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Formáli 

Meistaraverkefni þetta er til fullnustu M.Ed. gráðu í þroskaþjálfafræði við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Verkefnið er 30 einingar og unnið undir 

leiðsögn Dr. Kristínar Björnsdóttur og Halldóru N. Björnsdóttur. Þakka ég þeim 

leiðsögnina. Verkefnið er tvískipt, annarsvegar greinargerð og hinsvegar 

handbók í skíðakennslu fatlaðs fólks. Við gagnaöflun fyrir handbókina vann ég 

veturinn 2006 - 2007 á skíðabúnaðarleigu National Sports Center for the 

Disabled (NSCD) og 2010 – 2011 sem skíðakennari hjá NSCD. Þakka ég 

framkvæmdastjórum NSCD fyrir að taka á móti mér. Auk þess þakka ég 

skíðakennurum og sjálfboðaliðum NSCD, en þó sérstaklega þeim skíðaiðkendum 

sem ég hef kennt, fyrir ómetanlegar upplýsingar sem þau hafa veitt mér. 
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Ágrip 

Skíðaiðkun, einkum alpagreinar, er vinsæl tómstundaiðja hér á landi. Þrátt fyrir 

fjölda skíðasvæða hefur fatlað fólk haft fá tækifæri til að nýta sér þær aðstæður 

til jafns á við ófatlað fólk en hefur þó stundað hana í þrjá áratugi. Ýmislegt hefur 

haft þar áhrif eins og búnaður, veðrátta og kunnáttuleysi. Á undanförnum árum 

hefur markvisst fræðslu- og kynningarstarf Íþróttasambands Fatlaðra, 

Vetraríþróttamiðstöðvar Íslands og Challange Aspen á alpagreinum stuðlað að 

því að nú renna sér æ fleiri fatlaðir einstaklingar, börn sem fullorðnir, á skíðum. 

Tilgangur þessa verkefnis er að búa til handbók um skíðaiðkun fatlaðs fólks sem 

nýtast á fötluðu fólki svo og skíðakennurum og skíðaþjálfurum sem hafa í 

hyggju að stuðla að skíðasamfélagi fyrir alla. Handbókin var unnin á árunum 

2006 til 2011. Hún byggir á reynslu höfundar á skíðakennslu hjá National Sports 

Center for the Disabled (NSCD) í Winter Park í Colorado, viðtölum við fatlaða 

skíðaiðkendur og skíðakennara sem hafa sérhæft sig í kennslu fatlaðs fólks og  

virkum þátttökuathugunum í skíðakennslu. Tekin voru eigindleg viðtöl við fimm 

íslenska fatlaða skíðaiðkendur og fimm bandaríska skíðakennara sem störfuðu 

hjá NSCD. Niðurstöður verkefnisins benda til þess að þörf sé fyrir handbók sem 

þessa þar sem fræðsluefni er af skornum skammti og talsverður áhugi er á 

skíðaíþróttinni meðal fatlaðs og ófatlaðs fólks á Íslandi. Skíðaiðkun býður 

fötluðu fólki upp á þann möguleika að njóta útivistar yfir vetrarmánuðina þar 

sem öll fjölskyldan getur stundað þessa íþrótt saman burt séð frá líkamlegu og 

andlegu atgervi. Á skíðum má líta á fötlun sem aðstæðubundna og afstæða því 

með réttum búnaði og aðstoð geta allir tekið þátt. Niðurstöður verkefnisins 

varpa einnig ljósi á að skíðaiðkun getur haft víðtæk áhrif á líf fatlaðs fólks  þar 

sem ávinningurinn er þríþættur; líkamlegur, andlegur og félagslegur sem leiðir 

líkum að því að skíðaiðkun sé valdeflandi íþrótt og tómstund.  

  



 

6 

Abstract 

‘One of the coolest on the slopes’ 

 

Alpine skiing is a popular sport and leisure activity in Western societies. 

Disabled people have lacked access to the many ski resorts around Iceland, in 

part because there has not been much adapted ski equipment available to 

them, bad weather and lack of knowledge about adapted skiing. The Sports 

Association for the Disabled in Iceland, Wintersport Center of Iceland and 

Challenge Aspen/National Sports Center for the Disabled have for the past few 

years held courses and introduced adapted skiing to Icelanders, which has led 

to increased numbers of disabled skiers of all ages on the slopes. The aim of 

this project was to construct instructions manual for adapted skiing for disabled 

people and ski-instructors and coaches interested in contributing to an inclusive 

alpine skiing community in Iceland. The manual was written in 2006-2011 and is 

based on one hand on the author‘s experience as an ski-instructor. On the 

other hand it’s based on interviews and participant observations with disabled 

skiers and adaptive ski-instructors. Qualitative interviews were carried out with 

five Icelandic disabled skiers and five American ski-instructors that worked for 

the National Sports Center for the Disabled in Winter Park, Colorado and were 

specialized in adapted skiing. The findings suggest that there is much need and 

interest in an instruction manual for adapted skiing, not much instruction 

material is available and increasing interest in adapted skiing in Iceland. Alpine 

skiing offers disabled people opportunities for outdoor activities and leisure 

during winter and to be actively included in family activities. Disability is 

situational and relative in relation to skiing because everyone, disabled and 

non-disabled, are able to ski with the appropriate support and equipment. 

Alpine skiing has the possibility to have multiple impacts on disabled people’s 

lives, physically, mentally and socially and could be understood as empowering 

sport and leisure. 
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 Inngangur 

„Nú get ég allt“, sagði kona sem var á leið heim eftir skíðakennslu. Þessi kona 

var á miðjum aldri. Hún hafði fengið heilablóðfall og lamaðist í kjölfarið á vinstri 

hlið líkamans. Áður en hún fékk heilablóðfallið hafði hún verið mikið í útivist og 

farið í fjallaferðir að sumri sem vetri til. Nú átti hún erfitt með að ganga upp um 

fjöll og firnindi en saknaði þess sárt að komast ekki í einhverja útivist. Hún hafði 

keyrt frá Reykjavík norður til Akureyrar þar sem hún hafði heyrt að fatlað fólk 

fengi skíðakennslu. Hún hafði farið þrisvar sinnum upp í fjall og ætlað að panta 

tíma, en alltaf guggnað á því. Hún efaðist um að hún kæmist á skíði þó hún 

hefði heyrt að sumt fatlað fólk kæmist á skíði. Þegar komið var að því að hún 

þyrfti að fara aftur suður manaði hún sig upp í að panta tíma. Ég var kennari 

hennar og við skíðuðum saman í tvo tíma. Konan var orðin mjög þreytt en alsæl 

með að hafa tekið áskorun sjálfrar sín og farið á skíði. Henni fannst hún hafa 

fengið staðfestingu á að hún gæti allt sem hún vildi. Hún sá jafnframt fram á að 

geta stundað útivist á ný. Eftir að hafa skíðað með fjölmörgu fötluðu fólki, sem 

fær svipaða upplifun af skíðaiðkun, fannst mér ég verða að koma því á framfæri 

að skíðaiðkun er möguleg öllum sem áhuga hafa. Þar af leiðandi ákvað ég að 

gera handbók um skíðaiðkun fatlaðs fólks í alpagreinum.  

Megin áhersla handbókarinnar er á skíðakennslu fólks með skyn- og 

hreyfiskerðingar. Samt sem áður getur fólk með aðrar skerðingar nýtt sér efni 

bókarinnar og skíðakennarar geta nýtt hana við kennslu annarra sem gætu 

þurft á sérbúnaði að halda. Það er sem sagt ekkert því til fyrirstöðu að fólk með 

þroskahömlun eða fólk með Parkinson sjúkdóminn nýti sér efni bókarinnar. 

Með greinargerðinni er handbókin sett í samhengi við fötlunarfræði og greint 

frá niðurstöðum viðtala sem tekin voru við fatlaða skíðamenn og skíðakennara. 

Engin handbók sem þessi er til hér á landi og erfitt er að nálgast erlendar 

handbækur. Því er full ástæða til að gera aðgengilega handbók sem getur ýtt 

undir skíðaiðkun og útivist fatlaðs fólks. Handbókin er skrifuð út frá 

skíðakennaranum en þó á þann hátt að fatlað fólk getur vel nýtt sér hana.  
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1.1 Hugtök og orðskýringar 

Hér verða orð og hugtök sem notuð eru í greinargerðinni skilgreind. Nákvæmari 

orðalisti er í meðfylgjandi handbók. 

Alpagreinar - Skíðamennska skiptist í nokkrar greinar. Til alpagreina telst svig, 

stórsvig, risa svig og brun. 

Einskíðið (e. Mono-ski) - Sæti með einu skíði undir. 

Fatlað fólk – Þegar vísað er til einstaklinga með mismunandi skerðingar nota ég 

hugtakið fatlað fólk og geng þar með inní hefð fötlunarfræðinnar. 

Bakgrunnur þessa orðalags, þ.e. að segja fatlaður fyrst og síðan fólk eða 

einstaklingur, kemur frá hagsmunasamtökum fatlaðs fólks sem vilja ekki að 

stimpilinn „fatlaðir“ sé notaður einn og sér og vilja einnig leggja áherslu á 

þátt samfélagins í þeim hindrunum sem fatlað fólk tekst á við í daglegu líf 

(Kristín Björnsdóttir, 2009).  

Þegar ég fjalla um fólk með þroskahömlun virði ég óskir Átaks- félags fólks 

með þroskahömlun og nota orðasambandið fólk með þroskahömlun í stað 

þess að segja þroskahamlaðir eða þroskahamlað fólk. Með þessu vilja þau 

ítreka að þau eru fyrst og fremst fólk (Kristín Björnsdóttir, 2009). 

Felliskíði (e. Flipski) – Skíði sem getur farið niður eða upp sé togað í streng. 

Fötlun – Miðað er við skilgreiningar Norræna tengslalíkansins um að fötlun sé 

misræmi milli einstaklings og umhverfis, að hún sé aðstæðubundin og 

afstæð. 

Gildi íþrótta - Mikilvægi ástundunar íþrótta fyrir einstakling, metið út frá 

líkamlegum-, andlegum-, félagslegum- eða tilfinningalegum sjónarmiðum. 

Mismunun – Er yfirleitt haft um ranglæti. Sé manneskju neitað um 

mannréttindi sökum kynferðis, fötlunar eða litarháttar er það mismunun. 

Setskíði (e. Sitski) – Yfirheiti yfir þau skíði sem eru sæti með skíði eða skíðum 

undir. Undir flokknum setskíði geta verið einskíði og tvískíði.  

Skíðahaldari (e. Skibra) – Járnstykki sem sett eru framan á bæði skíði 

skíðamannsins og þau tengd saman til að skíðin haldist saman. 

Stafaskíðið (e. Outriggers) - Nokkurskonar hækjur með skíðum á. 

Tvískíði (e. Bi-ski)  – Sæti með tveim skíðum undir.  

1.2 Bakgrunnur 

Handbók á íslensku um skíðakennslu fatlaðs fólks í alpagreinum er löngu 

tímabær. Árið 1987 kom út upplýsingarit um skíðabúnað og skíðakennslu 

fatlaðs fólks en örfá eintök eru til á þrem skólabókasöfnum. Að öðru leiti hefur 

skíðaiðkun fatlaðs fólks byggst upp á kynningarnámskeiðum Íþróttasambands 

Fatlaðra (ÍF), Vetraríþróttamiðstöðvar Íslands (VMÍ) og annarra aðila. Ég fór á 
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eitt slíkt sem haldið var í Hlíðarfjalli í mars 2006. Veturinn eftir það námskeið 

vann ég á skíðabúnaðarleigu National Sports Center for the Disabled (NSCD). 

NSCD eru samtök sem hafa í 35 ár boðið upp á útivistar- og tómstundameðferð 

(e. Therapeutic recreation) fyrir þá sem þurfa aðstoð við að sinna útivist, hvort 

sem er að vetri eða sumri. Þar eru kenndar um 23.000 heils- eða hálfsdags 

kennslustundir á ári og kemur fólk hvaðan æfa úr heiminum.  

Við vinnu á skíðabúnaðarleigunni kynntist ég vel skíðaiðkun fatlaðra, ég 

lærði á búnaðinn og fékk að fara með í kennslustundir fatlaðra skíðamanna. Ég 

sá að það var svo margt sem kom inn í skíðakennsluna að það væri langt í að ég 

vissi allt og fannst mér ég knúin til að kynna mér skíðakennslu fatlaðs fólks 

betur. Í júní 2007 fór ég á viku námskeið á vegum NSCD í Oregon í 

Bandaríkjunum. Námskeiðið var fyrir þá sem kenna fötluðu fólki á skíði og var 

farið yfir kennslu á öllum þeim búnaði sem notaður er af fötluðum 

skíðaiðkendum. Næsta vetur á eftir flutti ég til Akureyrar til að aðstoða fatlað 

fólk á skíðum í gegnum Klakana, útivistarklúbb fyrir fatlað fólk sem vill fara 

reglulega á skíði. Starfaði ég með þeim aðra hvora helgi í tvo vetur en jafnframt 

hafði Skíðaskóli Hlíðarfjalls samband við mig þegar þau vantaði aðstoð. Í 

desember 2009 fór ég, ásamt nokkrum Íslendingum, á viku námskeið hjá NSCD í 

skíðakennslu þeirra sem nota setskíði. Ég sá fram á að það tæki mig óra tíma að 

læra almennilega að þekkja hinar ýmsu hliðar skíðakennslu fatlaðs fólk ef ég 

yrði einungis nokkrar helgar yfir veturinn að sinna þessu. Ég fór því veturinn 

2010–2011 í starfsnám hjá NSCD. Vann ég við skíðakennslu fatlaðs fólks í fullu 

starfi fimm daga í viku. Fólkið sem kom til mín var frá fimm ára upp í 68 ára og 

var frá byrjendum upp í lengra komna, með eins fjölbreyttar fatlanir eins og 

hugsast getur. Þar fékk ég leiðbeiningar og kennslu. Í byrjun apríl lauk ég prófi 

hjá Professional Ski Instructors of America (PSIA) í fyrsta stigi skíðakennslu 

fatlaðs fólks. Var þar farið inn á kennslufræðina, skíðakennsluna og líffræðileg 

atriði er varða skerðingar sem geta haft áhrif á skíðaiðkunina. Nýti ég reynslu 

mína hjá NSCD til að vinna þetta verkefni og vona að það verði fötluðu fólki til 

gagns og ýti við fræðasamfélaginu að rannsaka betur þátt skíðaiðkunar og 

íþrótta almennt á almenn lífsgæði fatlaðs fólks. 

1.3 Uppsetning verkefnis 

Þetta verkefni er tvískipt, annarsvegar greinargerð og hinsvegar handbók. Í 

greinargerðinni er farið yfir hugmyndafræðilega nálgun verkefnisins, fjallað um 

rannsóknir er tengjast skíðaiðkun fatlaðs fólks og greint frá niðurstöðum viðtala 

við fatlaða skíðaiðkendur annars vegar og skíðakennara hinsvegar. Handbókin 

er byggð á þeirri reynslu og kennslu sem ég fékk sem sjálfboðaliði í tæpa sex 

mánuði hjá NSCD. NSCD kennir út frá hugmyndum Professional Ski Instructors 

of America (PSIA) þannig að það má segja að verkefnið byggi á hugmyndum 

PSIA um skíðakennslu og notkun skíðabúnaðar fyrir fatlað fólk.  
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1.3.1 Uppsetning greinargerðar 

Eftir ágrip og formála kemur inngangur þar sem greint er frá notkun nokkurra 

hugtaka ásamt því að greina frá bakgrunni höfundar, uppbyggingu ritgerðar og 

handbókar. Í öðrum kafla er gert grein fyrir sögulegum og fræðilegum 

bakgrunni verkefnisins. Hvað varðar sögulegan bakgrunn er fjallað um upphaf 

íþróttaiðkunar fatlaðs fólks, erlendis og hérlendis. Einnig er greint frá 

skíðaiðkun fatlaðs fólks frá því hún hófst í Sviss fram til dagsins í dag á Íslandi. 

Sá fræðilegi bakgrunnur sem fjallað er um í öðrum kafla tengist fötlunarfræði. 

Greint verður frá því fyrir hvað fötlunarfræði stendur, hvernig hugtakið fötlun 

er skilgreint í Norrænu tengslanálguninni og fjallað um hugtakið valdeflingu. 

Jafnframt er greint frá tengslum verkefnisins við  samning Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi fatlaðs fólks í kaflanum en hann er grunnur að þessu verkefni. Í lok 

kafla tvö er farið yfir rannsóknir sem kanna valdeflandi gildi íþrótta- og 

tómstundaiðkunar fatlaðs fólks. Í kafla þrjú er greint frá aðferðafræði 

viðtalanna og við greiningu þeirra. Viðmælendur voru annars vegar 

skíðaiðkendur og hinsvegar skíðakennarar og eru þeir kynntir í lok kaflans. 

Niðurstöður viðtalanna koma fram í kafla fjögur. Fimmti kafli tengir viðtölin, 

rannsóknirnar og fræðin saman. Lokaorð eru í sjötta og síðasta kaflanum. 

Verkefnið endar á heimildaskrá. 

1.3.2 Uppsetning handbókar 

Handbókarhlutinn hefst á inngangi, farið yfir uppbyggingu handbókarinnar og 

orðskýringar. Annar kafli er um skíðabúnað sem getur nýst fötluðu fólki en þó 

sérstaklega þeim sem hafa hreyfiskerðingar og stunda skíðaiðkun í 

alpagreinum. Er bæði fjallað um búnað sem standandi skíðamenn geta nýtt sér 

og sitjandi skíðamenn. Í þriðja kafla er fjallað um þau atriði sem skíðakennari 

fatlaðs fólks þarf að vera meðvitaður um í kennslunni. Má þar nefna 

upplýsingar um skíðaiðkandann og kennsluaðferðir. Fjórði kaflinn fer yfir 

notkun taums, sem notaður er bæði til að stýra búnaði standandi og sitjandi 

skíðamanns. Í fimmta kafla er farið yfir skíðakennslu þeirra sem standa á skíðum 

og þar inni eru upplýsingar sem nýtast einnig í kennslu annarra. Sjötti kafli 

fjallar um blinda og sjónskerta skíðaiðkendur og þær aðferðir sem hægt er að 

nota við kennslu þeirra. Sjöundi kafli fer yfir skíðakennslu fólks sem skíðar með 

stafaskíði, skíðagrindur og skíðagöngugrindur. Í áttunda kafla er farið yfir 

kennslu sitjandi skíðamanna og uppsetningu á búnaði þeirra. Í níunda kafla eru 

lokaorð og að lokum er heimildaskrá og viðauki. Í viðauka eru ýmis eyðublöð 

sem gott er fyrir skíðakennara að hafa.  
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2 Sögulegt yfirlit og fræðilegur bakgrunnur 

Í kaflanum verður fjallað um sögu íþróttaiðkunar og íþróttamóta fatlaðs fólks en 

sérstaklega verður fjallað um þróun skíðaiðkunar fatlaðs fólks. Fræðilegur 

bakgrunnur verkefnisins byggist á fötlunarfræðum og er því fjallað um fyrir 

hvað hún stendur. Samfélagslegur bakgrunnur verkefnisins er samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks og er greint frá hvað í honum 

stendur varðandi íþróttir fatlaðs fólks. Að lokum verður greint frá rannsóknum 

sem gerðar hafa verið um valdeflandi áhrif tómstunda- og íþróttaiðkunar. 

2.1 Saga íþrótta fatlaðs fólks 

Á miðöldum vöktu fræðimenn athygli á nauðsyn þess að allir stunduðu 

hreyfingu, hvort sem manneskjan væri fötluð eða ekki. Næstu aldir á eftir tóku 

læknar og sérfræðingar undir þetta. Austurrískur uppeldisfræðingur, Klein að 

nafni, hóf að kenna blindu fólki íþróttir í Vín árið 1847 og skömmu síðar var 

einnig farið að kenna heyrnarlausu fólki íþróttir. Útbreiðsla íþróttaiðkunar 

fatlaðs fólks var þó ekki mikil (Sigurður Magnússon og Sigurður Á. Friðþjófsson, 

1998).  

Af þeim sem höfðu einhverskonar skerðingar var einna helst hugað að 

íþróttum heyrnarlauss og heyrnarskerts fólks. Upp úr 1870 var The Ohio School 

for the Deaf í Bandaríkjunum fyrstur skóla til að bjóða upp á íþróttir fyrir fatlað 

fólk. Ríkisskólinn í Illinois í Bandaríkunum fylgdi þar á eftir og kynnti fótbolta 

fyrir heyrnarlausu fólki árið 1885 (Winnick, 2000). Í Evrópu var stofnaður 

íþróttaklúbbur fyrir heyrnarlaust fólk í Berlín 1888 (International Paralympic 

Commitee, 2006). Síðar fór fólk með aðrar skerðingar að taka aukinn þátt í 

íþróttum og stofnuðu ökumenn með mænuskaða akstursíþróttafélag á Englandi 

árið 1922 og árið 1936 stofnuðu einhentir golfáhugamenn sérfélag í Glasgow í 

Skotlandi (Sigurður Magnússon og Sigurður Á. Friðþjófsson, 1998). Stríð hafa þó 

ýtt undir mestu framþróunina í  íþróttum fatlaðs fólks vegna fjölda hermanna 

sem höfðu skaðast í stríði. Slasaðir hermenn fyrri heimsstyrjaldarinnar fóru 

margir í endurhæfingu á hersjúkrahús og reyndist þeim vel að stunda íþróttir. 

Við lok seinni heimsstyrjaldarinnar byggðu Þjóðverjar endurhæfingarstöðvar 

þar sem þróuð var enn frekar hugmynd hersjúkrahúsanna um notkun íþrótta í 

meðferð (International Paralympic Commitee, 2006). Það var svo á sjötta 

áratug síðustu aldar sem íþróttaiðkun fatlaðs fólks fór að berast til 

Norðurlandanna.  
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Árið 1952 hófu Finnar, fyrstir Norðurlandabúa, skipulagðar æfingar fyrir 

fatlað fólk. Svíar og Norðmenn fylgdu í kjölfarið og Danir nokkrum árum síðar, 

eða um miðjan sjötta áratuginn (Íþróttasamband Fatlaðra, 2001). Íslendingar 

fóru ekki að huga að íþróttum fatlaðs fólks fyrr en á áttunda áratug síðustu 

aldar í kjölfar fundar íþróttanefndar Evrópuráðs árið 1971. Á fundum ráðsins 

voru almenningsíþróttir ræddar undir kjörorðinu Íþróttir fyrir alla og rökrætt 

um hvernig best væri að virkja almenning til þátttöku í íþróttum (Sigurður 

Magnússon og Sigurður Á. Friðþjófsson, 1998). Á fundi ráðsins árið 1971 hélt 

taugasérfræðingurinn, Sir. Ludwig Guttmann, erindi en hann stofnaði miðstöð 

mænuskaddaðs fólks í Stoke Mandeville að beiðni breskra yfirvalda. Í erindi sínu 

lagði hann áherslu á: 

Að ekki væri í alvöru hægt að ræða um auknar almenningsíþróttir 

öðruvísi en taka fyllsta tillit til fatlaðra einstaklinga og skapa þeim 

aðstöðu til þátttöku til jafns við ófatlaða. Ef ófatlaðir hefðu þörf á 

aukinni hreyfingu, útivist og þjálfun væri þörf fatlaðra enn meiri 

(Sigurður Magnússon og Sigurður Á. Friðþjófsson, 1998, bls. 18). 

Á fundinum var Sigurður Magnússon, fulltrúi Íþrótta- og Ólympíusambands 

Íslands (ÍSÍ), og hreyfst mjög af erindi Sir. Guttmanns. Fór svo að honum var 

boðið að koma við á Stoke Mandeville og fylgjast með íþróttaleikum þar. Er 

hann kom aftur til Íslands greindi hann stjórn ÍSÍ frá upplifun sinni sem vakti 

mikinn áhuga. Þá um haustið var samþykkt á íþróttaþingi að koma á fót 

íþróttastarfsemi fyrir fatlað fólk á Íslandi (Íþróttasamband Fatlaðra, 2001). 

Skipuð var þriggja manna undirbúningsnefnd sem sá um að halda uppi öflugu 

kynningar-, fræðslu- og útbreiðslustarfi um íþróttir fatlaðs fólks. Fyrstu 

skipulögðu æfingarnar voru sundæfingar í sundlaug Árbæjarskóla (Sigurður 

Magnússon og Sigurður Á. Friðþjófsson, 1998). Fyrsta íþróttafélag fatlaðs fólks, 

Íþróttafélag fatlaðra í Reykjavík (ÍFR), var stofnað 30. maí 1974. Hálfu ári síðar, 

þann 8. desember 1974 var íþróttafélagið Akur stofnað á Akureyri 

(Íþróttasamband Fatlaðra, e.d.). Bæði þessi félög voru fyrir hreyfihamlað fólk. 

Íþróttafélagið Eik á Akureyri var stofnað 16. maí 1978 og var það fyrsta 

íþróttafélag fólks með þroskahömlun. Íþróttafélögunum fór svo fjölgandi 

(Sigurður Magnússon og Sigurður Á. Friðþjófsson, 1998). 

Íþróttastarfsemi fyrir fatlað fólk var orðin það útbreidd að 17. maí 1979 var 

Íþróttasamband fatlaðra (ÍF) stofnað til að hafa yfirumsjón með íþróttamálum 

fatlaðs fólks. Í dag eru 22 virk aðildarfélög að ÍF og eru þau víðs vegar um 

landið. Öll þau íþróttafélög innan ÍSÍ sem iðka, æfa og keppa í íþróttum fatlaðs 

fólks eru aðilar að ÍF (Íþróttasamband Fatlaðra, e.d.).  

 



 

15 

2.2 Fyrstu íþróttamótin 

Fyrstu skráðu heimildir um fatlaða þátttakendur í íþróttakeppni eru frá Englandi 

árið 1880 þar sem skráð er að tveir þátttakenda í kapphlaupi höfðu misst fót 

(International Paralympic Commitee, 2006). Árið 1924 var fyrsta formlega 

alþjóðlega mótið sett á fót þar sem fatlað fólk keppti. Þetta var í París í 

Frakklandi, þegar alþjóðaleikar heyrnarlausra, Silent Games, voru haldnir í fyrsta 

sinn en þangað mættu keppendur frá níu löndum (Winnick, 2000). Í Bretlandi 

skipulagði Sir. Ludwig Guttmann fyrstu Stoke Mandeville leikana árið 1948. Þar 

kepptu 16 einstaklingar með mænuskaða í bogfimi. Leikarnir voru haldnir sama 

dag og opnunarathöfn Ólympíuleikanna í London og vildi Sir. Guttmann senda 

út þau skilaboð að fatlað fólk byggi einnig yfir íþróttahæfileikum. Stoke 

Mandeville leikarnir voru haldnir árlega og árið 1952 tóku íþróttamenn utan 

Bretlands þátt í leikunum í fyrsta sinn. Draumur Sir. Guttmanns var að fólk með 

mænuskaða, hvaðan sem væri úr heiminum, gæti tekið þátt í íþróttamóti sem 

myndi skapa von og hreyfa við eins mörgum og mögulegt var. Vonaðist hann til 

að leikarnir myndu að lokum falla inn í Ólympíuleikana (International 

Paralympic Commitee, 2006).  

Íslendingar áttu í fyrsta sinn þátttakanda á Stoke Mandeville leikunum árið 

1977 þegar Hörður Barðdal keppti í bak- og skriðsund (Hvati, 1999). Stoke 

Mandeville leikarnir voru fyrsti vísir að Paralympic leikunum. Fyrstu Paralympic 

leikarnir voru haldnir í Róm árið 1960 og þá á sama stað og Ólympíuleikarnir. 

Sir. Guttmann vildi þó halda nafni Stoke Mandeville leikanna og var það ekki 

fyrr en á Ólympíumótinu í Seoul 1988 að opinberlega var samþykkt að nota 

nafnið Paralympics. Mismunandi ágiskanir eru um hvernig nafnið Paralympics 

kom til. Sumir segja að það sé samsett úr orðinu paraplegic (sem þýðir lömun 

fyrir neðan mitti) og orðinu Olympics. Aðrir segja að orðið Para sé tekið úr 

grísku en það þýðir „við hliðina á“ og það sett saman við orðið Olympics. 

Alþjóðanefnd Paralympics leikanna finnst seinni tilgátan vera í anda leikanna 

(International Paralympic Commitee, 2006). 

Til að byrja með tók fólk með þroskahömlun ekki þátt á alþjóðlegum 

íþróttakeppnum og mótum.  Það breyttist þó með tilstuðlan Eunice Kennedy 

Shriver en Kennedy fjölskyldan stofnaði samtökin Special Olympics árið 1968. 

Markmið þeirra er að bjóða upp á íþróttatilboð fyrir fólk með þroskahömlun og 

aðra þá sem eiga við námserfiðleika að stríða (Íþróttasamband Fatlaðra, e.d.). 

Þörf fyrir að stofna alþjóðasamtök fatlaðra íþróttamanna skapaðist við aukna 

útbreiðslu íþróttafélaga fatlaðs fólks og alþjóðlegra keppna. Var International 

Sport Organisation for the Disabled (ISOD) því stofnað árið 1964. Fleiri 

alþjóðasamtök fatlaðra íþróttamanna hafa verið stofnuð síðan (Íþróttasamband 

Fatlaðra, 2001).  
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Fólki með þroskahömlun var loks leyft að taka þátt í Paralympics á 

sumarleikunum árið 1996. Á leikunum í Sydney árið 2000 þóttust flestir 

leikmenn spænska körfuboltaliðsins hafa þroskahömlun. Eftir að það komst upp 

var öllu fólki með þroskahömlun meinuð þátttaka þar til hægt er að finna 

pottþétt, áreiðanlegt, lögmætt og þrautreynt matskerfi (International 

Paralympic Commitee, 2006). Slíkt mat er komið fyrir sundíþróttina, en einn 

Íslendingur, Ingi Þór Einarsson, sundþjálfari og adjunkt við Háskóla Íslands hefur 

unnið að þróun þessa kerfis. Dr. Kristín Björnsdóttir (2006) hefur gagnrýnt að 

öllu fólki með þroskahömlun sé meinuð þátttaka í öllum greinum á 

Ólympíumótum. Hafi ófatlaður Íþróttamaður gerst brotlegur þarf hann að 

greiða sekt og er settur í nokkra leikja bann eða er óheimil þátttaka á mótum í 

einhvern tíma. Það sama getur átt við heilt lið. Það hefur ekki gerst áður að 

íþróttafólki, sama hvaðan úr heiminum það kemur og sama hvaða íþróttagrein 

það æfir, sé óheimiluð þátttaka sökum þess að eitt lið í einni grein villti á sér 

heimildir eða kom óheiðarlega fram. Gagnrýndi Kristín einnig þá litlu umfjöllun 

sem bannið fékk, hvort sem var í fjölmiðlum, hjá fræðimönnum eða í 

samfélaginu. 

Eins og í öðrum íþróttum fatlaðs fólks hafa vetraríþróttir vaxið frá lokum 

seinni heimsstyrjaldarinnar vegna þeirrar endurhæfingarmeðferðar sem særðir 

hermenn hlutu.  Síðar bættist við fjöldi fólks er hafði fatlast eftir slys og gat haft 

líkamlegan og félagslegan ávinning af íþróttaiðkun. 

2.3 Skíðaiðkun fatlaðs fólks 

Skíðaiðkun fatlaðs fólks hófst eftir seinni heimsstyrjöldina. í Sviss fóru 

einstaklingar, sem höfðu misst framan af fæti, að skíða með hækjur. Þeir gáfust 

þó upp á því. Þjóðverjinn Franz Wendel var fyrstur til að setja stutt skíði neðst á 

hækjurnar sem hann notaði á skíðum. Þetta var árið 1942 og ári síðar var fólk 

farið að kannast við manninn sem skíðaði á þrem skíðum. Fregnir af þessum 

möguleika dreifðust manna á milli og varð hvatning fyrir aðra að reyna 

skíðaiðkun (O‘Leary, 1994). Áhugi á skíðaiðkun jókst og sannfærði 

Austurríkismaðurinn, Sepp Peppi Zwicknagel, austurríska skíðasambandið um 

að fjármagna skíðadeild fyrir fatlaða. Á sjötta áratug síðustu aldar var fyrsti 

skíðaskóli fyrir fatlað fólk stofnaður Í Saltzburg í Austurríki af Herman Altman. 

Tók hann saman upplýsingar um þau tækniatriði sem notuð eru í skíðaiðkun 

þeirra sem hafa misst útlim og útbjó handbók. Byggðust upplýsingarnar að 

mestu á reynslu tveggja Austurríkismanna, Toni Praxmair og Bruno 

Wintersteller. Toni var skíðakennari sem þróaði sig áfram í tækniatriðum 

kennslunnar með því að skíða með annan fótinn bundinn fyrir aftan sig. Bruno 

Wintersteller var keppnismaður á skíðum sem hafði misst annan fótinn í 

skíðaslysi og hélt hann áfram þróun þeirrar tækni sem Toni kenndi (Batcheller, 

2002; O‘Leary, 1994). 
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Áfram gekk það manna á milli að þeir sem væru einfættir gætu skíðað. 

Bandaríkjamaðurinn, Bob Engelien, missti annan fót sinn í Kóreu-stríðinu. Hann 

hafði séð menn sem misst höfðu fót skíða og varð að reyna þetta sjálfur. Eftir 

þá reynslu var hann sannfærður um að skíðamennska væri gríðarlega mikilvæg 

fyrir aðra sem hefðu misst útlim. Hann stofnaði því skíðaskóla í Bandaríkjunum í 

Snow Summit í Kaliforníu árið 1953 sem bar nafnið, American Amputee Ski 

School. Uppúr 1960 voru fengin nokkur stafaskíði frá Austurríki til 

Bandaríkjanna og þeim dreift um landið til að herma eftir og betrumbæta. 

Veturinn 1962-63 útskrifuðust síðan fyrstu skíðakennararnir sem höfðu sérhæft 

sig í að kenna fólki sem misst höfðu útlim (Batcheller, 2002; O‘Leary, 1994). Eftir 

því sem greinum innan vetraríþrótta fjölgaði var einnig farið að huga að 

einstaklingum með aðrar fatlanir en útlimamissi. Um 1960 var farið að hvetja 

sjónskerta til að fara á skíði en það var ekki fyrr en í lok sjöunda áratugs síðustu 

aldar að farið var að huga að skíðamennsku fólks sem notaði hjólastóla 

(International Paralympic Commitee, 2006). 

Þróun var í sér-búnaði fyrir fatlaða og voru ýmsar breytingar gerðar á 

stafaskíðum til að þau virkuðu sem best. Mesta framförin á því sviði var þegar 

felli skíði (e. flipski) kom á þau. Gerði það skíðamanninum kleift að setja skíðið á 

hækjunni upp ef hann þurfti að ýta sér áfram á jafnsléttu og setja það niður 

þegar hann var að skíða (O‘Leary, 1994). Eftir því sem best er vitað var fyrsta 

setskíðið smíðað af Þjóðverjanum Josef Schrall árið 1967. Þetta leiddi til þess að 

fleiri fóru að nýta sér setskíði. Norðmaðurinn Widar Jonson var með 

mænuskaða og byggði sér plastsæti árið 1970 sem gerði honum kleift að fara 

um á veturna ásamt því að spila íshokkí og fara á gönguskíði. Hönnun hans ýtti 

við hinum Svissneska Peter Gilomen sem einnig var með mænuskaða. Peter bjó 

til gönguskíðasleða, sem var sæti sem hafði festingar fyrir tvö venjuleg 

gönguskíði. Setskíðin voru í byrjun þung og hentuðu ekki í bröttum brekkum en 

nýttust vel ef brekkurnar voru aflíðandi. Setskíðin urðu með tímanum léttari og 

vísir að einskíðinu (e. Mono-ski) varð til 1980 eftir stofnun samtakanna Chair Ski 

Association í Japan. Í Asíu var sett eitt skíði undir setskíðin sem austurríski 

skíðamaðurinn, Josef Feiresinger, og verkfræðingurinn, Horst Morokuti, þróuðu 

áfram og úr varð einskíði sem enn er notað í dag (International Paralympic 

Committee, 2006). 

Fyrsti skíðahaldarinn (e. ski-bra) var kynntur á skíðasýningu 1974, en hann er 

settur framan á skíðin til að halda þeim saman. Hann er í dag venjubundinn 

búnaður fyrir þá sem stjórna illa fótum sínum á skíðum. Fleira fylgdi í kjölfarið 

því stuttu síðar var farið að nota hólk sem festur var undir bindingarnar til að 

halda skíðunum í sundur. Bretti var hannað til að setja undir bindingarnar sem 

gaf halla fram eða aftur. Þetta lagaði stöðu þeirra skíðamanna sem höfðu lítinn 

sveigjanleika í neðri útlimum. Skíðafótur var síðan hannaður fyrir þá sem höfðu 

misst fót fyrir neðan hné en þessi gervifótur hallar sérstaklega fram á við 
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(O‘Leary, 1994). Mesta framþróunin í skíðabúnaði fyrir fatlað fólk átti sér stað 

árið 1985 þegar haldin var alþjóðleg vinnustofa í Engelber í Sviss. Þar mættu 85 

hjólastólanotendur frá 14 löndum og sýndu þann búnað sem þeir notuðu. Að 

öðru leiti hefur skíðatæknin einungis breyst eins og hjá ófötluðum 

skíðamönnum, svo sem með tilkomu carving skíðanna (International Paralympic 

Committee, 2006). 

Lítið er um skráðar heimildir frá upphafsárum skíðaiðkunar fatlaðs fólks á 

Íslandi en margir hafa lagt hönd á plóg þannig að mögulegt væri fyrir fatlaða 

skíðaiðkendur að fara á skíði. Þó er vitað að fulltrúar Íþróttasambands Fatlaðra 

(ÍF) sáu fyrst kynningu á skíðasleðum fyrir hreyfihamlað fólk á 

Vetrarólympíuleikum fatlaðs fólks í Geilo í Noregi, árið 1980. Nokkrir Íslendingar 

voru þar á vegum Íþróttasambands Fatlaðra (ÍF) og sáu þennan nýja búnað sem 

kynntur var, Hörður Barðdal var einn þeirra. Hörður komst í kynni við 

Bandaríkjamann á leikunum sem skíðaði á einu skíði með stafaskíði. Fékk 

Hörður að reyna þetta og leist það vel á að hann lét smíða fyrir sig skíðagræjur 

og var haldinn skíðabakteríunni upp frá því (Þorgrímur Þráinsson, 1989). Hörður 

var fyrstur Íslendinga til að skíða með stafaskíði og var mikill hvatamaður um 

skíðaiðkun fatlaðs fólks (Þröstur Guðjónsson munnleg heimild, 23. mars 2010). 

Árið 1987 pantaði ÍF fyrstu setskíðin sem komu til Íslands og var af því tilefni 

haldið kynningarnámskeið í Skálafelli í mars. Gafst áhugafólki kostur á að kynna 

sér búnaðinn og kennsluaðferðir tengdar setskíðum. Sama ár gaf ÍF út 

upplýsingarit um vetraríþróttir fatlaðs fólks eftir Halldóru N. Björnsdóttir. Þar 

var meðal annars kynntur skíðabúnaður sem nýtist fötluðu fólki og 

kennsluaðferðir við skíðakennslu fatlaðs fólks. Halldóra hafði farið í gegnum 

skíðakennslu fatlaðs fólks í B.Ped. námi sínu í íþróttum fatlaðs fólks við 

University of Alberta í Kanada. Reglulega voru haldin kynningarnámskeið um 

skíðaiðkun fatlaðs fólks á vegum ÍF og farið var á skíði bæði í Skálafell og í 

Kerlingafjöll (Halldóra N. Björnsdóttir munnleg heimild, 11. ágúst 2011). Árið 

1992 sendi ÍF tvo fulltrúa á Vetrarólympíuleika fatlaðs fólks í Tignes í Frakklandi.  

Þau sem fóru voru Anna Karólína Vilhjálmsdóttir framkvæmdastjóri fræðslu- og 

útbreiðslusviðs ÍF og Hörður Barðdal, formaður vetraríþróttanefndar ÍF. 

Markmið ferðarinnar var að safna upplýsingum um vetraríþróttir fatlaðs fólks, 

keppnisform og tækjabúnað. Ráðstefna var haldin í tengslum við leikana þar 

sem kynntur var sérútbúnaður fyrir hreyfihamlaða. Í kjölfar ferðarinnar var 

unnið myndefni og myndband um vetraríþróttir fatlaðs fólks sem kynnt var á 

Íslandi (Íþróttasamband Fatlaðra, 1992). Á leikunum óskuðu Norðmenn eftir 

stuðningi Íslands við að koma upp nýrri keppnisgrein, sleðastjaki (Ice Pikking), 

inn á leikana í Lillehammer 1994. ÍF varð við beiðni Norðmanna um að finna 

keppanda til að taka þátt í sleðastjaki. Úr varð að Svanur Ingvarsson, fyrrum 

keppnismaður í sundi og mikill íþróttaáhugamaður, keppti fyrir hönd Íslands. 

Hann og hans fylgdarlið gátu jafnframt fylgst með skíðamönnum sem voru á 
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leikunum og komu með upplýsingar heim. Hafði starfsfólk ÍF leitað víða hverjir 

væru fremstir í skíðakennslu fatlaðs fólks til að hægt væri að fá kennslu hingað 

til lands. Einn þeirra sem aðstoðaði ÍF var Paul Speight, forstjóri Spokes n‘ 

Motion sem selur sérbúnað til útivistar fatlaðs fólks (Anna Karólína 

Vilhjálmsdóttir munnleg heimild, 23. mars 2010). Árið 1994 pantað ÍF tvö 

tvískíði frá Paul Speight en Íþrótta- og tómstundaráð Reykjavíkur greiddi fyrir 

sleðana og var þeim komið í hendur Bláfjallanefndar. Paul kom með sleðana til 

landsins veturinn 1994-95 og kenndi hvernig ætti að nota þá. 

Vetraríþróttanefnd ÍFR í samstarfi við ÍF og bauð upp á að minnsta kosti þrjár 

ferðir á vetri í Skálafelli og svo var farið á sumrin í Kerlingafjöll (Lilja Sólrún 

Guðmundsdóttir munnleg heimild, 13. júní 2010).  

Vetraríþróttamiðstöð Íslands (VMÍ) hefur stuðlað verulega að kynningu á 

vetraríþróttum fatlaðs fólks og þeim búnaði sem fatlað fólk getur notað við 

iðkun vetraríþrótta. Á vetraríþróttaráðstefnu VMÍ sem haldin var árið 1997 

kynnti Svanur Ingvarsson þáverandi formaður Vetraríþróttanefndar ÍF 

starfsemina hérlendis og Paul Speight kynnti vetraríþróttir erlendis. Paul hafði 

komið með búnað til skíða- og skautaiðkunar og keypti VMÍ, að ósk ÍF, allan 

búnaðinn af honum (Anna Karólína Vilhjálmsdóttir, 1997). Stóð VMÍ og ÍF að því 

að senda fulltrúa ÍF til Aspen í Colorado í Bandaríkjunum til að kynna sér 

starfsemi Challenge Aspen þar sem boðið er upp á skíðakennslu fyrir fatlað fólk. 

Að tilstuðlan Paul Speight hafði komist samband milli ÍF og Challenge Aspen 

sem endaði í gerð samstarfssamnings árið 1998. Í honum fólst að ÍF gæti sent 

fulltrúa sína til Challenge Aspen til að kynna sér betur skíðaiðkun fatlaðs fólks 

og fá fræðslu. Hafa fulltrúar Challenge Aspen jafnframt haldið kynningar 

hérlendis. Hafa nokkrir Íslendingar farið út til að kynnast skíðaiðkun fatlaðra 

nánar. Kynningar á búnaðinum og notkun hans héldu áfram en fyrsta formlega 

námskeiðið var haldið árið 2000. Þá komu sex skíðakennarar frá Challenge 

Aspen til að sinna kennslunni og voru margir íslenskir leiðbeinendur fengnir til 

að aðstoða. Skíðakennararnir frá Challenge Aspen komu með mikið af dýrum 

sérbúnaði sem VMÍ og ÍF keyptu svo hægt væri að byggja upp skíðaiðkun fatlaðs 

fólks hér á landi. Góð þátttaka var á þessu námskeiði og voru margir sem vildu 

athuga hvort þeir gætu lagt skíðaiðkun fyrir sig. Áhugasamt fólk sem vildi læra 

undirstöðuatriði í skíðakennslu fatlaðs fólks fór utan og var gerður 

samstarfssamningur við Challenge Aspen um að Íslendingar fengju fræðslu og 

leiðbeiningar hjá þeim (Anna Karolína Vilhjálmsdóttir munnleg heimild, 23. 

mars 2010). 

Þrátt fyrir mikinn áhuga fatlaðs fólks og vilja þeirra sem voru búnir að afla 

sér aukinnar þekkingar á skíðakennslu fatlaðs fólks var veðurfar skíðaáhugafólki 

ekki hliðhollt og komu nokkrir vetur þar sem ekkert var hægt að fara á skíði á 

skíðasvæðum landsins. Mikil umbylting varð þegar snjóframleiðsluvélar voru 

keyptar til landsins og jukust möguleikar fólks til skíðaiðkunar umtalsvert. 
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Vetaríþróttanefnd ÍF og VMÍ ákváðu að halda skyldi aftur námskeið í skíðaiðkun 

fatlaðs fólks og brást Challenge Aspen vel við þeirri ósk og var námskeið í mars 

2006. Breytingar voru innan Challenge Aspen á þessum tíma þannig að 

skíðakennarar komu einnig frá fleiri stöðum, þeirra á meðal var Beth Fox 

framkvæmdastjóri National Sports Center for the Disabled (NSCD). Í kjölfarið 

gerði ÍF svipaðan samstarfssamning við NSCD og gert hafði verið við Challenge 

Aspen. Næsta skíðanámskeið var haldið árið 2008 af VMÍ, ÍF og NSCD og síðan 

hafa slík námskeið verið haldin árlega ásamt öðrum skíðanámskeiðum. 

Skíðasvæðin í Hlíðarfjalli og í Bláfjöllum hafa boðið upp á þjónustu og kennslu 

fyrir fatlað fólk sem vill stunda skíðaiðkun en skíðabúnaður hefur verið sendur á 

milli skíðasvæða ef þess gerist þörf. Sérbúnaður hefur aukist til muna í 

Hlíðarfjalli undanfarin ár og byrjað er að bæta aðgengi fatlaðs fólks að 

skíðasvæðinu. 

Eftir námskeiðið árið 2006 sköpuðust miklar umræður um hvernig hægt væri 

að styrkja og styðja við skíðaiðkun fatlaðs fólks, þar sem snjóleysi hamlaði ekki 

lengur möguleikanum á skíðaiðkun. Klakarnir, útivistarklúbbur, var stofnaður á 

vegum Sjálfsbjargar á Akureyri í samvinnu við Íþróttafélagið Akur árið 2007. 

Markmið Klakanna er að bjóða fötluðum krökkum upp á skíðaþjálfun í 

Hlíðarfjalli aðra hvora helgi (Jón Harðarson, 2007). Fötluð börn og ungmenni 

hafa þjálfað með skíðafélögum landsins þó enginn þjálfari hérlendis, svo vitað 

sé, hafi sérþekkingu á skíðaiðkun fatlaðs fólks. 

Fötluð börn á höfðuborgarsvæðinu hafa stundað skíðaæfingar en það er 

sjaldgæft og undir velvild einstakra þjálfara komið. Engin stefna er meðal 

skíðaráðs Reykjavíkur um fatlaða skíðaiðkendur (Kristín Björnsdóttir munnleg 

heimild, 8. Ágúst 2011). Skipuleggjendur Andrésar Andar leikanna hafa þó 

brugðist við áhuga fatlaðra barna á skíðaiðkun og var stofnaður Stjörnuflokkur 

til að gefa fötluðum krökkum möguleika á að keppa á skíðum. Útivist án 

landamæra er félagsskapur fólks sem vill jafna aðgengi allra að skíðaíþróttinni 

og hefur unnið að því í samstarfi við Hlíðarfjall á Akureyri (Elsa Björk Skúladóttir 

munnleg heimild, 24. mars 2011). 

Einungis tveir Íslendingar hafa keppt á einskíði erlendis. Sá fyrsti var Svanur 

Ingvarsson, en hann tók þátt í Ridderrennet keppninni sem haldin var í 

Beitostølen í Noregi í apríl 2002. Keppti hann í svigi- og stórsvigi (Svanur 

Ingvarsson, 2002). Erna Friðriksdóttir, hefur æft erlendis á einskíði og tekið þátt 

í mörgum keppnum. Hún  er fyrsti skíðamaður Íslendinga til að taka þátt í 

Vetrarólympíuleikum fatlaðs fólks. Keppti hún í svigi og stórsvigi á leikunum í 

Kanada 2010. Fleiri fatlaðir skíðamenn hafa áhuga á að æfa skíði og eru komnir 

fram nokkrir efnilegir skíðamenn sem eru að æfa skíði. Með aukinni vitneskju 

um möguleikana og með auknum búnaði á landinu eykst jafnt og þétt 

þátttakan. 
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2.4 Fötlunarfræði 

Fötlunarfræði er ung þverfagleg fræðigrein og eru félagsvísindagreinar mest 

áberandi. Svo dæmi séu tekin tengist fötlunarfræði félagsfræði, mannfræði, 

sálfræði, feminískum fræðum og bókmenntafræði. Rannsóknir innan 

fötlunarfræða byggjast á félagslegri mótunarhyggju þar sem litið er á veröldina 

sem félagslega mótaða og í sífelldri endurskoðun út frá umhverfinu (Kristín 

Björnsdóttir, 2009; Rannveig Traustadóttir, 2006; Sigrún Þ. Broddadóttir, 2010). 

Rætur fötlunarfræðinnar má rekja til réttindabaráttu fatlaðs fólks. Þar sem 

fatlað fólk krefst þess að fá að vera fullgildir þátttakendur í þjóðfélaginu en ekki 

einangraðir á stofnunum og þannig útilokaðir frá samfélaginu. Rannsóknir innan 

fötlunarfræða beinast að því að bæta líf og aðstæður fatlaðs fólks. 

Rannsóknirnar eru ekki einungis um fatlað fólk heldur fyrir það og fjölskyldur 

þess (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008; Kristín Björnsdóttir, 2009; Sigrún 

Broddadóttir, 2010). Markmið fötlunarfræðinnar er að endurskilgreina hugtök 

og þá sérstaklega hugtakið fötlun. Þó tekist sé á um hvernig skilgreina skuli 

fötlun er þó sameiginlegt innan fötlunarfræða að læknisfræðileg skilgreining á 

fötlun er gagnrýnd. Hefðbundnar hugmyndir um fötlun má rekja til heilbrigðis- 

og læknavísinda, þar sem horft er á líkamlegar og andlegar takmarkanir 

einstaklingsins. Fötlun er þar með andstæða þess sem talið er heilbrigt og 

eðlilegt og þarf að meðhöndla með meðferð, umönnun eða lækningu. Lítill sem 

enginn gaumur er gefinn að umhverfinu eða ytri aðstæðum (Rannveig 

Traustadóttir, 2006; Kristín Björnsdóttir, 2009). Þjónusta í samfélaginu hefur 

grundvallast af læknisfræðilegum skilgreiningum svo sem þjónusta í mennta-, 

félags- og heilbrigðiskerfinu (Kristín Björnsdóttir, 2009).  

Félagslegur skilningur á fötlun er grunnur fötlunarfræða en innan hans eru 

nokkrar nálganir sem allar ganga út frá að fötlun sé hluti af mannlegum 

margbreytileika (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008; Kristín Björnsdóttir, 2009; 

Rannveig Traustadóttir, 2003, 2006; Sigrún Þ. Broddadóttir, 2010). Hér verður 

greint frá tveim nálgunum. Annars vegar Breska félagslega líkaninu um fötlun, 

því það er hið þekktasta og umdeildasta innan félagslegra sjónarhorna á fötlun. 

Hinsvegar Norræna tengslaskilningnum á fötlun þar sem hann er ríkjandi hér á 

landi. Upphaf Breska félagslega líkansins er rakið til baráttu samtaka fatlaðs 

fólks á áttunda áratug 20. aldar. Samtökin Union of the Physically Impaired 

Against Segregation, UPIAS, gáfu út yfirlýsingu, árið 1976, um að fólk með 

skerðingu sé fatlað af samfélaginu (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008; Kristín 

Björnsdóttir, 2009; Rannveig Traustadóttir, 2003). Var innilokunum á 

stofnunum, fátækt og útskúfun fólks með skerðingu frá samfélaginu mótmælt. 

Gengið er út frá því að fötlun skapist af samfélagslegum þáttum þar sem 

fötlunin er afleiðing útskúfunar, mismununar og undirokunar sem einkennir 

tengslin milli fólks með skerðingar og annarra í samfélaginu. Fötlun og líkamleg, 

andleg eða sálræn skerðing er ekki það sama. Fötlun myndast af hindrunum í 
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daglegu lífi sem takmarka athafnir eða tækifæri einstaklingsins til fullrar 

samfélagsþátttöku (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008; Kristín Björnsdóttir, 2009; 

Rannveig Traustadóttir, 2003, 2006; Sigrún Þ. Broddadóttir, 2010). Í Breska 

félagslega líkaninu er því mótmælt að fötlun sé persónulegur harmleikur 

skapaður af áhrifum líkamlegrar skerðingar (Rannveig Traustadóttir, 2003, 

2006). Grundvallarhugmyndir Breska félagslega líkansins hafa verið frelsandi 

fyrir fatlað fólk og hefur leitt til nýrra hugmynda um fötlun. Breska félagslega 

líkanið hefur þó fengið harða gagnrýni sem beinist einna helst að því að miðað 

er við fólk með hreyfiskerðingar en aðrar skerðingar hafi verið sniðgengnar. 

Jafnframt er gagnrýnt að lögð sé ofuráhersla á að allar hindranir sem fatlað fólk 

upplifir séu félagslegar hindranir og þar með er reynsla ákveðinna hópa 

útilokuð (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008; Kristín Björnsdóttir, 2009; Rannveig 

Traustadóttir, 2003, 2006). 

Á Norðurlöndum má finna gagnrýni á læknisfræðilegan skilning á fötlun frá 

því á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar. Norræna tengslanálgunin á rætur 

sínar að rekja til norræns velferðarkerfis sem leiddi almennt til aukinna lífsgæða 

fólks. Daninn, Niels Erik Bandk-Mikkelsen, og Svíinn, Bengt Nirje, lögðu áherslur 

á eðlilegt líf (e. Normalization) fatlaðs fólks og tók Bengt Nirje jafnframt inn í 

sínar áherslur fulla samfélagsþátttöku fatlaðs fólks (Guðrún V. Stefánsdóttir, 

2008; Sigrún Broddadóttir, 2010). Þrátt fyrir að ekki sé einn skilningur á fötlun á 

Norðurlöndum er grunn hugsunin sú sama. Norræna tengslanálgunin byggir 

ekki á einni kenningu heldur á þeim almenna skilningi sem ríkir um fötlun á 

Norðurlöndunum og hugmyndinni um samfélag fyrir alla. Hún hafnar því að 

fötlun sé eingöngu líffræðileg nálgun því samfélagslegar og umhverfislegar 

hindranir eru einnig hluti af fötlun. Var samfélagslegum aðskilnaði fatlaðs og 

ófatlaðs fólks mótmælt þar sem samfélagið gerði ekki ráð fyrir fötluðu fólki og 

að það hefði þar með ekki möguleika á fullri þátttöku í samfélaginu og 

almennum lífsgæðum (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008; Kristín Björnsdóttir, 

2009; Rannveig Traustadóttir, 2003, 2006). Litið er á að fötlun skapist annars 

vegar þegar umhverfið gerir ekki ráð fyrir fjölbreytileika mannlífsins. Hins vegar 

skapast hún þegar einstaklingurinn rekst á hindranir í sínu daglega lífi sökum 

skerðingar, sjúkdóma eða skorts á færni sem almennt er gert ráð fyrir að fólk 

búi yfir. Fötlun er aðstæðubundin þar sem skerðing fólks hefur áhrif í sumum 

aðstæðum en öðrum ekki (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008; Kristín Björnsdóttir, 

2009; Rannveig Traustadóttir, 2006; Sigrún Þ. Broddadóttir, 2010). Til dæmis 

má nefna að einstaklingur sem notast við hjólastól kemst illa upp stiga en á ekki 

í neinum erfiðleikum með að renna sér á skíðum. Fötlun er jafnframt afstæð þar 

sem hún er háð umhverfinu og skilgreind í tengslum við það. Skilgreiningar 

hvers tíma eru misjafnar og breytilegt hvað litið er á sem fötlun (Guðrún V. 

Stefánsdóttir, 2008; Kristín Björnsdóttir, 2009; Rannveig Traustadóttir, 2006; 

Sigrún Þ. Broddadóttir, 2010). Norræna tengslanálgunin hefur fengið gagnrýni 
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fyrir að skorta kenningarlegar undirstöður og tengsl við hagsmunasamtök 

fatlaðs fólks. Hefur hún ekki náð inn á svið þjónustu við fatlað fólk þar sem enn 

er byggt á læknisfræðilegum skilgreiningum. Norræna tengslanálgunin hefur 

ekki haft eins mikil stjórnmálaleg áhrif eins og Breska félagslega líkanið (Kristín 

Björnsdóttir, 2009; Rannveig Traustadóttir, 2006). 

2.4.1 Valdefling 

Hugtakið valdefling kemur oft við sögu í fötlunarfræðum og þó merkingin sé 

mismunandi felur það ávallt í sér að deila valdi. Það er jafnframt notað í ýmsum 

öðrum fræðum og er merkingin teygjanleg, margbrotin og hefur margar ólíkar 

túlkanir. Skapast þetta einna helst þar sem ekki liggur fyrir ein skilgreining og 

enginn einn kenningasmiður er að hugtakinu (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 

2006). Í félagsvísindum er grunnhugmyndin sú að fólk öðlist meiri stjórn á eigin 

lífi og hefur vald til að skilgreina líf sitt, óskir og þarfir. Hugtakið tengist 

lífsgæðum og mannréttindum þar sem fólk hefur rétt til að lifa sjálfstæðu og 

innihaldsríku lífi (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008; Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 

2006;). Valdefling er margþætt, getur átt sér stað á mörgum stigum, á sér 

margar uppsprettur og í henni felst tvennskonar frelsi. Annars vegar frelsi frá 

ónauðsynlegri þvingun og hinsvegar frelsi til að þróa og þroska hæfileika sína 

(Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008; Sigrún Broddadóttir, 2010). Fræðin gera ráð 

fyrir því að þó að einstaklingur fari ekki með völd, þ.e. sé ekki allsráðandi í sínu 

lifi, þá búi hann samt yfir getu til að hafa áhrif á aðstæður í kringum sig. 

Valdefling er jafnframt ferli sem á sér stað í samskiptum fólks (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2006). Nauðsynlegt er að komast að því hvað er valdskerðandi 

til að geta stuðlað að valdeflingu (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008).  

Mikil áhersla er lögð á þróun sjálfsins. Gengið er út frá því að sjálfið sé 

félagslega mótað. Þetta þýðir að tilfinning fólks fyrir sjálfu sér, hver það er og 

hvað það getur orðið, þróast í gegnum samskipti og félagsleg tengsl í daglegu 

lífi. Valdefling einkennist þá af félagslegum samskiptum sem stuðla að jákvæðri 

þróun sjálfsins. Félagsstaða fólks hefur oft áhrif á það hvernig aðrir koma fram 

við það og hvaða rými til athafna því er ætlað í samfélaginu. Fatlað fólk hefur 

oft mætt verulegum hindrunum við að reyna að þróa jákvætt sjálf. Er það 

einkum vegna þess að það er sjaldan skilgreint sem hluti af heildinni í 

samskiptum við aðra, en slík samskipti ýta síður undir þróun jákvæðs sjálfs 

(Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). Það verður persónuleg valdefling þegar 

einstaklingur upplifir virðingu samfélagsins og finnur að skerðing hans er ekki 

helsti áhrifavaldur í framkomu og viðhorfum fólks til hans. Jafnframt er 

valdeflandi fyrir einstaklinginn að vera laus undan valdi formlegra 

þjónustustofnana sem hafa boðið upp á þjónustu sem er ekki mótuð eftir 

þörfum einstaklingsins. Ásamt því að vera frjáls frá opinberum viðhorfum og 

hugmyndum sem hafa ríkt og verið mótuð af opinberum stofnunum (Guðrún V. 
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Stefánsdóttir, 2008; Sigrún Broddadóttir, 2010). Valdeflandi samskipti stuðla að 

því að efla sjálfið og sjálfsmynd einstaklingsins. Þegar þau ýta undir sjálfstraust, 

sjálfsvirðingu og félagslega stöðu fólks og það hefur vald yfir aðstæðum sínum 

og lífi. Ásamt því að geta tekið ákvarðanir sem snerta eigið líf og koma þannig í 

veg fyrir undirokun, kúgun og yfirráð annarra (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008; 

Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006; Sigrún Broddadóttir, 2010).  

 

Þetta verkefni staðset ég innan hefðar Norrænu tengslanálgunarinnar þegar 

fjallað er um fötlun þar sem skíðaiðkun fatlaðs fólks passar vel við þá nálgun og 

þar sem hún samræmist Íslensku samfélagi. Allir sem fara á skíði þurfa einhvern 

búnað og skíðaiðkendur eru á mjög misjöfnu getustigi. Þegar fólk hefur fengið 

sinn búnað þá eru allir jafnir í brekkunum. Að finna fyrir því að allir séu á 

jafningjagrundvelli getur verið valdeflandi og því verða valdeflandi áhrif 

skíðamennskunnar skoðuð nánar. Lagt er upp með að valdefling sé allt það sem 

eflir vald fólks yfir sínu lífi og aðstæðum, styrkir sjálfsmynd þess og félagslega 

stöðu. Leitast verður við að sýna fram á að skíðaiðkun geti verið valdeflandi fyrir 

fatlað fólk. 

2.4.2 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

Fatlað fólk hefur talist til minnihluta hóps og hefur réttindabarátta þeirra 

einkennst af að fá viðurkenningu og fulla samfélagsþátttöku eins og aðrir 

þegnar þjóðfélagsins. Lengi var horft á skerðingar fólks sem megin ástæðu þess 

að fatlað fólk hefði ekki tök á að taka fullan þátt í samfélaginu. Eftir 

hagsmunabaráttu fatlaðs fólks og með nýrri skilgreiningu á fötlun er smám 

saman að koma meiri viðurkenning á að samfélagið hefur áhrif á fötlun. 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, sem samþykktur var 

árið 2007, hefur enn frekar ýtt undir viðurkenningu fatlaðs fólks sem fullgilda 

þegna samfélagsins. Samningurinn hefur það að markmiði: 

Að stuðla að því að fatlaðir njóti allra mannréttinda og mannfrelsis 

til fulls og jafns við aðra, jafnframt því að vernda og tryggja slík 

réttindi og frelsi, og að auka virðingu fyrir mannlegri reisn þeirra 

(Samningur um réttindi fatlaðs fólks, 2007). 

Með samningnum skuldbinda aðildarríkin sig til þess að tryggja og stuðla að 

því að fatlað fólk njóti mannréttinda og mannfrelsi í einu og öllu og að 

mismunun verði engin. Atriði samningsins verða felld inn í löggjöf hvers ríkis í 

samráði við aðildarfélög fatlaðs fólks og fatlaðra barna. Hafi fatlað fólk haft 

aukin réttindi fyrir gerð samningsins, miðað við það sem tilgreint er í 

samningnum, ætti það að halda þeim réttindum. Ísland er aðildarríki að þessum 

samningi og eru ríki og sveitarfélög að innleiða efnisatriði hans smám saman í 
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lög og þjónustu samfélagsins. Efni samningsins er mjög víðtækt þar sem fjallað 

er um ýmis mannréttindi, allt frá banni við mismunun og vitundarvakningu í 

þjóðfélaginu að þátttöku í stjórnmálum og opinberu lífi. Varðandi íþróttaiðkun 

fatlaðs fólks kemur fram í 30. grein samningsins að hvetja skuli til þátttöku 

fatlaðs fólks og stuðla að þátttöku þeirra á öllum stigum í algengu íþróttastarfi. 

Jafnframt skal vera tryggt að fatlað fólk hafi tækifæri á að skipuleggja, þróa og 

taka þátt í tómstunda- og íþróttastarfi. Framboð á viðeigandi tilsögn, þjálfun og 

fé á að vera eins og hjá öðrum. Fötluðu fólki verður einnig tryggður aðgangur að 

stöðum þar sem boðið er upp á íþrótta- og tómstundastarf ásamt aðgangi að 

þjónustu þeirra sem sjá um skipulagningu þessara starfa (Samningur um réttindi 

fatlaðs fólks, 2007). Þar sem handbók í skíðaiðkun fatlaðs fólks hefur ekki 
verið til áður fellur þetta verkefni vel að þeim tilmælum sem koma fram í 
samningnum. Verkefnið ýtir undir möguleika fatlaðs fólks á aukinni þátttöku 
í skíðaíþróttinni með auknu aðgengi að upplýsingum og þar með aukið 
aðgengi að fullri þátttöku í samfélaginu. 

2.5 Rannsóknir um þátttöku fatlaðs fólks í íþróttum 

Þrátt fyrir að skíðaiðkun fatlaðs fólks hafi verið stunduð í heiminum í rúma hálfa 

öld þá er nánast ekkert til af rannsóknum um gildi skíðaiðkunar. Það sama er 

upp á teningnum þegar kemur að almennu gildi íþróttaiðkunar fatlaðs fólks. 

Rannsóknir sem gerðar eru beinast einna helst að keppnisíþróttum en ekki 

almennri íþróttaiðkun. Til að fá innsýn í gildi skíðaiðkunar fatlaðs fólks þarf 

einna helst að skoða gildi þess að eiga tómstund, þó fáar rannsóknir séu til á því 

sviði. Hér verður greint frá rannsóknum á gildi tómstunda og íþrótta þar sem 

fatlað fólk eru þátttakendur. 

Íþróttir og tómstundir eru oft félagslegur vettvangur fatlaðs fólks og 

rannsóknir sýna að meirihluti þeirra sem stunda íþróttir og tómstundir finna 

fyrir jákvæðum áhrifum þess. Þátttaka getur verið valdeflandi og ýtt undir að 

einstaklingurinn reyni að ná lengra og reyna nýja hluti, hvort sem er innan 

íþróttarinnar eða utan. Eftir árangursríka þátttöku í íþróttum og tómstundum 

hefur sjálfsálit, sjálfsöryggi og trú fatlaðs fólks á sjálfu sér aukist. Það verður 

meðvitaðra um möguleika sína, eflist í að taka ákvarðanir, segja frá löngunum 

sínum og við að endurskilgreina möguleika sína í stað þess að sætta sig við 

fyrirfram ákveðin mörk eða takmarkanir. (Blinde og Taub, 1999; Kristín 

Björnsdóttir, 2009; Pasek og Schkade, 1995; Wilhite, Devine og Goldenberg, 

1999). 

Fatlað fólk vill vera viðurkennt af öðrum og af samfélaginu. Finni það ekki 

fyrir þessari viðurkenningu er líklegra að það forðist þátttöku á samfélagslegum 

vettvangi. Aftur á móti getur þátttaka í íþróttum ýtt undir að fólk upplifi sig eins 

og allir hinir þar sem það sinnir íþrótt sem er viðurkennd af samfélaginu og 

ófatlað fólk stundar. Fólk fær tilfinningu fyrir því að það falli inn í hópinn við að 
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vera félagslega samþykk sem ýtir undir aukna samfélagsþátttöku. Umhverfið er 

því mjög mótandi fyrir upplifun einstaklingsins á sjálfum sér og það er 

valdeflandi að finna sjálfsöryggi og jákvæðari sjálfsmynd (Blinde og Taub, 1999; 

Pasek og Schkade, 1995; Wilhite, Devine og Goldenberg, 1999). Auk þess sem 

fram hefur komið hér að ofan sýndi rannsókn Blinde og Taub (1999) fram á að 

eftir þátttöku í íþróttum og hreyfingu þætti fötluðu fólki auðveldara að aðlagast 

samfélaginu, að kynnast öðrum, finna samkennd og læra samvinnu. Jafnframt 

hugsuðu þátttakendur rannsóknarinnar betur um sig, voru ánægðari með sjálfa 

sig og fengu betri sýn á lífið. Þátttakan sjálf var það sem skipti fólkið mestu máli 

en ekki áhrif íþróttaiðkunarinnar og hreyfingarinnar. Í rannsókn Groff, 

Lundberg, og Zabriskie (2009) sýndu niðurstöður að ríflega helmingur 

þátttakenda á heimsleikum fólks með heilalömun (e. Cerebral Palsy) tóku þátt í 

íþróttum til að keppa eða vera hluti af liði. Tæplega helmingur svarenda tekur 

þátt í íþróttum til að hafa gaman og um þriðjungur til að blanda geði. 19% 

svarenda stunduðu íþróttir til að læra nýja færni en einungis 4% til að stunda 

hana með fjölskyldumeðlimum. Þrátt fyrir að fáir hefðu farið að stunda íþrótt 

vegna fjölskyldunnar sögðu 53,4% að íþróttaiðkunin hefði jákvæð áhrif á 

fjölskyldulíf þeirra og 56,1% svaraði að hún hefði jákvæð áhrif á félagslíf þeirra. 

Meirihluti þátttakenda eða rúmlega 80% voru sammála eða mjög sammála að 

þátttaka í íþróttum hefði jákvæð áhrif á almenna heilsu þeirra og á lífsgæði. 

Fatlað fólk tekur síður þátt í íþróttum ef það  finnur fyrir hindrunum við að 

reyna að komast í íþróttir, ef það sér fram á að það geti ekki náð árangri eða ef 

það er háð aðstoð annarra. Mikil áhersla á keppni getur jafnframt minnkað líkur 

á þátttöku fatlaðs fólks í íþróttum. Fatlað fólk getur upplifað íþróttaþátttöku 

neikvæða ef viðhorf annarra sýna að þeir séu ekki jafningar annarra. Því finnst 

óþægilegt þegar horft er á þá fötlun sem það hefur en ekki persónuna. 

Jafnframt finna sumir fyrir líkamlegum takmörkunum vegna skerðingar sinnar. 

Gagnrýnt hefur verið að íþróttatilboð fatlaðs fólks eru oft í vernduðu umhverfi. 

Sumir þurfa vissulega á því að halda en gæta þarf að því að aðgengi fatlaðs fólks 

að almennum tilboðum sé jafnframt greitt (Blinde og Taub, 1999; Kristín 

Björnsdóttir, 2009; Wilhite, Devine og Goldenberg, 1999). 
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3 Framkvæmd verkefnisins 

Í þessum kafla verður greint frá þeim aðferðum sem notaðar voru við gerð 

verkefnisins. Verður fyrst farið yfir gerð handbókar verkefnisins og síðan yfir 

gerð greinargerðarinnar. Fjallað verður um þær rannsóknaraðferðir sem 

notaðar voru við öflun gagna í viðtölum og þátttökuathugunum ásamt 

gagnagreiningu. Að lokum verður fjallað um gildi verkefnisins og viðmælendur 

mínir kynntir.  

3.1 Gerð handbókar 

Handbók um skíðaiðkun fatlaðs fólks í alpagreinum byggir á reynslu minni sem 

skíðakennari fatlaðs fólks. Þá reynslu öðlaðist ég einna helst við að kenna 

fötluðu fólki á skíði hjá National Sports Center for the Disabled (NSCD) í Winter 

Park í Colorado. Kenndi ég þar veturinn 2010–2011, fimm daga í viku, átta tíma í 

senn og lauk jafnframt fyrsta stigs prófi frá Professional Ski Instructors of 

America (PSIA). Hjá NSCD fékk ég kennslu og leiðbeiningar frá skíðakennurum 

sérmenntuðum í skíðakennslu fatlaðs fólks. Nemendur mínir hafa þó kennt mér 

einna mest. 

Reynsla mín af skíðaiðkun fatlaðs fólks hófst í mars 2006 er haldið var 

námskeið á vegum Íþróttasambands Fatlaðra, Vetraríþróttamiðstöðvar Íslands 

(VMÍ) og Challenge Aspen. Eftir það námskeið komst ég í samband við 

framkvæmdastjóra NSCD, sem hafði komið með hópnum frá Challenge Aspen. 

Bauðst mér að starfa við skíðabúnaðarleigu NSCD í Winter Park. Eftir fjögurra 

mánaða dvöl þar þekkti ég orðið búnaðinn vel og hafði fengið ýmsar 

upplýsingar frá þeim skíðakennurum sem ég aðstoðaði. Sumarið 2007 fór ég á 

viku ráðstefnu í Oregon í Bandaríkjunum þar sem fjallað var um skíðaiðkun 

fatlaðs fólks. Voru bæði haldnir fyrirlestrar ásamt því að ráðstefnugestir æfðu 

sig í skíðakennslu með sérbúnaðinn. Næstu tvo vetur á eftir, 2007–2008, 

aðstoðaði ég fatlað fólk sem vildi fara á skíði í Hlíðarfjalli ásamt því að aðstoða í 

Skíðaskóla Hlíðarfjalls. Jafnframt hef ég verið á námskeiðum ÍF, VMÍ og NSCD í 

Hlíðarfjalli 2008–2010. Í desember 2009 fór ég á viku námskeið hjá NSCD í 

Winter Park og kenndi síðan fötluðu fólki í Winter Park frá nóvember 2010 til 

apríl 2011. Við að kenna mjög fjölbreyttum hóp fatlaðs fólks sem notaði 

mismunandi skíðabúnað öðlaðist ég þá vitneskju sem ég nýti í handbókina. 

Jafnframt nýti ég þær upplýsingar sem skíðaiðkendurnir sjálfir sögðu mér að 

hentaði þeim vel. Slíkar upplýsingar er oft erfitt að afla nema með reynslu á 
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vettvangi. Handbókin er unnin út frá kennslufræði NSCD og þar með 

kennslufræði PSIA, því skíðakennarar NSCD hafa allir lokið prófi frá PSIA.  

Handbókin byggist þannig upp að fyrst er farið yfir þann skíðabúnað sem 

hefur verið hannaður með fatlaða skíðaiðkendur í huga. Að því loknu er komið 

að skíðakennslunni þar sem farið er yfir þau atriði sem skíðakennarar þurfa að 

vera meðvitaðir um í skíðakennslu fatlaðs fólks. Síðan er farið yfir 

kennsluaðferðir og er fyrst fjallað um standandi skíðamenn en þar á eftir um 

sitjandi skíðamenn. Þar sem margt fólk með þroskahömlun getur nýtt sér 

almenna skíðakennslu er lítið fjallað um kennslu þeirra sem ekki þurfa 

sérbúnað. Samt sem áður geta skíðakennarar þeirra nýtt sér þær upplýsingar 

sem fram koma í handbókinni. Í umfjöllun um kennsluaðferðir standandi 

skíðaiðkenda er fjallað um blint og sjónskert fólk ásamt fólki sem notar 

stafaskíði eða skíðagöngugrindur. Í umfjöllun um kennsluaðferðir skíðaiðkenda 

sem nota setskíði er jafnt fjallað um þá sem skíða á einskíði (e. mono-ski) og 

þeirra sem skíða á tvískíði (e. bi-ski). Ávallt er farið yfir hvaða atriði þarf að huga 

að innandyra, þegar farið er á skíði og í skíðalyftunum. 

3.2 Gerð greinargerðar 

Þar sem lítið efni er til um skíðaiðkun fatlaðs fólks og gildi hennar tók ég viðtöl 

við fatlaða skíðaiðkendur og skíðakennara sem hafa kennt fötluðu fólki á skíði 

til að fá gleggri mynd af gildi skíðamennsku fyrir fatlað fólk. Markmið viðtalanna 

var að fá mynd af gildi skíðaiðkunar frá ólíkum sjónarhornum. Það er að segja 

frá skíðaiðkendunum sjálfum og frá þeim sem sjá um kennsluna. Engin viðtöl 

voru tekin við aðstandendur fatlaðra skíðaiðkenda en þörf er á því í framtíðinni. 

Markmið viðtalanna við fötluðu skíðaiðkendurna var að fá svör við spurningunni 

Hvernig upplifðir þú að fara á skíði í fyrsta skipti. Taldi ég þær upplýsingar sem 

þar kæmu fram gætu varpað ljósi á gildi skíðaiðkunar ásamt því að fram kæmu 

upplýsingar um atriði sem skíðakennarar þyrftu að hafa í huga við 

skíðakennsluna. Markmið viðtalanna við skíðakennarana var að fá upplýsingar 

um þeirra reynslu af gildi skíðaiðkunar fatlaðs fólks. Voru þeir spurðir Hvaða 

ávinning hefur þú séð af skíðaiðkun fatlaðs fólks? Niðurstöður viðtalanna voru 

síðan settar í samhengi við fötlunarfræði. Skíðaiðkun fatlaðs fólks er 

samtvinnuð íþróttaiðkun fatlaðs fólks og er því jafnframt greint frá sögulegum 

staðreyndum hvað varðar íþrótta- og skíðaiðkun fatlaðs fólks. 

3.3 Rannsóknaraðferðir 

Unnið var út frá eigindlegum rannsóknaraðferðum í fyrirbærafræði Vancouver-

skólans. Talið er að eigindlegar rannsóknaraðferðir henti best við að svara 

rannsóknarspurningum þegar svör við þeim byggjast á upplifun einstaklinga á 

ákveðinni reynslu eða fyrirbæri (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Að nota opin 
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viðtöl og þátttökuathugun eru tvær algengustu aðferðirnar í eigindlegum 

rannsóknum. Í opnum viðtölum er leitast við að fá viðmælandann til að lýsa 

með eigin orðum upplifun sinni og því sem honum finnst mikilvægt. Í hálf-

opnum viðtölum er leitast við að fá svör við ákveðnu efni (Kvale, 1996). Voru 

tekin hálf-opin viðtöl í þessu verkefni þar sem skíðaiðkendur voru spurðir: Hver 

var upplifun þín að fara á skíði í fyrsta skipti? Skíðakennarar og sjálfboðaliði 

voru spurð: Hvaða ávinning hefur þú séð af skíðaiðkun fatlaðs fólks? Við val á 

viðmælendum var notað hentugleikaúrtak, þar sem viðmælendur eru valdir 

sérstaklega vegna reynslu þeirra. Jafnframt var beitt þátttökuathugun en í henni 

fer rannsakandinn á vettvagn þar sem hann aflar upplýsinga með því að fylgjast 

með þátttakendum í þeirra umhverfi og öðlast þar með innsýn í þeirra líf 

(Bogdan og Birklen, 2003). Niðurstöður þátttökuathuganna koma fram bæði í 

fjórða kafla greinargerðarinnar og í handbókinni en handbókin er öll byggð á 

niðurstöðum þátttökuathuganna. 

3.3.1 Gagnasöfnun og greining gagna 

Gagnasöfnun hófst í mars 2006 og lauk í apríl 2011 en meginhluta gagnanna var 

aflað veturna 2006–2007 og 2010–2011. Á sumrin frá 2007 til 2010 aflaði ég 

ganga úr greinum, rannsóknum og bókum um íþróttir og skíðaiðkun fatlaðra.  

Þátttökuathuganir fóru fram á skíðanámskeiðum fatlaðs fólks sem haldin 

voru í Hlíðarfjalli á þessum árum, í skíðakennslu minni á Íslandi veturna 2007-8 

og 2008-9 og við störf mín hjá National Sports Center for the Disabled í Winter 

Park í Colorado. Frá desember 2006 til apríl 2007 vann ég sérstaklega að 

gagnaöflun varðandi skíðabúnað fatlaðs fólks á skíðabúnaðaraleigu National 

Sports Center for the Disabled (NSCD). Fór hún fram fimm daga í viku frá 

klukkan átta á morgnana til fjögur á daginn, frá 1. desember 2006 til 30. mars 

2007. Fékk ég upplýsingar um skíðabúnaðinn frá reyndum starfsmönnum sem 

kenndu mér jafn framt að umgangast búnaðinn og aðlaga hann að fötluðum 

skíðaiðkendum. Á þessum tíma fóru jafnframt fram þátttökuathuganir í 

brekkum Winter Park á sunnudögum og mánudögum frá klukkan átta til fjögur 

þar sem ég skíðaði með skíðaiðkendum og skíðakennurum þeirra. Fékk ég þar 

greinagóðar upplýsingar um notkun skíðabúnaðarins, upplifun þátttakenda og 

hlutverk skíðakennara. Þátttökuathuganir á Íslandi fóru fram í Hlíðarfjalli eina 

helgi í mars 2006 og veturna 2007–2009 í 25 skipti sem voru að meðaltali þrír 

tímar í senn þar sem ég skíðaði með fötluðu fólki. Mest var þó gagnasöfnun í 

gegnum skíðakennslu hjá NSCD frá 4. nóvember 2010 til 17. apríl 2011. Stóðu 

þátttökuathuganirnar yfir frá klukkan átta á morgnana til klukkan fjögur á 

daginn, frá miðvikudegi til sunnudags. Skíðaði ég með iðkendum og 

skíðakennurum sem gáfu mér mikilvægar upplýsingar.  

Viðtöl við fatlaða skíðaiðkendur fóru fram frá 7. desember 2009 til 14. 

febrúar 2010. Völdu viðmælendur mínir stað og stund þar sem hentaði þeim að 
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við myndum hittast. Voru viðtölin frá 20 mínútum upp í tæpa tvo klukkutíma. 

Viðtöl mín við skíðakennara og sjálfboðaliða hjá NSCD fóru öll fram innan 

húsnæðis NSCD í Winter Park en völdu viðmælendur mínir stað og stund fyrir 

viðtalið. Viðtölin tóku öll um 15 mínútur og voru tekin með upplýstu samþykki 

viðmælenda minna, þar sem þeim var greint frá tilgangi viðtalanna og hvernig 

þau yrðu notuð.  

Viðtölin voru tekin upp á upptökutæki og síðan skrifuð upp. 

Þátttökuathuganir voru skrásettar í lok hvers dags svo ég gæti tekið fullan þátt í 

því sem fram fór á vettvangi. Voru öll gögn greind á meðan á gangaöflun stóð 

og eftir að henni var lokið. Beitt var opinni lyklun á textann með það að 

markmiði að finna hugtök, flokka þau og meta með tilliti til spurninganna. Til 

þess að skipuleggja flokkana og hugtökin var í framhaldi beitt valbundinni 

lyklun. Einnig var að hluta til notuð eigindleg inntaksgreining, þar sem hugtök 

sem eiga rætur í kenningum eru notuð til þess að lykla viðtölin (Flick, 2006). Í 

því samhengi er hægt að nefna hugtök sem tengjast kenningum um Norræna 

tengslanálgun og valdeflingu. 

3.4 Viðmælendur 

Viðmælendur mínir voru valdir með hentugleikaúrtaki þar sem þeir þurftu að 

hafa reynslu af skíðaiðkun fatlaðs fólks. Voru þeir tíu talsins, fimm fatlaðir 

skíðaiðkendur, fjórir sérmenntaðir skíðakennarar fatlaðs fólks og einn 

sjálfboðaliði í skíðakennslu fatlaðs fólks. Þekkti ég alla viðmælendur mína 

persónulega þar sem ég hafði skíðað með þeim eða kennt með þeim og þurfti 

ég því ekki milliliði til að koma á sambandi við þá. Fatlaðir viðmælendur mínir 

voru fimm skíðaiðkendur, þrír karlmenn og tvær konur. Þau voru á aldrinum 

19–45 ára og höfðu annað hvort hreyfi- eða skynskerðingar. Var reynsla þeirra 

af skíðaiðkun allt frá nokkrum dögum upp í tvo áratugi. Viðmælendur mínir sem 

komu að skíðakennslu fatlaðs fólks voru fjórir sérhæfðir skíðakennarar og einn 

sjálfboðaliði. Skíðakennararnir voru í fullu starfi við skíðakennslu fatlaðs fólks 

hjá NSCD. Nemendur þeirra eru á aldrinum fjögra til 80 ára og höfðu 

viðmælendurnir starfað í fimm til 28 ár við skíðakennslu fatlaðs fólks. Öll 

viðtölin voru tekin með upplýstu samþykki viðmælenda og þrátt fyrir að þau 

hafi öll gefið mér leyfi til að nota nafn sitt við birtingu niðurstaðna þá ákvað ég 

að birta ekki nöfn skíðaiðkendanna til að vernda þeirra persónulega einkalíf. 

Hef ég því breytt nöfnum íslenskra viðmælenda minna og kyni sumra þeirra. 

Nota ég nöfn þeirra sem starfa hjá NSCD.  

3.4.1 Kynning á viðmælendum 

Anna Kristín Sveinsdóttir hefur farið á skíði í nokkur skipti þegar upp á það hefur 

verið boðið á vegum Íþróttasambands fatlaðra (ÍF) og Vetraríþrótta-
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miðstöðvar Íslands (VMÍ). Hún er um tvítugt, hefur stundað íþróttir í mörg 

ár en hefur átt erfitt með að finna íþróttafélag til að æfa með eftir að hún 

flutti milli landshluta. Anna Kristín hefur skynskerðingu. 

Beth Fox er framkvæmdastjóri NSCD og hefur sinnt skíðakennslu fatlaðs fólks í 

fullu starfi í 28 ár. Hún er fimmtug, sérkennari að mennt og starfaði sem 

slíkur áður en hún hóf störf hjá NSCD. Beth hefur lokið öllum 

skíðakennaraprófum PSIA og má þar af leiðandi kenna skíðakennurum. Hún 

er jafnframt prófdómari hjá PSIA. 

Frank Chang er sjálfboðaliði hjá NSCD sem hefur komið vikulega í 28 ár, 10 vikur 

í senn, með hópi barna frá Barnaspítalanum í Denver. Frank er um 

fimmtugt, hann er læknir á barnaspítalanum, vinnur að rannsókn á áhrifum 

skíðaiðkunar og hefur skíðað með mörg hundruðum fatlaðra barna.  

Jóhann Guðgeirsson hefur stundað skíðaiðkun í tæpa tvo áratugi. Hann er mikill 

íþróttamaður, hefur keppt í sundi og hefur yndi af allri útivist. Jóhann er 

rúmlega fertugur og hefur hreyfiskerðingu. 

Ægir Jökulsson hefur skíðað í 15 ár. Hann er íþróttamaður og fór í flestar þær 

íþróttir sem hann gat tekið þátt í hjá sínu bæjarfélagi. Ægir hefur unun af því 

að stunda íþróttir og hefur keppt í nokkrum íþróttagreinum. Hann er 

rúmlega tvítugur og hefur hreyfiskerðingu. 

Karen Conger hefur starfað hjá NSCD í 22 ár sem skíðakennari í fullu starfi. Hún 

hefur lokið öðru stigi skíðakennaraprófs PSIA. Karen er um fimmtugt. 

Kate Attkins hefur starfað sem skíðakennari hjá NSCD í fimm ár í fullu starfi. 

Hún hefur lokið öðru stigi í skíðakennslu fatlaðra hjá PSIA. Kate ar 

menntaður tómstundarþjálfi (e. Recreational Therapist) og er þrítug. 

Pat Campanello hóf skíðakennslu sína sem sjálfboðaliði. Hann starfaði svo hjá 

NSCD í 20 ár sem skíðakennari, en vinnur nú á skíðabúnaðarleigu NSCD. 

Hann hefur því í heildina 30 ára aðkomu að skíðaiðkun fatlaðra. 

Ragnar Brjánsson hefur farið á skíði í nokkra vetur og stefnir á að geta æft skíði í 

framtíðinni. Hann hefur ekki stundað aðrar íþróttir. Ragnar er 19 ára og 

hefur hreyfiskerðingu. 

Sóley Patreksdóttir hefur verið á skíðum frá barnsaldri, fór ekkert um tíma á 

skíði en hefur farið reglulega síðastliðna fimm vetur. Sóley var keppniskona í 

sundi og stundaði íþróttir og hreyfingu af miklum krafti. Hún er tæplega 

fertug og hefur skynskerðingu. 

3.5 Gildi verkefnisins 

Áhugi íslensks fatlaðs fólks á skíðaíþróttinni hefur aukist til muna undanfarin ár. 

Má einna helst merkja það í auknum fjölda sem sækja skíðanámskeið 

Íþróttasambands Fatlaðra og Vetraríþróttamiðstöðvar Íslands. Það sem hefur 
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helst hindrað ástundun þeirra er hve fáir á Íslandi hafa grunn í skíðakennslu 

fatlaðs fólks eða þekkingu á þeim sérbúnaði sem notaður er. Markmið 

verkefnisins er að sýna fram á gildi skíðaiðkunar fyrir fatlað fólk en fyrst og 

fremst er að gera aðgengilega handbók um skíðakennslu fatlaðs fólks. Gildi 

handbókarinnar er mikið þar sem ekkert sambærilegt efni er til á íslensku og 

erfitt er að nálgast slíkt efni á erlendum tungumálum. Má segja að skortur á efni 

sem þessu hafi hindrað þá sem gætu aðstoðað fatlaða skíðamenn í að taka af 

skarið og bjóða upp á aðstoð sína. Handbók um sérbúnað og skíðakennslu 

fatlaðs fólks ýtir jafnframt undir að fatlað fólk verði meðvitað um möguleika 

sína á skíðaiðkun og óski þá frekar eftir því að fá skíðakennslu. Þar með er 

skíðaíþróttinni gerð fötluðu fólki aðgengilegri.  

Þýðing þessa verkefnis fyrir fræðasamfélagið getur verið mikið. Öll umræða, 

ábendingar og upplýsingar um gildi skíðamennsku fatlaðra getur ýtt undir 

áhuga fræðimanna á almenningsíþróttum fatlaðs fólk og gildi þeirra. Innan 

fötlunarfræða hefur sjónum lítið verið beint að íþróttum og tómstundaiðkun. 

Hagsmunabarátta fatlaðs fólks hefur beinst að rétti fatlaðs fólks á fullri 

samfélagsþátttöku. Hefur sú barátta skilað því að nú er hægt að beina sjónum 

að því hvernig koma eigi til móts við fatlað fólk svo samfélagið verði þeim 

aðgengilegt. Verkefnið ýtir undir aðgengi fatlaðs fólks að skíðaíþróttinni og þar 

með möguleika þeirra á að taka þátt í þeim útivistartilboðum sem almenningi 

stendur til boða.  
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4 Upplifun og ávinningur af skíðaiðkun  

Hér verður farið yfir þær niðurstöður sem komu úr viðtölunum. Fyrst verður 

fjallað um niðurstöður viðtala við fatlaða skíðamenn og síðan við starfsfólk 

National Sports Center for the Disabled (NSCD). Hafa skal í huga að í viðtölunum 

var gildi skíðaiðkunar ekki bundin við tæknina að læra á skíði heldur skíðaiðkun í 

allri sinni mynd. Frá því að mæta á skíðasvæðið, fá skíðabúnaðinn, borða nesti 

og hitta leiðbeinanda sinn yfir í að fara í lyftur, renna sér á skíðum og vera 

utandyra. 

4.1 Lífsreynsla – viðtöl við fatlaða þátttakendur 

Fyrstu viðbrögð fólksins, þegar ég spurði hvernig upplifun þeirra hefði verið 

þegar þau fóru í fyrsta sinn á skíði, var að segja „gaman“ og „skemmtilegt“. 

Frásögn fólksins af upplifun sinni af skíðaiðkun má skipta niður í þrjá megin 

þætti, útiveru, áskoranir og samskipti. 

Allir viðmælendur mínir töluðu um að einn stærsti kosturinn við skíðaiðkun 

væri að geta stundað útiveru að vetri til. Jóhann sagði um skíðaiðkun: 

Þessi möguleiki á útivist og náttúrupplifun. Aðallega útivist og 

hreyfingu að vetri til. Ég finn fyrir því að það bara léttir á manni 

einhvernvegin að vera einn dag í fjallinu.  

Snjókoma er því jákvæð í þeirra augum en almennt veldur snjór og 

vetrarhörkur því að fólk með skerðingar eru mikið inni á veturna þar sem 

erfiðara er að komast um götur bæjarins. Ásamt því að geta notið útsýnisins 

þegar farið er á skíði var möguleikinn á að fara hratt niður brekkurnar einn af 

bestu kostum skíðaiðkunarinnar. Jafnframt töluðu mörg þeirra um að þau 

fengju tilfinningu fyrir frelsis við að komast á skíði eða eins og Ægir og Ragnar 

orðuðu það: 

Mér finnst það rosalega mikið frelsi að geta bara farið út og rennt 

mér. 

Þetta [skíðaiðkun] er ekki beint frelsi en gefur svona smá 

frelsistilfinningu. 

Báðir þessir einstaklingar hafa hreyfiskerðingar og möguleikinn á að komast 

um á auðveldan hátt fól í sér tilfinningu fyrir frelsi. Fram kom að áskoranirnar 
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tengdar skíðaiðkun væru margar. Allt frá tæknilegum atriðum tengdum 

skíðamennskunni yfir í að þurfa að sannfæra fólk um að það væri raunhæfur 

möguleiki að fara á skíði. Þær áskoranir sem margir upplifa felast í 

tækniatriðum og beitingu líkamans á skíðum. Má þar nefna að ná að halda 

jafnvægi, að komast í og úr lyftu og að verða sjálfbjarga í brekkunum. Það getur 

jafnframt verið mikil áskorun að þurfa að hugsa um marga hluti í einu. Þessi 

atriði eru það krefjandi að það verður áskorun að halda áfram þegar erfiðlega 

gengur í byrjun. Ragnar sagði: 

Já, þetta er ógeðslega mikil áreynsla á líkamann. Maður dettur oft. 

Allt gerist svo hratt eða það var svo mikið í gangi. Þetta var mjög 

erfitt fyrst. Svo eftir eina slæma byltu þá var ég að hugsa um að 

gefast upp en ég bara gerði það ekki. Svo um leið og maður 

nær‘essu þá fer maður að slaka á.  

Ýmislegt fylgir því þegar fjallið er fullt af fólki. Það myndast ekki einungis 

biðraðir og margir eru í brekkunum heldur er almenningur yfirleitt svo óvanur 

því að sjá fatlað fólk á skíðum að það fer stundum í veg fyrir skíðamanninn. Fólk 

er jafnframt mikið að glápa á það.  

Við höfum nú lent í því, held ég nokkrum sinnum, að brettafólkið 

það sér okkur ekki. Það kemur kannski upp á milli okkar og manni 

bregður. Auðvitað getur komið að því að einhver klessi á mann eða 

eitthvað. Þetta er dáldið mikið þannig að fólk er að glápa alveg 

ótrúlega mikið. Það fer ekki í taugarnar á mér en það fer í 

taugarnar á dóttur minni, til dæmis sagði Sóley. 

Áskoranir eru ekki endilega neikvæðar því Sóley talaði um að það að takast á 

við ólíkar aðstæður í hvert skipti eins og færðina, veðrið og birtuskilyrðin sé 

gaman. Jafnframt tekst fólk á við líkamlegar áskoranir. Greinilegt var að 

skíðaiðkun reynir á líkamann því öll töluðu þau, á einn eða annan hátt um hve 

mikla líkamlega hreyfingu þau fá af skíðaiðkuninni. Fötlun einstaklingsins skiptir 

ekki máli því allir komast á skíði með rétta búnaðinum. Anna Kristín og Sóley 

töluðu um að það að fólk með þeirra fötlun gæti farið á skíði sýndi að allt væri 

hægt og nota þær stundum skíðaiðkun sína til að skora á aðra. 

Oft þegar ég er að halda fyrirlestra í skólum og svona um hvað 

einstaklingar með [mína fötlun] gera, eða geta gert. Þá segi ég oft 

„Já. Þeir geta stundað skíði“. Og menn alveg bara... finnst 

óhugnanlegt að tala um það fyrst. 
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Flestir viðmælendanna töluðu um ánægjuna að geta stundað skíðaiðkun 

með fjölskyldum sínum og vinum. Það að geta skemmt sér með þeim í 

afþreyingu sem þessari gaf fólkinu mikið. Sóley fór ekki að huga að 

skíðamennsku að einhverju ráði fyrr en eftir að hún eignaðist barn og vildi að 

það gæti lært á skíði. Í sumum tilfellum voru það samt einnig fjölskyldumeðlimir 

sem höfðu ekki trú á að einstaklingurinn geti farið á skíði og reyndu jafnvel að 

letja hann. Anna Kristín var ein þeirra sem hafði upplifað þetta:  

Það er alltaf verið að segja, eða mjög oft „Heldurðu að þú getir gert 

þetta?“ eða „Hvernig ætlar þú að gera þetta?“. Þú veist, þá 

náttúrulega mótast maður soldið í því að maður þarf alltaf að 

sanna sig í svo ótrúlegustu hlutverkum. 

Það skiptir miklu máli að geta verið eins og hinir, geta gert eitthvað 

skemmtilegt og að skíða á jafningja grundvelli. Var í nokkrum viðtölum minnst á 

hve mikilvægt var fyrir einstaklinginn að finna að fatlað fólk var velkomið á 

skíðasvæðið. Að vera jafnvígur öðrum skíðamönnum, jafnvel betri en þeir, 

skiptir máli. Jóhann sagði: 

Þegar maður er búinn að læra vel á þetta er maður jafnvígur 

öðrum skíðamönnum. Er að fara sömu leið og þeir og er kannski 

bara einn sá flottasti í brekkunum. Það er svolítið gaman að því. 

Svo koma kannski brettagaurar, sem eru kannski í nýjustu 

göllunum og búnaðinum. Þá kemur maður og þeir missa hökuna 

niður á bringu, maður er í miklu flottari búnaði en þeir. 

Fólkið nýtur þó ekki eingöngu að finna til sín á jafningja grundvelli gangvart 

ófötluðu fólki heldur finnst þeim einnig gaman að geta sýnt öðru fötluðu fólki 

að skíðamennska er valkostur og mörg voru til að styðja það og leiðbeina því að 

taka fyrstu skrefin. Ragnar sagði um skíðaiðkun: 

Já, mig langar að halda áfram í þessu og miðla af minni reynslu. 

Sýna öðrum hvernig á að gera þetta. Já, ég er mjög spenntur fyrir 

því. Jafnvel, ef þau vilja, þá get ég sagt þeim það sem ég veit, 

kannski komið með einhver ráð.  
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4.2 Andlegur, líkamlegur og félagslegur ávinningur - Viðtöl við 
skíðakennara og sjálfboðaliða 

Allir viðmælendur mínir töldu ávinning skíðaiðkunar vera mikinn og víðtækan. 

Það sem fram kom í viðtölunum má skipta niður í þrjá flokka: sjálfsöryggi, færni 

og félagsleg samskipti. Aukið sjálfsöryggi skíðaiðkenda var greinilega einn 

stærsti ávinningur þess að fara á skíði. Töluðu nokkrir viðmælendanna um að 

það að átta sig á eigin getu eða færni gefur skíðaiðkendum aukið sjálfsöryggi og 

sjálfsálit. „Margir hafa sagt að þegar þeir átta sig á því að þeir geta lært að skíða 

þá geta þeir áorkað hverju sem er í þeirra lífi“ sagði Frank. Aðrir viðmælendur 

mínir töluðu einnig um þetta og sögðu að oft færi fólk að prófa enn fleiri nýja 

hluti eftir að hafa farið á skíði. Var minnst á að fatlaður einstaklingur getur 

stundum borið sig betur á skíðum heldur en hann gerir dags daglega. Karen 

sagði:  

Ef einstaklingurinn hefur til dæmis ekki mjög tignarlegt göngulag 

og finnst það leitt en fer svo á skíði og er mjög tignarlegur þar 

getur sjálfsöryggi hans aukist mikið.  

Jafnframt kom fram að sjálfstraustið sem byggist upp við það að geta stjórnað 

hraða sínum, stoppað og farið af stað yfirfærist í að fara yfir gangbraut, í 

strætisvagn og finna vinnu. Þess vegna væri sjálfsöryggi stærsti ávinningurinn. 

Fram kom að skíðaiðkendur hafa oft gert sér fyrirfram hugmyndir um færni sem 

þeir ætla að ná með því að fara á skíði og þeir ná oft sínum markmiðum. 

Skíðagetan eykst ásamt líkamsstyrk einstaklingsins og liðleika. Við það fær fólk 

aukinn áhuga á að æfa sig meira og styrkja til að ná auknum árangri. Það er ekki 

eingöngu líkamleg færni sem eykst heldur töluðu viðmælendur mínir einnig um 

færni á öðrum sviðum eins og Kate minntist á: 

Það er eins og með [nemandann] sem þú hefur unnið með. Hann 

var erfiðari áður fyrr því fólk vildi ekki segja nei við hann og takast á 

við afleiðingarnar. En í gegnum skíðakennsluna og þær breytingar 

sem við höfum séð held ég að heima finni þau fyrir muninum. 

Jafnframt var talað um að skíðaíþróttin sem slík væri mjög hentug fyrir fólk með 

líkamlegar skerðingar þar sem þú ferð upp með lyftu og þyngdaraflið hjálpar 

þér að renna niður. Hreyfigeta þeirra þarf því ekki að vera eins mikil og margir 

geta því tekið þátt og sýnt góða færni á skíðum þó þeir eigi erfitt með þátttöku í 

öðrum íþróttum. Töluðu viðmælendur mínir um að það að upplifa að komast 

allt í einu hratt geti skapað frelsis tilfinningu. Aukin færni virðist hafa þau áhrif 

að fólk vill prófa nýja hluti. Kate sagði: 
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Svo tekur maður eftir að fólk sem hefur líkamlegar skerðingar 

heldur oft að það geti ekki gert eins mikið og það getur í raun. 

Þegar þau uppgötva hve sjálfstæð þau geta verið á skíðum þá 

yfirfærist það á að reyna fleiri hluti 

Það sem flestir viðmælenda minna minntust á varðandi félagsleg samskipti 

var að skíðaiðkendur sem þau hafa kennt vilja falla inn í hópinn og vera eins og 

aðrir. Hópur skíðaiðkendanna sem kemur einungis saman í fjallinu nýtur þess að 

hittast og vera saman. Skíðin eru þá í öðrusæti eða einungis vettvangur sem 

býður uppá félagsleg samskipti. Jafnframt getur skíðaiðkun greitt leið fólks að 

eignast vini og ná að eiga samskipti við ófatlaða á jafningja grundvelli. Frank 

sagði frá þeim sem hann hefur farið með á skíði frá Barnaspítalanum í Denver. 

Þau eiga sína vini í skólanum en á skíðunum eignast þau 

félagslegan tengslahóp sem þau áttu ekki fyrir og þau falla inn í 

hópinn. Þau eignast vini fyrir lífstíð sem einnig hafa fötlun. Í 

skólanum geta þau svo sagt frá hlutum sem aðrir hafa líka reynslu 

af eins og að verða veðurteppt eða hvað þau fóru hratt. Þau geta 

sýnt að þau geti verið góð á skíðum þó þau geti ekki stundað aðrar 

íþróttir vel. Og vinirnir í skólanum hugsa „Ef hann getur þetta, þá er 

hann nú bara töff.“. 

Flest töluðu um hve miklu máli það skiptir fyrir skíðaiðkendurna að geta 

tekið þátt með fjölskyldu, vinum eða jafnvel fólki sem þeir þekkja ekki og 

upplifa að vera eins og allir aðrir þegar þeir renna niður sömu brekkurnar og 

aðrir. Margar fjölskyldur nýta skíðaiðkun til að gera eitthvað saman. Þannig 

skapast vettvangur til að sjá hvað aðrir fjölskyldumeðlimirnir eru færir um að 

gera. Töluðu viðmælendur mínir um að það getur komið ný sýn hjá 

fjölskyldumeðlimum á hæfileika og getu hvors annars. Fatlaði einstaklingurinn 

er jafnvel með bestu færnina á skíðum af allri fjölskyldunni. Var minnst á að 

þegar öll fjölskyldan getur skíðað saman með kennara, geti það hjálpað við að 

öðlast traust, öryggi og að vera traustsins verður. Nokkrir minntust á að 

stundum fer fólk líka á skíði til að komast frá fjölskyldunni í smá tíma. Og 

stundum er það fjölskyldan sem ýtir einstaklingunum út í skíðaiðkun þó hann 

hafi ekki áhuga. Nánast allir viðmælenda minna minntust á að það hafa ekki allir 

áhuga á skíðaiðkun. Sumir koma einungis einn vetur eða eitt skipti. Þeim finnst 

ekki gott að vera í kuldanum, að fá snjó á sig eða tíminn sem þau komast á skíði 

rekst á við aðra tómstund. Einhverjir verða að fara af því að fjölskylda þeirra vill 

fara eða vill að þau fari. Það eru ekki allir sem upplifa það sem skemmtun að 

fara hratt niður brekkurnar og getur það verið ógnandi fyrir suma. Voru þó 

viðmælendur mínir sammála um að flestir skíðaiðkendur væru ánægðir með að 

komast á skíði og að geta í leiðinni átt samskipti við vini og fjölskyldur sínar. Var 
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tekið fram að skíðaiðkun er bara einn af mörgum möguleikum. Það væri hægt 

að ná svipuðum árangri ef þú gerðir eitthvað annað. En fyrir þá sem líkar 

skíðaiðkun þá hefur hún gríðarlega mikil áhrif. Ávinningurinn er stundum 

einhver sem fólk býst ekki við af þessari íþrótt eins og Beth lýsti: 

Svo fæ ég símhringingu, Beth ég hafði loksins öryggi til að sækja 

um vinnu eða Ég hef náð styrk til að sitja við borð og vinna heilan 

dag. Ávinningurinn er líkamlegur, vitsmunalegur, félagslegur og 

tilfinningalegur. 

4.3 Samantekt á viðtölum 

Skíðaiðkunin hefur greinilega jákvæð áhrif innan skíðasvæðisins og utan þess. 

Flest allir viðmælendur mínir töluðu um mikilvægi þess að finna íþrótt sem 

gaman er að stunda. Sé skíðamennska sú íþrótt getur hún gefið andlegan-, 

líkamlegan- og félagslegan ávinning. Var greinilegt að það er mjög eflandi að 

finna eigin getu og það að sigrast á erfiðum áskorunum. Ýtir það undir að fólk 

reyni færni sína á öðrum sviðum. Fötluðu fólki finnst auðveldara að falla inn í 

samfélagið þegar það skíðar í sömu brekkum og aðrir og getur notið útiveru og 

skemmtunar eins og almenningur gerir. Töluðu fatlaðir viðmælendur mínir um 

mikilvægi þess að eiga áhugamál þannig að þau einangrist ekki heima. Ásamt 

mikilvægi þess að eiga möguleika á útiveru yfir vetrartímann. Skíðaiðkun ýtir 

undir möguleika fjölskyldna og vina á að stunda útivist saman þar sem allir geta 

verið virkir þátttakendur. Ávinningur skíðaiðkunar getur farið eftir því hvar 

manneskjan sjálf er stödd í sínu lífi, menningar umhverfi hennar og fyrri reynslu. 
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5 Niðurlag 

Í þessum kafla verða niðurstöður viðtalanna tengdar fræðilegri nálgun. 

Jafnframt verður greint frá takmörkunum þessa verkefnis. Í gegnum 

rannsóknirnar sem greint var frá hér að framan og í gegnum öll viðtölin sem ég 

tók skín í gegn þrennt, að fötlun sé afstæð, að þátttaka í íþróttum sé valdeflandi 

og að ávinningurinn sé einstaklingnum, og þar með þjóðfélaginu öllu, til 

hagsbóta.  

Í Norræna tengslalíkaninu er sagt að fötlun sé aðstæðubundin og afstæð þar 

sem hún er samspil líkamlegra skerðinga og umhverfisins. Þetta má glögglega 

sjá í gengum skíðaiðkun fatlaðs fólks því í brekkunum er umhverfið ekki 

hamlandi og líkamlegar skerðingar hafa ekki mikil áhrif á möguleika þeirra til 

skíðaiðkunar. Allir nota einhvers konar búnað til að komast niður brekkurnar en 

ekki skiptir máli hvers konar búnaður það er. Sumir nota skíði, aðrir skíðastóla, 

einhverjir nota snjóbretti og sumir nota jafnvel snjóþotur. Jafnframt er gert ráð 

fyrir að fólk geti verið á öllum getustigum í íþróttinni, sama hver aldur þeirra er. 

Við skíðaiðkun hamlar fötlunin ekki einstaklingnum og hann er eins og hver 

annar skíðamaður. Samfélagslegar hindranir eru orðnar að engu og það er 

komið samræmi á milli umhverfisins og einstaklingsins.  

Niðurstöður viðtalanna sýna að fatlað fólk vill vera samþykkt af öðrum, falla 

inn í hópinn og vera jafnvígt ófötluðum. Þessu virðist það ná í gegnum 

skíðaiðkunina. Það skapast oft frelsistilfinning við að fara á skíði. Annars vegar 

þar sem fólkið upplifir að það sé frjálst frá líkamlegum hömlunum og hinsvegar 

frelsi frá félagslegum hömlunum. Skíðaiðkunin gefur tækifæri á jákvæðum 

félagslegum samskiptum, að takast á við krefjandi verkefni og að létta á líkama 

og sál. Sá jöfnuður sem næst milli manna þegar farið er á skíði getur gert fötlun 

fólks nærri ósýnilega. Það skiptir fatlað fólk miklu máli að geta stundað íþróttir 

og tómstundir á jafningjagrundvelli. Í gegnum skíðaiðkun finnst því að skapast 

hafi möguleiki fyrir það að sinna afþreyingu með fjölskyldu sinni og vinum að 

vetri til, sama hvernig fjölskyldan eða vinahópurinn er samsett/-ur. Aukin 

meðvitund um eigin getu ýtir undir að fólk prófar aðra og nýja hluti og skapar 

aukið sjálfsöryggi.  

Eins og fram kom í kafla tvö tengist valdefling lífsgæðum og mannréttindum 

þar sem fólk hefur rétt til að lifa sjálfstæðu og innihaldsríku lífi þar sem það 

getur þróað og þroskað hæfileika sína. Valdefling á sér stað í gegnum samskipti 

fólks og félagsleg tengsl í daglegu lífi sem sjálfið mótast og þróast í gegnum. 

Þegar almenningur og starfsfólk skíðasvæðanna kemur fram við fatlaða 



 

40 

skíðaiðkendur sem jafningja og þeim er gefið tækifæri á taka þátt í almennri 

afþreyingu styrkist jákvæð þróun sjálfsins. Virðingin sem fatlaðir skíðaiðkendur 

finna fyrir í gegnum samskipti sín á skíðasvæðinu, ásamt því að upplifa eigin 

getu, ýtir undir jákvæða sjálfsmynd þess, sjálfsvirðingu og félagslega stöðu. 

Fatlaðir skíðaiðkendur upplifa að þeir séu hluti af hópnum þar sem umhverfið 

samþykkir þá eins og þeir eru. Þeir finna að þeir eru velkomnir og skíðaiðkun 

gefur þeim tækifæri til að styrkja félagsleg tengsl við vini og fjölskyldu. 

Skíðaiðkunin reynir á líkamlega, fólk finnur fyrir ýmsum tilfinningum svo sem 

spennu, kvíða, ánægju, gleði, frelsi og sigri, og fólk hefur tækifæri til að takast á 

við áskoranir. Allt þetta er mjög valdeflandi ásamt því að upplifunin að vera 

jafningi annarra og vera hluti af hópnum.  

Þrátt fyrir að orðið valdefling hafi kannski ekki verið notað á þeim tíma sem 

Sir. Ludvig Guttmann hóf íþróttaþjálfun særðra hermanna þá var hugsjón hans 

að skapa valdeflandi umhverfi. Hann vildi koma særðum hermönnum aftur inn í 

samfélagið og með íþróttaleikum fatlaðs fólks vonaðist hann til að það hefði 

áhrif á aðra og virkjaði aðra. Má því vel segja að sýn Guttmanns hafi verið að 

stuðla að valdeflingu þeirra sem komu til hans í meðferð en jafnframt að ýta 

undir valdeflandi fyrirmyndir. Það er allra hagur ef íþróttaiðkun og 

tómstundastarf faltaðs fólks er öflugt því eins og niðurstöður þessa verkefnis 

sýna getur skíðaiðkun leitt af sér sjálfsörugga, virka samfélagsþátttakendur. 

Aukinna rannsókna er þó þörf sem kanna gildi íþrótta sem valdeflandi þátt fyrir 

þegna samfélagsins. Geri samfélagið ráð fyrir fjölbreytileika þegna þess ætti 

mismunun vegna fötlunar og valdletjandi umhverfi sökum samfélagslegra 

viðhorfa að heyra sögunni til. 

Með verkefni þessu er verið að koma til móts við þörfina fyrir aðgengilegu 

efni í skíðakennslu fatlaðra sem skíðakennarar, fatlaðir skíðaiðkendur og 

aðstandendur þeirra geta nýtt sér. Jafnframt er verið að stuðla að því að fatlað 

fólk hafa jafnan aðgang að skíðaíþróttinni á við aðra, eins og kveður á um í 

Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Samt sem áður er 

verkefnið takmarkað við skíðakennslu í alpagreinum fyrir fólk með hreyfi- og 

skynskerðingar. Skortir handbækur í kennslu fatlaðra á snjóbretti og gönguskíði 

ásamt því að fjalla um skíðakennslu fólks með aðrar fatlanir og má þar nefna til 

dæmis nefna fólk með þroskahömlun. Lít ég á að verkefni sem þetta þurfi að 

vera í stöðugri þróun og fylgja straumum og stefnum í skíðaíþróttinni. Jafnframt 

væri gott að gera verkefni sem þetta að margmiðlunarefni þar sem hægt er að 

skoða myndbandsupptökur af því sem fjallað er um í verkefninu.  
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6 Lokaorð 

Eftir að hafa orðið vitni að jákvæðum áhrifum skíðaiðkunar fatlaðs fólks og 

fundið samhljóm í því við það sem viðmælendur mínir sögðu varð ég að koma 

þeim upplýsingum á framfæri. Lítið er til af efni um gildi skíðaiðkunar en þeir 

sem hitta fatlaða skíðaiðkendur í brekkunum eru fljótir að sjá mikilvæg 

íþróttarinnar. Það er því mikilvægt að sem flestir verði meðvitaðir um þau góð 

áhrif skíðaiðkun hefur og að skíðaiðkun sé raunhæfur möguleiki fyrir alla. Von 

mín er að þetta verkefni ýtir undir áhuga fólks á að kynna sér skíðaiðkun fatlaðs 

fólks og opna augun fyrir þeim óendalegu möguleikum sem stendur þeim til 

boða. Þrátt fyrir kosti útivistarinnar sem skíðaiðkun felur í sér þá tel ég 

valdeflandi áhrif skíðaiðkunarinnar vera stærsta kost hennar. Hvet ég lesendur 

til að skoða hinn hluta verkefnisins, handbókina, til að sjá að skíðaiðkun fatlaðs 

fólks er raunhæfur möguleiki. 
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