
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 STEFNUMÓTUN FYRIR FÖTLUÐ BÖRN OG 

UNGLINGA Í ÍÞRÓTTUM 

Helena Hrund Ingimundardóttir 

 

Lokaverkefni í íþróttafræði BSc 

2014 

 

 

Höfundur: Helena Hrund Ingimundardóttir 

Kennitala: 021285-2859 

Leiðbeinandi: Viðar Halldórsson 

Tækni- og verkfræðideild  

School of Science and Engineering  

 



1 
 

Útdráttur 
Markmið verkefnisins er að leggja grunn að skýrri stefnu fyrir 

íþróttastarf fatlaðra barna og unglinga. Til þess að laga stefnuna sem best 

að þörfum hópsins, var leitast við að skoða tvo þætti sérstaklega: Annars 

vegar voru skoðaðar íslenskar og erlendar stefnur sem áttu sameiginlegt 

að miða að uppbyggingu íþrótta fyrir börn og unglinga og hins vegar 

hver mögulegur ávinningur væri fyrir fatlaða einstaklinga og samfélagið 

af íþróttastarfi fatlaðra. Niðurstaða verkefnisins er stiga skipt stefna sem 

er að mestu tímalaus. Stefnan á að marka öllum þeim braut sem vilja 

iðka íþróttir í þeim félögum sem starfa innan Íþróttasambands fatlaðra. 

Helstu áhersluþættir stefnunnar eru að auka félagslegan, andlegan og 

líkamlegan þroska iðkendanna og markmiðið, að þeir sem ungir hefja 

þátttöku í íþróttastarfi öðlist færni, tileinki sér þátttöku með iðkun íþrótta 

og leggi þannig grunn að heilbrigðum lífsháttum til frambúðar. 

Leiðarljós stefnunnar er að hún mæti misjöfnum þörfum iðkendanna og 

að allir hafi tækifæri á að ná sínum markmiðum. Helstu niðurstöður 

benda til að fatlaðir sem stunda íþróttir séu líklegri til að búa við betri 

heilsu en ef þeir stunduðu ekki íþróttir, séu sjálfstæðari og 

hamingjusamari. Einnig að stefna fyrir þennan hóp verði að vera 

sjálfstæð og sniðin að þörfum fatlaðra en þó hluti af þeirri heildarstefnu 

sem stjórnvöld og íþróttasamband Íslands hafa mótað sér. Út frá þessum 

niðurstöðum má álykta að mikilvægt sé að hvetja fatlað fólk til 

íþróttaiðkunar og bjóða uppá íþróttastarf sem tekur tillit til þeirrar 

sérstöðu sem fatlaðir búa við.  
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Formáli 
Ástæða þess að ég valdi að vinna verkefni sem snéri að stefnumótun fyrir fötluð 

börn sem og unglinga sem vilja stunda íþróttir eru margþættar. Ég hef í um það bil 

fimm ár komið að þjálfun fatlaðs sundfólks og sem barn æfði ég íþróttir í litlu 

bæjarfélagi þar sem fatlaðir og ófatlaðir æfðu íþróttir saman. Síðan þá hef ég verið 

meðvituð um stöðu fatlaðra í íþróttum og þegar ég hóf störf við þjálfun fatlaðra 

hef ég kappskostað að finna leiðir til þess að gera íþróttina aðlaðandi fyrir þá 

fötluðu.  

Það er mitt mat, að umhverfi sem ekki gerir sérstaklega ráð fyrir þörfum 

fatlaðra einstaklinga, geri hreyfingu að kvöð frekar en spennandi þætti í daglegu 

lífi þeirra. Eftir að ég hóf störf við þjálfun fatlaðra opnaðist fyrir mér mikilvægi 

íþrótta til félagslegrar uppbyggingar, samstöðu og þroska fyrir fatlaða 

einstaklinga. Fyrir marga þeirra eru íþróttirnar mikilvægasti og einn fárra 

möguleika þeirra til að rækta félagsleg tengsl sem gera einstaklinginn ríkari en 

áður. Því tel ég mikilvægt að mótuð verði heildstæð og virk stefna sem umgjörð 

um íþróttastarf fatlaðra til þess að styrkja þá mikilvægu heild sem þegar er til 

staðar. Þar sem iðkendur og aðrir sem hafa komið að og skapað til að auka styrk 

og færni, draga úr félagslegri einangrun og hafa gaman af.  

Það er von mín að verkefni þetta nýtist íþróttafélögum fatlaðra til 

stefnumótunar í íþróttastarfi. Stefnu sem gæti orðið grunnur að aðlaðandi 

umhverfi, þar sem iðkendur geti náð markmiðum, stigvaxandi þroska á skipulegan 

hátt og fái tækifæri til þess að upplifa mikilvægi félagsheildarinnar sem 

íþróttastarf á að skapa og einnig að hreyfing verði ánægjulegur og jákvæður þáttur 

daglegs lífs. 

Mig langar að þakka leiðbeinanda mínum, Viðari Halldórsyni fyrir góða 

samvinnu og hjálplegar athugasemdir. Ingimundi Grétarsyni og Kristrúnu 

Júlíusdóttur fyrir þolinmæði og yfirlestur á verkefninu og einnig Hönnu Björk 

Halldórsdóttir fyrir góðar leiðbeiningar. Ásamt öllum þeim sem gáfu sér tíma til 

þess að deila þekkingu sinni með mér við gerð verkefnisins. 

        

 

  



3 
 

Efnisyfirlit 

Útdráttur .................................................................................................................. 1 

Formáli .................................................................................................................... 2 

Inngangur ................................................................................................................ 5 

1. Fatlaðir og íþróttir ............................................................................................ 7 

1.1 Hugtakið fötlun .............................................................................................. 7 

1.2 Íþróttir fatlaðra .............................................................................................. 7 

1.3 Íþróttir fatlaðra á Íslandi ................................................................................ 8 

1.4 Special Olympics ........................................................................................... 9 

1.5 Special Olympics, heilsuefling og rannsóknir ............................................. 10 

1.6 Afreksfólk meðal fatlaðra ............................................................................ 10 

1.7 Heilsuefling meðal fatlaðra ......................................................................... 11 

1.8 Líkamlegur ávinningur ................................................................................ 12 

1.9 Félagslegur ávinningur ................................................................................ 13 

2. Stefnumótun á Íslandi .................................................................................... 15 

2.1 Stefnumótun íslenskra stjórnvalda í íþróttamálum ...................................... 15 

2.2 Íslensk stefnumótun ..................................................................................... 16 

3. Erlendar stefnur.............................................................................................. 18 

3.1 Áströlsk stefnumótun .................................................................................. 18 

3.2 Hollensk stefnumótun .................................................................................. 18 

3.3 Bresk aðgerðaráætlun og námskrá .............................................................. 19 

3.4 Námskráin ................................................................................................... 19 

4. Viðtöl ............................................................................................................. 22 

4.1 Almennt um mótun stefnu ........................................................................... 22 

4.2 Gildi stefnunnar ........................................................................................... 24 

4.3 Ávinningur af íþróttaiðkun fatlaðra einstaklinga ........................................ 26 

5. Umræða .......................................................................................................... 28 

6. Stefna fatlaðra barna og unglinga í íþróttum ................................................. 31 

6.1 Inngangur að stefnu ..................................................................................... 31 

6.2 Íþróttastefna fatlaðra barna og unglinga ...................................................... 32 

6.3 Framkvæmdaáætlun .................................................................................... 36 

6.4 Eftirfylgni og mat á árangri. ........................................................................ 36 

Heimildir ............................................................................................................... 37 

 

 



4 
 

Töfluyfirlit 

 

Tafla 1. Keppendafjöldi og árangur Íslands á ólympíumóti fatlaðra frá upphafi. ............. 10 

 

Myndayfirlit 

 

Mynd 1. Myndræn uppsetning stefnunnar. ....................................................................... 35 

 

 

  

file:///C:/Users/Helena/Documents/Lokaverkefni%202/yfirfarið,%20uppsetja.docx%23_Toc387761670


5 
 

 

Inngangur 
Gott heilsufar er mikilvæg forsenda lífsgæða fatlaðra jafnt sem ófatlaðra. Með 

sama hætti er slæm heilsa til þess fallin að draga úr lífsgæðum. Rannsóknir hafa 

sýnt, að hreyfing og heilbrigður lífsstíll hafa afgerandi áhrif á heilsufar og 

íþróttaiðkun og stuðli að betri andlegri og líkamlegri heilsu og hafi jákvæð áhrif á 

félagslega færni (Walsh og Heller, 2002). Margt bendir til að ákjósanlegast sé að 

leggja grunn að þátttöku í skipulögðu barna og unglingastarfi íþróttafélaga. Því er 

mikilvægt að vel takist til þegar grunnur er lagður að þátttöku barna í íþróttastarfi, 

þar sem markmiðið er að auka líkur á að börn tileinki sér heilbrigðan lífsstíl og 

leggi grunn að framtíðar heilsu sinni. 

Skipulögð íþróttaiðkun fatlaðra á sér sögu allt til loka seinni heimstyrjaldar. Frá 

þeim tíma hefur skipuleg íþróttaiðkun bætt lífsskilyrði fatlaðra og aukið lífsgæði 

þeirra sem íþróttir hafa stundað. Niðurstöður rannsókna sýna bætta andlega og 

líkamlega heilsu fatlaðra sem stunda skipulagt íþróttastarf og að þátttaka þeirra 

dragi úr einangrun, auki sjálfstæði og styrki sjálfsmynd (Hall, 1984). 

Góð stefnumótun og aðgerðaráætlun þar sem áhersla er lögð á almenna og 

aukna þátttöku í íþróttum og unnið er að því að minnka líkur á brottfalli, er 

forsenda fyrir því að vel geti tekist til við uppbyggingu á skipulögðu íþróttastarfi. 

Meginmarkmið stefnumótunar ætti að vera að auka lífsgæði allra þátttakenda og 

fjölskyldna þeirra. 

Til þess að ná árangri með stefnunni og leggja grunn að góðu íþróttastarfi 

þarf áætlun á útfærslu á stefnunni að liggja fyrir. Einnig þarf að tryggja eftirfylgni 

til þess að markmið stefnunnar náist. Til þess þarf að koma á einhverskonar 

mælikvarða. 

Þó ekki sé rými til að leggja heildarmat á þjóðhagslegan ávinning af 

íþróttastarfi fatlaðra í þessari rannsókn, verður leitast við að skoða ávinning af 

íþróttastarfi fatlaðra einstaklinga fyrir samfélagið í heild. 

Markmið verkefnisins eru að: 

 Skoða mögulegan ávinning samfélagsins og einstaklinganna af 

íþróttaiðkun fatlaðra. 

 Leggja grunn að íþróttastefnu sem leiðir til almennrar þátttöku og að 

íþróttaiðkun og hreyfing verði sjálfsagður þáttur daglegra athafna. 



6 
 

 Leggja drög að íþróttastefnu fyrir þann hóp sem síðar keppir í íþróttum á 

afreksstigi. 

Leitað verður svara við eftirfarandi spurningum: 

 Þarf sérstaka íþróttastefnu vegna íþrótta fatlaðra barna og unglinga eða 

eiga íþróttir fyrir fatlaða að heyra undir almennar íþróttastefnur stjórnvalda 

og íþróttahreyfingarinnar? 

 Hvernig á að vinna að gerð sérstakrar íþróttastefnu fyrir fötluð börn og 

unglinga? 

 Hvaða þætti þarf íþróttastefna fyrir fötluð börn og ungmenni að uppfylla 

svo hún þjóni settum markmiðum? 

 Hver er mögulegur ávinningur af íþróttastarfi fatlaðra fyrir hagsmuni 

samfélagsins, iðkendur og fjölskyldur þeirra?  
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1. Fatlaðir og íþróttir 

1.1 Hugtakið fötlun 

Hugtakið fötlun nær í íslensku máli yfir hvers konar skerðingar sem einstaklingur 

býr við, hvort sem um er að ræða andleg eða líkamleg frávik    nn eig 

       d   i   2003 . Breskt félagsfræðilíkan sem byggt er á grunni fötlunarfræða 

sýnir að einstaklingar eru fatlaðir vegna samfélagslegra þátta. Þar sem manngerðir 

þættir umhverfisins eru hannaðir út frá getu og þörfum þeirra sem ekki eiga við 

fatlanir að stríða, leiðir það til að þeir sem búa við frávik og takmarkanir 

skilgreinast fatlaðir. (Brisenden, 2002). 

Læknisfræðileg skilgreining fötlunar er sú að einstaklingur með hvers 

konar takmarkanir sé ófær um að taka þátt í athöfnum samfélagsins vegna fötlunar 

sinnar og að fötlun teljist galli. (Brisenden, 2002).  

Lengst af mættu málefni fatlaðs fólks takmarkaðs skilnings og lítillar 

athygli meðal ófatlaðra einstaklinga og stjórnvalda á Íslandi. Það var ekki fyrr en 

eftir langa baráttu foreldra fatlaðra einstaklinga og starfsfólks sem starfaði á 

vegum Þroskahjálpar að sett voru lög um málefni þroskaheftra árið 1979. 

Hugtakið þroskaheftur kom þá í stað hugtaka eins og vangefinn og fáviti sem 

höfðu fengið neikvæða merkingu. Í lögunum um þroskahefta frá árinu 1979, var 

hugtakið að vera þroskaheftur skilgreint, sem sá einstaklingur sem ekki getur náð 

eðlilegum líkamlegum eða andlegum þroska án sérstakrar aðstoðar. Umrædd lög 

byggðu á hugmyndafræði um jafnrétti, eðlilegt líf og að þroskaheftir hefðu sama 

rétt og aðrir til þátttöku í samfélaginu. (Rannveig Traustadóttir, 2003) 

1.2 Íþróttir fatlaðra 

Um miðja 20. öld hófst fyrst skipulagt íþróttastarf fyrir fatlaða. Íþróttir höfðu þó 

fyrir þann tíma verið iðkaðar af fötluðum að einhverju leyti og má í því sambandi 

nefna, íþróttir fatlaðra á blindrahæli í Vín frá því um miðja 19. öld   ig      

  gn   on og  ig      F i  j f  on  1    .  

Það var við lok síðari heimstyrjaldarinnar sem upphaf skipulagðs 

íþróttastarfs fatlaðra hófst með endurhæfingu hermanna sem slasast höfðu á 

vígvellinum. Enskur taugalæknir, Sir Ludwig Guttmann sem var yfirlæknir á 

sjúkrahúsi í Englandi lét byggja leikvöll fyrir fatlaða við sjúkrahúsið, þar sem 

þjálfun fór fram. Sir Ludwig stóð síðar fyrir fyrstu landskeppni fatlaðra   ig      

  gn   on og  ig      F i  j f  on  1    . 
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Um árið 1944 kynnti Sir Ludwig Guttman íþróttir sem nauðsynlegan part í 

endurhæfingu þeirra sem voru mænuskaddaðir. Það var ekki aðeins líkamlegur 

ávinningur af íþróttaiðkuninni heldur hjálpaði það við að yfirstíga leiða sem fylgdi 

því að vera á sjúkrahúsi (Chawla, 1994).  

Sir Ludwig Guttmann segir frá því í bók sinni Textbook of Sport for 

Disabled, hvernig neikvætt viðhorf í garð fatlaðra hafi breyst þegar svo margir 

urðu fatlaðir af völdum slysa á vígvellinum. Í bók sinni fjallar Guttmann einnig 

um mikilvægi íþróttaiðkunar fyrir fatlaða við endurhæfingu. Þannig megi auka 

styrk, samhæfingu, hraða og úthald (Guttmann, 1977).  

Að mati Guttman var hlutverk íþrótta í endurhæfingu stærra en líkamleg 

þjálfun. Íþróttir stuðluðu að andlegu jafnvægi, hefðu jákvæð áhrif á sjálfsmynd, 

sjálfsvirðingu, ögun og félagsþroska. Sem þriðja þátt mikilvægis íþrótta fyrir 

fatlaða einstaklinga að mati Guttman var örvun til aukinna félagslegra samskipta 

meðal þeirra sem við fötlun áttu að stríða. (Guttmann, 1977). 

Á sjöunda áratug 20. aldar var mikið lagt upp úr að auka hlut 

almenningsíþrótta innan íþróttahreyfinga víðsvegar um heiminn. Vegna þess voru 

haldnar ráðstefnur sem fulltrúar Íþróttasambands Íslands (ÍSÍ) voru þátttakendur 

að   ig        gn   on og  ig      F i  j f  on  1    . 

Á ráðstefnu sem haldin var um gildi almenningsíþrótta árið 1971, benti Sir 

Ludwig Guttmann fulltrúi Bretlands á, að þegar rætt væri um almenningsíþróttir 

ættu fatlaðir ekki að vera undanskildir þeim hópi. Þetta sjónarmið Guttman leiddi 

til viðhorfsbreytinga gagnvart þátttöku fatlaðra í íþróttastarfi, sem leiddi víða til 

jákvæðrar þróunar fyrir fatlaða.   ig        gn   on og  ig      F i  j f  on  

1998). 

Fatlaðir geta tekið þátt í flestum hefðbundnum íþróttum og nokkrar 

íþróttagreinar hafa verið aðlagaðar ákveðnum fötlunum líkt og boccia og 

blindrabolti. Með árunum hefur keppni fatlaðra íþróttamanna þróast og reglur og 

flokkanir verið sniðnar að fötlun íþróttamanna. Íþróttamönnum er skipt niður í 

flokka eftir fötlun þannig að keppendur keppi á jafnréttisgrundvelli (Chawla, 

1994). 

1.3 Íþróttir fatlaðra á Íslandi 

Á íþróttaþingi ÍSÍ sem haldið var í ágúst 1972 var tekin ákvörðun um að vinna 

bæri að bættri aðstöðu fyrir fatlaðra til íþróttaiðkunar. Skipuð var 
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undirbúningsnefnd til að vinna að verkefninu og tæpu ári síðar var fyrsta 

íþróttafélag fatlaðra stofnað, Íþróttafélag fatlaðra í Reykjavík (ÍFR). ÍFR var 

aðeins félag hreyfihamlaðra íþróttamanna. Árið 1976 var Eik á Akureyri fyrsta 

íþróttafélag fyrir einstaklinga með þroskahömlun stofnað á Íslandi   ig      

  gn   on og  ig      F i  j f  on  1    .  

Vegna þess hversu ört íþróttafélögum fatlaðra fjölgaði á síðari hluta 

áttunda áratugar 20. aldar var stofnað Íþróttasamband fatlaðra (ÍF) þann 17. maí 

árið 1979. Árið 1984 voru aðildarfélög ÍF orðin átta.   ig        gn   on og 

 ig      F i  j f  on  1    . 

Aðildarfélög ÍF eru nú orðin 22 talsins og bjóða aðildarfélögin upp á níu 

mismunandi íþróttagreinar. Þær eru Boccia, bogfimi, borðtennis, frjálsar íþróttir, 

knattspyrna, lyftingar, sund, skíði og skautar. Markmið Íþróttasambands fatlaðra 

og aðildarfélaganna er að hjálpa fötluðum einstaklingum til íþróttastarfs og að 

veita fötluðum aðstoð við þátttöku í starfi almennra íþróttafélaga. 

 „Í        mb nd f  l    “  e.d.-a).  

1.4 Special Olympics 

Special Olympics var stofnað árið 1968, sem sumarbúðir fyrir fólk með 

þroskahömlun og átti að stuðla að betri heilsu þeirra (Special Olympics, 2007). 

Um svipað leyti velti kanadískur læknir því fyrir sér hvers vegna börn með 

greindarskerðingar væri síður í góðu líkamlegu formi en börn sem ekki höfðu 

skerta greind (Legg, Emes, Stewart og Steadward, 2004). Special Olympics er 

byggt upp til að vinna að heilbrigði fólks með þroskahömlun (Special Olympics, 

2007) og stendur að æfingum og keppnum fyrir einstaklinga með 

greindarskerðingu um allan heim. Starfsemin er í þrjátíu mismunandi löndum og 

fyrir einstaklinga á aldrinum 8-80 ára (Legg o.fl., 2004).  

Árið 2007 voru leikar Special Olympics haldnir í Shanghai. Þar kepptu 

7000 fatlaðir íþróttamenn, frá 169 löndum. Starfsmenn mótsins voru 3.500 og þar 

störfuðu að auki 40.000 sjálfboðaliðar. (Special Olympics, 2007).  

Markmið Special Olympics er tvíþætt, annars vegar að veita 

íþróttamönnum með greindarskerðingar tækifæri til að upplifa þá spennu og gleði 

sem fylgir þátttöku í íþróttum og hins vegar að bæta líkamlega og félagslega 

hæfileika sem og almennt heilsufar (Legg o.fl., 2004).  
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Öll keppni Special Olympics byggir á jafningjahugsjón. Einstaklingar eru 

flokkaðir í hópa og er miðað við að getumunur einstaklinga sé aldrei meiri en 10% 

innan hvers hóps (Legg o.fl., 2004). Íslendingar hafa tekið þátt í alþjóðaleikum 

Special Olympics frá árinu árið 1991 (Íþróttasamband fatlaðra, e.d.-b). 

1.5 Special Olympics, heilsuefling og rannsóknir 

Special Olympics hefur tekið upp Healthy Athletes Program sem stuðla á 

að bættri heilsu og getu þátttakenda. Special Olympics Delaware setti að því 

tilefni af stað rannsókn árið 2002. Þátttakendur voru vigtaðir, mittismældir og 

hæðarmældir. Samkvæmt BMI stuðli kom fram að 32% einstaklinga voru of 

þungir og 17% þjáðust af offitu. Mittismál 25% karla og 75% kvenna reyndist yfir 

eðlilegum mörkum. Af 210 einstaklingum sem tóku þátt í rannsókninni voru 130 á 

barnsaldri. Börnin voru í 26% tilfella í ofþyngd og önnur 10% voru talin í hættu á 

að verða síðar of þung (Cotugna og Vickery, 2003).  

1.6 Afreksfólk meðal fatlaðra 

Paralympics, Ólympíumót fatlaðra er byggt upp, bæði fyrir andlega og líkamlega 

fatlaða. Þar keppa aðeins þeir fremstu í heiminum í hverri grein (Vanlandewijck, 

2006). Frá árinu 1989 hefur nefnd, International Paralympic Committee (IPC) 

verið starfandi. Nefndinni er meðal annars ætlað að sjá um ólympíumót fatlaðra 

(Legg o.fl., 2004).  

 Til þess að komast á Paralympics þurfa íþróttamenn að ná lágmörkum í 

sínum fötlunarflokki. Flokkunin byggir á því hversu mikil áhrif fötlunin hefur á 

getu einstaklinga (Legg o.fl., 2004).  

 Marga dreymir um að komast á Paralympics en aðeins þeir bestu ná því 

marki. Til þess þarf mikla vinnu, hæfileika og heppni (Vanlandewijck, 2006).  

Fatlað íslenskt afreksfólk keppti í fyrsta sinn á leikunum í Hollandi árið 1980.  

Tafla 1. Keppendafjöldi og árangur Íslands á ólympíumóti fatlaðra frá upphafi. 

Ár Fjöldi keppenda Fjöldi íslenskra keppenda Fjöldi verðlauna 

1980 2500 12 2 

1984 4000 17 12 

1988 3053 14 11 
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1992 3020 12 17 

1996 3310 10 14 

2000 3943 6 4 

2004 4000 5 4 

2008 3951 5 0 

2012 4302 4 1 

 

1.7 Heilsuefling meðal fatlaðra 

Í auknum mæli er farið að líta á heilsu sem mannréttindi í samfélaginu, þar sem 

fatlaðir jafnt sem ófatlaðir hafa jafnan rétt og jöfn skilyrði til þess að leggja grunn 

að heilbrigði og auknum lífsgæðum (Walsh og Heller, 2002).  

Markmið heilsueflingar fyrir fatlaða er að bæta lífsskilyrði þeirra og auka 

lífsgæði. Með reglulegri hreyfingu má stuðla að betri líkamsstarfsemi. Hreyfing 

styrkir vöðva og bein og bætir starfsemi lungna og hjartans. Þeir einstaklingar sem 

tileinka sér reglubundna hreyfingu öðlast betri hreyfigetu og snerpu. Betra 

jafnvægi verður á svefni og minni líkur eru á spennu, kvíða og þunglyndi. Þá 

stuðlar hreyfingin að betri sjálfsmynd og auknu sjálfstrausti. (Walsh og Heller, 

2002). 

Á árinu 2006 gaf ráðuneyti félagsmála á Íslandi út stefnumótun til ársins 

2016 vegna þjónustu við fötluð börn og fullorðna. Í kafla um forvarnir og 

heilsueflingu kemur fram áhersla á markvissar forvarnir í allri þjónustu við fatlað 

fólk. Stefnan gerir ráð fyrir að forvarnir í heilsueflingu séu á ábyrgð einstaklinga. 

Þar segir, að einstaklingar geti sjálfir eflt andlegan og líkamlegan mátt sinn og 

þannig bætt heilsu sína á alla vegu sem og dregið úr álagi, veikindum og áföllum. 

Þá er bent á að regluleg hreyfing og holl næring stuðli að heilsubót. Þannig megi 

koma í veg fyrir sjúkdóma, sérstaklega hjá þeim sem fatlaðir eru. Forvörnum er 

þar með ætlað að auka hreysti og bæta heilsufar og lífsgæði. Og þá er bent á, að 

mikilvægt er að þeir sem starfi með fötluðum séu vel upplýstir og til 

leiðbeiningar.  „    m f  m í  - þjónusta við fötluð börn og fullorðna 2007-

2016“  2006 . 
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1.8 Líkamlegur ávinningur 

Iðkun íþrótta getur stuðlað að auknum þroska, samhæfingu, auknu sjálfstrausti og 

sjálfstæði hjá fötluðum einstaklingum, sem er mikilvægt, vegna þess að fötluð 

börn og unglingar geti átt erfiðara félagslega og verið ósjálfstæðari (Hall, 1984). 

Niðurstaða fræðigreinar sem birtist árið 1994 sýnir þann ávinning sem 

fatlaðir geta notið af íþróttaiðkun. (Chawla, 1994) Að ástundun íþrótta sé til þess 

fallin að hjálpa til við félagslega aðlögun og að þær stuðli að andlegri vellíðan, 

auknu þreki og líkamlegum styrk. Þá fái iðkendur tækifæri til að upplifa sannan 

keppnisanda (Chawla, 1994). Líkamlegur ávinningur hreyfingar er mikill fyrir 

alla, ekki hvað síst fyrir fatlaða einstaklinga sem fötlunar sinnar vegna eru oft í 

verra líkamlegu ástandi en þeir sem ófatlaðir eru (Chawla, 1994).  

Fólk með fatlanir er í meiri áhættu þegar kemur að heilsufarskvillum en 

ófatlaðir einstaklingar. Samanburðarrannsókn sem gerð var árið 2011 á 17 

einstaklingum með greindarskerðingu, sýndi mikinn líkamlegan ávinning fyrir þá 

einstaklinga sem stunduðu skipulagða hreyfingu tvisvar sinnum í viku, í 70 

mínútur í senn (Calders o.fl., 2011). Hjá þeim sem tóku þátt lækkaði 

blóðþrýstingurinn og kólesteról, ásamt því að framfarir urðu í æfingum. 

Niðurstaða rannsóknarinnar sýndi að hreyfing er mikilvæg fyrir lífsgæði fatlaðs 

fólks (Calders o.fl., 2011). 

Árið 2011 voru birtar niðurstöður rannsóknar sem gerð var á 42 

heyrnarskertum börnum. Rannsóknin beindist að hreyfiþroska barnanna, og sýndu 

niðurstöður að heyrnarskertu börnin höfðu minni hreyfiþroska, en börn sem ekki 

bjuggu við heyrnarskerðingu. Niðurstöður sömu rannsóknar sýndu einnig að þau 

börn sem voru heyrnarskert og stunduðu íþróttir í skipulögðu íþróttastarfi bjuggu 

yfir betri hreyfiþroska en heyrnarskertu börnin sem ekki voru í skipulögðu 

íþróttastarfi (Hartmann, Houwen og Visscher, 2011). 

Líkamlega fatlaðir einstaklingar hafa einnig ávinning af hreyfingu. 

Cerebral palsy (CP) er krónísk líkamleg fötlun og eru einstaklingar með slíka 

fötlun oft með spastískar hreyfingar og lélega samhæfingu. Mörgum aðferðum er 

beitt til að vinna gegn áhrifum slíkrar fötlunar. Í því sambandi má nefna, aðgerðir, 

botox og spelkur. En allar þær aðferðir geta dregið úr vöðvastyrk og er því 

líkamleg hreyfing og styrktarþjálfun mikilvæg fyrir þennan hóp fólks (Tran, 

2005). 
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1.9 Félagslegur ávinningur 

Félagslegur ávinningur fyrir fatlaða er einn af mikilvægum þáttum íþróttaiðkunar. 

Þátttaka í íþróttum gefur fötluðum tækifæri til félagslegra samskipta, og vinnur 

gegn félagslegri einangrun sem er algeng meðal fatlaðra (Chawla, 1994). 

Lágt sjálfsmat og sjálfsvorkunn eru ástæður sem geta leitt til að fatlaðir 

draga sig að einhverju leyti í hlé frá félagslegum samskiptum. Þátttaka í íþróttum 

getur hins vegar orðið til þess að líkamlega fatlaðir einstaklingar fá aukið 

sjálfstraust, jákvæðari viðhorf og félagslega eflingu (Chawla, 1994). 

Með þátttöku í íþróttum hafa fatlaðir einstaklingar, sem greindir hafa verið 

þunglyndir fundið lausn á þeim vanda með því að stunda íþróttir. Einstaklingar 

með skerta greind hljóta hugarfarslegan, félagslegan, andlegan og líkamlegan 

ávinning af því að stunda íþróttir. Þeir einstaklingar geta þó þurft aukinn stuðning 

til þess að taka þátt, því þeim gengur hægar að læra nýja hluti og skortir oft 

sjálfstraust (Chawla, 1994). 

Árið 2009 var gerð rannsókn á félagslegum ávinningi íþróttaiðkunar fyrir 

fatlaða, þar sem 42 fatlaðir einstaklingar tóku þátt. Niðurstöður rannsóknarinnar 

benda til að þeir sem hreyfi sig tvisvar sinnum eða oftar í viku eru félagslega 

virkari en þeir sem hreyfi sig einu sinni í viku eða sjaldnar. Þá benda niðurstöður 

sömu rannsóknar til að þeir sem stunduðu íþróttir oftar en tvisvar í viku voru með 

sterkari sjálfsmynd og meira sjálfstraust en þeir sem hreyfðu sig sjaldnar 

(Guðbjörg Hákonardóttir, 2004). 

Þá hefur rannsókn sýnt að hópíþróttir styðja við félagslega aðlögun 

greindarskertra einstaklinga meðal einstaklinga sem ekki eru greindarskertir 

(McConkey, Dowling, Hassan og Menke, 2013).  

Niðurstaða annarrar nýlegrar rannsóknar hefur leitt í ljós, að þjáfunarleysi 

einstaklinga sem notast þurfa við rafknúna hjólastóla er til þess fallið að valda 

afturför í heilsu. Líkamlega fatlaðir einstaklingar auka lífsgæði sín með því að 

stunda líkamsþjálfun reglulega og draga þannig úr hættu á kvillum eins og 

verkjum, þunglyndi og offitu. Þá leiddu niðurstöður í ljós að fötluðum sem stunda 

þjálfun og íþróttir æfingar fannst þetta góður vettvangur til þess að hitta vini og að 

þetta styrkti þá félagslega. Helsta hömlunin var að þeir þreyttust auðveldlega 

(Barfield og Malone, 2013).  

Niðurstöður rannsóknar sem birtar voru árið 1985 sýndu að þeir 

einstaklingar sem stunduðu hreyfingu af einhverju tagi voru með meira 
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sjálfstraust, voru hamingjusamari, upplifðu meiri lífsfyllingu og höfðu einnig 

frekar menntun en þeir sem ekki stunduðu hreyfingu (Valliant, Bezzubyk, Daley 

og Asu, 1985) 
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2. Stefnumótun á Íslandi 

2.1 Stefnumótun íslenskra stjórnvalda í íþróttamálum 

Núgildandi stefna íslenskra stjórnvalda í íþróttamálum gildir til ársins 2015. 

Stefnan byggir á ákvæðum laga um íþróttamál  „  efn m   n menn  - og 

menning  mál  á  ney i in  í í      mál m“  2011 . 

Í lögum um íþróttir, nr. 64/1998, með síðari breytingum, segir í 1. gr. 

„Í lögum þessum merkja íþróttir hvers konar líkamlega þjálfun er stefnir að 

því að auka líkamlegt og andlegt atgervi, heilbrigði og hreysti. 

Lögin taka ekki til íþróttaiðkunar er fram fer sem liður í starfsemi 

heilbrigðisstofnana eða heilsuræktarstöðva.“ 

Og í 2. gr. sömu laga segir: 

Meginmarkmið aðgerða ríkis og sveitarfélaga á sviði íþróttamála skal 

vera að stuðla að því að allir landsmenn eigi þess kost að iðka íþróttir 

við sem hagstæðustu skilyrði. Samstarf ríkis og sveitarfélaga við hina 

frjálsu íþróttahreyfingu skal taka mið af gildi íþróttaiðkunar fyrir 

uppeldis- og forvarnastarf.  

Eitt af markmiðum íþróttastefnu íslenskra stjórnvalda er að íþróttaiðkun barna og 

unglinga verði í skólum og innan íþróttahreyfingarinnar. Og leiðir sem bent er á til 

að ná settu marki eru meðal annars að: 

 Fjölga þurfi tímum sem tengjast heilsueflingu og/eða íþróttum í grunn og 

framhaldsskólum.  

 Tryggt verði að skólar uppfylli skilyrði um fjölda íþróttatíma í skólastarfi. 

 Hvetja verði til hreyfingar og leikja utandyra. 

 Að vitund um mikilvægi hreyfingar og ábyrgð skólastjórnenda verði efld. 

 Virkja þurfi samstarf skóla og íþróttafélaga. 

 Áhersla á, að börn læri um gildi heilbrigðs lífsstíls. 

 Skólar hvetji til skipulagðrar hreyfingar og leikja í frístundum. 

 „  efn m   n menn  - og menning  mál  á  ney i in  í í      mál m“  

2011) 

Í rannsókn sem Guðbjörg Hákonardóttir gerði árið 2009 á stöðu fatlaðra 

einstaklinga kom í ljós, að 73,5% þeirra tóku aldrei þátt í skólaíþróttum, þrátt fyrir 

að hreyfa sig og sumir hverjir oft í viku (Guðbjörg Hákonardóttir, 2004).  
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Í gildandi íþróttastefnu stjórnvalda segir, að þegar komi að þátttöku barna 

og unglinga í íþróttastarfi sé mikilvægt, að öll börn hafi sama tækifæri til þess að 

taka þátt í hreyfingu utan skólatíma og bent á hversu öflugt forvarnagildi íþróttir 

geti haft. Helstu áherslur stefnunnar er svo, að nægt framboð íþróttagreina, 

fjölbreytni og aukin þekking þjálfara  „  efn m   n menn  - og 

menninga mál  á  ney i in  í í      mál m“  2011 . 

Önnur markmið stefnunnar eru að skapa tækifæri til þess að flestir geti 

stundað íþróttir á því sviði sem þeir kjósa, og að uppbygging íþróttastarfs eigi að 

taka mið af því að allir hafi sömu tækifæri til að taka þátt. Þannig megi auka 

þátttöku almennings í íþróttum og almennri hreyfingu. Þá er rík áhersla lögð á 

almenningsíþróttir og mikilvægi þeirra í átt til heilbrigðara lífernis, fyrir alla 

aldurshópa með fjölbreytni að leiðarljósi. Stefnan hvetur íþróttahreyfingu og 

sveitarfélög til þess að standa fyrir hvatningarverðlaunum fyrir börn og unglinga 

sem tileinka sér heilbrigðan lífsstíl og íþróttaiðkun  „  efn m   n menn  - og 

menning  mál  á  ney i in  í í      mál m“  2011 .´. 

2.2 Íslensk stefnumótun 

Íþróttasamband Íslands hefur mótað sér íþróttastefnu fyrir börn og unglinga. 

Stefnunni sem er í sex liðum er ætlað, að skapa það umhverfi innan 

íþróttahreyfingarinnar að fleiri börn og unglingar geti notið sín. Íþróttaiðkun eigi 

að vera líkamlega, sálrænt og félagslega þroskandi fyrir börn og unglinga. 

Stefnunni er ætlað að fjölga afreksmönnum og auka iðkendafjölda. Stefnan gerir 

ráð fyrir sveigjanleika í aldursmörkum vegna þroskamunar og milli kynja og 

einstaklinga (Íþróttir barna og unglinga, e.d.).  

Í öðrum lið stefnunnar er skilgreint hvar aldursskipting er á milli barna og 

unglinga 

 12 ára og yngri teljist börn. 

 13-19 ára teljast unglingar.  

Í þriðja og fjórða lið er gerð nánari flokkun eftir aldri barna 

 Yngri en átta ára. 

 9-12 ára. 

 13-16 ára.   
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 17-19 ára.  

Í þriðja lið er aldurskiptingin notuð til að sýna hvaða líkamlegu þætti skuli leggja 

rækt við í þjálfun í hverjum aldursflokki og félagslega þætti tengda íþróttum. Í lið 

fjögur er sett fram, með hvaða hætti þjálfun eigi að vera byggð upp á hverju 

aldursskeiði (Íþróttir barna og unglinga, e.d.).  

Fimmti liður gerir ráð fyrir skiptingu í fimm mismunandi aldurshópa og 

leggur línur að, hvernig keppnis fyrirkomulag henti best fyrir hvern hóp. Áhersla 

er þar á að keppni miðist ávallt við aldur og þroska. Keppni er ætlað að hafa 

hvetjandi áhrif til ástundunar og framfara. Sjötti og síðasti liðurinn gerir svo skil á 

því með hvaða hætti verðlaun og viðurkenningar skuli fara fram með tilliti til 

aldurs og þroska einstaklinga, aldursskipt í þrjá hópa. (Íþróttir barna og unglinga, 

e.d.). 
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3. Erlendar stefnur 

3.1 Áströlsk stefnumótun 

Margskonar stefnur hafa verið gerðar um íþróttir og íþróttaiðkun. Árið 2010 gaf 

ástralska ríkisstjórnin út stefnu í íþróttamálum, Leiðin að árangri. Markmið 

stefnunar var að auka lífsgæði Ástrala, með því draga úr heilsufarsvanda eins og 

offitu og ofþyngd, en á sama tíma átti stefnan að stuðla að auknum árangri 

ástralskra afreksíþróttamanna á heimsvísu. Markmiðum stefnunnar átti að tryggja 

með öruggri og skemmtilegri íþróttaiðkun sem væri í boði fyrir alla sem taka 

vildu þátt (Department of Health and Ageing, 2010). 

Áætlunin, Leiðin til árangurs tók sérstaklega á stuðningi við íþróttir fyrir 

fatlaða einstaklinga. Í kaflanum um íþróttir fyrir fatlaða er kveðið á um að gefa 

eigi fötluðum einstaklingum tækifæri til íþróttaþátttöku á öllum stigum, allt frá 

byrjendum til afreksíþróttamanna (Department of Health and Ageing, 2010). 

 

3.2 Hollensk stefnumótun 

Hollenska sundsambandið hefur mótað sér greinargóða og skýra stefnu og leiðir 

til útfærslu, um hvernig mestum árangri verði náð. Þar kemur fram, að skipulag sé 

mikilvægur þáttur ef ná á árangri. Að baki árangri liggi margra ára vel skipulögð 

þjálfun. Stefna hollenska sundsambandsins byggir á fimm mismunandi stigum. 

 Fyrsta stigið, á við um ung börn sem eru að byrja iðkun. Þar er þjálfunin 

byggð upp á skemmtun og gleði. 

 Annað stig á við iðkendur sem eru eldri og öruggir í vatni. Þar er lögð 

áhersla á tækni, en ekki löng sund fyrr en grunntækninni er náð.  

 Þriðja stigið byggir á því að æfa það að æfa. Æfingaálag er aukið og 

æfingum fjölgað.  

 Fjórða stig: Þetta stig byggir á þeim einstaklingum sem keppa í íþróttinni.  

 Fimmta stigið, æfingar til afreka. Aðeins þeir bestu komast á fimmta stig. 

Áætlunin er sett upp myndrænt og með því er auðvelt að sjá hvaða 

áherslur eru á hverju stigi (Cats, e.d.).  

Grundvöllur stefnu Hollenska sundsambandsins er, að veita þátttakendum 

skipulagða og upplýsandi menntun og skilyrði til íþróttaiðkunar fyrir alla 
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sundmenn og þjálfara í Hollandi. Stefnan byggir á staðreyndum um vöxt og 

þroskaferli sem öll börn ganga í gegnum. Stefnan hjálpar þjálfurum að mæta 

þörfum einstaklinga, líkamlega og félagslega sama á hvaða stigi sundmennirnir 

eru (Cats, e.d.).  

3.3 Bresk aðgerðaráætlun og námskrá 

Byggð var upp viðamikil aðgerðaráætlun til þess að gera íþróttaiðkun barna eins 

góða og sjáanlega og mögulegt væri í aðdraganda Ólympíuleikanna sem haldnir 

voru í London árið 2012. Sports coach UK sá um gerð áætlunarinnar. Í 

aðgerðaráætluninni er leitast við að finna lausn á helstu vandamálum við 

íþróttaþjálfun barna. Áætlunin náði til þriggja ára, 2010-2013. Markmiðið var að 

byggja upp aðgerðaráætlun sem gerir öllum börnum kleift að fylgja draumum 

sínum, hafa gaman og að hæfileikar þeirra nytu sín. Í kynningu áætlunarinnar er 

áhersla lögð á að íþróttir barna eigi að vera í fararbroddi innan íþróttasamfélaga. 

Áætlunin varð að námskrá fyrir börn í íþróttum í Bretlandi (Fisher og Laura - 

Bercial, 2010).  

Þjálfarar þurfa að hafa víðtæka faglega þekkingu, svo að þeir séu færir um 

að mæta mismunandi þörfum einstaklinga. Fleira en þekking skiptir máli í 

kappleikjum og um úrslit þeirra. Fyrsta upplifun af íþróttum hefur mikil áhrif á, 

hvort einstaklingur fær áhuga fyrir þátttöku í íþróttastarfi (Fisher og Laura - 

Bercial, 2010).  

3.4 Námskráin 

Íþróttaiðkun ýtir undir aukna færni í hreyfiþroska og það getur aukið líkamlega 

hæfni þegar börn fá góða þjálfun. Íþróttir geta einnig haft áhrif á félagsþroska, 

sjálfsöryggi, sjálfsvirðingu og heilbrigðan lífsstíl (Haskins, Jolly og Lara-Bercial, 

2011). 

Markmið námskrárinnar er að: 

 Börn verði heilbrigðir og hamingjusamir einstaklingar þegar þau verða 

fullorðin. 

 Sérhæfðir þjálfarar sem skipuleggja skemmtilega og þroskandi æfingar 

við hæfi hvers og eins. 

 Þjálfun sem þroskar einstaklingana sem manneskjur ekki bara leikmenn. 
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 Betri frammistaða á afrekssviði. 

 Þátttaka í íþróttum til lífstíðar og minna brottfall (Haskins o.fl., 2011). 

Námskráin skiptir börnum upp í hópa eftir aldri og er þar lögð áhersla á, að það 

sem örvar sex ára barn hefur ekki sömu áhrif á tólf ára barn.  

 Fyrsta stigi námskrárinnar er fyrir börn sem eru yngri en sex ára. Það 

stig er kallað virk byrjun.  

 Á öðru stiginu eru kennd undirstöðuatriði íþróttarinnar, aldursbilið á 

þessu stigi er 6-8 ára fyrir stelpur en 6-9 ára fyrir strákar.  

 Þriðja og síðasta stigið er kallað læra, leika og æfa. Stúlkur á þriðja 

stigi eru 8-11 ára, en strákarnir 9-13 ára. Með þessari skiptingu er gert 

ráð fyrir að auðveldlega verði hægt að mæta þörfum barnanna 

(Haskins o.fl., 2011). 

Eftir að börnin hafa farið í gegnum þessi þrjú stig samkvæmt áætluninni, 

er gert ráð fyrir að þau hafi þá náð ákveðnum þroska. Samkvæmt námskránni eiga 

þau börn sem lokið hafi öllum þremur stigunum að hafa færni og þroska til 

líkamlegs, tæknilegs, taktísks og andlegs þroska, til að vera í frjálsum og 

skipulögðum leikjum (Haskins o.fl., 2011).  

Þá eiga börnin að hafa þróað með sér gott sjálfstraust, sem gefur þeim 

jákvæða sýn á eigin líkamsgetu og þau átti sig á ábyrgðinni sem fylgir því að vilja 

ná árangri og framförum. Gott sjálfstraust á einnig að hjálpa þeim að takast á við 

það, þegar þeim mistekst, með jákvæðum viðbrögðum. Þau geti nýtt sér þá 

reynslu til þroska (Haskins o.fl., 2011).  

Samskiptaþroski þeirra á að hafa skapað þeim hæfni til að mynda 

vináttusambönd og átta sig á þeim ávinningi sem fylgir reglubundinni þjálfun. 

Áhersla er lögð á að börnin skilji reglur íþróttarinnar og geti lagt sjálfstætt mat á 

eigin frammistöðu, þau skilji mikilvægi heiðarleika og hafi öðlast þroska til að 

leysa vandamál og að taka sjálfstæðar ákvarðanir (Haskins o.fl., 2011). 

Sports couch UK gáfu út leiðbeiningar í desember árið 2010 fyrir þá sem þjálfuðu 

börn og unglinga í Bretlandi á þeim tíma. Þar kemur fram að ekki er hægt að gera 

svo almennar leiðbeiningar að þær leysi þarfir allra þáttakenda, en hægt er að 

styðjast við ýmis lykilatriði stefnunnar (Fisher og Lara-Bercial, 2010).  
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Fram kemur í leiðbeiningunum sem eitt lykilatriða, að einstaklingar yngri 

en 18 ára ætti ekki að gera ábyrga fyrir þjálfun eða dómgæslu í íþróttum en þeir 

gætu verið aðstoðarmenn þjálfara. Einnig er bent er á mikilvægi þekkingar 

þjálfara á þáttum er snerta öryggi barna í íþróttastarfi og við þjálfun fatlaðra. Að 

lokum er bent á mikilvægi þess að þjálfari barna undir átta ára aldri þjálfi ekki 

fleiri en átta börn í einu. (Fisher og Lara-Bercial, 2010).  
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4. Viðtöl 

4.1 Almennt um mótun stefnu 

Almennt verður að telja æskilegast, að stefnumótun um markmið og leiðir í 

íþróttastarfi verði unnið í samstarfi við foreldra barna sem taka þátt í starfi 

íþróttafélaga, meðal félagsmanna í íþróttafélögum og einstaklinga sem geta komið 

með þekkingu inn í stefnumótunina sem og þjálfara og íþróttafræðinga. Það þarf 

að leiða saman hugsjónir og reynslu þeirra sem starfa í grasrót íþróttafélaga í 

bland við þekkingu og reynslu þjálfara og íþróttafræðinga. 

Það getur ekki verið vænlegt til árangurs eða heppilegt að ráðnir verði 

einstaklingar, sem hafa menntun til að móta stefnu í íþróttum sem síðan á að 

kynna fyrir þáttakendum án þess að þátttakendur hafi nokkuð um málið að segja. 

Lykillinn að góðum árangri og heilbrigðu félagsstarfi hlýtur að byggja á 

gangkvæmum skilning og samstarfi fræða, þjálfunar og iðkenda. 

Þegar kemur að tæknilegum atriðum sem snerta grunnstefnumótun um 

hvað er mögulegt og hvað skynsamlegt í íþróttastarfi og þjálfun er mikilvægt að 

íþróttafræðingar komi að þeim þætti með þekkingu og reynslu. Góð leið er að sá 

sem ber ábyrgð á gerð stefnunnar leiti eftir sem breiðastri þekkingu með því að 

efna til umræðna eða taka viðtöl við nokkra einstaklinga og leggi þannig grunn að 

stefnumótunarvinnunni. 

Markmið viðtalanna er að leita svara við hvort æskilegt er að móta sérstaka 

stefnu fyrir íþróttastarf fatlaðra barna og unglinga, hvað þurfi til að móta slíka 

stefnu og greina hvort ávinningur af íþróttaiðkun fatlaðra einstaklinga, geti reynst 

sjálfbær endurhæfing sem komi í stað eða dragi úr þörf á dýrari úrræðum sem 

fatlaðir einstaklingar þyrftu annars að nýta sér hjá heilbrigðis- og 

félagsþjónustum.  

Niðurstöður viðtalanna munu byggja á svörum við þremur megin spuringum.  

 Á að vera til sérstök íþróttastefna vegna íþrótta fatlaðra barna og unglinga, 

eða eiga íþróttir fyrir fatlaða að heyra undir almennar íþróttastefnur 

stjórnvalda og íþróttahreyfingarinnar? 

 Hvernig á að vinna að gerð sérstakrar íþróttastefnu fyrir fatlaða? 

 Hvaða þætti þarf íþróttastefna fyrir fötluð börn og unglinga að uppfylla 

svo hún þjóni settum markmiðum? 
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 Hver er mögulegur ávinningur af íþróttastarfi fatlaðra fyrir hagsmuni 

samfélagsins, iðkendur og fjölskyldur þeirra?  
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4.2 Gildi stefnunnar 

Þegar leggja skal grunn að íþróttastefnu fyrir fatlaða er mikilvægt að leita til 

sérfræðinga sem starfað hafa að uppbyggingu íþrótta fyrir þann hóp. Hvort sem er 

við þjálfun, skipulag eða gerð áætlana. Eins er mikilvægt að ræða við sérfræðinga 

á sviði fötlunar, endurhæfingar og lækninga til að fá faglegan grunn fyrir 

íþróttastefnu fatlaðra barna og unglinga. Þess vegna voru tekin viðtöl við þrjá 

einstaklinga sem telja má að búi yfir góðri þekkingu og reynslu af þjálfun, 

skipulagi og gerð áætlana fyrir íþróttir fatlaðra. Þau eru: 

Ingi Þór Einarsson (IÞE), doktorsnemi í íþróttafræði, sundþjálfari og 

landsliðsþjálfari fatlaðra í sundi. Jón Björn Ólafsson (JBÓ), Íþróttagreina- og 

þjónustustjóri ÍF frá árinu 2008 og er hann með BA-próf í íslensku með 

fjölmiðlafræði sem aukagrein. Helga Olsen (HO) yfir skautaþjálfari hjá Ösp 

íþróttafélagi fatlaðra en hún er menntaður kennari frá Háskóla Íslands. Hjá þeim 

var leitað svara við eftirfarandi spurningum: 

Á íþróttastefna fatlaðra, að vera sjálfstæð eða hluti almennrar íþróttastefnu 

stjórnvalda og íþróttahreyfingar? 

Það er mat IÞE að sérstök íþróttastefna eigi að vera fyrir fatlaða einstaklinga, en 

að íþróttastefna fyrir fatlaða einstaklinga eigi að vera hluti af heildar stefnum 

stjórnvalda og íþróttahreyfingarinnar í íþróttamálum. JBÓ og HO eru honum 

sammála en taka þó fram að það gengi upp að hafa hana ekki sjálfstæða. 

Hvert metur þú mikilvægi stefnu fyrir íþróttir fatlaðra? 

Viðmælendurnir þrír voru sammála um að íþróttastefna fyrir fötluð börn og 

ungmenni væri mikilvæg. JBÓ nefndi sérstaklega að heildstæð stefna fyrir 

almenna íþróttastarfsemi yngri fatlaða iðkendur væri ekki til og að ungu 

iðkendurna vanti í raðir fatlaðra íþróttamanna og með sérstakri íþróttastefnu mætti 

gera starf ÍF skilvirkara. JBÓ sagði að það hafi reynst sambandinu erfitt að fá 

unga fatlaða einstaklinga inn í starfið til iðkunar og gæti stefna í íþróttum fyrir 

fötluð börn og unglinga nýst Íþróttasambandi fatlaðra vel. 

Hvaða kröfur þarf góð íþróttastefna fyrir fötluð börn og ungmenni að uppfylla ? 
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Viðmælendurnir þrír voru sammála um að slík stefna ætti að gera ráð fyrir að 

einstaklingum væri skipt eftir getu frekar en aldri og að stefnan eigi að marka þá 

leið sem í boði er fyrir iðkendur. Einnig að stefnan geri ráð fyrir að tækifærin sem 

íþróttaiðkun skapi fötluðum einstaklingum verði kynnt og að þar sýnt fram á allir 

geti fundið leið til að ná sínum markmiðum. Stefnan þurfi líka að vera víðtæk og 

fela það í sér að geta þjónað stórum hópi.  

Viðmælendurnir þrír voru sammála um að gildum uppeldis og forvarna 

væri mikilvægt að koma á framfæri í gegnum stefnuna. HO benti sérstaklega á 

mikilvægi þess að stefnan leggi áherslu á að auka sjálfstraust, bæta sjálfsmat og 

sjálfsvirðingu iðkenda og að þessir þættir geri iðkendurna betur í stakk búna til 

þess að takast á við lífið. IÞE bendir á mikilvægi þess að iðkendur læri að setja sér 

markmið og að gera sér grein fyrir eigin getu og getu annarra.  

Hvert telur þú gildi áherslu á uppeldis og forvarnastarf í stefnu fyrir fatlaða 

íþróttamenn?  

Viðmælendur eru sammála um að gildi uppeldis og forvarnarstarfs í íþróttum 

megi skila sér betur inn í stefnu og íþróttaþjálfun almennt. Það er mat HO að þetta 

sé sá þáttur sem vilji gleymast, lagt er upp með hann í starfinu en hann skili sér 

ekki. Viðmælendurnir voru þó sammála um að misvel sé staðið að þessu, og í 

mörgum tilfellum þessum málum gefin góð skil. 

Hvert er viðhorf þitt til keppni í íþróttum fyrir börn? 

Það er mati JB að keppni ætti ekki að koma of snemma inn í íþróttaiðkun barna. 

Hann telur að iðkandinn eigi að fá tækifæri til að nálgast íþróttina sem lífsstíl óháð 

því hvort hann stefni að því að hafa íþrótt að atvinnu eða taka þátt í almennri 

íþróttaiðkun til ánægju og heilsubótar. 

HO segir börn sem æfi undir sinni stjórn, taki þátt í keppni en þó í 

vernduðu umhverfi og að áhersla sé lögð á, að stærsti sigurinn sé að taka þátt, 

verðlaun séu í boði fyrir alla þátttakendur. HO segir reynsluna, að koma fram, 

mikilvæga þegar skautaíþróttin er stunduð, þess vegna er keppni þroskandi fyrir 

íþróttafólk að mati HO. 

IÞE er fylgjandi því að börn í íþróttum keppi, hann segir þau keppa sín á 

milli á æfingum og veltir því upp hvað leikir séu í sjálfum sér annað en keppni. 

IÞE telur mikilvægt að kenna börnum að læra að njóta keppninnar. 
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Hvað telur þú að þurfi til að virkja íþróttastefnu fyrir börn og ungmenni? 

Viðmælendurnir þrír eru sammála um, að góð kynning á slíkri stefnu sé 

nauðsynleg til þess að hún nái að virka. Fram kom í máli viðmælenda að kynna 

þyrfti stefnuna fyrir stjórn Íþróttasamabands fatlaðra ÍF, formönnum aðildafélaga 

og þjálfurum. Það gæti svo komið í hlut þjálfara að kynna stefnuna fyrir iðkendum 

og forráðamönnum þeirra.  

Það er mat HO að vænlegast væri að stefnan komi að ofan, frá ÍF eða ÍSÍ, 

og að sérsamböndin ættu að hverja hvetja fólk til að starfa samkvæmt stefnunni, 

þannig væri best að virkja hana. En vandinn væri sá að það væri aldrei vinsælt 

þegar boðin koma að ofan. 

4.3 Ávinningur af íþróttaiðkun fatlaðra einstaklinga 

Til að varpa ljósi á og öðlast skilning og þekkingu á hvaða gildi íþróttaiðkun hefur 

fyrir andlega og líkamlega heilsu fatlaðra einstaklinga var leitað til feðginanna 

Ludvigs Árna Guðmundssonar (LÁG) og Guðbjargar Ludvigsdóttur (GL) um 

viðtal og var viðtalið tekið við þau saman. Bæði starfa þau sem endurhæfingar 

læknar á Grensásdeild landsspítala og hafa jafnramt starfað fyrir ÍF um árabil við 

flokkun fatlaðra sundmanna. 

Hver teljið þið helstu áhrif af íþróttaiðkun fyrir fatlaðan einstakling? 

Viðmælendurnir voru sammála um að ávinningur íþróttaiðkunar fyrir 

f  l    ein   kling    æ i      eynd og LÁG  egi      nd m  egj   „    f  l  i  

þurfi ekki að vera í sérstaklega góðu formi til að geta lifað sínu daglegu lífi, en 

f  l  i     fi     e   í g   i  jálf n  il  e      ge   lif    okk leg  lífi“.  

LÁG segir ástæðu samstarfs sín og ÍF vera vegna þess, að hann sá endurtekið að 

fatlaðir sem stunduðu íþróttir urðu minna fatlaðir, hann segir íþróttir hafa bein 

áh if á fö l n ein   kling og    „     é  ín  ilfinning     í   m m  ilfell m  kili 

í      i k n mei i á  ng i en  il dæmi  hef b ndin  j k   jálf n“. H nn k e       

ekki hafa annað en reynsluna til að styðjast við í þeim efnum, hann hafi ekki 

rannsóknir til að styðjast við í þessu sambandi, íþróttir séu að lágmarki mjög góð 

viðbót við aðra endurhæfingu og geti dregið úr þörf fatlaðs einstaklings fyrir 

sjúkraþjálfun. 
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Það er mat GL að líkamlegur ávinningur íþróttaiðkunar fyrir þann sem er 

fatlaður er, að þjálfunin gerir hann sterkari. Hreyfing dregur úr spasma hjá 

spastískum, eykur hreyfanleika og hreyfingin dregur úr hreyfiskerðingum. 

Líkamsþjálfun eykur samhæfingu og hreyfing hefur áhrif á vitræna getu því 

hreyfing fjölgar heilafrumum. Mikilvægt er að viðhalda þeirri getu sem fatlaður 

einstaklingur hefur náð upp með líkamsþjálfun og GL segir að reynslan sýni að 

fólki fari líkamlega aftur ef það hættir æfingum í ákveðinn tíma. 

Hvaða áhrif teljið þið að íþróttaiðkun hafi á andlega getu og félagslega stöðu 

fatlaðra einstaklinga? 

Það er mat GL að íþróttaiðkun auki einbeitingu iðkenda, bæti andlega líðan og 

auki félagslega færni. Viðmælendur voru á einu máli um að íþróttaiðkun geti 

aukið sjálfstæði fatlaðra, og segjast hafa séð dæmi þess í starfi sínu, að fatlaðir 

einstaklingar sem stunda íþróttir eða aðra endurhæfingu hafi orðið algjörlega 

sjálfstæðir. Sömu einstaklingar hefðu sennilega án æfinga þurft mikla þjónustu 

eða að búa á sambýli. 
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5. Umræða 
Þegar horft er til þess hvort sérstök íþróttastefna eigi að vera til staðar fyrir 

íþróttastarf fatlaðra, eða hluti að stefnu stjórnvalda og íþróttahreyfingar er 

mikilvægt að átta sig á því hversu mikilvæg stefna er sem grunnur að 

uppbyggingu íþróttastarfs. Mikilvægt er að slík stefna mæti þörfum þeirra sem 

stefnan á að þjóna. Vegna margháttaðar sérstöðu fatlaðra í íþróttum, verður að 

telja mikilvægt að hafa sérstaka stefnu fyrir þá. Nefna má í því sambandi að 

íþróttir fyrir fatlaða eru í dag ekki hluti að íþróttastefnu íslenskra stjórnvalda en 

vegna þeirrar sérstöðu sem fatlaðir lifa við ætti sú stefna að koma inn á íþróttir 

fatlaðra. Stefna mennta- og menningarmálaráðuneytisins kemur einnig inn á 

skólaíþróttir og fróðlegt væri að skoða hvernig íþróttakennsla í skólum skilar sér 

til fatlaðra samanber niðurstöður rannsóknar Guðbjargar Hákonardóttur sem gerð 

var árið 2004. Í stefnu ÍSÍ er gert sérstaklega ráð fyrir sérstöðu fatlaðra, þannig að 

íþróttir fyrir fatlaða og sérstaða þeirra hefur ekki fengið þá umgjörð og þá 

viðurkenningu sem eðlilegt væri hjá stjórnvöldum og ÍSÍ. 

Stefna fyrir fötluð börn og unglinga ætti að vera sjálfstæð, en um leið hluti 

af stefnum stjórnvalda og íþróttahreyfingar. Mikilvægi fyrir sjálfstæða stefnu 

vegna íþrótta fatlaðra kemur til vegna þess svigrúms sem stór hópur fatlaðra þarf 

til þess að þroskast andlega og líkamlega í því umhverfi sem hentar þeim best 

hverju sinni. Sem dæmi á skipting eftir aldri á æfingum ekki við í mörgum 

tilfellum í hópi fatlaðra vegna andlegs, félagslegs og líkamlegs þroska, óháð aldri. 

Þegar ekki er tekið tillit til slíkra þátta getur það valdið því að einstaklingar sitji 

eftir í hópi þar sem líkamleg geta er svipuð þeim sem hann æfir með en 

félagslegur og andlegur þroski ekki í samræmi við aðra iðkendur og öfugt. 

Nauðsynlegt er því að stefnur í íþróttum fyrir fatlaða taki mið af aðstæðum hvers 

og eins iðkanda. Þess vegna er sérstök stefna í íþróttum fyrir fatlaða mjög 

mikilvæg en einnig að slík stefna hljóti viðurkenningu íþróttahreyfingar og 

stjórnvalda og verði hluti af þeim stefnum. 

Velta má því fyrir sér hvort ekki væri eðlilegt að íþróttum fyrir fatlaða 

væru gefin sérstök skil í stefnu mennta- og menningarráðuneytisins vegna þeirra 

sérþarfa sem margir fatlaðir einstaklingar hafa. Í ljósi þess að ÍF er sérsamband 

undir ÍSÍ væri eðlilegt að sjálfstæð stefna ÍF yrði viðurkenndur hluti að stefnu ÍSÍ.  
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Þegar sérstök íþróttastefna fyrir fatlaða er mótuð þarf að hafa í huga að eitt 

er að gera stefnu en annað er að útfæra hana og fylgja eftir. Fáir einstaklingar geta 

unnið að stefnu en marga þarf til að virkja til árangurs (Hrebiniak, 2013). Ef 

stefna er mótuð af fáum einstaklingum sem ekki eru í góðum tengslum við 

iðkendur, foreldra og aðra sem að íþróttastarfi koma, getur reynst erfiðara að 

koma henni í framkvæmd heldur en ef allir sem ættu í hlut kæmu að stefnumótun, 

að einhverju marki. Eftir því sem fleiri einstaklingar eiga að fara eftir stefnu, því 

erfiðara er að fá fólk til að taka þátt þannig að árangur verði (Hrebiniak, 2013). Þá 

ályktun má líka draga af orðum Helgu Ottesen að ekki er vinsælt að stefnan verði 

unnin að ofan og skilaboð séu send niður til þeirra sem eiga að starfa samkvæmt 

henni. Æskilegt er að sem flestir taki þátt í að móta stefnuna. Þegar stefna hefur 

verið mótuð og allir hafi fengið tækifæri á að segja sitt verður hún sameign, allra 

sem að komu, kynnir sig þannig sjálf og verður grunnur og hluti starfseminnar. 

Stefnan þarf að vera sýnileg og lifandi í starfinu og opin fyrir öllum nýjum sem 

koma nýir inn í starfið. Með þessu móti eru allir þeir sem að stefnunni koma 

virkjaðir til þess að taka þátt og leggja grunn að sameiginlegum skilningi og 

markmiðum. 

Heildræn stefna fyrir fötluð börn og unglinga þarf að taka mið af 

aðstæðum og þörfum fatlaðra, hún þarf að fela í sér aðlögun og að eftirsóknarvert 

verði að æfa, að markmið séu til staðar, og að þjálfun hafi jákvæðan tilgang. 

Mikilvægt er að uppbygging stefnunar bjóði uppá íþróttir sem hæfa hverjum og 

einum, að iðkendur fái tækifæri til þess að þroskast líkamlega, andlega og 

félagslega í íþróttastarfi. Stefnan þarf líka að skapa þeim aðstæður sem hafa áhuga 

og getu til þess að keppa og æfa á afreksstigi.  

Mikilvægur hluti að íþróttastefnu fyrir fötluð börn og unglinga er að 

skipting hennar tryggi umhverfi sem auðvelt er að aðlaga að mismunandi fötlun, 

Mikilvægt er að stefnan, skapi hverjum einstaklingi aðstæður í samræmi við 

þroska og getu en ekki á forsendum aldurs. Stefnan þarf að vera skýr, en á sama 

tíma opin. Áherslur fáar á hverju stigi, þannig að hægt verði að vinna markvisst 

starf í fjölbreytti umhverfi. Að umhverfi í keppni verði aðlaðandi og bjóði upp á 

fjölbreytni og komi í veg fyrir stöðnun og leiða. 
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Þegar metinn er ávinningur af íþróttastarfi fatlaðra fyrir iðkenda og 

samfélag má benda á að rannsóknir hafa sýnt og reynsla þeirra sem starfað hafa 

með fötluðum benda til að ávinningur af íþróttaiðkun fatlaðs einstaklings sé 

verulegur fyrir hann sjálfan og samfélagið. Einnig má álykta út frá sömu 

forsendum að íþróttir auki lífsgæði þeirra sem þær stundi, þeir séu sjálfstæðari og 

búi við betra heilbrigði en ef þeir stunduðu ekki íþróttir. 

Út frá því má svo álykta að aðstandendur þess fatlaða og samfélagið í heild 

hafi hag af betri heilsu, líðan, sjálfstæði og ávinningi fatlaðra að íþróttaiðkun. Í 

því sambandi væri áhugavert að meta ávinning af íþróttaiðkun fatlaðra út frá 

efnahagslegu sjónarmiði og hagnaði samfélagsins í heild. Því eins og Ludvik Árni 

Guðmundsson bendir á dregur íþróttaiðkun fatlaðra úr þörf á endurhæfingu 

fatlaðra og ýtir undir sjálfstæði einstaklinga. Það þýðir minni þörf fyrir þjónustu 

frá félags- og heilbrigðisþjónustu sem reikna má að séu mun dýrari úrræði en 

þegar einstaklingurinn sinnir sinni eigin þjálfun. 
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6. Stefna fatlaðra barna og unglinga í íþróttum 

6.1 Inngangur að stefnu 

Með mótun sérstakrar íþróttastefnu fyrir fötluð börn og unglinga er ætlunin að 

koma fram með sameiginleg gildi sem leiðarljós fyrir þá sem stunda íþróttir og 

einnig þá sem starfa innan allra félaga og sérsambanda fatlaðra íþróttamanna. 

Markmið stefnunnar eru að þeir iðkendur sem byrja í íþróttastarfi finni sig þar og 

geri iðkun íþrótta að daglegum þætti í lífi sínu. Með því öðlast íþróttamaðurinn til 

framtíðar hæfni og sjálfstæði til þess að gera hreyfingu að reglulegri athöfn í 

daglegu lífi. Stefnan á að marka þær leiðir sem boðið er uppá fyrir 

íþróttaiðkandann.  

Stefnan er ætluð: 

 Iðkendum – á að gera þeim kleift að átta sig á hvaða möguleika hver og 

einn hefur til þess að taka þátt í íþróttastafi og hvaða ávinningi megi búast 

við. 

 Foreldrum – sem fá upplýsingar um markmið íþróttastarfs og gildi 

þátttöku fyrir fatlaða einstaklinga. Uppsetningu á íþróttaþjálfun barna 

sinna og hvaða tækifæri hver og einn hefur. 

 Þjálfurum – sem fá skýra og greinargóða stefnu til þess að starfa 

samkvæmt þjálfun og starfi innan íþróttafélags fatlaðra.  

 Starfsfólk íþróttasamabands fatlaðra – við að framfylgja markmiðum og 

kynna hvað er í boðið fyrir fatlaða einstaklinga á sviði íþrótta og að vinna 

að hagsmunamálum fatlaðra íþróttamanna.  

Markmið stefunnar eru: 

 Að fjölga í hópi fatlaðra einstaklinga sem stunda íþróttir. 

o  Til heilsubótar og ánægju. 

o Aðlaga umhverfið að þörfum fatlaðra. 

o Aðlaga fatlaða að umhverfi þeirra eins og kostur er. 

 Að skapa þeim gott umhverfi og undirbúning sem vilja vinna til afreka í 

íþróttum. 

 Auka skilvirkni og ánægju og bæta árangur af starfinu innan 

Íþróttasambands fatlaðra og aðildarfélaga. 
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 Að hvert íþróttafélaga sem býður upp á íþróttir fyrir fatlaða verði aðili að 

og eigi hlut í skýrri heildarstefnu, sem grunn að námskrá.  

 Námskrá er ætlað að vera ítarleg útfærsla á þjálfun og fræðslu á hverju 

stigi fyrir hverja grein og sniðin að þörfum hennar. 

 

6.2 Íþróttastefna fatlaðra barna og unglinga  

1.Stig. (Leikur, samvinna og virðing) 

Þjálfun: Á fyrsta stigi þjálfunar er ætlunin að byggja á leik, kenna grunntækni 

íþróttarinnar, þar sem áhersla er lögð á ánægjulega og skemmtilega hreyfingu sem 

og einfaldar reglur hverrar íþróttagreinar verða kenndar. 

Þroski: Að iðkendur fái upplýsingar um kosti hreyfingar og heilbrigðs lífsstíls 

ásamt hvatningu til áframhaldandi hreyfingar, þar sem þeim er kennt að vinna í 

hópi með öðrum og að bera virðingu fyrir sjálfum sér, liðsfélögum, þjálfurum og 

umhverfi. 

Keppni: Er ætlað að vera í formi sýninga þar sem iðkendur sýna hvað þeir hafa 

lært, haldið tvisvar til þrisvar sinnum yfir árið. Þar sem öll áherslan er á að vanda 

sig og hafa gaman. 

Til þess að komast yfir á annað stig stefnunnar þurfa iðkendur að hafa náð:  

- Að þekkja einfaldar reglur íþróttarinnar og geta með góðu móti 

framkvæmt grunntækni hennar. 

- Að tileinka sér þann þroska sem fyrsta stig stefnunnar leggur upp með. 

- Þessa þætti þarf þó að meta með tilliti til fötlunar og aldurs hvers og eins. 

 

2.Stig. (Tækni, heiðarleiki og vinátta) 

Þjálfun: Stig tvö einkennist af tækniþjálfun, áherslu á gæði æfinga en ekki magn, 

þar sem kennsla er stunduð með æfingum í bland við leiki. Reglur íþróttarinnar 

eru kenndar og iðkendum kennt að fara eftir þeim. 

Þroski: Gert er ráð fyrir að iðkendur hafi myndað vinatengsl innan hópsins. 

Mikilvægi heiðarleika í íþróttum er kenndur, iðkendur læra markmiðssetningu í 

einfaldri mynd og unnið með markmiðssetningu í leikjum. Hér er áhersla bæði á 

hóp og einstaklings markmið.  

Keppni: Er miðuð við lítil innanfélags mót þar sem iðkendur kynnast keppni og 

fá tækifæri til að keppa á jafningjagrundvelli. 
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Til þess að komast á þriðja stig stefnunnar þurfa einstaklingar að hafa náð: 

- Góðri tæknilegri getu í íþróttinni og vera líkamlega tilbúin til þess að fara í 

líkamlega erfiðari æfingar. 

- Að tileinka sér þann þroska sem annað stig stefnunnar leggur upp með.  

- Þessa þætti þarf þó að meta með tilliti til fötlunar og aldurs hvers og eins. 

 

 

3. Stig. (Æfa að æfa, markmið og þekking). 

Þjálfun: Á þessu stigi er áhersla lögð á að æfingaálag aukist en á sama tíma skili 

iðkandi góðum æfingum hvað varðar tækni og útfærslu íþróttarinnar. Iðkandi lærir 

reglur íþróttarinnar og að fara eftir þeim. 

Þroski: Einstaklingar læri að gera sér raunhæf markmið og hvernig hægt er að ná 

þeim, þeir öðlist skilning á sinni eigin líkamsgetu og félagslegri hæfni sem og 

annarra. Læri að vinna í hóp og stunda íþróttir af ánægju og metnaði. 

Keppni: Þátttaka í keppnum á opnum mótum innanlands. Á þessu stigi er 

mögulegt að einhverjir iðkendur fari á norrænt barna og unglinga mót á vegum ÍF. 

Til þess að komast á æfinga- og keppnisstig stefnunnar þurfa einstaklingar að hafa 

náð: 

- Færni til þess að skila líkamlega erfiðum æfingum með góðu móti og 

kunni reglur íþróttarinnar.  

- Að tileinka sér þann þroska sem þriðja stig stefnunnar leggur upp með.  

- Þessa þætti þarf þó að meta með tilliti til fötlunar og aldurs hvers og eins. 

 

- Til þess að komast á íþróttir til lífstíðar stig stefnunnar er mælst til þess að 

einstaklingar hafi náð færni til þess að stunda æfingar sjálfstætt og þar af 

leiðandi náð fyrstu þremur þroska og þjálfunarstigum stefnunnar. 

 

4.Stig. Æfinga- og keppnisstig. 

Þjálfun: Æfingar miðast við að hver og einn nái hámarksárangri, og að iðkendur 

vinni að eigin markmiðum.  

Þroski: Iðkendur hafa tileinkað sér þann þroska sem kenndur hefur verið í 

íþróttastarfinu á fyrri stigum og geta nýtt sér hann í hvaða aðstæðum sem er. 

Keppni: Keppni á opnum mótum innanlands, í Íslands og bikarmótum sem og í 

keppnum erlendis á vegum félaga og íþróttasambanda. 
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- Til þess að komast á afreksstig ÍF þurfa einstaklingar að hafa náð þeim 

viðmiðum sem stefnan setur fram. 

- Til þess að komast á íþróttir til lífstíðar stig stefnunnar er mælst til þess að 

einstaklingar hafi náð færni til þess að stund æfingar sjálfstætt og þar af 

leiðandi náð fyrstu þremur þroska og þjálfunarstigum stefnunnar. 

5.Stig.    

a) Afreksstig, iðkendur falla undir afreksstefnu sérsambands. 

Þjálfun: Á afreksstigi eru æfingar sér sniðnar til að ná hámarksárangri.  

Þroski: Þorski sem iðkandi hefur náð á fyrri sigum þjálfunar er notaður til þess að  

undirbyggja þroska  afreksíþróttamannsins.. 

Keppni: Alþjóðlegar keppnir, þar sem keppt er á meðal þeirra bestu. Evrópu- og 

heimsmeistaramót ásamt Ólympíumóti fatlaðra. 

 

b) Iðkendur stunda íþróttir sér til heilsubótar og ánægju. 

Þjálfun: Æfingar geta farið fram hjá íþróttafélögunum en einnig á eigin vegum. 

Þroski: Þroski og færni sem iðkendur ná á stigum 1-3 og 4 er nýttur í íþróttastarfi. 

Þeir hafa tileinkað sér sjálfstæði og frumkvæði til íþróttaiðkunar sem einn af 

grunnþáttum daglegs lífs. 

Keppni: Keppni er ekki aðal atriði á þessu stigi, þeir sem áhuga hafa fyrir því að 

keppa geta leitast eftir því. 
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Afreksstig 

Íþróttir til lífstíðar 

Æfa til að keppa 

Læra að æfa, markmið og þekking 

Tækni, heiðarleiki og vinátta 

Leikur, samvinna og virðing 

Mynd 1. Myndræn uppsetning stefnunnar. 
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6.3 Framkvæmdaáætlun  

Tillaga að heildrænni stefnu fyrir ÍF. Hún er ætluð fyrir aðildarfélög til þess að 

byggja stefnu sína á. Æskilegt er að sem flestir komi að mótun heildarstefnu. Á 

fyrstu stigum verði gefið færi á að koma að sínum hugmyndum. Þeim sem starfa í 

þágu félaganna verði gert kleift að koma að sínum hugmyndum. Þegar hvert félag 

hefur mótað sína stefnu á forsendum heildarstefnunnar verður hægt að hefjast 

handa við að búa til námskrá sem er nákvæm tæknileg útfærsla á því hvernig skal 

ná þjálfunarlegum og þroskamarkmiðum stefnunnar. Hana væri æskilegt að 

byggja á þeim áherslum sem eru í stefnunni eftir að félögin hafa aðlagað hana. 

Það er að mínu mati nauðsynlegt að stefnan verði mótuð í grasrótinni, inní 

íþróttafélögunum að einhverju leyti til þess að hægt verði að virkja hana. 

 

6.4 Eftirfylgni og mat á árangri. 

Þegar íþróttafélög og einstaklingar vinna eftir stefnu og námskrá er mikilvægt að 

gert verði ráð fyrir eftirfylgni sem tryggir að unnið verði samkvæmt þeim. 

Tryggja þarf einnig og að markmið náist og hvernig eigi að bregðast við ef stefna 

og námskrá skila ekki tilætluðum árangri. Mat á því hvort markmið stefnu og 

námskrár hafi skilað sér mætti til að mynda kanna með viðhorfskönnunum, fjölda 

iðkenda og árangri íþróttamanna. Félög og sambönd innan ÍF geta skipað fagráð 

sem sér um eftirlit með því að stefnu og námskrá sé fylgt og að tilætlaður árangur 

hafi náðst. Mikilvægt er að kynna niðurstöður fyrir iðkendum og öðrum sem 

koma að starfi hvers félags, þannig að allir keppi þar að sama marki fyrir heildina, 

þroskist saman og takist á við það sem betur mætti fara og fagni því sem vel er 

gert. 

  



37 
 

 

Heimildir 
Barfield, J. P. og Malone, L. A. (2013). Perceived exercise benefits and barriers 

among power wheelchair soccer players. Journal of Rehabilitation 

Research & Development, 50(2), 231–238.  

Brisenden, S. (1986). Independent Living and the Medical Model of Disability. 

Disability, Handicap & Society, 1(2), 173–178.  

Calders, P., Elmahgoub, S., Mettelinge, T. R. de, Vandenbroeck, C., Dewandele, 

I.   omb     L.  … C mbie   D.  2011 . Effec  of combined exe ci e 

training on physical and metabolic fitness in adults with intellectual 

disability: a controlled trial. Clinical Rehabilitation, 25(12), 1097–108.  

Cats, A. (e.d.). Inleiding - KNZB. Inleiding. Sótt 29. janúar 2014 af 

http://www.knzb.nl/wedstrijdsport/zwemmen/moz/inleiding/ 

Chawla, J. C. (1994). Sport for people with disability. British Medical 

Journal, International edition, 308(6942), 1500. 

Cotugna, N. og Vickery, C. E. (2003). Community Health and Nutrition 

Screening for Special Olympics Athletes. Journal of Community Health, 

28(6), 451–7. 

Department of Health and Ageing. (2010). Australian Sport: The pathway to 

success. Capital Hill, ACT: Commonwealth of Australia. Sótt 29. janúar 

2014 af 

http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/pathway-

to-success 

Fisher, M. og Laura - Bercial, S. (2010). Best Practise Guidlines for Coaching 

Children and Young People’  Ac i i e :    ffing/  pe  i ion  N mbe    nd 

Ratios. Sports coach UK. 



38 
 

Guðbjörg Hákonardóttir. (2004, apríl). Félagslegur ávinningur íþrótta á fatlaða. 

Há k li Í l nd    eykj  ík. 

Guttmann, L. (1977). Textbook of sport for the disabled. St. Lucia [Australia]: 

University of Queensland Press. 

Hall, D. M. B. (1984). The child with a handicap. Oxfo d ; Bo  on :   . Lo i    o: 

Bl ckwell  cien ific P blic  ion  ; Di   ib  o   Bl ckwell  o by Book. 

Hartmann, E., Houwen, S. og Visscher, C. (2011). Motor skill performance and 

sports participation in deaf elementary school children. Adapted physical 

activity quarterly : APAQ, 28(2), 132–145. 

Haskins, D., Jolly, S. og Lara-Bercial, S. (2011). Coaching Children Curriculum. 

National Coaching Foundation. Sótt 27. febrúar 2014 af 

http://www.orienteering.ie/wp-

content/uploads/2013/02/ukcc_coaching_childern_curriculum.pdf 

Hrebiniak, L. (2013). Making Strategy Work: Leading Effective Execution and 

Change. FT Press. 

Íþróttasamband fatlaðra. (e.d.-a). Sótt 25. febrúar 2014 af 

http://ifsport.is/?yfirf=3&aid=15 

Íþróttasamband fatlaðra. (e.d.-b). Sótt 27. febrúar 2014 af 

http://ifsport.is/?yfirf=7&aid=49 

Íþróttir barna og unglinga. (e.d.). Sótt 27. febrúar 2014 af 

http://www.isi.is/fraedsla/ithrottir-barna-og-unglinga/ 

Legg, D., Emes, C., Stewart, D. og Steadward, R. (2004, Winter). Historical 

Overview of the Paralympics, Special Olympics, and Deaflympics. 

Palaestra, 20(1), 30–35,56. Sótt 15. desember 2013 af  



39 
 

McConkey, R., Dowling, S., Hassan, D. og Menke, S. (2013). Promoting social 

inclusion through Unified Sports for youth with intellectual disabilities: a 

five-nation study. Journal of Intellectual Disability Research, 57(10), 

923–935.  

Mótum framtíð - þjónusta við fötluð börn og fullorðna 2007-2016. (2006, 

desember). Félagsmálaráðuneytið. Sótt af 

http://www.velferdarraduneyti.is/media/thjonusta_f/hugmyndafraedi.pdf 

  nn eig        d   i .  2003 . Fö l n  f æ i. Í   nn eig        d   i    i   j.   

Fötlunarfræði: Nýjar íslenskar rannsóknir. (Háskólaútgáfan., bls. 17–51). 

Reykjavík. 

 ig        gn   on og  ig      F i  j f  on.  1    .  t rsti si uri  :   r ttir 

 atla ra    sla  i       r.  eykj  ík: Í rottasamband fatlaðra. 

Special olympics. (2007). Learning Disability Practice, 10(10), 34–35. 

Stefnumótun mennta- og menningarmálaráðuneytisins í íþróttamálum. (2011, 

september). Mennta- og menningarmálaráðuneyti. 

Tran, Q. T. (2005). Cerebral Palsy: Considerations for Training. Strength and 

Conditioning Journal, 27(6), 34–38. 

Valliant, P. M., Bezzubyk, I., Daley, L. og Asu, M. E. (1985). 

PSYCHOLOGICAL IMPACT OF SPORT ON DISABLED ATHLETES. 

Psychological Reports, 56(3), 923–929.  

Vanlandewijck, Y. (2006). Sport science in the Paralympic movement. Journal of 

Rehabilitation Research and Development, 43(7), xvii–xxiv. 

Walsh, P. N. og Heller, T. (ritstj.). (2002). Health of women with intellectual 

disabilities. Oxfo d ;   lden   A: Bl ckwell  cience. 

 


