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Ágrip 

BA verkefni þetta er tvískipt, fyrri hluti þess eru hlaðvarpsþættir (e. podcast) sem bera 

heitið Eftir storminn lifir aldan áfram og seinni hluti er fræðileg skýrsla um innihald þátta og 

framkvæmd þeirra. Hlaðvarpið er ætlað þeim sem hafa áhuga á að heyra af raunverulegum 

vitnisburðum, sögum og upplifunum fatlaðs fólks.  Hlaðvarpið skiptist niður í þrjá þætti, þar 

sem þrjár konur; Jóna Kristín Erlendsdóttir, Bára Halldórsdóttir og Embla Guðrúnar 

Ágústsdóttir koma fram og segja frá reynslu sinni. Nafn hlaðvarpsþáttanna eru tilvitnanir 

sem komu frá viðmælendum í þáttunum sjálfum.   

Í eftirfarandi skýrslu verður ýtarlega fjallað um innblástur, framkvæmd, og vinnu við gerð 

þessara þátta. Þá verður einnig fjallað um hugtök og hugmyndafræði sem birtast með ýmsu 

móti í hlaðvarpinu sem í kjölfarið verða svo tengd með beinum tilvitnunum úr 

hlaðvarpsþáttunum,  en hugtök eins og öráreitni og ableismi (e. ableism) virðast dekka vel 

frásagnir þessara þriggja kvenna.  

Þetta verkefni er gert til þess að skapa nýjan vettvang þar sem raddir fatlaðs fólks fá að 

heyrast. Þar sem þau fá að deila sögum og aðstæðum sínum og ég vona að við sem samfélag 

förum að hlusta.  
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 Formáli 

Ég vil byrja á því að þakka þremur konum þeim Jónu Kristínu Erlendsdóttur, Emblu Guðrúnar 

Ágústsdóttur og Báru Halldórsdóttur fyrir að gefa mér tækifæri á að taka viðtal við þær, þar 

sem þær deildu sinni lífsreynslu, án þeirra væri þetta verkefni ekki til og finnst mér hálfgerð 

synd að fá ekki að skrifa nöfn þeirra á forsíðu þessarar skýrslu og BA verkefnisins. Ég vil þakka 

leiðbeinanda mínum, Ástu Jóhannsdóttur fyrir áreiðanleika, hvatningu og sveigjanleika í 

vinnubrögðum, en þar erum við afar mismunandi. Einnig finnst mér mikilvægt að nefna og 

skila þakklæti fyrir þann stuðning sem ég hef fengið frá fjölskyldu, vinum og vandamönnum. 

Sérstakar þakkir fær Jóna Sveinsdóttir, amma mín og íslenskukennari, fyrir aðstoð við að 

yfirfara skýrsluna, Atli Snær Ásmundsson, fyrir lán á upptökutækjum, Sigurður Jóel Vigfússon, 

bróðir minn og helsti stuðningsmaður og síðast en ekki síst Karen Helenudóttir, ein af bestu 

vinkonum mínum, sem dró mig upp þegar ég lenti á vegg, hlustaði á mig endalaust og tók í 

burtu kvíðann með alls kyns brögðum, takk fyrir að dansa með mér á bryggju um miðja nótt.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

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

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 30.ágúst 2021 

 

Halla Björk Vigfúsdóttir 
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1 Inngangur  

Eftir storminn lifir aldan áfram er hlaðvarp, þar sem ég fékk til mín þrjár frábærar konur, þær 

Jónu Kristínu Erlendsdóttur, Báru Halldórsdóttur og Emblu Guðrúnar Ágústsdóttur, til þess 

að deila sögum sínum og reynslu. Í þroskaþjálfafræðinni er ýjað að því að þrátt fyrir að námi 

sé lokið hættum við aldrei að læra, því þrátt fyrir að geta kallað okkur fagaðila er mikilvægt 

að minna okkur á að fagaðilar í lífi fatlaðs fólk eru einfaldlega einstaklingarnir sjálfir og að við 

lærum mest af þeirra eigin frásögnum. Til þess að standa við þessa staðhæfingu verðum við 

því að vera með opin eyru og vera tilbúin að hlusta, en til þess að hlusta verður að vera rými 

til staðar fyrir þær raddir.  

Því má segja að uppspretta þessa verkefnis, sem spratt upp árið 2019, var í raun 

hálfgert svar við menntahroka innan fræðasamfélagsins. Ég var í raun orðin afar dösuð yfir 

því að heyra sögur fatlaðs fólks endursagðar af ófötluðu fólki, en ég tel uppruna þess vera 

vegna vöntunar á aðgengi að menntun og kerfisbundinni mismunun. Þetta verkefni var því 

hugsað sem tækifæri til þess að komast fram hjá því að nota einungis heimildir sem voru 

ritrýndar, því margar sögur fatlaðs fólks eru skrifaðar á bloggsíður eða eru einfaldlega 

ósagðar vegna skorts  á rými og aðgengi. Ég vildi þess vegna nýta lokaverkefnið mitt til þess 

að byggja grunn eða stað þar sem þessar sögur fengju að heyrast beint frá þeim sem 

upplifðu þær án milligöngumanns eða endursagnar og ég taldi hlaðvarp vera góðan vettvang 

til þess.  

Þessi skýrsla fjallar um framkvæmd og vinnu við gerð þessara þátta, en einnig verður 

fjallað um þau hugtök og hugmyndafræði sem komu fram í þáttunum sem verða í kjölfarið 

tengd með beinum tilvitnunum í þættina sjálfa.  
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2 Framkvæmd hlaðvarps 

Orðið hlaðvarp (e. podcast) er notað sem regnhlífar hugtak yfir hljóðupptökur sem hlaðið er 

upp á viðeigandi vefþjóna, en þessum upptökum er hægt að hlaða niður og hlusta á í 

gegnum farsíma og tölvur (Berry, 2006). Hlaðvarp svipar því til útvarps en meginmunur á 

milli þessara tveggja miðla er sá að hlustendur hafa oftast aðgengi að hlaðvarpi hvenær sem 

er og geta þess vegna hlustað þegar þeim hentar, en hlaðvarp er handhægur vettvangur til 

þess að deila upplýsingum o.fl. (Samuel-Azran o.fl., 2019). Þess vegna varð þessi miðill fyrir 

valinu þegar kom að þessu verkefni.  

Ég hafði samband við Gretti Sigurjónsson, tæknistjóra við Háskóla Íslands varðandi 

aðstoð við lán á góðum upptökutækjum. Hann benti mér á Ármann Hákon Gunnarsson sem 

tók vel á móti mér og útskýrði fyrir mér hvernig upptökutæki væru í boði. Mér var boðið að 

fá hljóðeinangrað herbergi til afnota til þess að taka upp þættina, þar voru hljóðnemar og 

upptökutæki tilbúin til notkunar. Þessi valmöguleiki kom þó ekki til greina, þar sem aðgengi 

að herberginu var afar lélegt, í sameiningu ákváðum við að hentugasti valkosturinn væri lítið, 

nett og fjölhæft tæki sem heitir Zoom h5. Þetta tæki var notað fyrir fyrsta þáttinn í 

hlaðvarpinu en fyrir seinni tvo fékk ég að láni svipað tæki frá Atla Snæ Ásmundssyni. Þessi  

tæki gerðu mér kleift að bjóða mögulegum viðmælendum upp á að taka upp þættina á 

stöðum sem hentuðu þeim, en mér fannst afar mikilvægt að viðmælendur gætu valið stað 

sjálfir. Þegar að ég var búin að fá samþykki fyrir láni á upptökutækjum var komið að því að 

leita að viðmælendum.  

Í leit að mögulegum viðmælendum var notast við tölvupósta, Instagram skilaboð og 

Facebook skilaboð. Innihald póstsins útskýrði uppruna hugmyndar, hvað fólst í því að vera 

þátttakandi í þessu verkefni og persónulegum ástæðum af hverju þau voru að fá póst. Þar 

sem að hlaðvarp er miðill sem notast við hljóðupptökur, var lítill möguleiki á að viðhalda 

nafnleysi. Leit að mögulegum viðmælendum litaðist því af einstaklingum sem ég ályktaði að 

væru mögulega tilbúnir til þess að deila reynslu sinni á opinberum miðlum. Í heildina voru 

sendir út 30 póstar, en svörun var ansi dræm. Þetta seinkaði því upprunalegri tímalínu 

verkefnis og vegna þess ákvað ég að vinna að verkefninu sumarið 2021, en það var gert með 

leyfi Ástu Jóhannsdóttur, leiðbeinanda, og Önnu Björk Sverrisdóttur, umsjónarmanns BA-

verkefna. Þessi aðferð gerði það að verkum að þrjár konur samþykktu að taka þátt, en eins 

og komið hefur fram áður voru það þær Jóna Kristín Erlendsdóttir, Bára Halldórsdóttir og 

Embla Guðrúnar Ágústsdóttir.  

Áður en upptökur áttu sér stað fannst mér mikilvægt að funda með viðmælendum, á 

þann hátt sem þau kusu, til að fá tilfinningu fyrir áhugasviði þeirra og afmarka hvað þau voru 

tilbúin til þess að ræða í hlaðvarpinu. Einnig var það gert til þess að ákveða stað sem hentaði 
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fyrir upptöku en alls ekki allir staðir eru aðgengilegir. Upptökurnar fóru flestar fram á heimili 

þátttakenda. Í kjölfar funda var farið í heimildaleit til þess að undirbúa upptöku og viðtöl. 

Sumir viðmælendur sendu mér jafn vel verk eða greinar eftir þá, sem gaf mér betri innsýn 

inn í áhugasvið þeirra og leyfði mér að undirbúa spurningar sérhannaðar fyrir þessi viðtöl. 

Vert er þó að nefna að þættirnir voru að mestu leyti óundirbúnir, þar sem samræður áttu að 

vera náttúrulegar og var viðmælendum gert ljóst að samræður mættu ávallt leiða til annarra 

málefna, í raun eins og samtöl geta gert.  

Þegar að komið var á upptökustað útskýrði ég fyrir viðmælendum hvernig upptökutækin 

virkuðu, gerði þeim vart við að þau mættu ávallt draga sig út úr verkefninu og mættu hafa 

áhrif á hvernig upptaka væri klippt, ef viðmælandi hefði deilt upplýsingum sem hann vildi 

ekki að væru á upptöku. Upptökurnar tókust nokkuð vel en eftir að slökkt var á þeim var 

ávallt rætt vel og lengi um innihald upptöku og hvernig þeim hefði fundist ganga. 

Niðurstaðan var sú að allir voru ánægðir með framgang upptöku sem gerði það að verkum 

að enginn dró sig út úr verkefninu eða vildi klippa einhvern hluta úr. Þegar að viðtölum var 

lokið var tekinn upp inngangur fyrir þættina þar sem kom fram hver væri í viðtali og grunn 

útskýring á hugtökum sem komu fram í þættinum. 

Aðgengi að þáttunum fannst mér einstaklega mikilvægur hluti og var fyrir mér dálítið 

persónulegt. Ég áttaði mig á því sem CODA (e. Child of deaf adult), að þetta verkefni væri 

óaðgengilegt fyrir þá sem eru með skerta heyrn. Ætlunin var ávallt sú að hafa þetta 

aðgengilegt fyrir alla og til þess að bæta aðgengi var hljóðupptaka afrituð í formi handrits 

sem fylgdi með hlaðvarpsþáttum fyrir þá sem kusu. Handritin voru skrifuð upp eins og leikrit, 

en mér fannst mikilvægt að bæta við hljóðum, merkingum og tóni raddar til þess að sýna 

blæbrigði. Þessi vinna tók u.þ.b. 50 klukkutíma og handritin voru samtals í kringum 30.000 

orð.  

Til þess að klippa og laga hljóðupptökur var notast við forritið Audacity. Reynsla mín af 

klippivinnu upptaka var lítil sem engin áður en þetta verkefni átti sér stað, en forritið sem 

notast var við var afar hentugt og á veraldar vefnum var hægt að finna alls konar upplýsingar 

um hvernig væri hægt að jafna hljóð, fjarlægja bakgrunnshljóð og betrumbæta upptökur 

eftir að þær áttu sér stað. Vinnan við upptökur tók mislangan tíma, en samtals fóru í kringum 

60 klukkutímar í að laga þær. Hvert viðtal endaði í u.þ.b. klukkutíma löngum þáttum.  

Á þessum tímapunkti í verkefninu ákvað ég að heiti hvers þáttar yrði bein tilvitnun frá 

viðmælendum en það var hugsað til þess að vekja forvitni hlustenda. Yfirheiti á hlaðvarpinu 

var ekki enn ákveðið en eftir mikla leit fann ég málsháttinn „Eftir storminn lifir aldan“. 

Uppruni þessa málsháttar átti við um sjómenn sem höfðu lent í áfalli eða erfiði við vinnu á 

sjó, en eftir að komið var heim var áfallið enn til staðar þrátt fyrir að storminum hefði lægt. 

Þetta fannst mér því tilvalið heiti á hlaðvarpið þar sem merking þessar málsháttar rímaði á 
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margan hátt við reynslu þátttakenda. Það var amma mín, Jóna Sveinsdóttir, sem kom með þá 

hugmynd að bæta við orðinu áfram og með því var hlaðvarpið Eftir storminn lifir aldan áfram 

að veruleika. Val á hýsil hlaðvarpsins var verkefni sem tók afar langan tíma. Ég vildi velja hýsil 

þar sem hlustendur þyrftu ekki að skrá sig inn og að hentugt væri að hlusta á hlaðvarpið 

bæði í farsíma og tölvu. Eftir mikla leit og rannsóknarvinnu varð PodBean vefsíðan fyrir 

valinu, en kostirnir við þá vefsíðu voru þeir að ekki þarf að skrá sig inn til þess að hlusta, 

kostnaður er lítill og vefsíðan er auðveld í notkun. 

Upptökum og handritum var hlaðið upp á PodBean 31. Júlí, 2021. Upptökum var öllum 

hlaðið upp á sama tíma, en eftir á að hyggja hefði hentað betur að hlaða upp einum þætti í 

einu með reglulegu millibili. Það er vegna þess að hlustendafjöldi hvers þáttar sýndi að 

þáttur 3, sem er efst á vefsíðunni, hafði fengið fleiri niðurhöl heldur en þáttur 1 og 2.  

2.1 Viðtökur 

Flestir hlustendur sem fylgdust með þáttunum skráðu sig ekki inn á PodBean til þess að 

hlusta, þar sem að það er óþarfi, en til þess að skilja eftir athugasemd þarf hlustandi að skrá 

sig inn. Flestar viðtökur sem ég hef fengið er því frá vinum og vandamönnum í kringum mig. 

Almennt virðist ríkja mikil ánægja með þættina, en mér finnst sérstaklega áhugavert að 

taka þátt í samtölunum sem urðu í kjölfar hlustunar á þáttunum. Fólk talar um að það átti sig 

betur á aðgengisleysi, íhugi betur hvernig skal hátta samskiptum almennt og hefur betri 

skilning á hversu ableískt samfélagið getur verið. Ég var einnig sérstaklega ánægð með að fá 

skilaboð á Facebook frá tveimur döff einstaklingum sem fannst efnið mjög áhugavert, en þeir 

deildu með mér sögum sem voru áþekkar sögum þessara þriggja kvenna.  

Þessar viðtökur staðfestu þær vonir sem ég hafði um þetta verkefni, að fólk sem hlustaði 

myndi tengja við frásagnir í þáttunum eða mynda betri skilning á aðstæðum fatlaðs fólks. 
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3 Fræðilegt samhengi og hugtök 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeim hugtökum og samræðum sem voru hvað mest 

áberandi í þessum þremur hlaðvarpsþáttum. Þeim var safnað saman með því að hlusta og 

greina hvert viðtal fyrir sig. Þegar að þessu var lokið voru hugtakalistar fyrir hvern þátt bornir 

saman en með því var hægt að sjá að frábrugðin reynsla þessara þriggja kvenna leiddi 

stundum að sambærilegum hugtökum eða samræðum sem greint verður frá hér að neðan. 

Það er þó vert að nefna að einnig verður greint frá stökum hugtökum og samræðum sem 

ekki er hægt að tengja á milli þátta. Í lok hvers hugtakakafla verða settar beinar tilvitnanir úr 

hlaðvarpsþáttunum, en það er gert til þess að gera betur grein fyrir tengingu á milli frásagna 

og hugtaka.  

3.1 Öráreitni 

Uppruna hugtaksins má rekja til rannsóknar sem kannaði birtingamynd kynþáttafordóma í 

fjölmiðlum (Wilson, 2017), í þeirri rannsókn útskýrði Chester Pierce að öráreitni mætti 

útskýra sem móðgandi verknað eða framkomu sem endurspeglaði kynþáttafordóma (Dover, 

2016). Merking hugtaksins átti þó eftir að víkka, en Derald W. Sue og David Sue útskýrðu og 

bættu við að öráreitni ætti sér stað í hefðbundum samskiptum þá oftast gagnvart 

minnihlutahópum, að henni væri beitt meðvitað og ómeðvitað, en að birtingamynd hennar 

gæti líka falist í ósögðum samskiptum. Öráreitni samsvarar þess vegna oft hugtökum sem 

tengja má við fordóma eða mismunun eins og ableisma, kynþáttafordóma (e. racism), 

kynjamisrétti (e. sexism) o.fl. (Wilson, 2017).  

Fáar greinar eru til meðal fræðasamfélagsins um öráreitni beintengda við fötlun (dæmi 

um slíkar greinar eru t.d. Embla Guðrúnar Ágústsdóttir o.fl., 2020; Keller og Galgay, 2010), en 

finna má fleiri greinar sem tengjast mismunun og persónulegri reynslu á blogg síðum o.fl. 

sem sýnir kannski aðgengisleysi að menntun en einnig stífar reglur innan fræðasamfélagsins 

um hvað teljist nægilega fræðilegt til að vísa í (Embla Guðrúnar Ágústsdóttir o.fl., 2020). 

Öráreitni verður að hálfgerðu mynstri í lífi þeirra sem upplifa hana. Henni er ekki heldur 

beitt einungis af einni eða tveimur manneskjum í lífi viðkomandi heldur af mörgum og þess 

vegna getur skaðinn af henni verið afar þungbær þar sem atvik koma upp aftur og aftur (Rini, 

2018). Þegar fólki er svo gert vart við að hafa beitt öráreitni á einhvern hátt, virðist sökin 

samt ekki lenda á þeim sem beitti henni, heldur eru notaðar afsakanir um að fyrirætlun hafi 

aldrei verið að særa viðkomandi og vegna þess sé hún þá afsökuð og er þá gerandinn á 

einhvern hátt laus allra mála (Wilson, 2017). Þetta kallast ógilding (e. micro-invalidation), þar 

sem dregið er úr tilfinningum viðkomandi sem lendir í öráreitni, en við það tvöfaldast áfallið, 

fyrst þegar einstaklingurinn lendir í öráreitni og seinna þegar viðkomandi segir frá reynslu 
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sinni en er ekki trúað, dregið er úr viðbrögðum hans eða afsakanir gerðar án viðurkenningar 

um ábyrgð á atvikinu (Embla Guðrúnar Ágústsdóttir o.fl., 2020).  

Í greininni: Öráreitni og ableismi: Félagsleg staða ungs fatlaðs fólks í almennu rými eftir 

Emblu Guðrúnar Ágústdóttur, Ástu Jóhannsdóttur og Freyju Haraldsdóttur (2020), gera þær 

grein fyrir mismunandi birtingamyndum öráreitni og bera þær niðurstöður saman við 

rannsóknarverkefnið LIFE-DCY1. Niðurstöður þeirra benda til þess að öráreitnin sem 

þátttakendur í verkefninu upplifðu endurspegli oft þá hugmynd að fatlað fólk sé kynlaust, 

ósjálfbjarga, því sé sýnd yfirlætisleg góðvild (e. patronization) og lendi oft í aðstæðum þar 

sem fólk beitir ófatlaða augnaráði (Embla Guðrúnar Ágústsdóttir o.fl., 2020). Hið ófatlaða 

augnaráð getur reynst afar skaðlegt og útilokandi vegna þess að fatlað fólk upplifir sig sem 

miðpunkt athyglinnar vegna störu ófatlaðs fólks sem getur valdið því að fólk loki sig af. 

Þátttakendur rannsóknarinnar tala um að fatlað fólk sé látið bera ábyrgð á erfiðum 

félagslegum aðstæðum og reyni þess vegna að draga sem mesta athygli frá fötlun sinni svo 

að hún verði ekki að truflun. Þetta augnaráð veldur því einnig að fatlaðir einstaklingar gætu 

þurft að sanna hlutverk sitt, t.d. sem starfsmaður búðar, meira en aðrir vegna þess að fólk 

áætlar að vegna fötlunar hans sé hann ekki í því hlutverki (Embla Guðrúnar Ágústsdóttir o.fl., 

2020). 

Hér eru nokkur dæmi úr hlaðvarpsþáttunum af öráreitni:  

Í hlaðvarpsþætti 1, „Má ég biðja fyrir þér“ segir Jóna Kristín Erlendsdóttir eftirfarandi:  

Ég var sem sagt að taka bensín og ég hérna alla vegana þurfti að taka bensín og hann sá 

sem sagt hjólastólinn við hliðina á mér eða aftur í eða eitthvað í bílnum alla vegana og 

hann alveg „ já hvað ertu i hjólastól“ og hann var sem sagt að hjálpa mér að taka bensín 

og hérna ég eitthvað „já“ og ég man ekki kannski hefur hann spurt mig hvað gerðist og 

eitthvað og svo sagði hann „má ég biðja fyrir þér“ og ég sagði „nei takk það er alveg 

óþarfi“ og hérna og hann eitthvað „jú“ vildi endilega fá að biðja fyrir mér og þú veist ég 

var búin að skrúfa rúðuna niður og hann lagði höndina á öxlina á mér og já sko ég man 

ekki alveg hvað hann sagði en ég held að hann hafi eitthvað minnst á að „reka einhvern 

djöful úr mér“ eða eða eitthvað hann bað Jesú Krist um að reka illa anda úr mér eða 

eitthvað. (Halla Björk Vigfúsdóttir, 2021a, 14:53). 

 

 

 

 

1 Sjá nánar á: https://lifsgaedarannsokn.is/ 
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Í hlaðvarpsþætti 2, „Ég elska þig fyrir að þora að öskra“ segir Bára Halldórsdóttir eftirfarandi:  

Mitt öráreiti byggist aðallega í því að reyna að útskýra fyrir fólki að ég sé í alvörunni veik, 

af því ég lít ekkert alltaf út fyrir það nema að þegar ég er í hjólastólnum og þú veist öll 

þessi litlu augnatillit, öll þessi litlu svona „bíddu ætli hún sé“ fólkið sem að labbar að 

bílnum mínum til þess að sjá hvort að ég sé með fatlaðra-merki. (Halla Björk Vigfúsdóttir, 

2021b, 43:04) 

Í hlaðvarpsþætti 3, „Ég er hérna manneskja, ekki bara hjólastóll“ segir Embla Guðrúnar 

Ágústsdóttir eftirfarandi:  

Ég var með Freyju eða eitthvað og hérna fólk var að koma eitthvað svona í hollum 

eitthvað, hún var að koma með töskurnar og eitthvað, þannig ég fór á undan og beið 

þarna hjá einhverju söludæmi og ég bara svona sat svona upp við vegginn í hjólastólnum 

og var með þú veist nammi og var að borða nammi og skoða símann minn og það komu 

svona 8 manns bara „are you okay, love“ (í. er allt í lagi, ástin) og ég bara þú veist það er 

fullt af fólki í kringum mig, líka að bíða af því þetta er lestarstöð og ég var þú veist svona 

mjög augljóslega að bíða þú veist með nammi og eitthvað ég var ekkert að líta í kringum 

mig eða leita að einhverjum eða þú veist ég veit það ekki dottin í gólfið eða eitthvað, ég 

bara sat þarna. (Halla Björk Vigfúsdóttir, 2021c, 44:50). 

Í hlaðvarpsþætti 3  „Ég er hérna manneskja, ekki bara hjólastóll“ segir Embla Guðrúnar 

Ágústsdóttir okkur frá öráreitni, en vegna víðtækrar kunnáttu hennar á efninu fylgir hennar 

útskýring með: 

Til að byrja á því að útskýra hugtakið að þá er í rauninni öráreitni hugtak til þess að lýsa 

svona fólki í jaðarsettri stöðu upplifir atvik, dags daglega í samskiptum við fólk sem að 

virðast oft smávægileg … samt ekki alltaf eins svona eitt og eitt atvik sem að já virðast 

stundum smávægileg, en svo þegar þú upplifir þetta kannski oft á dag eða oft í viku að þá 

verður þetta að einhverju svona þema í lífinu þínu og þá verður alvarleikinn miklu meiri 

heldur en kannski atvikið eitt og sér gefur tilefni til. (Halla Björk Vigfúsdóttir, 2021c, 

10:49). 

3.2 Ableismi  

Ableismi er hugtak sem á sér svipaðan grunn, en er þó ekki jafn alkunnugt, og hugtökin 

kynþáttafordómar (e. racism) og kynjamisrétti (e. sexism). Þessi seinni tvö hugtök eru notuð 

til þess að útskýra þá mismunun og fordóma sem fólk upplifir vegna húðlitar eða kyns. 

Ableismi svipar til þessa hugtaka á þann hátt að útskýra mismunun og fordóma, sem fatlað 

fólk upplifir vegna fötlunar sinnar (Campbell, 2009). Þetta hugtak lýsir því að samfélagið sé 

byggt og hannað eftir hentisemi ófatlaðs fólks sem gefur þau skilaboð að fatlað fólk sé ekki 

hluti af samfélaginu. Ófatlaði líkaminn er því tekinn sem staðall eða „norm“ sem að fólk eigi 
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ávallt að sækjast eftir, en þessi ranghugmynd veldur því að fötlun er talin neikvæð (Keller og 

Galgay, 2010).  

Campbell (2009) útskýrir að grunnhugmyndir ableisma fjalli um að lækna þurfi fötlun eða 

hreinlega útrýma henni. Ableisminn sem á sér stað í samfélaginu myndar ákveðið kerfi innan 

þess sem veldur því að jaðarsetning fatlaðs fólks stigmagnast, en í stað þess að skoðaðar séu 

raunverulegar rætur ableismans er einblínt á að vandamálið stafi af fötluninni sjálfri en ekki 

þeirri kerfisbundnu mismunun sem ableisminn veldur. Það mætti því segja að fatlað fólk 

verði fyrir röngum sakargiftum er kemur að rót vandans (Freyja Haraldsdóttir, 2017). Þessar 

hugmyndir ýja á að fatlað fólk er talið óæðra ófötluðu fólki og að vegna fötlunar er geta og 

hæfni einstaklings dregin í efa (Campbell, 2009). 

Birtingamyndir ableisma eru óteljandi en þrátt fyrir það geta þær verið illsjánalegar sem 

veldur því að erfitt getur verið að koma auga á þær, þess vegna getur líka verið einstaklega 

erfitt fyrir fatlað fólk að benda á ableisma þegar þannig atvik koma upp (Embla Guðrúnar 

Ágústsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2014). Birtingarmyndir ableisma geta verið eftirfarandi: 

byggingar hannaðar án aðgengis fyrir alla,  fatlað fólk sé álitið gallað eða ekki hæft til þess að 

vera hluti af samfélaginu, hæfni fatlaðs fólks dregin í efa, sýnileiki fatlað fólks í miðlum er 

virkilega takmarkaður eða fátíður svo fáein dæmi séu nefnd. Í hefðbundnum samskiptum er 

líka hægt að sjá endurspeglun ableisma, en dæmi um það er þegar fötlun og hugtök sem 

tengjast henni eru notuð sem neikvætt gildishlaðin lýsingarorð (Embla Guðrúnar Ágústsdóttir 

og Freyja Haraldsdóttir, 2014).  

Hér eru nokkur dæmi úr hlaðvarpsþáttunum af ableisma:  

Í hlaðvarpsþætti 1, „Má ég biðja fyrir þér“ segir Jóna Kristín Erlendsdóttir eftirfarandi:  

Ég held náttúrulega bara að kannski fyrst og fremst tók ég meira eftir hvað aðgengi er 

ábótavant á Íslandi, eiginlega sérstaklega á Íslandi, það kom mér svo lítið á óvart, af því 

ég hef alveg ferðast eftir að ég lenti í hjólastól til svona nokkurra landa og mér finnst 

aðgengi eiginlega síst á Íslandi. (Halla Björk Vigfúsdóttir, 2021a, 21:20). 

Í hlaðvarpsþætti 2, „Ég elska þig fyrir að þora að öskra“ segir Bára Halldórsdóttir eftirfarandi:  

Hvernig er talað um öryrkja og fatlaða alls staðar þar sem þú ert og hvernig þú veist 

maður er svona einmitt invalid (í. ógildur) maður er ekki gildur, það er ekkert eitthvað 

svona, það er eins og það sé engin meðvitund í samfélaginu um það að við settum upp 

samfélagssáttmála sem að innihélt að við ætluðum að sjá um þá sem að þú veist væru 

ekki hæfir til þess að sjá um sig að einhverju vissu marki. (Halla Björk Vigfúsdóttir, 2021b, 

45:46) 

Í hlaðvarpsþætti 3, „Ég er hérna manneskja, ekki bara hjólastóll“ segir Embla Guðrúnar 

Ágústsdóttir eftirfarandi:  
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Þú veist ég upplifi það alveg þannig að maður þarf algjörlega að gíra sig inn á eitthvað 

nýtt level (í. stig) þú veist af þolinmæði þegar að maður fer í flugvél, ég upplifi líka að þar 

er rosalega mikið talað yfir mig alveg svona bara mjög, ég er alltaf bara með svona ræðu 

þú veist ég er búin að ákveða hvað ég ætli að segja áður en ég mæti og ég segi alltaf það 

sama þú veist og þetta er svona „já góðan daginn, við erum að koma í þetta flug, ég er 

með hjólastól, ég hérna get gengið, ég tek hjólastólinn inn að vél“ og svo kemur bara og 

svo er horft á aðstoðarmanninn og „getur hún gengið“ „já hún getur gengið“ segi ég þú 

veist en það er yfirleitt alltaf spurt aftur þú veist „getur hún gengið“ og það er alltaf horft 

á hina sko þótt að ég sé sú sem er að checka(í. innrita) inn sko. (Halla Björk Vigfúsdóttir, 

2021c, 48:19). 

3.3 Samtvinnun hópa 

Samtvinnun hópa (e. intersectionality) er hugtak sem Kimberlé Crenshaw (1989) notaði fyrst, 

í greininni: Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of 

Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. Þetta hugtak notaði hún 

til þess að útskýra þá margþættu mismunun sem svartar konur verða fyrir, en það getur 

stafað af því að tilheyra mismunandi minnihlutahópum, eiga mismunandi bakgrunn og 

reynslu. Hún notaði gatnamót og götur til þess að útskýra nánar þessa margþættu 

mismunun, en hún túlkaði bílana á götunum sem mismunun og gatnamótin sem einstakling. 

Bílarnir á götu eitt tákna því mismunun sem einstaklingur verður fyrir vegna kyns, en bílar á 

götu tvö tákna mismunun sem einstaklingur verður fyrir vegna kynþáttar. Þegar einstaklingur 

lendir svo í mismunun eða árekstri á gatnamótunum getur það verið vegna kyns eða 

kynþáttar, eða bæði á sama tíma sem veldur margþættri mismunun (Crenshaw, 1989). 

Crenshaw (1991) tók þennan hóp sérstaklega fyrir vegna þess að baráttuhreyfingar litast 

oft af frásögnum og vandamálum sem allir innan þeirra geta tengt við, þ.e.a.s. femínismi af 

frásögnum hvítra kvenna eða barátta svarts fólks af frásögnum svarta karlmanna. Þetta 

útilokar svartar konur frá því að deila reynslu sinni af kynþáttafordómum innan femínismans 

og af fordómum vegna kyns innan baráttu við kynþáttamisrétti.  

Carbado og Crenshaw (2013) benda á að hugmyndarfræðin á bak við þetta hugtak sé til 

þess gerð að vera ávallt í þróun, með þessu eiga þau við að þrátt fyrir að hugtakið hafi byrjað 

sem útskýring á þeirri margþættu mismunun sem svartar konur verða fyrir þróast hugtakið í 

hvert skipti sem talað er um aðra hópa eða aðstæður. 

Mia Mingus (e.d.) skilgreinir sig sem kóreska konu, hinsegin, fatlaða og nefnir einnig að 

hún sé ættleidd af foreldrum sem eru ekki af sama uppruna og hún. Hún hefur tekið þetta 

hugtak og aðlagað að sinni reynslu sem hún deilir á bloggsíðu sinni.  
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Á ráðstefnu sem fagnaði kóresku hinsegin fólki talar Mia Mingus (2018a) um mikilvægi 

þess að hún fái að deila reynslu sinni sem hinsegin, kóresk, fötluð og ættleidd kona á 

ráðstefnu sem þessari. Hún talar um þetta vegna þess að þrátt fyrir að skilgreina sig sem 

kóreska hinsegin konu, virðast þau rými ekki alltaf tilbúin til þess að samþykkja hana sem 

hluta af þeim vegna samtvinnunar hennar við aðra hópa. Hún getur ekki talað um reynslu 

sína sem kóresk hinsegin kona án þess að koma inn á þá reynslu af því hvernig er að vera 

ættleidd, fötluð o.fl., þar sem þessir hópar eru allir hluti af lífi hennar (Mingus, 2018a). 

Á annarri ráðstefnu sem fjallaði um samtvinnun hópa við fötlun, talar hún um að rými 

þurfi að gera pláss fyrir þessar sögur, að frásögn reynslu eigi ekki að breytast einungis til þess 

að samsvara þeim félagsskap sem fólk er í, því reynsla og sögur af ableisma eiga einnig rétt á 

sér í rýmum femínista (Mingus, 2018b).  

Hér eru dæmi úr hlaðvarpsþáttunum af samtvinnun hópa: 

Í hlaðvarpsþætti 2, „Ég elska þig fyrir að þora að öskra“ segir Bára Halldórsdóttir eftirfarandi:  

Það er náttúrulega bara vitað mál og hefur verið það lengi að hvítur femínismi er t.d. 

gleymir ofboðslega oft hérna bæði fötluðum og erlendum konum og öllu þessu og hérna 

sem sagt ég einmitt, vinkona mín tvítaði um daginn eitthvað um þú veist það var verið að 

tala um bara „já við erum að halda upp á femínismann á Íslandi“ en alltaf þegar það 

gerist þá fæ ég smá svona í magann yfir þú veist en þær styðja mig ekki og ég fæ 

stundum þetta líka þú veist það er svona token (í. tákn til marks um eitthvað), 

ofboðslega nice og svo eru settar upp pælingar sem eru ekki inclusive (í. gilda ekki fyrir 

alla, útilokandi) (Halla Björk Vigfúsdóttir, 2021b, 27:02). 

Í hlaðvarpsþætti 3, „Ég er hérna manneskja, ekki bara hjólastóll“ segir Embla Guðrúnar 

Ágústsdóttir eftirfarandi:  

Það samt var svolítið þannig að það var bara þú veist femínismi snerist bara um hvítar 

ófatlaðar konur, um millistéttar konur þú veist og bara þegar ég var að byrja í femínisma 

og byrja í aktívisma, þú veist í kringum 2009, eitthvað svoleiðis, þá var bara þú veist allir 

viðburðir haldnir á óaðgengilegum stöðum, það var eiginlega bara… þú veist þótt að það 

væri einhver femíniskur viðburðir þá væri nefnilega bara bókað að það væri ekki 

aðgengi, þú veist og samtökin 78 voru óaðgengileg á þessum tíma, þú veist upp á annarri 

hæð eða þriðju hæð og þú veist í erfiðu húsnæði, þannig að það var ótrúlega erfitt að 

komast inn í hópinn og maður fann alveg að þú veist, út af því að ég fór þarna stundum 

þótt að það væri ekki aðgengi bara þú veist ég lét mig hafa það að fara upp stigann 

þarna, en maður samt fann það alveg að maður var ekki alveg hluti af hópnum og það að 

fara ræða einhver aðgengismál, það bara þótti ekki (…) þú veist, það þótti ekki feminískt 

vandamál, það var bara svona fötlunar vandamál. (Halla Björk Vigfúsdóttir, 2021c, 

06:05). 
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3.4 Birtingarmynd fatlaðs fólks í sjónvarps- og kvikmyndaefni 

Dominic Evans (2016) talar um í bloggi sínu að kvikmyndaframleiðendur virðist fastir í þeirri 

gömlu tuggu að kvikmyndir sem innihalda fatlaða karaktera, sýni að betra sé að vera dauður 

heldur en að vera fatlaður. Hann talar um að kvikmyndaframleiðendur missi af tækifærinu á 

að útskýra stærra samhengið er kemur að þessum tilfinningum og velji frekar söguþráð sem 

á að vekja ófatlaða áhorfendur til meðaumkunar. Dominic (2016) tekur dæmi um kvikmyndir 

sem sýna þessa tuggu, en talar m.a. um kvikmyndina Me before you. Þar talar hann um að 

aðalkarlmanns karakterinn virðist vera einhvers konar söguþráðarbeita (e. plot device) en 

þrátt fyrir að verða hamingjusamur er líður á myndina ákveður hann samt að lífið sé ekki 

þess virði í hjólastól. Dominic Evans (2016) segir í hreinskilni frá því hversu þreytandi það er 

að sjá fatlað fólk í kvikmyndum skrifað af ófötluðu fólki og án innkomu eða hugmynda fatlaðs 

fólks. Þessar sögur segir hann hafa skaðleg áhrif á samfélagið, þá sérstaklega á þá áhorfendur 

sem hafa engin tengsl við fatlað fólk, þar sem það býr til þessa brengluðu hugmynd um 

hvernig fatlað fólk er og án nokkurrar vitneskju um líf fatlaðs fólks er hætta á að þeir áætli að 

þetta sé raunveruleiki þeirra (Evans, 2016). 

Þegar kvikmyndir sýna fatlaða karaktera virðist karakterinn oft byggjast á staðalímyndum 

um fatlað fólk, en hún endurspeglar oft barnvæðingu. Vöntun virðist vera á að sýna 

fjölbreytni og hefðbundinn raunveruleika fatlaðs fólks, en söguþræðir virðast oft einblína á 

að karakterar sigrist á fötlun sinni (Dahl, 1993).  

Carrie Sandahl (2019) útskýrir fyrir nemendum sínum að kvikmyndir sem fjalla um fatlað 

fólk eða hafa fatlaða karaktera eiga flestar hið sama markmið. Markmiðið er ávallt það að 

vekja aðra ófatlaða áhorfendur eða ófatlaða karaktera í kvikmyndinni til umhugsunar um 

hvernig þau gætu bætt líf sitt eða hvernig þau eigi að vera þakklát fyrir að vera ófötluð. 

Hér er dæmi úr hlaðvarpsþáttunum af birtingarmynd fatlaðs fólks í sjónvarpsefni: 

Í hlaðvarpsþætti 1, „Má ég biðja fyrir þér“ segir Jóna Kristín Erlendsdóttir eftirfarandi:  

Ég man einmitt eftir því þegar ég lenti í hjólastól og ég var mjög svona … ég veit ekki 

hvað ég á að segja, svona hugsjónamanneskja og er það alveg að mörgu leyti ennþá en 

ég man ég hugsaði „en það þurfti ekki að kenna mér neitt“ ég var ánægð með lífið og ég 

var þakklát fyrir lífið eins og það var svona eins og eitthvað almætti eða eitthvað væri 

bara að setja mig í hjólastól af því ég þurfti að læra eitthvað svona eins og Skröggur í 

jólasögunni, en í dag er ég meira bara svona lífið er kaos og hlutir gerast bara fyrir mann 

og stundum er maður bara ógeðslega óheppin en bara að læra að lifa með því og þannig 

ég held að það sé alveg oft þannig í kvikmyndum það er svona já ég var ógeðslega 

leiðinlegur og svo lenti ég í hjólastól og fattaði hvað lífið er frábært. (Halla Björk 

Vigfúsdóttir, 2021a, 28:10). 
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Lokaorð og lærdómur 

Í heildina litið er ég afar stolt af þessu verkefni sem ég er nú að skila af mér. Í samhengi við 

þetta verkefni finnst mér þó skrýtið að nota orðin „ég“ eða „mitt“ þar sem að innihald þessa 

verkefnis er í raun í eigu Jónu Kristínar Erlendsdóttur, Báru Halldórsdóttur og Emblu 

Guðrúnar Ágústsdóttur. Þetta verkefni væri ekki til án þeirra frásagna og þess vegna þakka 

ég þeim af alhug fyrir samstarfið.  

Uppruni þessa verkefnis kom af þreytu við að heyra sögur fatlaðs fólks endursagðar af 

ófötluðu fólki og vildi ég þess vegna byggja rými fyrir þessar raddir til að heyrast. Ég tel að 

það hafi tekist en á leið minni frá byrjunarpunkti til endapunkts hef ég hlotið mikla reynslu. 

Í byrjun þessa verkefnis hafði ég litla reynslu af hljóðvinnslu, en það er eiginleiki sem mig 

langar til þess að rækta betur. Mikilvægasti hluti þessarar vinnu er þó frásagnir þessara 

þriggja kvenna. Ég lærði margt á því að hlusta á þær segja frá sinni reynslu, en listinn sem ég 

gæti talið upp er nánast endalaus. Þennan lista geymi ég þó fyrir mig, vegna þess að það væri 

hræsni af mér að tala um þreytu mína á því þegar sögur fatlaðs fólks eru endursagðar af 

ófötluðu fólki en falla svo í þá gryfju sjálf. Af frásögnum þessara þriggja kvenna eru þó 

augljós þemu sem endurspegla öráreitni, ableisma og margþætta mismunun, en tímabært er 

að við sem samfélag hlustum á raddir fatlaðs fólk og lítum í eigin barm.  

Ég vil þess vegna hvetja lesendur þessarar skýrslu á að hlusta á hlaðvarpsþættina og 

heyra af þessum sögum frá frumheimildunum sjálfum, en hægt er að hlusta á þá á 

eftirfarandi hlekk: https://eftirstorminnlifiraldanafram.podbean.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://eftirstorminnlifiraldanafram.podbean.com/
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