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Ágrip 

Bókin okkar, Enginn er eins, er hugsuð sem eins konar verkfæri sem nýtist foreldrum og fagfólki 

skóla til þess að fræða börn á leik- og grunnskólaaldri um fötlun og fjölbreytileika. Við höfum 

tekið eftir því að það er lítið til af fræðsluefni fyrir börn um fötlun og fjölbreytileika og 

spurningar barna um þessi málefni eru oftar en ekki hundsaðar. Við teljum það geta stafað af 

því að fólk veit ekki hvernig á að svara spurningunum eða finnst aðstæðurnar óþægilegar. 

Bókin er því gerð til þess að börn fái fræðslu og til þess að hjálpa foreldrum að svara 

mögulegum spurningum barna. Hún inniheldur sex smásögur af börnum sem segja frá sjálfum 

sér og skerðingunni sem þau sjálf búa við eða fjölskyldumeðlimur býr við, ásamt mögulegu 

umræðuefni við lok lesturs bókarinnar. Verkefnið byggir á félagslegum skilningi á fötlun þar 

sem gengið er út frá því að fötlun verði til þegar fólk sem býr við skerðingu rekst á hindranir í 

samfélagslegu umhverfi sínu. 

Með bókinni gerðum við greinargerð þar sem rýnt er í störf þroskaþjálfa í leik- og 

grunnskóla, hvaða hlutverk fagfólk skóla spilar í sambandi við fræðslu um fötlun. Þá er rætt 

um hlutverk foreldra sem fyrirmyndir við mótun viðhorfa, mikilvægi fræðslu barna og 

mikilvægi birtingarmynda í barnabókmenntum. Einnig reynum við að svara því hvernig 

barnabókmenntir geta nýst foreldrum og fagfólki skóla til fræðslu. Við tókum viðtöl við fatlað 

fólk og aðstandendur fatlaðs fólks til þess að styðjast við í skrifum okkar á bókinni og 

greinargerðinni. Við gerð verkefnisins komumst við að því að mikilvægt er að byrja að fræða 

börn snemma og foreldrar og fagfólk skólakerfisins gegnir stóru hlutverki í mótun viðhorfa 

barna. Þá er ljóst að hægt er að notast við barnabókmenntir til fræðslu um fötlun og 

fjölbreytileika, svo lengi sem bækurnar sýna jákvæðar birtingarmyndir fötlunar. 
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bókina okkar. Að lokum þökkum við leiðbeinanda okkar, Ruth Jörgensdóttir Rauterberg, fyrir 

góða leiðsögn og stuðning.  

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

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

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

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

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

kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar.  
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1 Inngangur  

Í lok 4. misseris kviknaði hugmyndin að lokaverkefni okkar til BA gráðu í Þroskaþjálfafræði. Við 

vorum að spjalla um þekkingu barna á fötlun og fjölbreytileika og hve litla fræðslu við fengum 

sem börn. Að okkar mati er mikilvægt að fræða börn snemma um þær hindranir og þá fordóma 

sem fatlað fólk mætir í samfélaginu vegna skerðingarinnar sem það býr við. Við teljum það 

mikilvægt að einblína á félagslegu sjónarhornin á fötlun og fræða börn um það hvað 

samfélagið getur gert til þess að vera aðgengilegt fyrir alla. Við höfum tekið eftir því að þegar 

börn spyrja spurninga um hjálpartæki eða skerðingu einhvers hafa foreldrar og aðstandendur 

oft lítil svör og biðja barnið jafnvel um að spyrja ekki spurninga. Okkur þykir mikilvægt að 

spurningum barna sé svarað til þess að víkka þekkingu þeirra á fötlun og mannlegum 

fjölbreytileika í sinni víðustu mynd. Við ákváðum því að gera barnabók sem á að vera eins 

konar verkfæri fyrir foreldra og fullorðið fólk sem vinnur með börnum til fræðslu um fötlun og 

fjölbreytileika. Það eru ekki margar barnabækur til þess gerðar að fræða börn um þessi 

málefni. Með barnabókinni gerum við greinargerð sem útskýrir hugmyndafræði bókarinnar. 

Markmiðið með greinargerðinni er að skoða hvernig bókmenntir geta hjálpað foreldrum og 

fagfólki skólakerfisins við fræðslu um fötlun og fjölbreytileika.  

Í fyrsta kafla verður fjallað almennt um skilgreiningar á hugtakinu fötlun og þar á eftir rætt 

um ableisma, öráreitni og síðan almennt um hlutverk þroskaþjálfa og störf þeirra í leik- og 

grunnskólum. Sem verðandi þroskaþjálfar eigum við að stuðla að vitundarvakningu og fræðslu 

um fötlun og er bókin fyrsta framlag okkar til þess. Í öðrum kafla verður fjallað um almenna 

þekkingu barna á fötlun og þar á eftir rætt um skóla án aðgreiningar og hvaða áhrif það getur 

haft á þekkingu barna að vera í inngildandi (e. inclusive) umhverfi. Í þriðja kafla er sjónum beint 

að því hvernig hægt er að nýta bókmenntir við fræðslu barna á fötlun og mannlegum 

fjölbreytileika. Í þeim kafla er fjallað um sjálfsmynd, slæmar birtingarmyndir fötlunar í 

barnabókmenntum, hvaða áhrif þær geta haft á viðhorf barna á fötlun og hvaða áhrif þær geta 

haft á sjálfsmynd fatlaðs fólks. Í fjórða kafla verður síðan rætt um hvernig foreldrar og fagaðilar 

sem vinna með börnum geta nýtt bókmenntir til fræðslu um fötlun og fjölbreytileika. Einnig 

verður farið yfir það hvernig velja skal góða bók til fræðslu og hvernig skal notast við 

leiðsagnarumræður eftir lestur til þess að opna til frekari umræðu og veita ítarlegri fræðslu. Í 

lok greinargerðarinnar verður síðan fjallað um hugmyndina á bak við bókina, hvernig hún var 

skrifuð og hver markmiðin með henni eru. 

Það er mikil þörf á bókum og efni sem sýna jákvæðar birtingarmyndir fötlunar sem geta 

hjálpað til við fræðslu um fötlun og mannlegum fjölbreytileika (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 

2015). Í stað þess að gera eina sögu sem fjallar um fatlaða sögupersónu ákváðum við að gera 

nokkrar smásögur sem eru eins konar kynning á börnum sem búa við skerðingu eða eiga 

fjölskyldumeðlið sem býr við skerðingu. Í bókinni okkar Enginn er eins eru sex smásögur sem 
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kynna sögupersónurnar, þetta eru stuttar sögur þar sem börnin segja frá sjálfum sér og sinni 

fötlun eða fötlun fjölskyldumeðlims. Við tókum viðtöl við fatlað fólk og aðstandendur fatlaðs 

fólks þar sem við meðal annars spurðum um hvernig þau myndu fræða börn um skerðinguna 

sem þau sjálf búa við eða sem aðstandandi býr við. Við studdumst síðan við niðurstöður úr 

viðtölunum og frásagnir viðmælanda okkar við gerð bókarinnar. Í lok bókarinnar er síðan 

óútfyllt saga þar sem eigandi bókarinnar getur fyllt inn í eyðurnar það sem á við um hann. 

Okkur langaði að hafa þessa óútfylltu sögu til þess að gefa barninu tækifæri til þess að tengja 

við sögurnar og bæta sér inn sem einni af sögupersónunum. Þar sem markmiðið með bókinni 

er að opna umræðu um fötlun og fjölbreytileika og stuðla að fræðslu nefnum við nokkrar 

vefsíður þar sem hægt er að leita sér frekari upplýsinga um hvert efni fyrir sig. 
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2 Hvað er fötlun?  

Fötlun er hluti af mannlegum fjölbreytileika (Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2011). 

Skilgreining á fötlun getur verið ólík á milli landa og menningarheima en hún hefur einnig 

breyst mikið með tímanum. Á 17. öld varð til svokallaður læknisfræðilegur skilningur á fötlun 

sem rakinn er til læknavísinda. Þá var leitast við að finna líffræðilegar og læknisfræðilegar 

ástæður fyrir fötlun (Hanna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 2013). Litið var á fatlað fólk sem 

afbrigðilegt eða gallað og því þyrfti að laga það eða lækna. Skerðing fólks var talin uppspretta 

erfiðleika og hindrana (Silvers, 2020).  

Í dag hefur læknisfræðilega sjónarhornið vikið að mestu leyti fyrir félagslegum 

sjónarhornum þar sem litið er á fötlun sem samtvinnun af hindrunum í samfélaginu og 

skerðingu einstaklings. Félagsfræðilegu sjónarhornin urðu til að mestu leyti út frá 

mannréttindabaráttu fatlaðs fólks og gagnrýni þeirra á læknisfræðilegan skilning á fötlun. Þau 

gagnrýndu það að litið væri svo á að fötlun stafaði einungis af skerðingu einstaklingsins og 

bentu á að það væru frekar hindranir samfélagsins sem orsökuðu fötlunina 

(Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, 2011). Út frá félagslegum sjónarhornum er ekki litið á 

fatlaðan einstakling sem gallaðan eða að hann skorti eitthvað heldur er hugað að þeim 

hindrunum sem geta verið í umhverfi og samfélagi einstaklings og þær fjarlægðar (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir o.fl., 2013).  

Norræna tengslasjónarhornið er eitt af félagslegu sjónarhornunum. Þó svo að skilningur 

Norðurlandanna á fötlun sé ekki sá sami á milli landa hafa þau margar sameiginlegar 

hugmyndir um fötlun. Jan Tøssebro skilgreindi norræna tengslasjónarhornið sem ákveðna 

nálgun á sameiginlegum skilgreiningum Norðurlandanna á fötlun. Í því er megináherslan á að 

það þurfi að aðlaga samfélag og umhverfi að þörfum fatlaðs fólks, frekar en að fatlað fólk þurfi 

að aðlaga sig samfélaginu (Rannveig Traustadóttir, 2006). Norræna tengslasjónarhornið lítur 

á fötlun sem misræmi milli einstaklings og umhverfis. Þar er átt við að misræmi geti átt sér 

stað þar sem samfélagið gerir ekki ráð fyrir þeim mannlega fjölbreytileika sem er til staðar og 

vegna þess að einstaklingurinn býr ekki yfir þeirri færni sem talin er æskileg. Fötlun er 

aðstæðubundin og er þar átt við að það fari eftir hvaða aðstæðum einstaklingurinn sé í hvort 

að skerðingin leiði til fötlunar eða ekki. Sem dæmi má nefna að sjónskert manneskja er ekki 

fötluð þegar hún talar í síma. Þetta þýðir að fötlun er afstæð, það er að fötlun er félagslega 

ákvörðuð og getur því verið mismunandi eftir því hvar einstaklingurinn er hvort hann sé talinn 

vera með fötlun eða ekki (Rannveig Traustadóttir, 2006). Samningur Sameinuðu þjóðanna 

byggir á þessum skilningi á fötlun, þ.e.a.s. að hugtakið fötlun sé samspil milli fólks með 

skerðingar við umhverfið og viðhorfs fólks sem hindrar fulla samfélagsþátttöku til jafns við 

aðra (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007).  
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Með því að útiloka fordóma, stigma og ableisma í samfélaginu og stuðla að jákvæðu 

viðhorfi til fatlaðs fólks eru margar hindranir fyrir fatlað fólk fjarlægðar (Silvers, 2020). Til þess 

að tryggja að allir einstaklingar hafi jöfn tækifæri þarf að viðurkenna að samfélagið sé 

margbreytilegt (Hanna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 2013).  

 

2.1  Fordómar, ableismi og öráreitni 

Fordómar eru ákveðin viðhorf eða hugmyndir sem koma fram í gjörðum og orðræðu fólks 

(Brynja Elísabeth Halldórsdóttir, 2016). Fatlað fólk hefur ávallt orðið fyrir miklum fordómum 

og útilokun frá samfélaginu. Fordómar geta verið margs konar og er ein birtingarmynd þeirra 

ableismi (Rauscher og McClintock, 1997). 

Ableismi er hugtak sem notað er yfir mismunun og fordóma gegn fólki með mismunandi 

skerðingar (Embla Guðrúnar Ágústsdóttir o.fl., 2020). Hann felur í sér fordómafull viðhorf og 

mismunun með orðum eða gjörðum gegn fötluðu fólki af ófötluðu fólki, ýmist meðvitað eða 

ómeðvitað (Dunn, 2019). Hugtakið gengur út frá því að manneskjur eigi að hafa einhverja 

ákveðna eiginleika, mannslíkaminn eigi að vera og virka á einhvern einn hátt og þau sem 

uppfylla ekki þessi skilyrði sem talin eru eftirsóknarverð eru álitin gölluð og ekki jafn mikilvæg 

í samfélaginu. Ableismi sem kemur út frá hugmyndafræðinni um hinu fullkomnu manneskju 

getur haft slæm áhrif á fatlað fólk og sjálfsmynd þeirra (Embla Guðrúnar Ágústsdóttir o.fl., 

2020). 

Öráreiti er önnur birtingarmynd fordóma, en það eru lúmsk atvik sem eiga sér ítrekað stað 

gagnvart jaðarsettum hópum. Þetta eru atvik sem virðast smávægileg ein og sér en þegar þau 

eiga sér stað ítrekað geta afleiðingarnar orðið miklar (Embla Guðrúnar Ágústsdóttir o.fl., 

2020). Öráreiti geta verið margs konar, það getur verið eitthvað sem er sagt með ákveðnum 

raddblæ, með orðum, að vera hunsaður og lélegt viðmót sem inniheldur niðurlægjandi eða 

neikvæð skilaboð. Líkt og ableisminn getur þetta ýmist verið meðvitað eða ómeðvitað (Schroer 

og Bain, 2020).  

Fordómar eins og til dæmis ableismi geta haft gríðarlega neikvæð áhrif á líf fatlaðs fólks 

og er oft uppsprettan af mismunun, misnotkun, valdbeitingu og útilokun (Rauscher og 

McClintock, 1997). Þessi mismunun og útilokun getur stafað af því að umhverfið býður ekki 

upp á aðgengi og þátttöku fyrir alla (Rannveig Traustadóttir, 2006). Fordómar geta leitt til 

mikillar vanlíðanar og streitu, bæði andlegrar og líkamlegrar (Brynja Elísabeth Halldórsdóttir, 

2016). Til þess að sporna gegn fordómum, öráreitni og ableisma vinna þroskaþjálfar meðal 

annars að því að stuðla að vitundarvakningu og fræða fólk ásamt því að stuðla að þátttöku 

fatlaðs fólks í samfélaginu (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2016).  
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2.2 Hlutverk þroskaþjálfa: Mannréttindi og vitundarvakning 

Þroskaþjálfafræðin er ung starfsgrein sem hefur tekið miklum breytingum frá upphafi. Störf 

þroskaþjálfa hafa alltaf snúið að því að standa vörð um mannréttindi og virðingu fatlaðs fólks 

(Vilborg Jóhannsdóttir og Kristín Lilliendahl, 2015). Mannréttindi eru alþjóðleg og algild 

réttindi sem hver og einn einstaklingur öðlast við fæðingu óháð kynþætti, litarhætti, kynferði, 

trú, skoðunum, þjóðerni, uppruna eða öðrum aðstæðum (Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu 

þjóðanna/1948). Í Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks eru réttindi fatlaðs 

fólks talin upp ásamt því að fjallað er um leiðir til þess að tryggja fötluðu fólki full mannréttindi. 

Aðildarríkin sem skuldbinda sig þessum samningi skulu viðurkenna að mikilvægt sé að stuðla 

að, efla, verja og tryggja réttindi fatlaðs fólks til jafns við aðra (Samningur Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi fatlaðs fólks, 2007). Einnig er þessi samningur gerður til þess að tryggja 

grundvallarfrelsi fyrir fatlað fólk og vinna að virðingu og mannlegri reisn þeirra (Stjórnarráð 

Íslands, e.d.). Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks var gerður vegna þess 

að fatlað fólk hefur lengi ekki búið við sömu réttindi og ófatlað fólk vegna mismununar og 

útilokunar í samfélaginu. Samningurinn var því gerður til þess að tryggja að unnið sé gegn 

misrétti og til þess að vekja athygli á réttindum fatlaðs fólks til jafns við aðra (OHCHR, e.d.). 

 Þroskaþjálfar starfa á breiðum vettvangi þar sem unnið er með fólki á öllum aldri með 

ólíkar þjónustuþarfir og því geta störfin verið mismunandi. Þeir vinna að því að styðja fatlað 

fólk við að bæta lífsskilyrði sín og stuðla að virkri þátttöku í samfélagi án aðgreiningar. Litið er 

á alla einstaklinga sem einstaka og allir hafa sama réttinn til þátttöku í samfélaginu 

(Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.-c). Þroskaþjálfastéttin hefur ávallt lífsgæði, réttindi og kjör 

fatlaðs fólks að leiðarljósi og hefur tekið virkan þátt í mannréttindabaráttu þess. Þroskaþjálfar 

hafa í gegnum tíðina þurft að endurmeta starf sitt ótal sinnum vegna breytinga í samfélaginu 

svo sem sjónarhornum og viðhorfum (Kristín Björnsdóttir og Lilja Össurardóttir, 2015).  

Þroskaþjálfar hafa starfskenningu sem þeir vinna eftir en hún er bæði fagleg og 

persónuleg. Það sem gerir starfskenninguna faglega er að hún endurspeglar bæði gildi og 

hugmyndafræði stéttarinnar (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2016). Siðareglur þroskaþjálfa eru eitt 

af því sem gerir starfskenninguna faglega. Þær eru fjórtán talsins og hafa þann tilgang að vekja 

fagmenn til vitundar um siðferðilegar og faglegar skyldur sínar. Siðareglur eru mikilvægar fyrir 

skilgreiningu fagstéttarinnar og eru liður í þróun faglegrar sjálfsmyndar. Þær snúa meðal 

annars að þeim trúnaði og trausti sem á að ríkja milli þroskaþjálfa og þeirra sem nýtir þjónustu 

hans, um lagalegan rétt og upplýsingagjöf, ásamt réttindum, viðurkenningu á frelsi í 

ákvarðanatöku, sjálfstæði, virkri þátttöku einstaklings í samfélaginu og einstaklingsbundinni 

þjónustu (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2016).  

Þroskaþjálfar vinna að því að bæta lífsgæði og framkvæma heildræna þjónustu til að koma 

í veg fyrir þær hindranir sem fatlað fólk verður fyrir í samfélaginu. Gildi, viðhorf og reynsla 
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þroskaþjálfans eru síðan það sem gerir starfskenningu hans persónulega. Þroskaþjálfar vinna 

í samstarfi með þjónustunotendum að því að efla jákvæð viðhorf til fatlaðs fólks með því að 

stuðla að vitundarvakningu og auka skilning á aðstæðum fólks með skerðingar 

(Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.-c). Í 8. grein í Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks um vitundarvakningu segir að stuðla skuli að vitundarvakningu til þess að vekja 

samfélagið til vitundar um fatlað fólk, réttindi þeirra og getu, ásamt því að draga úr 

staðalímyndum og fordómum. Þetta er hægt að framkvæma með átaksverkefnum um 

vitundarvakningu hjá almenningi (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 

2007). Bókin okkar, Enginn er eins, er gerð til þess að stuðla að fræðslu meðal barna og er bæði 

ætluð foreldrum og fagfólki leik- og grunnskóla, þar á meðal þroskaþjálfum. Bókin er okkar 

framlag til vitundarvakningar og fræðslu. 

2.2.1 Störf þroskaþjálfa í leik- og grunnskólum 

Þroskaþjálfar sem vinna í leikskólum og grunnskólum starfa eftir aðalnámskrá skólans og þeirri 

stefnu sem viðkomandi skóli fer eftir. Einnig starfa þeir eftir reglugerð þroskaþjálfa, siðareglum 

þroskaþjálfa, lögum og reglugerðum um leikskóla eða grunnskóla, lögum um þjónustu við 

fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir og öðrum lögum og reglugerðum sem við eiga 

(Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.-a; Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.-b). Samkvæmt siðareglum 

þroskaþjálfa er það hlutverk þeirra að styðja við og stuðla að virkri þátttöku nemenda í 

skólasamfélaginu (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2016). Sérþekking þroskaþjálfa nýtist best til þess 

að gæta hagsmuna þeirra barna sem þurfa meiri stuðning en önnur börn svo þau geti tekið 

virkan þátt í skólasamfélaginu (Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.-c). Verkefni þroskaþjálfa í leik- 

og grunnskólum eru meðal annars mat á færni og þroska sem þeir geta síðan nýtt sér til þess 

að efla þátttöku barnsins innan skólans. Þeir taka þátt í starfsmannafundum, veita foreldrum 

þess barns sem unnið er með ráðgjöf og veita öðrum starfsmönnum upplýsingar um skerðingu 

barnsins svo allir geti veitt viðeigandi þjónustu. Það er einnig gert til þess að allir geti stuðlað 

að og fundið leiðir til þátttöku, til þess að upplýsa um mögulegar hindranir í umhverfinu og í 

sameiningu komið í veg fyrir þær (Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.-a; Þroskaþjálfafélag Íslands, 

e.d.-b).  

Þroskaþjálfar eru í stöðugri samvinnu við aðrar fagstéttir og er mikilvægt að þeir stuðli að 

góðum samskiptum (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2016). Þeir eiga að annast upplýsingaöflun og 

upplýsingagjöf um ólíkar þarfir barna og stuðla að jafnrétti og jákvæðum viðhorfum til fatlaðs 

fólks (Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.-a; Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.-b).  

Eins og fram kemur í starfslýsingu þroskaþjálfa er það starf þeirra að veita upplýsingar um 

ólíkar þarfir barna og fræða aðra um mannlegan fjölbreytileika. Með fræðslu ætti að vera hægt 

að stuðla að jafnrétti og jákvæðari viðhorfum til fatlaðra einstaklinga. Hægt væri að styðjast 
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við bókina okkar, Enginn er eins, til þess að fræða börn í leik- og grunnskólum um fötlun. 

Þroskaþjálfinn gæti síðan bætt inn í fræðsluna því sem við á eftir aldri barnanna. 
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3 Þekking og viðhorf barna til fötlunar 

Hér að framan hefur umræðan verið um sjónarhorn á fötlun, fordóma, mannréttindi, störf 

þroskaþjálfa og skyldur þeirra til vitundarvakningar og fræðslu. Í þessum kafla verður farið yfir 

þekkingu og viðhorf barna og mikilvægi þess að vera með inngildandi (e. inclusive) skóla eða 

skóla án aðgreiningar. Í þessum kafla má sjá hvers vegna störf þroskaþjálfa og fræðsla þeirra 

um fötlun og fjölbreytileika er mikilvæg í leik- og grunnskólum. 

Rannsóknir sýna að allt frá unga aldri taki börn eftir ólíkum eiginleikum fólks (Ostrosky 

o.fl., 2013). Um helmingur þriggja ára barna er til að mynda meðvitaður um líkamlegar 

skerðingar annarra. Með auknum aldri og þroska verða börn enn meðvitaðri um ólíkar 

skerðingar, en um sex ára aldurinn eru um 90% barna meðvituð um líkamlegar skerðingar og 

38% um þroskahömlun. Líkamlegar skerðingar geta verið mun sjáanlegri en þroskahömlun 

sem spilar mögulega inn í hvers vegna börn eru líklegri til þess að þekkja, skilja og vera 

meðvituð um hana (Diamond og Tu, 2009). Þar sem börn taka eftir ólíkum skerðingum á 

þessum aldri mynda þau skoðanir á þeim og ákveðið viðhorf og skilning á fötlun. Viðhorf barna 

á fötlun þróast meðal annars með flóknu samspili á milli beinnar reynslu af fötluðu fólki, t.d. 

með því að kynnast því og umgangast það, og óbeinnar reynslu, svo sem úr bókum, sjónvarpi, 

fjölmiðlum og samtölum. Einnig hafa skoðanir fólks sem umgengst barnið og þeirra orðræða 

mikil áhrif á viðhorf þess (Ostrosky o.fl., 2013). 

Þar sem þessir þættir spila stórt hlutverk í mótun viðhorfa og skilnings barna á fötlun er 

mikilvægt að vinna með þá og stuðla að jákvæðu viðhorfi (Lindsay og Edwards, 2012). Einnig 

er mikilvægt að kenna börnum að fötlun verði til í samspili einstaklings og umhverfis (Rannveig 

Traustadóttir, 2006). Það er hægt að gera með því að sýna fötlun í jákvæðu ljósi í bókum, 

sjónvarpi og öðrum fjölmiðlum, fjalla um fötlun á jákvæðan hátt og frá félagslegum skilningi, 

kynna börn fyrir fötluðu fólki og stuðla að samskiptum og samleik (Lindsay og Edwards, 2012). 

Síðast en ekki síst er mikilvægt að fullorðið fólk sé meðvitað um hvernig það talar í kringum 

börn (Hanna Ragnarsdóttir, 2002). Börn sem alast upp í inngildandi umhverfi, svo sem skóla 

án aðgreiningar, eru líklegri til þess að hugsa um fötlun sem eðlilegan hlut af mannlegum 

fjölbreytileika og eru oftar en ekki með mun jákvæðara viðhorf gagnvart fötluðu fólki en þau 

sem alast ekki upp í inngildandi umhverfi (Cairns og McClatchey, 2013).  

 

3.1 Skóli án aðgreiningar 

Með frekari þekkingu og skilningi á fötlun síðustu ár hefur margt breyst þegar kemur að 

hugmyndum um hvernig samfélagið eigi að vera. Þar á meðal má nefna hugmyndina um skóla 

án aðgreiningar. Hugtakið skóli án aðgreiningar má rekja til hugmyndarinnar um jöfn tækifæri 

fatlaðs fólk til menntunar og réttinda fatlaðs fólks til að búa í samfélagi án aðgreiningar 
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(Steingerður Ólafsdóttir o.fl., 2014). Hugtakið skóli án aðgreiningar er almennt notað hér á 

landi yfir skóla sem starfa eftir stefnu um menntun fyrir alla (e. inclusive education). Einnig er 

oft talað um skóla margbreytileikans eða inngildandi skóla (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2016). 

Salamanca yfirlýsingin sem kom út árið 1994 styðst við Mannréttindayfirlýsingu 

Sameinuðu þjóðanna þar sem segir að allir eigi sama rétt til menntunar. Í henni er fjallað um 

skóla án aðgreiningar þar sem meðal annars er sagt að öll börn eigi að fá menntun við hæfi í 

samræmi við þarfir hvers og eins, óháð þjónustuþörf, námsþörf og námshraða. Þar segir einnig 

að skólar án aðgreiningar séu ein áhrifaríkasta leiðin til breytinga á viðhorfum samfélagsins til 

fötlunar og fjölbreytileika og stuðli að því að byggja upp inngildandi samfélag (e. inclusive 

community) (Menntamálaráðuneytið, 1995). Með skóla án aðgreiningar er ekki einungis átt 

við að börn eigi að vera öll á sama staðnum. Það þarf að huga að því að skólinn sé líka 

inngildandi. Með því er átt við að unnið sé að því að allir séu með í öllu en ekki bara allir á sama 

stað (Ólafur Páll Jónsson, 2016). Huga þarf að því að auka þátttöku allra barna og koma í veg 

fyrir mögulega útilokun þeirra í skólaumhverfinu, bæði fatlaðra barna og ófatlaðra (Ainscow 

og Miles, 2008). Skólar skulu spegla og fagna fjölbreytileika mannkynsins og bera virðingu fyrir 

ólíkum þörfum, hæfileikum og einkennum nemenda (Steingerður Ólafsdóttir o.fl., 2014). Til 

þess að gera það getur þurft að endurskipuleggja menningu, stefnu og starfshætti skólanna. 

Þar sem það er viðhorf fólks sem hefur oft áhrif á það hver menning, stefna og starfshættir 

skólanna eru er mikilvægt að stuðla að vitundarvakningu og jákvæðum viðhorfum hjá bæði 

starfsfólki skólanna og barnanna (Ainscow og Miles, 2008).  

Í grein Rafferty o.fl. (2003) er fjallað um leikskóla án aðgreiningar og hvaða áhrif 

hugmyndafræðin hefur á nemendahópinn í heild sinni. Þar kemur fram að það sé mjög margt 

jákvætt við þá stefnu, meðal annars öðlist fötluð börn frekari félagsfærni í leikskóla með þá 

stefnu heldur en í leikskóla sem er einungis ætlaður fötluðum börnum. Einnig hefði þetta 

jákvæð áhrif á málþroska barna og aðrar þroskaframfarir (Rafferty o.fl., 2003).  

Allir leikskólar á Íslandi starfa eftir hugmyndafræðinni „skóli án aðgreiningar“ 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Því er mikilvægt að leikskólar tileinki sér inngildandi vinnubrögð 

og viðhorf. Í grein Önnu Magneu Hreinsdóttur og Hönnu Ragnarsdóttur (2019) er fjallað um 

verkefnið Menntun ungra barna án aðgreiningar sem skoðaði aðaleinkenni gæðamenntunar í 

leikskólum án aðgreiningar. Þar kom fram að mikilvægt væri að stuðla að samskiptum og 

þátttöku allra barna og gera börnum kleift að vera sjálfstæð, forvitin og nýta styrkleika sína. 

Mikilvægt er að notast við einstaklingsmiðaða nálgun og leyfa öllum börnum að upplifa það 

að þau tilheyri hópnum. Vinna þarf gegn mismunum og kenna börnum að fötlun sé hluti af 

mannlegum fjölbreytileika.  

Í rannsókn Cairns og McClatchey (2013) kom í ljós að þau börn sem voru í skóla án 

aðgreiningar voru líklegri en þau sem voru ekki í skóla án aðgreiningar til þess að lýsa fötluðum 
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nemendum á jákvæðan hátt og skilja og þekkja stuðningsþarfir barna sem búa við ólíkar 

skerðingar. Einnig höfðu þau mun jákvæðari viðhorf til fötlunar og fjölbreytileika. Samkvæmt 

grein Maras og Brown (2000) má einnig sjá tengsl á milli jákvæðra viðhorfa barna til fötlunar 

og fjölbreytileika og inngildandi skóla. Þau börn sem eru í inngildandi skóla taka fötlun frekar 

sem eðlilegum hluta af mannlegum fjölbreytileika. Þar kemur þó fram að skólarnir verði að ýta 

undir félagsleg samskipti barnanna og fræða börnin um fötlun og fjölbreytileika. Í fræðslu um 

fötlun er ekki einungis mikilvægt að fræða um ólíkar skerðingar heldur verður einnig að fræða 

um þær hindranir og þá fordóma sem eru í samfélaginu. Einnig þarf að fræða börn um leiðir 

til þátttöku og hver ábyrgð samfélagsins er í því að það taki tillit til allra með því að kynna fyrir 

börnunum félagslegan skilning á fötlun (McLean, 2008). Ef ekki er stuðlað að fræðslu um 

félagslegan skilning á fötlun eða ef fræðslan er lítil er ekki hægt að ganga út frá því að viðhorf 

barnanna til fötlunar verði jákvæð (Maras og Brown, 2000). 

Rannsóknir sýna að með skóla án aðgreiningar séu fötluð börn og ófötluð börn líklegri til 

þess að leika saman og vera vinir. Hins vegar sýna rannsóknir einnig að fötluð börn séu mun 

líklegri til þess að verða fyrir einelti eða útskúfun og að ófötluð börn þurfi oft hvatningu frá 

öðrum til þess að kynnast fötluðum samnemendum (Diamond og Tu, 2009). Fötluð börn eru 

þá líklegri til þess að verða félagslega einangruð, finnast þau óörugg, finnast þau ekki tilheyra 

neinum hóp og forðast félagsleg samskipti (Alves og Lopes-dos-Santos, 2013). Börn sem verða 

fyrir félagslegri einangrun eru líklegri til þess að þróa með sér þunglyndi, kvíða, neikvæða 

sjálfsmynd og lágt sjálfsálit (Lindsay og Edwards, 2012). Það er því ekki nóg að vera bara með 

alla nemendur á einum stað, það þarf að vinna að því að breyta viðhorfum og koma í veg fyrir 

neikvæð viðhorf, hugsanir og hegðun. Til þess að skóli án aðgreiningar virki verður að kenna 

börnum um samfélag án aðgreiningar, fötlun og fjölbreytileika (Lindsay og Edwards, 2012). 

Eins og segir í 29. gr. um markmið menntunar í Barnasáttmálanum (1989) á að kenna börnum 

á réttindi sín og að virða réttindi annarra, menningu þeirra og fjölbreytileika. Fræðsla barna á 

fötlun ætti því að vera í öllum bekkjum í öllum skólum (Ostrosky o.fl., 2013).  

Það sem mótar viðhorf ófatlaðra barna til fatlaðs fólks er meðal annars þekkingarleysi á 

fötlun og mannlegum fjölbreytileika og talið er að þetta þekkingarleysi og neikvæða viðhorf 

geri það að verkum að ófötluð börn sækjast síður í félagsskap og vinskap fatlaðs fólk. Þar sem 

það er þekkingarleysið sem mótar viðhorf þeirra er mikilvægt að stuðla að vitundarvakningu 

og fræða börn um fötlun og fjölbreytileika. Það er meðal annars hægt að gera með markvissum 

aðgerðum í vitundarvakningu (e. disability awareness intervention) og áætlunum um 

vitundarvakningu (e. disability awareness program) (Lindsay og Edwards, 2012). 

Markvissar aðgerðir í vitundarvakningu um fötlun fela í sér að fræða börn um fötlun, sýna 

þeim myndskeið, segja þeim sögur, sýna þeim leikrit, líkja eftir atburðum, taka umræður og 

finna til verkefni eða leiki í kennslustofu. Mikilvægt er að gefa börnum tækifæri á því að tala 
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við fatlað fólk og fá fræðslu beint frá þeim þar sem þau geta frætt um eigin fötlun og reynslu 

(Lindsay og Edwards, 2012). Áætlanir um vitundarvakningu fela í sér inngrip sem eru meðal 

annars til að brjóta niður staðalímyndir með fræðslu, fræða börn um hindranir sem fatlað fólk 

býr við í samfélaginu og stuðla að og byggja upp félagsleg tengsl milli ófatlaðs barns og fatlaðs 

barns. Þessi inngrip geta breytt viðhorfum barna til muna. Það er þó mikilvægt að inngripin 

standi yfir í lengri tíma og að allur skólinn taki þátt í þeim á sama tíma (Lindsay og Edwards, 

2012). Eitt af þeim inngripum sem hægt er að nota til vitundarvakningar er að sjá til þess að 

börn hafi aðgang að bókum með fötluðum sögupersónum. Með því er hægt að kenna börnum 

að nota rétt málfar, fræða þau um ólíka skerðingar og gefa þeim skilning á fötlun og 

fjölbreytileika. Það getur skipt sköpum fyrir fatlað barn að sjá bækur og efni sem það tengir 

við (Ostrosky o.fl., 2013).  
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4 Barnabókmenntir 

Í kaflanum hér að framan er fjallað um hvernig viðhorf barna til fötlunar mótast og mikilvægi 

þess að stuðla að vitundarvakningu og fræðslu barna á fötlun og fjölbreytileika, bæði með 

beinni og óbeinni reynslu. Ein leiðin til þess að stuðla að vitundarvakningu og fræðslu er í 

gegnum bókmenntir, en í þessum kafla er fjallað um þær og hvaða hlutverki þær gegna í mótun 

viðhorfa barna til fötlunar. Einnig er fjallað um hvernig jákvæð og neikvæð sjálfsmynd fatlaðs 

fólks mótast og hvaða áhrif neikvæðar birtingarmyndir fötlunar í bókmenntum geta haft á 

mótun sjálfsmyndar. Í lok kaflans er síðan fjallað um nokkrar neikvæðar birtingarmyndir 

fötlunar.  

Bóklestur spilar stórt hlutverk í skilningi og málþroska barna og það er mikilvægt að 

foreldrar taki sér tíma til þess að lesa fyrir og með börnum sínum. Með reglulegum lestri eykst 

málvitund og orðaforði barnsins hraðar en ella. Börn sem hafa alist upp við að lesa bækur með 

foreldrum sínum eiga oft auðveldara með að læra að lesa en þau sem hafa ekki alist upp við 

lestur (Heimili og skóli, e.d.). Það að lesa reglulega með barninu sínu getur einnig aukið tengsl 

foreldris og barns ásamt því að auka vitsmuna-, félags- og menningarlegan þroska barnsins 

(Ostrosky o.fl, 2013).  

Barnabókmenntir eru ekki einungis mikilvægar fyrir málþroska og lestrarkunnáttu barna 

síðar á ævinni heldur eiga þær stóran þátt í því hvernig barnið horfir á heiminn. Í gegnum þær 

geta börn kynnst ólíkum löndum, hópum fólks, menningarheimum og samfélögum ásamt því 

að geta lært meira um sitt eigið samfélag og menningu (Hanna B. Sigurjónsdóttir og Guðrún 

Steinþórsdóttir, 2013). Börn eiga þannig að geta lært um fötlun rétt eins og þau læra um ólíka 

menningarheima (Blaska, 2004).  

Viðhorf fólks til fatlaðs fólks og annarra jaðarsettra hópa koma oft frá því sem það lærir í 

gegnum miðla og aðra dægurmenningu, þar á meðal bókmenntum. Það er því mjög mikilvægt 

að velja bækurnar og söguþráð þeirra vel (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2015). Þá er einnig 

mikilvægt að huga að því hver segir söguna og hvernig frásögnin er (Freyja Haraldsdóttir, 

2020). Hluti af sjálfsmynd einstaklinga mótast meðal annars í gegnum bókmenntir og annað 

efni (Hurley, 2005), en þegar þeir lesa bækur, horfa á sjónvarp eða aðra fjölmiðla spegla þeir 

sig oft í persónunum sem birtast þeim og vilja geta samsamað sig við ólíkar persónur og 

hlutverk (Rodan o.fl., 2016). Þegar fólk speglar sig í persónunum er það vegna þess að það 

hefur svipaðar tilfinningar, einkenni eða upplifanir og persónan. Ef því tekst ekki að spegla sig 

í persónunum getur það þó að minnsta kosti kynnst þeim og þeirra heimi. Út frá þessu er því 

ljóst að neikvæðar birtingarmyndir ákveðinna hópa í bókmenntum geta haft slæm áhrif á 

upplifun einstaklingsins sem les söguna á þeim hópi, hvort sem hann samsamar sig persónunni 

eða ekki (Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Guðrún Steinþórsdóttir, 2013).  
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4.1 Sjálfsmynd barna 

Zhange og Haller (2013) fjalla um birtingarmyndir fatlaðs fólks í fjölmiðlum og hvaða áhrif þær 

geta haft á sjálfsmynd þess. Fatlað fólk telur þessar birtingarmyndir oft vera neikvæðar og ef 

fatlaður einstaklingur birtist á annað borð í fjölmiðlum sé hann oft sýndur á neikvæðan hátt 

eftir röngum staðalímyndum.  

Sjálfsmynd er það hvernig einstaklingur sér sjálfan sig og hún hefur til dæmis áhrif á 

hvernig hann hegðar sér, hugsar og talar. Þeir einstaklingar sem hafa jákvæða sjálfsmynd hafa 

oftar en ekki trú á sér og því sem þeir gera. Aftur á móta hafa einstaklingar með neikvæða 

sjálfsmynd oft neikvæðar hugsanir um sjálfan sig, litla trú á sér og því sem þeir gera (Santrock, 

2019). Góð sjálfsmynd er mikilvæg og skiptir því máli að foreldrar, kennarar og aðrir sem vinna 

með börnum séu dugleg að ýta undir og efla sjálfsmynd barna. Sá sem er með góða sjálfsmynd 

er öruggari með sjálfan sig, treystir öðrum og á auðveldara með að mynda tengsl við annað 

fólk. Hann veit að hann á skilið að vera hamingjusamur og að ganga vel í lífinu (Baumeister 

o.fl., 2003).  

Til þess að börn upplifi að þau skipti máli er mikilvægt að sýna þeim ást, umhyggju og 

vernd. Einnig þurfa samskipti og vitsmunaleg örvun að vera til staðar. Þegar skortur er á 

þessum hlutum geta börn upplifað sig lítils virði, þau treysta ekki fólki og upplifa heiminn sem 

óöruggan. Dæmi um það sem getur ýtt undir jákvæða sjálfsmynd barna er meðal annars að fá 

hrós, vera samþykktur, finna fyrir umhyggju, upplifa velgengni og að eiga góða vini (Embætti 

landlæknis og Heilsugæslan, 2017). Þeir einstaklingar sem eru með neikvæða sjálfsmynd geta 

átt það til að vanmeta sig og efast um sig, þeir verða oft háðir áliti annarra og bera minni 

virðingu til sjálfs síns (Baumeister o.fl., 2003). Þegar börn verður fyrir ítrekaðri höfnun frá þeim 

sem standa þeim næst getur það haft neikvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra. Það sem getur meðal 

annars ýtt undir neikvæða sjálfsmynd er hörð og óréttlát gagnrýni, að fá stanslaus neikvæð 

viðbrögð frá öðrum, stríðni, skortur á umhyggju, niðurlæging, að vera hunsaður, standa undir 

of miklum kröfum og krafan um að vera alltaf fullkominn (Embætti landlæknis og 

Heilsugæslan, 2017).  

Jákvæð og neikvæð sjálfsmynd fatlaðs fólks getur þróast út frá því hvernig fjallað er um 

fatlað fólk og hvernig það er birt í fjölmiðlum. Ef birtingarmyndirnar eru neikvæðar getur fatlað 

fólk átt erfitt með að öðlast jákvæða sjálfsmynd þar sem það verður stanslaust fyrir barðinu á 

þeim (Zhang og Haller, 2013). Eins og Freyja Haraldsdóttir (2020) segir í bloggi sínu er 

mikilvægt að fötluðum börnum séu ekki send þau skilaboð að þau séu ófullkomin eða minna 

verðug en ófötluð börn. 
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4.2 Neikvæðar birtingarmyndir fötlunar í sögum 

Það eru til óteljandi birtingarmyndir fötlunar í sögum og ævintýrum sem börn alast upp með 

og langoftast eru þær neikvæðar (Shapiro, 2000). Þessar birtingarmyndir eru meðal annars 

fatlað fólk sem ekki er sýnt að fullu mennskt, þegar fjallað er um fötlun sem galla sem þarf að 

laga eða lækna eða þegar fatlað fólk er sýnt hættulegt (Hanna Björg Sigurjónsdóttir og Guðrún 

Steinþórsdóttir, 2013). Þessar birtingarmyndir eru nátengdar læknisfræðilega sjónarhorninu 

þar sem einblínt er á fötlun einstaklings og að hana þurfi að lækna (Zhang og Haller, 2013).  

Sem dæmi um þessar birtingarmyndir má nefna sögur eins og Hringjarann í Notre Dame 

þar sem meginsögupersónan Quasimodo var skilin eftir sem ungabarn vegna líkamlegrar 

skerðingar hans. Hann ólst upp í kirkju einangraður frá samfélaginu og er sýndur sem 

óvelkominn maður sem á ekki skilið ást eða virðingu. Kafteinn Krókur sem er illmennið í Pétri 

Pan missti hendina og er sýndur sem vondur maður í hefndarhug (Berger, 2013). Einnig má 

nefna sögur þar sem skerðing eða fötlun er notuð sem refsing, en þar má meðal annars nefna 

Öskubusku og Garðabrúðu þar sem stjúpsystur Öskubusku missa augun í refsingarskyni og 

prinsinn í Garðabrúðu missir sjónina eftir að hafa reynt að klifra upp í turninn til hennar. Í 

einhverjum tilfellum hefur þessum sögum verið breytt en undirstaðan er sú sama þar sem 

fötlun er lýst sem einhverju afbrigðilegu, hættulegu eða sem refsing (Shapiro, 2000).  

Illmenni í sögum eru oft með sjáanlegar skerðingar sem er síðan lýst með mikilli nákvæmni 

og eru verulega ýktar með því markmiði að vekja upp óhug lesanda á þeim (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir og Guðrún Steinþórsdóttir, 2013). Í þessum sömu sögum eru „góðu“ 

sögupersónurnar oft settar upp sem algjör andstæða við þær „illu“, prinsessunum er þannig 

lýst sem fögrum, ljúfum og vel liðnum stúlkum sem allir vilja þekkja og elska (Shapiro, 2000). 

Þessar birtingarmyndir geta haft gríðarleg áhrif á það hvernig börn líta á fötlun og skerðingar. 

Oft eru þessar sögur og bíómyndir fyrstu kynni barna af fötluðu fólki og þau læra að fötlun sé 

hættuleg, aumkunarverð, óeftirsóknarverð og óeðlileg. Á sama tíma læra þau að 

eftirsóknarverðustu eiginleikarnir séu fegurð, gáfur og vinsældir (Shapiro, 2000).  

Hurley (2005) fjallar um áhrif ævintýra og birtingarmynda prinsessa á sjálfsmynd ungra 

barna sem eru ekki af hvítum uppruna. Þar fjallar hún um mikilvægi þess að börn sjái sjálfan 

sig í þeim persónum sem þau lesa um eða horfa á, meðal annars vegna þessarar sjálfmyndar 

sem þróast í gegnum bókmenntir, kvikmyndir og annað efni. Þar nefnir hún sérstaklega Disney 

bíómyndir sem teknar eru úr gömlum ævintýrum. Börn horfa á þessar myndir og fá þá eins 

konar hugmyndir um hvað sé gott, slæmt, fallegt og ljótt eftir því sem kemur fram í þessum 

myndum. Flestar Disney prinsessurnar eru hvítar og þegar þeim er lýst er oftast notast við 

lýsingar eins og „húðin hennar er falleg og hvít sem snjór,“ „augun hennar eru fagur blá eins 

og hafið,“ „fallegu hvítu handleggir hennar“ og „fallegustu litlu hvítu fótleggir sem hægt er að 

óska sér“ (Hurley, 2005).  
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Hvítt er notað sem tákn um fegurð og góðmennsku og svart er oft notað yfir vonda hluti, 

eins og til dæmis í sögunni um Mjallhvíti þar sem vonda nornin gengur í öllu kolsvörtu, hún býr 

í svörtum kastala, á svarta kráku og skógurinn heitir Svartiskógur (Hurley, 2005). Í rannsókn 

sem gerð var í skóla í Kanada voru börn á aldrinum 9–11 ára beðin um að teikna aðalpersónu 

úr sögu sem var lesin fyrir þau. Aðalsögupersónan var svört en nánast öll börnin teiknuðu hana 

sem hvíta. Ástæðan fyrir því var að mestu leyti vegna þess að þau tengdu hvíta sögupersónu 

við það sem er gott, fallegt og einhverja sem lifir hamingjusöm það sem eftir er (Hurley, 2005). 

Það má velta því fyrir sér hvaða áhrif þetta hefur á börn sem eru ekki hvít á hörund, sem 

samsama sig ekki þessum sögupersónum sem þau líta upp til og vilja vera eins og. Á sama tíma 

má velta því fyrir sér hvaða áhrif það hefur á fatlað fólk að geta ekki samsamað sig 

sögupersónum í bókum og öðru efni þar sem lítið er um fatlað fólk í sögum og bókum og ef 

bókin inniheldur sögupersónu með fötlun er birtingarmyndin oftar en ekki neikvæð (Blaska, 

2004).  

Enn önnur birtingamyndin fötlunar er fatlaða manneskjan sem ofurmenni, það er þegar 

fatlað fólk er birt sem eins konar ofurmenni vegna einhvers sem það hefur áorkað (Zhang og 

Haller, 2013). Það er til dæmis hægt að nefna dæmi um fatlað íþróttafólk sem fjallað er um í 

fjölmiðlum. Oft á tíðum er því lýst sem fólki sem sigraðist á fötlun sinni og varð að góðum 

íþróttamanni. Fjallað er um þessa einstaklinga eins og það hafi ekki verið búist við því að fötluð 

manneskja gæti gert það sem þeir áorkuðu (McGillivray o.fl., 2019). Einn af okkar 

viðmælendum lenti í því að litið var á hann sem eins konar „ofurmenni“ þar sem sagt var við 

hann að það væri svo gefandi að hann væri í háskólanámi. Þar var einstaklingurinn búinn að 

gefa sér að einstaklingur eins og viðmælandi okkar gæti ekki verið í háskólanámi. 

Skilaboðin sem börn fá út frá þessum birtingarmyndum eru oft þau að börnin eigi að 

hræðast fatlað fólk, vorkenna þeim, líta niður á þau eða gera grín af þeim. Einnig sýna þessar 

birtingarmyndir börnum að það þurfi að „sigrast“ á eigin fötlun til þess að áorka einhverju 

(Shapiro, 2000). Það má því velta fyrir sér hvað þetta segir börnum um fötlun.  

Barnabækur og aðrir miðlar verða að stuðla að félagslegum skilningi á fötlun og kenna 

börnum að fötlun sé ekki bundin við skerðingu einstaklingsins. Einnig verður að kenna börnum 

að allir eigi sama rétt til þátttöku og að það sé samfélagið sem þurfi að stuðla að þátttöku allra 

og sjá til þess að enginn hópur sé útilokaður. Til þess að gera þetta þarf að útiloka fordóma og 

hindranir í samfélaginu. Hægt er að notast við jákvæðar birtingarmyndir fötlunar í 

barnabókum til þess að kenna börnum félagslegan skilning á fötlun og sýna þeim að þau og 

aðrir þegnar samfélagsins beri ábyrgð á því að halda uppi inngildandi samfélagi (Shapiro, 

2000).  
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5 Fagfólk skólakerfisins og foreldrar sem upplýsendur 

Umræðan hér að framan hefur verið um sjónarhorn á fötlun, störf þroskaþjálfa, mikilvægi 

fræðslu, neikvæðar birtingarmyndir fötlunar og hvernig bókmenntir geta aðstoðað við 

fræðslu, mótun jákvæðra viðhorfa, mótun sjálfsmyndar fatlaðs fólks. Í þessum kafla er farið 

yfir hvaða hlutverki foreldrar og fagfólk skólakerfisins gegna í sambandi við mótun viðhorfa, 

hvernig þau geta nýtt sér bókmenntir til fræðslu um fötlun og fjölbreytileika og hvað þau þurfa 

að vera meðvituð um þegar þau ætla sér að fræða um þessi málefni. Við styðjumst við og 

fjöllum um þau viðtöl sem við tókum við fatlað fólk og aðstandendur fatlaðs fólks um hvernig 

þau vilja fræða börn um fötlun. Við skoðuðum einnig það sem fatlað fólk eða foreldrar fatlaðra 

barna hafa skrifað um á vefsíðum sínum um hvernig skuli svara spurningum barna um fötlun.  

Allt frá fæðingu tökum við eftir því sem er ólíkt með fólki og um leið og börn fara að tala 

byrja þau að spyrja alls kyns spurninga um ólíka eiginleika fólks. Börn eru forvitin um það sem 

er ólíkt með þeim og hafa ekki enn lært hvaða spurningar eru viðeigandi eða óviðeigandi. 

Einnig hafa börn litla þekkingu á ólíkum hópum samfélagsins. Þegar þau spyrja spurninga um 

ólíka eiginleika fólks eru þau að reyna að öðlast þekkingu á því sem er ólíkt með þeim. Viðhorf 

þeirra til ólíkra hópa samfélagsins mótast síðan meðal annars eftir svörum foreldra þeirra við 

þessum spurningum (Hardiman og Jackson, 1997).  

Þar sem viðhorf fólks gagnvart öðru fólki eru meðal annars lærð frá foreldrum spila þeir 

mjög stórt hlutverk í mótun viðhorfa barna. Ef foreldrar barna eru fordómafull og sýna 

ákveðna hegðun gagnvart öðrum hópum í samfélaginu er líklegt að börnin muni hegða sér á 

sama hátt (Sinclair o.fl., 2005). Ekki er hægt að alhæfa um að það sé fylgni þar á milli en það 

geta verið aðrir utanaðkomandi þættir sem spila inn í viðhorf og fordóma eða fordómaleysi 

barna. Þessir utanaðkomandi þættir geta komið frá nærumhverfi eða aðstæðunum sem 

barnið býr við (Pirchio o.fl., 2018).  

Mikilvægt er fyrir foreldra að gefa sér tíma með börnum sínum, fræða þau og innræta 

siðferðileg gildi þar sem þau eru fyrstu fyrirmyndir barnanna. Með því að innræta siðferðileg 

gildi er hægt að stuðla að frekari samúð og gera einstaklinga að meiri tilfinningaverum (Tan og 

Yasin, 2020). Til þess að innræta siðferðileg gildi þarf foreldrið að sýna samúð gagnvart öðru 

fólki og kenna barninu hvað það er að hafa samúð. Einnig þarf foreldrið að fræða barnið um 

ólíka hópa og eiginleika fólks og sýna jákvæð viðhorf gagnvart þeim. Ef upp kemur sú staða að 

barnið sýnir ekki góða siðferðiskennd er mikilvægt að foreldrið fræði og upplýsi barnið um 

hvað megi betur fara og útskýra það sem var rangt. Það sem foreldri skal ekki gera í þessari 

stöðu er að hundsa eða skamma barnið (Oladipo, 2009). 

Ef barn spyrst til dæmis fyrir um skerðingu einhvers sem verður á vegi þess er mikilvægt 

að nýta tækifærið og fræða það. Alex Squire (e.d.) fjallar um spurningar barna í bloggfærslu á 
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vefsíðu sinni og segir að foreldrar skuli hvetja barn sitt til þess að spyrja einstaklinginn sjálfan 

út í skerðingu hans og alls ekki verða vandræðaleg og biðja barnið um að spyrja ekki spurninga. 

Móðir drengs sem er með einhverfu gerði einnig færslu á sinni bloggsíðu þar sem hún fjallar 

um spurningar barna. Þar segir hún að foreldrar eigi aldrei að biðja barnið um að hafa hljóð 

eða ekki spyrja og alls ekki skamma þau fyrir það. Hún segir það geta vakið upp ótta í börnum 

gagnvart fötluðu fólki. Hennar ráð til foreldra er að leyfa börnunum að vera forvitin, spyrja 

spurninga og ræða við fatlað fólk. Ef foreldrið er ekki með svar við spurningu barnsins ætti það 

að hvetja það til þess að spyrja einstaklinginn sjálfan (Lightner, e.d.).  

5.1 Viðtöl við fatlað fólk og aðstandendur fatlaðs fólks 

Við gerð þessa verkefnis tókum við viðtöl við fatlað fólk og aðstandendur fatlaðs fólks til þess 

að fá frekari innsýn í það hvernig fólk vill haga fræðslu. Einnig vildum við komast að því hvort 

fólk hefði lent í því að vera spurt spurninga um skerðingu sína eða aðstandanda, hver þeirra 

upplifun er á þekkingu fólks á skerðingu þeirra, hvernig þau myndu svara þessum spurningum, 

hver viðbrögð foreldra voru og hvernig þau myndu vilja að foreldrar bregðist við.  

Allir viðmælendur voru sammála um að þekking fólks á skerðingu þeirra og skilningur á 

fötlun almennt væri mismikil. Nokkrir nefndu að það skipti máli úr hvaða umhverfi fólk kemur 

hvort það hafi einhverja þekkingu og skilning á fötlun eða ekki. Þannig hafi fólk sem þekkir og 

hefur umgengist fatlað fólk almennt betri þekkingu á fötlun en aðrir. Einnig voru allir 

viðmælendur okkar sammála því að það væri aldrei of snemmt að byrja að fræða börn, en 

huga þurfi að því að fræðslan sé viðeigandi aldri barnsins. Óþarfi sé að fara of fræðilega og 

djúpt í hugtök, orðræðu og skilgreiningar þegar börnin eru mjög ung, frekar eigi að útskýra á 

einfaldan máta. Einn viðmælandi okkar nefndi til dæmis að börn spyrðu kannski einnar 

spurninga um af hverju einstaklingurinn notast við hjólastól og eftir einfalt og stutt svar væru 

þau oftar en ekki farin að hugsa um eitthvað allt annað eins og til dæmis hraða stólanna eða 

hvað takkarnir gera. Út frá þessu má sjá að börn líta kannski frekar á hjólastólinn sem farartæki 

og eitthvað sem veitir einstaklingnum aðgengi, frekar en tákn um vangetu hans.  

Margir viðmælenda okkar höfðu lent í því að fá spurningar frá börnum tengdar skerðingu 

sinni eða skerðingu sem aðstandandi býr við og sögðu að foreldrar barnanna yrðu oft mjög 

vandræðaleg og reyna að koma barninu úr aðstæðum eða sussa á það. Þau voru öll sammála 

því að það væri eitthvað sem ætti alls ekki að gera. Þau sögðu að best væri að leyfa barninu 

að spyrja spurninga, leyfa einstaklingnum að svara eða svara barninu sjálf á rólegan og 

einfaldan hátt.  

5.2 Hvað geta foreldrar og fagfólk notað og leitað í til fræðslu 

Árið 1992 voru um 500 barnabækur rannsakaðar sem gefnar voru út á árunum 1987–1991 

með það markmið að skoða hvort bækurnar innihéldu fatlaðar sögupersónur og hvernig þeim 
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væri lýst. Niðurstöður sýndu að það voru einungis tíu bækur sem innihéldu fatlaða 

sögupersónu. Í dag eru fleiri bækur gefnar út sem innihalda fatlaða sögupersónu en þær eru 

þó ekki margar (Blaska, 2004).  

Prater o.fl. (2006) fjalla um hvað kennarar skuli leitast eftir í bókum sem þeir ætla sér að 

nota til þess að fræða um fötlun. Taldir eru upp sex þætti sem þarf að skoða en það eru þema, 

persónusköpun, uppsetning, söguþráður, sjónarhorn og bókmenntastíll. Þemað í bókinni skal 

vera þannig upp sett að barnið nái að tengja við einstaklinginn sem verið er að skrifa um, skilji 

söguna og fræðist um sögupersónuna. Persónusköpunin skal vera raunhæf og sýna 

einstaklinginn á ýmsa vegu án þess að megináherslan sé á skerðingu hans. Uppsetningin skal 

einnig vera raunhæf og lýsandi þannig að hún gefi lesandanum upplýsingar um hvar sagan á 

að eiga sér stað, menningarlega þætti, samfélagslega þætti og siðferðileg viðfangsefni. 

Áhrifaríkustu söguþræðirnir eru þeir sem grípa athygli lesandans og gefa honum tækifæri á því 

að spegla sig í sögunni. Ef söguþráðurinn er grípandi er líklegra að lesandinn nái að lifa sig inn 

í söguna og setja sig í spor þess sem hann les um. Best er ef sjónarhornið kemur frá 

sögupersónunni sjálfri, en þegar bók er skrifuð í fyrstu persónu er auðveldara að lýsa 

tilfinningum hennar og getur þá lesandinn átt auðveldara með að setja sig í spor 

sögupersónunnar. Mikilvægast er þó að sögupersónan sé raunhæf og að sjónarhornið gefi 

rétta mynd af henni. Það skiptir miklu máli að bókmenntastíllinn eigi við um mögulega les- og 

málfærni með tilliti til aldurs þeirra sem sagan er ætluð. Einnig skiptir máli að málfarið veki 

áhuga lesanda og haldi honum við efnið.  

Barnabækur sem notaðar eru til fræðslu um fötlun og fjölbreytileika ættu að vera skrifaðar 

með félagslegu sjónarhorni á fötlun í huga. Til þess að stuðla að jákvæðu viðhorfi og gera börn 

meðvitaðri um þær hindranir sem eru í samfélaginu þarf að kenna þeim snemma hver 

félagslegur skilningur á fötlun er (McLean, 2008). Þegar verið er að skrifa barnabækur er 

mikilvægt að höfða til barna á annan hátt en í gegnum textann. Myndskreytingar, textastíll og 

uppsetning geta þannig haft mikil áhrif á áhuga barnsins á bókinni og söguþræðinum. Einnig 

geta góðar myndskreytingar hjálpað barninu að öðlast frekari skilning á sögupersónunni 

(Prater o.fl., 2006). Myndirnar í bókinni eiga að gefa raunhæfa og jákvæða mynd af 

sögupersónunni og skerðingu hennar og gera sögupersónuna að einstaklingi sem lesandinn 

vill kynnast og eignast sem vin. Bókin skal sýna sögupersónuna með bæði kosti, galla og 

einkenni sem önnur börn geta tengt við (Smith-D‘Arezzo, 2003). 

Eftir lestur bókar sem inniheldur fatlaða sögupersónu er mælt með því að foreldrið eða 

fullorðni einstaklingurinn sem les með barninu, notist við svokallaða leiðsagnarumræðu (e. 

guided discussions). Leiðsagnarumræða er notuð til þess að fá barnið til þess að tengja enn 

frekar við söguna og sögupersónuna og sýna barninu að það á margt sameiginlegt með 

sögupersónunni. Þetta er gert til þess að einblína á það hvað þau eiga sameiginlegt, til dæmis, 
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aldur, kyn og áhugamál, frekar en það sem er ólíkt með þeim, til dæmis skerðingin eða notkun 

hjálpartækja. Þeir sem notast við leiðsagnarumræður ættu að huga að fjórum meginþáttum: 

spurningum um innihald bókarinnar, útskýringum á skerðingu sögupersónunnar eða á 

ákveðnum orðum úr bókinni, umfjöllun og fræðslu um búnað eða hjálpartæki sem tengjast 

sögunni og umræðum um hvað barnið á sameiginlegt með sögupersónunni (Ostrosky o.fl., 

2013). Í leiðsagnarumræðunni sem við gerðum með bókinni okkar erum við einnig með 

spurningar tengdar hindrunum í umhverfi sögupersónanna og spurningar um hvernig barnið 

getur stuðlað að þátttöku sögupersónanna. Þetta gerum við vegna þess að við viljum kynna 

börn fyrir félagslegum skilningi á fötlun.  

Þegar fullorðið fólk, bæði foreldrar og fagfólk skólakerfisins ætlar sér að kenna börnum 

um fötlun og fjölbreytileika verða þau að vera meðvituð um eigin hugsanir og fordóma. Einnig 

verða þau að vera meðvituð um forréttindi sín og hvar þau standa í samfélaginu. Þau þurfa 

einnig að huga að því hvaða orð þau nota, hvernig þau tala um málefnið og hvaða efni þau 

nota (Bell o.fl., 1997).  

Í þessum kafla var fjallað um hvert hlutverk foreldra og fagfólks skólakerfisins er í 

sambandi við fræðslu um fötlun og fjölbreytileika og hvaða áhrif þau geta haft á mótun 

viðhorfa barna. Einnig var fjallað um mikilvægi þess að finna bækur sem eru með jákvæðar 

birtingarmyndir fötlunar og hvernig hægt er að nota þær bækur til fræðslu. Í næsta kafla er 

fjallað um bókina Enginn er eins, hvernig hún var gerð og hvernig hægt er að nýta og styðjast 

við hana til þess að opna umræðu um fötlun og fjölbreytileika. 
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6 Enginn er eins 

Hugmyndin að bókinni okkar, Enginn er eins, kom eftir samtal okkar á milli um börn og 

spurningar þeirra um fötlun. Við spjölluðum um reynslu okkar og upplifun af forvitni barna um 

það sem þau þekkja ekki. Við höfum báðar heyrt börn spyrja foreldra sína eða annað fólk um 

einhvern sem þau sjá sem er til dæmis hjólastól. Í öll þau skipti var foreldrunum eða 

forráðamönnunum brugðið, og oft urðu þau vandræðaleg vegna spurninganna. Oftar en ekki 

þögguðu þau niður í börnunum eða skömmuðu þau fyrir að spyrja. Við veltum því fyrir okkur 

hvaða áhrif það hefur á börn að svara ekki spurningum þeirra þar sem við teljum að þau séu 

að spyrja af einskærri forvitni en ekki vegna fordóma eða virðingarleysis. Við teljum börn eiga 

að fá fræðslu um fötlun og fjölbreytileika um leið og þau fara að spyrja spurninga til þess að 

geta mögulega komið í veg fyrir fordóma síðar á ævi barnsins.  

Þegar við ræddum þessi mál veltum við því fyrir okkur hvers vegna foreldrar bregðist við 

á þennan hátt, hvort það sé vegna þekkingaleysis þeirra eða jafnvel vegna undirliggjandi 

fordóma. Okkur datt þá í hug að skrifa bók með sex smásögum um börn sem búa við skerðingar 

eða eiga fjölskyldumeðlim sem býr við skerðingar. Bókin á að vera eins konar verkfæri fyrir 

foreldra, forráðamenn eða fólk sem vinnur með börnum til fræðslu um fötlun og 

fjölbreytileika. 

Ef barn spyr spurninga um einhverja skerðingu eða hjálpartæki, svo sem hjólastól, viljum 

við að foreldrið eða forráðamaðurinn geti tekið upp bókina og svarað spurningunum að 

einhverju leyti. Bókin er ekki einungis gerð til þess að fræða börn heldur til þess að fræða 

fullorðið fólk og til þess að aðstoða það við að fræða börnin. Mikilvægt er að fullorðnir geti 

útskýrt það fyrir börnunum að fötlun sé hluti af mannlegum fjölbreytileika og að 

einstaklingurinn einkennist ekki af skerðingu sinni. Við viljum að foreldrar geti frætt börnin sín 

um hvaða hindranir eru í samfélaginu og hvaða hlutverki samfélagið gegnir í að skapa samfélag 

án aðgreiningar. Við viljum skapa jákvæða umræðu milli barna og fullorðna einstaklinga um 

þessi málefni. Við skrif bókarinnar fannst okkur mikilvægt að sögurnar endurspegluðu reynslu 

og upplifun fatlaðs fólks. Við tókum því viðtöl við fatlað fólk og aðstandendur fatlaðs fólks. 

Einnig skrifuðum við bókina með félagsfræðileg sjónarhorn í huga og kynntum okkur jákvæðar 

birtingarmyndir fatlaðra sögupersóna.  

6.1 Um bókina 

Smásögurnar eru sex talsins og eru settar upp á þann hátt að barn segir frá sjálfu sér og sinni 

fötlun eða frá fötlun fjölskyldumeðlims. Við völdum að skrifa um barn með einhverfu, barn 

með heyrnarskerðingu, barn með sjónskerðingu, barn með hreyfihömlun sem notast við 

hjólastól, móður með CP (e. cerebral palsy, isl. heilalömun) og um barn með Downs-heilkenni.  
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Við völdum að skrifa um einhverfu vegna þess hve algengt það er að börn séu með 

einhverfu og teljum það líklegt að mörg, ef ekki flest, börn muni á einhverjum tímapunkti hitta 

eða kynnast einhverjum sem er með einhverfu. Erfitt er að lýsa einhverfu á einhvern einn hátt 

vegna þess hve fjölbreytt hún er, en okkur fannst mikilvægt að hafa hana með vegna þess að 

hún er oftar en ekki frekar ósýnileg en fólk með einhverfu getur sýnt hegðun sem börn skilja 

ekki. Fólk með einhverfu er oft ofurnæmt fyrir áreiti sem á sér stað í umhverfinu. Þar má nefna 

björt ljós, ákveðin hljóð eða áferð (Einhverfusamtökin, 2016). Einhverfir einstaklingar geta líka 

sýnt ákveðna hegðun sem er oft svar við þessu áreiti. Við völdum að fjalla um barn í hjólastól 

vegna þess hve sýnilegt það er og er eitthvað sem börn eru líkleg til þess að velta fyrir sér og 

spyrja um. Einnig langaði okkur að fjalla um barn sem notast við hjólastól til þess að vekja 

athygli á því hve mikilvægt er að hafa gott aðgengi í samfélaginu fyrir fólk sem notast við 

hjólastóla eða önnur hjálpartæki. Við ákváðum að hafa eitt foreldrið með CP en það gerðum 

við bæði til þess að hafa enn meiri fjölbreytileika í bókinni og til að sýna að fatlað fólk getur 

eignast fjölskyldu rétt eins og ófatlað fólk. Downs-heilkenni völdum við meðal annars vegna 

neikvæðra umræðna um Downs-heilkenni í samfélaginu. Að lokum fannst okkur mikilvægt að 

fjalla um sjónskerðingu og heyrnarskerðingu, bæði vegna sýnileika og aðgengisvandamála. Við 

viljum meðal annars vekja athygli á texta í sjónvarpi, mikilvægi túlka, hvíta stafnum og 

aðstoðarhunda.  

Eftir smásögurnar sex vildum við setja inn óútfyllt söguform þar sem barnið sem á bókina 

getur fyllt út og búið til sína eigin sögu. Ef bókin er í eigu leik- eða grunnskóla getur kennari 

eða annar starfsmaður sem les bókina með krökkunum leyft þeim að fylla inn í bókina. 

Óútfyllta sagan var gerð til þess að börn geti skrifað um sjálfan sig, hvort sem að þau fötluð 

eða ekki. Þar sem að fötlun er svo fjölbreytt og enginn einstaklingur er eins, gefur óútfyllta 

sagan barninu tækifæri á því að skrifa um sjálfan sig. Þá er einnig sá möguleiki fyrir hendi að 

barn sem er fatlað geti skrifað sína sögu í óútfylltu söguna og þannig notað hana til að fræða 

bekkjafélaga. Einnig þykir okkur mikilvægt að börn sjái að þau séu hluti af fjölbreytileikanum 

og geti öll samsamað sig sögupersónu. Ef barn sem á bókina er ekki fatlað sjálft getur það 

annað hvort skrifað um einhvern sem það þekkir eða um sjálft sig. Með því að skrifa um sjálft 

sig gæti barnið áttað sig á því að við þurfum öll á einhverjum hjálpartækjum að halda, sumir 

nota til dæmis gleraugu, aðrir þurfa aðstoð við lestur og enn aðrir aðstoð við einbeitingu.  

Þar sem bókin á að vera verkfæri fyrir foreldra og fagfólk skóla til þess að fræða börn um 

fötlun og fjölbreytileika vildum við hafa bókina einfalda og skemmtilega en á sama tíma 

fræðandi. Við ætlumst ekki til þess að fullorðni einstaklingurinn sem les með barninu hafi 

fyrirfram þekkingu og skrifum við því bókina á einfaldan máta. Einnig erum við með 

fræðslupunkta og bendum á hvar sé hægt að nálgast frekari fræðsluefni um hverja skerðingu 

fyrir sig. Í lok bókarinnar eru tekin dæmi um mögulega umræðupunkta fyrir foreldra og fagfólk 
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skóla til þess að opna umræðuna enn frekar. Þeir punktar eru settir upp í formi 

leiðsagnarumræðna.  

Ýmsar áskoranir felast í því að skrifa barnabók. Í bókinni okkar, sem á að vera fræðandi og 

gefa dæmi um fjölbreytileika mannkynsins, er ein af þessum áskorunum að falla ekki inn í þær 

staðalímyndir sem til eru um fötlun, skerðingar og fjölbreytileika. Þessar áskoranir eru meðal 

annars hvernig við bjuggum til sögupersónurnar og hvernig við fjöllum um þær.  

Við erum meðvitaðar um áhætturnar sem fylgja því að skrifa þessa bók en teljum ávinninginn 

af því að fræða börn um fötlun vera stærri. Við kynntum okkur birtingarmyndir og reyndum 

að forðast staðalímyndir. Til þess að bókin okkar gefi jákvæða birtingarmynd og búi ekki til 

staðalímyndir um fötlun og skerðingar fannst okkur mikilvægt að leita í þekkingu fatlaðs fólks 

og aðstandendur fatlaðs fólks. Það gerðum við bæði með því að taka viðtöl við þau áður en 

við skrifuðum bókina og bera bókina undir þau eftir skrif okkar á henni. Einnig fengum við 

nokkur félög og samtök til þess að lesa yfir sögurnar og gefa okkur endurgjöf. Við notuðum 

endurgjöf þeirra sem við ræddum við til þess að gera bókina enn betri. Við erum þó 

meðvitaðar um að fólk hefur mismunandi skoðanir og að ekki sé hægt að ganga út frá því að 

allir séu sammála því hvernig bókin er skrifuð og hvert innihald hennar sé. Í bókinni leggjum 

við mikla áherslu á að enginn sé eins og því sé ekki hægt að yfirfæra sögurnar á líf allra þeirra 

sem búa við ákveðna skerðingu. Bókin okkar er skrifuð með félagslegt sjónarhorn á fötlun í 

huga þar sem við nefnum mögulegar hindranir í samfélagi og umhverfi einstaklings og reynum 

að lýsa því hvernig hægt sé að koma í veg fyrir þær. Við viljum að þessi bók sýni börnum hvert 

hlutverk samfélagsins er og að hún kenni þeim sitthvað um félagslegt sjónarhorn á fötlun.  
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7 Umræða og lokaorð 

Eins og umfjöllunin í verkefninu hefur leitt í ljós hefur fatlað fólk alla tíð orðið fyrir miklum 

fordómum og útskúfun frá samfélaginu. Það er meðal annars vegna neikvæðra viðhorfa 

ófatlaðs fólks til fatlaðs fólks. Viðhorf fólks mótast meðal annars í gegnum bókmenntir, 

samskipti við annað fólk, með því að umgangast fatlað fólk, vegna umræðu í samfélaginu og 

viðhorfa foreldra. Í skóla án aðgreiningar fá börn beina reynslu á fötlun og mannlegum 

fjölbreytileika. Það er þó ekki nóg að börn umgangist fötluð börn til þess að öðlast jákvætt 

viðhorf til fötlunar heldur verður að stuðla að fræðslu barna um fötlun. Fræðsla um fötlun 

snýst um að fræða börn um skerðingar einstaklinga, hindranir í samfélaginu, leiðir til þátttöku 

og um ábyrgð samfélagsins á því að búa til leiðir til þátttöku. 

Um leið og börn fara að spyrja spurninga um fatlað fólk og sýna áhuga á því að fræðast 

um mannlegan fjölbreytileika er mikilvægt að svara spurningum þeirra og nýta tækifærið til 

þess að fræða þau. Í gegnum barnabækur fá börn innsýn í ólíka menningarheima og geta 

fengið að kynnast öðrum samfélögum og hópum en þeirra eigin. Bókmenntir geta því hjálpað 

foreldrum og fagfólki skólakerfisins við fræðslu um hina ýmsu hluti, þar á meðal fötlun og 

fjölbreytileika. Mikilvægt er þó að velja bækurnar vel og huga að því hvernig fötlun er birt. 

Bókin þarf að vera grípandi, með jákvæða birtingarmynd, hafa raunhæfa sögu og sögupersónu 

sem barnið getur tengt við. Þar að auki skal leita að bókum sem gefa börnum innsýn í 

félagslegan skilning á fötlun. Myndskreytingar bókanna skipta einnig miklu máli í vali á góðri 

bók þar sem myndirnar þurfa vera raunhæfar og gefa góða mynd af sögupersónunni. Eftir 

lestur bókarinnar er gott að notast við leiðsagnarumræðu til þess að dýpka þekkingu barnsins 

og sýna fram á hvað það á sameiginlegt með sögupersónunni. 

Þegar börn spyrja spurninga um einhvern sem þau hitta sem býr við skerðingu skiptir máli 

að bregðast rétt við. Foreldrar ættu aldrei sussa á barnið eða taka það úr aðstæðum, frekar 

ættu þau að reyna að svara barninu. Oftast er best að spyrja einstaklinginn sjálfan hvort hann 

sé til í að svara spurningu barnsins. Ef hann vill það ekki er mikilvægt að virða það og þá getur 

foreldri reynt að svara spurningum barnsins á einfaldan máta. Ef foreldrið hefur engin svör er 

mikilvægt að það leiti sér upplýsinga áður en það svarar. Eins og einn af okkar viðmælendum 

sagði skal foreldri alls ekki svara bara með einhverju, eins og til dæmis að segja að einhver sem 

notast við hjólastól sé örugglega bara fótbrotin eða veikur. Foreldrar þurfa að huga að því 

hvert viðhorf þeirra er til fötlunar áður en byrjað er að fræða barnið. Huga þarf að orðavali og 

hvernig viðfangsefnið er nálgast. 

Bókin okkar, Enginn er eins, er gerð með það í huga að foreldrar geti opnað umræðu um 

fötlun og fjölbreytileika og leitað sér upplýsinga um hvernig hægt er að opna umræðuna og 

svara mögulegum spurningum barna. Það er ekki mikið til af efni sem getur stutt foreldra og 
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fagfólk skólakerfisins til fræðslu um fötlun og fjölbreytileika. Eftir þessa bók viljum við sjá meira 

efni sem getur hjálpað til við fræðslu og gaman væri að fá fleiri bækur um fleiri skerðingar og 

enn meiri mannlegan fjölbreytileika.  
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