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Útdráttur
Fólki með þroskahömlun stendur ekki til boða að stunda listnám á háskólastigi hér á landi. Það
liggur því ljóst fyrir að það fær ekki tækifæri til að rækta listræna hæfileika sína til jafns við
aðra. Verkefnið sem hér um ræðir er tvíþætt. Annars vegar er um að ræða þróun og framkvæmd
námskeiðsins Hugar tvinnast - inngildandi listheimur. Námskeiðið var unnið í samvinnu við
þátttakendur til að skapa inngildandi vettvang fyrir ófatlað og fatlað fólk saman í listnámi á
háskólastigi. Hins vegar var námskeiðinu fylgt eftir með rannsókn. Rannsóknin var unnin
samkvæmt eigindlegri rannsóknaraðferð og aðferðum listrannsókna. Gagnasöfnun fólst í nótum
sem skráðar voru í tímum og eftir hvern tíma, ljósmyndum af ferlinu, greiningu á verkum eftir
þátttakendur og rýnihópsviðtali í lok námskeiðs. Til að greina gögnin var notast við aðferðir
þemagreiningar. Þátttakendur í rannsókninni voru níu, fimm fatlaðir einstaklingar og fjórir
ófatlaðir. Öll áttu þau það sameiginlegt að hafa brennandi áhuga á listum. Leitast var við að
skapa rými fyrir raddir þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að vel sé hægt að þróa
listnám á háskólastigi fyrir fólk með þroskahömlun. En til þess að það sé hægt þarf að líta á
mannlegan margbreytileika sem styrk en ekki ógn við samfélagið. Viðvera þátttakenda í
námskeiðinu og við þróun þess gerði það að verkum að hægt var að mæta þörfum hvers og eins.
Eins stuðlaði hún að jákvæðum viðhorfsbreytingum og frelsi í sköpun. Samfélagslegar
hindranir standa í vegi fyrir því að fólki með þroskahömlun sé gefið tækifæri til að stunda
listnám á háskólastigi til jafns við aðra. Niðurstöður rannsóknarinnar ættu að vera hvatning til
að hefjast handa við að undirbúa farveginn og bjóða fólk með þroskahömlun velkomið í
Listaháskóla Íslands.

Abstract
People with intellectual disabilities are not able to pursue art studies at the university level in
Iceland. Thus, it is evident that these individuals do not have the opportunity to develop their
artistic abilities on an equal footing with others, who are non-disabled. The project in question
is twofold. On one hand, there is the development and implementation of the course Minds
Intertwined – An Inclusive Art World. The course was developed in collaboration with
participants to create an inclusive platform for non-disabled and disabled people in art studies
at the university level. On the other hand, the course was followed by research. The study was
framed within qulitative research tradition and arts-based research methods. The data collection
consisted of notes, recorded during and after each class, photographs of the process, analysis of
works by participants and a focus group interview with participants at the end of the course.
Thematic analysis methods were used to analyze the data. The participants in the study were
nine in total; five disabled people and four non-disabled people. What they all had in common
was an immense interest in the arts. An effort was made to create a space for their voices. The
results of the study indicate that it is possible to develop art studies at the university level for
people with intellectual disabilities. But for that to happen, human diversity must be seen as a
strength, not a threat to society. The presence of students during the developement of the course
made it possible to meet the needs of each individual. Barriers in society prevent people with
intellectual disabilities from being given the opportunity to pursue art studies at the university
level on an equal footing. The course contributed to a positive change of views and freedom of
creation among participants. The results of this research should be an encouragement to start
paving the way and welcoming people with intellectual disabilities to the Iceland Academy of
the Arts.

Formáli
Meistaraverkefni þetta er byggt á eigindlegri rannsókn og aðferðum listrannsóka og er metið til
30 eininga við listkennsludeild Listaháskóla Íslands. Það fjallar um þróun námskeiðsins Hugar
tvinnast - inngildandi listheimur sem snéri að því að skapa vettvang fyrir ófatlaða og fatlaða
nemendur saman í listnámi á háskólastigi. Þátttakendur í námskeiðinu voru níu talsins og tóku
virkan þátt í að þróa námskeiðið.
Ég á mér stórt og sterkt bakland sem ég er afar þakklát fyrir. Guðrún mamma mín er
engri lík og er mín persónulega alfræðiorðabók. Ég þakka henni frá dýpstu hjartarótum fyrir
alla hjálpina, hvatninguna, yfirlesturinn, innblásturinn, hláturinn og mikla trú á mér. Björn
pabbi minn er líka einstakur, hann er minn persónulegi reddari. Ég fékk þá frábæru hugmynd
að flytja í miðjum ritgerðaskrifum og lék pabbi þar aðalhlutverk. Ég þakka honum allan
stuðninginn, grínið, hvatninguna og fyrir að hafa þolinmæði fyrir því að hlusta á okkur mömmu
tala endalaust um verkefnið. Systur mínar Ágústa og Valgerður eiga líka þakkir skilið fyrir
hlustun og góðar ráðleggingar.
Kristín konan mín á skilið að fá bikar fyrir að búa með mér og sýna mér ómælda
þolinmæði og hvatningu í öllu sem ég tek mér fyrir hendur. Hún er svo sannarlega til staðar
með stóran og hlýjan faðm, hefur hlustað á ótal hugmyndir, gefið mér góð ráð, lesið yfir og sýnt
verkefninu mikla virðingu. Embla dóttir mín er sprelligosi í húð og hár og kippir mér inn í
hversdaginn, spyr hvað er í matinn, fer með mig í ísbíltúr, spilar tónlist í hæsta og gerir óhóflega
mikið grín af mér. Þær eru mér allt og þakka ég þeim einlægt fyrir stuðning, gleði, kærleika, ást
og innblástur alla daga.
Ég þakka sérstaklega, Gunnhildi og Írisi vinkonum mínum, Huldu frænku og Önnu
Katrínu tengdamömmu fyrir að hvetja mig áfram og sýna verkefninu forvitni og einstakan
áhuga.
Leiðbeinendur mínir voru þau Ingimar Ólafsson Waage, lektor við listkennsludeild
Listaháskóla Íslands og Margrét M. Norðdahl, myndlistakona, deildarstjóri myndlistarnáms
fyrir nemendur með þroskahömlun við Myndlistaskólann í Reykjavík, kennari hjá Fjölmennt,
símenntunar- og þekkingarmiðstöð og stundakennari við Listaháskóla Íslands. Ég þakka þeim
kærlega fyrir að annast verkefnið af miklum áhuga og virðingu og fyrir frábæra leiðsögn. Ferlið
einkenndist af fræðandi, skemmtilegum og innihaldsríkum samtölum.
Einnig vil ég þakka kennurum mínum og samnemendum úr listkennsludeildinni og þá
sérstaklega Höllu Birgisdóttur fyrir yfirlesturinn, áhugasemina, ráðleggingarnar, öll gif-in og
dýrmætt samstarf.

Síðast en ekki síst þakka ég þátttakendum rannsóknarinnar af öllu mínu hjarta. Þeirra
þátttaka, nærvera, listaverk og raddir léku stórt hlutverk í verkefninu og höfðu djúp áhrif á mig
sem manneskju. Án þeirra hefði þetta aldrei orðið að veruleika.
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1. Inngangur
Menntun hefur áhrif á sjálfsmynd fólks, hún getur sagt til um áhugasvið þeirra, þekkingu þess
og reynslu. Mikilvægi menntunar er jafn mikið fyrir fólk með þroskahömlun eins og ófatlað
fólk. Á síðustu árum hefur umræðan um mannréttindi fatlaðs fólks aukist og ekki síst hefur
tilkoma samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007) haft mikil áhrif.
Samningurinn var fullgiltur af íslenskum stjórnvöldum árið 2016 en hann hefur ekki verið
lögfestur enn, þrátt fyrir loforð stjórnvalda um að því ætti að ljúka í árslok 2020. Samkvæmt
samningnum er það á ábyrgð stjórnvalda að tryggja mannréttindi og þátttöku fatlaðs fólks á
öllum sviðum samfélagsins. Í 24. grein samningsins er réttur fólks til menntunar sérstaklega
viðurkenndur. Þar segir meðal annars að tryggja eigi fötluðu fólki aðgang að námi á öllum
skólastigum, þar með talið háskólastigi, og til þess að svo geti orðið á það rétt á viðeigandi
aðlögun og aðstoð. Þrátt fyrir að samningurinn kveði á um þennan rétt skortir mikið á að
nemendur með þroskahömlun hafi sömu tækifæri og aðrir til náms. Í þessu samhengi má nefna
að þeim stendur ekki til boða að stunda listnám á háskólastigi. Rannsóknir hafa bent á að til
þess að geta starfað í listum sé mikilvægur þáttur að hafa lokið listnámi á háskólastigi og að
auka þurfi framboð á faglegu listnámi sem veitir réttindi og hægt sé að byggja ofan á. Að hafa
lokið listnámi á háskólastigi er oft einhvers konar lykill að því að teljast alvöru listamaður. Ef
fólk ætlar að eiga kost á framhaldsnámi í listum þarf það að uppfylla skilyrði sem sniðin eru að
þröngum hópi fólks í samfélaginu. Annars getur það ekki stundað listnám, tilheyrt
félagasamtökum listamanna eða sótt um í styrktar- og verkefnasjóði (Margrét M. Norðdahl,
2014). Fólk með þroskahömlun hefur ekki aðgengi að listnámi, fær ekki lykilinn og kemur því
að læstum dyrum. Til þess að fólk með þroskahömlun geti ræktað eigin hæfileika og styrkt
stöðu sína innan listheimsins til jafns við aðra þarf það aðgengi að listnámi á háskólastigi.
Markmið þess verkefnis sem hér er lýst var að leggja grunn að, framkvæma og þróa
inngildandi námskeið fyrir ófatlað fólk og fólk með þroskahömlun saman í Listaháskóla
Íslands. Námskeiðið var kennt í Listaháskóla Íslands á vorönn 2021 og bar yfirskriftina Hugar
tvinnast - inngildandi listheimur. Til þess að undirstrika réttindi fatlaðs fólks til menntunar var
Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007) hafður að leiðarljósi í þessu
verkefni.
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1.1 Persónulegur bakgrunnur
Hugmyndin að verkefninu og þeirri rannsókn sem ég vann út frá því spratt út frá ástríðu minni
fyrir hönnun, listum, kennslu, mannréttindum og víðtækri reynslu minni af starfi með fötluðu
fólki. Ég útskrifaðist úr vöruhönnun frá Listaháskóla Íslands árið 2012. Að loknu námi fékk ég
stöðu á kaffihúsinu GÆS, það var kaffihús rekið af fötluðu fólki (Ágústa Björnsdóttir, 2018).
Boltinn fór að rúlla og síðan þá hef ég starfað í alls konar fjölbreyttum verkefnum með fötluðu
fólki. Þar á meðal gerði ég skærulist með Ragnari og Gísla sem var partur af
rannsóknarverkefninu Jafnrétti fyrir alla (Gísli Björnsson, Harpa Björnsdóttir o.fl., 2017). Þá
var ég ráðin sem verkefnastjóri Sendiherra samnings Sameinuðu þjóðanna (2016) sem er hópur
fólks með þroskahömlun sem hefur það hlutverk að kynna samninginn og fjalla um réttindamál
fatlaðs fólks. Ég starfaði auk þess sem aðstoðarkona formanns Átaks - félags fólks með
þroskahömlun (e.d), leiðbeinandi í sjálfstæðri búsetu fyrir fólk með þroskahömlun og
stundakennari í starfstengdu diplómanámi fyrir fólk með þroskahömlun í Háskóla Íslands (e.d.).
Öll þessi verkefni eiga það sameiginlegt að hafa það að markmiði að vekja athygli á mismunun
og því að ekki sé gert ráð fyrir öllu fólki í samfélaginu. Fólkið sem ekki er gert ráð fyrir tilheyrir
jaðarhópum eða jaðri samfélagsins. Á þessu ferðalagi mínu hef ég safnað í víðtækan
reynslubanka og kynnst alls konar fötluðu og ófötluðu fólki á öllum aldri.
Upphaflega sótti ég um í listkennsludeild til þess að finna leið til að tvinna saman áhuga
minn á hönnun og listum, vinnu með fötluðu fólki og kennslu. Í námi mínu í Listaháskólanum
hef ég upplifað að það skorti sýn á margbreytileika innan veggja skólans og ég hugsaði oft um
hvað mér þætti ósanngjarnt að fólk með þroskahömlun fengi ekki sömu tækifæri og ég til þess
að rækta sína hæfileika og að mennta sig eftir áhugasviði. Það fengi ekki einu sinni tækifæri til
þess að prófa. Það lá því við frekar snemma í náminu að ég hafði áhuga á nota mína
forréttindastöðu sem nemandi í meistaranámi til að vekja athygli á skorti tækifæra fólks með
þroskahömlun til að stunda listnám á háskólastigi. Ég velti fyrir mér hvernig ég gæti haft áhrif
í þessa veru og hvort ég gæti ef til vill tekið fyrsta skrefið í að opna dyr Listaháskólans fyrir
fólki með þroskahömlun. Fyrir mér lá það beinast við að leggja grunn að inngildandi námskeiði
þar sem ófatlað fólk og fólk með þroskahömlun myndu stunda námið saman á
jafningjagrundvelli. Von mín var sú að með því að leiða saman ólíkt listafólk myndi
sjóndeildarhringurinn ef til vill víkka og ný tækifæri og möguleikar verða til. Ég bar
hugmyndina undir leiðbeinendur mína þau Ingimar Ólafsson Waage, lektor við
Listkennsludeild Listaháskólans og Margréti M. Norðdahl, myndlistakonu, deildarstjóra
myndlistarnáms fyrir nemendur með þroskahömlun við Myndlistaskólann í Reykjavík og
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listgreinakennara. Hugmyndin féll í góðan jarðveg og ekki leið á löngu þar til hún fékk
samþykki og hófst ég handa við að móta grunninn að námskeiðinu.
Námskeiðið var tvíþætt. Annars vegar var sjónum beint að listasögu fatlaðs listafólks
og hins vegar unnu fatlaðir og ófatlaðir þátttakendur saman í pörum að óvæntri lokaútkomu. Í
námskeiðinu voru einnig gerðar mismunandi liðleikaæfingar sem ýttu undir frelsi í sköpun.
Leitast var við að fá raddir þátttakenda skýrt fram, gefa þeim rými til að tjá sig og hlusta á óskir
þeirra og væntingar.

1.2 Verkefnið í hnotskurn
Verkefninu má skipta í tvo hluta. Annars vegar er um að ræða að þróa og framkvæma
námskeiðið Hugar tvinnast - inngildandi listheimur í samstarfi við þátttakendur. Hins vegar er
um að ræða rannsókn sem fylgdi námskeiðinu eftir. Rannsóknin var unnin samkvæmt
eigindlegri rannsóknaraðferð og aðferðum listrannsókna. Gagnasöfnun fólst í nótum sem ég
skráði í tímum og eftir hvern tíma, ljósmyndum af ferlinu, greiningu á verkum eftir þátttakendur
og rýnihópsviðtali við þátttakendur í lok námskeiðs. Til að greina gögnin notaði ég aðferðir
þemagreiningar. Gögnin voru kóðuð í þeim tilgangi að finna tengsl milli mismunandi kóða sem
mynduðu þrjú meginþemu: sköpun, breytt viðhorf og samvinna. Þessi þemu eru partur af
niðurstöðukafla rannsóknarinnar og tvinnast í gegnum hann. Þátttakendur námskeiðsins voru
níu og öll áttu þau það sameiginlegt að hafa brennandi áhuga á listum.

1.3 Markmið og rannsóknarspurningar
Meginmarkmið verkefnisins og rannsóknarinnar var að þróa listnámskeið á háskólastigi í
samvinnu við þátttakendur og skapa inngildandi vettvang fyrir ófatlaða og fatlaða nemendur
saman. Út frá þessu meginmarkmiði þróuðust eftirfarandi rannsóknarspurningar:
● Hvaða hindranir standa í vegi fyrir því að fólk með þroskahömlun fái aðgang að listnámi
á háskólastigi og hvernig er hægt að ryðja þeim úr vegi?
● Hverjar eru helstu áskoranir í þróun á inngildandi námskeiði og hvernig er hægt að finna
leiðir til að mæta þeim?
● Með hvaða hætti stuðlar inngildandi námskeið að breyttu viðhorfi til fatlaðs fólks?

1.4 Uppbygging ritgerðar
Ritgerðin skiptist í fimm megin hluta. Eftir fyrsta hlutann, inngang ritgerðar sem fjallar um
persónulegan bakgrunn, verkefnið í hnotskurn, markmið og rannsóknarspurningar og
uppbyggingu ritgerðar er fræðilegur bakgrunnur kynntur. Sá hluti skiptist í kaflana; krítísk
fötlunarfræði, ableismi og ólíkur skilningur á fötlun, jafnrétti til náms, sjálfsmynd og
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námsframboð, jafnréttisáætlun og að lokum fötlunarmenning, fötlunarlist og listsköpun fatlaðs
fólks. Þriðji hlutinn fjallar um rannsóknarsnið og aðferðafræði. Honum er skipt niður í kaflana;
Hugar tvinnast - inngildandi listheimur, framkvæmd rannsóknar, aðgengi og þátttakendur,
gagnasöfnun, gagnagreining og að lokum siðferðilegir þættir. Í fjórða hlutanum eru
niðurstöður kynntar. Sá hluti skiptist í fjóra hluta; verkefni í námskeiðinu, kynningar og
umræður, samvinna þátttakenda og mat þátttakenda á námskeiðinu. Fimmti og síðasti hluti
ritgerðar fjallar um túlkun á niðurstöðum og þá helstu lærdóma sem hægt er að draga af
rannsókninni.
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2. Fræðilegur bakgrunnur
Í þessum kafla verður fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Kaflanum er skipt í
þrennt. Rannsóknin er unnin í anda félagslegra sjónarhorna fötlunarfræði og er hún undir
áhrifum krítískrar fötlunarfræði. Um þennan grunn fjallar fyrsti hluti kaflans auk þess sem tengt
er við hugtakið ableismi sem er notað til að greina fötlunarfordóma. Annar hluti fjallar um
jafnrétti til náms, námsframboð fyrir fólk með þroskahömlun og með hvaða hætti
inntökuskilyrði háskólakerfisins er útilokandi fyrir fatlað fólk. Þriðji hluti fjallar um fötlunarlist
og listsköpun fatlaðs fólks. Eins og fram kom í inngangi verður Samningur Sameinuðu
þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks lagður til grundvallar.

2.1 Krístísk fötlunarfræði, ableismi og ólíkur skilningur á fötlun
Krítísk fötlunarfræði byggist á róttækum félagslegum skilningi á fötlun og öðrum krítískum
fræðum eins og hinsegin fræðum og femínískum fræðum. Þannig vísar hugtakið fötlun til
ákveðinnar félagslegrar undirokunar og misréttis sem líkt er við kynþáttamisrétti og
kynjamisrétti (Meekosha og Shuttleworth, 2009). Ráðandi staða ófatlaðs fólks í samfélaginu
hefur í för með sér mikið valdamisræmi. Samkvæmt krítíska sjónarhorninu er mikilvægt að
fatlað fólk stígi fram, skipi sér sess og andæfi valdi hins ófatlaða meirihluta (Goodley, 2014). Í
krítískri fötlunarfræði er algengt að rannsóknir byggist á femínískum kenningum um
samtvinnun. Með þeim er tilgangurinn að greina með hvaða hætti þættir eins og fötlun, kyn,
kyngervi, hörundslitur, stétt og kynhneigð geta samtvinnast og með því valdið margþættu
misrétti og mismunun (Campbell, 2009).
Innan krítískra fötlunarfræða hefur hugtakið ableismi verið notað til að greina viðhorf
og fordóma gagnvart fötluðu fólki en jafnframt til að draga fram valdaaðstæður innan samfélags
sem fyrst og fremst hygla þeim sem eru ófatlaðir (Campbell, 2009). Í rannsókninni er hugtakið
notað til þess að varpa ljósi á hversu margslungin, rótgróin og flókin viðhorf til fatlaðs fólks,
ekki síst fólks með þroskahömlun, geta verið og þar er skólakerfið ekki undanskilið.
Mikið hefur skort á að nemendur með þroskahömlun hafi haft sömu tækifæri og aðrir
til náms. Í þessu samhengi hefur á síðari árum verið bent á að skólakerfið í heild sinni sé hannað
fyrir ófatlaða nemendur og þeirra þarfir og í því samhengi má vísa til hugtaksins ableisma.
Hugtakið vísar til þeirra hugmynda að samfélagið og stofnanir þess miðist eingöngu eða fyrst
og fremst við ófatlað fólk og þarfir þess og væntingar. Litið er á fötlun sem neikvætt ástand þar
sem litið er svo á að líkamlegar og andlegar skerðingar leiði ávallt til hindrana eða erfiðleika í
lífi fólks (Campbell, 2009; Goodley, 2014). Ableismi veldur jaðarsetningu fatlaðs fólks og
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birtist meðal annars í því að ætlast er til að fatlaðir nemendur geri allt eins, með sömu aðferðum
og á sama hraða og ófatlaðir nemendur án þess að gert sé ráð fyrir að einstaklingsmiðaður
stuðningur og aðlögun sé fyrir hendi (Goodley, 2014; Kristín Björnsdóttir, 2018). Þetta gerir
það að verkum að fötluðu nemendurnir ná ekki að fylgja jafnöldrum sínum í námi og farið er
að gera minni væntingar til þeirra. Með öðrum orðum má segja að tilgangur skólakerfisins sé
að laga fatlaða nemendur sem best að skólaumhverfinu í stað þess að einstaklingsbundnum
þörfum þeirra sé mætt og námið aðlagað að þeim. Í skólakerfinu, og þá sérstaklega á efri
skólastigum, ríkir ákveðin vitsmunahyggja eða það sem kallað hefur verið kognitívur ableismi,
þ.e. neikvæð viðhorf gagnvart þeim sem taldir eru búa yfir minni vitsmunagetu og upphafning
þeirra sem skilgreindir eru gáfaðir eða klárir (Carlson, 2009). Þessi sýn hefur átt stóran þátt í
að fatlaðir nemendur, og þá sérstaklega þeir sem eru með þroskahömlun, hafa verið útilokaðir
frá almennu skólastarfi (Kristín Björnsdóttir, 2018). Það er því mikilvægt í verkefni sem þessu
að vera meðvituð um hindranir sem byggja á hugmyndum sem þessum og finna leiðir til að
mæta þeim.
Læknisfræðilegur skilningur á fötlun hefur verið ríkjandi í gegnum tíðina. Samkvæmt
þeim skilningi er horft á fötlun sem líffræðilegan galla og persónulegan harmleik þess sem
skilgreindur er fatlaður. Horft hefur verið á fatlað fólk sem gallað, óeðlilegt, öðrum háð, lítils
virði, eilíf börn, fórnarlömb eigin fötlunar og byrði á samfélaginu (Barnes, Oliver og Barton,
2002). Litið er á að þær hindranir sem einstaklingurinn mætir séu afleiðing skerðingar hans og
lausn vandans sé að „lækna“ eða „laga“ viðkomandi í þeim tilgangi að draga úr skerðingunni
(Liddiard, 2018). Viðmiðið er ófatlaði líkaminn og allar aðgerðir snúa að því að gera fatlaða
líkama eins líka þeim ófötluðu og hægt er (Rannveig Traustadóttir, 2006). Með tíð og tíma og
í kjölfar réttindabaráttu fatlaðs fólks hefur félagslegur skilningur á fötlun þróast. Samkvæmt
þeim skilningi er litið á fötlun sem samfélagslegt fyrirbæri frekar en læknisfræðilegan galla og
byggir á því að skoða viðbrögð samfélagsins við margbreytileika mannfólksins (Rannveig
Traustadóttir, 2006). Erfitt hefur reynst að skilgreina fötlun óháð „ófötlun“ og öfugt. Slíkar
skilgreiningar eru afstæðar og stjórnast af menningu og gildismati hvers samfélags (Embla
Guðrúnar Ágústsdóttir, Ásta Jóhannsdóttir, Freyja Haraldsdóttir, 2020).
Í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007) kemur fram tvenns
konar skilningur á fötlun. Annars vegar félagslegur tengslaskilningur á fötlun og hins vegar
mannréttindaskilningur eða mannréttindasjónarhorn á fötlun. Félagslegur tengslaskilningur á
fötlun skilgreinir fötlun sem afleiðingu af flóknu samspili milli einstaklinga og samfélagslegra
þátta sem koma í veg fyrir að fólk geti tekið fullan þátt í samfélaginu á jafnréttisgrundvelli.
Áhersla er á að fjarlægja þær hindranir sem koma í veg fyrir fulla þátttöku fatlaðs fólks í
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samfélaginu. Mannréttindaskilningur eða sjónarhorn er rauður þráður í gegnum allan
sáttmálann en hann hefur verið að þróast undanfarna áratugi, ekki síst með vinnu fatlaðra
aðgerðasinna. Litið er svo á að fatlað fólk sé handhafi réttinda á öllum sviðum en ekki
þiggjendur þjónustu eins og eldri hugmyndir vitna til um. Þessi tvö sjónarhorn styðja hvert við
annað og mynda mikilvægan grunn fyrir skilning á fötlun (Lawson og Beckett, 2021). Í
ritgerðinni geng ég út frá þeim skilningi á fötlun sem fram kemur í samningi Sameinuðu
þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007). Með því er athyglinni beint að hindrunum í
samfélaginu og rétti fatlaðs fólks til náms á öllum skólastigum en um það verður fjallað nánar
hér á eftir. Með því er sjónum beint að þeim manngerðu hindrunum í umhverfinu sem koma í
veg fyrir þátttöku fatlaðs fólks, ennfremur að því að endurskipuleggja umhverfið og veita fólki
stuðning til þátttöku í námi án aðgreiningar (Baglieri, Valle, Connor og Gallagher, 2011).

2.2 Jafnrétti til náms
Jafnrétti felst í því að allir hafi jöfn tækifæri til þess að þroska meðfædda hæfileika sína og njóta
þeirra. Til þess þurfa allir að hafa fullkomið og óheft frelsi, frelsi til þess að uppfylla grunnþarfir
sínar til þess að lifa, vera og velja svo lengi sem notkun þess frelsis skaðar ekki aðra. Það mætti
því segja að fullkomið jafnrétti ríki þegar litið er svo á að hver og einn einstaklingur fæðist
fullkominn, sama hvernig hann er og fái notið þeirra hæfileika og styrkleika sem hann býr yfir
óháð kyni, aldri, trúarskoðunum, stöðu, uppruna, líkamlegu eða andlegu atgervi svo dæmi séu
tekin (Margrét M. Norðdahl, 2014).
Samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks kemur fram að
markmiðið er að stuðla að því að fatlað fólk njóti allra mannréttinda og persónufrelsis til fulls
og jafns við aðra, eins að vernda og tryggja slík réttindi og frelsi og auka virðingu fyrir
meðfæddri göfgi þess (1. grein/2007). Í 24. grein samningsins er fjallað um rétt fatlaðs fólks til
menntunar án mismununar. Þar segir að allir eigi að hafa sama rétt og jöfn tækifæri til
menntunar og að tryggja skuli að fötluðu fólki sé gert kleift að stunda almennt nám á öllum
skólastigum án aðgreiningar og til jafns við aðra. Þrátt fyrir þessa yfirlýsingu samningsins er
enn langt í land að jafnrétti til náms ríki hér á landi en fólk með þroskahömlun hefur haft afar
fá tækifæri til að stunda nám á háskólastigi. Stjórnvöld hafa enn sem komið er ekki sett sér
neina stefnu um nám fólks með þroskahömlun á þessu skólastigi. Af þeirri ástæðu er í
rannsókninni leitað í smiðju grunnskólans þar sem stefna um skóla án aðgreiningar er lögð til
grundvallar. Stefnan hefur verið í þróun frá því á áttunda áratug síðustu aldar (sjá lög um
grunnskóla nr. 62/1974). Hún er auk þess lögð til grundvallar í samningi Sameinuðu þjóðanna
um réttindi fatlaðs fólks (2007) þegar kemur að námi á öllum skólastigum.
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Hugtakið um skóla án aðgreiningar var ekki formlega notað í lögum fyrr en í
Aðalnámskrá grunnskóla árið 2006 og síðan í grunnskólalögunum frá árinu 2008. Lögin
staðfesta að stefnan um skóla án aðgreiningar sé opinber stefna stjórnvalda hér á landi. Stefnan
byggist á því að öll börn og ungmenni, óháð líkamlegu eða andlegu atgervi eigi rétt á að sækja
almenna grunnskóla og stunda nám við hlið jafnaldra sinna (Lög um grunnskóla nr. 91/2008).
Grunnskóli skal aðlaga starfið sem þar fer fram eftir stöðu og þörfum nemenda og stuðla að
þroska, velferð og menntun hvers og eins. Þegar skóli án aðgreiningar er við lýði, er
fjölbreytileikinn eðlilegur og sjálfgefinn. En þar á sömuleiðis að koma til móts við þarfir allra
einstaklinga (Berglind Rós Magnúsdóttir, Helga Þórey Júlíusdóttir, o.fl., 2016). Þessar áherslur
koma síðan skýrt fram í núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla frá 2011.
Þrátt fyrir skýra stefnu stjórnvalda um skóla án aðgreiningar hefur farið fram mikil umræða og
gagnrýni á hana og eru ekki allir á eitt sáttir í þeim efnum. Jón Torfi Jónasson (2008) bendir á
að í henni felist ákveðnar mótsagnir. Annars vegar sé lögð áhersla á menntun án aðgreiningar
og hins vegar er gert ráð fyrir því að þeir nemendur sem eru líklegir til þess að eiga í efiðleikum
með að standa undir kröfum skólans séu flokkaðir, metnir og þeim jafnvel skipað í sérdeildir
eða sérskóla. Bent hefur verið á að hér sé um að ræða tvö líkön sem takist á. Annars vegar hið
kennslufræðilega líkan almenna skólans sem gerir ráð fyrir að allir geti lært og að hlutverk
kennara sé að hvetja nemendur til að rækta hæfileika sína. Hins vegar sé um að ræða hið klíníska
líkan sem á sér rætur í læknisfræðilegum skilningi á fötlun og afbrigðilegri sálfræði sem
einblínir á greiningu og flokkun í því skyni að lækna og breyta einstaklingunum (Grétar L.
Marinósson, 2011). Í mörgum skólum er enn unnið eftir báðum þessum líkönum þrátt fyrir að
þau séu gjörólík. Sem dæmi um hið klíníska líkan má nefna að erfitt hefur reynst að fá fjármagn
til að aðstoða nemendur með sérþarfir án þess að það liggi fyrir ákveðin fötlunargreining.
Í rannsókn sem gerð var á starfsháttum í grunnskólum kemur fram að afar skiptar
skoðanir voru um stefnuna meðal kennara og foreldra (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014).
Rannsóknin sýndi til dæmis að minna en helmingur fagmenntaðra starfsmanna skólanna og um
þriðjungur foreldra taldi að hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar hefði bætt skólastarfið
(Amalía Björnsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014). Rúmlega helmingur kennara töldu að þeir
hefðu ekki fengið nægilega fræðslu og undirbúning til þess að geta sinnt öllum börnum og sömu
sögu hafði um helmingur foreldra að segja. Margt bendir því til að hið klíníska líkan sem áður
var nefnt sé enn ríkjandi meðal flestra kennara um viðbrögð við nemendum sem falla ekki undir
hið svokallaða „norm“. Almenni skólinn er fulltrúi þess sem telst „normal“ í samfélaginu og er
gert ráð fyrir því að nemendur aðlagi sig að þeim reglum og viðmiðum sem skólinn setur. Í
starfi skóla er í þessu samhengi oftast miðað við hina svokölluðu normalkúrfu sem er mæling á
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greindarfari og þroska út frá aldri. Þeir nemendur sem falla innan viðmiða hennar um hvað telst
eðlilegur þroski falla inn í normið (Gretar L. Marinósson, 2011). Ef nemendur ráða ekki við
það eru þeir sendir í sérkennslu til að „laga“ þá eða þeim beint í annað umhverfi. Samkvæmt
þessu mætti segja að almenn menntun gangi út á fullkomnun og að „bæta“ alla nemendur í stað
þess að mæta þeim þar sem þeir eru staddir. Eins hefur hlutverk skóla í gegnum tíðina verið að
halda uppi góðu siðferði og aga og í samræmi við það hefur stjórnun á hegðun lengi verið eitt
af meginhlutverkum skólans. Skólastarf hefur því oft gengið meira út á að breyta nemendunum
og aga þá heldur en að breyta skólakerfinu í þá átt að fjölbreytileikinn sé ríkjandi og hindrunum
sé rutt úr vegi, eins og félagslegur skilningur á fötlun gengur út á og stefnan um skóla án
aðgreiningar ætti að gera (Gretar L. Marinósson, 2011). Þrátt fyrir opinbera stefnu stjórnvalda
um skóla án aðgreiningar er margt sem bendir til að framkvæmd stefnunnar hafi valdið
vonbrigðum og að hún hafi ekki gengið fullkomlega upp. Það er þó ekki við stefnuna sjálfa að
sakast heldur utanaðkomandi þætti eins og misjafnar skoðanir kennara og foreldra, skort á
þekkingu á mismunandi þörfum nemenda og gamalt kerfi sem byggir á læknisfræðilegum
skilningi á fötlun. Auk þess hefur verið bent á að í raun sé hlutverk skóla að mörgu leyti
margþætt og mótsagnakennt (Amalía Björnsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014).
Eins og fram hefur komið er réttur fatlaðs fólks til að stunda nám án aðgreiningar á
öllum skólastigum skýr. Þrátt fyrir að svo sé er enn langt í land að jafnrétti til náms ríki hér á
landi. Ef svo væri gæti fatlað fólk meðal annars valið um að stunda hvaða nám sem er, út frá
áhugasviði hvers og eins, á öllum skólastigum. Þar sem listnám fyrir fólk með þroskahömlun á
háskólastigi er ekki til og annað háskólanám fyrir þennan hóp afar fátítt hér á landi er
staðreyndin því miður sú að á Íslandi ríkir ekki jafnrétti til náms. Niðurstöður eigindlegu
rannsóknarinnar „Af því ég elska myndlist“ á stöðu listafólks með þroskahömlun (Margrét M.
Norðdahl, 2014), sýna að staða fólks með þroskahömlun er ólík stöðu annarra í samfélaginu
þegar kemur að listnámi, sýningartækifærum og því að byggja upp feril í listum. Það tengist
ekki síst því að hæfni og hæfileikar fólks með þroskahömlun séu vanmetin og hefur það áhrif á
þau tækifæri sem bjóðast í menntun og á sviði listheimsins. Fólk með þroskahömlun hefur ekki
jafnan aðgang að samfélaginu og möguleikum þess, sem gerir það að verkum að algengt er að
það einangrist og fái ekki tækifæri til að dýpka sína þekkingu í listum eða því sem áhugi þeirra
beinist að.

2.2.1 Sjálfsmynd og námsframboð
Við erum ekki bara eitthvað eitt. Við erum stöðugt að upplifa og athuga eigin sjálfsmynd, að
finna út hvað okkur finnst um okkur sjálf, hvaða skilaboð við viljum gefa öðrum og hvernig
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manneskjur við viljum vera. Hægt er líta svo á að mannfólkið sé sett saman úr mörgum
einingum. Við getum ímyndað okkur að við séum öll sett saman úr mörgum ólíkum lögum, í
mörgum litum sem hver getur táknað ólíka eiginleika sem við höfum. Eitt lag gæti verið
bakgrunnur okkar og uppruni, annað gæti verið áhugamál, þriðja sú fjölskyldugerð sem við
tilheyrum, fjórða okkar dýpsta leyndarmál o.s.frv. Við getum ímyndað okkur að lögin séu
stöðugt á hreyfingu. Það sem okkur finnst mikilvægt geymum við fremst og annað geymum við
baka til. Við erum síbreytileg, ný lög bætast við en mörg eru líka mjög föst fyrir og sýnileg.
Listir geta verið góður hvati til að uppgötva sjálfa sig og er listnám því afar mikilvægt þegar
kemur að sjálfsþekkingu og sjálfsskilningi. Eiginleikar listanna eru alla vega og endurspegla
oft á tíðum manneskjuna á bak við verkið. Sum listaverk eru byggð á persónulegri tjáningu
listamannsins, önnur eru byggð á pólitískum skoðunum hans, geta verið ádeila á samfélagið og
snert mannréttindi í víðum skilningi. Enn önnur geta verið tilvistarlegs eðlis og sýnt hvernig
manneskjan reynir að skilja sjálfa sig frammi fyrir samfélaginu og heiminum. Þessir eiginleikar
listanna sýna fram á að listgreinakennsla gegni mikilvægu hlutverki í almennri menntun
(Ingimar Ólafsson Waage, 2018).
Í ritinu Heilbrigði og velferð - Grunnþáttur menntunar á öllum skólastigum (Margrét
Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013) er fjallað um sjálfsmynd. Öll
höfum við sjálfsmynd. Hún er ekki eitthvað sem við fæðumst með heldur er hún í stöðugri
mótun alla ævi. Frá því að við erum börn eru alls konar atriði sem hafa áhrif á okkur m.a.
umhverfi, vinir og fjölskylda. Skólagangan er stór partur af því að við þroskumst og lærum að
þekkja okkur sjálf. Mikilvægt er að við lærum að þekkja styrkleika og veikleika okkar og þegar
við lærum eitthvað sem okkur finnst skemmtilegt og við erum góð í styrkist sjálfsmyndin og
okkur líður vel. Þegar við verðum unglingar fjölgar valkostum og við getum valið um
námsgreinar, námsbrautir, skóla og svo framvegis. Oft á tíðum er það ekki áhugasvið okkar eða
hæfileikar sem stýra ferðinni því tilhneigingin til að fylgja straumnum er rík. Ef okkar
áhugasvið og hæfileikar stjórna ekki valinu, á hvaða skólastigi sem er, finnst okkur ekki eins
gaman og okkur gengur ekki eins vel í náminu. Við þurfum að læra að treysta eigin dómgreind,
taka sjálfstæðar ákvarðanir og byggja okkar val á hæfileikum okkar, áhuga og færni. Þannig
styrkist sjálfsmynd okkar smátt og smátt (Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013). Samkvæmt þessu
mætti ætla að það geri ungu fólki með þroskahömlun erfiðara fyrir að styrkja sína sjálfsmynd
til jafns við annað ungt fólk þar sem námsframboð fyrir þann hóp er af skornum skammti.
Þrátt fyrir að öllum börnum og ungmennum hafi verið lagalega tryggð menntun á
grunnskólastigi frá árinu 1974 (Lög um skólakerfi nr. 55/1974) var réttur fólks með
þroskahömlun til náms í framhaldsskóla ekki tryggður fyrr en árið 2008 (Lög um
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framhaldsskóla nr. 92/2008) og er í flestum tilfellum einungis um að ræða nám innan
starfsbrauta en ekki á almennum námsbrautum. Ekki er um að ræða sérstakt listnám fyrir fólk
með þroskahömlun í framhaldsskólum en sérstakir áfangar í myndlist eru þó í boði í einhverjum
framhaldsskólum og má þar nefna Fjölbrautaskólann í Breiðholti. Þar fá nemendur tækifæri til
þess að færa sig yfir á almennar brautir eftir að hafa verið í einhvern tíma á starfsbraut og fá þá
viðeigandi stuðning til að byrja með.
Nemendur á starfsbrautum í framhaldsskólum geta ekki útskrifast með stúdentspróf og
eiga ekki möguleika á að velja sér listnámsbraut eins og nemendur í almenna kerfinu geta. Ungt
fólk með þroskahömlun hefur því fá tækifæri til náms eftir framhaldsskóla þrátt fyrir að hafa
áhuga á því að mennta sig til jafns við ófatlað ungt fólk (Kristín Sigurðardóttir, 2017; Margrét
M. Norðdahl 2014). Það fær ekki sömu tækifæri til að njóta hæfileika sinna eða þroska og skapa
sér auðugra líf og framtíð.
Ein af fáum undantekningum frá þessu er Myndlistaskóli Reykjavíkur. Á árunum 2015
til 2017 var sett af stað diplómanám í myndlist fyrir fólk með þroskahömlun en þar hefur einnig
starfað vinnustofa í myndlist fyrir fólk með þroskahömlun frá árinu 2008 þar sem nemendur
vinna að eigin verkefnum undir handleiðslu kennara (Myndlistaskólinn í Reykjavík, e.d.).
Fjölmennt, símenntunar og þekkingarmiðstöð (e.d.a) fjármagnaði diplómanámið í
Myndlistaskólanum að hluta til en ríkið setur fjármagn í fullorðinsfræðslu fatlaðs fólks sem fer
til Fjölmenntar. Frá árunum 2010 til 2017 hafði fjárframlag til Fjölmenntar lækkað töluvert sem
gerði það að verkum að ekki var hægt að styðja áfram við diplómanámið í Myndlistaskóla
Reykjavíkur. Þrátt fyrir mikla baráttu fékk Myndlistaskólinn ekki styrk til að halda áfram og
var því gert hlé á náminu (Margrét M. Norðdahl og Aileen Soffía Svensdóttir, 2017). Árið 2019
fékk Myndlistaskólinn sérstakan styrk frá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu til þriggja
ára til þess að geta boðið upp á eins árs nám í myndlist fyrir nemendur með þroskahömlun sem
lokið hafa námi á starfsbrautum framhaldsskóla eða sambærilegu námi. Vert er að taka fram að
eins árs námið í myndlist er tilraunaverkefni til þriggja ára sem lýkur vorið 2022 og ekki liggur
fyrir hvort að námið fær áframhaldandi styrki. Það veitir engin formleg réttindi en gefur
nemendum möguleika á að skapa sér starfsvettvang á sviði listsköpunar, upp á eigin spýtur eða
með stuðningi. Námið í Myndlistaskóla Reykjavíkur er hugsað sem góður grunnur og
undirbúningur fyrir áframhaldandi listnám á háskólastigi líkt og nám við sjónlistadeild skólans
(Námsbrautavefur menntamálastofnunar, e.d.). Hér er hindrun á menntavegi fólks með
þroskahömlun sem hefur áhuga á áframhaldandi listnámi, eins og áður hefur komið fram, er sá
möguleiki er hreinlega ekki fyrir hendi þar sem listnám á háskólastigi er ekki í boði fyrir þennan
hóp hér á landi.
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Listafólk og listnemar með þroskahömlun og fatlaðir aktívistar hafa barist fyrir jöfnum
rétti til náms og vakið máls á því með aðgerðum, skrifum og erindum. Skúli Steinar Magnússon
(2011), fatlaður aktívisti og einn af Sendiherrum samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi
fatlaðs fólks (2016), hefur fjallað opinberlega um rétt fatlaðs fólks til menntunar á öllum
skólastigum. Það skiptir hann miklu máli að fá að stunda nám án aðgreiningar og skrifaði hann
meðal annars grein um menntun þar sem fram kemur:
Ég vil geta fyllt út umsókn í háskóla. Ég vil líka fá að velja námsbrautir og
námsgreinar eftir áhugasviði mínu. Það er mikilvægt að allt fatlað fólk sé
velkomið í hvaða skóla sem er. Við eigum rétt á því að velja skóla, skóla án
aðgreiningar.
Hans álit er að allir verði hamingjusamari þegar allt fólk fær sama rétt til þátttöku í samfélaginu.
Raddir Sendiherra samnings Sameinuðu þjóðanna (2016) hafa verið háar í réttindabaráttu
fatlaðs fólks og vakið athygli á því misrétti sem fatlað fólk verður fyrir.
Listnemar

í

Diplómanámi

í

Myndlist

fyrir

fólk

með

þroskahömlun

við

Myndlistaskólann í Reykjavík 2015–2017 börðust fyrir að náminu þar yrði haldið áfram. Í
fyrirlestri á Jafnréttisdögum Háskóla Íslands ræddi Margrét M. Norðdahl, deildarstjóri
diplómanámsins um listmenntun og sýnileika og þátttöku fatlaðs fólks í listalífinu. Þau Birkir
Sigurðsson, Elín Fanney Ólafsdóttir og Elín Sigríður María Ólafsdóttir Breiðfjörð Berg,
nemendur í diplómanáminu tóku þátt í fyrirlestrinum, sögðu frá reynslu sinni og tjáðu sig um
rétt til menntunar og aðgengi að menntun. Fyrirlesturinn bar heitið „Allir eiga rétt á listmenntun
– nema sumir“ sem er raunin og skekkja sem þarf að laga (Listaháskóli Íslands, 2016). Þau Elín
Fanney Ólafsdóttir og Þorvaldur Arnar Guðmundsson, einnig nemi í diplómanáminu,
endurtóku leikinn og vöktu máls á jafnrétti til náms ásamt Margréti með erindi á Vorráðstefnu
Greiningar- og ráðgjafastöðvar ríkissins í maí 2017 (Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins, e.d).
Rannsóknarverkefnið Jafnrétti fyrir alla snýr að því að skoða aðgengi karla með
þroskahömlun að jafnréttisstarfi. Upphaflega stóð til að beina sjónum að jafnrétti kynjanna en
þróaðist í átt að almennu jafnréttisstarfi þar sem misrétti sem byggist á stétt, kynþætti, þjóðerni,
kynhneygð, aldri og fötlun er skoðað. Verkefnið er unnið við Menntavísindasvið Háskóla
Íslands af Gísla Björnssyni og Ragnari Smárasyni í samstarfi við Krisínu Björnsdóttur. Þeir
Gísli og Ragnar gerðu sér ferð í Myndlistaskólann í nóvember 2017 þegar óvissa ríkti um hvort
að diplómanámið fyrir fólk með þroskahömlun fengi áframhaldandi styrkveitingu til að halda
áfram (Jafnrétti fyrir alla, e.d.). Þeir ræddu við nemendur sem höfðu róttækar skoðanir og létu
í sér heyra. Halldóra Jónsdóttir var ein þeirra og hafði þetta að segja:
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Ég er í diplómunámi í Myndlistaskólanum í Reykjavík. Það er mjög gaman. Ég
mæli með þessu námi og mér finnst það ekki í lagi ef það á ekki að halda áfram
með diplómunámið. Það eiga allir að fá tækifæri á námi og að þróa sig í listinni.
Birkir Sigurðsson lýsti upplifun sinni af náminu og útskýrði verkið sem hann vann að þá
stundina:
Nám á að vera fyrir alla og ég hef verið í mjög mörgum skólum en þetta er besti
skólinn sem ég hef verið í. Ég er að vinna með þessa kassa og að utan er annar
ógeðslegur en inni í honum er gleði en hinn er fallegur en ógeðslegur inni í, en
þú sérð það ekki. Þetta er svona að þú átt ekki að dæma eftir útlitinu.
Þessi umfjöllun, þar sem raddir listnema með þroskahömlun voru í forgrunni og börðust sjálf
fyrir réttindum sínum, fékk töluverða dreifingu á samfélagsmiðlum og hafði áhrif til góðs á
meðvitund almennings um stöðuna og ójafnréttið sem blasir við.
Að hafa lokið listnámi á háskólastigi er oft einhvers konar lykill að því að teljast alvöru
listamaður. Ef fólk ætlar að eiga kost á framhaldsnámi í listum þarf það að uppfylla skilyrði
sem sniðin eru að þröngum hópi fólks í samfélaginu. Annars getur það ekki stundað listnám,
tilheyrt félagasamtökum listamanna eða sótt um í styrktar og verkefnasjóði (Inga Björg
Margrétar- og Bjarnadóttir, 2019; Margrét M. Norðdahl, 2014).
Þrátt fyrir að ekki bjóðist listnám á háskólastigi fyrir fólk með þroskahömlun eru
fjölbreytt listnámskeið í boði hjá Fjölmennt, símenntunar og þekkingarmiðstöð fyrir fatlað fólk
(Fjölmennt, e.d.a). Námskeiðin eru aðgreind, það er að segja haldin eingöngu fyrir fólk með
þroskahömlum. Nemendur fá ekki einingar fyrir námskeiðin og veita þau hvorki réttindi né
teljast til starfsnáms. Þar fyrir utan bjóða nokkrir dagvistunar- og starfsstaðir fyrir fólk með
þroskahömlun upp á listsköpun (Margrét Norðdahl, 2014).
Eins og fram hefur komið er ekki í boði fyrir fólk með þroskahömlun að stunda listnám
á háskólastigi. Frá árinu 2007 hefur aftur á móti staðið til boða að stunda tveggja ára starfstengt
diplómanám fyrir þennan hóp við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Námið miðar að því að
auka möguleika nemenda á atvinnutækifærum á almennum vinnumarkaði og til þátttöku í
samfélaginu. Nemendur velja sér ákveðinn starfsvettvang; leikskóla, frístundaheimili eða störf
með fötluðu fólki (Háskóli Íslands, e.d.). Námið er án aðgreiningar og stunda diplómanemendur
nám sitt með öðrum háskólanemum. Námið, sem er til tveggja ára, er þverfaglegt nám og
samanstendur af almennum námskeiðum úr ólíkum deildum (Háskóli Íslanda. e.d.).
Verkefnastjórar námsins eru starfsmenn Háskóla Íslands og sjá um að skipuleggja námið og
aðstoða nemendur í námskeiðum. Að öðru leyti er diplómanámið fjármagnað eins og annað
nám við Háskóla Íslands, þ.e. háskólinn fær greitt fyrir hverja námseiningu (ECTS) sem
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nemendur ljúka. Diplómanemar eru skráðir í námskeið eins og aðrir nemendur háskólans, þeir
fá aðstoð í námskeiðum og námsmat er aðlagað að þörfum hvers og eins (Guðrún V.
Stefánsdóttir, 2011). Þrátt fyrir að margir líti á háskólanám sem eðlilegt framhald
framhaldsskólanáms hefur slíkt ekki verið í boði fyrir fólk með þroskahömlun fyrr en á allra
síðustu árum hvorki hér á landi né annarstaðar í heiminum. Upp úr 1990 hófst nám fyrir fólk
með þroskahömlun í Albertaríki í Kanada (Uditsky og Hughson, 2012) og í Bandaríkjunum
hefur þessi hópur getað sótt nám í háskóla frá því um miðjan tíunda áratug síðustu aldar (Hart
o.fl., 2004). Þá hófst nám í háskólanum í Dyflinni á Írlandi árið 2005 (O´Brien, o.fl., 2009), það
fyrsta í Evrópu og síðan á Íslandi árið 2007 eins og áður segir. Enginn af þessum háskólum
býður upp á listnám nema í formi einstakra námskeiða. Niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa
verið á háskólanámi fyrir fólk með þroskahömlun bæði hér á landi og í alþjóðlegu samhengi
benda til að háskólanámið hafi aukið nemendum sjálfstraust og sjálfsvirðingu, það hafi
auðveldað þeim að fá atvinnu og ýtt undir þátttöku þeirra á öllum sviðum samfélagsins (Uditsky
og Hugson, 2012; Hart o.fl., 2004; O´Brien, o.fl., 2009; Guðrún V. Stefánsdóttir, 2011; Kristín
Björnsóttir, 2018).

2.2.2 Jafnréttisáætlun
Listaháskóli Íslands hefur sett fram jafnréttisáætlun (2019) sem unnin er í samræmi við 18. og
23. greinar laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Stefnan er samin jafnt með
nemendur og starfsfólk í huga (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008).
Vert er að nefna að hvergi er minnst á fatlað fólk í þessum greinum laganna. Í
jafnréttisáætluninni segir þó að skólinn sé samfélag þar sem ríki jafnræði, virðing og
gagnkvæmt traust. Megináherslur áætlunarinnar eru; að stuðlað verði að fjölbreyttum
nemendahópi, stutt verði við ólíkar þarfir nemenda, námsefni og kennsluhættir séu fjölbreyttir,
húsnæði verði aðgengilegt öllum, kynjajafnrétti endurspeglist í textum, skjölum og kerfum
skólans, samþætta kynja-og jafnréttissjónarmið og að aðgengi að starfsemi Listaháskóla Íslands
verði aukið fyrir ólíka hópa samfélagsins. Einnig segir að innan skólans megi ekki mismuna
fólki á grundvelli þátta sem greinir það að s.s. kyns, kynhneigðar, hörundslitar, aldurs,
barneigna, þjóðernis, félagslegs uppruna, fötlunar, tungumáls, trúar, stjórnmálaskoðana eða
annars konar skoðana, eigna, uppruna, efnahags, ætternis, fjölskylduaðstæðna eða skertrar
starfsgetu. Eins er fjallað sérstaklega um sértæk úrræði eða aðgerðir sem ætlaðar eru til að jafna
aðstöðu nemenda og starfsfólks til náms og starfa og tryggja að tillit sé tekið til sérþarfa
nemenda og starfsfólks hverju sinni. Nemandi eða starfsmaður sem býr við einhverskonar
skerðingu á rétt á viðeigandi úrræðum. Úrræði nemenda miða við að tekið sé tillit til fötlunar
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eða sérþarfa í öllu námi og miða að því að jafna stöðu nemenda. Listaháskólinn leitast við að
jafna aðgengi til náms með viðeigandi aðlögun hverju sinni.
Þar sem fjallað er um inntöku nemenda kemur fram að inntökunefnd deilda meti allar
umsóknir á faglegum grunni óháð kyni, kynþætti, kynhneigð, hörundslit, aldri, barneignum,
þjóðerni, félagslegum uppruna, fötlun, tungumáli, trú, stjórnmálaskoðunum eða öðrum
lífsskoðunum, eignum, uppruna, efnahag, ætterni, fjölskylduaðstæðum eða skertri starfsgetu
umsækjenda. Markmiðið er að stuðla að jöfnu hlutfalli karl- og kvenkyns nemenda og að
umsóknir séu eingöngu metnar út frá faglegum viðmiðum. Inntökuskilyrðin eru hins vegar þau
að miðað er við að umsækjendur hafi lokið stúdentsprófi eða sambærilegu námi.
Undanþágurnar eru þær að Listaháskólanum er heimilt að veita umsækjendum inngöngu í
skólann sem búa yfir þekkingu og reynslu sem telst fullnægjandi undirbúningur til
bakkalárnáms við skólann. Til þess að fá undanþágu fyrir samþykki á skólavist þarf umsækjandi
sem uppfyllir ekki kröfur um menntun stúdentspróf eða sambærilegt nám að sýna fram á
framúrskarandi hæfni, þekkingu og sýn á faginu með innsendri möppu/portfolio (Listaháskóli
Íslands, e.d.b).
Í 5. grein samnings Sameinuðu Þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007) er fjallað um
jafnrétti og bann við mismunun. Þar kemur fram að til þess að hægt sé að stuðla að jafnrétti eigi
fatlað fólk rétt á viðeigandi aðlögun til að geta tekið þátt á öllum sviðum samfélagsins. Hér
gefur auga leið að inntökuskilyrði Listaháskóla Íslands stangast á við samning Sameinuðu
þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks þar sem stór hópur fólks með þroskahömlun getur ekki
uppfyllt þessi inntökuskilyrði. Þrátt fyrir það er eitt af markmiðum jafnréttisáætlunar
Listaháskólans (2019) að stuðla að fjölbreyttum nemendahópi, að aðgengi jaðarhópa að
listnámi sé greint og aðgerðir mótaðar til úrbóta. Það að þessi markmið séu á stefnu hjá
jafnréttisnefnd skólans er jákvæð þróun og ekkert annað eftir en að ráðast til aðgerða. Þar til
svo verður kemur fólk með þroskahömlun að lokuðum dyrum.

2.2.3 Útilokandi inntökuskilyrði
Alþjóðlegar rannsóknir hafa sýnt fram á að nám á háskólastigi er óaðgengilegt fötluðum
nemendum og þá sérstaklega fólki með þroskahömlun (Hutcheon og Wolbring, 2012). Lög um
háskóla (nr. 63/2006) kveða á um að inntökuskilyrðin séu þau að umsækjendur þurfi að hafa
lokið stúdentsprófi eða prófi jafngildu því. Nemendum með þroskahömlun gefst ekki kostur á
að ljúka hefðbundnu stúdentsprófi. Þar af leiðandi má segja að skólakerfið einkennist af
áðurnefndum kognitívum ableisma (Carlson, 2009) sem felst í fordómum og neikvæðum
viðhorfum í garð fólks með þroskahömlun og hefur útilokandi áhrif. Ófatlaðir nemendur eru
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settir á hærri stall í skólakerfinu og eru í ákveðinni forréttindastöðu. Mætti því segja að háskólar
séu almennt fyrst og fremst ætlaðir ófötluðum nemendum (Hermína Gunnþórsdóttir, 2010).
Inntökuskilyrði í Listaháskóla Íslands gera í raun ráð fyrir að taka inn ákveðinn
forréttindahóp nemenda sem hafa stúdentspróf og fölna allar aðrar forsendur í samanburði við
þessi stöðluðu inntökuskilyrði. Ekki er horft á einstaklinginn, getu hans og þarfir heldur er gert
ráð fyrir að allir umsækjendur falli inn í sama mót, geri allt eins, með sömu aðferðum og á sama
hraða. Þrátt fyrir að Listaháskóli Íslands sé með metnaðarfulla jafnréttisáætlun sem geri ráð
fyrir að stuðla að margbreytileika, fjölbreyttum nemendahópi og að húsnæði verði aðgengilegt
öllum o.s.frv., kemur fram mikil mótsögn þegar inntökuskilyrði skólans eru skoðuð. Í þessu
samhengi má ætla að jafnvel þó að Listaháskóli Íslands myndi bjóða upp á inngildandi nám
tryggi það ekki endilega að fólk sem tilheyrir ýmsum jaðarhópum samfélagsins sæki um í
skólann. Til þess að það gerist þarf það hvatningu.
Mismunun á grundvelli fötlunar á sér langa sögu og tekur á sig ýmsar birtingarmyndir.
Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.) lýsti því yfir að
mismunun á grundvelli fötlunar væri margþætt og fælist bæði í einstaklingsbundinni sem og
kerfisbundinni mismunun. Nefndin fjallaði sérstaklega um einstaklingsbundna mismunun sem
fælist í að einstaklingum með fötlun væri neitað um menntunartækifæri til jafns við aðra. Þá
nefndi mannréttindanefndin einnig duldari form mismununar eins og aðskilnað fatlaðs fólks frá
samfélaginu með stofnanavistunum og öðrum félagslegum útilokunartólum. Kerfisbundin
mismunun er til staðar þegar mismunun gegn fólki á sér stað vegna víðtækra fordóma og
mismununar innan samfélagsins og þeirra stofnanna sem samfélagið byggir. Kerfisbundna
mismunun má til dæmis finna í því viðhorfi sem víða viðgengst gagnvart fötluðu fólki þess
efnis að það sé ófært um að taka sjálfstæðar ákvarðanir í eigin lífi. Samningur Sameinuðu
þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007) tekur mið af kerfisbundinni mismunun gagnvart
fötluðu fólki meðal annars með því að skylda aðildarríki samningsins til þess að vinna markvisst
að því að minnka fordóma og auka virðingu gagnvart fötluðu fólki í samfélaginu.
Mannréttindi fatlaðra (Aileen Soffía Svensdóttir og Haukur Guðmundsson, 2020 - enn
í gangi) er hlaðvarp um mannréttindi fatlaðs fólks á Íslandi. Tekin eru viðtöl við fólk úr íslensku
samfélagi með það að markmiði að varpa ljósi á stöðu fatlaðs fólks í samfélaginu og ræða um
hvernig megi bæta hana. Áhersla er lögð á skapandi þætti í lífi fatlaðs fólks, listsköpun og
menningu þar sem talað er við fólk úr öllum kimum menningar á Íslandi. Fríða Björk
Ingvarsdóttir, rektor Listaháskóla Íslands var ein af viðmælendum þeirra. Spurð út í
inntökuskilyrði Listaháskólans og hverju þurfi að breyta til þess að fatlað fólk sé metið út frá
sinni getu annars vegar og akademískum kröfum hins vegar svarar hún:
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Þetta er mjög góð spurning og í raun og veru alveg hrikalega erfið fyrir
háskólakerfið vegna þess að ég held að það sé mjög erfitt fyrir háskólakerfið að
kortleggja þarfir jafn ólíkra einstaklinga og fatlaðir eru, sem stór hópur, sem
heild. Í raun og veru þá held ég að við þurfum að spyrja okkur sjálf eftir hverju
eru fatlaðir nemendur að sækjast? Hvað er það sem að fatlaðir nemendur vilja
læra og þjálfa sig í í svona skóla eins og Listaháskólanum? Hvað er það sem að
ykkur langar til að gera til dæmis? Og þegar við erum búin að kortleggja það ...
það þarf náttúrulega að vera í samtali við ykkur... að þá er auðveldara að mæta
þörfinni [...] það sem við vitum er að það vantar töluvert upp á samtalið um
fatlaða háskólanema. Til dæmis bara við Menntamálaráðuneytið,
fjárveitingavaldið. Það þarf alltaf bæði peninga og húsnæði til þess að geta mætt
þessum þörfum. Fyrst og fremst held ég að samtalið þurfi að vera við hina fötluðu
sjálfa, um hvað þeir eru að sækjast eftir [...] og við getum alltaf í háskólakerfinu
búið til ákveðinn sveigjanleika því að háskólar eru í eðli sínu
sveigjanleikastofnanir sem eru stöðugt að breytast og stöðugt að mæta nýjum
áskorunum og nýjum þörfum út í samfélaginu. [...] ég persónulega get ekki séð
að það sé neitt því til fyrirstöðu að háskólar mæti þörfum fatlaðra eins og annarra
en það verður að vera út frá þeim forsendum sem að fatlaðir telja sig þurfa. [...]
afstaða Listaháskólans sé sú að við viljum mæta öllum jafnt. En svo þegar ég segi
það þá erum við samt sem áður skóli sem er með umtalsverðar
aðgangstakmarkanir því við önnum ekki eftirspurn að því námi sem er hér [...]
Hér er að finna margar mótsagnir sem endurspegla ef til vill ríkjandi viðhorf í garð fatlaðs fólks
í samfélaginu. Fatlað fólk þarf stöðugt að berjast fyrir rétti sínum. Réttinum til þess að vera
hluti af samfélaginu en ekki viðhengi þess. Það sem ófötluðu fólki finnst sjálfsagt þarf fatlað
fólk að berjast fyrir eins og til dæmis að fá að velja háskólanám eftir hæfileikum og áhugasviði.
Reglur og viðmið í samfélaginu eru mótaðar af ófötluðu fólki í forréttindastöðu sem gerir ekki
alltaf ráð fyrir því að fatlað fólk hafi hæfileika, rödd eða skoðanir. Kerfið sem á að halda utan
um allt fólk er hannað þannig að það hefur útilokandi áhrif á jaðarsetta hópa í samfélaginu
Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.)
viðurkennir að í gegnum tíðina hafi fötluðu fólki verið neitað um að nýta sér efnahagsleg,
félagsleg og menningarleg réttindi sín til jafns við aðra sökum vanrækslu, fordóma,
vanþekkingar, aðskilnaðar og útilokunar frá samfélaginu. Sú mismunun vegna fötlunar hefur
meðal annars haft í för með sér afar neikvæð áhrif á möguleika til menntunar.
Samkvæmt meginreglum samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (3.
grein/2007) á að bera virðingu fyrir því sjónarmiði að fatlað fólk sé ólíkt og viðurkennt í þeim
skilningi að um mannlega fjölbreytni og mannlegt eðli sé að ræða. Ætla má að ástæðan fyrir
því að samningurinn beini sérstaklega sjónum að þessu atriði er að alltof oft er ekki gert ráð
fyrir því að fatlað fólk sé jafn ólíkt og að áhugasvið þeirra sé jafn vítt og hjá ófötluðu fólki.
Þarfir fólks með þroskahömlun eru alveg eins fjölbreyttar, ólíkar og margar eins og hjá ófötluðu
fólki en grundvallarþarfirnar eru eflaust þær sömu hjá öllum manneskjum. Samkvæmt
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sálfræðingnum Manfred Max Neef (1991) eru grundvallarþarfir mannsins; lífsviðurværi, vernd,
ástúð, skilningur, þátttaka, iðja, sköpun, sjálfsmat og frelsi. Þessar þarfir eru svo allar tengdar
og hafa áhrif hver á aðra. Utanaðkomandi áhrif geta haft jákvæð eða neikvæð áhrif á hvernig
þörfum okkar er mætt og þarf hver og ein manneskja að velja á milli þess hvernig hún mætir
sínum þörfum og hvaða þörfum hún sinnir hverju sinni. Þegar kemur að fólki með
þroskahömlun eru ýmsar samfélagslegar hindranir sem koma í veg fyrir að það geti mætt sínum
grunnþörfum.

2.3 Fötlunarmenning, fötlunarlist og listsköpun fatlaðs fólks
Vestræn menning er full af neikvæðum ímyndum um fatlað fólk. Menning, norm og gildi sem
eru sett af hinum ófatlaða meirihluta eru ávallt ríkjandi. Fötlunarmenning er hins vegar
ákveðinn menningarkimi, sem er tengdur alþjóðlegum baráttuhreyfingum fatlaðs fólks.
Fötlunarmenning endurspeglar norm og gildi fatlaðra aðgerðasinna og þeirra stuðningsfólks.
Lykilþættir í fötlunarmenningu eru endurskilgreiningar á fötlun og fötluðu fólki. Það er gert
með róttækri, félagslegri og pólitískri túlkun sem vísar til félagslegs skilnings á fötlun (Barnes
og Mercer, 2003). Í því samhengi leikur hugtakið fötlunarlist stórt hlutverk. Þegar talað er um
hugtakið fötlunarlist er algengt að fólk tengi það við listsköpun fatlaðs fólks þar sem skilningur
á fötlunarlist er stutt á veg komin. Munurinn er sá að listsköpun fatlaðs fólks er gerð óháð
gagnrýni á samfélagið en fötlunarlist er alltaf andóf gegn ríkjandi viðhorfum og staðalímyndum
um fötlun og fatlað fólk. Þannig mætti segja að ef listin inniheldur ekki pólitíska ádeilu á
samfélagið flokkast hún ekki undir fötlunarlist. Í fötlunarlistinni felst gagnrýni á hvernig fatlað
fólk er sýnt í vestrænni menningu og listum. Í gegnum tíðina hefur fatlað fólk birst sem
aumkunarvert fórnarlamb sem þarfnast samúðar og læknisfræðilegrar íhlutunar (Sandahl,
2006). Fötlunarlist er notuð til að afhjúpa áðurnefndar birtingarmyndir og þá mismunun og
fordóma sem fatlað fólk mætir. Skilyrði fyrir því að hægt sé að tala um fötlunarlist er að allt
fólk þarf að geta sótt viðburðinn og gerð er krafa um aðgengilegt húsnæði og táknmálstúlkun
(Barnes og Mercer, 2003). Listsköpun fatlaðs fólks er annað en fötlunarlist, þó svo að
fötlunarlist sé alltaf gerð af fötluðu fólki, og eins og áður kom fram að ef listin felur ekki í sér
gagnrýni á samfélagið er ekki hægt að flokka hana sem fötlunarlist.
Hér á landi er listahátíðin List án landamæra eina listahátíðin sem leggur áherslu á list
fatlaðs listafólks. Hátíðin var fyrst haldin árið 2003 og hefur verið haldin nánast árlega síðan.
Með því að kynna og setja saman hópa af ólíku fólki opnast nýjar dyr, nýr vettvangur og
tækifæri verða til. Hátíðin hefur einnig stuðlað að umræðu um ímynd fatlaðra listamanna í
listum og list fatlaðs fóllk. List án landamæra leggur áherslu á að list fatlaðs listafólks sé metin
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til jafns innan listheimsins og list ófatlaðs listafólks. List án landamæra er eini vettvangurinn á
Íslandi þar sem áhersla er alfarið á listsköpun fatlaðs listafólks og eru öll listform sýnd. Hátíðin
hefur skapað sér sérstöðu innan menningarlífsins á Íslandi og stendur hún meðal annars fyrir
samstarfi milli listafólks, þar á meðal fatlaðs og ófatlaðs listafólks (List án landamæra, e.d.).
Gott dæmi um þannig samstarf er uppboðssýningin Samsuða sem haldin var á Kjarvalsstöðum
árið 2014. Hún samanstóð af átta listamönnum sem unnu saman tveir og tveir, í hverju pari var
einn fatlaður listamaður og einn ófatlaður. Parið vann saman að því að skapa eitt verk sem síðan
var selt á uppboðssýningunni. Pörin voru þau Guðrún Bergsdóttir og Eggert Pétursson, Erling
T.V. Klingenberg og Karl Guðmundsson, Sigrún Huld Hrafnsdóttir og Sara Riel, og Hugleikur
Dagsson og Ísak Óli Sævarsson. Afrakstur verkanna var afar ólíkur þar sem ólíkar aðferðir voru
notaðar og listafólkið fjölbreytt. Uppboðið náði einungis til ákveðins hóps og var því ákveðið
að gera stuttmynd um ferlið til þess að dreifa boðskapnum víðar. Leikstjóri stuttmyndarinnar
var Íris Stefanía Skúladóttir (2014) þáverandi framkvæmdastjóri Listar án landamæra og vann
hún myndina sem hluta af lokaverkefni í hagnýtri menningarmiðlun frá Háskóla Íslands. Dæmi
um samvinnuverkefni úr myndinni var samstarf þeirra Erlings T.V. Klingenberg og Karls
Guðmundssonar. Fyrir samstarfið vissu þeir ekki mikið um hvorn annan en á þeim tíma notuðu
þeir báðir hjól til þess að mála með. Karl notaði hjólastól og Erling mótorhjól; það voru þeirra
verkfæri. Málning var sett á hjólin og síðan keyrðu þeir yfir striga frá hvor öðrum þar til þeir
voru báðir ánægðir með lokaútkomuna. Erling sagði: „Fyrir mér er mótorhjólið mikið frelsi og
mætti segja að hjólastóllinn sé mikið frelsi fyrir Kalla líka... ég sé sameiningu í því.“
Hugleikur Dagsson og Ísak Óli Sævarsson samstilltu sig á annan hátt. Þeir fóru í leik
sem er oft spilaður á heimili Ísaks. Leikurinn er að telja upp tvennur. Þeir ákváðu svo að teikna
og mála sitthvorar tvennurnar í einu stóru heildarverki sem að þeir skírðu tvisvar sinnum tuttugu
og tvær. Hugleikur segir að sé ekki mikill munur á þeim þegar að kemur að listinni og Ísak segir
frá sínum tvennum:
Egg og beikon, hamborgari og franskar, tannbursti og tannkrem, hakk og spagetti,
Pétur og Dísa í Barbapabba, hæna og hani, hundur og kisa, Karíus og Baktus,
Svalur og Valur, Snuðra og Tuðra, Ástríkur og Steinríkur, Kjartan og Brandur í
Strumpunum, Pétur og úlfurinn, Rauðhetta og úlfurinn, Hans og Gréta, Mikki og
Guffi, Snar og Snöggur, Sigga og skessan.
Samvinnuverkefnin sem unnin voru fyrir uppboðssýninguna Samsuðu flokkast ekki endilega
undir fötlunarlist því verkin fólu ekki í sér ádeilu á samfélagið en það er ef til vill hlutverk
áhorfandans að dæma um það fyrir sig. Í fötlunarlist er samstarf fatlaðra og ófatlaðra listamanna
mikilvægur þáttur í umræðunni. Gott dæmi um slíkt er samstarf Alison Lapper, sem sjálf er
fötluð og Mark Quinn sem gerði höggmynd af Alison óléttri. Höggmyndinni var komið fyrir á
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Trafalgar Square í London. Hún sýnir Alison nakta og þungaða en hún er ekki með handleggi
og fætur hennar eru stuttir. Með þessu vildu þau ögra ríkjandi staðalmynd um líkama fatlaðra
kvenna og ögra þeim staðalmyndum sem ríkja um hvað sé eðlilegur líkami og fegurð. Eins
ögrar höggmyndin þeirri staðalmynd að fatlaðar konur eigi ekki eða geti ekki eignast börn
(Lapper og Feldman, 2005).
Í gegnum söguna hefur fatlað fólk oft birst sem viðföng góðgerðastarfsemi, lækna og
sérfræðinga. Góðgerðarsamtök víða um heim léku stórt hlutverk í að viðhalda þessari sýn á
fatlað fólk í gegnum auglýsingaherferðir. Myndir af fötluðu fólki voru til dæmis teknar ofan frá
og virtist eins og það liti undan í skömm yfir eigin ástandi. Til að undirstrika dramatíkina voru
myndirnar hafðar í svart–hvítu (Sutherland, 2008).
Alexa Wright er ljósmyndari sem hefur unnið mikið í samstarfi við fatlað fólk. Hún
heldur því fram að fólk horfi fyrst á fötlun manneskjunnar áður en það sér persónulega
eiginleika hennar. Ljósmyndaserían „I“ er eitt af verkum hennar sem sýnir andlit hennar á öllum
myndunum. Ljósmyndirnar eru síðan unnar þannig að andlit hennar er klippt inn á líkama fólks
með sýnilega fötlun. Hún bendir á að okkur sé tamt að líta á fatlað fólk sem vandamál í stað
þess að horfa á það eins og hverja aðra manneskju (Breckenridge, C.A. og Vogler, C., 2001).
Ein áhrifaríkustu mótmæli Bretlands urðu vegna auglýsingaherferðar í sjónvarpi árið
1991-1992 sem voru í anda læknisfræðilega líkansins á fötlun. Herferðin sýndi fatlað fólk sem
vansæl fórnarlömb og lagði áherslu á að söfnun á vegum góðgerðasamtaka væri rétta leiðin til
að mæta þörfum þessa hóps. Fatlað fólk mótmælti með því að mæta fyrir utan sjónvarpsstöðina
ITV Telethon Thames TV, en þetta var árleg herferðarvika stöðvarinnar. Mótmælendur voru
klæddir sem betlarar og umkringdir skiltum sem á stóð: „blindur og bæklaður“. Með þessu vildu
mótmælendur snúa því upp í styrkleika sem samfélagið hefur litið á sem veikleika. Sambærileg
og ef til vill skýrari dæmi birtast í slagorðum sem fatlað fólk í enskumælandi löndum hefur beitt
eins og ,,disabled and proud”, ,,rights not charity“ og ,,piss on pity” (Goodley, 2000).
Innan baráttuhreyfingar fatlaðs fólks hefur löngum verið talið að fötlunarlist verði að
hafa pólitíska skírskotun sem fóstrar félagslega líkanið á fötlun. Það væri hin eina sanna
fötlunarlist. En fatlað listafólk hefur misjafna reynslu og upplifun af fötlun sem setur
mismunandi svip og sýn á fötlunarlist hvers um sig. Sem dæmi má nefna að fólk með
þroskahömlun tjáir fötlunarlist sína ef til vill á annan hátt en fatlað fólk sem er ekki með
þroskahömlun. Fötlunarlistafólk með sömu fötlun og því svipaða reynslu getur svo líka búið til
gjörólíka list (Sutherland, 1989). Fötlunarlistafólk sendir þau skilaboð að þau séu stolt og ánægð
eins og þau eru. Að vera fötluð manneskja er jákvætt og flott þó svo að skilaboð samfélagsins
gefi annað til kynna (Sandahl, 2006). Fötlunarlistafólk telur fötlun sína ekki vera hindrun eða
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fyrirstöðu sem þau þurfa að yfirstíga til þess að sanna sig í heimi hins ófatlaða meirihluta. Þau
eiga rétt á því að fagna og vera stolt af því að vera fötluð sem er þvert á ríkjandi viðhorf
samfélagsins.
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3. Rannsóknarsnið og aðferðir
Þessi rannsókn beinist að námskeiðinu Hugar tvinnast - inngildandi listheimur. Í námskeiðinu
voru fimm fatlaðir þátttakendur og fjórir ófatlaðir þátttakendur sem unnu saman í pörum að
sameiginlegri niðurstöðu. Námskeiðið var fyrsta tilraun sinnar tegundar á Íslandi þar sem
ófatlaðir og fatlaðir nemendur stunduðu saman listnám á háskólastigi og því fyrsta skrefið í átt
að inngildandi listaháskóla. Von mín er sú að tilraunin verði til þess að þróun listnáms á
háskólastigi fyrir fólk með þroskahömlun haldi áfram. Til þess að kanna jarðveginn fyrir
inngildandi nám var námskeiðið framkvæmt, reynt að og komið auga á áskoranir og leiðir til
að mæta þeim. Þátttakendur tóku þátt í að móta námskeiðið og var samvinna við þá höfð í
forgrunni. Í þessum kafla mun ég lýsa námskeiðinu ítarlega; þeirri aðferðafræði sem rannsóknin
er unnin eftir, framkvæmd hennar, hvernig ég nálgaðist viðmælendur, safnaði gögnum og vann
úr þeim. Að lokum mun ég gera grein fyrir þeim siðferðilegu þáttum og áskorunum sem þurfti
að hafa í huga.

3.1 Hugar tvinnast – inngildandi listheimur
Hugar tvinnast - inngildandi listheimur var fimm vikna námskeið í Opna Listaháskólanum. Það
var haldið tvisvar sinnum í viku, 2x50 mínútur í hvert skipti og metið til tveggja eininga.
Námskeiðið var haldið í Listaháskólanum Laugarnesi, í stofunni Finnlandi sem er heimastofa
listkennsludeildar. Ég óskaði sérstaklega eftir henni þar sem aðgengi er gott. Það þýðir að
skábrautir eru við þröskulda, lyftur milli hæða, aðgengilegt salerni og blátt bílastæði nálægt
húsi (List án landamæra. e.d.).
Námskeiðið var tvíþætt. Annars vegar var sjónum beint að listasögu fatlaðs listafólks.
Fjallað var um ólíkt listafólk, einkenni og áherslur í verkum hvers og eins og lásu þátttakendur
í listaverkin jafnóðum. Horft var á stuttmyndir, myndbönd og ljósmyndir af ýmiss konar
aðferðum sem innihéldu samstarf milli ófatlaðs og fatlaðs listafólks. Eins var fjallað um
fötlunarlist, upphaf hennar og hvernig hægt er að nýta listina til að ögra samfélagslegum
hugmyndum um fötlun.
Hins vegar unnu ófatlaðir og fatlaðir þátttakendur saman í pörum að óvænti lokaútkomu.
Í hverju pari var einn fatlaður þátttakandi og einn ófatlaður þátttakandi. Hvert par valdi sér
aðferðir til að vinna að sameiginlegri lokaútkomu. Á námskeiðistímanum voru gerðar alls konar
liðleikaæfingar sem ýttu undir frelsi í sköpun. Þær voru blanda af teikniæfingum,
samtalsæfingum, samvinnuæfingum, leikjum og kveikjum þar sem þátttakendur voru hvattir til
þess að sleppa tökum á því sem þykir fullkomið og leyfa sköpuninni að ráða för.
Hæfniviðmið námskeiðsins voru að í lok þess áttu nemendur að:
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● hafa fengið innsýn í sögu fatlaðs listafólks og fötlunarlistar
● þekkja muninn á fötlunarlist og listsköpun fatlaðs fólks
● geta nýtt sér mismunandi liðleikaæfingar til að örva flæði hugmynda og frelsi í sköpun
með áherslu á leikgleði og að sleppa tökunum á því sem þykir "fullkomið"
● geta séð möguleika í samvinnu og samtali í þeim tilgangi að dýpka hugmyndavinnu sína
og geta unnið úr þeim með skapandi hætti
● hafa unnið verk í sameiningu/pari og þannig haft áhrif á sköpun hvers annars
Námsmatið var unnið út frá símati, þátttöku, verklegum æfingum og einstaklings- og
paraverkefnum. Nemendur fengu staðið eða fall með umsögn í lok námskeiðs.

3.2 Aðferðafræði rannsóknar
Rannsóknin var unnin samkvæmt eigindlegri rannsóknaraðferð og aðferðum listrannsókna. Hér
á eftir verður fjallað um þessar rannsóknarhefðir og hvað einkennir þær.
Eigindlegar rannsóknir greina frá upplifun fólks og því hvaða merkingu það leggur í
ýmis fyrirbæri og reynslu sína. Í eigindlegum rannsóknum er gengið út frá þeirri hugmynd að
allar raddir séu jafn mikilvægar og allt fólk hafi mikilvægar sögur að segja sem vert sé að
rannsaka (Taylor og Bogdan, 1998). Eigindlegar rannsóknir hafa á síðari árum verið töluvert
notaðar í rannsóknum með fólki með þroskahömlun í þeim tilgangi að öðlast skilning á reynslu
þeirra og upplifun. Auk þess hafa eigindlegar rannsóknir reynst vel til að skapa rými fyrir raddir
fólks og sjónarmið (Atkinson, 2004).
Listrannsóknir hafa marga snertifleti með eigindlegum rannsóknum. Patricia Leavy
(2015) fjallar um listrannsóknir og ólíkar aðferðir innan þeirra í bók sinni Method meets art.
Þar fjallar hún meðal annars um máttinn í listaverkum, hvernig þau geta vakið upp ólík viðbrögð
hjá fólki og að oft á tíðum sé ómeðvitað hvernig við sjáum verkin, túlkum eða skiljum þau.
Með því að hafa texta með listaverkum er svo hægt að sjá beint inn í reynsluheim manneskju
(Leavy, 2015). Þannig eru verkin sett fram með upplýsingum sem áhorfandanum er þó frjálst
að túlka á sinn hátt, mætti því segja að þekking listamannsins sé ekki endilega fullyrðing. Í
listrannsóknum er algengt að listir séu notaðar til gagnasöfnunar, gagnagreiningar og til þess
að túlka útfrá. Listaverkin eru rannsóknargögn sem síðan eru greind, unnið úr þeim og þau
túlkuð. Þannig er hægt að skoða verkin út frá mörgum og ólíkum sjónarhornum.
Listaverk hafa oft á tíðum margþætta merkingu sem er ekki einungis sköpuð af
listamanninum sjálfum heldur einnig af þeim sem upplifir það. Margir þættir geta haft áhrif á
merkingu þess eins og samhengi, tíðarandi, rými og hvaða stétt listamaðurinn eða áhorfandinn
sem speglar sig í verkinu tilheyrir (Leavy, 2015). Rannsakendur geta lært af þessum ólíku
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upplifunum þar sem listirnar geta verið túlkaðar á alla vegu eftir fjölbreytni áhorfanda
(Blumenfelt-Jones, 2002). Hlutverk rannsakandans er að fylgjast með, taka nótur, hlusta,
skrásetja og hvetja til umræðna. Hann leitast við að vera hlutlaus, heldur skoðunum sínum útaf
fyrir sig og gefur þátttakendum rými til að túlka og tjá sig. Má því segja að í listrannsóknum
leggi þátttakendur frekar til reynslu sína en rannsakandinn líkt og í eigindlegum rannsóknum.
Samt sem áður er það rannsakandinn sem býr til heimildirnar og túlkar gögnin. Sá sem
rannsakar getur þannig notað sína reynslu til þess að vera hluti af þekkingarsköpuninni. Listir
geta verið góður hvati til uppgötva eitthvað nýtt, þær geta vakið upp tilfinningar, minningar eða
samtal sem verður til þess að tilfinningaleg tengsl skapast á milli fólks (Leavy, 2015).
Þátttökuverk (e. participant made art) í listrannsóknum felast meðal annars í að fá
þátttakendur til þess að skapa list út frá umræðuefni eða þema og lýsa síðan verkunum og
útskýra þau. Á þennan hátt má líta á listina bæði sem aðferð og hefðbundið eigindlegt
rannsóknarsnið (Kowles og Thomas, 2002). Með þessum hætti fær rannsakandi tækifæri til að
skyggnast inn í hugarheim þátttakenda og kynnast þeim betur. Listræn nálgun gerir
þátttakendum kleift að bæta við sig þekkingu frekar en í hefðbundnu viðtali. Sköpunin og
samtalið um verkið getur verið valdeflandi fyrir þátttakendur því þau eru sjálf við stjórn, deila
reynslu sinni og það er tekið mark á tilfinningum þeirra og sjónarmiðum (Kowles og Thomas,
2002).
Leitast var við að ná röddum þátttakenda skýrt fram í gegnum sköpun. Þau verk sem
unnin voru af þátttakendum í námskeiðinu stuðluðu að samræðu. Einnig tjáðu þátttakendur sig
með verkunum, lýstu hugarheimi sínum og reynslu fyrir hvort öðru sem gerði það að verkum
að ný þekking skapaðist. Að auki túlka ég verkin sem rannsakandi í ritgerðinni. Verkin gefa
þannig sanna mynd af mannlegri reynslu (Leavy, 2015). Listir geta sameinað fólk, meðal annars
vegna þess að þær geta vakið upp tilfinningar og búið til rými til þess að sjá hlutina í nýju ljósi
(Leavy, 2015). Það eru verkin og þátttakendur sem segja söguna.

3.3 Framkvæmd rannsóknar
Hér á eftir mun ég lýsa framkvæmd rannsóknarinnar. Fyrst segi ég frá þátttakendum, hvernig
skráningarferlið í námskeiðið fór fram og hvaða aðferðir var stuðst við val á þátttakendum. Þar
á eftir mun ég greina frá þeim aðferðum sem ég notaði við öflun gagna. En þær fólust í nótum
sem skrifaðar voru eftir hvern tíma, ljósmyndum af ferlinu, verkum eftir þátttakendur og
rýnihópsviðtali sem tekið var í lok námskeiðs. Ég mun einnig fjalla um greiningu gagnanna og
að lokum um þau siðferðilegu álitamál sem hafa þurfti í huga í ferlinu.
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3.4 Aðgengi og þátttakendur
Í námskeiðinu voru níu þátttakendur talsins, fimm fatlaðir og fjórir ófatlaðir. Við val á
þátttakendum notaði ég tvenns konar aðferðir. Annars vegar notaði ég það sem kallað er
markvisst úrtak (e. purposive sampling) en þá eru valdir þátttakendur sem henta viðfangsefni
og markmið rannsóknarinnar (Taylor og Bogdan, 1998). Margrét M. Norðdahl leiðbeinandi
minn þekkir listasenu fatlaðs fólks afar vel og kom hún mér í samband við listafólk með
þroskahömlun sem mögulega gæti haft áhuga á námskeiðinu. Einnig hafði ég samband við
Fjölmennt (e.d.a) og bað þau um að benda fólki sem gæti haft áhuga á námskeiðið. Eftir að hafa
fengið ábendingar um fatlaða þátttakendur hafði ég beint samband við þau sjálf í gegnum síma
og tölvupóst. Ég þekkti engan af þátttakendum áður. Hins vegar notaði ég hentugleikaúrtak,
það þýðir að þegar velja á fólk í úrtakið er það gert út frá aðgengileika frekar en að það tilheyri
ákveðnu þýði (Braun og Clarke, 2013). Þessi úrtaksaðferð er mest notaða úrtaksvalið í
eigindlegum rannsóknum (Polit og Beck, 2006). Námskeiðið var auglýst á heimasíðu
Listaháskólans og á samfélagsmiðlinum Facebook. Í auglýsingunni var kynning á námskeiðinu
með mynd af mér og listaverki eftir Judith Scott, fatlaða listakonu, með fyrirsögninni: Hugar
tvinnast - inngildandi listheimur. Ég bað fólk um að deila auglýsingunni. Henni var dreift víða
um Facebook og hafði fólk samband við mig í skilaboðum og tölvupósti. Þátttakendum stóð til
boða að velja á milli þess að borga 15.000 krónur með 2 einingum eða að borga 5000 krónur
án eininga. Gjaldinu var ætlað að standa straum af kerfislægum kostnaði við innritun og
nemendabókhald. Allir ófatlaðir þátttakendur námskeiðsins völdu að fá einingar fyrir
námskeiðið en enginn þátttakandi með þroskahömlun. Þarna stóð fólki með þroskahömlun í
fyrsta sinn til boða að fá einingar frá Listaháskóla Íslands en enginn nýtti sér það tækifæri. Í
skráningarferlinu útskýrði ég þetta vel fyrir því fólki með þroskahömlun sem hafði áhuga á að
skrá sig. Ég taldi það mikilvægt þar sem ég gerði ráð fyrir að þau þekktu einingakerfið ekki vel
út af fáum möguleikum á námi á háskólastigi fyrir fólk með þroskahömlun. Þegar ég útskýrði
þetta með einingarnar fyrir einum nemanda sagði hann: „Og hvað á ég að gera við þær?“ Þetta
var góð spurning sem ég átti engu að síður erfitt með að svara.
Skráningar byrjuðu að detta inn og fylgdist ég spennt með líkt og ég væri að bíða eftir
nýjustu tölum úr kosningum. Fljótlega eftir fyrstu skráningar fékk ég tölvupóst frá
Listaháskólanum um hvort ég vissi hvort fólkið sem búið væri að skrá sig væri fatlað eða
ófatlað. Ég vissi ekkert um það og hafði lúmskt gaman af þessu ferli þar sem flokkun fatlaðs
fólks og ófatlaðs fólks var allt í einu ekki til. Mörkin urðu óljós, öll voru jöfn, einungis nafn og
kennitala á blaði. Sett markmið náðist, átta þátttakendur voru skráðir og meira að segja komust
ekki öll að sem vildu. Hópurinn í heild sinni var samsettur af alls konar ólíku fólki. Í hópnum
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voru nemendur við Listaháskólann, kennarar í endurmenntun, nýútskrifað fólk úr
framhaldsskólum,

myndlistafólk,

hönnuðir,

ljósmyndarar,

fyrrum

nemendur

í

Myndlistaskólanum í Reykjavík, íþróttafólk og tónlistarfólk.

3.5 Gagnasöfnun
Ég hélt nákvæma dagbók í gegnum allt ferlið en í hana skrásetti ég jafnóðum hvað var gert,
hvað gekk vel, hvað hefði mátt ganga betur, athugasemdir frá þátttakendum, samræður sem
urðu, andrúmsloftið í vinnustofunni o.s.frv. Dagbókarfærslurnar fylla heilar 33 blaðsíður.
Hlutverk mitt var að hlusta, fylgjast vel með því sem fram fór í námskeiðinu og skapa öruggt
rými fyrir þátttakendur til að tjá sig. Auk þess að tryggja að þátttakendur hefðu áhrif á
framvindu námskeiðsins. Skrásetningin í dagbókina gaf mér góða yfirsýn yfir námskeiðið og
hjálpaði mér að halda utan um ferlið. Ég tók mið af skrásetningunni eftir hvern tíma við
skipulagningu næstu skrefa námskeiðsins. Jafnvel þótt námskeiðið hafi verið skipulagt
fyrirfram þá var nauðsynlegt að aðlaga áætlunina aðstæðum í hvert sinn og fylgja flæðinu.
Hluti af gagnasöfnun fólst í að ég tók ljósmyndir af ferlinu. Meðal annars af verkum
eftir þátttakendur, bæði þegar þau voru að vinna og einnig þegar þau höfðu lokið við listaverkin.
Ég tók myndir af vinnustofunni, þeim áhöldum og efnivið sem notuð voru og gekk stundum
um stofuna eftir að allir voru farnir og tók myndir í rólegheitunum. Myndirnar skoðaði ég og
skráði hjá mér athugasemdir um til dæmis hvaða aðferðir, efniviður og áhöld voru notuð og allt
það sem vakti athygli mína hverju sinni. Yfirleitt sá ég eitthvað nýtt í hvert skipti sem ég skoðaði
þær.
Upphaflega stóð til að taka stutt rýnihópsviðtal í lok hvers tíma til að fá betri innsýn í
hugarheim þátttakenda og fá fram vilja þeirra og óskir. Ég vildi vita hvernig þau sæju næstu
skref fyrir sér. Í stað þess að taka einstaklingsviðtöl valdi ég að taka rýnihópsviðtöl þar sem
sýnt hefur verið fram á að samskipti þátttakenda í þess háttar viðtölum virðast örva þátttakendur
til að láta betur í ljós afstöðu, skynjun og tilfinningar sem koma ekki fram í einstaklingsviðtölum
(Madiz, 2000; Steward og Shamdasani, 1990). Þar sem námskeiðið byggði á mikilli samvinnu
lá beinast við að tala við hópinn í sameiningu. Ég sá fljótt að það reyndist erfitt að framkvæma
rýnihópsviðtal í lok hverrar kennslustundar þar sem við runnum nánast alltaf út á tíma. Eins
fannst mér það virka svolítið þvingað sérstaklega þegar nemendur voru í góðu flæði þannig að
ég hélt mig við að skrá það niður sem fram fór í tímunum. Ég ákvað þess vegna að nota síðasta
tímann alfarið í að taka rýnihópsviðtal við alla þátttakendur um sína upplifun af námskeiðinu
og segja frá afrakstri samvinnunnar. Ekki var hægt að taka viðtalið í eigin persónu þar sem
fjöldatakmarkanir vegna Covid 19 höfðu verið settar þann 24. mars 2021 eftir að fjórða bylgja
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faraldursins hófst. Viðtalið fór því fram í samskiptaforritinu Teams og tók rúmlega eina
klukkustund. Aðeins helmingur þátttakenda mætti í tímann á Teams og fékk ég leyfi frá þeim
til þess að taka viðtalið/tímann upp. Þá þátttakendur sem ekki gátu mætt í rýnihópsviðtalið bað
ég um að senda mér nokkrar línur í tölvupósti um upplifun sína af námskeiðinu og hvernig
samvinnan hefði gengið. Ég fékk viðbrögð frá tveimur þáttakendum af fjórum og urðu svör
þeirra einnig partur af gagnasafninu í rannsókninni.
Í rýnihópsviðtalinu bað ég þátttakendur um að skiptast á og segja fyrst frá upplifun sinni
af námskeiðinu og því næst sögðu pörin saman frá samvinnuverkefnum sínum þar sem þau
sýndu afrakstur námskeiðsins og tjáðu sig út frá verkunum. Ég var meðvituð um að leiða
samtalið þannig að allir fengju jafn mikið pláss þar sem bent hefur verið á að í rýnihópaviðtölum
komi oft saman ólíkt fólk úr mismunandi stéttum og valdastöðum samfélagsins og getur valdið
ákveðnu ójafnvægi milli fólks (Madriz, 2000). Þess vegna er hætta á að í slíkum rýnihópum fái
fólk með þroskahömlun ekki tækifæri til að tjá sig. Ég fann ekki fyrir neinu slíku ójafnvægi í
viðtalinu og fengu allir jafn mikið pláss til að tjá sig. Viðtalið var síðan afritað orðrétt.

3.6 Gagnagreining
Dagbókarskrifin eftir hvern tíma, samtöl á milli mín og þátttakenda, rýnihópsviðtalið, verk eftir
þátttakendur auk ljósmyndanna sem ég tók í ferlinu eru undirstaða gagnasafns rannsóknarinnar.
Í greiningu á gögnunum notaði ég aðferðir þemagreiningar sem er algeng í eigindlegum
rannsóknum (Braun og Clarke, 2006). Leitað var eftir endurteknum hugmyndum og athöfnum
í gögnunum í þeim tilgangi að skapa heildstæða mynd af upplifun þátttakenda af námskeiðinu
og þátttöku þeirra. Gögnin voru fyrst kóðuð og síðan var notuð svokölluð öxulkóðun til að
skoða tengsl á milli mismunandi kóða og þema í gögnunum (Braun og Clarke, 2006). Í
greiningunni urðu til þrjú meginþemu sem eru: sköpun, breytt viðhorf og samvinna. Þessi þemu
eru hluti af niðurstöðukafla rannsóknarinnar og tvinnast í gegnum hann. Í niðurstöðukaflanum
verður vitnað beint í samtöl við þátttakendur en einnig verða frásagnir þeirra umorðaðar.
Frásagnir nemenda voru notaðar og settar fram í samspili við myndir af verkum þeirra. Þetta er
gert til þess að draga fram þeirra rödd og gera áhorfandanum/lesendanum auðveldara fyrir að
mynda tengsl við efnið (Leavy, 2015). Með umorðun á ég við endurröðun á orðum til þess að
setja hlutina í skýrt samhengi og laga til stafsetningu og málfar. Allt inntak frásagnanna er þó
komið beint frá þátttakendunum og geri ég mitt allra besta til þess að endurspegla rödd þeirra.
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3.7 Siðferðilegir þættir
Með aukinni áherslu á þátttöku fólks með þroskahömlun í rannsóknum vakna mörg siðferðileg
álitamál. Þau eiga ekki síður við um náið samstarf á milli fatlaðs fólks og ófatlaðs fólks eins og
hér um ræðir.
Flestir rannsakendur eru sammála um að góð tengsl við þátttakendur séu lykilatriði í
eigindlegum rannsóknum (Stalker, 1998). Mikilvægt sé því að vinna traust þátttakenda og
nálgast þá með varfærni, sem ég lagði mig fram um að gera.
Litið er svo á að eitt af grundvallaratriðum í siðfræði rannsókna feli í sér rétt þeirra sem
eru rannsakaðir til að vita að verið sé að rannsaka þá (Sigurður Kristinsson, 2003). Í
rannsóknum leiðir þetta af sér kröfuna um upplýst og óþvingað samþykki. Þau atriði sem felast
í upplýstu samþykki eru m.a. að þátttakendur verði að vita hvað rannsóknin feli í sér, hvernig
hún fari fram og hvort sú hætta sé fyrir hendi að þeir geti skaðast af þátttökunni. Mikilvægt er
því að þátttakendur séu upplýstir um markmið rannsóknar og að rannsóknarferlið sé gagnsætt
á meðan á því stendur (Shamoo og Resnik, 2009). Þátttakendur í rannsókninni fengu í upphafi
upplýsingar um markmið og tilgang rannsóknarinnar og gáfu upplýst og óþvingað samþykki
sitt (sjá viðauka 1). Einnig lét ég þátttakendur vita að þeir gætu hætt í námskeiðinu og þátttöku
í rannsókninni á öllum stigum rannsóknarferlisins. Ég lagði sérstaklega áherslu á að útskýra
þessa þætti fyrir fötluðu þátttakendunum og gaf mér góðan tíma í það.
Vert er að taka fram að ég var meðvituð um að þátttakendur í námskeiðinu voru frá
mismunandi stéttum og valdastöðum í samfélaginu sem gæti valdið ákveðnu ójafnvægi í
hópnum. Fólk með þroskahömlun hefur oft verið í þeirri stöðu að upplifa ákveðið valdaleysi og
vanmat samfélagsins í gegnum tíðina (Madriz, 2000). Þar af leiðandi lagði ég mikið upp úr því
að ítreka við nemendur að hér værum við öll komin saman á jafningjagrundvelli og að
einkunnarorð Átaks- félags fólks með þroskahömlun (e.d.) „Ekkert um okkur, án okkar“ væru
höfð að leiðarljósi. Ég biðlaði sérstaklega til ófötluðu þátttakendanna um að hafa þessi
einkunnarorð í huga í námskeiðinu. Í einstaka tilvikum fann ég fyrir slíku ójafnvægi og var ég
afar meðvituð um að reyna hvað ég gat til þess að jafna það út með vingjarnlegum ábendingum
og fræðslu. Ég tel það vera afar mikilvægt hlutverk kennara og rannsakanda í námskeiði sem
þessu, þar sem fatlað fólk og ófatlað fólk kemur saman, að hafa augun opin fyrir slíku ójafnvægi
og taka á því jafnóðum.
Annað mikilvægt atriði tengt siðferði í rannsóknum er að halda nafnleynd og trúnaði
við þátttakendur. Ísland er lítið land og sú hætta er alltaf fyrir hendi að þátttakendur þekkist.
Þrátt fyrir að í þessari rannsókn sé ekki um að ræða viðkvæmar upplýsingar er engu að síður
mikilvægt að vernda þátttakendur. Nöfnum þátttakenda hefur því verið breytt í þeim tilgangi
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að vernda hagsmuni þeirra og einkalíf. Auk þess forðast ég að lýsa þátttakendum nákvæmlega
og stundum breytti ég lýsingum á staðháttum. Dulnefni þátttakanda eru: Jón, Guðmundur,
Finnur, Gunnar, Sveinn, Hildur, Saga, Vaka og Þorgerður.
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4. Niðurstöður
Hugar tvinnast - inngildandi listheimur var fimm vikna námskeið í Opna Listaháskólanum.
Námskeiðið var tvíþætt. Annars vegar var sjónum beint að listasögu fatlaðs listafólks og hins
vegar unnu ófatlaðir og fatlaðir þátttakendur saman í pörum að óvæntri lokaútkomu. Í hverju
pari var einn þátttakandi með þroskahömlun og einn ófatlaður þátttakandi. Í gegnum
námskeiðið voru gerðar alls konar liðleikaæfingar sem ýttu undir frelsi í sköpun þar sem
þátttakendur voru hvattir til þess að sleppa tökum á því sem þykir fullkomið og leyfa sköpuninni
að ráða för.
Í þessum kafla mun ég lýsa framkvæmd námskeiðsins og mótun kennslustunda. Auk
þess fjalla ég ítarlega um efni kennslustunda, skoða mitt hlutverk sem kennari í námskeiðinu
og tengi við kennslufræðilegar áherslur mínar.

4.1 Upphafið og mínar kennslufræðilegu áherslur
Námskeiðið hófst í Listaháskólanum þann 24. febrúar 2021. Fólk tíndist smám saman inn í
vinnustofuna sem við höfðum til umráða. Þegar allir þátttakendur voru mættir tók ég eftir því
að það var ein auka manneskja mætt sem ekki hafði skráð sig. Í ljós kom að hún hafði frétt af
námskeiðinu og ákveðið að mæta. Ég var meðvituð um að þegar auglýsingin fór í loftið að
eitthvað þessu líkt gæti gerst svo ég gat ekki annað en boðið henni pláss í námskeiðinu. Eins og
fram hefur komið var ætlunin að þátttakendur myndu vinna saman í pörum og að í hverju pari
yrði einn fatlaður þátttakandi og einn ófatlaður. Ég ákvað að láta það ráðast hvernig ég myndi
standa að því að para fólk saman því nú var oddatala í námskeiðinu og því einhver stakur. Ég
byrjaði kennslustundina á því að kynna sjálfa mig og þau verkefni sem ég hef unnið að
síðastliðin ár. Ég sýndi myndir á skjávarpa sem lýstu verkefnunum vel og sagði frá minni
reynslu og hvernig hugmyndin af námskeiðinu Hugar tvinnast - inngildandi listheimur kom til.
Þessi hluti var mjög skemmtilegur og vakti töluverðar umræður því margir þátttakendur þekktu
fólk sem ég hef unnið með og þau verkefni sem ég hef unnið að. Mér fannst mikilvægt að gefa
þátttakendum innsýn í minn hugarheim og mína reynslu. Þetta er eitthvað sem ég hef tileinkað
mér í kennslu þegar ég tek á móti nýjum nemendahópi. Með því að deila einhverju um mig
sjálfa og það sem ég hef fengist við er eins og nemendur opni sig frekar um sína reynslu og það
myndist ákveðið traust og virðing. Einnig kynnti ég námskeiðið og útskýrði að það væri partur
af rannsókn sem ég væri að gera í meistaranámi mínu og að það sem færi fram í námskeiðinu
yrði meðhöndlað sem rannsóknargögn, meðal annars rýnihópaviðtöl við þátttakendur. Ég fékk
nemendur til að skrifa undir samþykkisyfirlýsingu (sjá viðauka 1) þar sem upplýsingar um
námskeiðið og rannsóknina komu fram og hvað þátttaka í því fól í sér. Ég útskýrði fyrir þeim
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að ég væri ekki endanlega búin að móta námskeiðið því ég vildi að þau gætu haft áhrif á það.
Ég hvatti þátttakendur til að segja sína skoðun, spyrja spurninga, stoppa mig ef eitthvað væri
óljóst og segja mér hvað og hvernig þeim þætti best að gera hlutina. Ég leit svo á að mitt
hlutverk væri að vera sveigjanleg, fylgjast vel með því sem fram færi í námskeiðinu, gefa
nemendum rými til að tjá sig og hlusta á óskir þeirra og væntingar. Þannig gátu þátttakendur
haft áhrif á framvindu námskeiðsins.
Í gegnum námskeiðið nálgaðist ég því kennsluna út frá kenningum um hugsmíðahyggju
(e. cognitive constructivism) og félagslega hugsmíðahyggju (e. social constructivism). Ég gekk
út frá því að þekking á viðfangsefninu þróist við túlkun í samtali milli nemenda og kennara,
nemenda sín á milli eða nemenda í listsköpun (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Þátttakendur tóku
þannig við boltanum og hvert og eitt þeirra sagði aðeins frá sér og sínum bakgrunni. Mér fannst
mikilvægt að gefa þátttakendum strax tækifæri í upphafi til að tjá sig og eins kynnast öðrum úr
hópnum. Allir fengu rými til að kynna sig á sínum hraða og hvert og eitt þeirra sagði eins mikið
frá sér og þau vildu. Sum voru svolítið feimin í byrjun en mér tókst að hjálpa aðeins til með því
að spyrja spurninga og leiða þátttakendur þannig áfram. Hópurinn í heild sinni var samansettur
af alls konar fólki. Þrátt fyrir að vera ólík áttu þau öll það sameiginlegt að hafa brennandi áhuga
á listum og mætti því segja að listin hafi tengt þau saman.

4.2 Verkefni í námskeiðinu
Verkefnin sem framkvæmd voru í námskeiðinu voru ýmist úr mínum hugmyndabanka eða
verkefni sem urðu til í samvinnu milli mín og þátttakenda og í samvinnuverkefnum þátttakenda.
Hér á eftir mun ég greina frá mótun kennslustunda, vinnu við hugarkort sem þátttakendur gerðu
út frá sinni sjálfsmynd og útskýra og segja frá liðleikaæfingum sem voru framkvæmdar. Einnig
mun ég taka dæmi jafnóðum um hvernig vinnan í námskeiðinu þróaðist í samtali við
þátttakendur.
4.2.1 Mótun kennslustunda
Í byrjun hvers tíma bað ég þátttakendur um að taka þátt í því að móta kennslustundina með mér.
Ég var alltaf með plan í huga fyrir hvern dag sem ég bar undir þátttakendur. En ég leitaðist við
að vera sveigjanleg og leyfði andrúmslofti hvers dags og hugmyndum nemenda að ráða för.
Þau skipti sem ég komst næst því að halda plani var þegar ég hélt kynningar á fötluðu listafólki.
Oft vorum við tæp á tíma því innihaldsríkar umræður mynduðust sem mér fannst skipta mun
meira máli en að komast í gegnum kynningarnar. Stundum var ég með ákveðin verkefni í huga
sem hefðu átt vel við en ekki gafst tími til að framkvæma þar sem flæðið var mun sterkara en
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planið. Frá byrjun voru flestir þátttakendur óhrædd við að segja sína skoðun og greina frá því
hvað þau vildu gera og hvernig þau vildu framkvæma.
4.2.2 Hugarkort
Fyrsta verkefni námskeiðsins var hugarkort, sem þátttakendur unnu út frá sjálfum sér. Útfærsla
hugarkortsins var frjáls og útkoman því gjörólík eftir þátttakendum. Sum teiknuðu, önnur gerðu
skúlptúr, einhver skrifuðu og urðu til alls konar útfærslur af hugarkortum sem endurspeglaði
fjölbreytnina í hópnum. Mér fannst þetta mikilvægt verkefni í byrjun til þess að vekja
þátttakendur til umhugsunar um sig sjálf og eins fyrir mig sem kennara til þess að kynnast
þátttakendum og sjá hvernig þau vinna.
Eftir fyrsta tímann báðu þátttakendur um að fá að halda áfram vinnu í hugarkortunum.
Ég hélt að þau hefðu öll verið búin að ljúka þeirri vinnu og hafði ekki hugsað mér að eyða
miklum tíma í þennan þátt. Ég var búin að undirbúa kynningu um fötlunarlist fyrir tímann og
vildi helst ná henni. En þau óskuðu eftir þessu svo mér fannst mjög mikilvægt að gefa þeim
rými til að klára hugarkortin. Þegar tíminn var hálfnaður ræddi ég við þátttakendur um hvort ég
gæti haldið kynningu um fötlunarlist og þau gætu haldið áfram að vinna í hugarkortunum sínum
á meðan. Þátttakendur tóku vel í þetta nýja plan. Tveimur stórum borðum var raðað saman og
skjárinn var við endann á borðinu. Þátttakendur sátu þannig í hálfgerðu u-i þannig að allir sáu
alla og líka á skjávarpann. Þetta þróaðist svo þannig að þessi uppröðun á borðum hélt sér í hvert
skipti sem ég hélt kynningu og þegar ég kynnti unnu þátttakendur á meðan að eigin sköpun. Af
og til varð smá „truflun“ frá athöfnum nemenda í stofunni, eins og að skola pensla, ná í efnivið
eða skrjáf í pappír. Mér fannst það engu að síður gera tímana líflegri og skemmtilegri og virtist
þetta ekki trufla þátttakendur í samræðum eða sköpun.
4.2.3 Liðleikaæfingar
Orðið „liðleikaæfingar“ varð til í samstarfi mínu með Höllu Birgisdóttur (2020)
myndlistamanni og myndskáldi. Við kynntumst í listkennslunáminu og höfum verið að þróa
námskeiðið Margbreytileikinn í okkur: Sjálfsmynd sem hús í þrívíðu formi frá árinu 2019 þar
sem nemendur nota listina sem hvata til að túlka eigin sjálfsmynd. Við leggjum mikið upp úr
því að gera svokallaðar liðleikaæfingar. Æfingarnar eru blanda af teikniæfingum,
samtalsæfingum, samvinnuleikjum og kveikjum þar sem nemendur eru hvattir til að sleppa
tökum, liðka ímyndunaraflið og líta svo á að engin útkoma sé rétt né röng í sköpuninni. Þegar
væntingum um lokaútkomuna er sleppt fá nemendur rými til þess að njóta listarinnar einfaldlega
út frá því að skapa (Kaimal og Ray, 2017). Æfingarnar eru tilraun til að liðka nemendur og
hvatning til að skapa eitthvað án þess að það sé pressa á að gera eitthvað sem er „fullkomið“
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(Lesser, 2019). Þessar æfingar hafa skapað einstakt andrúmsloft í kennslustundum og aukið
sjálfstraust nemenda án alls álags, það eina sem þú þarft að gera er að skapa frjáls og óháð öllu.
Mér fannst þessar hugmyndir eiga vel við innihald Hugar tvinnast - inngildandi listheimur og
aðlagaði nokkrar þeirra að námskeiðinu og með innblæstri frá þátttakendum bættust nýjar í
bankann.
Ein liðleikaæfingin var þannig að allir þátttakendur völdu sér efnivið og áhöld, valið var
alveg frjálst. Hver og einn þátttakandi fékk fimm mínútur til að skapa eitthvað. Að fimm
mínútum loknum var blaðið látið ganga til næsta þátttakanda. Svona gekk þetta koll af kolli þar
til allir þátttakendur höfðu unnið á öll blöðin. Þetta var spennandi ferli með óvæntri útkomu.
Myndunum var svo raðað upp og við skoðuðum þær í sameiningu (sjá mynd 4.1). Þær voru
ólíkar en mynduðu saman líflega heild og allir settu sinn svip á hverja og eina mynd. Sem dæmi
má nefna merkti einn þátttakandi allar myndirnar með sínu eigin nafni og höfðu allir mikinn
húmor fyrir því.

Mynd 4.1 Ljósmynd af verkum eftir þátttakendur (2021).

Út frá þessari æfingu kom hugmynd frá þátttakanda um að gera þetta aftur en ólíkt fyrra skiptinu
var valið þema sem allir unnu út frá. Það þema sem varð fyrir valinu var fötlun. Einhver notuðu
efni sem sína rödd í þemanu eins og til dæmis límband, sum gerðu hús, blóm, kjól eða fígúrur,
einhver gerðu blindraletur sem sagði sögu í gegnum allar myndirnar og annar gerði raddlausa
manneskju, blinda manneskju, heyrnarlausa manneskju og manneskju sem notar hjólastól þar
sem fólkið og fötlun þess var gerð sýnileg. Mér fannst afar áhugavert að þeir þátttakendur sem
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voru með þroskahömlun gerðu allir eitthvað sem er í umhverfinu eins og hús, blóm, límband
eða kjól en ófötluðu þátttakendurnir gerðu blindraletur og fólk sem notar hjólastól eða ekki sér
eða heyrir. Þessa ólíku útfærslu má ef til vill tengja við mismunandi reynsluheim fatlaðs og
ófatlaðs fólks. Leiða má líkur að því að fötlun sé eðlileg eða sjálfsögð í augum fatlaðs fólks,
flestir þekkja ekki annan veruleika. Ófatlaða fólkið aftur á móti tengir fötlun við líkamlega þætti
eins og sjón, heyrn, hjólastól o.s.frv. Í þessu samhengi má vísa til félagslegs skilnings á fötlun
sem lítur svo á að fötlun sé fyrst og fremst orsökuð af manngerðum hindrunum í samfélaginu
en ekki skerðingunni. Þá má líka vísa til hugtaksins ableisma sem er alls ómeðvitaður en afar
rótgróinn í menningu okkar og samfélagi. Hann birtist ekki síst í því að, ólíkt ófötlun, er ávallt
litið á fötlun sem neikvætt ástand þar sem litið er svo á að líkamlegar og andlegar skerðingar
leiði til hindrana eða erfiðleika í lífi fólks (Campbell, 2009; Goodley, 2014). Ég er þó með þessu
ekki að segja að skilningur ófötluðu nemendanna hafi litast af ableisma heldur að benda á hvað
hann er rótgróinn í allri hugsun okkar um fötlun og fatlað fólk.

4.3 Kynningar og umræður
Til þess að gefa nemendum innsýn í heim fatlaðs listafólks, fötlunarlistar og samvinnu milli
ófatlaðs og fatlaðs listafólks hélt ég kynningar. Þær voru um 40 til 60 mínútur hver og innihéldu
verk eftir listafólk sem ég talaði út frá, myndbönd af viðtölum við fatlað listafólk og
heimildamyndina Samsuðu (List án landamæra listahátíð, 2015). Ég hvatti nemendur til að
horfa og hlusta með gagnrýna hugsun að leiðarljósi. Stundum beitti ég spurnaraðferðum til að
fá umræður í gang eða halda þeim gangandi. Þessi leið skilaði sér í líflegum umræðum sem
einkenndust af skoðanagleði, uppgötvunum, áhuga og forvitni. Þannig náðist nánari tenging við
innihald kynninganna. Ég sýndi nemendum inn í reynsluheim annarra listamanna og fengu þau
tækifæri til að gera eigin uppgötvanir og takast á við viðfangsefnið út frá sjálfum sér og sinni
tilfinningu (Dewey, 2000). Ég sjálf uppgötvaði eitthvað nýtt sem ég hafði ekki áður tekið eftir
og fannst mér afar mikilvægt að hlusta á það sem þátttakendur höfðu að segja um upplifun sína
af viðfangsefninu.
4.3.1 Fötlunarlist
Þegar talað er um hugtakið fötlunarlist er algengt að fólk tengi það við listsköpun fatlaðs fólks
þar sem skilningur á fötlunarlist er stutt á veg kominn. Mér fannst mikilvægt að kynna þetta
listform fyrir þátttakendum og rakti söguna í orðum og myndum sem ég fjallaði ítarlega um hér
í fræðilega hluta ritgerðarinnar. Ég ákvað að segja líka frá algengum birtingarmyndum af
fötluðu fólki í fjölmiðlum, auglýsingum, kvikmyndum og hvernig allir þessir litlu hlutir í
umhverfinu hafa áhrif á það hvernig við hugsum um fötlun. Ég sýndi meðal annars myndir úr
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fjölmiðlaumfjöllun sem Tabú (2014), femínísk fötlunarhreyfing hefur tekið saman og bent á.
Ég taldi upp atriði eins og:
● Í gegnum tíðina hefur fatlað fólk verið birt sem hetjur eða fórnarlömb skerðinga sinna.
● Veikleikar þess eru frekar dregnir fram en styrkleikar þess.
● Harmleikur dreginn fram með áherslu á hvað það sé hræðilegt og sorglegt að vera
fatlaður.
● Dramatísk tónlist hljómar oft þegar fatlað fólk er birt t.d. í fjölmiðlum en slíkt ýtir undir
harmleik og dramatík.
● Kraftaverk - einhver sem „læknast“.
● Hjólastóllinn leikur oft stórt hlutverk og er notaður sem hræðsluáróður. Til að mynda
að þú gætir lent í hjólastól ef þú ferð ekki varlega í umferðinni.
● Í gegnum tíðina hefur fatlað fólk verið sett í hlutverk trúðsins t.d. í sirkusum og sýnt
sem furðuverur eða „frík“.
● Algengt að fatlað fólk fái hrós fyrir eitthvað sem er sjálfsagt. Til að mynda að fara út
með ruslið.
● Algengt að fatlað fólk sé sett í hlutverk hins eilífa barns sem geti enga björg sér veitt.
(Hanna B. Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson, o.fl., 2013).
Í þessum birtingarmyndum má finna margar mótsagnir sem geta verið afar ruglingslegar.
Guðmundur, þátttakandi með þroskahömlun tengdi við þetta og sagðist oft fá hrós fyrir eitthvað
sem er mjög venjulegt. Hann lýsti þessu svona:
[...] það er svo oft sagt þú ert svo duglegur [...] svona eins og ég sé smábarn [...]
en svo er líka ætlast til að ég geti gert allt eins og allir hinir [...] ég get það alveg
en ég þarf kannski bara aðeins lengri tíma eða eitthvað þannig.
Með því að segja og sýna frá þessum birtingamyndum fannst mér ég geta útskýrt vel fyrir
þátttakendum hvernig hægt væri að nota fötlunarlist til að ögra ríkjandi hugmyndum og
viðhorfum í samfélaginu um fötlun og fatlað fólk.
Ég fjallaði um fjölbreytt listafólk sem hefur notað fötlunarlist eins og Alison Lapper
(2005) sem í sinni myndlist notar ljósmyndun, myndbönd, málverk og sjálfa sig sem
viðfangsefni til að efast um, setja spurningamerki við eða ögra viðhorfum um hvað sé eðlilegur
líkami og hvað sé fegurð. Einnig fjallaði ég um Kolbrúnu Dögg Kristjánsdóttur (2013) sem er
íslensk fötlunarlistakona. Hún framdi meðal annars gjörninginn „Hvað er eiginlega að þessari
Hörpu?“ á kvenréttindadaginn þann 19. júní 2012 í tónlistarhúsinu Hörpu. Gjörningurinn var
framinn á fjórum aðgreindum salernum ætluðum fötluðu fólki, bæði fyrir konur og karla. Þegar
Kolbrún fór á salernið tók hún eftir því að speglarnir voru hengdir upp þannig að hún gat ekki
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séð sig. Gjörningurinn var því framinn í þeim tilgangi að vekja athygli á þeirri vanvirðingu og
mismunun sem fatlað fólk verður fyrir í Hörpu. Hún skrifaði eftirfarandi skilaboð með
aðstoðarkonu sinni á speglana með rauðum varalit:
● Gat nú verið að það þurfti endilega að spara fjármagnið hér! Hvað er eiginlega að þessari
Hörpu?
● OMG! Lánið mér aðgengilegan stiga, svo ég geti speglað mig hérna!
● Hæ, ég þarf að geta séð mig til að varalita mig almennilega!
● Líf mitt er ekki harmleikur! Ég vil sjá hvað ég er flott og falleg fötluð kona í speglinum!
Einnig fjallaði ég um írsku fötlunarlistakonuna Mary Duffy. Sem ung kona átti hún erfitt með
að finna jákvæðar fyrirmyndir af fötluðu fólki. Ímynd fatlaðs fólks var í anda harms, sorgar og
full af dramatík. Þannig ákvað hún að búa sér til sína eigin ímynd og raunveruleika sem stolt,
fötluð kona. Hún notar ljósmyndir og gjörningalist sem miðil þar sem hún sjálf er viðfangsefni
verkanna. Myndirnar eru róttæk ádeila á ríkjandi hugmyndir og endurskilgreina hugmyndir
okkar um fegurð (Duffy, 1998). Undir ljósmyndaverkinu „So you want to look“ (sjá mynd 4.2)
eftir Mary Duffy er vitnað beint í orð hennar: „Mér finnst oft að viðbrögð fólks gagnvart mér
séu þau að ég sé fötlunin uppmáluð og geti ekki svarað fyrir mig sjálf. Þú skilur, fólk talar oft
um mig eins og ég sé ekki viðstödd“ 1(Mitchell og Snyder, 1998).

1

Mín þýðing á: I often feel that people react to me as if “you're a walking, talking disabled person - you're not
supposed to talk back.” You know, people often speak about me as if I'm not there.
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Mynd 4.2 Ljósmyndaverkið „So you want to look“ eftir Mary Duffy (1998).

Út frá orðum Mary Duffy komu athugasemdir frá þátttakendum með þroskahömlun sem tengdu
sterkt við þetta viðhorf og sagði Guðmundur: „Það er stundum ekki einu sinni horft á mig, bara
talað við aðstoðarmanneskjuna eða þess vegna vin sem er með mér.“ Saga tók undir og sagði:
„Já ég hef líka lent í þessu, stundum í vinnunni, eins og ég sé bara ekki þarna.“
Eins og fram kemur í þessum tilvísunum samsömuðu þessir þátttakendur sig við reynslu
Mary Duffy og undirstrikaði frásögn þeirra mikilvægi þess að fjalla um það hvernig fötlunarlist
getur haft áhrif á að breyta viðhorfum með ádeilu á samfélagið og ríkjandi viðhorf þess.
4.3.2 Listafólk með þroskahömlun
Í námskeiðinu var listahátíðin List án landamæra til umfjöllunar en á henni er lögð áhersla á
fjölbreytileika mannlífsins. Hátíðin var fyrst haldin árið 2003. Síðan þá hefur hún verið haldin
um land allt og vaxið og dafnað með árunum. Meðal markmiða hátíðarinnar er að auka gæði,
gleði, aðgengi, fjölbreytni og jafnrétti í menningarlífinu (List án landamæra, e.d.). Ár hvert er
valinn listamaður hátíðarinnar og í námskeiðinu fjallaði ég um nokkra þeirra. Þau voru meðal
annars Ísak Óli Sævarsson, Guðrún Bergsdóttir, Atli Viðar Engilbertsson, Erla Björk
Sigmundsdóttir, Gígja Thoroddsen - GÍA, Helga Matthildur Viðarsdóttir, Atli Már Indriðason,
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Karl Guðmundsson og Sindri Ploder. Ég sagði frá hverju og einu, sýndi frá verkum þeirra og
áherslum í listinni ásamt því að lesa í verkin jafnóðum með þátttakendum námskeiðsins. Eins
sýndi ég frá umfjöllun um Sindra Ploder úr Landanum (RÚV, 2020) og viðtal við Helgu
Matthildi úr menningarþættinum Með okkar augum (Elín Sveinsdóttir, 2020).

Mynd 4.3 Úr glærukynningu. Frá vinstra horni, verk eftir; Guðrún Bergsdóttir, Atli Már Indriðason, Sindri
Ploder, Karl Guðmundsson, Atli Viðar Engilbertsson, Erla Björk Sigmundsdóttir, Helga Matthildur
Viðarsdóttir, GÍA og Ísak Óli Sævarsson (List án landamæra, e.d.).

Sumir þátttakendurnir þekktu eitthvað af listafólkinu. Það var ótrúlega gaman að sjá hvernig ég
gat haft áhrif á þau sem þekktu lítið til og gefið þeim innsýn í kima listarinnar sem þau höfðu
ekki séð áður. Í námskeiðinu var líka listafólk með þroskahömlun sem mig langaði til að fjalla
um í kynningunum. Mér fannst að sjálfsögðu þau sjálf geta sagt mun betur frá eigin verkum svo
ég bað þau um að taka yfir kennslustundina og kynna fyrir hópnum nokkur verk eftir sig. Þarna
fengu þau tækifæri til að segja sjálf frá og kennslustundin varð afar lífleg og skemmtileg. Hvert
verkið á fætur öðru var sýnt þar sem litadýrð og margbreytileiki réði för.
4.3.3 Samstarf fatlaðra og ófatlaðra listamanna
Ein kynningin í námskeiðinu fjallaði um samstarf fatlaðra og ófatlaðra listamanna. List án
landamæra hefur frá upphafsárum hátíðarinnar stuðlað að samstarfi á milli fatlaðs og ófatlaðs
listafólks og markvisst unnið þvert á ósýnileg landamæri. Ég sagði meðal annars frá sýningunni
„Kristján og Loji umpotta“ sem var hluti af List án landamæra árið 2018. Kristján Ellert Arason
og Loji Höskuldsson tengjast í listinni á þann veg að þeir vinna báðir í útsaum á brúnan striga
og hafa mikinn áhuga á mismunandi útsaumsaðferðum, eins sækja þeir innblástur í
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nærumhverfi sitt. Sýningin samanstóð af 13 útsaumsverkum sem þeir unnu í sameiningu.
Samstarfið fór þannig fram að að annar þeirra saumaði út hluta myndarinnar og sendi svo hinum
sem kláraði myndina. Sá sem tók við myndinni vissi því ekkert hverju hann átti von á og sá sem
sendi myndina vissi ekkert hvernig lokaútkoman yrði. Þegar horft er á verkin er nánast
ómögulegt að segja til um hver gerði hvað (Samband íslenskra myndlistamanna, 2018).

Mynd 4.4 Ljósmyndir af verkum af sýningunni Kristján og Loji umpotta (2018).

Ég sagði einnig frá sýningu sem List án landamæra tók þátt í á Hönnunarmars árið 2016.
Sýningin fór fram á Hlemmi Square og samanstóð af samstarfsverkefnum milli Atla Viðars
Engilbertssonar og Helgu Bjargar Jónasdóttur (Morgunblaðið, 2016), Eyglóar Margrétar
Lárusdóttur, Erlu Bjarkar Sigmundsdóttur og Kristjáns Ellerts Arasonar (Guðrún Ansnes,
2016).
Heimildarmyndin Samsuða (List án landamæra listahátíð, 2015) sem ég fjallaði um í
fræðilegum kafla ritgerðarinnar var sýnd í lok kynningar. Áður en ég setti heimildamyndina í
gang bað ég þátttakendur um að fylgjast vel með smáatriðum í myndinni og reyna að horfa á
hana með gagnrýnum augum. Að sýningu lokinni urðu líflegar samræður. Meðal annars kom
athugasemd frá Gunnari, fötluðum þátttakanda um samstarfsverkefni Karls Guðmundssonar og
Erlings T.V. Klingenberg sem báðir notuðu hjól sem verkfæri í sinni sköpun, Karl hjólastól og
Erling mótorhjól til að skapa sameiginlegt verk. Gunnar taldi að þegar horft er á verkið væri
ekki hægt að sjá að manneskja sem notar hjólastól hafi gert það og þess vegna væri fólk tilbúið
til að borga heilan helling fyrir það. En ef fólk vissi að um fatlaðan listamann væri að ræða
hefði það ekki viljað borga eins mikið. Einn af ófötluðu þátttakendunum í rannsókninni var
mjög ósammála þessu og sagði: „Ég væri til í að borga heilan helling fyrir svona verk, það
skiptir ekki máli hvort að manneskjan sem gerði það er fötluð eða ekki.“
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Mér fannst þetta afar áhugaverðar vangaveltur um hvað fólk er tilbúið að borga fyrir
verk eftir fatlað listafólk eða ófatlað listafólk og hvort verðmætin í þeim séu metin á ólíkan hátt.
Eflaust myndu flestir ekki þora að segja upphátt að list fatlaðs fólks sé ekki metin eins mikils
virði og list ófatlaðs fólks. En ef tekið er mið af hversu óaðgengilegur listheimurinn er fyrir
fatlað fólk finnst mér augljóst að list fatlaðs fólks er ekki virt á sama hátt og list ófatlaðs fólks.
Í kjölfar allra kynninganna og meðan á þeim stóð urðu skemmtilegar samræður og fóru
þátttakendur oft á flug. Í lok námskeiðsins bentu þeir meðal annars á að kynningarnar hefðu
verið mjög mikilvægur hluti af námskeiðinu, þær hefðu gefið þeim innsýn inn í heim listafólks
með þroskahömlun og að þær hefðu mátt vera fleiri.

4.4 Samvinna þátttakenda
Þegar námskeiðið var hálfnað kom að því að para saman þátttakendur og var ætlunin að þau
myndu vinna saman þar til í lok námskeiðsins. Í hverju pari var annar þátttakandi með
þroskahömlun en hinn ekki. Í ferlinu fylltist stofan smátt og smátt af alls konar verkum. Í næst
síðasta tíma námskeiðsins þann 24. mars 2021 var samfélaginu skellt í lás vegna Covid 19
veirunnar sem gerði það að verkum að við náðum ekki að klára námskeiðið með áætluðum
hætti. Flest verkin voru því ókláruð í lok námskeiðsins. Síðasti tíminn fór fram á
samskiptaforritinu Teams þar sem ég bað nemendur um að lýsa upplifun sinni af námskeiðinu,
segja frá samstarfinu og sýna myndir af afrekstrinum. Í þessum kafla mun ég greina frá ferlinu,
samvinnunni og frásögnum þátttakenda af því. Ég mun fjalla um hvert par fyrir sig, segja frá
hvernig þátttakendur voru paraðir saman og um samvinnuverkefni þeirra. Til að lesandi fái betri
tilfinningu fyrir viðfangsefninu fylgja myndir af verkum eftir þátttakendur með frásögnum. Til
þess að ná fram röddum þátttakenda mun ég vitna annars vegar beint í þeirra frásagnir og hins
vegar umorðaðar frásagir af samvinnunni og upplifun þeirra af námskeiðinu.
4.4.1 Hugar tvinnast
Þátttakendur höfðu orð á því hvað listafólkið í Samsuðu hefði verið vel parað saman. Sjálf hafði
ég mikið velt því fyrir mér hvernig best væri að para þátttakendur í námskeiðinu saman. Ég var
ennþá að kynnast þeim og aðeins búin að fá innsýn í þeirra hugarheim en fannst það ekki nóg
til að sjá hverjir pössuðu best saman. Ég ræddi þetta við hópinn og spurði út í hvernig þau sæju
þetta fyrir sér. Upp kom hugmynd um að draga fólk saman svo enginn yrði ósáttur. Fólk tók
almennt vel í það þangað til að önnur hugmynd kom fram sem snerist um að fá fólk til þess að
koma með verk eftir sig að heiman og sýna hópnum. Þannig gætum við séð áherslur í verkum
hjá hvert öðru og ákveðið út frá því hvernig best væri að para saman. Öllum þátttakendum leist
mjög vel á þessa hugmynd svo það var ákveðið.
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Í næsta tíma mættu allir þátttakendur með verk eftir sig að heiman. Hvert listaverkið á
fætur öðru var dregið fram og sýnt. Sum komu með möppur fullar af verkum, einhverjir komu
með skissubækur, aðrir sýndu ljósmyndir af skjávarpa og allir sögðu frá sínum verkum,
áherslum, áhugasviði og hugmyndum. Ferlið sem kom á eftir var afar lífrænt og gerðist í raun
að sjálfu sér. Ég fór hringinn og spurði þátttakendur hvort það væri einhver sérstakur eða sérstök
sem þau sæu fyrir sér að vinna með. Þorgerður byrjaði á því að tjá sig: „Mig langar til þess að
vinna með Sveini, af því ég tengdi svo mikið við þegar hann var að tala um draumana. Ég fæ
nefnilega stundum svona drauma og það er mjög óþægilegt“. Sveinn hafði í sinni kynningu sýnt
málverk og teikningar eftir sig en margar þeirra voru teikningar af draumum sem hann hafði
teiknað yfir ákveðið tímabili. Þær voru svolítið óhugnanlegar og sýndu óþægilegt ástand,
óraunverulegar aðstæður og lýsti Sveinn þeim sjálfur sem „svolítið dark“. Sveinn var meira en
til í að vinna með Þorgerði og hópnum í heild fannst þetta vera borðleggjandi tenging þeirra á
milli. Draumar urðu útgangspunktur þeirra í samvinnunni og ákváðu þau að gera málverk. Þau
unnu sitthvort málverkið út frá þessu þema sem mynduðu saman eina heild. Myndirnar urðu
mjög ólíkar en á sama tíma fannst mér einhver afgerandi samhljómur í þeim. Á að horfa voru
þær báðar með sterka vísun í draumheim þar sem umhverfið var óraunverulegt og
ofurraunverulegt (súrrealískt). Verk Þorgerðar fangaði fallegar verur sem breyttust í ógurleg
skordýr, allt það sem var fallegt og rólegt breyttist í eitthvað dularfullt og óreiðukennt eins og
gengið væri úr veruleika inn í draum eða öfugt. Verk Sveins (sjá mynd 4.5) var afar litríkt í
rauðu, gulu, bláu, bleiku og grænum skærum litum. Í miðju málverkinu voru tvær verur sem
runnu nánast saman í eina. Vatn, gæti verið foss, skildi þær að. Óljóst var hvort væri bakgrunnur
eða forgrunnur þar sem umhverfið var óreiðukennt. Meðal annars var hægt að sjá flugvél,
strætisvagn, fjöll, tröppur eins og úr stuðlabergi sem risu upp úr jörðinni, hús, bát á vatni og
gróður.
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Mynd 4.5 Ljósmynd af ókláruðu verki eftir þátttakanda (2021).

Næsta par voru þeir Finnur og Guðmundur. Þeir notuðu báðir ljósmyndun. Finnur lýsti
því að hafa tekið eftir tengingu í ljósmyndum sínum við ljósmyndir Guðmundar. Finnur spurði
Guðmund hvort hann væri til í að vinna með sér og Guðmundur var mjög ánægður með það.
Þeir ákváðu í sameiningu að gera fötlunarlist sem myndi þá innihalda ádeilu á samfélagið.
Hugmyndin varð til út frá hugleiðingum Finns um lélegt aðgengi í Reykjavík. Hann þekkir
tónlistarmann sem notar hjólastól og fannst ömurlegt hvað það gengi stundum illa að finna
aðgengilegan stað þar sem hægt væri að halda tónleika. Finnur og Guðmundur ákváðu því að
taka fimm ljósmyndir hvor af fimm stöðum en út frá eigin sjónarhorni. Finnur lýsti þessu svona:
Mig langaði að taka myndir af þeim stöðum í Reykjavík sem mér finnst eiga það
sameiginlegt að vera með áberandi lélegt aðgengi eða [...] já sko fimmta myndin
átti að vera af strætó en okkur báðum tókst að ná ekki mynd af honum, það var
mjög samhæft eitthvað [...]
Finnur og Guðmundur tóku fjórar myndir á mann. Staðirnir sem urðu fyrir valinu voru
Hallgrímskirkja, Laugavegur, Alþingishúsið og Reykjavíkurtjörn. Eins og Finnur lýsti átti
fimmta myndin svo að sýna strætó en þeim tókst báðum að sleppa því, ef til vill vegna þess að
hann er svo óaðgengilegur. Þeir sýndu myndirnar og sögðu samnemendum sínum og mér frá
þeim í síðasta tímanum í gegnum Teams. Þeirra frásagnir fylgja með hverri mynd.
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Finnur (sjá mynd 4.6): [...] sko það er
eitthvað aðgengi að Hallgrímskirkju en það er
ekki fullkomið, alveg langt því frá ... ummm
sem mér finnst ekki gott þar sem þetta er
svona kirkjan í Reykjavík sem allir vita hvaða
kirkja þetta er ... og það er mjög virðulegt að
halda tónleika þarna ... eða þið fattið hvað ég
meina [...] mér finnst líka ef þið sjáið bara
hvernig Skólavörðustígur er, svo þröngur
einhvern veginn og svona kantur í
gangveginum og þið vitið hvað ég meina [...]

Mynd 4.6 Ljósmynd af Hallgrímskirkju
eftir þátttakanda (2021).

Guðmundur (sjá mynd 4.7): [...] það er
eiginlega ekki hjólastólaaðgengi ef maður vill
fara alveg upp á toppinn ... það er náttla lyfta
en síðan eru tröppur svo þú kemst ekki á
toppinn ... það eru sumir sem vilja sjá útsýnið.
Ímyndaðu þér ef ég væri í hjólastól og ég væri
með aðstoðarmann með mér, hann stingur upp
á því að fara upp, ég kannski get ekki tjáð mig
alveg mikið og hann heldur bara að mér finnist
gaman að fara í Hallgrímskirkju ... og ég fer
upp með honum og hann bara „vá hvað þetta
er flott“ en ég fæ ekkert að sjá þetta ... þetta
flotta útsýni sem hann fær að sjá. Svo eru það
líka litirnir gay pride fánanum [...]

Mynd 4.7 Ljósmynd af Hallgrímskirkju
eftir þátttakanda (2021).
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Finnur (sjá mynd 4.8): Það er bara
ekkert aðgengi á Laugaveginum ...
bara ekki neitt [...] uuuuu það er fullt
af búðum þarna og það er fullt af
veitingastöðum en enginn af þeim
hugsar út í aðgengi [...] ef þú horfir á
myndina þá sérðu ekkert fólk sem
notar hjólastól, það eru allir gangandi.

Mynd 4.8 Ljósmynd af Laugavegi eftir
þátttakanda (2021).

Guðmundur (sjá mynd 4.9): [...] ég
veit ekki af hverju ég tók þessa mynd
eða ég veit að ég tók þessa mynd af því
mig langaði að taka mynd af
Laugaveginum en ég veit ekki hvað ég
á að segja.
Finnur (sjá mynd 4.9): [...] með þessa
mynd fannst mér mjög táknrænt að
það er næstum því helmingur
Laugavegurinn og helmingur veggur
[...] sem getur verið svolítið táknrænt.

Mynd 4.9 Ljósmynd af Laugavegi eftir þátttakanda
(2021).

Guðmundur (sjá mynd 4.9): [...] mér
líður stundum eins og ég sé að tala við
vegg ... „vá duglegur Guðmundur“
duglegur eins og ég sé einhver krakki
skiluru mig? [...] mér finnst eins og ef
ég væri ekki fatlaður myndi fólki
finnast verkin mín geðveik ... en af því
ég er fatlaður þá finnst mér eins og fólk
líti á þessa svona ... já ok þetta er allt í
lagi ... eða þetta er eitthvað drasl [...]
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Finnur (sjá mynd 4.10): [...]
Alþingishúsið ... Það er bara ekki
aðgengi þar og það er frekar
hamlandi fyrir fólk sem notar
hjólastól og vill kannski vera á
Alþingi og mér finnst það svona
hamlandi ... ég get ekki sagt það
sem ég vil segja af því ég kemst
ekki inn ... af því að það eiga allir
að geta haft rödd en það er ekki
þannig
og
er
brot
á
mannréttindum [...] mjög flott
bygging og ég ber mikla virðingu
fyrir Alþingishúsinu en ahhhh.

Mynd 4.10 Ljósmynd af Alþingishúsinu eftir
þátttakanda (2021).

Mynd 4.11 Ljósmynd af Alþingishúsinu eftir þátttakanda (2021).

Guðmundur (sjá mynd 4.11): [...] þetta er Alþingi, eins og ég
kalla það, skítafólkið er þarna inni ... ég veit ekki mikið hvað ég
á að segja [...] ég passaði að hafa ekki fólk á myndinni en mér er
svo sum alveg sama [...] ég tek bara myndir af því sem mér finnst
gaman að taka myndir af.
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Mynd 4.12 Ljósmynd af Tjörninn í Reykjavík eftir þátttakanda (2021).

Mynd 4.13 Ljósmynd af Tjörninni í Reykjavík eftir þátttakanda (2021).

Finnur (sjá mynd 4.12): [...] og
svo er það myndin af tjörninni
[...] ég fattaði ekki fyrr en eftir á
þegar ég var að skoða hana og
aðeins vinna með hana að
Reykjavík er þarna alveg í
miðjunni [...] það er vatn og
himinn og Reykjavík svo í
miðjunni [...] og mér fannst
einhvern veginn svona smá eins
og ég gæti sagt að það að vera
fatlaður einstaklingur í íslensku
samfélagi er bara svolítið svona
eins og að labba á vatni [...] en
það er ekki hægt [...] það er rosa
erfitt [...] Reykjavík er eitthvað
svo langt í burtu en samt ekki og
bara vatn æjj já það var eitthvað
svona [...] manni langar að geta
labbað á vatni en það er ekki
hægt.
Guðmundur (sjá mynd 4.13):
[...]mér finnst fuglar mjög flottir
oooog mér finnst vera voða lítið
af fuglum sem eru með [...] það
er náttla voða lélegt aðgengi
fyrir fatlað fólk á Íslandi og það
er líka voða lítið aðgengi fyrir
fugla á Íslandi sko, það er bara
hugsað um dúfur og endur og
svani á tjörninni, maður sér ekki
neina aðra fugla [...]

Pælingin hjá Guðmundi og Finni var að ef þeir myndu setja þetta upp á sýningu ættu myndirnar
af sama stað að hanga hlið við hlið til þess að áhorfendur fái tilfinningu fyrir því hversu
mismunandi sýn fólk hefur. Með myndunum væri svo textabrot sem myndi segja aðeins frá
hverri og einni mynd.
Saga vann með kjóla í sinni listsköpun í gegnum allar æfingar námskeiðsins. Hún lýsti
áhuga sínum á tísku og ánægju af því að eyða miklum tíma í að úthugsa smáatriði í listaverkum
sínum. Jón hafði veitt þessu athygli. Hans verk voru afar litrík og innihéldu leik að formum og
litum þar sem hvert smáatriði var einnig úthugsað. Jón benti á Sögu og sagði „Mig langar að
gera kjóla með þér, ef þú ert til í það.“ Saga var ekki lengi að stökkva á þetta tilboð sem passaði
vel inn í það sem hún hafði verið að vinna með í námskeiðinu. Jón sagði sjálfur frá:
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[...] ég fékk að vera með af þvi mér fannst þetta spennandi [...] að gera kjóla [...]
af því að hún var búin að vera að því og ég mátti vera með [...] svo spurði ég
Sögu hvort hún vildi að við myndum vinna kjólana saman eða ekki [...] og hún
vildi að við ynnum þá sitt í hvoru lagi þannig að þetta er ekki beint samvinna á
milli okkar en bara gaman sko [...] og við erum að skoða kjólanna hjá hvort öðru
og kannski hefði það þróast eitthvað áfram ef við hefðum fengið meiri tíma. Saga
fór strax af stað og bjó til kjólalínu ... mjög markviss vinna [...] ég var meira
svona í allar áttir og núna þá er ég byrjaður að sauma kjól [...] mjög fínlegur
glamúrkjóll.
Kjóllinn sem Jón var byrjaður á var úr mjög fínlegum útsaumi á stramma. Kjóllinn var
innblásinn af eldgosi úr allskonar þráðum, gulli, gulum, appelsínugulum, rauðum og svörtum.
Saga gerði hins vegar nokkra litríka kjóla með mikið af smáatriðum í pínulitlum teiknuðum og
útklipptum laufblöðum og blómum. Hún lýsti innblæstrinum svona:
[...] sko ég stunda íþrótt sem er golf og það er náttla svo mikið af blómum og
laufum og svona í því [...] úti í náttúrunni náttla og mig langði að nota svona
svoldið það [...] tengja það svolítið í verkefnið [...] mér þótti svo gaman að sjá
útkomuna hjá honum og svo útkomuna hjá mér... hvað þeir voru svona svipaðir
en samt ólíkir í hönnun [...]
Eftir voru nemendurnir Hildur, Vaka og Gunnar. Eins og ég sagði frá í byrjun mætti einn auka
þátttakandi sem gerði það að verkum að fjöldinn í námskeiðinu lenti á oddatölu svo einn var
því stakur. Ég ákvað að leysa það þannig að ég sjálf myndi taka þátt og mynda par með
þátttakanda.
Nemendur bentu á tengingu í verkum Gunnars og Vöku þar sem þau unnu bæði með
náttúru í sínum verkum. Gunnar málaði myndir af náttúrunni þar sem blóm, fjöll og norðurljós
réðu ríkjum og Vaka gerði hlaðin útilistaverk úr grjóti. Eins fannst mér einhver óáþreifanleg
tenging þeirra á milli sem einkenndist af rólyndi og yfirvegun. Vaka og Gunnar gerðu málverk
með mismunandi tækni sem þau lærðu af hvort öðru. Yfirvegun, spjall og sköpun einkenndu
vinnu þeirra og var upplifun mín sú að þau ættu auðvelt með að vinna saman. Þau afköstuðu
miklu og var eins og þau næðu að tala saman í sjálfri sköpuninni sem þróaðist með hverju
skiptinu. Það var afar gaman að fylgjast með þessu samstarfi og hvað þau áttu auðvelt með að
tengjast í listinni. Gunnar hefur málað mikið í gegnum tíðina og vildi helst halda því áfram í
samvinnunni, hann lýsti þessu svona:
Ég vinn með málningu og mig langaði kannski að gera eitthvað á striga [...] ég
mála náttúruna, norðurljós, blóm, fjöll, haustliti og jurtir [...] mér leist vel á að
vinna með Vöku.
Hann setti þumalinn upp og glotti til að sýna hversu ánægður hann var með þessa samvinnu.
Vaka sagði einnig frá samstarfinu:
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[...] samvinna mín við Gunnar var ánægjuleg og kom af sjálfu sér með léttu
spjalli. Teikning reyndist verða eðlileg tjáskipti okkar á milli og leituðum við í
myndheim hvors annars sem og tæknilegar útfærslur. Er ég viss um að tveir
síðustu tímarnir hefðu orðið áhugaverðir í samstarfinu [...]
Þegar ég horfi á verkin þeirra finnst mér auðvelt að sjá þau tjáskipti á milli þeirra sem Vaka
lýsti. Gunnar gerði verk af náttúrunni, fjöllum, skýjum, norðurljósum og graslendi (sjá mynd
4.14). Vaka sótti innblástur í verk Gunnars þar sem norðurljósin breyttust í það sem mér finnst
vera regnbogi (sjá mynd 4.15). Við sköpun verksins notaði hún ákveðna tækni sem hún kenndi
Gunnari (sjá mynd 4.16). Því næst notaði Gunnar þá tækni sem Vaka kenndi honum og svarar
með öðru verki (sjá mynd 4.17). Verkin segja söguna og sýna þennan fína dans þeirra á milli.

Mynd 4.14 Ljósmynd af verki eftir þátttakanda (2021).

Mynd 4.16 Ljósmynd af verki eftir þátttakanda (2021).

Mynd 4.15 Ljósmynd af verki eftir þátttakanda (2021).

Mynd 4.17 Ljósmynd af verki eftir þátttakanda (2021).
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Eftir voru þá ég sjálf og Hildur. Hildur vinnur einfaldar myndir af því sem heillar hana
og koma þær beint úr hennar hugarheimi. Mín vinnubrögð eru í raun andstæð hennar þar sem
ég vinn mikla fínvinnu og oft eftir einhverri fyrirmynd. Tenging okkar var þó sýnileg í litum
og formum. Við Hildur byrjuðum samstarfið á léttu spjalli. Mér fannst mikilvægt að fá að heyra
hvernig hún sæi samstarfið fyrir sér til þess að fá tilfinningu fyrir hvernig við gætum samstillt
okkur. Eftir smá spjall kom Hildur með þá hugmynd að vinna með þema. Ég var mjög til í að
skoða það og spurði hvort hún hefði þema í huga: „Mig langar að gera sundlaugar og heita
potta“ sagði hún. Við komumst að því að við værum báðar miklar áhugakonur um sund. Ég fer
í sund nánast daglega og Hildur æfði sund af kappi í mörg ár og fer enn í laugarnar til að njóta.
Okkur fannst þetta vera sterk tenging svo ég féllst á að vinna með þemað. Hildur teiknar
sundlaugar og potta eftir minni sem mér fannst mjög aðdáunarvert þar sem ég er vön að hafa
eitthvað fyrir augum til að vinna eftir. Ég safnaði fullt af myndum af sundlaugum og heitum
pottum í sarp og prentaði út sem við skoðuðum saman. Hildur þekkti flestar sundlaugarnar og
sagði mér sögur frá sundævintýrum sínum. Ég byrjaði að skissa upp ofanmyndir af pottum og
sundlaugum og hún hélt áfram að teikna eftir minni. Hennar myndir voru litríkar ofanmyndir í
tvívídd og skáldaðri þrívídd. Hildur spurði mig oft hvað ég væri að gera, kom og skoðaði það
sem ég var að gera og hrósaði mér. Ég kíkti svo á það sem hún var að gera og hrósaði henni.
Við sátum hvor á móti annarri og spjölluðum mikið samhliða því að vinna.
Það myndaðist góð orka, traust og virðing okkar á milli. Hildur var útsjónarsöm og virk
í að leggja drög að næstu skrefum og bar þau undir mig jafnóðum, til dæmis sagði hún: „Eigum
við kannski að gera heitan pott næst?“ Ég var til í það og þá var það ákveðið. Þetta einkenndi
samstarfið okkar svolítið, Hildur kom með uppástungur og bar þær undir mig, ég var yfirleitt
til í þær og við héldum áfram að skapa. Hildur hafði áður unnið í samstarfi með ófötluðu
listafólki og býr því af reynslu sem hafði sennilega þau áhrif að hún tók af skarið og stýrði
okkur inn í vinnu með þema og í vinnuferlinu sjálfu. Markmiðið hjá okkur var svo að láta
myndirnar renna saman á einhvern hátt en við komumst ekki svo langt í ferlinu þannig að enn
er óljóst hvort og hvernig það mun gerast.
Eins og fram hefur komið náðu ekki allir að klára verkin sín vegna þess hve skyndilega
námskeiðinu lauk sökum samkomutakmarkana, en ekki er ólíklegt að framhald verði á
vinnunni. Listahátíðin List án landamæra hefur sýnt námskeiðinu áhuga og vonumst við flest
til þess að fá tækifæri til að klára verkin og sýna afraksturinn.
Ég sagði frá því í upphafi kaflans að ég hafi reynt að vera eins sveigjanleg í ferlinu og
ég mögulega gat. Stór þáttur í því var að gefa þátttakendum rými til þess að hafa áhrif á mótun
námskeiðsins. Ég var ekki með fyrirfram ákveðna hugmynd um nákvæmlega hvernig
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námskeiðið ætti að vera. Ég gerði grófan ramma og skipulagði kynningar sem ég vildi komast
yfir en ósk mín var sú að námskeiðið yrði til í ferlinu í samtali við þátttakendur. Þessi samtöl
skiluðu sér svo í óvæntri lokaútkomu og mörkin afmáðust milli nemenda og kennara.
Mörg verkefnanna í námskeiðinu tóku á sig aðra mynd. Til dæmis þróaðist verkefnið
þar sem allir gerðu verk og létu það svo ganga. Þátttakandi kom með hugmynd um að gera
æfinguna aftur nema með öðrum áherslum sem skilaði sér í óvæntri útkomu og áhugaverðu
spjalli. Þátttakendur voru opnir fyrir því að taka við kennslustundum og setja sinn svip á þær,
þau kynntu verk sín hvert fyrir öðru. Hugmyndin um að allir kæmu með verk og sýndu sem
varð byrjunin að því að tvinna saman pör kom einnig frá þáttakanda. Þetta eru einungis örfá
dæmi um áhrif þátttakenda á þróun námskeiðsins. Svo má ekki gleyma öllum ósýnilegu
þáttunum sem skipta ef til vill alveg jafn miklu máli, eins og áhrif þátttakenda á andrúmsloftið
í kennslustofunni, áhrif þeirra á hvort annað, hljóðin í samvinnunni, lyktin, hláturinn,
tilfinningarnar, húmorinn, hreyfingarnar o.s.frv. Svo höfðu þau afskaplega mikil áhrif á mig
sem manneskju. Mín upplifun var sú að strax í byrjun fundu þátttakendur fyrir því að þau gátu
haft áhrif, þau voru örugg og fengu rými til að vera þau sjálf og frelsi til að skapa.

4.5 Mat þátttakenda á námskeiðinu
Eins og ég greindi frá í aðferðafræðikaflanum urðu til þrjú meginþemu sem voru: sköpun, breytt
viðhorf og samvinna. Þessi þemu leggja grunn að kaflanum sem hér fer á eftir og fjallar um mat
þátttakenda á námskeiðinu.

4.5.1 Sköpun
Af frásögnum nemenda að dæma einkenndist námskeiðið af frelsi í sköpun og góðri orku í
kennslustundinni. Sameiginlegur áhugi á viðfangsefninu leyndi sér ekki þar sem nemendur
sökktu sér í hugmyndavinnu af alvöru og hvert listaverkið birtist á fætur öðru. Nemendur sýndu
það í verki og orðum og lýsti Vaka sinni upplifun af námskeiðinu svona:
[...] hvað varðar hugmyndavinnu og sköpun voru allir þátttakendur, fatlaðir sem
ófatlaðir, í skemmtilegu og óþvinguðu samtali. Þetta samtal fannst mér
einkennast af forvitni þátttakenda á viðfangsefninu „Hugar tvinnast“ þar sem allir
þátttakendur voru tilbúnir að gefa af sér og uppskera ríkulega um leið.
Nemendur höfðu orð á því að þetta hefði verið skemmtilegt námskeið og aðallega vegna þess
að þau hefðu öll verið komin saman til að skapa. Jón lýsti þessu svona:
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[...] þegar allir eru niðursokknir í sínu og brenna fyrir því [...] það einhvern veginn
skín svo sterkt í gegn að þetta er eitthvað sem allir hafa áhuga á [...] öllum finnst
gaman þannig að mér finnst verða svo góðir straumar [...]
Partur af þessum sameiginlega áhuga þátttakenda var mjög hvetjandi sem varð til þess að
hugsunin hélt áfram heima. Sum þeirra héldu áfram sköpuninni heima við og komu með
afraksturinn í næsta tíma. Guðmundur var talsmaður heimavinnu í námskeiðinu:
[...] í menntaskóla langaði mig alls ekki í heimavinnu en þegar það tengist
myndlist að þá langar manni í smá svona til að gera heima [...] og þá getur maður
komið með það í næsta tíma.
Nemendur höfðu einnig orð á því að hafa fengið frelsi í sköpuninni og tækifæri til þess að
framkvæma hugmyndir og prófa án þess að það væri endilega pressa um að klára, Saga lýsti
sinni upplifun svona:
[...] mér fannst ég vera frjálsari með hugmyndirnar mínar [...] það kom einhvern
veginn meira út úr þeim ... hausinn á mér var á fullu og það voru alltaf hugmyndir
sem ég gat notað í ... þú veist í verkefnið [...] þannig ég var alltaf að bæta inn í
verkefnið [...]
Ég

lagði

fyrir

svokallaðar

liðleikaæfingar

sem

voru

blanda

af

teikniæfingum,

samvinnuæfingum og kveikjum þar sem nemendur voru hvattir til að sleppa tökum og líta svo
á að engin útkoma sé rétt né röng í sköpuninni. Ég reyndi að setja enga pressu á nemendur,
hvatti þá til að sleppa tökum á því sem þykir „fullkomið“ listaverk og frekar njóta út frá því að
skapa. Æfingarnar voru tilraun til að liðka nemendur og hvatning til að skapa eitthvað án þess
að það setja pressu á að gera eitthvað „fullkomið“. Mér fannst þetta ná í gegn og ef til vill
endurspeglaðist það þannig að ekkert par kláraði verkin sín en það hafði samt sem áður ekki
áhrif á upplifun þeirra af sköpuninni.

4.5.2 Breytt viðhorf
Ég lagði mikið upp úr því að þátttakendur í námskeiðinu væru saman komnir á
jafningjagrundvelli. Öll uppgötvuðu þau eitthvað nýtt, hvort sem það var í sköpuninni, nýtt
listafólk, nýtt umræðuefni eða eitthvað nýtt um sig sjálf. Von mín var sú að með námskeiði sem
þessu væri hægt að breyta ríkjandi viðhorfum um fötlun og opna augu einhverra fyrir því.
Sveinn greindi frá því í byrjun námskeiðsins að hafa ekki gert sér grein fyrir því hvernig
námskeið þetta væri. Hann sagði frá því að hafa fæðst með fötlun sem honum fannst hann hafa
þurft að fela allt sitt líf. Hann þróaði þannig með sér skömm og fordóma fyrir fötlun og sjálfum
sér sem lýstu sér til dæmis í hræðslu við fatlað fólk. Í síðasta tíma námskeiðsins sagði hann hins
vegar:
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[...] konseptið mitt um að vera fatlaður er bara gjörbreytt eftir þetta námskeið ...
þegar maður hefur ekki þennan bakgrunn og þekkir engann og umgengst engan
sem er fatlaður þá bara [...] mér finnst ég líta allt öðrum augum á fatlað fólk og
sé núna bara hindranirnar í samfélaginu [...] það þarf að brúa þetta bil [...]
Það tengja ef til vill fleiri við frásögn Sveins, því það sem við þekkjum ekki eigum við til að
hræðast. Með sýnileika fólks með þroskahömlun og aukinni fræðslu er hægt að sporna gegn
fordómum. Finnur hafði heldur enga reynslu af því að hafa unnið með fötluðu fólki áður. Hann
sagði svona frá sinni upplifun:
[...] það eina sem að skilur okkur að er í rauninni bara þetta orð „fötlun“ við erum
svo lík samt [...] mér finnst svo asnalegt að það sé alltaf verið að skilja þessa tvo
hópa að. Þannig að mig langar að vinna meira með fötluðu fólki núna [...] af því
að mér finnst þið ekkert vera ólíkari okkur [...] æjj fattiði?
Nemendur fóru að reka augun í hindranir í umhverfinu sem þau höfðu ekki endilega tekið eftir
áður. Til dæmis í lélegt aðgengi að kaffihúsum, Alþingi, tónleikastöðum, strætó o.s.frv. Einnig
kom fram að nemendum hefðu þótt kynningarnar um fötlunarlist, ólíkt listafólk með
þroskahömlun og samvinnu fatlaðs og ófatlaðs listafólks ómissandi partur af námskeiðinu og
sagði Finnur: „ ... af því mér finnst svo mikilvægt að við lærum líka um þessa listamenn sem er
aldrei fjallað um.“
Allt voru þetta ófatlaðir þátttakendur sem lýstu þessum viðhorfsbreytingum hjá sér. Mér
fannst áhugavert að skoða hvernig viðhorf þátttakenda með þroskahömlun breyttust í
námskeiðinu og birtust þau á ólíkan hátt. Sum þeirra höfðu orð á því að listnám á háskólastigi
væri mjög mikilvægur partur af því að læra meira og höfðu áður tekið þátt í baráttu fyrir listnámi
fólks með þroskahömlun. En vegna þess að það hefur ekki staðið þeim til boða áður þorðu þau
ekki að vona að sá möguleiki gæti orðið að veruleika. Flest þeirra voru í raun komin á endastöð
menntavegsins og vantaði lykilinn til að komast áfram, þau sáu nú fyrir sér möguleika í að taka
meira listnám á háskólastigi. Saga sagði: „ ... ef eitthvað er þá langar mig bara að fara aftur á
svona námskeið. Ég vil bara meira.“

4.5.3 Samvinna
Samvinna var stór partur af námskeiðinu, pörin voru vel pöruð saman og unnu ötullega að
sameiginlegum verkum. Aðferðirnar sem þátttakendur notuðu sín á milli voru á ýmsa vegu en
flestir þátttakendur voru sammála um að samstarfið hefði gengið vel í pörunum þó svo að sum
pörin hafi ef til vill passað betur saman en önnur. Vaka talaði um að þau samskipti sem hefðu
átt sér stað á milli þátttakenda hafi verið hvað mikilvægust og lýsti því svona: „[...] að fá tíma
til að kynnast, ekki bara fötluðum einstaklingum á námskeiðinu heldur líka þeim ófötluðu.“
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Fleiri þátttakendur höfðu orð á því hversu mikilvægt þeim þótti þetta samtal. Saga sagði frá
hvernig henni fannst samstarfið ganga:
[...] mér fannst það ganga alveg rooosalega vel [...] við gátum spjallað og við
gátum haft gaman. Ég held að það skipti svo miklu máli fyrir ófatlaðan og
fatlaðan einstakling að geta spjallað saman og haft svolítið gaman. Ekki bara að
vinna ... þannig að mér finnst það vera svo stór partur af því að vera í samstarfi
[...] þú þarft náttúrulega að geta talað við manneskjuna sem er að vinna með þér
[...] ég lærði það svoldið á þessu námskeiði að ekki bara vera að fókusa á mitt.
Guðmundur hafði reynslu af samstarfi og fannst gott að vinna í hóp. Hann lýsti sinni upplifun:
[...] í staðinn fyrir að vinna einn þá veit ég hvað ... þú veist öðrum finnst líka. Það
er ekki bara ég sem er að ráða öllu heldur líka manneskjan sem er með mér í
verkefninu. Það skiptir máli að vinna svona saman og við þurfum ekki að hugsa
alveg nákvæmlega eins eða þú veist hvað ég meina [...]
Margir þátttakendur töluðu um að hver tími hefði verið dýrmætur og því erfitt að segja til um
hvernig verkefnin hefðu þróast ef við hefðum ekki misst úr tíma. Eins voru einhverjir
þátttakendur sem gátu ekki mætt í öll skiptin. Sum upplifðu ekki beint samvinnu þar sem þau
unnu í sitthvoru lagi en þótti það samt sem áður gaman og skoðuðu verkin hjá hvort öðru. Þau
Vaka og Gunnar misstu meðal annars af tveimur síðustu tímunum og nefndi Vaka að þeir
tímar hefðu ef til vill orðið áhugaverðir í samstarfinu.
4.5.4 Til athugunar
„Það geta ekkert allir verið með perfect námskeið, út af það er ekki hægt, út af það er ekkert
pörfekt í heiminum ... skiluru?“ sagði Guðmundur þegar ég spurði hann hvernig honum hefði
þótt námskeiðið. Ég var hjartanlega sammála honum. Tilgangurinn var aldrei að halda
fullkomið námskeið því einmitt eins og Guðmundur sagði þá er það ekki hægt. En það er hægt
að læra af því sem hefði mátt gera betur og til þess að geta gert það fannst mér mjög mikilvægt
að hlusta líka á raddir þátttakenda í námskeiðinu um það sem gekk verr.
Allir þátttakendur voru sammála um að ekki hefði gefist nægilegur tími í námskeiðinu
og að tímarnir hefðu mátt vera lengri hverju sinni. Einhver lýstu því að um leið og þau voru
komin á gott flug var tíminn búinn. Einnig voru þau sammála um að námskeiðið hefði
einfaldlega þurft að vera lengra í heildina. Sveinn kom með góðan punkt: „Það hefði þurft að
lengja námskeiðið því það tekur kannski lengri tíma hjá öðrum að tvinna sig saman því sumir
kannski klikka bara svona [smellti fingrum] á meðan aðrir þurfa kannski aðeins meiri
aðlögunartíma.“ Jón tók við og sagði: „Varðandi sameiginlega verkefnið, að allavega fyrir mig,
þá varð þetta svo lítill tími þannig að mér fannst ég ekki almennilega vera kominn í gang.“
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Það er mjög mikilvægt að hafa þessi atriði í huga því það getur verið afar
einstaklingsbundið hversu langan tíma fólk þarf yfir höfuð, hvort sem það er í samstarfi eða
ekki. Guðmundur nefndi að hann hefði viljað fá heimaverkefni til að leysa á milli tímanna. Það
var eitthvað sem ég gerði ekki kröfu um en hefði ef til vill geta boðið nemendum að velja um
það. Þó svo að ég hafi ekki gert það unnu þátttakendur samt sem áður mörg heima og
endurspeglar það sennilega áhugann á viðfangsefninu. Þátttakendur nefndu einnig að kynningar
hefðu verið mikilvægur partur af námskeiðinu og þau hefðu viljað fá fleiri.
Vonandi kemur til þess að námskeiðið Hugar tvinnast- inngildandi listheimur verði
haldið aftur til að hægt sé að þróa það enn frekar. Þá verða þessar athugasemdir þátttakenda
hafðar í huga. En svo er auðvitað ekkert eitt sem hentar öllum svo það er ef til vill ekki hægt að
spá fyrir um hvort þessar athugasemdir aðlagist óskum þeirra sem á eftir koma. Það verður bara
að koma í ljós.
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5. Túlkun á niðurstöðum og lærdómar
Meginmarkmið verkefnisins og rannsóknarinnar var að þróa listnámskeið á háskólastigi og
skapa inngildandi vettvang fyrir ófatlaða og fatlaða nemendur saman. Verkefninu var fylgt eftir
með rannsókn. Námskeiðið var fyrsta tilraun sinnar tegundar á Íslandi og því fyrsta skrefið í átt
að inngildandi listaháskóla. Jarðvegurinn var kannaður fyrir listnámi á háskólastigi með
framkvæmd námskeiðsins Hugar tvinnast - inngildandi listheimur. Eins og áður hefur komið
fram voru þátttakendur virkir í að móta námskeiðið og sú samvinna höfð í forgrunni. Leitast
var við að fá raddir þátttakenda skýrt fram, gefa þeim rými til að tjá sig og hlusta á óskir þeirra
og væntingar. Í þessum kafla mun ég fjalla um niðurstöður rannsóknarinnar og túlka þær út frá
fræðilegum heimildum, rannsóknum og mínu sjónarmiði. Jafnframt verður leitast við að svara
rannsóknarspurningunum sem eru eftirfarandi:
● Hvaða hindranir standa í vegi fyrir því að fólk með þroskahömlun fái aðgang að listnámi
á háskólastigi og hvernig er hægt að ryðja þeim úr vegi?
● Hverjar eru helstu áskoranir í þróun á inngildandi námskeiði og hvernig er hægt að finna
leiðir til að mæta þeim?
● Með hvaða hætti stuðlar inngildandi námskeið að breyttu viðhorfi til fatlaðs fólks?
Eins og áður hefur komið fram stendur ekki til boða fyrir fólk með þroskahömlun að stunda
listnám á háskólastigi sem gerir það að verkum að sá hópur fólks fær ekki val um að stunda
nám eftir hæfileikum eða áhugasviði sínu. Í 24. grein samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi
fatlaðs fólks (2007) er gengið út frá því að allir eigi að hafa sama rétt og jöfn tækifæri til
menntunar og að tryggja skuli að fötluðu fólki sé gert kleift að stunda almennt nám á öllum
skólastigum án aðgreiningar og til jafns við aðra.
Í rannsókninni var hugtakið ableismi notað til þess að varpa ljósi á hversu margslungin,
rótgróin og flókin viðhorf til fatlaðs fólks geta verið, ekki síst fólks með þroskahömlun, og þar
er skólakerfið ekki undanskilið. Hann birtist ekki síst í því að litið er á fötlun sem neikvætt
ástand og ólíkt ófötlun þar sem litið er svo á að líkamlegar og andlegar skerðingar leiði til
hindrana eða erfiðleika í lífi fólks (Campbell, 2009; Goodley, 2014). Vegna þess að fatlað fólk
passar ekki inn í „norm“ samfélagsins er litið svo á að það hafi aðrar þarfir og væntingar en
hinn ófatlaði meirihluti. Rektor Listaháskóla Íslands sagði í viðtali við hlaðvarpið Mannréttindi
fatlaðra (Aileen Soffía Svensdóttir og Haukur Guðmundsson, 2020 - enn í gangi) að hún teldi
erfitt að kortleggja þarfir fatlaðs fólks þar sem hópurinn í heild sinni væri stór. Hún vill í samtali
við fatlað fólk kortleggja eftir hverju þau eru að sækjast í Listaháskóla Íslands og telur að þannig
sé auðveldara að mæta þörfinni. Í þessu samhengi má segja að svar rektors í viðtalinu beri merki
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ableisma sem oft á tíðum er ómeðvitaður en afar rótgróinn í menningu okkar og samfélagi. Með
þessari athugasemd er ég því ekki að fella dóma yfir rektor Listaháskólans heldur benda á
hversu rótgróinn ableisminn er í hugsun og menningu okkar. Spyrja má hvers vegna þurfi að
kortleggja þarfir fatlaðs fólks frekar en annarra þegar að listnámi kemur? Fatlað fólk er eins og
allir aðrir, fjölbreyttur hópur með mismunandi þarfir og áhugasvið. Samningur Sameinuðu
þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007) endurspeglar þetta en þar er sérstaklega tekið fram að
tryggja skuli rétt fatlaðs fólks á öllum sviðum til jafns við aðra, ekki umfram þann rétt sem allur
þorri almennings hefur.
Rektor Listaháskólans nefndi líka í viðtalinu að fjárveitingavaldið þyrfti að vera með í
samtalinu því það þurfi fjármagn og húsnæði til að mæta þörfum fatlaðs fólks. Hún segir auk
þess að Listaháskóli Íslands vilji mæta öllum jafnt en að aðgangstakmarkanir séu miklar og að
skólinn anni ekki eftirspurn. Til þess að bregðast við þessum rökstuðningi má benda á að frá
árinu 2007 hefur nemendum með þroskahömlun staðið til boða að stunda tveggja ára starfstengt
diplómanám fyrir fólk með þroskahömlun við Menntavísindasvið Háskóla Íslands (Háskóli
Íslands, e.d.). Diplómanámið í Háskóla Íslands er fjármagnað eins og annað nám við Háskóla
Íslands, þ.e. Háskólinn fær greitt fyrir hverja námseiningu (ECTS) sem nemendur ljúka.
Háskólinn fjármagnar fyrir utan það laun verkefnastjóra sem sér um utanumhald og skipulag.
Diplómanemar eru skráðir í námskeið eins og aðrir nemendur Háskólans, þeir fá aðstoð í
námskeiðum og námsmat er aðlagað að þörfum hvers og eins (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2011).
Diplómanámið í Háskóla Íslands hefði sennilega aldrei orðið til ef það hefði þurft að kortleggja
þarfir fólks fyrir fram. En nemendur hafa frá upphafi tekið þátt í þeim námskeiðum sem
Menntavísindasvið býður nú þegar upp á. Aftur á móti er námið sem er fyrir hendi aðlagað að
þörfum hvers og eins. Þann áratug sem diplómanámið hefur verið starfrækt hafa nemendur
sjálfir sýnt fram á mikilvægi þess. Með því að vera þátttakendur í námskeiðum með öðrum
nemendum, vera í hópum á kaffistofunni, bókasafninu o.s.frv. (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2011).
Með því að bjóða upp á námið og með því að nemendur séu til staðar hefur verið sýnt fram á
mikilvægi þess í verki. Námið hefur verið í þróun síðasta áratug og á orðið fastan sess í Háskóla
Íslands. Til þess að festa námið í sessi þurfti baráttu upphafsfólks námsins í Háskóla Íslands
sem að Landssamtökin Þroskahjálp tóku þátt í og voru talsmenn fyrir námið gagnvart
stjórnvöldum (Guðrún V. Stefánsdóttir og Kristín Björnsdóttir, 2016). Þessa fyrirmynd og þá
reynslu sem hefur skapast má án efa nýta í þróun listnáms á háskólastigi fyrir fyrir fólk með
þroskahömlun.
Heimfæra má reynsluna af diplómanáminu á námskeiðið Hugar tvinnast - inngildandi
listheimur. Þar komu upp áskoranir sem þurfti að mæta en það hefði ekki verið hægt nema af
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því að námskeiðið var framkvæmt. Með því að hlusta á þátttakendur, taka mark á þeim, líta á
styrkleika hvers einstaklings fyrir sig, gefa þeim rými og tíma til þess að tjá sig og frelsi til að
skapa varð til andrúmsloft þar sem hægt var að mæta þörfum hvers og eins. Andrúmsloftið
einkenndist af brennandi sameiginlegum áhuga þátttakenda fyrir listum og allir fengu tækifæri
til að rækta hæfileika sína á jafningjagrundvelli. Með því að vera á staðnum og framkvæma var
hægt að sýna máttinn í mannlegum margbreytileika í verki. Námskeiðið hefur sýnt fram á að
það er vel hægt að opna dyr að listnámi á háskólastigi fyrir fólki með þroskahömlun.
Til viðbótar þessu má nefna að nú þegar býður Myndlistaskólinn í Reykjavík upp á
listnám fyrir fólk með þroskahömlun sem er hugsað sem undirbúningur fyrir áframhaldandi
listnám. Þeir nemendur sem útskrifast þaðan eru komnir með ákveðinn grunn í myndlist. Þetta
ætti að vera hvatning og þrýstingur á Listaháskóla Íslands til að bjóða upp á áframhaldandi nám
fyrir fólk með þroskahömlun.
Fatlað fólk þarf enn að berjast fyrir sínum réttindum eins og því að fá að stunda listnám
á háskólastigi til jafns við aðra. Margrét M. Norðdahl (2014) kemur inn á í sinni meistararitgerð
Af því ég elska myndlist að Listaháskóli Íslands hafi þurft að berjast fyrir sínum rétti innan
fræðasamfélagsins á sínum tíma. Listnám þótti ekki nægilega fræðilegt til þess að fá pláss í
akademíunni. Ekki er ólíklegt að ákveðin hræðsla ríki innan Listaháskólans um að nám fyrir
fólk með þroskahömlun gæti dregið enn frekar úr virðingu Listaháskólans í fræðasamfélaginu.
Slíkar raddir mátti greina í diplómanáminu á Menntavísindasviði fyrstu árin (Guðrún V.
Stefánsdóttir, 2011). Að einhverju leyti má tengja þessi viðbrögð við femíníska fötlunarfræði
og reynslu fatlaðra kvenna. Innan femínískrar fötlunarfræði er ljósi varpað á það misrétti sem
fatlaðar stúlkur og konur verða fyrir, ásamt því að skoða valdatengsl innan samfélagsins til þess
að afhjúpa félags- og menningarlega þætti sem hafa leitt til kúgunar og misréttis (GarlandThomson, 2001). Fatlaðar konur upplifa sambland af allskyns fordómum og mismunun sem
fæstir virðast taka eftir. Hvorki fötlunar- né femínistahreyfingar hafa sýnt skilning eða vilja til
að viðurkenna og bregðast við þessari margþættu mismunun. Það ríkja enn fötlunarfordómar
innan femínistahreyfinga og karlremba innan fötlunarhreyfinga (Embla Ágústsdóttir, 2019).
Uppi eru háværar raddir innan kvennahreyfinga á Íslandi um mikilvægi þess að aðgreina
kynjajafnrétti frá öðrum jafnréttismálum. Rökin fyrir því eru ótti við að umræðan þynnist út.
En með því að gera ráð fyrir fötlun innan femínisma, skiljum við betur samspil manneskjunnar
og sjálfsskilnings hennar við samfélagið (Sienstra, 2015; Garland-Thomson, 2001). Á sama
tíma er mikilvægt að bera virðingu fyrir röddum og reynslu annara, bæði þær sem við tengjum
við og þær sem við tengjum ekki við. Líkt og margar jaðarsettar konur hafa bent á er
margbreytileikinn ekki ógn heldur einfaldlega tækifæri til dýpri, árangursríkari og róttækari
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byltinga (Freyja Haraldsdóttir, 2018). Þessar hugmyndir má yfirfæra á baráttu Listaháskóla
Íslands fyrir stöðu sinni innan fræðasamfélagsins. En þó svo að hann hafi þurft að berjast fyrir
því samþykki á sínum tíma ætti margbreytileikinn ekki að ógna stöðu hans heldur vera tækifæri
til að styrkja hann og stuðla að jafnrétti í samfélaginu. Það myndi einnig samræmast vel því
sem segir í stefnu Listaháskóla Íslands (e.d.a).:
Listir eiga erindi við alla og fela í sér eiginleika sem fá önnur svið mannlegra
athafna búa yfir. Sem slíkar eru þær sameiningarafl - kraftur sem tvinnar saman
margvíslega aðra hæfni okkar til að skilja, skynja, greina, taka afstöðu, umbylta
og þróa. Allt í því skyni að gera samfélag okkar, farsælla, umburðarlyndara og
opnara.
Þessi orð stefnunnar gætu reyndar verið lýsing á námskeiðinu Hugar tvinnast - inngildandi
listheimur þó svo mér finnist þau ekki endilega eiga við lýsingu á stefnu Listaháskóla Íslands.
Ég velti fyrir mér hvernig listirnar geti verið sameiningarafl og gert samfélagið okkar farsælla,
umburðarlyndara og opnara ef námið er aðeins aðgengilegt þröngum hópi fólks. Ef
Listaháskóli Íslands myndi vilja standa undir þessum orðum gæti hann umbylt með því að vera
fyrstur allra listaháskóla í heiminum til þess að þróa og setja á laggirnar inngildandi listnám þar
sem fólk með þroskahömlun fengi vettvang til að rækta hæfileika sína til jafns við aðra. Til þess
að opna augu fyrir margbreytileikanum þarf viðhorfsbreyting að eiga sér stað. Í 8. grein
samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007) er fjallað um vitundarvakningu
og mikilvægi þess að auka virðingu fyrir réttindum fatlaðs fólks og að breyta neikvæðum
viðhorfum. Með því að auka þátttöku og sýnileika fatlaðs fólks í samfélaginu hefur það bein
áhrif á að skapa jákvæðari viðhorf. Þátttaka í námskeiðinu Hugar tvinnast - inngildandi
listheimur breytti viðhorfum bæði fatlaðra og ófatlaðra þátttakenda. Annars vegar opnuðust
augu ófötluðu þátttakendana fyrir því hvað felst í hugtakinu fötlun og fóru að taka eftir
hindrunum í samfélaginu frekar en að einblína á fólkið og fötlun þess. Hins vegar breyttust
viðhorf þátttakenda með þroskahömlun til möguleika þeirra á að stunda listnám í háskóla. Þau
höfðu hreinlega ekki gert ráð fyrir þeim möguleika enda hafi hann ekki staðið þeim til boða.
Fræðslan, samtölin, umræðurnar, jafningjagrundvöllurinn, listaverkin, sköpunin, nærveran og
síðast en ekki síst sýnileikinn hafði áhrif á þátttakendur hvort sem þeir voru fatlaðir eða ekki.
Mörkin afmáðust og allir þátttakendur voru komnir saman til þess að vera og skapa á
jafningjagrundvelli.
Stuttmyndin Samsuða (List án landamæra listahátíð, 2015) var sýnd í námskeiðinu en
hún fjallar um samstarf milli ófatlaðs listafólks og listafólks með þroskahömlun og í myndinni
voru birt viðtöl við listafólkið. Þátttakendurnir í námskeiðinu veittu því athygli að listafólkið
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með þroskahömlun hafði litla sem enga rödd í myndinni og þótti þeim óréttlátt að því hefði ekki
verið gefið meira rými. Í viðtölunum sagði þó hvert og eitt þeirra nokkur orð en ófatlaða
listafólkið lýsti hins vegar því helsta og tók mesta plássið. Ófatlaða listafólkið talaði um
listafólkið með þroskahömlun í þriðju persónu, þrátt fyrir að þau væru saman í viðtali og sætu
hlið við hlið. Íris Stefanía Skúladóttir (2014) útskýrir þetta í greinagerð sinni á þann veg að
ákveðið hafi verið að láta ófatlaða listafólkið tjá sig um upplifun sína á vinnuferli með fötluðu
listafólki til þess að „hinn ófatlaði áhorfandi“ sem myndi sjá myndina gæti speglað sig í
„aðalpersónunni“ og orðið fyrir innblæstri og viðhorfsbreytingu. Í greinagerðinni kemur einnig
fram að myndinni hafi sérstaklega verið beint að ófötluðu listafólki með svohljóðandi
rökstuðningi:
Þeir sem eru í forréttindastöðu eru þeir sem eiga að berjast með og fyrir þá sem í
minnihluta eru. Það er ekki síður þeirra hagsmunir að lifa í jöfnu samfélagi. Með
því að miðla upplifun þeirra klassískt menntuðu listamanna sem í verkefninu tóku
tel ég að líkurnar aukist á því að aðrir raunverulega taki til sín orð þeirra og fari
sjálfir að standa að svipaðri samvinnu milli fatlaðra og ófatlaðra.
Einnig var tekið fram að ástæðan fyrir því að sjónum hafi verið beint að ófatlaða listafólkinu
hafi verið sú að fatlaða listafólkið í verkefninu hafi haft mismikla getu til þess að koma
hugsunum sínum í orð. En að þau sem að tóku þátt í myndinni hefðu öll tjáð sig og komið því
á framfæri sem þau vildu eða gátu. Heimfæra má þetta viðhorf á ableisma þar sem ákveðið
vanmat á getu fatlaða listafólksins í myndinni á sér stað með því að gera ráð fyrir því að fólk
með þroskahömlun geti ekki talað fyrir sig sjálft eins og ófatlaða listafólkið. Að ófatlað fólk sé
í betri stöðu til þess að berjast fyrir rétti fatlaðs fólks, veita innblástur og stuðla að
viðhorfsbreytingu. Ableismi veldur jaðarsetningu fatlaðs fólks og birtist meðal annars í því að
ætlast er til að fatlað fólk geri allt eins, með sömu aðferðum og á sama hraða og ófatlað fólk án
þess að gert sé ráð fyrir að einstaklingsmiðaður stuðningur og aðlögun sé fyrir hendi (Goodley,
2014; Kristín Björnsdóttir og Kristín Stella L´orange, 2014).
Eins og áður hefur komið fram léku raddir þátttakenda í námskeiðinu stórt og mikilvægt
hlutverk og höfðu áhrif á mótun þess og framvindu. Í námskeiðinu kom saman ólíkt fólk úr
mismunandi stéttum samfélagsins og í ólíkum valdastöðum. Ég var meðvituð um að þetta gæti
valdið ákveðnu ójafnvægi í hópnum þar sem fólk með þroskahömlun hefur oft verið í þeirri
stöðu að upplifa ákveðið valdaleysi og vanmat samfélagsins í gegnum tíðina (Madriz, 2000).
Raddir þátttakenda voru missterkar en ég reyndi eftir bestu getu að lesa í aðstæður hverju sinni
til þess að skapa rými fyrir alla og gefa hverjum og einum þann tíma sem þau þurftu til að tjá
sig. Allt fatlað fólk hefur rödd en hún er missterk alveg eins og hjá ófötluðu fólki. Allir geta
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tjáð sig, hvort sem það er í orðum, með höndum, með hljóðum, með hreyfingum, með snertingu,
með augum, í gegnum tæki eða hvernig sem er. Til þess að allir fái jöfn tækifæri til þess að tjá
sig er mjög mikilvægt að tryggja að fólk fái viðeigandi stuðning og aðstoð við það. Viðtölin við
ófatlaða fólkið í stuttmyndinni Samsuðu (List án landamæra listahátíð, 2015) undirstrika orð
þátttakenda með þroskahömlun í námskeiðinu enn frekar. Um að ekki sé gert ráð fyrir því að
þau hafi rödd og að talað sé um þau eins og þau séu ekki á staðnum. Mér fannst afar jákvætt að
það hafi vakið athygli þátttakenda í námskeiðinu hversu lítið heyrðist í röddum listafólksins
með þroskahömlun í stuttmyndinni og er það gott dæmi um að fræðslan í námskeiðinu hafi haft
áhrif.
Í rannsókninni var gengið út frá félagslegum skilningi á fötlun og samkvæmt honum er
litið á fötlun sem samfélagslegt fyrirbæri frekar en læknisfræðilegan galla. Hann byggir á því
að skoða viðbrögð samfélagsins við margbreytileika mannfólksins og ryðja manngerðum
hindrunum úr vegi (Rannveig Traustadóttir, 2006). Þegar námskeiðið er skoðað út frá þessum
skilningi á fötlun má ætla að tekist hafi að aðlaga námskeiðið eftir þörfum hvers og eins. Allir
þátttakendur unnu á sínum hraða og með mismunandi aðferðum sem hentuðu hverjum og
einum. Von mín er sú að þróun á listnámi á háskólastigi muni halda áfram. Það er ekki verið að
finna upp hjólið því fyrirmyndir eru til staðar. Það eina sem stendur í vegi eru hindranir í
samfélaginu. Námskeiðið Hugar tvinnast – inngildandi listheimur var afar mikilvægt skref í átt
að jafnrétti innan háskólasamfélagsins og listheimsins. Í námskeiðinu fengu þátttakendur
tækifæri til að rækta hæfileika sína út frá áhugasviði og styrkleikum. Námskeiðið stuðlaði að
jákvæðum viðhorfum með því að sýna margbreytileika mannfólksins í verki þar sem listin og
þörfin til að skapa var svo sannarlega sameiningaraflið. Listnám á háskólastigi fyrir fólk með
þroskahömlun er ekki ógn við Listaháskóla Íslands, þvert á móti mun það styrkja hann, stuðla
að jafnrétti, gera samfélagið okkar margbreytilegra, farsælla, umburðarlyndara og opnara.

5.1 Helstu lærdómar
Hindranir í samfélaginu standa í vegi fyrir því að fólki með þroskahömlun sé kleift að stunda
listnám á háskólastigi til jafns við aðra hér á landi. Þar af leiðandi fær það ekki tækifæri til að
rækta hæfileika sína til jafns við aðra. Námskeiðið Hugar tvinnast – inngildandi listheimur var
tilraun fyrsta sinnar tegundar á Íslandi, þar sem ófatlaðir og fatlaðir nemendur stunduðu saman
listnám á háskólastigi og því mikilvægt skref í átt að inngildandi listaháskóla. Jarðvegurinn var
kannaður fyrir námi sem slíku og komið var auga á áskoranir og leiðir til að mæta þeim. Hægt
er að draga ýmsa lærdóma af rannsókninni og nýta til áframhaldandi þróunar á inngildandi
listaháskóla. Þeir helstu eru hér dregnir saman og eru eftirfarandi:
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● Það er vel mögulegt að þróa listnám á háskólastigi fyrir fólk með þroskahömlun. En til
þess að hægt sé að hefjast handa er lykilatriði að líta á mannlegan margbreytileika sem
styrk en ekki ógn fyrir samfélagið. Þrátt fyrir að það sé ekki til listnám á háskólastigi er
í boði að stunda nám við Háskóla Íslands sem hægt er að taka mið af í skipulagi og
þróun á inngildandi listnámi.
● Inntökuskilyrði Listaháskóla Íslands eru útilokandi og gera ekki ráð fyrir fólki með
þroskahömlun. Fólk með þroskahömlun útskrifast yfirleitt af starfsbrautum
framhaldsskóla sem ekki gefa sama rétt og stúdentspróf. Til þess að þessi hópur eigi
möguleika á að stunda nám í Listaháskólanum þarf að aðlaga og breyta
inntökuskilyrðum svipað og gert hefur verið í Háskóla Íslands.
● Það þarf ekki að kortleggja þarfir fólks með þroskahömlun áður en að það fær aðgang
að listnámi á háskólastigi rétt eins og það er ekki gert þegar ófatlað fólk sækir námið.
Fatlað fólk er eins og allir aðrir, fjölbreyttur hópur með mismunandi þarfir og áhugasvið.
Viðvera þátttakenda í námskeiðinu gerði það að verkum að hægt var að mæta þörfum
hvers og eins.
● Viðvera og fræðsla í námskeiðinu stuðlaði að jákvæðum viðhorfsbreytingum.
Þátttakendur með þroskahömlun sáu möguleika á áframhaldandi listnámi og ófatlaða
fólkið fór að taka eftir hindrunum í samfélaginu sem standa í vegi fyrir þátttöku fatlaðs
fólks.
● Raddir og sköpun þátttakenda léku stórt hlutverk í námskeiðinu. Allt fólk hefur rödd en
það er mismunandi hvernig það notar hana. Til þess að geta komið skoðunum sínum á
framfæri er mikilvægt að fólk fái rými, tíma og viðeigandi aðstoð til að tjá sig.
Mikilvægt er að taka mark á fólki með þroskahömlun til jafns við ófatlað fólk.
● Þegar fólk úr mismunandi stéttum og valdastöðum samfélagsins kemur saman er
mikilvægt að vera vakandi fyrir ójafnvægi sem gæti myndast. Stöðug fræðsla og nálgun
á jafnréttisgrundvelli spornar gegn slíku ójafnvægi.
● Þátttakendur áttu það sameiginlegt að hafa brennandi áhuga á listum sem lýsti sér í að
þau sýndu námskeiðinu og viðfangsefni þess mikinn áhuga þar sem frelsi í sköpun réði
ríkjum. Má því segja að listin hafi tengt fólkið saman og afmáð mörkin milli fötlunar og
ófötlunar.
● Niðurstöður rannsóknarinnar ættu að vera hvatning til að hefjast handa við að undirbúa
farveginn og bjóða fólk með þroskahömlun velkomið í Listaháskóla Íslands.
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Lokaorð
Þegar ég lagði af stað í þetta ferðalag vissi ég ekki hvað væri í vændum en á leiðinni skýrðist
það smátt og smátt. Fatlað fólk og ófatlað fólk var komið saman til að skapa og mátturinn í
listinni lýsti okkur leiðina. Þessi sameiginlegi áhugi var það sem sameinaði okkur. Í
ritgerðaskrifunum hef ég oft á tíðum þurft að stoppa því það þyrmdi yfir mig þegar ég hugleiddi
óréttlætið sem fólk með þroskahömlun hefur þurft að þola. Stundum trúi ég því ekki hversu
stutt á veg við erum komin í jafnréttisbaráttunni. Námskeiðið Hugar tvinnast - inngildandi
listheimur var fyrsta skrefið í að opna dyr Listaháskólans fyrir fólki með þroskahömlun og hef
ég miklar væntingar til þess að þróun á slíku listnámi haldi áfram. Eftir að hafa framkvæmt
námskeiðið og gert þessa rannsókn hefur sannfæring mín aukist enn frekar um að það sé vel
hægt að setja á laggirnar listnám á háskólastigi fyrir fólk með þroskahömlun. Námskeiðið
Hugar tvinnast - inngildandi listheimur var mikilvægt og lærdómsríkt ferðalag sem ruddi braut
og skilur eftir sig slóða. Það ætti að vera hvatning fyrir Listaháskóla Íslands að taka við keflinu,
hefjast handa við að undirbúa farveginn og bjóða fólk með þroskahömlun velkomið í
Listaháskóla Íslands. Margbreytileikinn er ekki ógn heldur tækifæri til að styrkja, opna og gera
samfélagið okkar mun ríkara fyrir vikið þar sem allt fólk fær að njóta hæfileika sinna. Að lokum
segi ég því eins og þátttakandi í námskeiðinu: „Ég vil bara meira.“
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Viðauki 1
Samþykkisyfirlýsing fyrir þátttakendur
Hugar tvinnast - inngildandi listheimur
Námskeið í Opna Listaháskólanum sem er hluti af meistaraverkefni
Hörpu Björnsdóttur, meistaranema í listkennsludeild Listaháskóla Íslands
á vorönn 2021.
Mikil þörf er á listnámi fyrir fólk með þroskahömlun og til að mynda er
ekkert listnám á háskólastigi í boði fyrir þennan hóp. Markmiðið með
námskeiðinu er að skapa inngildandi vettvang þar sem fólk er leitt
saman. Með námskeiði sem þessu er hægt að brúa bilið á milli
samfélagshópa og stuðla að jafnrétti til náms og sýnileika jaðarhópa.
Þátttaka felur meðal annars í sér að rannsakandi, Harpa Björnsdóttir
tekur rýnihópsviðtal við þátttakendur í lok hverrar kennslustundar.
Upplýsingar úr viðtölum, ljósmyndir af ferlinu og verkum þátttakenda eru
svo notaðar sem gögn í meistararitgerð undirritaðrar. Leiðbeinendur eru
Margrét M. Norðdahl og Ingimar Ólafsson Waage.
Allar persónulegar upplýsingar eru meðhöndlaðar af fyllstu virðingu og
trúnaði. Öllum er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er án þess að
gefa upp ástæðu.
----Ég hef fengið upplýsinar um námskeiðið frá rannsakanda og gat spurt
um það sem ég skildi ekki og fengið útskýringar.
Ég hef ákveðið að taka þátt í rannsókninni.
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