um það ríkir í samfélaginu. Persónulegar 

sögur sem lýsa einstökum upplifunum einstaklinga stemma stigu við afeinstaklingun með því 

að hafa persónuleikann í fyrirrúmi. Stafrænar sögur eru kjörinn vettvangur til þessa þar sem 

þær eru persónulegar, stuttar, aðgengilegar og gefa mikið frelsi fyrir persónuleika og 

sköpunargáfu hvers og eins að skína.  

Eins og lýsingin að framan sýnir þá er stafræn sögugerð nokkuð fastmótað ferli sem 

krefst virkrar þátttöku og mikillar handavinnu. Slíkt vinnuframlag er því miður ekki á allra 

færi, þá sérstaklega þeirra sem myndu hagnast sem mest af því að deila sögu sinni. Fram 
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spretta því spurningar hvort það sé ekki hægt að aðlaga aðferðina svo hún henti sem 

flestum. Færni fólks er ólík og þar af leiðandi stuðningsþarfir þess. Því er ekki um eina 

einfalda lausn á málinu að ræða. Aðstoðin við sögugerðina má þó ekki vera hvernig sem er 

því lykilatriði er að verkið sé afurð sögumannsins. Einstaklingurinn á að segja sína sögu, 

aðstoðarmaður á ekki að segja sögu um einstaklinginn. Finna þarf því leiðir til þess að aðlaga 

aðferðarfræðina að þörfum fatlaðs fólks án þess að kjarni hugmyndafræðinnar glatist.  

5.2 Vinnustofan 

Vorið 2017 fór fram sérstakt verkefni varðandi stafræna sögugerð sem bar heitið Digital 

storytelling – empowerment through cultural integration eða DigiPower. DigiPower var 

evrópskt samstarfsverkefni á vegum Erasmus+. Tilgangur DigiPower verkefnisins var að 

skapa samevrópskt þjálfunar- og rannsóknasamstarf sem myndi samtvinna sérþekkingu á 

stafrænni sögugerð, samfélagslega þátttöku og símenntun fullorðinna. Meta átti hentugleika 

stafrænnar sögugerðar sem verkfæri á ýmsum sviðum. Kanna átti hvernig stafræn sögugerð 

gæti nýst sem kennslu- eða vinnuaðferð til að stuðla að valdeflingu jaðarsettra samfélags-

hópa og hvernig væri hægt að gera aðferðina aðgengilegri (Erasmus+, e.d.). Sérstaklega var 

stefnt að því að finna leiðir til þess að nýta stafrænar sögur til þess að gefa fólki með 

þroskahömlun færi á að vera sýnilegra og láta rödd sína heyrast. Eitt af meginmarkmiðum 

verkefnisins var því að kanna hvort hægt væri að aðlaga aðferðarfræðina að þörfum fólks 

með þroskahömlun (Digipower, e.d.). Vonast var til að hægt væri að hjálpa jaðarsettum 

hópum að auka sjálfstraust sitt, sjálfsskilning og einkenni með því að gefa þeim færi á að 

undirstrika einstaklingseinkenni þeirra. Á sama tíma var vonast til þess að verkefnið myndi 

kynna fagaðilum fyrir nýrri skapandi aðferð sem nýta mætti til kennslu og tjáskipta. Þetta 

skyldi gert með því að skipuleggja vinnustofur þar sem aðstoðarmenn myndu fyrst kynnast 

aðferðarfræði stafrænna sagna svo þeir gætu síðar aðstoðað sína þjónustunotendur við gerð 

sinnar stafrænu sögu. Þeir sem stóðu fyrir verkefninu höfðu ekki reynslu af störfum með 

fólki með þroskahömlun og gengust því til samstarfs við viðeigandi hópa og stofnanir í þeim 

löndum sem tóku þátt (Erasmus+, e.d.). 

Til þess að safna gögnum var haldin fimm daga vinnustofa í bænum Pordenone á Ítalíu. Í 

verkefninu tóku þátt sex Evrópulönd: Danmörk, Finnland, Ísland, Ítalía, Litháen og Slóvenía. 

Umsjónaraðili verkefnisins á Íslandi var ReykjavíkurAkademían sem er félag sjálfstætt 

starfandi fræðimanna sem stunda rannsóknir á sviði menningar, hug- og félagsvísinda 

(ReykjavíkurAkademían, e.d.). ReykjavíkurAkademían fékk Ás styrktarfélag til samstarfs við 

sig en Ás styrktarfélag er sjálfseignarstofnun sem stofnuð var af foreldrum fatlaðra 

einstaklinga árið 1958. Í dag þjónustar styrktarfélagið hátt á þriðja hundrað manns í formi 
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búsetu, dagþjónustu og atvinnu (Ás styrktarfélag, e.d.). Byrjað var á því að velja og þjálfa tvo 

ófatlaða starfsmenn styrktarfélagsins til þess að fara með sem aðstoðarmenn. Sem 

undirbúningur fyrir verkefnið tóku þessir starfsmenn þátt í þjálfunarvinnustofu á vegum 

ReykjavíkurAkademíunnar þar sem þeir kynntust aðferðarfræðinni og sköpuðu sínar eigin 

stafrænu sögur. Tveimur þjónustunotendum styrktarfélagsins með þroskahömlun var svo 

boðið að taka þátt. Þar sem um langt ferðalag var að ræða var lögð áhersla á að aðstoðar-

mennirnir og þátttakendurnir þekktust vel. Tilgangur verkefnisins var að aðlaga aðferðina að 

mismunandi þörfum fólks með þroskahömlun og var talið að því ólíkari sem þátttakendurnir 

væru því meira myndi reyna á aðlögunargetu aðferðarinnar. Þar af leiðandi var ákveðið að 

bjóða þátttakendum sem notuðust við ólíkar tjáskiptaleiðir svo að samvinnan með þeim yrði 

fjölbreyttari (Brynjar Hans Lúðvíksson og Heba Bogadóttir, 2019). 

Vinnustofan var haldin í rými ANFFAS Onlus di Pordenone en ANFFAS eru samtök 

aðstandenda fólks með þroskahömlun sem veitir þjónustu á sviði búsetu og dagþjónustu 

(ANFFAS, e.d.). Strax frá upphafi var búið að gera ráð fyrir nokkrum grundvallarbreytingum 

sem þyrftu að verða á ferlinu. Meðal þeirra stærstu var að tímabilið var lengt þannig að 

unnið var í skemmri tíma í einu yfir fleiri daga. Einnig var ljóst að gera þyrfti rými fyrir 

aðstoðarmenn og talsmenn sagnahöfundanna. Öllu verkferlinu var skipt niður í sjö skref sem 

þó voru einfaldari en skrefin í hefðbundinni stafrænni sögugerð. Minni áhersla var lögð á þá 

innskoðun sem oft á sér stað við handritsgerðina heldur var aðalatriðið aðeins að rödd 

einstaklingsins og upplifun fengi að skína. Ferlinu var því skipt upp í: minningavinnu, 

handritsskrif, hljóðupptöku, gagnaöflun, klippingu, fínpússun og að lokum sýningu. Í hvert 

sinn sem að skrefi var lokið var það skráð á stóra töflu við fögnuð hinna þátttakendanna. 

Byrjað var á því að ákveða viðfangsefni og skrifa út frá því handrit. Þar þurfti að koma fram 

einhvers konar persónuleg minning, saga eða upplifun. Til þess að geta kallað fram þessar 

minningar og upplifanir var farið í ýmis konar leiki, teiknaðar myndir og ljósmyndir skoðaðar. 

Áhugamál þátttakenda léku einnig stór hlutverk við gerð handritsins. Í söguhring voru 

tillögur að viðfangsefnum hvers og eins lagðar fram og gáfu leiðbeinendur og aðrir þátt-

takendur endurgjöf og uppbyggilega gagnrýni eftir getu (Brynjar Hans Lúðvíksson og Heba 

Bogadóttir, 2019).  

5.2.1 Sögumaður 1 

Sögumaður ákvað að í sinni sögu myndi hún segja stuttlega frá sjálfri sér, en hugmyndin að 

handritinu kviknaði þegar hún kynnti sig og sagði frá áhugamálum sínum í upphafi vinnu-

stofunnar. Sögumaður gat auðveldlega tjáð hvaða atriði hún vildi að kæmu fram í sögunni 

sinni og hjálpuðu aðstoðarmenn henni við að koma því í samfellda frásögn og skrifuðu hana 

niður. Sögumaður var með spjaldtölvu með sér og nýtti hún sér ljósmyndasafn sitt á henni 
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við handritsgerðina. Þegar handritið var fullklárað kom að því að taka upp frásögnina. Þar 

sem sögumaður var ekki fulllæs og gat ekki heldur þulið söguna upp eftir minni þurfti að 

finna aðra lausn á því. Aðstoðarmaður sögumanns las því upp eina setningu í einu sem 

sögumaður síðan endurtók. Upplestur aðstoðarmannsins var síðan klipptur út svo aðeins 

rödd sögumannsins heyrðist á upptökunni. Eftir að gengið hafði verið frá hljóðupptökunni 

þurfti að finna til myndefni sögunnar. Sögumaðurinn notaði ljósmyndir af spjaldtölvu sinni 

og myndir frá vinum og ættingjum til að styðja við söguna sína. Að þessu loknu voru ljós-

myndir og hljóðupptaka klippt saman en aðstoðarmaður vann á klippiforritið eftir fyrir-

mælum sögumanns. Texta þurfti svo frásögnina á ensku þar sem upplesturinn var allur á 

íslensku. Öll þessi vinna var unnin á spjaldtölvu sögumannsins (Brynjar Hans Lúðvíksson og 

Heba Bogadóttir, 2019). 

5.2.2 Sögumaður 2 

Sögumaður gat ekki tjáð sig mikið munnlega fyrir utan orðin „já“ og „nei“ en notaðist hins 

vegar við tákn og bendingar. Hann gat einnig auðveldlega valið milli tveggja valmöguleika. 

Aðstoðarmaður lyfti þá annarri hendinni þegar hann nefndi fyrri valmöguleikann og hinni 

hendinni þegar hann nefndi seinni valmöguleikann, sögumaður sló svo í þá hendi sem hann 

kaus. Til þess að fá fram umfjöllunarefni sögumannsins tóku aðstoðarmenn viðtal við hann 

með „já“ og „nei“ spurningum eða tveggja valmöguleika spurningum þar til búið var að 

þrengja inn á það svið sem hann vildi fjalla um. Sögumaðurinn nýtti sér einnig spjaldtölvuna 

sína til þess að sýna aðstoðarmönnum myndir og myndskeið og leiddi þá þannig áfram. 

Þegar viðfangsefnið var komið á hreint þurfti að skrifa handritið. Aðstoðarmenn skrifuðu þá 

eina setningu í einu og lét sögumaður vita hvort hann væri sáttur með því að segja „já“ eða 

„nei“. Ef hann var ekki sáttur var hann spurður nánar út í hvað hann vildi að kæmi fram og 

hvernig með „já“ og „nei“ spurningum eða tveggja valkosta spurningum. Þannig var 

handritið unnið, eina setningu í einu, uppkast fyrir uppkast þar til að sögumaður var orðinn 

ánægður. Næsta skref var að taka frásögnina upp en þar sem sögumaður gat hvorki lesið 

hana upp sjálfur né endurtekið hana eftir öðrum þurfti að finna aðra lausn á því. Sögu-

maðurinn féllst á það að annar aðstoðarmannanna myndi lesa frásögnina upp fyrir sig. Á 

meðan að á upptökunni stóð sátu sögumaður og aðstoðarmaður saman og á meðan að 

frásögnin var lesin gaf sögumaður til kynna samþykki sitt með því að segja endurtekið „já“ 

og hlæja inn á milli. Við gagnaöflunina valdi sögumaður myndir og myndskeið af spjaldtölvu 

sinni ásamt því að hann teiknaði myndir af sjálfum sér við ýmsar af þeim athöfnum sem 

hann lýsti í sögu sinni. Til að klippa allt efnið saman hlustuðu sögumaður og aðstoðarmaður 

saman á hljóðupptökuna og var sögumaður spurður hvaða mynd eða myndbrot hann vildi 
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hafa við hvern hluta. Að lokum sá aðstoðarmaður um að texta söguna yfir á ensku (Brynjar 

Hans Lúðvíksson og Heba Bogadóttir, 2019). 

5.3 Niðurstöður verkefnis 

Síðasta dag vinnustofunnar var haldin uppskeruhátíð. Þar sýndu þátttakendur hver af öðrum 

sína persónulegu stafrænu sögu. Þar sem hópurinn samanstóð af fólki með mismunandi 

tjáningargetu og tungumál var notast við auðskiljanlega endurgjöf. Til að sýna viðbrögð sín 

fengu allir blöð með tjátáknum (e. emoji) á sem þeir gátu notað til að sýna hvort sagan væri 

fyndin, sorgleg, hjartnæm, sýndi styrkleika og svo framvegis. Að verkefninu loknu fylltu allir 

þátttakendur og aðstoðarmenn út könnun um reynslu sína af verkefninu 

Samkvæmt skýrslu sem unnin var úr gögnum sem safnað var á ferlinu ásamt könnun 

sem tekin var af þátttakendum þá var verkefnið vel heppnað (Erasmus+, e.d.). Gott samstarf 

myndaðist meðal þátttakenda verkefnisins sem áttu það sameiginlegt að hafa brennandi 

áhuga á störfum með fötluðu fólki og stafrænni sögugerð. Hvert þátttökuland náði að halda 

vinnustofur til að þjálfa sína aðstoðarmenn fyrir alþjóðlegu vinnustofuna sem haldin var í 

lokin. Þeir aðstoðarmenn sem tóku þátt voru almennt sammála um að vinnustofurnar hefðu 

verið árangursrík leið til að byggja upp þekkingu og færni og mældist aukning á sjálfsmati á 

eigin færni og trausti til aðferðarinnar. Svör þátttakenda gáfu til kynna að tekist hefði að 

halda markmiði um valdeflingu og aukna félagslega þátttöku í heiðri. Mikil aukning var 

numin í sjálfstrausti og félagslegri færni þátttakenda. Ung kona með þroskahömlun lýsti 

reynslu sinni af verkefninu:  

 

Ég lærði marga nýja hluti í gegnum stafræna sögugerð, meðal annars hvernig ég gæti 

ritað niður mína persónulegu sögu. Þetta verkefni hjálpaði mér að kynnast sjálfri mér 

betur í gegnum sögur sem ég skrifaði sjálf og ég fékk einnig aukið sjálfstraust þar 

sem ég þurfti að tala og tjá mig við ókunnuga, aðra sögumenn. Mér líkaði við að taka 

þátt í þessu verkefni af því að það opnaði augun mín fyrir hver ég er í raun sem 

manneskja. Það var erfitt að tala fyrir framan aðra, að segja mína persónulegu sögu, 

en ég náði að takast á við allan ótta og leysa öll vandamál. Þegar það kom að 

söguskrifunum var það svolítið flóknara af því að ég þurfti að skilja hvað það var sem 

ég þurfti að skrifa um: ég átti ekki bara að semja sögu, heldur átti það að vera mín 

persónulega saga. Líka stíllinn sem ég þurfti að skrifa söguna í, að setja allar 

hugsanirnar saman og hjálpa öðrum að skilja hvað það er sem ég vil segja. Þetta 

verkefni hjálpaði mér að komast yfir óttann minn við tækni. Ég var óviss um sjálfa 

mig til að byrja með, en ég varð fljótlega kunnug því að notast við iMovie forritið og 
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raddupptökuforritið. Ég er mjög sátt með sögurnar mínar. Ég tel þetta hafa verið 

góða lærdómsreynslu.“2 (Erasmus+, e.d.). 

 

Þátttakendum fannst sögurnar gefa sér tækifæri til þessa að leyfa persónuleika sínum að 

skína og vera séðir sem einstaklingar með einstök einkenni, áhugamál, tilfinningar og 

hugsanir. Sögurnar gerðu þátttakendum einnig kleift að heyra sjónarmið annarra, skilja 

upplifanir þeirra og breikka menningarlega meðvitund sína þrátt fyrir að deila ekki sama 

tungumáli. Ung slóvensk kona með þroskahömlun lýsti upplifun sinni af því að sjá sögu 

annars sögumanns sem á rætur að rekja til Afríku:  

 

Þegar ég sá sögu Mörthu um föður hennar og hversu mikið hún elski hann og sakni 

hans nú þegar hún býr í Finnlandi, þá leið mér eins þar sem ég ber mjög svipaðar 

tilfinningar til föður míns. Ég fann mjög sterkt til með Mörthu og hún varð mér kær.3 

(Erasmus+, e.d.). 

 

5.4 DigistorID 

Vegna góðs árangurs DigiPower verkefnisins var farið af stað með framhaldsverkefni 

sem kallast DigiStorID KA2 - Digital Storytelling for up-skilling and empowerment of 

learners with intellectual disabilities. Verkefnið stendur yfir frá 2018 til 2020 og eru 

þátttökulönd þau sömu og í DigiPower. Markmið DigistorID er að halda áfram með 

                                                      

2 „l learned many new things through digital storytelling project, including such thing as how to write my 

personal story. This project helped me to know myself better through stories which I wrote, and I also become 
more confident because I needed to speak, communicate with strangers, other learners. I enjoyed 
participating in this project because it opened my eyes to who I really am as a person. lt was hard to speak in 
front of others, to tell my personal story, but I was able to deal with all fears and solve all problems. When it 
came to writing the stories, it was a little trickier because I had to understand what it was I needed to write 
about: I shouldn't just create a story, it should be my personal story. Also, the style in which I needed to write 
it, to put all thoughts together and help others to understand what I want to say. This project helped me 
overcome my fear of technology. I was unsure of myself at first, but I quickly became used to using iMovie 
program and voice recording program. I am very satisfied with my stories. I think this was a good learning 
experience.“ 

3 „When I saw Martha's story about her father and how much she loves him and miss him now when she lives 

in Finland, I could feel the same as I have very similar feelings to my father. I felt very strongly with Martha and 
she became near to me.“ 

 



35 
 

 

aðlögun aðferðarfræðinnar með það að leiðarljósi að þróa nýja námsnálgun sem 

hentar fólki með þroskahömlun. Ætlunin er að skapa verkfæri sem nýtist til að auka 

færni, skilja betur og stuðla að valdeflingu fólks með þroskahömlun og gera það 

aðgengilegt fyrir þá sem starfa með fólki með þroskahömlun. Unnið verður út frá 

fenginni reynslu DigiPower verkefnisins og verður verkfærið reynslukeyrt og handbók 

fyrir notkun þess samin, þar á meðal á einföldu máli fyrir fólk með þroskahömlun 

(Upstream Stories, e.d.). 

5.5 Siðferðileg mál 

Stafræn sögugerð getur verið mjög náið og persónulegt ferli þar sem viðkvæmar eða erfiðar 

minningar geta komið upp. Ýmisleg siðferðileg atriði þarf því að hafa í huga við gerð og 

sýningu stafrænna sagna, þá sérstaklega þegar unnið er með viðkvæmum hópum. 

Grundvallaratriði er að sögumaður hafi fulla stjórn á innihaldi sögunnar og sé ávallt álitinn 

eigandi hennar. Sagan er eign sögumannsins og er öðrum óheimilt að sýna hana án hans 

leyfis. Upplýst samþykki sögumanns þarf að liggja fyrir áður en hafist er handa við 

sögugerðina og ef deila á sögunni á einhverjum vettvangi. Sögumaðurinn hefur einnig rétt til 

þess að draga samþykki sitt til baka án nokkurra vandkvæða. Passa þarf upp á að engar 

viðkvæmar upplýsingar sem skaðað gætu sögumanninn eða þriðja aðila fari á flakk. Ganga 

þarf því frá sögunni þannig að hún sé vistuð á öruggum stað og að hún og þau vinnugögn 

sem notuð voru við vinnslu hennar séu ekki aðgengileg óviðkomandi aðilum. Misjafnt er 

hversu opið fólk er með sögur sínar en sumir vilja setja þær á internetið fyrir alla að sjá á 

meðan aðrir deila þeim aðeins með nokkrum útvöldum. Í sumum tilvikum getur innihald 

sögunnar vakið upp óþægilegar minningar og tilfinningar og þurfa aðstoðarmenn og 

leiðbeinendur í sögugerðarferlinu að vera tilbúnir til þess að veita viðeigandi stuðning. 

Þegar sögumenn þarfnast mikillar aðstoðar við gerð sögu sinnar þarf að hafa ákveðin 

atriði sérstaklega í huga. Traust og trúnaður þarf að ríkja á milli sögumanns og þess sem 

aðstoðar hann og er best ef aðstoðarmaður er einhver sem þekkir vel til sögumannsins og 

hans aðstæðna. Aðstoðarmaðurinn þarf einnig að vera meðvitaður um að sagan sé verk 

sögumannsins og passi upp á að eigin viðhorf endurspeglist ekki í lokaafurðinni. Það er 

mikilvægt að sögumenn upplifi sig sem gerendur og þurfa aðstoðarmenn því að gefa þeim 

frjálsar hendur og virða sýn þeirra og sköpunargáfu. Að lokum er æskilegt að aðstoðarmenn 

haldi tengslum við sögumenn  

Sumir upplifa sem svo að þeir hafi ekkert fram að færa og eru efins þegar kemur að 

stafrænum sögum. Sumir eiga erfitt með að koma sögunum frá sér og því er vandmeðfarið 

að leiðbeina fólki að koma sögum sínum yfir á stafrænt form án þess að hafa áhrif á söguna 
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sjálfa og hvernig hún er sögð. Rose (2009) tekur dæmi af einni stúlku sem átti erfitt með að 

koma sinni sögu í orð en tókst það með smá leiðsögn. Hún byrjaði söguna fremur rólega en 

síðan færðist meiri alvara í flutninginn hennar og hún byrjaði að verða æstari þegar hún fór 

að tala um föður sinn (Rose, 2009). Þarna gæti skýringin verið sú að sökum þess hve erfitt 

samband hennar við föður sinn hefur verið að þá hefur það áhrif á sögugerð hennar og sýnir 

að henni finnst erfitt að segja frá þessari erfiðu lífsreynslu sem virðist hafa verið 

gegnumgangandi nánast allt hennar líf.  
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6 Umræður 

Niðurstöður DigiPower verkefnisins gefa til kynna að aðferðarfræði stafrænnar sögugerðar 

sé nógu sveigjanleg svo hægt sé að koma til móts við ýmsar þarfir fólks með þroskahömlun 

og aðrar fatlanir. Sögumaður 1 hafði góða tjáskiptafærni og gat því auðveldlega gefið til 

kynna hvað hún vildi segja frá að eigin frumkvæði. Stuðningurinn sem hún þarfnaðist var 

aðallega praktískur í formi handavinnunnar við það að skrifa niður handritið og klippa saman 

verkið undir hennar yfirsýn. Mest krefjandi áskorunin var varðandi hljóðupptökuna þar sem 

hún var ekki læs. Einfalda lausnin hefði verið að fá leyfi hennar til að lesa frásögnina fyrir 

hana en þar sem áherslan er á að tilvera einstaklingsins finnist sem mest í verkinu þá var 

farið út fyrir kassann með því að láta sögumanninn endurtaka eftir aðstoðarmanni og klippa 

svo aðstoðarmann frá. Sögumaður 2 hafði meiri stuðningsþarfir og skertari tjáskiptagetu og 

þarfnaðist því meiri skapandi lausna. Styrkleikar hans í tjáskiptum voru nýttir með því að 

taka við hann viðtal á því formi sem hentaði honum og skrifa út frá því handritið af sögunni 

hans. Þar sem að sögumaður 2 notaðist lítið við talmál þurfi að endurhugsa hvernig farið yrði 

að upptökunni. Ekki var hægt að nota sömu lausn og fyrir sögumann 1 þannig að sögumaður 

2 gaf því leyfi fyrir því að aðstoðarmaður læsi upp söguna fyrir hans hönd. Á meðan að 

aðstoðarmaður las upp söguna sat sögumaður við hlið hans og jánkaði við því sem sagt var. 

Þannig að þrátt fyrir að vera ekki sjálfur að lesa upp orðin þá fylgdi samt bæði rödd sögu-

mannsins og persónuleiki með í upptökunni. Sögumenn 1 og 2 voru ólíkir en með stuðning 

gátu báðir búið til stafræna sögu sem þeir og aðrir voru sammála um að væri persónuleg og 

þeirra eigin afurð. Óhefðbundin tjáskiptafærni ætti því ekki að þurfa að vera hindrun fyrir því 

að einstaklingur skapi stafræna sögu. 

Stafrænar sögur eru ekki verkfæri sem hugsaðar eru fyrir bein hér og nú tjáskipti heldur 

gefa þær fötluðu fólki færi á að koma mikilvægum atburðum og upplifunum þeirra í form 

sem er auðskiljanlegt og auðvelt er að grípa í og deila þegar þörf er á. Stafrænar sögur hafa 

verið notaðar í ýmsum tilgangi og geta bæði verið átakanlegar jafnt sem gleðilegar. Sögurnar 

geta til dæmis verið notaðar fyrir fólk til að kynna sjálft sig fyrir samferðamönnum. Fólk með 

takmarkaða tjáskiptagetu gæti gagnast vel af því að eiga banka af stafrænum sögum til þess 

að grípa í. Einstaklingar sem reiða sig á stuðning annarra í daglegu lífi gætu gert stafræna 

sögu sem inniheldur lýsingu á persónuleika þeirra, áhugamálum og hvernig þeir kjósa að 

taka við aðstoð. Þegar að nýtt aðstoðarfólk kemur inn í líf þeirra getur einstaklingurinn auð-

veldlega sýnt þeim þessa frásögn sem kemur beint frá þeim sjálfum í stað þess að aðstoðar-

menn læri um einstaklinginn af upplýsingablöðum skrifuðum af þriðja aðila. Einstaklingar 
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geta safnað sér banka af skemmtilegum eða áhugaverðum frásögnum sem þeir geta svo 

deilt með fólki sem það vill kynnast á persónulegra stigi. Þar væri hægt að segja frá 

fjölskyldu sinni og vinum, sumarfríinu sínu, vinnunni sinni og svo framvegis. Á hinum enda 

skalans gæti líka gagnast að eiga til stafræna sögu varðandi erfiðar lífsreynslur. Það getur 

verið nógu erfitt að rifja upp og tjá sig um erfiða atburði ef maður notast við hefðbundnar 

tjáskiptaleiðir sem flestir skilja auðveldlega, en ef maður á þar að auki erfitt með að fá fólk til 

að skilja sig þá er reynslan eflaust verri. Með því að eiga stafræna sögu sem fjallar um erfiða 

lífsreynslu kemst einstaklingurinn hjá því að þurfa að segja söguna aftur og aftur og þar með 

endurupplifa atburðinn. Hvort sem sagan sé gleðileg eða átakanleg eru þær skapaðar í þeim 

tilgangi að hafa áhrif á fólk á einn eða annan hátt. Ferlið við að skapa stafræna sögu felur í 

sér vissa innskoðun sem getur skýrt og styrkt sjálfsmynd einstaklingsins. Hugsanlegt er að 

hægt væri að vinna á sálrænum áhrifum mismununar og innbyrðingu ableisma með því að 

vinna með sögur sem snerta á félagslegri stöðu einstaklingsins. Með því að geta deilt sögum 

sínum á aðgengilegan hátt eykst sýnileiki fatlaðs fólks en aukin þekking og persónuleg tengsl 

er ein áhrifaríkasta leiðin til þess að draga úr fordómum í garð jaðarsettra hópa. 

Með auknum tækniframförum gefst fólki nú enn meiri tækifæri en áður til að segja sögu 

sína og láta hana berast. Í boði eru fjölbreytt og aðgengileg verkfæri sem fólk af öllum getu-

stigum getur nýtt sér með viðeigandi stuðning þegar svo á við. Fatlað fólk hefur margt að 

segja en í sumum tilvikum getur fólk átt erfitt með að tjá sig á máta sem er öllum skiljan-

legur. Tilkoma verkfæra á borð við internetið og spjaldtölvur hefur reynst gríðarlega vel í 

þessum tilgangi. Hópur fólks sem hefur orðið fyrir þöggun fær þar með tækifæri til að stíga 

fram og segja sína sögu sem stuðlar að valdeflingu og hefur jákvæð áhrif á sjálfsmynd 

viðkomandi ásamt því að þeir sem hlusta fá þar með innsýn inn í líf annarra sem stuðlar að 

víðsýni. Vegna þeirrar þöggunar sem fatlað fólk hefur þurft að upplifa og upplifir enn í dag er 

mikilvægt að vera opinn fyrir öllum mögulegum verkfærum sem stuðla að aukinni 

tjáningarfærni fatlaðs fólks. 
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Viðauki I  

Yfirlit yfir ferli stafrænnar sögugerðar: 

 

Handritsgerð og söguhringur 

1. Hugsaðu 

a. Hugmyndavinna 

b. Sögumaður ákveður hvaða sögu hann vilji segja 

2. Finndu 

a. Innskoðun 

b. Hver er tilgangurinn með að segja söguna? 

c. Hvaða tilfinningar vekur sagan? 

3. Sýndu 

a. Hvað vill sögumaður sýna fram á með sögunni? 

b. Hver er hápunktur sögunnar? 

c. Hvaða áhrif hafði sagan á sögumann? 

 

Undirbúningsvinna 

4. Sjáðu 

a. Sögumaður finnur til sjónrænu þætti sögunnar 

b. Finna til viðeigandi ljósmyndir, myndskeið, teikningar o.s.frv. 

5. Heyrðu 

a. Sögumaður finnur til hljóðræna þætti sögunnar 

b. Taka upp frásögn, finna tónlist og hljóð sem styður söguna 

 

Að segja sögu sína 

6. Skapaðu 

a. Frásögnin sett saman með myndbandsvinnsluforriti 

7. Deildu 

a. Sögumaður deilir sögu sinni með öðrum 

 


