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Ágrip 

Staðalímyndir, fordómar og öráreitni eru hugtök sem lært er um í þroskaþjálfanámi og 

hugtök sem fatlaðir einstaklingar upplifa frá samfélaginu, hvort sem þeim er beitt meðvitað 

eða ómeðvitað. Markmið ritgerðarinnar er að sjá hvaða skilning fólk hefur á hugtökunum og 

hvernig hugtökin birtast í daglegu lífi fatlaðs fólks. Leitast verður eftir svörum við 

rannsóknarspurningunni: Eru samfélagsleg viðhorf til fatlaðs fólks enn undir áhrifum af 

læknisfræðilega sjónarhorninu? Aðferðafræði eigindlega rannsókna var notuð og var notast 

við spurningarkönnun á netinu. Niðurstöður gefa í skyn að samfélagsleg viðhorf til fatlaðs 

fólks séu enn gamaldags og í anda læknisfræðilegra sjónarhornsins, að staðalímyndir og 

fordómar byggi á að fatlað fólk geti ekki gert neitt sjálft og að öráreitni sé stanslaus í garð 

fatlaðs fólks. 
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Formáli 

Þetta verkefni kom upp sem hugmynd eftir að hafa hjálpað yngri frænku minni með 

skólaverkefni sitt um einstaklinga með Downs-heilkenni. Eftir samræður við frænku mína 

fann ég hvað vantaði mikla fræðslu um fatlað fólk, en til að finna út á hvaða leiti fræðslu 

vantar ákvað ég að leita út í samfélagið og sjá hvar væri helst að finna þekkingarleysi.  

Ég vil þakka fjölskyldu minni fyrir að sýna mér einstaklega mikla þolinmæði meðan ég vann 

verkefnið mitt, en sérstaklega vil ég þakka móður minni og systur minni sem hjálpuðu mér að 

fá hugmyndir um hvernig ég gæti leitað í samfélagið og gert spurningarkönnun.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og 

miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Notkun mín á heimildum er í samræmi við 4. mgr. 

54. gr. Reglna fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009. 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, 7. janúar 2022 

 

Sigfríður Aldís Ingvarsdóttir 

https://www.hi.is/node/300103
https://www.hi.is/node/300103
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1 Inngangur  

Staðalímyndir og fordómar eru hugtök sem fatlað fólk upplifir í daglegu lífi. Þessi hugtök geta 

haft hamlandi áhrif á líferni fólks og að vissu marki stöðvað þátttöku í samfélaginu. Árið 2021 

eru umræður samfélagsins enn litaðar af staðalímyndum og fordómum gegn fötluðu fólki. Í 

8. grein Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007) kemur fram að 

aðildarríki að samningnum skuldbindi sig til að samþykkja ráðstafanir til að vinna á móti 

staðalímyndum, fordómum og öðrum skaðlegum venjum sem tengjast fötluðu fólki. Í 12. 

grein er komið inn á réttarstöðu fatlaðs fólks til jafns við aðra og að aðildarríki skuli 

viðurkenna að fatlað fólk njóti gerhæfis til til jafns við aðra á öllum sviðum samfélagsins.   

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks var undirritaður árið 2007 

og fullgildur árið 2016 (Dómsmálaráðuneytið, e.d.). Samningurinn er gerður til þess að 

tryggja full og jöfn mannréttindi og grundvallarfrelsi fyrir fatlað fólk til jafns við aðra í 

samfélaginu. Bann við hvers kyns mismunun á grundvelli fötlunar, full og virk þátttaka í 

samfélaginu, jöfn tækifæri og aðgengi eru nokkrar af meginreglum samningsins 

(Dómsmálaráðuneytið, e.d.). 

Heiti verkefnisins er bein tilvitnun sem kom fram í svörum frá einum viðmælanda við 

spurningunni: Hefur þú tekið eftir fordómum í garð fjölskyldumeðlims eða einstaklings sem 

þú vinnur með? En viðmælandi lýsti atviki þar sem hann var spurður: Hvernig dettur þér í 

hug að vera með „svona“ einstakling í sundi?  

Í upphafi var markmið verkefnisins að fá hugmynd um hvaða skilning fólk hefur á 

hugtökunum staðalímyndir, fordómar og öráreitni og hvernig hugtökin birtast í daglegu lífi 

fatlaðs fólks. Eftir að hafa heyrt sögu frá móður minni um það að hún hafir verið að labba um 

Laugarveginn, fyrir 30 árum, með systur sinni sem var fötluð og hún hafi fengið spurninguna 

„Hvernig dettur þér í hug að vera með „svona“ einstakling á Laugarveginum?“ ákvað ég að 

leitast eftir því hvort samfélagsleg viðhorf til fatlaðs fólks séu enn undir áhrifum af 

læknisfræðilega sjónarhorninu. Verkefninu er skipt upp í nokkra hluta þar sem farið verður 

yfir fræðilega sjónarhornið á fötlun, skoðað verður bæði læknisfræðilega sjónarhornið og 

félagslega sjónarhornið, gerð verður grein fyrir hugtökunum sem notast er við í könnuninni 

og að lokum verður farið yfir niðurstöður könnunarinnar. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Mismunandi hugmyndir og sjónarhorn hafa verið ríkjandi um fatlað fólk í gegnum tíðina. 

Sjónarhornin sem verða tekin fyrir í þessum kafla eru læknisfræðilega sjónarhornið á fötlun 

og félagsleg sjónarhorn á fötlun. Læknisfræðilega sjónarhornið sýnir fatlaðan einstakling sem 

byrði á fólk í þeirra lífi og fórnarlömb í sínu eigin lífi, meðan félagslega sjónarhornið kemur 

inn á að hindranir sem samfélagið setur upp sé ástæða fötlunar en ekki skerðingin sem 

einstaklingurinn hefur. Undir félagslega sjónhorninu verður einnig gert grein fyrir Breska 

félagslega líkaninu og Norræna tengslasjónarhorninu. 

2.1 Læknisfræðilega sjónarhornið  

Á 20. öldinni var læknisfræðilega sjónarhornið á fötlun alls ríkjandi í vestrænni menningu, en 

núlifandi hugmyndir um fötlun eru talin eiga upptök sín þaðan. Sjónarhornið má rekja til 

félagsfræðingsins Talcott Parsons (1951), en þó hann skrifaði um sjúkdóma og 

sjúkdómstengda hegðun hélt hann því fram að fötlun væri andstæða við það að vera 

eðlilegur. Hann taldi fötlun vera uppspretta alls erfiðis í lífi fatlaðs fólks og að hún væri 

persónulegur harmleikur þeirra. Læknisfræðilega sjónarhornið tekur því mið að því að 

fatlaðir einstaklingar séu hálfgerð fórnarlömb sem eru háð aðstoð annarra fyrir umönnun, 

lækningu og meðferðum. Þar sem að fötlunin er talið vera orsök alls erfiðis í lífi einstaklings, 

er ekki gefin gaumur í að skoða áhrifin við hindranir sem eru í umhverfi einstaklingsins 

(Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Læknisfræðilega sjónarhornið vakti reiði og var gagnrýnt af fötluðu fólki, sem barðist 

gegn útskúfuninni og fyrir því að hafa rétt að samfélaginu til jafns við annað fólk. Út frá 

þessari baráttu fatlaðs fólks kom andsvar við læknisfræðilegu sjónarhorni á fötlun sem 

einblíndi á að uppruni erfiðis í lífi fatlaðs fólks væri ekki fötlunin sjálf heldur hindranir innan 

samfélagsins og skortur á skilningi, þetta andsvar var félagslega sjónarhornið (Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2017). 

2.2 Félagsleg sjónarhorn 

Skilgreining á félagslega sjónarhorninu felur í sér að skerðing sé ekki ástæða fötlunar, heldur 

hindranir sem samfélagið setur upp. Í kringum árið 1970 fór af stað baráttuhreyfing meðal 

fatlaðs fólks til þess að mótmæla þeim hugmyndum sem sprottnar voru uppúr 

læknisfræðilega sjónarhorninnu. Þegar fatlað fólk innan baráttunnar deildu sinni reynslu var 

greinilegt að hindranir sem þau urðu fyrir voru ekki vegna fötlunar heldur vegna hindrana 

sem samfélagið hafði skapað. Samfélagslegar hindranir eru margþættar en geta m.a. verið 

aðgengi að byggingum, neikvæð viðhorf og fordómar. Allt eru þetta hindranir sem takmarka 
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athafnir og líf einstaklinga með skerðingar (Rannveig Traustadóttir, 2003; Vilborg 

Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir, 2010).  

2.2.1 Breska félagslega líkanið 

Breska félagslega líkanið má rekja til baráttusamtaka fatlaðs fólks í Bretlandi, en samtökin 

heita Union of the Physically Impaired Against Segregation. Árið 1976 gáfu þessi samtök frá 

sér yfirlýsingu þar sem hugmyndum læknisfræðilega sjónarhornsins var hafnað og bent á að 

útskúfun og hönnun samfélagsins væri orsök fötlunar (Rannveig Traustadóttir, 2006). Breska 

félagslega líkanið gerir grein fyrir því að samfélagið sé hannað eftir þörfum ófatlaðs fólks og 

sé þess vegna mörgu fötluðu fólki óaðgengilegt (Aðalbjörg Traustadóttir, 2018), en í 

yfirlýsingunni er skýrt tekið fram að fötlun sé á ábyrgð samfélagsins þar sem að hönnun þess 

geri ekki ráð fyrir margbreytileikanum (Rannveig Trautadóttir, 2006). 

Þessi nýi skilningur á fötlun var frelsandi fyrir fatlað fólk, að viðurkennt væri að orsök 

hindrana væri félagslegt fyrirbæri og ábyrgð fatlaðs fólks færð á samfélagið frá 

einstaklingnum. Þessi skilgreining var því sem ferskur andvari (e. a breath of fresh air) fyrir 

fatlað fólk sem hafði upplifað með fyrri skilgreiningu að skerðing þeirra væri vandamálið eitt 

og sér. Þegar þessu sjónarhorni var beitt var augljóst að samfélagslegar hindranir fatlaðs 

fólks voru margfalt fleiri, en það var sem dæmi aðgengi að menntun, atvinnu, samgöngum, 

heilbrigðisþjónustu og húsnæðismálum (Rannveig Trautadóttir, 2003). 

Þessi skilgreining er þó ekki hafin gagnrýni, en helsta gagnrýnin er sú að 

hugmyndafræðin horfi framhjá því að skerðing eigi sinn þátt í fötlun og að með því að horfa 

bara á samfélagslegar hindranir missi skerðingin vægi sitt þegar kemur að fræðilegri 

umfjöllun (Aðalbjörg Traustadóttir, 2018). Önnur gagnrýni er að Breska líkanið sniðgangi 

ákveðna hópa og hagsmuni þeirra. Þessir hópar eru helst einstaklingar með þroskahömlun, 

geðræn vandamál og heyrnaskerðingar. Rannveig Traustadóttir, 2003). 

2.2.2 Norræna tengslasjónarhornið 

Norræna tengslasjónarhornið byrjaði að koma fram eftir árið 1960, en íslensk skilgreining á 

hugtakinu fötlun byggir á norrænum hugtökum. Fyrir árið 1960 var ekkert algilt hugtak notað 

yfir hóp fatlaðs fólks, heldur voru einstaklingar skilgreindir eftir skerðingum þeirra. Hugtakið 

„fötlun“ var fyrst kynnt í Noregi en markmið þess var ekki að útrýma hugmyndum um 

læknisfræðilegan skilning, heldur að finna hugtak sem væri algilt yfir alla í hópi fatlaðra 

einstaklinga, án þess að það hefði neikvæða merkingu. Þetta nýja hugtak dró fram mikilvægi 

þess að fatlað fólk ætti ekki að þurfa að aðlagast samfélaginu heldur að samfélagið ætti að 

aðlaga sig að þeim (Rannveig Traustadóttir, 2003).  
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Talað hefur verið um að sjónarhorninu megi skipta niður í þrjá meginþætti. Fyrsti 

þátturinn gerir grein fyrir að fötlun sé misræmi eða gap á milli einstaklingsins og 

umhverfisins. Gapið er útskýrt sem umhverfis hindranir sem samfélagið býr til, þar sem að 

það gerir ekki ráð fyrir því að fólk sé margbreytilegt og að samfélagið sé hannað eftir þörfum 

ófatlaðs fólks. Annar þáttur gerir grein fyrir að fötlun sé aðstæðubundin, með þessu er meint 

að skerðing leiðir til eða leiðir ekki til fötlunar eftir því hvaða aðstæðum einstaklingur er í. 

Samkvæmt þessum þætti er til að mynda einstaklingur með sjónskerðingu ekki fatlaður 

þegar að hann talar í símann, einstaklingur með heyrnaskerðingu ekki fatlaður ef hann hefur 

táknmálstúlk o.m.fl. Þriðji þáttur gerir grein fyrir að fötlun sé afstæð, með þessu er verið að 

benda á að skilgreiningar á hvað fötlun eða skerðing er sé tengd menningu, þróun og 

félagslegum ákvörðunum. Í gegnum 20. öldina hefur skilgreining á þroskahömlun oft verið 

miðuð við greindarvísitölu, mörk þroskahömlunar spanna í kringum 50 til 85 stig, en vegna 

sveigjanleika markanna er stærð hóps mismunandi eftir því hvar þjóðir setja mörkin 

(Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Þrátt fyrir gagnrýni einstaklinga sem komið hafa að málefnum fatlaðs fólks á Íslandi er 

læknisfræðilegi skilningurinn ennþá ríkjandi hér á landi. Félagslegi skilningurinn á fötlun 

hefur ekki borist hingað til landsins nema að takmörkuðu leiti (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

2.3 Hugtökin 

Í þessum kafla verður farið yfir hugtökin sem spurt var út í, í könnuninni sem gerð var fyrir 

þetta verkefni. Markmið verkefnisins var að fá hugmynd um hvaða skilning fólk hefur á  

hugtökunum staðalímyndir, fordómar/ableismi og öráreitni. Ákveðið var að taka fyrir þessi 

hugtök, því þau eru mikið notuð í þroskaþjálfafræðum og vildi rannsakandi sjá hversu þekkt 

þau væru í samfélaginu. 

2.3.1 Staðalímyndir 

Samkvæmt Íslenskri nútímamálsorðabók þýðir orðið staðalímynd: stöðluð eða fyrirfram gefin 

mynd af einhverju, einkum manneskju (e.d.).  Staðalímynd er skoðun um hóp af fólki og er 

oft á neikvæðan máta. Staðalímyndir geta verið byggðar á fordómum en einnig af 

samskiptum við manneskju úr hóp og skoðun á öllum hópnum byggist á þeim samskiptum. 

Staðalímyndir koma einnig fram í bíómyndum, sjónvarpsþáttum, bókum og fleira þar sem 

hópar hafa fastmótaða ímynd (Unicef, 2007). Staðalímyndir eru hefð frá gömlum tímum og 

eru nánast óhjákvæmilegar í bókmenntum og mannlegri hugsun en eru að sumu leyti rökrétt 

afleiðing af hugsun sem manneskjan notar til að skilja heiminn (Ármann Jakobsson og Hanna 

Björg Sigurjónsdóttir, 2007).  
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Staðalímyndir hafa mikil áhrif því þau stýra að miklu leyti hvert viðhorfið er til 

einstaklinga og framkomu við það. Neikvæð viðhorf sem eru sprottin af menningarlegum 

staðalímyndum geta við lífseig, sérstaklega þegar þau eiga að vera til afþreyingar. Gamlar 

staðalímyndir um fatlað fólk eru einfaldaðar og óraunverulegar og hafa ýtt undir neikvæð 

viðhorf og magnað fordóma gagnvart fötluðu fólki og aðstæðum þess (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir o.fl., 2013). 

Neikvæð viðhorf til fatlaðra einstaklinga byggja á fornum grunni sem kemur fram í 

menningu og listum en undanfarin 30 ár hafa fræðimenn skoðað hvaða neikvæðu 

staðalímyndir af fötluðu fólki hafa komið fram í fjöldamenningu. Fötlun er oft tengd við 

afbrigðileika og illmennsku og eru fáfræði, fordómar og hræðsla almennings notuð til að 

fanga athygli áhorfenda og ná fram sérstökum tilfinningum og viðbrögðum, þá sér í lagi 

vorkunn og aðdáun. Staðalímyndir fatlaðs fólks í kvikmyndum snúast því meira um 

tilfinningar ófatlaðra einstaklinga en fötlunina sjálfa. Með þessu skapast því hætta á að 

staðalímyndirnar haldi ekki bara við fordómum samfélagsins, heldur auki þær og staðfesti 

ímyndirnar í hugum ófatlaðs fólks (Ármann Jakobsson og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2007).  

Bíómyndin Rainman kom út árið 1988 (Grey, 2020). Aðalkarakterinn í bíómyndinni heitir 

Raymond og snýst myndin um hvernig hann upplifir lífið og umhverfið í kringum sig en hann 

er með einhverfu. Þó skilgreining á hugtakinu einhverfa hafi breyst með tímanum virðist sem 

samfélagið notist ennþá við kvikmyndina sem skilgreiningu á einstaklingum með einhverfu. 

Ástæðan fyrir því að þessi skilgreining er vandamál, er að hún gefur í skyn að einstaklingar 

með einhverfu séu með einhverskonar snilligáfur. Bíómyndin sjálf er þó ekki vandamálið, 

heldur hvernig hún sýnir einstakling með einhverfu og að sú sýn haldist ennþá í dag.  

Dominick Evans (2016) kemur inn á það í bloggi sínu að bíómyndir sýni frekar þá ímynd 

að það sé betra að deyja en að vera fatlaður, hann fjallar sérstaklega um mynd sem heitir 

The Sea inside, en í stað þess að sýna daglegt líf fatlaðs einstakling og þá ímynd sem 

samfélagið hefur á fatlað fólk, sýnir bíómyndin ímyndina um að ófatlaður einstaklingur 

vorkenni fötluðum einstaklingum og styðji þá ákvörðun að fatlaði einstaklingurinn endi líf sitt 

fremur en að lifa með fötlun. Einnig talar Evans um það að einstaklingar leita í bíómyndir og 

þáttaraðir til að læra það sem við þekkjum ekki, eins og fatlanir, en þrátt fyrir baráttur 

fatlaðra einstaklinga er ennþá stór hluti samfélagsins fast í þeirra staðalímynd að fatlaður 

einstaklingur eigi það erfitt í lífinu að auðveldara sé að deyja en að lifa með fötlunina. 

Stór ástæða fyrir því að kvikmyndir sýni ennþá þessa hlið á fötlun er að fatlaðir 

einstaklingar fá ekki að vera partur af ferlinu. Hvorki þegar kemur að handritaskrifum né leik. 

Meðan fatlaðir einstaklingar eru ennþá útilokaðir frá bíómynda og þáttagerðum, verður 

staðalímyndin ennþá sú hversu erfitt það sé að lifa sem fatlaður einstaklingur. Í staðinn væri 
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hægt að nýta rýmið til að sýna að líf fatlaðs fólks sé jafn mikils virði í samfélaginu og annarra 

einstaklinga (Evans, 2016). 

2.3.2 Fordómar/ableismi 

Fordómar eru fyrirfram ákveðnar skoðanir á hópa eða meðlimi innan hóps samfélagins, 

byggt á neikvæðum skoðunum. Skoðanir myndast út frá þáttum sem leiða til misréttis, þar 

með talið kyna, fötlunar, trúarbragða, húðlitar og fleira. Skoðanirnar byggjast oft á skilnings- 

eða þekkingarleysi (Brandt og Crawford, 2020).  

Fordómar gagnvart fötluðum einstaklingum geta verið ruglingslegir þar sem þeir eru 

oftast duldir fremur en að vera augljósir, þar sem félagsleg viðmið eru þannig að hjálpa eigi 

þeim sem eru í minnihlutastöðu. Einstaklingar sem eru fullir af fordómum myndu fá á sig 

slæma ímynd ef fordómarnir væru sýnilegir. Fatlaðir einstaklingar upplifa hinsvegar fordóma 

bæði einstaklingsbundið og frá kerfinu sjálfu, hvort sem það kemur frá heilbrigðiskerfinu, 

skólakerfinu eða félagslegu kerfi (Friedman, 2018).  

Hugtakið ableismi hefur verið notað meira undanfarið, þá sérstaklega í fötlunarfræði og 

meðal fatlaðs baráttufólks, en hugtakið hefur verið skilgreint sem kerfisbundnir fordómar og 

misrétti gagnvart fötluðu fólki. Ableisma er lýst sem hugmyndafræðilegu kerfi sem gengur út 

á að tiltekin líkamsbygging og sjálfsmynd sé eðlileg og skilyrði til að teljast sem manneskja, 

með því séu aðrar útfærslur af líkamsbyggingu ógn við mennsku. Með hugtakinu ableismi 

hefur verið reynt að útskýra stöðu fatlaðs fólks í samfélaginu og misréttinu sem það verður 

fyrir í daglegu lífi. Þó er mikilvægt að skilja það að ableismi er ekki eitt sérstakt viðhorf heldur 

hugmyndafræðilegt kerfi sem hefur svo áhrif á samfélagsleg gildi og viðhorf. Það viðheldur 

þeim hugmyndum að fötlun sé neikvæð og til að fatlað fólk fái að njóta sömu virðingar í 

samfélaginu þurfi það að losna við skerðingarnar sínar. Það er einnig mikilvægt að átta sig á 

því að ableismi þjónar valdameiri hópum í samfélaginu, líkt og sexismi, og er hagstæður fyrir 

þá hópa (Embla Guðrúnar Ágústsdóttir o.fl., 2020).  

2.3.3 Öráreitni 

Uppruna hugtaksins öráreitni má finna í rannsókn Chester M. Pierce þar sem hann var að 

rannsaka kynþáttafordóma í fjölmiðlum (Wilson, 2017). Derald W. Sue og David Sue víkkuðu 

seinna skilgreiningu hugtaksins og bættu við að öráreitni væru algeng í daglegum 

samskiptum sem niðurlægjandi athugasemdir til minnihlutahópa. Þau geta verið annaðhvort 

meðvituð eða ómeðvituð orð og setningar, en einnig getur öráreitni komið fram án þess að 

orð séu sögð, þá með hundsun (Wilson, 2017). Öráreitni er birtingarmynd ableisma og getur 

haft neikvæð áhrif á þann sem verður fyrir því. Öráreitni er dulin mismunun eða fordómar 

sem beinast helst að minnihluta hópum, þó atvikin virðist smávægileg hvert og eitt, geta 
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áhrif og afleiðingar þeirra verið mikil þegar einstaklingar upplifa slík þau oft á dag (Embla 

Guðrúnar Ágústsdóttir o.fl., 2020). 

Ofbeldi, kúgun og mismunun á sér langa sögu þegar kemur að fötluðu fólki, sem og 

öðrum minnihluta hópum. Sumir telja að mismunun gegn fötluðu fólki hafi aukist, sem hafi 

haft líkamlegan og andlegan skaða í för með sér. Neikvæð viðhorf gegn fötluðu fólki eru enn 

til, en eru mun lúmskari og leynilegri en áður fyrr og oft á tíðum án þess að gerandinn geri 

sér grein fyrir því. Sá sem beitir öráreitni telur sig mögulega vera að hjálpa fatlaða 

einstaklingnum án þess að gera sér grein fyrir því að hjálpin geri lítið úr getur einstaklingsins 

(Keller og Galgay, 2010).  

Fáar erlendar rannsóknir hafa fjallað um öráreitni gagnvart fötluðu fólki, en rannsóknir 

og fræðileg skrif hafa sýnt það að fatlað fólk upplifir að komið sé fram við það á sérstakan 

hátt sökum fötlunar þess, þó einkum af ófötluðu fólki (Embla Guðrúnar Ágústsdóttir o.fl., 

2020). Margt fatlað fólk stendur frammi fyrir fíngerðri mismunun, þar sem hugmynd um að 

hæfni einstaklings ráðist af fötlun einstakling eða að fatlað fólk yfir höfuð séu óæðri ófötluðu 

fólki (Friedman, 2018). Einstaklingar sem upplifa öráreitni eiga það til að segja ekki frá þar 

sem því fylgir gjarnan því sem kallað er ógilding (e. micro-invalidation), en þá er upplifun 

þolanda rengd og sá sem beitir öráreitni lítur á samskipti sín sem saklaus og skilur ekki 

hvernig þau hafa neikvæð áhrif á þolandann (Wilson, 2017).   
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3 Aðferðir og gögn 

Í þessum kafla verður farið yfir aðferðafræðina sem notuð var við framkvæmd 

rannsóknarinnar. Gert verður grein fyrir því hvernig framkvæmd spurningarkönnunarinnar 

fór fram og farið yfir þátttakendur hennar. Einnig verður farið yfir greiningu gagna og 

siðferðilega þætti þegar kemur að rannsóknum. 

3.1 Eigindleg aðferðafræði 

Eigindleg aðferðafræði er notuð þegar leitast er eftir dýpri skilningi þátttakenda og upplifun 

frá þeirra sjónarhorni en megindleg aðferðafræði er nýtt þegar leitast er eftir tölulegum 

upplýsingum og gögnum (Seale, 2017). Eigindleg aðferðafræði er talin nýtast vel til 

rannsókna þar sem úrtak er lítið, þar sem leitast er eftir reynslu og upplifun einstaklinga af 

rannsóknarefninu og því mikið að vinna úr. Takmörk eigindlegra rannsókna eru að ekki er 

hægt að alhæfa út frá niðurstöðum og því eru niðurstöður aldrei endanlegar (Seale, 2017).  

Mismunandi leiðir eru innan eigindlegrar aðferðafræði til að gera rannsóknir og ein 

þeirra er spurningakönnun, en notast var við þá leið í þessari rannsókn. Spurningakönnunin 

var með fáum valmöguleika spurningum og mörgum opnum spurningum, þar sem krafist var 

skriflegs svars frá þátttakendum. Með spurningakönnun hefur rannsakandi stjórn yfir því 

hvernig spurningar eru orðaðar og í hvaða röð spurningarnar koma. Með spurningakönnun 

er leitast eftir að hafa spurningar staðlaðar (e. standardise), en það þýðir að hver þátttakandi 

er spurður á sama hátt (Seale, 2017).  

Því fylgja bæði kostir og gallar að gera rannsókn með spurningakönnun á netinu en kostir 

þess er að þau taka ekki of langan tíma eins er kostnaður rannsakanda í lágmarki. Einnig 

getur rannsakandi leitað til stærri hópa með því að dreifa könnuninni á marga staði. Aftur á 

móti getur rannsakandi ekki séð viðbrögð þátttakanda við spurningum og geta þátttakendur 

ekki fengið upplýsingar frá rannsakanda ef spurningar eru óskiljanlegar. Þar að auki hafa ekki 

allir einstaklingar aðgang að interneti eða tölvu og því er úrtakið aldrei fullkomið (Seale, 

2017). 

3.2 Framkvæmd spurningakönnunar 

Við uppsetningu könnunarinnar var notast við vefsíðuna SurveyMonkey (SurveyMonkey, 

1999-2021) sem er aðgengileg án þess að greiða þurfi sérstaklega fyrir aðgang og þægileg í 

notkun, bæði fyrir rannsakanda og þátttakendur. Könnunin var auglýst á persónulegum 

Facebook-aðgangi rannsakanda þar sem vinir og vandamenn voru beðnir um að deila henni 

áfram. Reyndist þessi aðferð farsæl er kom að fjölda svara. Einnig var könnunin auglýst á 

Facebook síðu sem er fyrir einstaklinga með einhverfu, en það var gert til að fá fleiri svör frá 
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fötluðum einstaklingum og betri sýn á birtingarmynd hugtakanna í daglegu lífi þeirra. 

Könnunin var aðgengileg á vefsíðunni í mánuð og var tíðni svara mjög regluleg yfir þetta 

tímabil.  

Gerð var almenn kynning á verkefninu og nefnt að könnunin væri nafnlaus og ekki væri 

hægt að rekja svö til einstaklinga. Einnig var farið yfir að könnunin væri partur af lokaverkefni 

og hver tímamörkin væru (sjá viðauka 1). 

Spurningarnar voru hannaðar með það í huga að fólk svaraði út frá því hvaða hóp þau 

skilgreindu sig í, en hóparnir voru: fatlaðir einstaklingar, aðstandendur eða starfsfólk og 

einstaklingum sem eru ekki í nákynnum við fatlað fólk. Fyrstu spurningarnar voru um kyn, 

aldur og skilgreiningu á hóp, einnig var spurt hvernig einstaklingar skilgreindu hugtökin 

staðalímyndir, fordómar og öráreitni. Því næst komu spurningar sem voru aðlagaðar með því 

að orða hverja spurningu fyrir sig að hópunum og þátttakendur svöruðu einungis útfrá þeim 

hóp sem þau skilgreindu sig í. Spurningarnar voru níu talsins með möguleika á að skrifa nánar 

um upplifun sína þar sem við átti (sjá viðauka 2). 

3.3 Þátttakendur 

Úrtakið fyrir könnunina var opið þar sem vonin var að fá svör frá öllum aldurshópum og 

kynjum. Alls voru um 376 einstaklingar sem byrjuðu könnunina en einungis 257 einstaklingar 

kláruðu að svara könnuninni. 

 

Mynd 1. Kynjaskipting þátttakenda könnunar 

Kynjaskipting þátttakanda var frekar ójöfn og eins og sést hér við mynd 1 voru kvenkyns 

þátttakendur í miklum meiri hluta. 
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Mynd 2. Aldursskipting þátttakenda könnunar 

Aldurskiptingin skiptist frekar jafnt á milli þátttakenda og var engin hópur í miklum 

meirihluta. 

 

Mynd 3. Skipting þátttakenda eftir hópum sem þau skilgreina sig í. 

Hópaskiptingin var frekar jöfn eftir ófötluðum einstaklingum. En lítið var um að fatlaðir 

einstaklingar tækju þátt í könnuninni. 

3.4 Greining gagna 

3.4.1 Þemagreining 

Þemagreining er notuð til að bera kennsl á, greina og túlka þemu innan eigindlegra gagna 

(Clarke og Braun, 2017). Með því að notast við þemagreiningu fær rannsakandinn tækifæri til 

að bera kennsl á það sem er sameiginlegt í gögnunum og túlka lykilatriði gagna. 

Þemagreining hefur einnig mikinn sveigjanleika, ekki einungis fræðilegan, heldur líka þegar 

kemur að úrtaksstærð, gagnaöflunaraðferð og rannsóknarspurningu. Við þemagreiningu er 
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hægt að bera kennsl á mynstur innan og þvert á gögn, í tengslum við upplifun, skoðanir og 

sjónarmið þátttakenda. Hægt er að notast við þemagreiningu til að greina stór og lítil 

gagnasöfn og er hægt að greina nánast hvaða gagnategund sem er, allt frá viðtölum og 

rýnihópum til eigindlegra kannana og söguloka aðferð (Clarke og Braun, 2017).  

3.4.2 Siðferðilegir þættir  

Þegar kemur að rannsóknum þarf að huga að siðferðilegum þáttum, svo sem að passa upp á 

nafnleynd og að fá samþykki þátttakenda til að taka þátt og fá að nota svörin þeirra þegar 

kemur að greiningu gagna. Þó er vanalega ekki þörf á sérstöku samþykki þátttakenda þegar 

unnið er með spurningakönnun á netinu, þar sem talið er að útfyllt könnun sé samþykki 

þátttakanda (Seale, 2017).  

 Þó er mikilvægt að geta sýnt siðanefnd rannsókna fram á að þátttakendur hafi fengið 

viðeigandi og nákvæmar upplýsingar um tilgang og umfang rannsóknarinnar og um trúnað 

sem rannsakanda ber að fylgja. Því þarf rannsakandi að gera góða kynningu áður en 

spurningakönnun er send út, þar sem kemur fram nafn rannsakanda, hver ástæðan er fyrir 

rannsókninni, hvaða skóla rannsakandi er í, að þátttaka sé val og því megi draga sig úr hvenar 

sem er, upplýsingar hvernig hægt er að ná í rannsakanda ef upp koma spurningar og að 

passað verði upp á nafnleynd og svör verði ekki rakin til þátttakenda (Seale, 2017). 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar með fræðilegri hliðsjón. 

Kaflanum verður skipt upp í tvo hluta en fyrst verður farið yfir þekkingu á hugtökunum og 

svo verður farið yfir birtingarmyndir hugtakanna.  

4.1 Þekking á hugtökunum 

4.1.1 Staðalímyndir  

Eins og kom fram í fræðilega kaflanum er hugtakið staðalímynd hefð frá gömlum tímum sem 

er nánast óhjákvæmileg í bókmenntum og mannlegri hugsun (Ármann Jakobsson og Hanna 

Björg Sigurjónsdóttir, 2007). Staðalímyndir stýra hvert viðhorf samfélagsins er til einstaklinga 

og framkomu samfélagsins til þeirra (Hanna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 2013). Þátttakendur 

höfðu flestir sömu hugmynd um merkingu hugtaksins staðalímyndir, þar sem svör þeirra 

voru stutt, hnitmiðuð og á þá leið að staðalímyndir sé eitthvað eitt norm fyrir alla eða 

fyrirfram ákveðnar hugmyndir um hvernig fólk eigi að haga sér.  

Fötlun er oft tengd við afbrigðileika og illmennsku og staðalímyndir fatlaðs fólks í 

kvikmyndum snúast meira um tilfinningar ófatlaðra einstaklina en fötlunina sjálfa. Með 

þessu er hætta á að staðalímyndir haldi ekki bara við fordómum samfélagsins heldur auki 

þær enn meira (Ármann Jakobsson og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2007). Ein skýring sem 

kom á hugtakinu hljóðaði svo: „Þegar fólk er stimplað út frá greiningu, 

viðhorfum/hugmyndum annarra. Staðalímyndir gera ekki ráð fyrir mannlegum 

margbreytileika eða persónuleika fólks heldur er einungis horft á hluti sem fólk á mögulega 

sameiginlegt með öðrum út frá greiningu“. Annar þátttakandi kom svo með ítarlega skýringu 

á hvað hugtakið merkir í hennar huga:  

Staðalímyndir eru skoðanir um ákveðinn hóp sem hann skilgreinist sem. Í raun 

alhæfing um hóp eða hvernig hann er vegna þess að fólk er í þeim. S.s. Stelpur elska 

allt bleikt ( hópur + alhæfing vegna hópsins) Strákar eiga ekki að gráta 

Samkynhneigðir karlmenn eru kvenlegir Staðalímyndir geta verið mjög toxic og getur 

ýtt á folk að fjarlægjast þann hóp eða ekki vilja vera hluti af honum vegna alhæfinga 

sem eiga alls engan rétt á sér, en einnig getur þetta skapað vandamál t.d. Eins og með 

að strákar eigi ekki rétt á að bera tilfinningar einungis vegna kyns þeirra, sem hefur 

satt að segja ótrúlega vond áhrif og skapar tabú umræður sem eiga í raun ekki að vera 

tabú. 
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4.1.2 Fordómar/Ableismi 

Fordómar eru fyrirfram ákveðnar skoðanir á hópa eða meðlimi innan hóps samfélags og eru 

byggðir á neikvæðum skoðunum út frá þáttum sem leiða til misréttis, svo sem kyni, fötlun, 

trúarbrögðum, húðlit og fleira. Skoðanirnar byggjast oft á skilnings- eða þekkingarleysi 

(Brandt og Crawford, 2020). Hugtakið virtist vera þekkt meðal þátttakenda, en flestir komu 

inn á það að fordómar væri að dæma eitthvað fyrirfram, án þess að þekkja til þess. Sem 

dæmi kom einn þátttakandi með skýringuna að fordómar væru „Þegar fólk myndar sér 

skoðun t.d. á málefni án þess að hafa kynnt sér það nánar og heldur jafnvel í þessa skoðun 

eftir að hafa kynnt sér málið og veit að málið liggur öðruvísi við“.  

Ableismi hefur verið notað meira í umræðunni undanfarið og hefur verið skilgreint sem 

kerfisbundnir fordómar og misrétti gagnvart fötluðu fólki. Með hugtakinu ableismi hefur 

verið reynt að útskýra stöðu fatlaðs fólks í samfélaginu og misréttinu sem það verður fyrir í 

daglegu lífi, þó er mikilvægt að skilja að ableismi er ekki eitt viðhorf, heldur 

hugmyndafræðilegt kerfi sem hefur áhrif á samfélagsleg gildi og viðhorf. Góð lýsing á 

ableisma kom frá einum þátttakanda sem skrifaði „að fordómar er neikvæð steríótýpa og 

fötlunarfordómar ganga oft lengra - þú er óæskileg manneskja því þú ert byrgði á 

samfélaginu“. 

 Þó kom líka skýring sem sýnir hvernig fordómar geta verið bæði neikvæðir og jákvæðir 

Í mínum huga hefur það tvær merkingar. Sú fyrri er þekktari skilgreiningin - fordómar 

eru neikvæðar skoðanir sem fólk hefur um eitthvað Sú seinni er almennari þ.e. 

Fordómar eru allar þær skoðanir sem fólk er búið að mynda sér og dæmir út frá þeim 

- fordómar=fyrirfram myndaðar skoðanir. Þetta er í mjög innbyggt í okkur af því að 

það er mjög erfitt að lifa í þessum heimi og þurfa að finna upp hjólið í hvert skipti og 

þú rekst á eitthvað nýtt. Í þessu samhengi geta fordómar bæði verið neikvæðir og 

jákvæðir.  

4.1.3 Öráreitni 

Öráreitni er birtingarmynd ableisma og getur haft neikvæð áhrif á þann sem verður fyrir því, 

en það er dulin mismunun eða fordómar sem beinast einna helst að minnihlutahópum. Þó 

atvikin virðist smávægileg hvert og eitt, geta þau haft áhrif og afleiðingar þeirra verið mikil 

þegar einstaklingar upplifa slík oft á dag (Embla Guðrúnar Ágústsdótti o.fl., 2020). Hugtakið 

var það sem fæstir þátttakendur þekktu til. Þó voru nokkrir sem höfðu aldrei heyrt af 

hugtakinu en giskuðu rétt á merkingu þess, sem dæmi „hm aldrei heyrt það áður - en finnst 

liggja í merkingunni að það sé smávægilegt áreiti héðan og þaðan“.  
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Neikvæð viðhorf gegn fötluðu fólki eru enn til, en þau eru mun lúmskari en áður fyrr og 

oft á tíðum án þess að gerandinn geri sér grein fyrir. Sá sem beitir öráreitni telur sig kannski 

vera að hjálpa fatlaða einstaklingnum án þess að gera sér grein fyrir því að hjálpin geri lítið úr 

getur einstaklingsins (Keller og Galgay, 2010). Einn þátttakandi kom inná þennan punkt, að 

öráreitni sé lúmsk og án þess að gerandi geri sér grein fyrir „þessi endalausu og fínlegu 

skilaboð, setningar sem samt oft eru vel meinandi - oft óumbeðin ráðgjöf: Þarftu bara ekki 

að hreyfa þig meira og fara á ketó. Svo verður viðkomandi móðgaður ef ráðin eru ekki þegin. 

Svo lika ablistc skilaboð úr fjölmiðlum“. Einstaklingar sem upplifa öráreitni eiga það til að 

segja ekki frá þar sem því fylgir gjarnan því sem kallast ógilding, en þá er upplifun þolanda 

rengd og sá sem beitir öráreitni lítur á samskipti sín sem saklaus og skilur ekki hvernig þau 

hafa neikvæð áhrif á þolandann (Wilson, 2017). Annar þátttakandi nefndi að „Moskítóflugu 

viðlíkingin er sú besta sem fyrirfinnst. Öráreitni er eins og moskítóbit, eitt og eitt bit virðist 

kannski ekki mikið en þegar það er búið að vera að bíta þig allan daginn þá kemur að því að 

þú springur“. En það er einmitt skýringin sem rannsakandi notar sjálfur til að útskýra 

hugtakið. 

4.2 Þemagreining 

Við greiningu á birtingarmyndum hugtakanna í lífi fatlaðs fólks komu nokkur þemu í ljós og 

verður gerð grein fyrir þeim með því að sýna hversu algeng þemun voru, ásamt því að skoða 

hvernig þau koma fram. 

4.2.1 Staðalímyndir 

  

Mynd 4. Birtingarmyndir hugtaksins staðalímynd samkvæmt svörum þátttakenda 

Við þemagreiningu á svörum um hvernig staðalímyndir kæmu fram í lífi fatlaðs fólks, 

komu fram tvö þemu sem voru greind og almenn staðalímynd. 
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4.2.1.1 Greind 

Neikvæð viðhorf til fatlaðs fólks byggja á fornum grunni sem kemur fram í menningu og 

listum en undanfarin 30 ár hafa fræðimenn skoðað hvaða neikvæðu staðalímyndir af fötluðu 

fólki hafa komið fram í fjöldamenningu (Ármann Jakobsson og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 

2007). Þetta kom skýrt fram í svörum þátttakenda en mörg svör komu inn á greind eða getu 

fatlaðs fólks til athafna í daglegu lífi. Meirihlutinn kom inn á staðalímyndina að fatlað fólk 

væri heimskt, getulítið eða skilningur þeirra á hlutum væri lítill. Lýsing eins þátttakenda 

varpar skýru ljósi á þessar hugmyndir, „Þótt heimskur, geta ekki ýmsilegt sem viðkomandi 

getur auðveldlega“. Læknisfræðilega sjónarhornið kom greinilega í ljós við greiningu á 

svörum þátttakenda, en sjónarhornið tekur mið af því að einstaklingar séu hálfgerð 

fórnarlömb sem eru háð aðstoð annarra fyrir umönnun (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Eitthvað var um að þátttakendur ræddu um ofurkrafta, sérgáfur og snilld sem ættu 

sérstaklega að einkenna einhverft fólk. Kvikmyndin Rainman (Grey, 2020) var rædd í því 

samhengi og eins og einn þátttakandi sagði: „Að allir einhverfir hafi supergáfu“. Þá voru fleiri 

sammála þeirri staðalímynd og nefndu að kvikmyndir, á borð við Rainman, hafi gefið til 

kynna að fólk með einhverfu séu snillingar, með sérgáfur og ofurkrafta. Staðalímyndir koma 

fram í bíómyndum, sjónvarpsþáttum, bókum og fleira þar sem jaðarsettir hópar hafa fasta 

ímynd sem oftast er neikvæð (Unicef, 2007). 

4.2.1.2 Almenn staðalímynd 

Algengasta birtingarmynd staðalímyndar var almenn staðalímynd um fatlað fólk, það er „að 

fatlaðir geti ekki ráðið sér sjálfir og tekið ákvarðanir um eigið líf“ og „að fatlaðir einstaklingar 

verði alltaf börn“. Talcott Parsons (1951) hélt því fram með læknisfræðilega sjónarhorninu að 

fötlun væri andstæða við að vera eðlilegur og að fötlun væri uppspretta alls erfiðis í lífi 

fatlaðs fólks, en ekki hindranir í umhverfi einstaklinga. Staðalímyndir hafa mikil áhrif því þær 

stýra að miklu leyti hvert viðhorfið er til einstaklinga og hvernig framkoma við það er. Gamlar 

staðalímyndir um fatlað fólk eru einfaldaðar og óraunverulegar og hafa ýtt undir neikvæð 

viðhorf og magnað upp fordóma gagnvart fötluðu fólki (Hanna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 

2013). Einn þátttakandi kom inná þessa almennu staðalímynd „ákveðin staðalímynd um fólk 

með fötlun, allir fatlaðir eru eins“. 
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4.2.2 Fordómar/Ableismi 

  

Mynd 5. Birtingarmyndir hugtaksins fordómar/ableismi samkvæmt svörum þátttakenda 

Við þemagreiningu á svörum um hvernig fordómar/ableismi kæmi fram í lífi fatlaðs fólks, 

komu fram tvö þemu sem voru skilningsleysi og smánun 

4.2.2.1 Skilningsleysi 

Skilningsleysi samfélagsins gagnvart fötluðu fólki kom vel í ljós þegar farið var yfir svör 

þátttakenda. Hræðsla við fatlað fólk var svar sem kom oft frá aðstandendum fatlaðs fólks og 

kom einn aðstandandi með góða lýsingu: 

Í raun bara hræðslu, vöntun á skilning og þá oft án þess að vilja leita sér fræðslu, fólk 

gerir sér almennt ekki oft grein fyrir hversu umfangsmikið það getur verið að búa í 

aðgengislitlu samfelagi og gerir sér ekki grein fyrir hversu særandi það getur verið og 

hversi mikið vantar upp á aðgengi. 

Fötlun er oft tengd við afbrigðileika og illmennsku og eru fáfræði, fordómar og hræðsla 

almennings nýtt til að fanga athygli áhorfenda, en staðalímyndir fatlaðs fólks í bíómyndum 

halda við fordóma samfélagsins og getur aukið þær og staðfest ímyndirnar í hugum ófatlaðs 

fólks (Ármann Jakobsson og Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2007). 

Ef hegðun fatlaðs einstaklings er ekki eftir viðhorfi samfélagsins er einstaklingur dæmdur 

og talað um hegðunarvanda, eða eins og einn þátttakandi sagði frá: „Viðkomandi "á" að geta 

verið eins og aðrir, er dæmdur fyrir hegðun sem er eðlileg miðað við aðstæður, skilningsleysi 

á svo margan hátt“. Ableismi var greinilegur þegar kom að greiningu svara, en ableismi 

gengur út á að tiltekin líkamsbygging og sjálfsmynd sé eðlileg og skilyrði til að teljast sem 

manneskja og því séu aðrar útfærslur af líkamsbyggingu ógn við mennsku, einnig viðheldur 

það þeim hugmyndum að fötlun sé neikvæð og til að fatlað fólk fái að njóta sömu virðingar í 

samfélaginu þurfi það að losna við skerðingarnar sínar (Embla Guðrúnar Ágústsdóttir o.fl., 

2020).  
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4.2.2.2 Smánun 

Fatlað fólk lýsti upplifun af smánun útfrá niðrandi athugasemdum, uppnefnum og lítillækkun 

og kom einn þátttakandi með lýsingu um hvernig „Fólk brosir stundum undirfurðulega þegar 

ég tala, eins og ekkert mark sé takandi á því sem ég segi“. Öráreitni er algeng í daglegum 

samskiptum sem niðurlægjandi athugasemdir til minnihlutahópa, en öráreitni getur einnig 

komið fram án þess að orð séu sögð, þá með hundsun eða svipbrigðum (Wilson, 2017).  

Einnig sýndu svörin að dæmi séu um að talað sé um fatlað fullorðið fólk sem börn eða 

talað niður til þeirra og gert lítið úr þeim. Annar þátttakandi kom með lýsingu um smánun 

sem „Augngotur, fatlaði einstaklingurinn aðhlátursefni, talað við einstaklinginn eins og barn“. 

Svör þátttakenda gáfu sterka mynd af ableisma en hugtakinu hefur verið lýst sem 

kerfisbundnum fordómum og misrétti gagnvart fötluðu fólki (Embla Guðrúnar Ágústsdóttir 

o.fl., 2020). 

4.2.3 Öráreitni 

  

Mynd 6. Birtingarmyndir hugtaksins öráreitni samkvæmt svörum þátttakenda 

Við þemagreiningu á svörum um hvernig öráreitni kæmi fram í lífi fatlaðs fólks, komu 

fram tvö þemu sem voru hundsun og niðurlæging  

4.2.3.1 Hundsun 

Fatlaðir einstaklingar eru oft á tíðum hundsaðir algjörlega í daglegum athöfnum og mæta þá 

annað hvort viðmóti sem þessu „Hunsa einstaklinginn þegar hann talar við þig eða hreinlega 

svarar ókei með engum áhuga og ert ekki að hlusta“ eða „Oft á tíðum talar fólk frekar við 

mig, eins og td afgreiðslufólk sem er þó að afgreiða skjólstæðing minn. Býður mér kvittun 

eða segir "vill hann poka"“. Öráreitni er dulin mismunum eða fordómar sem beinast helst að 

minnihluta hópum, þó atvikin virðast smávægileg hvert og eitt, geta áhrif og afleiðingar 
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þeirra verið mikil þegar einstaklingar upplifa slík þau oft á dag (Embla Guðrúnar Ágústsdóttir 

o.fl., 2020).  

Einkenni fatlaðra einstaklinga eru ekki tekin alvarlega og eru atriði sem skipta þá máli 

látin líta út fyrir að vera smávægileg atriði, en þátttakandi lýsti sinni upplifun af hundsun á 

þennan hátt „ástand mitt og einkenni eru ekki tekin alvarlega af umhverfi eða læknum, 

endalaus hunsun eða þöggun á atriðum sem umhverfinu/ lækninum þykja smáatriði en 

skipta mig miklu máli…“. Öráreitni getur komið fram á marga vegu en ofbeldi, kúgun og 

mismunun á sér langa sögu þegar kemur að fötluðu fólki, sem og öðrum minnihluta hópum. 

Sumir telja að mismunun gegn fötluðu fólki hafi aukist, sem hefur haft líkamlegan og 

andlegan skaða í för með sér (Keller og Galgay, 2010).  

4.2.3.2 Niðurlæging 

Oft á dag verða fatlaðir einstaklingar fyrir því að það sé talað niður til þeirra, gert lítið úr 

þeim og að efast sé um upplifanir þeirra. Ítrekaðar athugasemdir, oft á tíðum neikvæðar, 

þegar talað er um einstakling en líka það sem fatlaður einstaklingur gerir eða gerir ekki, eins 

og einn þátttakandi kom inná „*Boðið fram aðstoð jafnvel þó að einstaklingur sé fullfær um 

að gera hlutinn sjálf/ur“. Auk þess er sífellt verið að benda á veikleika eða hluti sem fatlaður 

einstaklingur á erfitt með að gera sjálfur. En læknisfræðilega sjónarhornið byggir á því að 

fatlaðir einstaklingar séu háðir aðstoð annarra fyrir umönnun, lækningu og meðferð og að 

þeir geti ekki gert neitt sjálfir (Rannveig Traustadóttir, 2006).  

Einstaklingar eru „skammaðir“ fyrir það sem er talið vera eðlilegt að einstaklingur á 

þeirra aldri sé að gera, af því ófötluðu fólki finnst það ekki passa fötluðum einstakling. Reynt 

er að hafa vit fyrir þeim og ekki leyft þeim að gera mistök og læra af þeim. Gamlar 

staðalímyndir um fatlað fólk eru einfaldaðar og óraunverulegar og hafa ýtt undir neikvæð 

viðhorf og magnað fordóma gagnvart fötluðu fólki og aðstæðum þess (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir o.fl., 2013). 

 



26 

 

5 Lokaorð 

Í upphafi var markmið verkefnisins að athuga hvaða skilning almenningur hefur á 

hugtökunum staðalímyndir, fordómar og öráreitni og birtingarmyndir þeirra í daglegu lífi 

fatlaðs fólks. Við vinnslu verkefnisins breyttist markmiðið og var ákveðið að skoða frekar 

hvort viðhorf samfélagsins byggi á læknisfræðilegu sjónarhorni útfrá birtingarmyndum 

hugtakanna sem rannsökuð voru. 

Þó svo markmið eigindlegra rannsókna sé ekki að alhæfa um niðurstöður, gefa þessar 

niðurstöður okkur ákveðna mynd af viðhorfum – í það minnsta viðhorfum þeirra 257 sem 

tóku þátt í þessari rannsókn. Markmið verkefnisins náðist og sýndu niðurstöður að viðhorf 

samfélagsins til fatlaðra einstaklinga er að miklu leiti byggð á þeim sjónarmiðum sem voru 

ríkjandi á 20. öld. Viðhorfin um að fatlað fólk sé hálfgerð fórnarlömb í lífi sínu og séu háð 

aðstoð annarra einstaklinga við daglegar athafir komu sterk fram og að samfélagið leiti til 

bíómynda, þáttaraða og bóka til að skilja fatlanir og fatlaða einstaklinga. Tel ég að það þurfi 

að fræða samfélagið betur um fatlað fólk og að uppfæra þurfi birtingarmynd fatlaðs fólks í 

bíómyndum, þáttaröðum og bókum að þeim skilgreiningum sem fatlanir hafa í dag. Einnig 

þarf að opna á meiri og jákvæðari umræður í tengslum við fatlanir yfir höfuð. 

Fannst mér rannsóknin og vinnan á bakvið hana hafa gefið mér betri sýn á 

hvernig hugtökin, sem rannsökuð voru, hafa neikvæð áhrif á daglegt líf fatlaðs fólks og 

hversu mikilvægt það er að vinna í því að reyna að uppræta fordóma og staðalímyndir, eða 

allavega minnka neikvæðu hliðarnar á þessum hugtökum. 

Í framhaldi af þessari rannsókn væri áhugavert að skoða hvaða skilning efsta stig 

grunnskólanema hafi á hugtökunum sem skoðað var í rannsókninni. Útfrá því er markmið 

mitt að búa til fræðsluefni, þar sem farið verður yfir mismunandi fatlanir, fjölbreytileika 

einstaklinga og komið inná að fötlun sé ekki lýsing á hvernig fólk er. Vonin er að í 

fræðsluefnið hjálpi til við að minna verði um að fatlaðir einstaklingar séu séðir út 

frá læknisfræðilegu sjónarmiði og að samfélagið sé viljugra til að koma til móts við að gefa 

fötluðum einstaklingum tækifæri á að vera jafnir ófötluðum einstaklingum þegar kemur að 

samfélagsþátttöku, þá með því að bæta aðgengi, umræður og þjónustu við fatlaða 

einstaklinga.  

 



27 

 

Heimildaskrá 

Aðalbjörg Traustadóttir. (2018). Sjálfstætt líf. Valdeflandi stuðningur og aðstoð. Reykjavík: 

Reykjavíkurborg Velferðarsvið.  

Ármann Jakobsson og Hanna Björg Sigurjónsdóttir. (2007). Níu spurningar um fötlun og 

fjöldamenningu. Í Gunnar Þór Jóhannsson (ritstjóri), Rannsóknir í félagsvísindum VIII, 

(bls. 319-329). Háskólaútgáfan. 

Brandt, M. J., og Crawford, J. T. (2020). Worldview conflict and prejudice. Advances in 

Experimental Social Psychology, 61, 1-66. https://doi.org/10.1016/bs.aesp.2019.09.002 

Clarke, V og Braun, V. (2017). Thematic analysis. The Journal of Positive Psychology, 12(3), 

297-298, DOI: 10.1080/17439760.2016.1262613 

Dómsmálaráðuneytið. (e.d.). Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. 

https://www.stjornarradid.is/verkefni/mannrettindi-og-

jafnretti/mannrettindi/althjodlegir-mannrettindasamningar/rettindi-fatlads-folks/ 

Embla Guðrúnar Ágústsdóttir, Ásta Jóhannsdóttir og Freyja Haraldsdóttir. (2020). Öráreitni 

og ableismi: Félagsleg staða ungs fatlaðs fólks í almennu rými. Íslenska þjóðfélagið, 

12(2), 3-18. 

Evans, D. (2016). Hollywood Promotes the Idea it is Better to be Dead than Disabled 

[bloggfærsla]. The Crip Crusader. https://www.dominickevans.com/2016/02/hollywood-

promotes-the-idea-it-is-better-to-be-dead-than-disabled/ 

Friedman, C. (2018). Aversive Ableism: Modern Prejudice Towards Disabled People. Review 

of Disability Studies: An International Journal, 14(4), 1-21. 

http://hdl.handle.net/10125/61775 

Guðrún V. Stefánsdóttir. (2017). „Samt höfum við vitað þetta allan tímann“: Orðræðan um 
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Viðauki 1: Kynningartexti 

Kynningartextinn fyrir könnunina var eftirfarandi:  

Góðan dag. Sigfríður Aldís heiti ég og er að vinna að BA-verkefni mínu í þroskaþjálfafræði 

við Háskóla Íslands. Partur af verkefninu mínu er könnun um viðhorf samfélagsins til fatlaðra 

einstaklinga. Könnunin er nafnlaus og ekki er hægt að rekja svör til þátttakanda. Ég væri 

þakklát ef þú gætir tekið könnunina en hún tekur um 10-15 mínútur. Leiðbeinandi minn er 

Anna Björk Sverrisdóttir, aðjúnkt við menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ef einhverjar 

spurningar vakna við gerð könnunar má hafa samband á netfangið : sai5@hi.is. Með 

fyrirfram þökkum, Sigfríður Aldís Ingvarsdóttir. 

mailto:sai5@hi.is
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Viðauki 2: Spurningalisti  

1. Kyn? 

2. Aldur? 

3. Hver ertu? 

4. Hvað merkir orðið „fordómar“ í þínum huga? 

5. Hvað merkir orðið „öráreitni“ í þínum huga? 

6. Hvað merkir orðið „staðalímyndir“ í þínum huga? 

7. Hefur þú upplifað fordóma? Ef já, hvernig? 

8. Hefur þú tekið eftir fordómum í garð fjölskyldumeðlims eða einstaklings sem þú 

vinnur með? Ef já, hvernig? 

9. Hefur þú beitt einstakling fordómum, hvort sem það var meðvitað eða ómeðvitað? 

Ef já, hvernig?  

10. Hefur þú orðið fyrir öráreitni? Ef já, hvernig? 

11. Hefur þú orðið var við öráreitni í garð fjölskyldumeðlims eða einstaklings sem þú 

vinnur með? Ef já, hvernig? 

12. Hefur þú beitt einstakling öráreitni, hvort sem það var meðvitað eða ómeðvitað? Ef 

já, hvernig? 

13. Hefur þú verið dæmd/ur út frá staðalímynd? Ef já, hvernig?  

14. Hefur þú tekið eftir að fjölskyldumeðlimur eða einstaklingur sem þú vinnur með sé 

dæmdur út frá staðalímynd? Ef já, hvernig? 

15. Hefur þú dæmt einstakling út frá staðalímynd? Ef já, hvernig?  
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