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Ágrip 

Vestræn menning einkennist af hugmyndum hins ófatlaða meirihluta um norm og 

gildi þar sem birtingarmynd fötlunar og fatlaðs fólks er oft á tíðum neikvæð. 

Fötlunarmenning er hins vegar ákveðinn menningarkimi, sem tengist alþjóðlegri 

baráttuhreyfingu fatlaðs fólks og endurspeglar norm og gildi fatlaðra aðgerðasinna 

og þeirra stuðningsmanna. Lykilþættir fötlunarmenningarinnar eru þar af leiðandi 

róttækar félagslegar endurskilgreiningar og pólitískar túlkanir á hugtakinu fötlun 

gerðar af fötluðu fólki og þeirra samtökum. Þessi greinargerð fjallar um lokaverkefni 

til B.A. gráðu í þroskaþjálfafræðum sem unnið var samhliða vettvangsnámi á 

vormisseri 2011 í samvinnu við Fjöllistahóp í anda fötlunarmenningar og 

fötlunarlistar. Fjöllistahópur var tilraunaverkefni fyrir sjö nemendur í Starfsnámi IV 

er stunduðu starfstengt diplómanám fyrir fólk með þroskahömlun á 

Menntavísindasviði. Markmið verkefnisins var að kynna fötlunarlist fyrir 

Fjöllistahópnum ásamt því að vinna að leiksýningu og gjörningi í anda hennar. 

Samstarfinu og vettvangsnáminu lauk með leiksýningunni The Normal Show og 

ljósmyndagjörningnum Fullgild þátttaka sem fram fór 1. apríl 2011. Fötlunarlistin er 

notuð til að afhjúpa þá mismunun og fordóma sem fatlað fólk mætir og einnig til að 

efla hópvitund og samstöðu meðal fatlaðs fólks. Verkefnið er til þess fallið að veita 

þátttakendum tækifæri til að vera gagnrýnin og að láta rödd sína heyrast á mjög 

áhrifaríkan hátt í gegnum leiklist og húmor. Þátttakendur í Fjöllistahóp höfðu flest 

brennandi áhuga á og reynslu af leiklist og listsköpun. Draumur margra í hópnum 

var að verða leikari og hljóta þjálfun í þeirri listgrein. Enn sem komið er hefur fatlað 

fólk á Íslandi ekki haft greiðan aðgang að listnámi á háskólastigi og vilja 

þátttakendur verkefnisins breyta því og er ein leið til þess að tjá sig í gegnum 

fötlunarlist. 
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Formáli 

Um er að ræða B.A. verkefni í þroskaþjálfafræði til 10 eininga við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands, vormisserið 2011. Verkefnið er unnið undir leiðsögn Dr. Kristínar 

Björnsdóttur, lektors í fötlunarfræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, og Dr. 

Guðrúnar V. Stefánsdóttur, dósents í fötlunarfræði við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands og færi ég þeim mínar bestu þakkir fyrir góða leiðsögn, hvatningu og 

stuðning. Ég vil þakka sérstaklega öllum nemendum í Fjöllistahópi fyrir góða og 

skemmtilega samvinnu, sem og öllum gestaleiðbeinendum er komu að verkefninu 

með hópnum. Án þeirra hefði afraksturinn og lokaverkefni mitt verið með öðrum 

hætti. Einnig vil ég þakka leiðbeinendum mínum í vettvangsnámi, Ágústu 

Björnsdóttur, verkefnastjóra diplómanámsins, og Lilju Össurardóttur, þroskaþjálfa, 

og Jónínu Sigurbjörgu Vilhjálmsdóttur, þroskaþjálfanema, fyrir frábært samstarf. 

Eiginmanni mínum Ragnari Gunnari Þórhallssyni þakka ég fyrir góðan stuðning og 

aðstoð við yfirlestur á verkefninu. Syni mínum Gunnari Páli vil ég að endingu þakka 

fyrir þolinmæði og hjálpsemi í gegnum námsárin mín í þroskaþjálfafræði. 

 

B.A. verkefnið var gert í þeim tilgangi að kynna fötlunarlist og um leið að takast á við 

það að búa til leikrit og ljósmyndagjörning. 
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1.  Inngangur 

Hér á landi hefur listsköpun fatlaðs fólks verið afar blómleg undanfarin ár. Fatlað 

fólk hefur tekið virkan þátt í leiklist með áhugaleikhópum og má þar nefna 

leikhópinn Perluna og Halaleikhópinn. Einnig hefur fatlað fólk sótt ýmis námskeið 

tengt listsköpun á vegum Fjölmenntar og Hins hússins. Hjá Tónstofu Valgerðar hefur 

fatlað fólk getað stundað bæði hefðbundið tónlistarnám en einnig fengið þjálfun 

undir formerkjum tónlistarmeðferðar (Tónstofa Valgerðar, e.d.). Fleiri sérfræðingar 

nota listgreinar í sinni meðferð og þjálfun og má í því samhengi nefna til dæmis 

listmeðferðarstofu Unnar Óttarsdóttur sem hefur sérhæft sig í þjálfun barna og fólks 

sem hefur skertan málþroska (Unnur Óttarsdóttir, e.d.). Jafnframt hefur listsköpun 

fatlaðs fólks verið komið á framfæri á vegum listahátíðarinnar Listar án landamæra. 

En þrátt fyrir að listsköpun fatlaðs fólks hafi verið blómleg þá hefur verið lítið um 

eiginlega fötlunarlist hér á landi. Í þessari greinargerð verður leitast við að svara því 

hvort listsköpun fatlaðs fólks sé það sama og fötlunarlist og gera grein fyrir því 

hvernig fötlunarmenning, fötlunarpólitík og fötlunarlist haldast í hendur. 

 

Fötlunarlist (e. Disability Arts) byrjaði í Bandaríkjunum um og upp úr 1970 og er hluti 

af mannréttindabaráttu fatlaðs fólks. Fötlunarlist er andóf gegn ríkjandi viðhorfum 

og staðalímyndum og gagnrýni á það hvernig fatlað fólk er sýnt í menningu og 

listum, sem viðfang vorkunnar er þarfnast læknisfræðilegrar íhlutunar (Sandahl, 

2006). Lykilþættir í fötlunarmenningu er endurskilgreining á fötlun, og þá af fötluðu 

fólki og þeirra samtökum. Um er að ræða róttæka félagslega og pólitíska túlkun er 

vísar til félagslegs skilnings á fötlun. Fötlunarlist og fötlunarpólitík eru nátengd. 

Fötlunarlistin hins vegar hefði ekki verið möguleg ef fötlunarpólitíkin hefði ekki 

komið fram á undan því hún stendur á bak við fötlunarlistamenn. Listin er notuð til 

að afhjúpa þá mismunun og fordóma sem fatlað fólk mætir og einnig til að efla 

hópvitund og samstöðu meðal fatlaðs fólks (Barnes, 2003). Fötlunarlistamenn nota 

ýmsar aðferðir til að ráðast gegn staðalímyndum, til dæmis húmor (Sandahl, 2006). 

 

Vegna skorts á tilboðum fyrir nemendur í diplómanámi er höfðu áhuga á listrænum 

verkefnum var ákveðið að kanna áhuga þeirra á því að taka Starfsnám IV í tengslum 
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við listræn verkefni í Fjöllistahóp. Verkefnið var tilraunaverkefni og hefur ekki verið 

framkvæmt áður með þessum hætti innan þroskaþjálfabrautar. Leikritið var samið 

út frá þátttakendum í Fjöllistahóp og tóku allir þátt og léku í verkinu í eigin nafni. 

Þannig er verkefnið einstakt á þann hátt að verkið hefði litið allt öðru vísi út með 

öðrum þátttakendum.  

 

Í viðauka eru eftirtalin fylgiskjöl: Kynningarbréf, auglýsing/leikskrá The Normal 

Show, handritið að leikritinu og sýnishorn mynda frá ljósmyndagjörningi. 

 

Meginmarkmið Fjöllistahóps var að búa til leikrit/gjörning í anda fötlunarlistar og 

enda á leiksýningu. Starfstímabil hópsins var frá 1. febrúar til 1. apríl 2011. Að 

verkefninu komu ýmsir gestaleiðbeinendur eins og Ágústa Skúladóttir, leikstjóri, og 

Jónatan Grétarsson, ljósmyndari, sem aðstoðuðu hópinn við verkefnið. Verkefnið 

veitti þátttakendum tækifæri til að vera gagnrýnin og að láta rödd sína heyrast á 

mjög áhrifaríkan hátt í gegnum leiklist, ljósmyndun og húmor. 

1.1  Tilurð verkefnisins 

Af hverju valdi ég að gera annars konar verkefni? Mér var hugsað til strákanna Halla 

og Heiðars í hljómsveitinni Botnleðju, þegar þeir útskrifuðust sem leikskólakennarar 

fyrir nokkrum árum, en lokaverkefni þeirra var hljómdiskurinn Pollapönk. 

Hugmyndin á bak við Fjöllistahópinn kviknaði út frá samtali mínu við Guðrúnu V. 

Stefánsdóttur og Ágústu Björnsdóttur í nóvember 2010. Mig langaði að tengja 

saman lokaverkefni mitt til BA prófs í þroskaþjálfafræðum og Vettvangsnám, 

heildræn þjónusta, þar sem vettvangsstaðurinn var með nemendum í starfstengdu 

diplómanámi á Menntavísindasviði. Lokaverkefnið hafði ég hugsað upphaflega út frá 

leiklist og valdeflingu. Ég hafði hug á að gera annarskonar verkefni til BA prófs þar 

sem ég hef mikinn áhuga á leiklist og listsköpun. Niðurstaðan var sú að ég ætlaði að 

gera leikrit/gjörning út frá fötlunarlist og valdeflingu eftir að hafa rætt málið einnig 

við Kristínu Björnsdóttur, lektor. Kristín benti mér á að fötlunarlist og listsköpun 

fatlaðs fólks og listmeðferð væri ekki það sama. Ég vissi að fötlunarlistin fæli í sér 

ákveðið andóf og gagnrýni en gerði mér ekki alveg í hugarlund út á hvað fötlunarlist 
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gengi þar sem umræðan um fötlunarlist hér á landi hefur ekki verið hávær meðal 

fatlaðs fólks. 

 

Leikritið hugsaði ég sem ramma þar sem ýmis listform geta rúmast innan hans svo 

sem leiklist, tónlist, söngur, myndlist og ljósmyndun. Að leikritið væri sprottið út frá 

reynslu og áhugasviði hópsins, að hæfileikar og styrkleiki hvers og eins fengi að 

njóta sín. Hugmyndinni var vel tekið. Í framhaldinu var hafist handa við undirbúning, 

m.a. að kanna áhuga hjá diplómanemum að taka Starfsnám IV tengt listrænum 

verkefnum og verkefnið fékk nafnið Fjöllistahópur í desember 2010. Haldnir voru 

átta undirbúningsfundir með Ágústu Björnsdóttur, verkefnastjóra diplómanámsins, 

Guðrúnu V. Stefánsdóttur, og Lilju Össurardóttur, þroskaþjálfa. Ágústa Björnsdóttir 

og Lilja Össurardóttir voru jafnframt leiðbeinendur mínir í vettvangsnáminu með 

Fjöllistahóp. 

 

Jafnframt nýttist verkefnið á ýmsa vegu. Í fyrsta lagi fyrir mig í mínu vettvangsnámi, 

heildræn þjónusta, á lokaári í þroskaþjálfafræði, í öðru lagi sem lokaverkefni mitt til 

B.A. gráðu í þroskaþjálfafræðum, í þriðja lagi sem Starfsnám IV hjá nemendum í 

starfstengdu diplómanámi á Menntavísindasviði. Í fjórða lagi nýttist verkefnið fyrir 

annan þroskaþjálfanema í vettvangsnámi sem kom inn í verkefnið tvisvar í viku til 

þess að styðja við nemendur og aðstoða við framkvæmd verkefnisins á ýmsan hátt. 

1.2  Rökstuðningur 

Ég er sjálf fötluð kona og hef lengi haft áhuga á leiklist og leikið í mörgum sýningum 

á vegum Halaleikhópsins þar sem kjörorð hópsins er leiklist fyrir alla. Einnig vann ég 

að gjörningi sem hét Tökum höndum saman og fór fram við Reykjavíkurtjörn í 

samstarfi við listahátíðina List án landamæra vorið 2007. Jafnframt hef ég komið að 

stofnun uppistandshóps sem heitir Hjólastólasveitin og stofnuð var 2008, þar sem 

meðlimir semja sitt eigið uppistandsefni og hefur sveitin komið fram víða. 

Hugmyndin var einmitt sú að nota uppistand til þess vekja athygli á stöðu og reynslu 

fatlaðs fólks í samfélaginu og jafnvel að nýta það sem ádeilu og andóf gegn ríkjandi 

viðhorfum.  
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Áður en ég hóf nám í þroskaþjálfafræði haustið 2006 þá starfaði ég í tvö ár sem 

félagsliði í iðjuþjálfun á Kleppspítala. Á þeim vettvangi vann ég með notendum á 

jafningjagrunni að stofnun 13júní hópsins, sem hélt útiskemmtun á Ingólfstorgi 

föstudaginn 13. júní 2003 undir slagorðinu Lykill að betri framtíð. Árangur af þessu 

samstarfi og starfi 13júní hópsins var tekið fyrir sem lokaverkefni iðjuþjálfanema „Ég 

get meira en ég hélt“, eigindleg rannsókn á bataferli fólks með geðraskanir og áhrif 

þátttöku í 13. hópnum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að viðmælendur 

upplifðu að þátttaka þeirra í 13júní hópnum hafi haft jákvæð áhrif á bata þeirra. 

Viðmælendur töldu mikilvægt að hafa val, rétt til ákvörðunartöku og tækifæri til að 

taka þátt í ögrandi og krefjandi verkefnum á eigin forsendum (Harpa Ýr 

Erlendsdóttir og Ingibjörg Ólfasdóttir, 2005). Í ljósi þessara niðurstaðna og minni 

eigin reynslu af listrænu starfi þá taldi ég að listrænt verkefni í anda fötlunarlistar og 

valdeflingar gæti virkað ögrandi og hvetjandi í að efla fólk og virkja með ýmsum 

hætti. 

1.3  Markmið 

Meginmarkmið Fjöllistahóps var að nemendur ynnu saman með leiðbeinanda að því 

að búa til leikrit/gjörning í anda fötlunarlistar og enda á leiksýningu í lok tímabilsins. 

Leikritið var ramminn utan um listræn verkefni eins og leiklist, ljósmyndun, myndlist 

og tónlist. Að nemendur ynnu með leiðbeinanda og gestaleiðbeinendum sem 

myndu aðstoða hópinn við verkefnið. Einnig að nemendur brygðu sér í ýmis hlutverk 

í tengslum við ljósmyndagjörninginn Fullgild þátttaka. Markmiðið var einnig að 

nemendur færu í heimsóknir á almenna vinnustaði og söfn tengd menningu og 

listum, m.a. til að taka ljósmyndir sem sumar yrðu notaðar í leikritinu. 

 

Markmið Fjöllistahóps voru: 

• Að kynna fyrir nemendum fötlunarlist og valdeflingu. 

• Að skoða stöðu og ríkjandi viðhorf til fatlaðs fólks. 

• Að sýna fatlað fólk á jákvæðan hátt í samfélaginu sem fullgilda þátttakendur 

á almennum vinnumarkaði. 

• Að vinna í anda Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. 

• Að nemendur efldu sjálfstæði sitt og frumkvæði í gegnum listina. 
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Verkefnið tók mið af markmiðum Starfsnáms IV þar sem markmið á vinnustað, í 

þessu tilfelli Fjöllistahópur, var að nemendur setji sér markmið með aðstoð 

leiðbeinenda og vinni eftir þeim í starfsnámi til að auka ábyrgð, efla sjálfstæði og 

frumkvæði við þátttöku í starfinu og vinni að lokaverkefni á vinnustað (Ágústa 

Björnsdóttir, munnleg heimild, 31. janúar 2011). Hlutverk mitt var að útbúa kennslu‐ 

og námsáætlun fyrir hvern nemanda þar sem bæði var unnið út frá sameiginlegum 

yfirmarkmiðum Fjöllistahóps, einstaklingsmarkmiðum og að nemendur gerðu 

lokaverkefni í starfsnámi sem tengdist leikritinu og uppsetningu þess á tímabilinu. 

Dæmi um markmið og lokaverkefni nemenda var lokaverkefni tengt ljósmyndun og 

var markmið þeirra þá að taka myndir af starfi Fjöllistahóps. Annað lokaverkefni 

fólst í að útbúa auglýsingu og leikskrá, og einn nemandi fékk það verkefni að vinna 

að tónlist og hljóðupptökum og tveir nemendur fengu lokaverkefni er tengdist 

leiklist og áttu að kynnast leikhúslífinu og störfum leikara. 

 

Áherslan í verkefninu var andóf gegn ríkjandi viðhorfum til fatlaðs fólks og þeim 

staðalmyndum er birtast í fjölmiðlum og sýna í flestum tilfellum fatlað fólk sem 

óvirka þiggjendur velferðarþjónustu; og er í anda læknisfræðilegs skilnings á fötlun. 

En í þess stað var áherslan á hið gagnstæða, að reyna að skapa aðra mynd og sýna 

fatlað fólk á jákvæðan hátt sem virka og skapandi borgara á almennum 

vinnumarkaði og í sjálfstæðum tengslum við menningu og listir, með valdið í sínum 

höndum. Að ögra staðalímyndinni og hinni hefðbundnu skilgreiningu, að vera 

normal og heilbrigð mannvera sem hinn ófatlaði meirihluti hefur tekið sér vald til að 

skilgreina í gegnum tíðina. Mikilvægt er að fatlað fólk hafi vettvang til þess að segja 

sögu sína, geti skilgreint sig upp á nýtt í anda félagslegs skilnings á fötlun og um leið 

krafist breytinga. 

1.4  Gildi verkefnisins 

Eins og fram hefur komið hefur lítið verið um eiginlega fötlunarlist á Íslandi þrátt 

fyrir að fatlað fólk hafi tekið virkan þátt í leiklist og listsköpun. Hugmyndafræðin um 

sjálfstætt líf (e. Independent Living Movement) hefur nýlega rutt sér til rúms hér á 

landi og tengist m.a. hugmyndum fötlunarfræðinnar sem byrjað var að kenna við 
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Háskóla Íslands á haustmisseri 2004. Einnig er mikil áhersla á að fatlað fólk fái 

tækifæri til að lifa sjálfstæðu lífi án aðgreiningar í samningi Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks (Velferðarráðuneytið, 2007). Í kjölfarið, árið 2009, voru stofnuð 

formleg samtök um hugmyndafræðina og ári seinna NPA miðstöð um 

notendastýrða persónulega aðstoð. Þessi samtök eru í eðli sínu pólitísk og þar sem 

fötlunarmenning og fötlunarpólitík eru nátengdar er eðlilegt framhald að 

fötlunarlistin spretti fram á sjónarsviðið. 

 

Verkefnið er til þess fallið að veita þátttakendum tækifæri til að vera gagnrýnin og 

að láta rödd sína heyrast á mjög áhrifaríkan hátt í gegnum leiklist og húmor. 

Þátttakendur í Fjöllistahóp, bæði diplómanemendur og leiðbeinandi, hafa flest öll 

brennandi áhuga á leiklist og listsköpun. Draumur margra í hópnum er að verða 

leikari. Enn sem komið er hefur fatlað fólk ekki haft sama aðgang að listnámi á 

háskólastigi. Við viljum auðvitað breyta því og ein leið til þess er að tjá sig í gegnum 

fötlunarlist. Þar sem hér er um algjöra nýjung og tilraunaverkefni að ræða var það 

mikil áskorun og tækifæri fyrir mig, sem og nemendur í Fjöllistahóp, að fá að þróa og 

skapa verkefnið frá grunni. Þátttakendur leikritsins tóku einnig virkan þátt í að móta 

verkefnið og hefði vinnuferlið og leikritið sjálft orðið öðruvísi með öðrum 

þátttakendum. 

1.5  Uppbygging greinargerðarinnar 

En hvað er fötlunarlist og er það ekki það sama og að vera fatlaður listamaður sem 

sinnir listsköpun af ýmsu tagi? Í greinargerðinni verður leitast við að svara þessum 

spurningum í fræðilegri umfjöllun í 2. kafla um fötlunarlist og valdeflingu. Í 3. kafla 

er fjallað um verkefnið og hvernig það var unnið í anda fölunarlistar og á hvaða hátt 

verkefnið var valdeflandi fyrir þátttakendur. Í 4. kafla er mat á verkefninu, og í 5. 

kafla er niðurlag.  
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2.  Fræðileg umfjöllun 

Listin hefur haft áhrif á fólk með ýmsu móti í gegnum tíðina og hafa margir velt fyrir 

sér hugtakinu list og enn fleiri hafa skoðun á því hvað sé alvöru list og hvað ekki. Hér 

verður hins vegar fjallað um fötlunarlist, upphaf hennar og tengsl við 

fötlunarmenningu og fötlunarpólitík. Einnig verður fjallað um þau lykilatriði er 

einkenna fötlunarmenningu og fötlunarlistamenn ásamt valdeflingu. 

2.1  Fötlunarlist 

Í gegnum söguna þá hefur ávallt verið til mikið af hæfileikaríkum listamönnum með 

skerðingar. Margir hinna frægu listamanna, Vincent van Gogh, Homer, Goya, 

Beethoven og Frida Kahlo eru nöfn sem almenningur þekkir og flestir vita að þessir 

listamenn hafi verð fatlaðir á einhvern hátt. Frida Kahlo var listmálari og sýndi 

skerðingu sína í mörgum verkum sínum. Í einu af sínum áhrifaríku verkum, The 

Broken Column, sýnir hún líkama sinn þakinn nöglum og er sennilega myndlíking 

þjáningar vegna stöðugra líkamlegra verkja. Þessir listamenn eru áhugaverðir og 

mikilvægir en verk þeirra teljast ekki til hinnar eiginlegu fötlunarlistar (Sutherland, 

2008). 

 

Fötlunarlist (e. Disability Arts) byrjaði í Bandaríkjunum um og upp úr 1970 og er hluti 

af mannréttindabaráttu fatlaðs fólks. Eins og fram kom í inngangi er fötlunarlist 

andóf gegn ríkjandi viðhorfum og staðalímyndum. Fötlunarlist er gagnrýni á hvernig 

fatlað fólk er sýnt í vestrænni menningu og listum. Fatlað fólk er sýnt sem viðfang 

vorkunnar er þarfnast læknisfræðilegrar íhlutunar (Sandahl, 2006). Í Bretlandi kom 

fötlunarlistin fram á áttunda og níunda áratugnum, á þeim tímum er hreyfingar 

fatlaðs fólks komu fram eins og hreyfing hreyfihamlaðs fólks gegn aðgreiningu 

(Union of the Physically Impaired Agaubs Segregationm, UPIAS). Einstaklingar innan 

þessara raða mótuðu hinar rótæku hugmyndir er lögðu grunninn að breska 

félagslega líkaninu um fötlun (Sutherland, 2008; Rannveig Traustadóttir, 2006). Í 

kjölfarið var London Disability Arts Forum (LDAF ) stofnað árið 1986, samtök sem er 

stjórnað eingöngu af fötluðu fólki og varð fyrirmynd fyrir önnur samtök um 

fötlunarlist (Sutherland, 2008). Það er því alveg ljóst að fötlunarmenning og 
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fötlunarpólitík eru nátengdar og eiga rætur sínar að rekja til sömu 

hugmyndafræðinnar. 

2.2  Fötlunarmenning og fötlunarpólitík 

Ana Carden Coyne (2010) fjallar um í greininni Draugar innan listasafna um stríð 

(Ghosts in the war museum), að fatlaðir hermenn eru oft ekki hafðir sem hluti af 

aðalfrásögninni um stríðið, heldur eru sýndar staðalmyndir af þeim sem ólánsömum 

fórnarlömbum eða hetjum. Á söfnum er lítið eða ekkert fjallað um líf fatlaðs fólks 

fyrr á tímum, að það stundaði vinnu og gerði ýmislegt merkilegt. Á þennan hátt er 

fatlað fólk enn sem draugar innan þessara safna. 

 

Vestræn menning er full af neikvæðum ímyndum um fatlað fólki. Það er menning 

hins ófatlaða meirihluta sem gildir; norm og gildi eru sett af þeim. Fötlunarmenning 

(e. Disability Culture) hins vegar er ákveðinn menningarkimi, sem er tengdur hinni 

alþjóðlegu baráttuhreyfingu fatlaðs fólks. Fötlunarmenning endurspeglar norm og 

gildi fatlaðra aðgerðasinna og þeirra stuðningsmanna. Lykilþættir í 

fötlunarmenningu eru endurskilgreiningar á fötlun, og þá af fötluðu fólki og þeirra 

samtökum. Róttæk félagsleg og pólitísk túlkun er vísar til félagslegs skilnings á fötlun 

(Barnes, 2003). 

 

Hugmyndin að fötlunarmenningu byrjaði að þróast seinni hluta tuttugustu aldar. 

Þeir sem kenndu sig við fötlunarmenningu ögruðu skilgreiningunni á líkamlegum 

takmörkunum hins ríkjandi menningarlega samhengis. Stofnanavistun og 

aðskilnaður frá meginstraumi samfélagsins hefur einnig verið einkenni og hvati fyrir 

drifkraft að sköpun fötlunarmenningar. Þrjár algengar leiðir við skilgreiningu á 

fötlunarmenningu eru söguleg, félags/stjórnmálaleg og persónuleg/fagurfræðileg 

skilgreining. Söguleg skilgreining á fötlunarmenningu einblínir á list, ljóð, tungumál 

og félagslegt samfélag sem þróað er af fötluðu fólki. Félagsleg/stjórnmálaleg 

skilgreining á fötlunarmenningu horfir á minnihlutahóp sem sérkenni með 

sameiginleg félagsleg gildi og efnahagslegt réttlæti, róttækt lýðræði og 

sjálfsvaldeflingu. Persónuleg/fagurfræðileg skoðun á fötlunarmenningu, leggur 

áherslu á lífsstíl og að skilgreina sig á jákvæðan hátt sem fötluð manneskja. Hins 
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vegar getur reynsla af því vera fötluð manneskja verið mismunandi og greipt inn í 

menningu og félagsleg samskipti menningarinnar (Peters, 2006). 

 

Fötlunarlist er notuð til að afhjúpa þá mismunun og fordóma sem fatlað fólk mætir, 

en skilyrði fyrir því að hægt sé að tala um fötlunarlist er að allir geti sótt viðburðinn 

og geti notið listarinnar. Gerð er krafa um aðgengilegt húsnæði og táknmálstúlkun. 

Fötlunarlistamenn sem sýna list fyrir fatlað fólk gera það oft tengt ráðstefnum og 

uppákomum hagsmunasamtaka fatlaðs fólks. En einnig getur viðburðurinn verið 

fyrir fatlaða og ófatlaða áhorfendur (Barnes, 2003; Sandhal, 2006). Á 

upphafsárunum var fötluðu fólki mest umhugað hvernig það var kynnt, út frá 

ölmusu sjónarhorninu. Góðgerðasamtök áttu stóran þátt í að eyðileggja fyrir fötluðu 

fólki í gegnum auglýsingaherferðir og sýndi fatlað fólk sem hjálparlaust og 

brjóstumkennanlegt. Myndir voru þannig teknar af fötluðu fólki ofan frá, eins og 

það liti undan, í skömm yfir eigin ástandi. Til þess að undirstrika dramatíkina er 

myndin höfð í svart hvítu (Sutherland, 2008). 

 

Það er mikilvægt að leggja áherslu á það hvernig fötlunarlist hefur alltaf tjáð og 

tengst hugmyndum fötlunarpólitíkur hvers tíma og samfélags. Samhengið hefur 

stundum verið með mjög beinum hætti. Ein áhrifamestu mótmæli sem gerð hafa 

verið í Bretlandi voru vegna auglýsingaherferðar í sjónvarpi árið 1991‐92 þar sem 

viðhorf læknisfræðilega líkansins á fötlun voru leiðarljósið. Herferðin sýndi fatlað 

fólk sem vansæl fórnarlömb skerðinga sinna og að góðgerðarsöfnun væri rétta 

leiðin til að mæta þörfum þessa hóps. Fatlað fólk mótmælti með því að mæta fyrir 

utan sjónvarpsstöðina (ITV Telethon Thames TV), en þetta var árleg herferðarvika 

stöðvarinnar. Mótmælendur voru klæddir sem betlarar og umkrýndir skiltum sem á 

stóð: „Blindur og bæklaður“. Það hefur löngum verið talið innan hreyfingarinnar að 

fötlunarlist verði vera með pólitíska skírskotun og það eina sem dugar til þess að 

fóstra félagslega líkanið á fötlun og væri hin eina sanna fötlunarlist. En listamenn 

hafa mismundandi reynslu út frá mismunandi tegund skerðingar, sem setur ólíkan 

svip og sýn á fötlunarlist hvers um sig. Jafnvel fötlunarlistamenn með sömu 

skerðingu og því svipaða reynslu geta búið til gjörólíka list (Sutherland, 2008). 
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Fötlunarlistamenn nota ýmsar aðferðir til að ráðast gegn staðalímyndum og hafa 

talsvert margir kosið að gera það í gegnum húmor. Dæmi um það er til dæmis hin 

íslenska Hjólastólasveit og breski útvarpsþátturinn og vefmiðillinn BBC Ouch! It’s a 

disability thing. Listamenn innan hefðar fötlunarlistarinnar eru stoltir og ánægðir 

eins og þeir eru. Að vera fötluðu kona eða fatlaður maður er jákvætt og flott þrátt 

fyrir að skilaboð samfélagsins séu önnur (Sandahl, 2006). 

2.3  Fötlunarlistamenn 

Leiklist í anda fötlunarlistar í Bretlandi er m.a. stunduð hjá The Graeae Theatre 

Company sem er fyrsta leikhúsið sem er eingöngu skipað fötluðu fólki. Það var 

stofnað af leikaranum Nabil Shaban, í kringum 1979. Hann flutti til Bretlands sem 

barn og um níu ára aldurinn fór hann í sérskóla og bjó á stofnun. Shaban hafði frá 

unga aldri haft áhuga á leiklist og hans markmið var að komast í leiklistarnám og 

verða leikari. En hinar hefðbundnu leiðir voru lokaðar. Með því að stofna Graeae gat 

hann öðlast tækifæri og reynslu á þessu sviði. Hann talar um að sem barn hafði 

hann engar fyrirmyndir af fötluðu fólki í sjónvarpinu svo hann áleit sem svo að við 

sextán ára aldurinn myndi fötlunin verða tekin frá honum þar sem alltaf var verið að 

sýna Jesú að lækna fólk. „Við sextán ára aldurinn er engin fatlaður því ef fatlað fólk 

er ekki í sjónvarpinu hvar er það þá?“ (Pointon, 1995: bls. 119). 

 

Írska listakonan Mary Duffy gerði ljósmyndaverkið So you want to look? Mary er án 

handa og var hún nakin á myndinni, uppstillt sem Venus de Milo. Ákveðin kaldhæðni 

þar sem þetta fræga verk er ímynd fegurðar (Sutherland, 2008). Hún stundaði nám 

við lista og hönnunarskóla í Dublin og lærði ljósmyndun. Sem ljósmyndari og 

sviðslistamaður notar hún ljósmyndir, texta og eigin líkama til að ögra hugmyndum 

um líkamann sem heild og um fötlun. Duffy segir að ljósmyndin lýgur ekki og sem 

ung kona átti hún erfitt með að finna einhverjar jákvæðar fyrirmyndir af fötluðu 

fólki. Ímyndin var í anda harms og sorgar, full af dramatík, fötluð börn betlandi 

pening. Þannig ákvað hún að búa sér eigin ímynd og raunveruleika sem stolt fötluð 

kona (Duffy, 1997). Í hlutverki Venusar birtist líkami hennar ekki sem 

læknisfræðilegt fyrirbæri sem þarf að sjúkdómsgreina eða sem furðufyrirbæri á 
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19. aldar furðusýningum (e. Freak show). Myndin er róttæk ádeila á ríkjandi 

hugmyndir og endurskilgreinir hugmyndir okkar um fegurð (Thomson, 2005). 

 

Simon Brisenden, einn af upphafsmönnum hreyfingarinnar um Sjálfstætt líf í 

Bretlandi og höfundur ljóðs er heitir á ensku Scars eða Ör, skrifar meðvitað innan 

hins félagslega skilnings á fötlun sem er um leið valdeflandi. Ljóðið er fullt af 

réttmætri reiði, byggt á þeirri staðreynd að hlutirnir þurfa ekki að vera eins og þeir 

eru. Ljóðið er ekki um ákveðna tegund skerðingar og þess vegna getur allt fatlað fólk 

fundið sig í ljóðinu. Ljóðlist, leiklist, danslist og myndlist eru dæmi um þau listform 

sem fötlunarlistamenn nota og bjóða fötluðu fólki að horfa á og vera meðvitað um 

það hvernig það horfir og hugsar um fatlað fólk í samfélaginu. Fötlunarlistamenn 

vinna oft saman að verkefnum eða starfa sjálfstætt eins og t.d. sem rithöfundar, en 

það sem sameinar þá er andi hinnar sameiginlegu hreyfingar fötlunarlistar. 

(Sutherland, 2008). 

2.4  Fötlunarstolt 

Fötlunarstolt er venjulega þróað í gegnum félagslega þátttöku innan 

fötlunarsamfélags og tjáningu á fötlunarmenningu, í gegnum listamenn, ljóð og 

leiklistarhópa. Það hefur verið gagnrýnt að félagslegar og stjórnmálalegar hreyfingar 

fatlaðs fólks erlendis hafa ekki viljað gefa rými fyrir persónulega tjáningu (Peters, 

2006). 

 

Allan Sutherland (1989) fjallar í greininni „Fötlunarlist, fötlunarpólitík“ í bókinni 

Framed, að það sem gerði fötlunarlistamenn frábrugðna er að við teljum fötlun 

okkar ekki vera hindrun eða fyrirstaða sem við verðum að komast yfir áður en við 

reynum okkur í hinum menningarlega heimi ófatlaðra. Við höfum rétt á því að fagna 

og vera stolt af því að vera fötluð. Okkar pólitík hefur gefið okkur sjálfstraust og 

kennt okkur ekki aðeins að meta okkur sjálf heldur meta okkur sjálf sem fatlað fólk. 

Þess vegna getum við haft fötlunarlist af því við áttum okkur á að fötlunin gefur 

okkur eitthvað mikilvægt til þess að skapa list um. En ekki í þeim skilningi að segja 

persónulegar harmsögur, hvað það sé hræðilegt líf að vera fatlaður. Við höfum 

einnig lært mikilvægi þess að taka sjálf stjórnina er snertir okkar líf. Alveg eins og við 
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verðum að hafa samtök fatlaðs fólks í stað samtaka fyrir fatlað fólk, þá verðum við 

að hafa list í þeim anda. Þess vegna er svo mikilvægt að aðgreina okkur frá 

listmeðferð, sem er notuð í allt öðrum tilgangi (Sutherland, 2989). 

2.5  Valdefling 

Fjöldi fræðimanna hefur gert valdeflingu að viðfangsefni sínu og innan hvers 

fræðasviðs hafa verið þróaðar skilgreiningar er byggjast á mismunandi túlkunum og 

skilningi fræða og fagfólks á merkingu valdeflingar. Það er því hvorki til ein 

skilgreining á valdeflingu né einn ráðandi kenningasmiður. Tilhneiging hefur verið að 

nota hugtakið í þröngum skilningi, til dæmis að vísa til þróunar 

einstaklingsbundinnar færni eða tilgangs sem felst í sálfræðiviðtölum við fórnarlömb 

ofbeldis, meðan sumir höfundar skilgreina hugtakið jafnvel ekki. Innan félagsvísinda 

snúast skilgreiningar í grundvallaratriðum um þá hugmynd að fólk öðlist meiri stjórn 

á eigin lífi. Hugtakið tengist mannréttindum og lífsgæðum og vísar til réttsýni, 

framfara, uppfyllingu væntinga og sigra til þess að ná jöfnuði þrátt fyrir erfiðar 

aðstæður. Hugtakið hér er notað sem tákn til að kalla fram ákveðnar tilfinningar í 

brjóstum fólks og er þýðingarmikið í pólitískri umræðu (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 

2006).  

 

Markmið frelsandi fötlunarrannsókna er að gera rannsóknir sem hafa einhverja 

hagnýta þýðingu fyrir fatlað fólk. Frelsandi rannsóknir snúast um valdeflingu. Mike 

Oliver (1997) hefur bent á að valdefling er ekki eitthvað sem hægt er að gefa, heldur 

er það eitthvað sem fólk verður að gera fyrir sjálft sig. Valdefling er þannig ekki gjöf 

þeirra valdamiklu, hvort sem það eru stjórnmálamenn, þeir sem marka stefnuna eða 

rannsóknaraðilar; valdefling er eitthvað sem fólk gerir fyrir sjálft sig í heild. Fatlað 

fólk hefur ákveðið að valdefla sig. Þess vagna þurfa fræðimenn að huga að og spyrja 

sig hvort verk þeirra geti verið framlag til þess ferlis (Oliver,1997). 

 

Sjálfstætt líf (e. Indipendent Living) er hugmyndafræði og samtök fatlaðs fólks sem 

berst fyrir sjálfsákvörðunarrétti, jöfnum tækifærum og sjálfsvirðingu. 

Hugmyndafræðin er krafa fatlaðs fólks um að hafa sömu valmöguleika og stjórn á 

eigin lífi eins og ófatlað fólk. Fatlað fólk vill alast upp í eigin fjölskyldum, ganga í 
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almenna skóla, taka sama strætóinn og fólkið í hverfinu, stunda vinnu sem er í takt 

við menntun og áhuga þess, flytja að heiman og eignast fjölskyldu (Ratzka, 2005). 

Hugmyndafræðin felur í sér valdeflingu þar sem fatlað fólk er í forsvari fyrir eigin 

samtök og kemur fram fyrir þeirra hönd. Fræðimenn hafa fært rök fyrir því að 

auðveldara sé að skilgreina hvað það er sem hindri valdeflingu en hvað þurfi til að 

hún eigi sér stað. Fræðimenn hafa sammælst um að ákveðið form þjónustu og 

þjónustuaðilar geta hindrað valdeflingu fatlaðs fólks, s.s. stofnanamiðuð þjónusta, 

varkárni fagfólks, fagmennska, samvinnuþýðni notenda, og tengsl fagfólks (Hanna 

Björg Sigurjónsdóttir, 2006). 

 

Fötlunarlist byggir á fötlunarstolti og valdeflingu, en mikilvægt er að fötlunarlistinni 

sé ekki ruglað saman við listmeðferð. Valdefling er eitt af þessum hugtökum sem 

mikið er notað af fagfólki og þar á meðal listmeðferðarfræðingum. Valdefling 

listmeðferðarinnar felst fyrst og fremst í því að skapa fötluðum einstaklingi 

aðstæður til að tjá sig í gegnum einhverskonar listsköpun. Í þeim aðstæðum er það 

sérfræðingurinn sem stjórnar ferðinni og notar listformið sem meðferð (Malchiodi, 

1999). Valdefling fötlunarlistarinnar er því mjög ólík hugmyndum listmeðferðarinnar 

þar sem í fötlunarlistinni er það fatlað fólk sjálft sem hefur völd yfir því hvað er sagt; 

pólitísk tjáning á því hvað er fötlun. 

 

Femínistar hafa endurskilgreint hugtakið vald að það sé ekki einangrað fyrirbæri né 

innbyggt í einstaklinga, heldur er litið á það sem hluta af flóknum tengslum milli 

einstaklinga, hópa eða stofnana. Þannig er vald skapað og því umbreytt í daglegum 

samskiptum fólks. Það er gagnvirkt ferli, inngreipt í öll félagsleg tengsl og stöðugt 

ferli án enda (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). 

 

Adolf Ratzka (2005) lýsir vel í eftirfarandi texta hvernig fatlað fólk þarf að 

endurskilgreina sig út frá félagslegum skilningi á fötlun og hann segir:  

 

• Það er alveg kristaltært að við erum venjulegt fólk sem hefur sömu þörf fyrir 

að vera þátttakendur, viðurkennt og elskað. 
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• Ef við höldum áfram að líta á fötlun okkar sem harmleik, þá verður okkur 

vorkennt. 

• Ef við höldum áfram að skammast okkur fyrir það hver við erum, þá verður 

líf okkar álitið gagnlaust. 

• Ef við höldum áfram þögn okkar, þá verða það aðrir sem áfram segja okkur 

fyrir verkum (Ratzka, 2005). 
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3.  Framkvæmd verkefnisins 

Hér verður fjallað um framkvæmd verkefnisins og hvernig verkefnið var unnið í anda 

fötlunarlistar og með hvaða hætti verkefnið var valdeflandi fyrir þátttakendur. 

 

Hugmyndin á bak við verkefnið og Fjöllistahópinn kviknaði út frá samtali mínu við 

Guðrúnu V. Stefánsdóttur og Ágústu Björnsdóttur. Upphaflega var hugmyndin sú að 

kanna áhuga hjá diplómanemendum þar sem hópurinn væri á bilinu þrír til fimm 

einstaklingar og ég yrði leiðbeinandi þeirra. Ágústa Björnsdóttir, verkefnastjóri 

diplómanámsins, lagði fram hugmyndina um Fjöllistahóp í byrjun desember 2010 

fyrir diplómanemendur sem eru alls 19 talsins. Mikill áhugi var hjá nemendum að 

taka þátt í Fjöllistahóp og voru það sjö nemendur sem sóttu um að vera í Starfsnámi 

IV í Fjöllistahóp á vormisseri 2011.  

 

Leikritið/gjörninginn ætlaði ég að skrifa sjálf og/eða í samvinnu við nemendur í 

Fjöllistahóp sem hefðu áhuga fyrir því. Leikritið var hugsað sem ákveðinn rammi 

fyrir ýmis listræn verkefni eða form; leiklist, ljósmyndun, myndlist, tónlist og dans. 

Leikritið væri u.þ.b. 20‐30 mínútur í flutningi. Ég var með ákveðna hugmynd að 

ljósmyndagjörningi sem mig langaði einnig að vinna að út frá þjóðkunnum og 

þekktum einstaklingum í íslensku samfélagi þar sem ljósmyndir og viðtöl birtast oft 

af þeim í fjölmiðlum. Sá fyrir mér ljósmynd af manni með Downs heilkenni en undir 

stæði nafnið Baltasar Kormákur, leikari og leikstjóri. Getur fatlað fólk ekki verið 

leikarar eða öðlast ákveðin sess í heimi listar og menningar eins og ófatlað fólk?  

 

Undirbúningstímabilið var frá miðjum nóvember 2010 til 31. janúar 2011. Haldnir 

voru alls átta fundir á undirbúningstímabilinu þar sem Ágústa Björnsdóttir, Guðrún 

V. Stefánsdóttir og ég sátum fundi. Í janúar kom Lilja Össurardóttir inn í verkefnið 

sem leiðbeinandi minn í vettvangsnáminu. Einnig kom Ágústa Skúladóttir, leikstjóri, 

á fundi og samhliða var velt fyrir sér að fá inn fleiri gestaleiðbeinendur í verkefnið. 

 

Í byrjun janúar var hafist handa við að útbúa stundatöflu fyrir Fjöllistahópinn. 

Tímafjöldi á viku var 15 stundir sem skiptist niður á, mánudaga frá klukkan 9:10 til 
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11:30. Þriðjudaga frá klukkan 9:10 til 11:30 , og eftir hádegi frá klukkan 12:30 til 

14:00. Fimmtudagar frá klukkan 12:30 til 14:50 og föstudaga frá klukkan 8:20 til 

11:30. Um miðjan janúar lá fyrir að gestaleiðbeindur væru Ágústa Skúladóttir, 

leikstjóri, til að vera með leiklist í viku 2 og 3 og aðstoða við uppsetningu á leikritinu 

í marsmánuði. Harpa Björnsdóttir, listnemi við hönnunardeild Listaháskóla Íslands, 

til að leiðbeina er snýr að myndlist, hönnun á auglýsingu og leikskrá. Jónatan 

Grétarsson, ljósmyndari og fleiri gestaleiðbeindur komu einnig inn verkefnið á síðari 

stigum þess. Einnig var ákveðið að Jónína Sigurbjörg Vilhjálmsdóttir, 

þroskaþjálfanemi á lokaári, sem einnig er í vettvangsnámi með nemendum í 

starfstengdu diplómanámi, að hún kæmi inn í verkefnið hjá Fjöllistahóp, tvisvar í 

viku, til að aðstoða við verkefnið. 

 

Í Fjöllistahóp voru alls sjö diplómanemendur, þrjár konur og fjórir karlmenn á 

aldursbilinu 22 ára til 40 ára. Starfsemi og kennsla Fjöllistahóps fór aðallega fram í 

kennslustofum og í Skriðu á Menntavísindasviði við Stakkahlíð og einnig var farið í 

ýmsar vettvangsheimsóknir. Verkefnið byggðist á þátttakendum og samvinnu 

hópsins við að þróa, skapa, æfa og koma leikritinu á svið. Starfstímabil Fjöllistahóps 

var frá 1. febrúar til 1. apríl og var unnið út frá vikuáætlun. 

 

• Vika 1. Kynning á verkefninu, þátttakendum og hugmyndir að 

listrænum verkefnum. Fötlunarlist og valdefling; hvað er það? 

• Vika 2. og 3. Leiklist með Ágústu Skúladóttur og unnið að handriti, 

vettvangsheimsóknir. 

• Vika 4. Myndlistarvika í umsjón Hörpu Björnsdóttur, 

vettvangsheimsóknir. 

• Vika 5. og 6. Áhersla á ljósmyndun og undirbúningur 

ljósmyndagjörnings, Jónatan Grétarsson, ljósmyndari og fleiri aðilar. 

Ásamt vettvangsheimsóknum. 

• Vika 7. og 8. Leiklist, tónlist, auglýsing/leikskrá. Rennsli og 

vettvangsheimsókn. 
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• Vika 9. Lokavika. Rennsli með öllu og sýning á leikriti/gjörningi 1. apríl 

klukkan 12‐13.  

 

Þær áherslur, sem voru hafðar að leiðarljósi í leikritinu, voru andóf og gagnrýni í 

gegnum húmor. Í leikritinu er komið inn á lög um málefni fatlaðra, skipulag þjónustu 

við fatlað fólk, hvernig þjónustan er skipulögð eftir tegund skerðingar fólks og í anda 

læknisfræðilegs sjónarhorns á fötlun. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks, sem undirrataður var hér á landi 2007, kemur við sögu sem okkar 

helsta vopn í baráttunni fyrir jöfnum tækifærum, jafnrétti, virðingu og fullgildri 

þátttöku án aðgreiningar. Áherslan var á 8. grein samningsins um vitundarvakningu 

og 24. grein um menntun. Verkið gagnrýnir meðal annars að ekki er enn búið að 

fullgilda samninginn. Enn sem komið er hefur fatlað fólk ekki sama aðgang að 

listnámi á háskólastigi og ófatlað fólk. Við viljum auðvitað breyta því og ein leið til 

þess er að tjá sig í gegnum fötlunarlist. 

 

Verkið boðar að fatlað fólk skilgreini sig sjálft út frá félagslegum skilningi á fötlun og 

geti verið stolt af því vera fötluðu manneskja. Í leikritinu The Normal Show stendur í 

handritinu í lokasenunni: 

Það er normalt að vera með skerðingu, hvort sem það sé þroskahömlun eða 

hreyfihömlun. Fatlað fólk getur gert svo margt og hefur ýmsa hæfileika. 

Samfélagið er bara ekki alltaf alveg að fatta það, og þarf að læra að meta 

okkur sem fullgilda borgara. 

Verkið hafði sögulega og pólitíska skírskotun og listin var notuð til að afhjúpa þá 

mismunun og fordóma sem fatlað fólk mætir en einnig til þess að efla samstöðu 

meðal þátttakenda. 

 

Eitt af verkefnunum var ljósmyndagjörningurinn Fullgild þátttaka þar sem 

þátttakendur í Fjöllistahóp brugðu á leik með því að fara í hlutverk þekktra og 

þjóðkunnra einstaklinga, tengdir m.a. stjórnmálum, menningu og listum. Dæmi: 

ljósmynd af manni með Downs‐heilkenni en undir stendur nafnið: Jón Gnarr, 
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borgarstjóri og leikari, eða kona í hjólastól og undir stendur nafnið: Erna 

Ómarsdóttir, dansari. Verkið er til þess að spyrja spurninga og hreyfa við fólki. Getur 

fatlað fólk stundað nám í listaháskólanum, orðið leikari eða myndlistarmaður? Verið 

sýnilegra í fjölmiðlum og þjóðfélaginu sem virkir borgarar á almennum 

vinnumarkaði? Sent var kynningarbréf á ýmsa listamenn, stjórnmálamenn og aðra 

þjóðkunna einstaklinga í íslensku samfélagi til þess að kanna listrænt samtarf við 

Fjöllistahópinn með því að veita okkur leyfi fyrir að nota nafn þeirra undir eina 

ljósmynd, sjá kynningarbréf og ljósmyndir í viðauka. 

 

Í gegnum ljósmyndagjörninginn var verið að skapa jákvæða mynd af fötluðu fólki og 

ögra staðalímyndinni með því að setja fatlað fólk með sýnilega skerðingu í sumum 

tilfellum, í hlutverk ófatlaðs fólks sem er þjóðþekkt með valdið í sínum höndum. 

Ljósmyndirnar voru 16 talsins sem Jónatan Grétarsson, ljósmyndari, tók af 

Fjöllistahóp og í stærðinni 40 x 30cm (hxb), svart hvítar og í virðulegum ramma. Að 

auki voru 5 spurningar settar fram í sérstökum hvítum myndaramma á sýningunni: 

„Hvað er fötlun? Hvað er list? Hvað er mynd? Hvað er nafn? Hver ert þú? Ég er . . .“. 

 

Leikritið The Normal Show var sýnt í Skriðu, fyrirlestrarsal á Menntavísindasviði í HÍ 

við Stakkahlíð milli kl. 12 og 12:30 þann 1. apríl 2011 og strax á eftir var 

ljósmyndagjörningurinn Fullgild þátttaka sýndur í stofu H‐202. 

 

Nemendur tóku virkan þátt í að taka ljósmyndir víðs vegar um borgina, m.a. tengdar 

ýmsum störfum á almennum vinnumarkaði, sem var fléttað inn í leikritið og sem 

aftur tengdust laginu Ekkert mál sem Ragnhildur Gísladóttir, tónlistarmaður, samdi 

og var flutt af hljómsveitinni Grýlurnar.  

 

Skilyrði fyrir því að hægt sé að tala um fötlunarlist er að allir geti sótt viðburðinn og 

notið listarinnar. Þess var gætt þar sem leiksýningin var sýnd í aðgengilegu húsnæði 

og einnig var sýningin flutt með táknmálstúlkun. Áhorfendur voru bæði fatlað og 

ófatlað fólk. Leikritið var samið og flutt af fötluðu fólki, fyrir fatlað fólk. 
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Með hvaða hætti var leikritið og verkefnið valdeflandi fyrir þátttakendur? Í 

fræðilaga kaflanum um valdeflingu kemur m.a. fram að valdefling er eitthvað sem 

fólk gerir fyrir sjálft sig. Litið er á valdeflingu sem ferli sem er bundið aðstæðum og 

tengslum fólks. Auk efnislegs innihalds leikritsins og ljósmyndagjörningsins var 

verkefnið valdeflandi á þann hátt að þátttakendur störfuðu á jafningjagrunni og 

áherslan var á samskipti sem einkenndust af gagnkvæmri virðingu og að valdeflingin 

væri ákveðið ferli sem hópurinn fór saman í gegnum. Umræðurnar sem komu fram í 

hópnum er snýr að þeim sjálfum, reynslu og hvernig við gátum notað hópinn og tjáð 

okkur í gegnum listina, eru að mínu mati það sem mér finnst mest um vert. Það er 

kannski valdefling í hnotskurn; það eru samskiptin og ferlið sem átti sér stað á milli 

mín og nemenda í hópnum. 
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4.  Mat á verkefninu 

Til þess að meta verkefnið ákvað ég að ræða við nemendur eftir sýninguna til að fá 

þeirra mat á verkefnið. Þessar spurningar hafði ég til hliðsjónar:  

• Hvað ætluðum við að gera? 

• Hvað gerðum við ? 

• Hvað gekk vel og hvað ekki? 

• Hvernig á heildina gekk verkefnið? 

 

Nemendur sögðu að við ætluðum að búa til leikrit/gjörning í anda fötlunarlistar og 

enda á sýningu sem við gerðum. Sum þeirra voru alveg til í að taka aftur þátt í að 

búa til leikrit í anda fötlunarlistar meðan aðrir vildu frekar vera í leikriti sem væri 

ekki um fötlun eða út frá fötlunarpólitík. Búa til leikrit sem væri lengur en 30 

mínútur og vera í búningum og sýna í leikhúsi. Þeir sem aðhyllast hugmyndinni um 

fötlunarlist gera ekki kröfu á allt fatlað fólk að vera pólitískt og viðurkennir og metur 

almenna listsköpun fatlaðs fólks að verðleikum (Riddle og Watson, 2003). Þar af 

leiðandi er ekki óeðlilegt að einhverjir í hópnum hafi ekki áhuga á fötlunarlist og 

fötlunarpólitík.  

 

Það kom fram hjá einum nemanda að hann telur sig ekki tilheyra fólki með 

þroskahömlun og finnst hann eiga meira samleið með ófötluðu fólki. Meðan annar 

nemandi sagði að hún gæti alveg verið stolt af því að vera með þroskahömlun: „Við 

erum alveg eðlileg, ég meina við erum í háskóla!“. Sumir nemendur í hópnum höfðu 

reynslu af því að leika í ævintýrum og taka þátt í áhugaleikhópum eins og Perlunni 

og Tjarnarleikhópnum. Einn nemandi hefur mjög mikinn áhuga á leiklist og hefur 

tekið þátt í sýningunni Rómeó og Júlía í Borgarholtsskóla og Sarínó Sirkusinn sem 

sýnt var á listahátíðinni List án landamæra, en þá hafði viðkomandi ekki verið með 

neinn texta í leikritinu og var þetta í fyrsta skipti sem þessi nemandi fór með texta í 

leikriti. Þessi nemandi vildi reyndar leggja leiklistina fyrir sig og er að kanna með 

lýðháskóla í Svíþjóð til þess að læra leiklist. 
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Annar nemandi sem einnig hefur mikinn áhuga á leiklist sagði að draumurinn væri 

að verða leikari. Honum fannst verkefnið og sýningin The Normal Show hafa gengið 

alveg frábærlega vel í alla staði. Aðrir í hópnum höfðu minni reynslu af leiklist eða 

að vinna saman að svona verkefni í hóp. Einn nemandi tók fram að hann hafi verið 

mjög ánægður með verkefnið og fannst það ganga mjög vel að vinna saman í hóp. 

Hann væri vanur að vinna sjálfstætt og vera einn í sínu en þetta reyndi meira á hann 

að vinna með öðrum. Honum fannst þetta gott tækifæri og gaman að vinna að 

lokaverkefni sínu tengt tónlist, hljóðupptökum og tæknivinnu. Hin pólitíska sýn 

fötlunarlistarinnar í leikritinu efldi samstöðu og hópvitund þátttakenda. Langflestir 

þátttakendur upplifðu sig sem samherja þó framlag hvers og eins væri með ólíkum 

hætti. 

 

Eins og fram kemur í inngangi greinargerðarinnar er fötlunarlistin notuð til að 

afhjúpa þá mismunun og fordóma sem fatlað fólk mætir og einnig til að efla 

hópvitund og samstöðu meðal fatlaðs fólks (Barnes, 2003). Segja má að leikritið, 

ljósmyndagjörningurinn og vinnuferlið í heild hafi einmitt staðfest þetta. Sú 

staðreynd að allir þátttakendur í Fjöllistahóp, bæði nemendur og ég sem 

leiðbeinandi, vorum öll fötluð stuðlaði að aukinni samstöðu og samskiptum á 

jafningjagrunni. 

 

Á heildina litið fannst nemendum verkefnið ganga vel þar sem hópnum tókst að 

vinna saman við að búa til leikrit/gjörning og enda á leiksýningu. Þeim fannst 

ljósmyndagjörningurinn Fullgild þátttaka þar sem ljósmyndarinn Jónatan Grétarsson 

sá um ljósmyndun, vera alveg einstök upplifun og rosalega skemmtilegt. Tveir 

nemendur tóku það fram að fólk hefði mátt mæta betur og sýna meiri áhuga að 

læra textann sinn í handritinu. Að láta leikritið ganga fyrir en ekki önnur áhugamál á 

æfingatímabilinu. Einnig fannst þessum tveim nemendum eins og leikhúsgestir eftir 

sýninguna tala hálf partinn niður til sín. Eins og þau væru börn, þegar fólk sagði í 

barnalegum tón: „Rosalega var þetta flott hjá þér“. En þar sem Björgvin Franz 

Gíslason, leikari, var í salnum og kom og þakkaði þeim fyrir góða og skemmtilega 

sýningu og talaði við þau á jafningjagrunni, þá fannst þeim vel hægt að taka mark á 

honum þar sem hann er atvinnuleikari. Þetta endurspeglar reynslu nemenda, 
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hvernig þeir þurfa í daglegu lífi stanslaust að glíma við staðalmyndir samfélagsins af 

fötluðu og ekki síst af fólki með þroskahömlun. Litið er á það fólk sem börn að eilífu, 

er m.a. litar framkomu annarra til þeirra og hvaða kröfur eru gerðar og væntingar til 

fólks með þroskahömlun. Í leikritinu var meðvitað deilt á þessar staðalmyndir og 

lögð áhersla á að sýna nemendur sem fullorðið fólk í virðingarverðu hlutverki í 

samfélaginu. Þetta stuðlaði að valdeflingu hópsins og einstaklinganna innan hans. 

 

Jafnframt fannst þeim eftir þessa samvinnu á tímabilinu þau skilja hvert annað 

betur, t.d. þar sem einn nemandi notar tákn með tali þá finnst þeim mun 

auðveldara að skilja hann núna en í upphafi og eiga auðveldra með að eiga 

samskipti. 

 

Verkefnið var sértakt á þann hátt að það hefur ekki verið gert áður með þessum 

hætti innan þroskaþjálfabrautar né að vinna í anda fötlunarlistar. En í upphafi sóttu 

nemendur um í Fjöllistahóp vegna áhuga á leiklist og listsköpun en ekki á þeim 

forsendum að gera verkefnið endilega út frá fötlunarlist. Það hefði verið gagnlegt ef 

meiri tími hefði verið til þess að ígrunda fötlunarlistina betur á tímabilinu og hafa 

fleiri umræðutíma en öll orkan fór í koma leikritinu á svið og vinna að 

ljósmyndagjörningnum. Í dag er ég reynslunni ríkari og betur undirbúin að fjalla um 

fötlunarlist og væri eflaust öruggari í að setja upp annað verk í þeim anda. En þetta 

var tilraunaverkefni sem ég er mjög þakklát fyrir að hafa fengið að takast á við og 

tengja við lokaverkefni mitt til BA prófs. Verkefnið hefði ég ekki getað framkvæmt 

án nemendahópsins og með góðum stuðningi og hvatningu frá leiðbeinendum 

mínum.  
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5.  Niðurlag 

Ég tel að fötlunarlistin sé eðlilegt framhald af þeirri fötlunarpólitíkinni sem lifnaði við 

þegar byrjað var að kenna fötlunarfræði við Félagsvísindadeild Háskóla Íslands. Það 

varð ákveðið umrót og gagnrýni á hvað sé fötlun. Á undanförnum árum hefur fatlað 

fólk loksins uppgötvað hugmyndafræðina um sjálfstætt líf, stofnað samtök í þeim 

anda og barist fyrir því að koma á fót notendastýrðri persónulegri aðstoð. 

 

Fötlunarmenning, fötlunarpólitík og fötlunarlist helst í hendur. Fötlunarpólitíkin 

stendur á bak við fötlunarlistamenn þannig að verk þeirra eru þar af leiðandi með 

öðrum hætti en tíðkast hefur í listsköpun fatlaðs fólks hér á landi. Verk á vegum 

áhugaleikhópa eins og Halaleikhópsins og Perlunnar eru ekki róttæk félagsleg og 

pólitísk túlkun sem vísar til félagslegs skilnings á fötlun. Vissulega er listsköpun 

fatlaðs fólks á vegum ýmissa áhugaleikhópa og samtaka fatlaðs fólks með það að 

markmiði að sýna fatlað fólk á jákvæðan hátt og að fatlað fólk geti líka leikið og sinnt 

listsköpun af ýmsu tagi. 

 

Verkefnið sem hér hefur verið greint frá boðar að fatlað fólk skilgreini sig sjálft og 

geti verið stolt af því vera fötluð manneskja. Ef fatlað fólk er ekki stolt af því sem 

það er, er erfitt að gera pólitískar breytingar til að ná fullum mannréttindum og 

borgaralegum réttindum fatlaðs fólks. 

 

Áherslan var andóf gegn ríkjandi viðhorfum til fatlaðs fólks og þeim staðalmyndum 

er birtast í fjölmiðlum og sýnir í flestum tilfellum fatlað fólk sem óvirka þiggjendur 

velferðaþjónustu; og er í anda læknisfræðilegs skilnings á fötlun. En í þess stað var 

áherslan á hið gagnstæða, að reyna að skapa aðra mynd og sýna fatlað fólk á 

jákvæðan hátt, m.a. sem virka og skapandi borgara á almennum vinnumarkaði, 

tengda menningu og listum með valdið í sínum höndum. 

 

Staðalímyndinni var ögrað og hinni hefðbundnu skilgreiningu, að vera normal og 

heilbrigð mannvera, sem hefur verið á valdi hins ófatlaða meirihluta að skilgreina í 

gegnum tíðina. Mikilvægt er að fatlað fólk hafi vettvang til þess að segja sögu sína, 
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geti skilgreint sig upp á nýtt í anda félagslegs skilning á fötlun og um leið krafist 

breytinga. Fötlunarlistin er einmitt sá vettvangur. 

 

Nýjar frásagnir og sögur eru sagðar og fatlað fólk skapar sig sjálf fyrir sjálft sig, í stað 

þess að treysta á hefðbundnar frásagnir sem helgast af læknisfræðilegri íhlutun eða 

endurhæfingu, sem eymd, hnignun og dauða. En með því að skilgreina okkur sjálf þá 

jafnvel getum við skapað öðruvísi og gleðilegri endi (Shakespeare, 1996). 

 

 

 

 

 

Kolbrún Dögg Kristjánsdóttir 
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Viðauki I: Kynningarbréf 

Kynningarbréf vegna ljósmyndagjörningsins Fullgild þátttaka 

 

23. febrúar 2011 

Ágæti listamaður (eða stjórnmálamaður)! 

Að breyta viðhorfum í gegnum listina!  Við erum nokkrir háskólanemar sem 

stundum nám á menntavísindasviði við Háskóla Íslands og höfum öll brennandi 

áhuga á leiklist og listrænu starfi. Við erum í Fjöllistahóp, sem er brennheitt og 

spennandi sérverkefni tengt listrænum verkefnum. Í Fjöllistahóp eru 7 nemendur 

sem stunda starfstengt diplómanám fyrir fólk með þroskahömlun. Leiðbeinandi 

hópsins er Kolbrún Dögg Kristjánsdóttir, sem stundar nám í þroskaþjálfafræði við 

Háskóla Íslands.  

Á vormisseri erum við í vettvangsnámi (Kolbrún) og starfsnámi (diplómanemar) þar 

sem hlutverk Kolbrúnar er að halda utan um Fjöllistahóp. Markmiðið er að vinna 

saman að leikriti/gjörningi sem verður sýnt 1. apríl nk. í Háskólanum. Að verkefninu 

koma ýmsir gestaleiðbeinendur eins og Ágústa Skúladóttir, leikstjóri, Jónatan 

Grétarsson, ljósmyndari o.fl. sem snýr að listrænum verkefnum. Verkefnið er unnið í 

tengslum við lokaverkefni Kolbrúnar til BA prófs sem er út frá Fötlunarlist og 

valdeflingu. 

Eitt af verkefnunum er ljósmyndagjörningur sem ber heitið Fullgild þátttaka þar 

sem hugmyndin er að fatlað fólk bregði sér í hlutverk þekktra og þjóðkunnra 

einstaklinga tengt menningu og listum. Dæmi:  ljósmynd af manni með Downs‐ 

heilkenni en undir stendur nafnið: Jón Gnarr, borgarstjóri og leikari, eða mynd af 

konu í hjólastól og undir stendur nafnið: Erna Ómarsdóttir, dansari. Verkið er til þess 

að spyrja spurninga og hreyfa við fólki. Getur fatlað fólk stundað nám í 

listaháskólanum, orðið leikari eða myndlistarmaður? Verið sýnilegra í fjölmiðlum og 

þjóðfélaginu sem virkir borgarar á almennum vinnumarkaði?  Í fjöllistahóp eru 

nemendur sem hafa mikinn áhuga á listrænum verkefnum, leiklist, söng og dansi. 

Enn sem komið er hafa fatlaðir stúdentar, einkum nemendur með þroskahömlun, 
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ekki sama aðgang að listnámi á háskólastigi og ófatlað fólk. Við viljum auðvitað  

breyta því og ein leið til þess er að tjá  sig í gegnum listina.   

Ragnhildur Gísladóttir hefur veitt leyfi fyrir að lagið hennar Ekkert mál, verður notað 

í leikritinu The Normal Show þar sem myndir af okkur við hin ýmsu störf út í 

þjóðfélaginu verða birtar. „ Hvað er svona merkilegt við það að vera karlmaður? Að 

vinna á lyftara, að vinna á skurðgröfu, að skipta um dekk á (18 hjóla trukki)“? Og 

hvað er svona merkilegt við það að vera leikari, að vera sjómaður, að vinna á alþingi, 

að vera í háskóla. Ekkert mál! 

 

Listakveðja,  

Kolbrún Dögg Kristjánsdóttir, þroskaþjálfanemi og leiðbeinandi Fjöllistahóps. 
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Viðauki II: Auglýsing/leikskrá 

Auglýsing/leikskrá The Normal Show, sem sýnt var 1. apríl 2011 (framhlið) 
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Auglýsing/leikskrá The Normal Show (bakhlið) 
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Viðauki III: Handrit leikrits 

Handrit leikritsins The Normal Show 

Útgáfa 4. frá 25. mars 2011 ‐ lokaútgáfa 

Höfundur: Kolbrún Dögg Kristjánsdóttir í samvinnu við Fjöllistahóp 

 
Sena 1: Innkoma á svið: Hljóðupptaka 1. Lagið‐ Pump it með Black eyed peas. 

Sigurgeir: Ágætu aðalsmenn. Velkomin á The Normal show. Og ég segi pass! 

Allir: (Veifa og segja pass, hí hí! Horfa út í salinn og skoða áhorfendur). Ætli þessi sé 
normal? Blikka áhorfendur. 

Rut: Ég er orðin hálf svöng af þessu tali. Ætli það sé hægt að fá normal‐brauð? (Gígja 
kemur með snittur/normalbrauð á bakka, býður öllum). 

Kolbrún: M, maður verður svo normal í innyflunum af þessu brauði. 

Jói: Eigum við ekki að setja lög á fóninn? 

Kolbrún: Jú, eitthvað gamalt. 

Jói: Eitthvað sérstakt?  

Kolbrún: Já, lög um málefni fatlaðra. 

Gígja: Kemur og gengur með vínilplötu sem á stendur: Lög um málefni Fatlaðra. 
Sýna áhorfendum gripinn. (Við klöppum, vá en flott)! 

Hljóðupptaka 2 hér. Jói Setur plötuna á grammafóninn og þá hefst upplestur (sem 
heyrist í hljóðkerfi og búið að lesa inn eftirfarandi texta. Eftir smá stund fer Erla að 
spila undir á fiðlu. Allir reyna að halda sér vakandi en dotta).   

Lög um málefni fatlaðra 

Tóku gildi 1. september 1992, að undanskildum 2. mgr. 35. gr. og 1. mgr. 51. gr. sem 
tóku gildi 1. janúar 1993. Breytt með l. 127/1993 (tóku gildi 1. jan. 1994), l. 
148/1994 (tóku gildi 1. jan. 1995), l. 140/1996 (tóku gildi 1. jan. 1997), l. 161/1996 
(tóku gildi 2. jan. 1997 nema 2. og 3. gr. sem tóku gildi 1. jan. 1997), l. 130/1997 
(tóku gildi 1. jan. 1998 nema 12. gr. sem tók gildi 30. des. 1997), l. 156/1998 (tóku 
gildi 30. des. 1998), l. 52/1999 (tóku gildi 30. mars 1999), l. 174/2000 (tóku gildi 1. 
jan. 2001), l. 93/2002 (tóku gildi 31. maí 2002), l. 95/2002 (tóku gildi 31. maí 2002) 
og l. 83/2003 (tóku gildi 1. júní 2003). . . 
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Geispukórinn: Gauti og Sigurgeir Atli sofna úr leiðindum. 

Jói: Hvaða lag eigum við að velja? Númer 5, um þjónustustofnanir? 

Kolbrún: Má ég sjá. (Jói réttir Kolbrúnu plötuumslagið og hún les textann). 

Kolbrún: Starfrækja skal þjónustustofnanir fyrir fatlaða í því skyni að koma til móts 
við sértækar þarfir þeirra svo að þeir geti lifað sjálfstæðu lífi. Dagvistun 
fatlaðra, Verndaðir vinnustaðir. Leikfangasöfn. Skammtímavistun. . . 

Allir: Nja, eitthvað annað.  (Jói stendur hjá Kolbrúnu og skoðar lagavalið). 

Jói: Ókei!  Lag um búsetu. (Kolbrún les). Fatlaðir skulu eiga kost á búsetu í samræmi 
við þarfir þeirra og óskir eftir því sem kostur er. Félagslegar íbúðir. Verndaðar íbúðir. 
(Kolbrún réttir Jóa plötuumslagið). 

Hljóðupptaka 3, lag úr myndinni Mission Impossible spilað undir. 

Allir:  (Nema Jói sem skoðar plötuumslagið). Hinir leika Leyniþjónustumenn eins og í 
bíómynd, til að vernda íbúa innan dyra. Sumir setja upp svört sólgleraugu, Erla tekur 
af sér gleraugun og setur upp sólgleraugu en sér ekki rassgat. Hreinn, Erla, Rut og 
Gígja hlaupa upp í tröppurnar, nokkrir eru með byssu. Erla sem sér illa án gleraugna 
skítur óvart Hrein í fótinn. (Frost). 

Jói: (Er með plötuumslagið). Hér er eitt sem heitir Liðveisla. 

Kolbrún: Liðveisla? Er það eitthvað lið í veislu? 

Gauti: Ég vil ekki hafa neitt partý‐lið. Pass! 

Jói: Bíðið! Hér stendur: Sveitarfélög skulu eftir föngum gefa fötluðum kost á 
liðveislu. (Hinir hætta í frostinu). 

Rut:  Föngum! Hvaða föngum? (Rut spyr áhorfenda, ertu þú fangi). 

Jói: Með liðveislu er átt við persónulegan stuðning til að rjúfa félagslega einangrun. 
Til dæmis aðstoð til að njóta menningar og félagslífs. 

Erla: Vá, kúl! Fara í bíó með fanga‐vaktinni. (Koma niður úr tröppunum, hlaupa inn á 
sviðið og Erla stígur næstum á fatahrúgu á gólfinu). 

Kolbrún: Passaðu þig að stíga ekki á listina!  

Erla: Ha! 

Kolbrún: Þetta er listaverk sem fer á Feneyjar‐tvíæringinn 2013!  
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Jói: Vitið þið hvað? Í sérstökum tilvikum skal veita fötluðum einstaklingum frekari 
liðveislu. 

Kolbrún: Frekari liðveisla.  Er það fyrir rosalega frekt lið? 

Erla: (Öskrar hátt og frekjulega). Þjónn!! Réttu mér snitturnar! (Gígja kemur með 
snitturnar) 

Jói: Róleg!  (Jói réttir Rut plötuumslagið og hún les). 

Rut:  Frekari liðveisla felur í sér margháttaða aðstoð við ýmsar athafnir daglegs lífs, 
enda sé hún nauðsynleg til að koma í veg fyrir dvöl á stofnun. Svæðisskrifstofur taka 
ákvörðun um frekari liðveislu samkvæmt heimildum fjárlaga hverju sinni að fenginni 
umsögn svæðisráða. 

Kolbrún: Svæðisskrifstofur, þær eru ekki lengur til? 

Erla: Hvenær dóu þær? 

Kolbrún: Um áramótin. 

Erla: Mmm.. en sorglegt. Eitthvað svo óspennandi þessi lög um málefni fatlaðra. Jói 
hvað er á hlið B? 

Jói: (Skoðar plötuna). Það eru lög um málefni fatlaðra með síðari breytinum. 

Rut: Hvenær fóru þær í klippingu? (Allir hlæja, nema Gígja). 

Gígja: Nei, ekki meir! Við verðum að semja ný og betri lög. 

Erla: Eða bara sleppa því að hafa svona, sérstök lög um fatlað fólk, common!  

Hreinn: (kemur inn með ferðatösku). Jæja, hvenær flytjum við? 

Rut: Flytja? 

Hreinn: Já, við áttum að flytja um áramótin? 

Rut: Hvert? 

Hreinn: Til sveitarfélagsins. 

Rut: Nei, bara málefni fatlaðra (smá þögn) og starfsfólkið. 

Hreinn: Húrra! Það hefur ekkert breyst.  

Allir: (Nema Erla), Jibbí!  

Erla: Jú, OMG (ó my God). Fötluð börn voru bara tekin af foreldrum sínum og sett á 
hæli upp í sveit. Þau máttu ekki fara í skóla eins og önnur börn. Þegar hælið var svo 
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lagt niður og fólk mátti flytja út í samfélagið, þurftu konur með þroskahömlun að 
fara í aðgerð. 

Jói: Aðgerð? 

Erla: Já, þær máttu ekki eiga börn. Voru teknar úr sambandi. (leika það). 

Kolbrún: Sumir hafa verið jafnari en aðrir. Alltaf verið að flokka fólk og greina það. 
Bara strax við fæðingu stimplað, gildur eða ógildur. Setja það svo í viðeigandi 
þjónustukassa. (Kolbrún tekur upp föt/listina af gólfinu og hengir á 
gaddavírsgirðingu). Þroskahamlaðir sér, hreyfihamlaðir sér, geðfatlaðir sér, blindir 
og heyrnarlausir sér. Sér samfélag fyrir fatlað fólk. Skrítið, hver bjó til þessa 
girðingu?  

Gígja: Hvenær verðum við jöfn? 

Kolbrún: Í kirkjugarðinum. Þar liggja allir jafnir undir grænni torfu. (kirkjuklukkur/má 
sleppa). 

Jói: Kannski ættum við bara að hætta að flokka fólk. Og frekar að vanda okkur við að 
flokka ruslið og vernda náttúruna. (Jói hendir rusli í ruslafötuna). 

Erla: Já, og koma fötluðu fólki út úr skjólinu og inn í samfélagið.  Main stream‐ ið, 
babe! (stappar fótunum til að gefa til kynna að hún standi sjálf í miðju samfélagsins, 
er komin í Háskóla Íslands). 

Lag A. Örlög eftir Ragnar Gunnar Þórhallsson spilað á gítar.  

 

Sena 2:  Að vera eða að vera ekki... vera? 

Hreinn: (Hreinn er á sviðinu og er að æfa senu í leikritinu Hamlet, heldur á 
höfuðkúpu). Að vera eða að vera ekki (smá þögn)  vera!  Það er spurningin? 

Erla: Hreinn, hvað ertu eiginlega að gera? 

Hreinn: Ég er að æfa mig fyrir inntökuprófið (smá þögn) í leiklistarskólann. 

Erla: Heldurðu að Þú komist inn í leiklistarskólann? 

Hreinn: Já, auðvitað. Ef hurðin er ekki læst. 

Erla: Nei, ég meina heldur þú að fatlað fólk geti sótt um? 

Hreinn: Ekki vandmálið. Það er búið að skrifa undir samninginn, það var sko 2007. 

Erla: Samninginn, hvað ertu að meina? Ertu á leið til Hollywood?  
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Hreinn: Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Sjáðu bara  
Samninginn. (Hreinn nær í samninginn og réttir Erlu). 

Erla: (Les upp úr Samningnum). Aðildarríkin viðurkenna rétt fatlaðs fólks til 
menntunar án mismunar, að allir hafi jöfn tækifæri, koma á menntakerfi á öllum 
skólastigum án aðgreiningar og í 5. lið segir:  Aðildarríkin skulu tryggja að fötluðu 
fólki sé gert kleift að hefja almennt nám á háskólastigi, og að það fái aðgang að 
starfsþjálfun, fullorðinsfræðslu og símenntun án mismunar og til jafns við aðra 
(Samningur Sameinuðu Þjóðanna, 2007). (Allir klappa). 

Erla: (Gengur til Hreins og réttir honum blaðið og segir). Það er ekki nóg. Það á eftir 
að fullgilda hann. 

Hreinn: Ekki málið. Ég held bara áfram að æfa mig fyrir inntökuprófið í maí. Þeir 
verða búnir að fullgilda mig. Ekki vandamálið.  

Lag B. Líf og list án landamæra eftir Ragnar Gunnar, spilað á gítar 

 

Sena 3: Heilbrigt barn 

Hjón sem vilja ættleiða barn eru á læknastofu. Jói er læknir og komin í læknaslopp. 
Rut og Hreinn leika hjónin, þau eru mjög hamingjusöm með hvort annað.  

Rut: Okkur langar að ættleiða, barn. Heilbrigt og gott barn (smá þögn) með Downs‐
heilkenni.  

Jói: Ég myndi gjarnan vilja aðstoða ykkur. En lögin kveða á um að fólk verður að vera 
heilbrigt.  

Rut: Við erum við hestaheilsu (allir hneggja) fáum sjaldan flensu (Erla hnerrar) og 
mætum alltaf í vinnu. Við erum gift, eigum skuldlausa íbúð, og. . .  

Jói:  Við hvað vinnið þið? 

Rut: Ég vinn á leikskóla og Valdi vinnur á lyftara!  

Allir syngja: Ekkert mál (lag og texti eftir Ragnhildi Gísladóttur og ljósmyndir, m.a. úr 
heimsóknum Fjöllistahóps á vinnustaði sýndar á tjaldi fyrir ofan sviðið; myndefni 
tengist beint efni textans í laginu). 

Sigurgeir: Uss! Ég heyri eitthvað. (Rut fer hér og nær í barnið) 

Hljóðeffekt, tækni‐Q 5: Hjartsláttur í barni, bom, bom, bom.  

Allir: (Rut kemur með barnið í fanginu) allir segja: Velkomin í heiminn Beibí! 
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Hljóðupptaka: Hjóðrás Q 6 er lag  Stevie Wonder, Isn‘t she lovely. 

Rut: Við erum alveg eðlileg. Það er normalt að vera með skerðingu, hvort sem það 
sé þroskahömlun eða (horfir á Kolbrúnu) hreyfihömlun.   

Erla: Já, fatlað fólk getur gert svo margt og hefur ýmsa hæfileika. Samfélagið er bara 
ekki alltaf alveg að fatta það, og þarf að læra að meta okkur sem fullgilda borgara.  

Jói: Ég er búin að læra að meta borgara. 

Gíga: Já er það! 

Jói: Borgara með beikon og gráðosti! 

Gauti: Heyrðu! 

Sigurgeir: Ókei, anyway!  Ágætu gestir. Thank you for coming to the The Normal 
show! Og ég segi Pass and goodbye!  

The End 

 

Ekkert Mál 

Höfundur lags og texta: Ragnhildur Gísladóttir 

Flytjendur: Grýlurnar. Athuga  að hér er lagið stytt og gerð smá breyting á texta í 

lokin. 

 

Hvað er svona merkilegt við það 

að vera karlmaður? (Er það eitthvað sérstakt?) 

Hvað er svona merkilegt við það, 

að bora í vegg? (Með Black og Decker?). 

Hvað er svona merkilegt við það. 

að bera áburðarpoka? (Viltu Gericomplex?) 

Hvað er svona merkilegt við það, að tak‘upp vél? 

 

Að vinn‘á lyftara? 

Ekkert mál 

Að vinn‘ á lyftara? 
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Ekkert mál 

Það er ekkert mál. 

 

Er eitthvað merkilegt við það, 

að vinn‘ á skurðgröfu? 

Er meiriháttar mál að skipt‘ um dekk 

á vörubíl (Átján hjóla trukkur) 

Svo hvað er svona merkilegt við það, 

að vera karlmaður? (Æ –æ‐æ‐æ‐æ) 

Er flott að vera eingöngu á bol, og moka snjó? 

 

Að vera karlmaður? 

Ekkert mál. 

Að vera karlmaður? 

Ekkert mál 

Það er ekkert mál. 

 

Hvað er svona merkilegt við það, 

að vera leikari? 

Hvað er svona merkilegt við það, 

að vinna á Alþingi? 

Hvað er svona merkilegt við það, að tak‘ upp vél? 

 

Að ver‘ í Háskóla? 

Ekkert mál 

Að ver‘ í Háskóla? 

Ekkert mál 

Það er ekkert mál!!! 

 



 

43 
 

Viðauki IV: Ljósmyndagjörningur 

Sýnishorn mynda á ljósmyndagjörningi Fullgild þátttaka 

Mynd 1 

 

 

  

Árni Tryggvason, leikari 
Ljósmyndari: Jónatan Grétarsson 
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Mynd 2 

 

Erna Ómarsdóttir, dansari 
Ljósmyndari: Jónatan Grétarsson 


