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Aðgengilegur texti 
 

• Þetta erindi fjallar um hvernig fjallað er um fötlun og fatlað fólk í 

miðaldarsögum eins og Íslendinga sögunum. 

• Í miðaldar sögum er sagt frá fólki með allskonar fötlun. Sögurnar sýna 

hvernig samfélagið á miðöldum upplifið og kom fram við þá sem voru 

öðruvísi. Miðaldasögurnar segja okkur hvernig lífið var á miðöldum. 

Þær eru líka skemmtilegar sögur með söguþræði og persónum sem 

rithöfundur hefur skáldað. 

• Fötlunarfræðingar hafa rannsakað hvernig fötlun hefur áhrif í 

skálduðum frásögnum. Til dæms hvort raddir og hugsanir fatlaðs fólks 

séu hluti af skálduðum sögum. Það er að segja hvort þau sem lesa 

söguna fái að vita hvernig fatlaðar persónur hugsa, hvaða tilfinningar 

þau hafa og hvaða reynslu þau hafa.  

• Helgi Ingjaldsson er persóna í Gísla sögu. Hann er með geðfötlun. 

Helgi mætir fötlunarfordómum. Ófatlað fólk í sögunni gerir grín að 

honum og sýnir honum ekki virðingu. Helgi getur ekki talað. Annað fólk 

í sögunni talar ekki við Helga. Sá sem les söguna fær ekki að vita 

hvað Helgi er að hugsa eða hvernig honum líður.   

• Þorsteinn hvíti er persóna í Þorsteins sögu hvíta. Þorsteinn er blindur. 

Þorsteinn mætir engum fötlunar fordómum í sögunni. Þorsteinn nýtur 

virðingar og fólk hlustar á það sem hann segir. Sá sem les söguna fær 

að vita hvað Þorsteinn er að hugsa, hvað honum finnst um það sem er 

að gerast  og hvaða tilfinningar hann hefur. Sagan segir sérstaklega 

mikið frá hugsunum og upplifunum Þorsteins af því að hann er blindur.  



• Sumir fræðimenn segja að Íslendinga sögur segi mjög lítið um 

upplifanir og tilfinningar og hugsanir persónanna. Ég er ekki sammála 

því. Með því að rannsaka fatlaðar persónur í sögum frá miðöldum 

kemur í ljós að það er talað um tilfinningar og hugarnir í Íslendinga 

sögunum. En við fáum ekki að vita um hugsanir og tilfinningar allra 

fatlaðra persóna. Miðalda sögurnar segja okkur sjaldan hvað fólk með 

geðfötlun eða þroska hömlun er að hugsa og upplifa.  


