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Úrdráttur 

 

Markmið rannsóknarinnar var að afla þekkingar og skilnings á upplifun og 

reynslu afreksíþróttamanna með fötlun af Ólympíumóti fatlaðra og 

umfjöllun fjölmiðla á íþróttum fatlaðra og ófatlaðra. Rannsóknin er unnin 

með eigindlegum rannsóknaraðaferðum og voru tekin opin viðtöl við sex 

afreksíþróttamenn með fötlun þar sem hver og einn lýsti upplifun sinni og 

reynslu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna jákvæða þróun á aðstöðu 

afreksíþróttamanna með fötlun á Íslandi. Framför hefur verið í 

styrkveitingum til íþróttamanna með fötlun á síðustu árum þegar 

afreksíþróttamönnum með fötlun var veittur styrkur úr afreksmannasjóð 

Íþróttasambands Íslands. Umfjöllun fjölmiðla hefur verið góð um íþróttir 

ófatlaðra en umfjöllun um íþróttir fatlaðra er mjög ábótavant og það bendir 

ekkert til þess að hún sé að aukast.  
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Inngangur 

 

Í þessari ritgerð verður fjallað um stöðu afreksíþróttamanna með fötlun, upplifun 

og viðhorf þeirra til umfjöllunar fjölmiðla og þátttöku í Ólympíumóti fatlaðra. Val 

á viðfangsefni rannsóknarinnar tengist áhuga okkar á málefnum einstaklinga með 

fötlun og íþróttum, einnig þótti rannsakendum áhugavert að skoða umfjöllun 

fjölmiðla frá Ólympíuleikum og Ólympíumóti fatlaðra sem var nýafstaðið.  

Rannsakendur gerðu eigindlega rannsókn veturinn 2008 til 2009, þar sem 

tekin voru viðtöl við sex einstaklinga með fötlun sem voru á aldrinum tvítugt til 

fertugs. Einnig skoðuðu rannsakendur blaðaumfjöllun á því tímabili sem 

Ólympíuleikarnir og Ólympíumót fatlaðra stóðu yfir árið 2008, en gjarnan er litið 

svo á að þessi tvö mót séu stærstu íþróttaviðburðir heims. 

Við val á þátttakendum var lögð áhersla á að rannsóknin næði bæði til karla 

og kvenna, en hvorki var gerð krafa um ákveðna fötlun né íþróttagrein. 

Þátttakendur eiga það sameiginlegt að vera afreksíþróttamenn með fötlun og voru 

valdir með aðstoð kennara, starfsmanna Íþróttasambands fatlaðra og frændtengsla 

vina. Við greiningu viðtala komu fram nokkur þemu og rannsakendur völdu þrjú 

yfirþemu, að vera afreksíþróttamaður með fötlun, þátttaka í Ólympíumóti fatlaðra 

og að lokum upplifun og viðhorf til umfjöllunar fjölmiðla. 

Í gegnum rannsóknina hafa rannsakendur stuðst við þrjár 

rannsóknarspurningar; Hver er staða afreksíþróttamanna með fötlun? Hvernig er 

búið að afreksíþróttamönnum með fötlun? Og hvernig er umfjöllun fjölmiðla um 

íþróttir fatlaðra samanborið við umfjöllun fjölmiðla um íþróttir ófatlaðra? 

Markmið rannsóknarinnar er að öðlast skilning á reynslu afreksíþróttamanna með 

fötlun út frá stöðu þeirra í samfélaginu, upplifun af þátttöku í Ólympíumóti 

fatlaðra og umfjöllun fjölmiðla um íþróttir fatlaðra. Einnig að kanna viðhorf 

þátttakenda til umfjöllunar fjölmiðla um Ólympíuleikana og Ólympíumót fatlaðra 

sumarið 2008 og fá fram skoðun þeirra á styrkjum til íþróttamanna með fötlun, 

aðstöðu og aðbúnaði. Þá verður skoðað hvort þátttakendur upplifi sig jafnfætis 

ófötluðum íþróttamönnum á þessum sviðum. 

Ritgerðinni er skipt niður í fimm kafla. Fyrsti kaflinn er fræðilegur 

bakgrunnur rannsóknarinnar þar sem fjallað er um nokkur fræðileg sjónarhorn á 

fötlun, ríkjandi orðræðu um einstaklinga með fötlun, íþróttir fatlaðra, Ólympíumót 
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fatlaðra og umfjöllun fjölmiðla. Í öðrum kafla verður sagt frá aðferðafræði 

rannsóknarinnar, þar sem fjallað er um eigindlegar rannsóknaraðferðir, val á 

viðfangsefni, þátttakendur og gagnasöfnun og greiningu. Í köflum þrjú til fimm er 

sagt frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Í kafla þrjú er skoðuð reynsla 

þátttakenda af aðstöðu, aðbúnaði og æfingum. Einnig gæði þjálfara og nauðsyn 

styrkja, kostnaður og staða íþróttamanna með fötlun á Íslandi verður einnig 

skoðuð. Í fjórða kafla er sagt frá upplifun og reynslu þátttakenda af þátttöku í 

Ólympíumóti fatlaðra. Þar verður komið inn á keppnisaðstöðu og reynslu og 

upplifun af keppni. Fimmti og síðasti kaflinn er um upplifun og viðhorf 

þátttakenda til umfjöllunar fjölmiðla. Skoðað er hvernig fjölmiðlar fjalla um 

íþróttir fatlaðra, upplifun þátttakenda til viðhorfa íþróttafréttamanna og val á 

íþróttamanni ársins. Einnig er skoðuð fjölmiðlaumfjöllun frá Ólympíuleikum og 

Ólympíumóti fatlaðra árið 2008 og viðbrögð þátttakenda við henni og mat á 

árangri íþróttamanna með fötlun samanborið við árangur ófatlaðra íþróttamanna. 

Í framhaldi af ósk eins þátttakandans munum við tala um íþróttamenn með 

fötlun í stað fatlaðra íþróttamanna í ritgerðinni. 

Ritgerðin er 14 eininga BA-ritgerð í Uppeldis- og menntunarfræði við 

Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Leiðbeinandi ritgerðar er Dr. Hanna 

Björg Sigurjónsdóttir, lektor í fötlunarfræði við Háskóla Íslands. 

 

 

 

Við kunnum leiðbeinanda okkar, Hönnu Björgu Sigurjónsdóttur, og þátttakendum 

okkar bestu þakkir fyrir góða aðstoð og stuðning við vinnu BA-ritgerðar okkar. 

Einnig viljum við þakka Kristínu Björnsdóttur, Stefáni Andréssyni og starfsfólki 

Íþróttasambands fatlaðra fyrir aðstoð þeirra.  
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1. Fræðilegur bakgrunnur 

 

Í þessum kafla verður fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Kaflinn 

skiptist í fimm undirkafla sem eru; ólík sjónarhorn á fötlun, ríkjandi orðræða um 

einstaklinga með fötlun, íþróttir fatlaðra, Ólympíumót fatlaðra, fjölmiðlar og 

íþróttir fatlaðra. 

 

1.1 Ólík sjónarhorn á fötlun 

 

Fötlunarfræði er ný fræðigrein bæði hér á landi og annars staðar. Eitt af 

megineinkennum hennar eru gagnrýni á einhliða læknisfræðilegan skilning á 

fötlun sem skilur erfiðleika fatlaðs fólks fyrst og fremst út frá skerðingu þess. 

Innan fötlunarfræða hafa baráttumenn með fötlun og fræðimenn sett fram nýjar 

hugmyndir til að skilja fötlun þar sem áhersla er lögð á samfélagslegar hindranir 

sem undiroka fatlað fólk og koma í veg fyrir að það njóti sömu möguleika og 

aðrir. Innan fötlunarfræða er litið á fötlun sem eðlilegan hlut mannlegs 

fjölbreytileika en ekki sem líffræðilegan galla eða afbrigðileika. Það hvernig 

fötlun er skilin og skilgreind skiptir miklu máli því ríkjandi skilningur stjórnar því 

hvernig komið er fram við fatlaða einstaklinga (Rannveig Traustadóttir, 2006).  

Hér að neðan verður gerð grein fyrir þremur ólíkum sjónarhornum sem hafa haft 

mikil áhrif á skilning fólks á fötlun.  

 

1.1.1 Læknisfræðilega sjónarhornið á fötlun 

 

Þau fræðistörf sem hafa beinst að fötluðu fólki hafa með nokkrum 

undantekningum einkennst af læknisfræðilegum skilningi, þar sem skerðing er 

talin vera galli einstaklings og persónulegur harmleikur (Rannveig Traustadóttir, 

2006). 

Einn af upphafsmönnum læknisfræðilega skilningsins á fötlun er bandaríski 

félagsfræðingurinn Talcott Parsons, en hann skilgreindi læknavísindin sem eitt af 

verkfærum samfélagsins til félagslegs taumhalds. Í skilgreiningu Parsons er 
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heilbrigði hið stöðuga og eðlilega ástand sem tengist færni og afköstum. 

Sjúkdómar aftur á móti sagði hann vera félagslega stöðu fólks þar sem röskun og 

óeðlilegt ástand veldur því að einstaklingur verður óvirkur og háður öðrum. 

Parsons lagði áherslu á tengsl einstaklingsins við félagslegt kerfi samfélagsins, til 

dæmis heilbrigðiskerfið, og hvernig þau kerfi eru notuð til taumhalds og 

varðveitingar á félagslegri reglu og jafnvægi (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Á 20. öld jókst áhersla læknisfræðilega sjónarhornsins á endurhæfingu með 

það að marki að laga eða bæta frammistöðu fatlaðra einstaklinga og gera þá hæfari 

til að standa undir félagslegum hlutverkum sínum og ábyrgð (Hughes, 2002). 

 Læknisfræðilega sjónarhornið var ríkjandi í vestrænum heimi seinni hluta 

20. aldar og ríkir enn víða sá skilningur að fatlaðir einstaklingar séu fórnarlömb 

og hefur litað viðhorf almennings sem og fagfólks í langan tíma. Innan þessa 

sjónarhorns er litið svo á að skerðingin sé uppspretta allra erfiðleika fatlaðra 

einstaklinga og áhersla því lögð á greiningu líkamlegra og andlegra skerðinga og 

hvernig veita skuldi meðhöndlun með meðferð, endurhæfingu og umönnun 

(Rannveig Traustadóttir, 2003 og 2006). 

Alþjóðlega heilbrigðisstofnunin (WHO) setti fram flokkunarkerfi um fötlun 

árið 1980 sem nefnist International Classification of impairments, disability and 

handicaps. Kerfið skiptist niður eftir þremur lykilhugtökum, skerðingu, fötlun og 

hömlun. Þar er skerðingin útskýrð sem missir eða óeðlileg líkamleg, sálræn og 

líffræðileg virkni. Fötlununni er lýst sem takmarkaðri getu eða skorti á hæfni til að 

framkvæma verk eins og til er ætlast af þeim sem teljast hafa eðlilega getu. Með 

hugtakinu hömlun er átt við þá erfiðleika sem skerðingin eða fötlunin veldur og 

takmarkar getu einstaklingsins til að uppfylla eðlileg hlutverk. Kerfið er í anda 

læknisfræðilegra skilgreininga þar sem kemur vel fram að fötlun og skerðing eru 

ekki það sama en skerðing er talin ein aðalorsök fötlunar. Kerfið býður þó upp á 

þann möguleika að félagslegir þættir geti haft áhrif (Rannveig Traustadóttir, 

2003). 

Í kjölfar kenninga Parsons komu fram fjölmargar rannsóknir sem vöktu 

athygli á áhrifum félagslegra, efnahagslegra og menningarlegra þátta í lífi fatlaðs 

fólks. Þær áttu þátt í gagnrýni á ofurvald læknisfræðilega sjónarhornsins. Þessar 

rannsóknir lögðu grunninn að þeim fræðilegu hugmyndum og gagnrýnni nálgun 

sem fötlunarfræðin einkennist af (Rannveig Traustadóttir, 2006). 
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 Kenningar hans hafa einnig verið gagnrýndar en þrátt fyrir það höfðu þær 

mikil áhrif á félagsfræðinga um allan heim og hefur áhugi félagsvísindamanna 

aukist á viðfangsefninu frá því að Parsons fór að skrifa um það. Þetta leiddi til 

þess að rannsakendur fóru að skoða félagsfræðilega greiningu á fötlun. Erving 

Goffman kom fram með eitt besta dæmið um félagsfræðilega greiningu í bók sinni 

Stigma. Í bókinni lýsir hann aðferðum samfélagsins við að flokka fólk og segir að 

þær byggist á félagslegum samskiptum. Hann talar jafnframt um að þeir séu 

stimplaðir sem frávik sem víkja frá hinu eðlilega og í þessum hópi er fólk með 

ýmsar skerðingar (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

 

1.1.2 Breska félagslega líkanið um fötlun 

 

Samtök baráttufólks með fötlun í Bretlandi markaði upphafið að breska félagslega 

líkaninu um fötlun. Fatlað fólk andæfði einhliða læknisfræðilegum skilningi á 

fötlun og gaf út yfirlýsingu árið 1976 um að það væri ekki skerðingin heldur 

samfélagið sem fatlaði fólk. Breska félagslega líkanið þróaðist út frá þessum 

hugmyndum sem byggja á að fötlunin stafi af félagslegum hindrunum í 

samfélaginu sem minnka möguleika fólks með skerðingar til ýmissa athafna. 

Þessar hindranir skapa félagslega einangrun og undirokun fólks með skerðingar 

og eru settar af meirihlutanum í samfélaginu. Hugmyndir líkansins hafa verið 

frelsandi fyrir fatlað fólk þar sem vandi þess er ólíkt læknisfræðilega 

sjónarhorninu ekki talinn stafa af skerðingu þeirra heldur af samfélaginu 

(Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Líkanið hefur verið þó nokkuð gagnrýnt og þá sérstaklega fyrir að taka ekki 

tillit til skerðinga eins og þroskahömlunar, geðrænna erfiðleika og heyrnaleysis og 

að horft sé framhjá skerðingunni og áhrifum hennar á daglegt líf fatlaðs fólks 

(Rannveig Traustadóttir, 2006). 

 

1.1.3 Norræna tengslasjónarhornið á fötlun 

 

Norræna tengslasjónarhornið nær yfir sameiginlegar hugmyndir um fötlun á 

Norðurlöndunum. Sjónarhornið leggur áherslu á að samfélagið verði að koma til 
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móts við þarfir fatlaðs fólks því ekki sé nóg að það aðlagist samfélaginu 

(Rannveig Traustadóttir, 2006; Shakespeare, 2006). 

Samkvæmt kenningum norska fræðimannsins Jan Tøssebro eru meginatriði 

norræna tengslasjónarhornsins þrjú. Fyrsta atriðið er misræmi sem myndast milli 

einstaklingsins og umhverfisins þegar umhverfið gerir kröfur sem einstaklingurinn 

ræður ekki við. Í öðru atriðinu er sagt að fötlun sé aðstæðubundin en með því er 

átt við að það fari eftir aðstæðum einstaklingsins hverju sinni hvort skerðingin 

leiði til fötlunar eða ekki. Þriðja atriðið segir að fötlun sé afstæð því það sé 

mismunandi á milli samfélaga og tíma hvort skerðing sé skilgreind sem fötlun eða 

ekki. Fötlun er því félagslega ákvörðuð (Rannveig Traustadóttir, 2006; 

Shakespeare, 2006).  

 

1.2 Ríkjandi orðræða 

 

Skilningur á fötlun á Íslandi er mjög tengdur hugmyndum um þjóðerni og jafnrétti 

allra. Samkvæmt lögmálum hugtaksins um eðlilegt líf ættu fötluðu fólki að standa 

til boða sömu möguleikar og kjör og ófötluðu fólki, til dæmis menntun, atvinna og 

lífsaðstæður (Kristín Björnsdóttir og Ingólfur Á. Jóhannesson, í prentun). 

Orðræða er hugtak sem byggist á hugmyndum, aðferðum og orðum sem eru 

sífellt endurtekin og myndast með meðvituðum og ómeðvituðum athöfnum og 

yrðingum sem eru vanalega ekki véfengdar. Orðræða nær bæði yfir töluð orð og 

skrifuð og það hvernig texti er skrifaður, hvar hann birtist og hvað er ekki skrifað 

getur einnig haft áhrif. Í orðræðunni koma fram ákveðin mynstur sem eru eins 

konar lögmál sem hafa bæði beinar og óbeinar reglur um hvað má segja. Þessar 

reglur verða almenningur og fræðimenn að virða ef þeir vilja að það sé hlustað á 

þá og þess vegna má segja að valdið sé bæði beint og óbeint í orðræðunni 

(Ingólfur Á. Jóhannessson, 2006). 

 Hanna Björg Sigurjónsdótir lýsir ríkjandi orðræðu um fatlað fólk í rannsókn 

sinni, Fatlaðir foreldrar, sjálfsmyndir, fjölskyldulíf og samfélagsleg staða. Hún 

talar um að almenn orðræða sýni hvernig fólk hugsi um fatlaða einstaklinga og að 

fötlun og orðræðan geti bæði verið jákvæð og neikvæð. Sú trú hefur verið ríkjandi 

að fatlaðir einstaklingar geti ekki tekið ákvarðanir sjálfir, framkvæmt eða hugsað 

því litið er á þá sem hjálparlausa. Staðalmynd eins og þessi hefur haft skaðleg 



11 

áhrif á félagslega stöðu fatlaðra einstaklinga, rétt þeirra og skyldur. Önnur 

staðalmynd sem er ríkjandi er sú að fatlaðir einstaklingar séu byrði fyrir 

fjölskyldur sínar og samfélagið. Jafnframt talar Hanna um að fötluðum 

einstaklingum hafi verið meinaður aðgangur að fullri þátttöku í samfélaginu í 

gegnum tíðina. „Þessi útilokun er afleiðing félagslegra hindrana eins og neikvæðra 

viðhorfa og fordóma sem endurspeglast bæði í samfélagslegu fyrirkomulagi og 

menningarlegri orðræðu“ (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2008, bls 413).  

 Ríkjandi skilningur á fötlun stjórnar því hvernig brugðist er við fötluðum 

einstaklingum. Þegar fötlun er skilin sem galli er eðlileg viðbrögð að reyna að 

„gera við” fatlaðan einstakling. Þá er reynt að laga einstaklinginn með kennslu, 

þjálfun, meðferð eða endurhæfingu. Aftur á móti, ef fötlun er útskýrð sem 

afleiðing félagslegra hindrana, þá liggur beinast við að fjarlægja þessar hindranir 

og þess vegna eiga kraftar okkar að fara í það (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

 Neikvæð viðhorf í garð fatlaðra einstaklinga eru enn til staðar. Þessi viðhorf 

koma fram í hegðun eins og félagslegri höfnun og er viðhaldið með félagslegri 

fjarlægð gagnvart fötluðum einstaklingum. Íþróttamenn með fötlun mótmæla 

staðalímyndum um fatlað fólk með þátttöku sinni í íþróttum en þeir tilheyra þeim 

hópi fatlaðra sem ætti að vera ólíklegastur til að verða fórnarlömb neikvæðra 

viðhorfa (White, Jackson og Gordon, 2006). 

 

1.3 Hugtakið um eðlilegt líf (Normalization) 

 

Árið 1969 kom Svíinn Nirje fram með kenninguna um eðlilegt líf (Normalization) 

sem hann byggði á almennu skipulagi mannréttinda. Með hugtakinu lagði hann 

áherslu á að markmiðið væri ekki að breyta fötluðum einstaklingum í „venjulegt 

fólk“, heldur að umhverfið þyrfti að miðast við þarfir þeirra þannig að þeir geti 

lifað sem eðlilegustu lífi þrátt fyrir fötlunina. Nirje lagði jafnframt áherslu á að 

réttur einstaklinga til að vera fatlaðir væri viðurkenndur, þeir fái sömu möguleika 

til þátttöku í samfélaginu og séu virtir sem sjálfstæðir einstaklingar eins og aðrir 

(Neufeldt, 2001, Margrét Margeirsdóttir, 2004). 

Þýskættaði fræðimaðurinn Wolfensberger þróaði kenninguna eðlilegt líf 

áfram út frá möguleikanum að bregðast við erfiðleikum fólks með verulega og 

augljóslega fötlun (Neufeldt, 2001). Hann áleit að fötlun fæli í sér frávik sem 
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myndi valda stimplun og höfnun í samfélaginu. Við þetta bíður sjálfstraust þeirra 

og sjálfsmynd hnekki svo að þeir hafi ekki félagsleg hlutverk sem njóti virðingar 

(Wolfensberger, 1985). 

Wolfensberger segir tilhneigingu til að líta á fatlaða einstaklinga sem 

afbrigðilega þar sem þeir skera sig úr fjöldanum. Fáfræði og vanþekking hafa 

orðið til þess að fötluðu fólki væri þrýst í vanmetin hlutverk en í gegnum aldirnar 

hafi verið litið á fatlaða einstaklinga sem ekki að fullu mennska, ógnandi, 

fáránlega, aumkunarverða, sakleysingja, byrði á samfélaginu, eilíf börn og sjúka 

(Wolfensberger, 1998). 

Til að koma vanmetnu fólki út úr þessum hlutverkum lagði Wolfensberger 

mikla áherslu á gildi félagslegrar þátttöku í samfélagslega mikilsmetnum 

hlutverkum til að vinna gegn neikvæðum viðhorfum og stimplunum. Þessar leiðir 

draga fram jákvæðar hliðar og þroska hæfileika hjá fötluðum einstaklingum sem 

veita þeim tækifæri til menntunar, aukins félagslegs og andlegs þroska 

(Wolfensberger, 1985, Margrét Margeirsdóttir, 2004). 

  

1.4 Íþróttir fatlaðra 

 

Íþróttir eru þýðingarmikill hluti af samfélaginu og hafa í gegnum tíðina verið 

einangraður klúbbur fyrir hvíta, mið- og efristéttar og gagnkynhneigða karlmenn. 

Konur og minnihlutarhópar hafa ýmist verið útilokaðir frá eða fengið 

takmarkaðan aðgang að íþróttum. Þar sem fatlaðir einstaklingar hafa yfirleitt verið 

álitnir líkamlega og andlega lakari en ófatlaðir þá er algengt að þeir séu ekki taldir 

hafa þörf fyrir keppni í íþróttum utan endurhæfingar eða meðferðar (DePauw og 

Gavron, 1995). 

Íþróttir fatlaðra einstaklinga hafa ekki verið álitnar alvöru íþróttir og því 

ekki fengið verðskuldaða virðingu og viðurkenningu almennings. Það hefur verið 

álitið eðlilegt að íþróttaatburðir og keppnir fatlaðra og ófatlaðra íþróttamanna séu 

aðskildar og eru íþróttakeppnir fyrir fatlaða einstaklinga álitnar síðri en ófatlaðra. 

Sameiginleg þátttaka á íþróttaviðburðum er þó smám saman að aukast en þegar 

kemur að sameiginlegum íþróttaæfingum er enn frekar langt í land. Þeir fatlaðir 

einstaklingar sem keppa eða geta keppt með ófötluðum einstaklingum eru taldir 

vera undantekning frekar en regla (DePauw og Gavron, 1995). 
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Viðhorfin um íþróttir fatlaðra fóru að breytast um 1970 og hefur þróunin 

verið jákvæð síðan en afar hæg enda tengd viðhorfum samfélagsins um íþróttir og 

fötlun. Algengur skilningur er sá að fatlaðir einstaklingar séu veikbyggðir og þess 

vegna ekki líkamlega hæfir. Sá skilningur útilokaði fatlaða einstaklinga frá 

samfélaginu og íþróttum. Rökin voru að íþróttir gætu ekki innihaldið þá sem væru 

veikburða eða líkamlega fatlaðir. Með breyttu viðhorfi í samfélaginu eru 

íþróttamenn með fötlun farnir að öðlast meiri viðurkenningu almennings (DePauw 

og Gavron, 1995).  

Íþróttir hafa þróast mikið frá seinni hluta 19. aldar fram til dagsins í dag og 

þá sérstaklega íþróttir fatlaðra. Fatlaðir einstaklingar hafa verið samþykktir í heimi 

íþróttanna þó með vissum takmörkununm og þar hefur upphaf að keppni á 

Ólympíumóti fatlaðra mikið að segja. Íþróttaviðburðir eru enn aðskildir milli 

fatlaðra og ófatlaðra íþróttamanna en það er von fatlaðra einstaklinga að þeir fái 

tækifæri til að keppa við ófatlaða á alþjóðlegum mótum í framtíðinni (DePauw og 

Gavron, 1995). 

  

1.5 Ólympíumót fatlaðra 

 

Upphaf Ólympíumóts fatlaðra má rekja aftur til ársins 1948 þegar fámennur 

fundur fór fram um íþróttir fyrir fatlaða. Aðallega var þá verið að horfa til 

hermanna úr seinni heimstyrjöldinni sem komu fatlaðir heim eftir stríðsátök. 

Frumkvöðull að íþróttum fyrir fatlaða einstaklinga var enski taugaskurðlæknirinn 

Sir Ludwig Guttmann. Guttmann trúði því að íþróttir væru leið sem gæti hjálpað 

fötluðu fólki að lifa heilsusamlegra og hamingjusamara lífi og að öðlast 

sjálfstraust, sjálfsálit og auka sjálfstæði sitt. Út frá þessu mótaði hann hugmyndina 

um íþróttahátíð fyrir fatlað fólk og skipulagði fyrstu leikana fyrir mænuskaðaða í 

Englandi árið 1948, samtímis Ólympíuleikunum (Gold, 2007, Íþróttasamband 

fatlaðra, e.d.). 

 Á fyrstu leikunum, 1948, kepptu 16 breskir keppendur í bogfimi og voru 

leikarnir haldnir árlega eftir þetta. Á leikunum 1952 var í fyrsta sinn annað land 

með en þá kepptu Hollendingar við Breta. Út frá þessum leikum hefur 

Ólympíumót fatlaðra þróast og frá árinu 1960 hefur Ólympíumótið verið haldið á 

fjögurra ára fresti (Gold, 2007, International Paralympic Committee, e.d.). 
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Á fyrsta Ólympíumótinu, 1960, tóku 400 keppendur þátt frá 23 löndum í 

flokki mænuskaðaðra. Á næsta móti, 1964, voru fleiri íþróttagreinar teknar inn og 

árið 1972 tóku blindir og sjónskertir íþróttamenn þátt til að sjá hvort grundvöllur 

væri fyrir þátttöku fólks með aðrar fatlanir á mótinu. Upp frá þessu jókst umfang 

mótsins, og fleiri íþróttamenn með ólíkar fatlanir komu inn og í dag er keppt í sex 

yfirflokkum. Á síðasta Ólympíumóti í Peking 2008, voru keppendur frá 147 

löndum (Íþróttasamband fatlaðra, e.d., International Paralympic Committee, 

2008). 

Árið 1982 var stofnuð nefnd, ICC (International Coordinating Committee) 

sem hafði það hlutverk að sjá um röðun fólks í flokka til þess að allir gætu keppt á 

jafnréttis grundvelli. Þessari nefnd var svo breytt í IPC (International Paralympic 

Committee) árið 1989 (Íþróttasamband fatlaðra, e.d.). IPC sér um Ólympíumót 

fatlaðra og er skuldbundin til þess að gera keppendum á því móti kleift að ná sem 

bestum árangri og að sjá til þess að sem flestir fatlaðir einstaklingar geti stundað 

íþróttir. Markmið IPC er að efla gildi Ólympíumóts fatlaðra sem eru hugrekki, 

einbeiting, hvatning og jafnrétti (International Paralympic Committee, e.d.). 

Ólympíumót fatlaðra byggist á íþróttalegri viðleitni, getu og glæsilegum 

afrekum. Á seinni hluta 20. aldar hefur mótið átt ríkan þátt í að breyta viðhorfi 

almennings gagnvart fötlun, með því að leggja áherslu á afrekin en ekki fötlunina. 

Til að geta keppt á mótinu þurfa þátttakendur að hafa staðist ströng alþjóðleg 

lágmörk og þess vegna keppa aðeins bestu íþróttamennirnir í heiminum á 

Ólympíumótinu. Þeir sem keppa á Ólympíumótinu öðlast virðingu sem 

íþróttamenn á eigin forsendum og ögra þar með ríkjandi hugmyndum og 

staðalímyndunum um fötlun (Gold, 2007, Íþróttasamband fatlaðra, e.d.).  

Ísland tók fyst þátt í Ólympíumóti fatlaðra árið 1980 þegar 12 íslenskir 

keppendur fóru til Hollands og hefur Ísland sent keppendur alla tíð síðan. Íslensku 

keppendurnir hafa verið sigursælir á mótunum og hafa meðal annars unnið til um 

60 verðlauna (Íþróttasamband fatlaðra, e.d.). 

Í dag eru sömu mannvirki og keppnisvellir notaðir og á Ólympíuleikum 

ófatlaðra. Þetta kom hins vegar ekki til fyrr en á Ólympíumótinu 1988 en þá fyrst 

fengu íþróttamenn með fötlun að nota sömu aðstöðu og á Ólympíuleikunum. 

Þrettán árum síðar eða árið 2001 var ákveðið að staðsetning Ólympíumóts fatlaðra 

yrði sú sama og Ólympíuleikanna og færi fram stuttu eftir lok Ólympíuleikanna 



15 

(Gold, 2007, Íþróttasamband fatlaðra, e.d., International Paralympic Committee, 

e.d.). 

Kristín Björnsdóttir (2006) talar í grein sinni, Öll í sama liði, um 

aðgreiningu fatlaðra og ófatlaðra íþróttamanna. Ólympíuhreyfingu fatlaðra var 

gert að bera ekki nafnið Olympic eða Ólympíuleikar heldur Paralympics sem 

útleggst sem Ólympíumót fatlaðra. Alþjóðlega Ólympíusambandið lét ekki þar við 

sitja, heldur neyddi Ólympíuhreyfingu fatlaðra árið 1991 til þess að breyta fána 

sínum. Á fánanum voru fimm dropar en það þótti of líkt fána Ólumpíuleikanna 

sem samanstendur af fimm hringjum sem tákna sameiningu heimsálfanna sem 

taka þátt. Í dag er fáni Ólympíumóts fatlaðra með einungis þremur dropum og 

standa þeir fyrir huga, anda og líkama. Slagorð Ólympíuleikanna er hins vegar 

hraðar, hærra og sterkar og lýsir hreyfingu meðan slagorð Ólympíumóts fatlaðra 

lýsir kyrrstöðu. Það hefur því verið lögð mikil áhersla á að aðgreina þessar tvær 

keppnir (Kristín Björnsdóttir, 2006).  

Sú trú að afrek fatlaðra og ófatlaðra íþróttamanna séu ekki sambærileg eiga 

alls ekki alltaf við rök að styðjast eins og sjá má af eftirfarandi dæmum;  

 

 Það var keppandi að nafni Troy Sachs sem keppti fyrir Ástralíu í 

hjólastólakörfubolta á Ólympíumóti fatlaðra árið 1996 í Atlanta. Í þeim leik setti 

hann met og skoraði 42 stig í úrslitaleiknum sem er met bæði á Ólympíumótum og 

Ólympíuleikum.  

 Annað dæmi af mörgum er um Tricia Zorn, sem er blind sundkona úr 

bandaríska keppnisliðinu. Hún var einungis einum og einum hundraðasta úr 

sekúndu frá því að ná þeim lágmörkum sem þurfti til að komast á Ólympíuleikana 

árið 1992 í Barcelona.  

 

Þessi dæmi sýna að ekki er endilega mikill munur á frammistöðu fatlaðra og 

ófatlaðra keppenda og því hægt að segja að íþróttafólk með fötlun sé alvöru 

íþróttafólk (Íþróttasamband fatlaðra, e.d.). 

 

1.6 Fjölmiðlar og íþróttir fatlaðra 
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Rannsóknir sýna að þrátt fyrir að umfang íþrótta fatlaðra hafi aukist á síðustu 

áratugum hefur umfjöllun um frammistöðu þeirra ekki aukist að sama skapi 

(Hardin, M og Hardin, B, 2004). 

Fjölmiðlar hafa mikil áhrif á viðhorf og væntingar fólks um hvað séu alvöru 

íþróttir og um hvað þær eigi að vera. Fræðimaðurinn Wickman hefur bent á að 

þegar fjölmiðlar greini frá frammistöðu íþróttamanna með fötlun sé algengt að 

fréttamenn einblíni á fötlunina og þeim óvenjulegu hindrunum sem 

íþróttamaðurinn þarf að sigrast á. Fréttamenn gera greinarmun á afrekum fatlaðra 

og ófatlaðra íþróttamanna. Þeir gera minna úr hugsanlegum árangri íþróttamanna 

með fötlun og gefa til kynna að þeir séu þakklátir fyrir það eitt að komast á 

Ólympíumót fatlaðra. Svona umfjöllun styrkir þá ímynd að Ólympíumót fatlaðra 

sé ekki „alvöru“ íþróttaviðburður og þátttakendur á mótinu ekki „alvöru“ 

íþróttamenn (Wickman, 2008). 

Með umfjöllun sem þessari og með lítilli og ómerkilegri umfjöllun af 

íþróttamönnum með fötlun og afrekum þeirra ýta fjölmiðlar undir neikvæðar 

staðalímyndir um fatlaða einstaklinga. Íþróttamenn með fötlun eru oft sýndir sem 

kynlausir og óskemmtilegir en sjaldan sem fyrirmyndir í fjölmiðlum. Þegar þeir fá 

athygli í fjölmiðlum eru þeir yfirleitt sýndir sem annars flokks íþróttamenn eða 

ofurhetjur sem hafa yfirstígið fötlun sína. Íþróttamenn með fötlun eru oft bornir 

saman við ófatlaða íþróttamenn en þegar fjölmiðlar bera þá saman er niðurstaðan 

yfirleitt ófötluðum íþróttamönnum í hag (Wickman, 2008). 

Ríkjandi skilningur um að íþróttir fatlaðra og ófatlaðra séu ekki 

sambærilegar getur valdið því að íþróttamenn með fötlun telji sér trú um að þeirra 

íþróttir séu ómerkilegri en íþróttir ófatlaðra (Wickman, 2008). Rannsóknir hafa þó 

sýnt fram á að þátttaka í íþróttum sýni að fatlaðir einstaklingar séu bæði færari og 

líkari ófötluðum jafningjum en staðalímyndir áætla (Hardin, M. og Hardin, B, 

2004). 

 

 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Í 

næsta kafla verður fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar.  
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2. Framkvæmd rannsóknar 

 

Hér að neðan verður fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar og undirbúning auk 

þess sem gerð verður grein fyrir vali á þátttakendum, gagnasöfnun, skráningu og 

úrvinnslu gagna. 

 

2.1 Val á viðfangsefni 

 

Áhugi okkar hefur lengi beinst að íþróttum en áhugi okkar á málefnum fatlaðra 

kviknaði þegar við tókum námskeiðið Fötlun, menning og samtími í 

Félagsvísindadeild Háskóla Íslands. Þegar við byrjuðum að velta fyrir okkur hvert 

viðfangsefni BA ritgerðar okkar yrði, voru Ólympíuleikar og Ólympíumót fatlaðra 

nýafstaðin. Misræmi í fréttaumfjöllun um þessa tvenna leika vakti athygli okkar 

og löngun til að kynna okkur þetta efni nánar. Í framhaldi af því ákváðum við að 

framkvæma litla eigindlega rannsókn byggða á viðtölum við afreksíþróttamenn 

með fötlun. 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða upplifun og reynslu 

afreksíþróttamanna með fötlun af Ólympíumóti fatlaðra og umfjöllun fjölmiðla á 

íþróttum fatlaðra og ófatlaðra.  

 

2.2. Rannsóknaraðferðir 

 

Í rannsókninni var stuðst við eigindlegar rannsóknaraðferðir en þær ganga út á að 

rannsakendur leggi sig fram um að skilja og lýsa hvernig þátttakendur upplifa líf 

sitt og aðstæður en eru ekki að spá fyrir um eða leita tengsla (Esterberg, 2002).  

Rannsóknaraðferðirnar byggja á hugmyndum fyrirbærafræði og félagslegrar 

mótunarhyggju, þar sem áhersla er lögð á að veruleikinn sé skapaður og 

endurskapaður í félagslegum samskiptum. Eigindlegar aðferðir henta vel þegar 

markmiðið er að reyna að skilja ákveðnar aðstæður einstaklinga og hvaða 

merkingu og skilning þeir leggi í hlutina. Þessari þekkingu er til dæmis reynt að 

ná fram með opnum viðtölum. Því er mikilvægt að rannsakandinn leggi til hliðar 
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eigin viðhorf og hugmyndir á viðfangsefninu á meðan rannsóknin fer fram, þar 

sem hann er sjálfur aðal rannsóknartækið. Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru 

heildrænar og sveigjanlegar og leitast við að skilja félagslegan veruleika eins og 

viðmælendur þeirra upplifa hann (Esterberg, 2002). 

Rannsakendum eigindlegra rannsókna er umhugað um þá merkingu sem 

fólk leggur í líf sitt og hvernig það hugsar og hegðar sér í sínu daglega lífi. Þeir 

reyna að setja sig í spor annarra til að skilja hvernig fólkið sér hlutina. Jafnframt 

nota þeir aðleiðslu við vinnu rannsóknarinnar með því að þróa hugtök, innsýn og 

skilning í mynstrin í gögnum sínum (Taylor og Bogdan, 1998).  

Ein aðferð til þess að afla gagna í eigindlegum aðferðum er með opnum 

viðtölum. Opin viðtöl eru einstaklingsviðtöl þar sem rannsakandi hefur ekki 

niðurnjörvaðar spurningar heldur fær hann viðmælendur til að segja frá því sem 

skiptir þá mestu máli innan ramma viðfangsefnisins. Rannsakandi útbýr 

viðtalsramma sem felur í sér þau atriði sem rannsakandi hefur áhuga á að fá 

upplýsingar um og spyr út frá. Í lok viðtals er viðtalsramminn oft skoðaður til að 

sjá hvort öll atriðin hafi komið fram (Esterberg, 2002). 

Niðurstöður rannsóknarinnar spretta upp úr gögnunum sem unnið er úr. 

Þegar ákveðið er að notast við eigindlegar aðferðir er verið að leita eftir dýpri 

skilningi og upplifunum viðmælenda. Þess vegna er ekki notast við spurningalista, 

líkt og gert er í megindlegum rannsóknaraðferðum. Heldur reynir rannsakandinn 

eftir bestu getu að lýsa veruleika annarra eins og þeir sjálfir upplifa hann 

(Esterberg, 2002). 

Við ákváðum að gera eigindlega rannsókn því markmið okkar var að reyna 

að kynnast og skilja betur aðstæður þátttakenda og hvaða merkingu og skilning 

þeir sjálfir leggja í hlutina.  

 

2.3 Þátttakendur  

 

Þátttakendur í þessari rannsókn eiga það sameiginlegt að vera afreksíþróttamenn 

með fötlun. Við val á þátttakendum var lögð áhersla á að rannsóknin næði bæði til 

karla og kvenna, en hvorki var gerð krafa um ákveðna fötlun né íþróttagrein. 

Þátttakendurnir eru sex talsins, á aldrinum tvítugut til fertugs, hafa náð 

lágmörkum fyrir keppni á Ólympíumóti fatlaðra og allir að einum þátttakanda 
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undanskildum hafa reynslu af mótinu sjálfu. Við val á viðmælendum var leitað til 

Íþróttasambands Fatlaðra (sem hér eftir verðrur kallað ÍF), kennara og einnig voru 

notuð frændtengsl vina. Starfsmaður ÍF tók vel í beiðni okkar og gaf okkur lista 

yfir afreksíþróttamenn með fötlun sem við gætum talað við. Á listanum voru bæði 

eldri keppendur sem lokið höfðu keppnisferli sínum sem og yngri keppendur sem 

voru að stíga sín fyrstu skref í hinum ýmsu íþróttagreinum. Af þessum lista koma 

tveir viðmælendur okkar. Kennarar okkar í námskeiðinu Inngangur að 

eigindlegum rannsóknaraðferðum voru okkur mjög hjálplegir og bentu okkur á 

tvo viðmælendur sem við ræddum við. Síðasta viðmælandann fengum við í 

gegnum vin en viðmælandinn er frændi hans. Við höfðum samband við 

þátttakendur í gegnum tölvupóst og farsíma og báðum þá að taka þátt í 

rannsókninni og tóku þeir undantekningarlaust vel í beiðni okkar. Aðgengi að 

þátttakendunum var mjög gott og gekk greiðlega að komast í samband við þá. Þeir 

voru opnir, ófeimnir og tóku virkan þátt í viðtölunum. Það sem einkenndi tengsl 

okkar við þátttakendur var gott andrúmsloft sem skapaðist og góð tengsl á meðan 

rannsókninni stóð.   

Við munum nú kynna hvern og einn þátttakanda stuttlega. Til að halda 

trúnaði við þátttakendur og reyna að koma í veg fyrir að þeir þekkist hefur þeim 

öllum verið gefið gervinafn og lýsingum á aðstæðum þeirra verið breytt. 

Guðni Jóhannsson hefur æft í nokkur ár með íþróttafélagi á 

höfuðborgarsvæðinu og hefur reynslu af keppni á Ólympíumóti fatlaðra. 

 Tryggvi Ólafsson hefur reynslu af keppni á Ólympíumóti fatlaðra. Hann 

hefur bæði æft með íþróttafélagi á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. 

 Halldór Óskarsson hefur reynslu af keppni á Ólympíumóti fatlaðra og 

hefur stundað æfingar með íþróttafélagi á höfuðborgarsvæðinu. Halldór og 

Tryggvi eiga það sameiginlegt að hafa æft með ófötluðum á meðan Guðni hefur 

eingöngu æft með íþróttamönnum með fötlun. 

Þóra Birgisdóttir hefur reynslu af stórkeppnum og Ólympíumóti fatlaðra. 

Hún hefur æft með íþróttamönnum með fötlun og hefur reynslu af æfingum með 

ófötluðum íþróttamönnum  með íþróttafélagi á höfuðborgarsvæðinu. 

Gunnhildur Ásgeirsdóttir hefur æft í nokkur ár með íþróttafélagi á 

höfuðborgarsvæðinu. Hún hefur reynslu af keppni á stórmótum erlendis.  
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Hannes Þór Jónsson hefur keppt á stórmótum og Ólympíumóti fatlaðra. 

Hann hefur æft með íþróttafélagi á landsbyggðinni og á höfuðborgarsvæðinu og 

bæði með ófötluðum íþróttamönnum og íþróttamönnum með fötlun. 

 

2.4 Gagnasöfnun og greining 

 

Rannsóknin var unnin veturinn 2008 til 2009. Gögnin voru fengin með opnum 

einstaklingsviðtölum við sex afreksíþróttamenn með fötlun. Viðtölin fóru fram á 

mismunandi stöðum, vinnustað þeirra, heimahúsi og á kaffihúsi. Viðtölin voru öll 

í svipaðri lengd eða um 40-60 mínútur. Hvert viðtal var tekið upp á stafrænt 

upptökutæki með leyfi viðmælanda og síðan afritað orð frá orði í tölvuforritinu 

Express Scribe. Samtals eru afrituð viðtöl um 180 blaðsíður. Við afritun viðtala 

fór fram fyrsta greining gagna þar sem við skrifuðum hjá okkur í athugasemdir 

það sem okkur þótti markverðast. Við marglásum gögnin til að draga fram megin 

þemu þeirra. Það var fyrst gert með opinni kóðun gagnanna sem felur í sér að 

farið var yfir öll gögnin og fundin þemu í þeim. Að henni lokinni tók við markviss 

kóðun sem felur í sér að finna allt sem tengist hverju þema. Þessi þemu snúa að 

því að vera afreksíþróttamaður með fötlun, umfjöllun fjölmiðla um íþróttir 

fatlaðra og Ólympíumót fatlaðra. Eftir að þessi þrjú þemu höfðu verið valin var 

farið aftur yfir gögnin á kerfisbundinn hátt og fundið allt sem tengdist þemunum. Í 

framhaldinu voru skoðaðir möguleikar á uppbyggingu ritgerðarinnar út frá 

gögnunum.  

 

 

Í þessum kafla höfum við gert grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar og 

þátttakendum. Kaflarnir sem hér fara á eftir byggja á greiningu gagnanna. Í næsta 

kafla verður fjallað um æfingar, aðstöðu og aðbúnað afreksíþróttamanna með 

fötlun.  
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3. Æfingar, aðstaða og aðbúnaður 

 

Til að ná árangri í íþróttum þurfa íþróttamenn með fötlun líkt og aðrir íþróttamenn 

að hafa elju, hæfileika og vilja til að helga sig íþróttinni og ná langt í sinni 

íþróttagrein en einnig þurfa þeir þjálfara og styrki eða fjárveitingar. Í þessum kafla 

verður fjallað um reynslu þátttakenda af æfingum, aðstöðu og aðbúnaði.  

 

3.1 Aðstaða 

 

Þátttakendur sem allir æfa eða hafa æft á höfuðborgarsvæðinu eru sammála um að 

aðstaðan hafi batnað til muna síðustu ár með tilkomu lengri sundlauga, 

innisundlauga, yfirbyggðra knattspyrnuvalla með hlaupabraut í kringum og 

frjálsíþróttaaðstöðu innanhús í Laugardalnum. Þessi nýja bætta aðstaða skiptir 

þátttakendur miklu máli því hún hefur orðið til þess að allar æfingar fara nú fram á 

sama stað og ekki þarf lengur að flakka á milli mismunandi æfingarstaða. Guðni 

sækir æfingar í Laugardalinn því ekki er boðið upp á æfingar fyrir íþróttamenn 

með fötlun hjá íþróttafélaginu í hans hverfi og Tryggvi flutti í bæinn til að hafa 

betri aðstöðu til æfinga. Það eina sem sumir þátttakendur höfðu út á nýju 

aðstöðuna að setja var að bæta mætti búningsklefana.  

 Tryggvi sem naut ekki þeirrar aðstöðu sem nú er komin sagðist gjarnan hafa 

viljað að svo hefði verið. Hann lagði því áherslu á að hér á landi hafi íþróttamenn 

með fötlun alltaf fengið að njóta þeirrar aðstöðu sem til væri og aðstaðan væri 

orðin „rosalega góð“ hvort heldur sem um íþróttamenn með fötlun eða ófatlaða 

íþróttamenn væri að ræða. Halldór segist ekki hafa yfir neinu að kvarta sem 

íþróttamaður með fötlun en sem íþróttamaður hafi hann alltaf yfir einhverju að 

kvarta. Hluti af góðri aðstöðu er að gefa íþróttamönnum færi á að bæta sig til jafns 

á við erlenda íþróttamenn. Í því sambandi nefnir Halldór straumlíkan fyrir 

sundmenn þar sem hver hreyfing þeirra er greind niður til að sjá hvar hægt er að 

bæta hreyfinguna og innihvelfingu fyrir hlaupara þar sem tækni þeirra er skoðuð 

og séð hvað er hægt að bæta.  
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3.2 Æfingar 

 

Guðni og Gunnhildur æfa með íþróttamönnum með fötlun á meðan hin hafa æft 

bæði með íþróttamönnum með fötlun og ófötluðum íþróttamönnum. Halldór 

byrjaði að æfa með íþróttamönnum með fötlun en flutti sig svo yfir til ófatlaðra 

íþróttamanna því hann áleit það hjálpa sér mun meira. Tryggvi hefur alltaf æft 

með ófötluðum íþróttamönnum og segir það nauðsynlegt ætli íþróttamaður sér að 

ná langt. Hann sagði: 

 

Íþróttamaðurinn verður að hafa einhvern betri til að elta og þegar hann 

hefur náð honum þá velur hann næsta til að elta og svo koll af kolli. 

 

Tryggvi sagðist til dæmis hafa valið þann besta á Íslandi og ekki hætt fyrr en hann 

hafði unnið hann. Honum fannst hann stöðugt þurfa að sýna fram á að hann væri 

ekkert síðri en ófötluðu íþróttamennirnir. Halldór sagði þó að það hefðu ekki allir 

íþróttamenn með fötlun hæfileikana og hraðan til að æfa með ófötluðum 

íþróttamönnum. En þeir sem hefðu það ættu hiklaust að æfa með ófötluðum 

íþróttamönnum.  

 Þóra sem æfir sund sagði æfingar vera mismunandi og þegar nálgaðist mót 

væru æfingarnar allt að helmingi erfiðari. Þá æfði hún 7-8 sinnum í viku og vekti 

það undrun meðal fólks. Algengt var að hún fengi spurningar á borð við, „getur þú 

æft svona mikið? Ertu ekki alveg búin á því?” Þetta fór mikið í taugarnar á henni 

og hún sagði: 

 

Þegar fólk segir við mig æi hún er svo dugleg. Já, það er orðalag sem 

ég þoli bara alls ekki. Þú veist dugleg. Ekki þú veist rosalega 

kraftmikil og góð sundkona heldur að hún sé bara svo dugleg. Það er 

frekar pirrandi. Sérstaklega þegar maður er að æfa eins og 

brjálaðingur. Og svo þegar maður fær spurninguna, ertu ekki bara að 

synda 2svar 3svar í viku? Nei, ég syndi jafn mikið og Örn Arnarson, 

allt að 10 sinnum í viku. 
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Allir þátttakendur töluðu um auknar æfingar fyrir mót og Halldór sagðist hafa æft 

um 10-12 sinnum í viku, á morgnana og aftur á kvöldin, þegar mest var. Hannes 

sagði að hann hefði prófað mismunandi aðferðir við æfingar, eins og að æfa 

rosalega mikið og hvíla svo þegar það nálgast mót. Honum fannst þetta ekki vera 

að virka og segir að sér finnist best að æfa jafnt og þétt fram að móti. Þegar styttist 

í mót dró hann aðeins úr æfingum með minni úthalds- og þrekæfingar og hafði 

æfingarnar aðeins léttari.  

Guðni segir að undirbúningur fyrir stórmót hjá sér hafi gengið vel fyrir sig, 

honum fylgi mjög miklar æfingar en honum finnst það persónulega mjög 

skemmtilegt því þá sér hann best bætinguna hjá sér.  

 

3.3 Þjálfarar 

 

Til að ná sem bestum árangri í íþróttum þurfa þjálfarar að vera góðir. Gunnhildur 

sagði þjálfaramálin hér á landi „rosalega góð“ og að hennar þjálfarar væru alveg 

„toppfólk“ sem væru búnir að vera lengi að þjálfa og hefðu mikla menntun. Þóra 

sagði þjálfarana vera „algjöra snillinga“. Hún hafði haft sama þjálfarann í nokkur 

ár og sagði hann vera búinn að læra vel inn á sig, því auðvitað henti ekki sama 

æfingin fyrir alla. Hún segir að þjálfarar verði að læra hvaða æfing sé best fyrir 

hvern og einn til að hann nái sem bestum árangri. Þegar Tryggvi byrjaði að æfa 

með ófötluðum, þurftu nýir þjálfarar hans að hugsa æfingarnar upp á nýtt með 

tilliti til fötlunar hans. Tryggvi telur að það hafi ekki verið síður gefandi fyrir 

þjálfarana að fá hann en fyrir hann að fá þá. Hann vonast til þess að íþróttamenn 

hvort sem þeir eru með fötlun eða ófatlaðir haldi áfram að fá bestu mögulegu 

þjálfun á Íslandi. 

 

3.4 Styrkir og fjárveitingar 

 

Reynsla þátttakenda hvað varðar styrki var mjög misjöfn. Þeir sem eldri voru 

höfðu fengið fáa styrki og ekkert samanborið við það sem ófatlaðir voru að fá. Á 

meðan þau sem hafa keppt í styttri tíma voru að fá „fína styrki“ og sögðust ekki 
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hafa yfir miklu að kvarta. Þátttakendur voru þó sammála um að styrkirnir væru 

orðnir mun betri en verið hefði sem sæist vel á því að íþróttamenn með fötlun gæti 

núna sótt um styrki í afrekssjóð Íþróttasambands Íslands (sem hér eftir verður 

kallað ÍSÍ) auk þess sem þau fá styrki frá fyrirækjum. Gunnhildur var til dæmis 

með styrk úr afreksmannasjóði ÍSÍ (A-styrk) og  afrekssjóði kvenna sem Glitnir 

veitti. Guðni og Hannes höfðu einnig fengið styrk frá ÍSÍ en Hannes sagði að þrátt 

fyrir þetta sætu íþróttamenn með fötlun og ófatlaðir íþróttamenn ekki enn við 

sama borð þegar kæmi að styrkjum og fannst það vera „óþólandi“. 

Tryggvi og Halldór fengu á sínum tíma einhverja smávegis styrki en ekkert 

samanborið við það sem ófatlaðir íþróttamenn voru að fá. Þessir styrkir voru frá 

ÍF og voru mest fatastyrkir en allir þátttakendur eru sammála um að þeir hafi 

fengið góða fatastyrki og alltaf fengið þau æfingaföt og keppnisföt sem þau 

þurftu. Tryggvi og Halldór fengu ekki styrk úr afreksmannasjóð ÍSÍ en börðust 

hart fyrir því árum saman sem skilaði sér loksins árið 2004. Tryggvi sagði þetta 

um baráttuna:  

 

Tveir fatlaðir fengu A-styrk eftir áralanga baráttu um að við yrðum 

metin að sömu verðleikum og ófatlaðir íþróttamenn. 

 

Þóra líkt og Tryggvi og Halldór fékk einhverja smá styrki til að byrja með en 

síðustu keppnisárin sín fékk hún A-styrk frá ÍSÍ. Hún taldi að fatlaðir væru enn 

annars flokks hvað þetta varðar, „við fáum ekki styrki eins og hinir en þetta er allt 

að koma“. Hún telur það hafa hjálpað mikið þegar íþróttamenn með fötlun fengu 

A-styrk frá ÍSÍ.  

Tryggva finnst það vera rosalegur árangur að íþróttamenn með fötlun hafi 

fengið A-styrk ÍSÍ. Hann er samt sem áður svolítið hræddur um að íþróttamenn 

með fötlun þurfi að berjast aftur fyrir rétt á styrknum þar sem 

afreksíþróttamönnum með fötlun hefur fækkað. Honum finnst óskiljanlegt að 

afrek hans, Kristínar Rósar, Ólafs og fleiri hafi ekki verið metin til jafns við afrek 

ófatlaðra afreksíþróttamanna. 

Halldór lagði áherslu á nauðsyn þess að hafa gott styrkjakerfi þegar 

einstaklingur hefur íþróttina fyrir fulla atvinnu. Þá þarf íþróttamaðurinn að 

framfleyta sjálfum sér og jafnvel borga þjálfara sínum laun og því nauðsynlegt að 

hann hafi góða styrki og þurfi ekki að hafa áhyggjur af peningum. ÍF hefur verið 
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með eigið styrkjakerfi en það er auðvitað ekki í neinu hlutfalli samanborið við 

styrkjakerfi ÍSÍ. Halldór sagði: 

 

...hefur alltaf verið það og þá sérstaklega eftir því sem tíminn hefur 

liðið að þá eru fatlaðir íþróttamenn ekkert að leggja minna á sig í 

sínum íþróttum og standardinn erlendis er alltaf að verða hærri og 

hærri, þannig að þarna, ég tel að fatlaðir íþróttamenn eigi fullt erindi 

inn í styrkjakerfi Íþróttasambands Íslands. 

 

3.5. Kostnaður 

 

Kostnaður þátttakenda í kringum íþróttaiðkun þeirra er mismikill. Gunnhildur og 

Guðni þurfa að borga æfingagjöld og fara styrkir þeirra meðal annars í það. Þóra, 

Tryggvi og Halldór hafa ekki þurft að borga æfingagjöld og sögðu aldrei hafa 

þurft að leggja út fyrir keppnisfötum eða öðrum útbúnaði. Hannes minnist ekkert 

á æfingagjöld en honum var kostnaðurinn við þjálfara mjög hugleikinn og sagði: 

 

Ég held hjá ófötluðum þá sé þjálfarinn bara sendur með liðinu á 

kostnað sambandsins. En við þurfum að borga fyrir hann. Þetta er bara 

allt öðruvísi heldur en hjá ófötluðum. Það virðist alltaf þurfa að vera 

aðeins erfiðara og flóknara hjá fötluðum. 

 

Guðni sagði keppendur eiginlega aldrei þurfi að borga neitt í keppnisferðum á 

meðan Gunnhildur sagði að þegar hún væri að keppa með íþróttafélaginu sínu 

borgaði það hluta og keppendurnir sjálfir hluta. Þegar um keppnisferðir erlendis 

með íþróttafélaginu er að ræða segir hún að mestur kostnaður sé greiddur af 

keppendunum sjálfum. Öðru máli gegni þegar landsliðið færi út að keppa þá væri 

kostnaðurinn enginn fyrir keppendur heldur greiddi ÍSÍ allan kostnað. 

Tryggvi sagði að ÍSÍ og ÍF hafi ávallt greitt kostnaðinn af stórmótunum og 

því hafi hann aldrei staðið undir kostnaðinum sjálfur. Hann yrði þó fyrir miklu 

vinnutapi þegar æfingarnar og keppnirnar væru sem mestar.  

Gunnhildur þarf að hafa aðstoðarmann með sér en íþróttafélögin greiða ekki 

fyrir aðstoðarmann þar sem þeim finnst það ekki vera í sínum verkahring. Þess í 
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stað lendir kostnaðurinn á íþróttamanninum sjálfum og af þessum sökum hafa 

fjölskyldumeðlimir og vinir Gunnhildar verið hennar aðstoðarmenn. Þetta á ekki 

við þegar Gunnhildur keppir með landsliðinu því þá er henni útvegaður 

aðstoðarmaður að kostnaðarlausu líkt og er hjá ófötluðum íþróttamönnum. Ástæða 

þess að aðrir þátttakendur töluðu ekki um þennan kostnað er sú að þeir þurfa ekki 

á aðstoðarmanni að halda. 

 

3.6 Staða íþróttamanna með fötlun á Íslandi 

 

Þátttakendur hafa mismunandi skoðanir á stöðu íþróttamanna með fötlun á 

Íslandi. Gunnhildi fannst íþróttamenn með fötlun ekki sitja við sama borð og aðrir 

en hún sagði: 

  

Fatlaðir leggja alveg jafn mikla vinnu á sig og aðrir til að ná afrekum 

sínum. Það er alveg jafn erfitt fyrir fatlaða að ná lágmörkum eins og til 

dæmis á Ólympíumótið og aðrar keppnir. Það er ekki eins og það sé 

verið að gefa þeim árangur eða þau séu bara heppin með flokk ef þau 

vinna eitthvað. Það er ekkert auðvelt að komast inn í landsliðið. Þetta 

er bara svo mikil fáfræði sem er í gangi enn þann dag í dag. 

 

Gunnhildur sagði fólk með fötlun orðið svo vant því að vera ekki metið að 

verðleikum að það væri farið að sætta sig við það. Til að sýna betur hversu lítið 

árangur íþróttamanna með fötlun sé metinn á stórmótum sagði Gunnhildur að ef 

íþróttamaður með fötlun hefði unnið 8 gullverðlaun á Ólympíumóti fatlaðra, líkt 

og ófatlaður sundmaður vann á Ólympíuleikunum núna síðasta sumar, hefði það 

verið talin heppni en ekki afrek.  

 Halldór sagði ástæðu þess að afrek íþróttamanna með fötlun væru ekki 

metin til jafns við afrek ófatlaðra íþróttamanna, mætti tengja við upphaf 

alþjóðlegrar keppni íþróttamanna með fötlun. Þá voru dæmi um að íþróttamenn 

með fötlun væru að fá verðlaun þar sem voru bara einn til þrír keppendur og ekki 

væri hægt að bera slíkt saman við keppni hjá ófötluðum íþróttamönnum. Hann 

sagði þennan draug fylgja íþróttum fatlaðra og taldi að það yrði ansi erfitt að losna 

við hann. 
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Í þessum kafla höfum við fjallað um upplifun þátttakenda af aðstöðu, aðbúnaði og 

æfingum hér á landi. Í næsta kafla verður fjallað um upplifun og reynslu 

þátttakenda af þátttöku í Ólympíumóti fatlaðra og keppnisaðstöðu. 
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4. Þátttaka í Ólympíumóti fatlaðra 

 

Til að komast á Ólympíumót fatlaðra þarf keppandi að ná vissu lágmarki í sinni 

íþróttagrein og aðeins 16 keppendur komast á mótið í hverri grein í hverjum 

fötlunarflokki fyrir sig. Þetta er ólíkt því sem gerist á Ólympíuleikunum þar sem 

allir þeir sem ná lágmörkum eiga rétt á þátttöku.  

 

Þóra segir keppnina um að komast á Ólympíumót fatlaðra vera jafn harða keppni, 

ef ekki harðari en fyrir Ólympíuleikana því það að ná tilskyldu lágmarki væri ekki 

endilega nóg. Reynsla Gunnhildar er gott dæmi um þetta en hún náði lágmörkum í 

þremur keppnisgreinum án þess að fá þátttökurétt á Ólympíumótinu sökum þess 

að hennar flokkur var felldur niður vegna of fárra keppenda. Um þetta sagði hún: 

 

Það eru svo fáar konur í mínum flokk, því þetta er svo mikil fötlun. 

Það eru alltaf færri í greinunum eftir því sem fötlunin er meiri og þeir 

vilja ekki hafa greinarnar nema það séu ákveðið margir keppendur. 

Annars er ekki skemmtilegt að horfa á þetta, þá er þetta ekki 

spennandi sko. 

 

Gunnhildur sagði að þetta hefði ekki gerst ef hún hefði verið karl því það væru 

fleiri hreyfihamlaðir karlar í heiminum en konur. Hana minnir að það hafi verið 

um 70 fleiri greinar sem karlar kepptu í en konur á síðasta Ólympíumóti.  

 Líkt og Gunnhildur hefur Hannes náð lágmörkum fyrir Ólympíumót fatlaðra 

án þess að komast út til að keppa. Hann var í 14. sæti af 16 keppendum en hrapaði 

niður í 17. sæti þegar tveir álfumeistarar komu inn og einn heimamaður var tekinn 

fram yfir hann. Hann var því aðeins einu sæti frá því að keppa á Ólympíumótinu. 

Hannes sagði:  

 

Þannig að þetta var alveg hundfúlt sko því ég var búinn að leggja 

alveg ansi mikið á mig fyrir þetta mót og ætlaði að vera með þarna og 

ná árangri. 
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Á síðasta heimsmeistaramóti sem Þóra keppti á, vann hún til verðlauna og með 

því vann hún sér inn sæti á næsta Ólympíumót. Hún fór þó ekki sjálf að keppa á 

því Ólympíumóti þar sem hún hafði hætt keppni og fór annar íslenskur keppandi 

út í hennar sæti.  

  

4.1 Keppnisaðstaðan  

 

Þátttakendur voru almennt sammála um að aðstæður væru mjög góðar á 

Ólympíumóti fatlaðra nema hvað Guðna fannst búningsklefarnir ekki vera 

sérstaklega góða. Það háði honum hins vegar ekki þar sem hann gat klætt sig í 

keppnisfötin án þess að verða fyrir óþægindum og án hjálpar. Tryggvi segir 

aðstöðuna vera bara einmitt það sem þú reiknar með að sé á stórmóti hjá 

ófötluðum íþróttamönnum. Það er líka raunin á Ólympíumótinu því þar er sama 

aðstaðan og er á Ólympíuleikunum tveim vikum áður. Ólympíuþorpin, 

mannvirkin, keppnisvellir, starfsfólk, öryggisgæsla og margt fleira er það sama á 

þessum tveimur mótum. Til að bera saman aðstöðuna úti á stórmóti og hér heima, 

líkir hann því við að fara á skíði í Ölpunum og koma svo heim og fara á skíði í 

Bláfjöllum, sama sjokkið að fara á mót úti og koma svo heim á Laugardalsvöllinn 

að keppa.  

  

4.2 Reynsla og upplifun af keppni 

 

Allir þátttakendur að Gunnhildi undanskilinni hafa keppt á Ólympíumóti fatlaðra. 

Þátttakendur áttu það sammerkt að finnast það mikil upplifun að hafa keppt á 

mótinu. Guðna finnst það skemmtileg reynsla en einnig þreytandi. Þegar Halldór 

átti að keppa daginn eftir opnunarhátíð Ólympíumótsins neitaði hann að mæta á 

hana því hann áleit undirbúninginn fyrir keppnina mikilvægari en upplifunina. 

Halldór sagði: 

  

...þannig að ég fór þarna út og mér var alveg sama þótt ég missti af 

einhverjum svona upplifunum eins og opnunarhátíð og svoleiðis. Ég 

vildi bara vera að undirbúa mína keppni. 
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Þegar Halldór hafði lokið keppni þá fylgdist hann með keppni annarra íslenskra 

keppenda. Halldór áleit að það hefði verið erfiðara að keppa ef það hefði verið 

mikið af alþjóðlegum stjörnum eins og á Ólympíuleikunum sem hefðu truflandi 

áhrif á keppendurna.  

Þóra hefur mikla reynslu af keppni á Ólympíumóti fatlaðra og hefur henni 

gengið mjög vel. Henni finnst mótið virkilega erfitt en jafnframt gríðarlega gaman 

að taka þátt. Þóra lýsir upplifun sinni af keppni á Ólympíumóti fatlaðra svona: 

 

Þetta er bara æði, toppurinn á tilverunni. Þetta er bara ólýsanlegt, bara 

að vera þarna, áhorfendurnir og fjöldinn allur. Og þetta er svo stórt í 

sniðum. Sérstaklega þegar maður er á palli og svona. 

 

Tryggvi hefur einnig mikla reynslu af keppni á Ólympíumóti fatlaðra og segir 

upplifunina alltaf vera ótrúlega: 

 

Þetta er keyrt í gegn eins og Ólympíuleikarnir, sömu mannvirkin og 

sama bara staffið og allt. Og þú veist, maður bara, ég hugsa að þetta sé 

ekkert öðruvísi en upplifun er fyrir þá sem fara á Ólympíuleikana sem 

eru á undan Ólympíumóti fatlaðra. Maður er pínu stórmótavanur, en 

náttúrulega, upplifunin er alltaf rosalega sterk. Bara, þetta er svo stórt í 

sniðum og mannfjöldinn, þetta er bara ótrúlega magnað. 

 

Tryggvi talaði um að hvert Ólympíumót hafi sinn karakter sem fari eftir þjóðinni 

sem haldi mótið og menningu hennar. Halldór sagðist upplifa sama fílinginn og 

keppendur af Ólympíuleikum því umgerðin er sú sama. Halldór sagði:  

 

Stemmningin er náttúrulega engu lík og þarna og það hentaði mér 

alltaf vel að keppa á þessum Ólympíumótum og heimsmeistaramótum. 

Ég náði alltaf mínum besta árangri á þessum stórmótum. Einhvern 

veginn náði maður alltaf að toppa þegar stemmningin var sem mest 

sko. Þannig að þarna þetta gekk bara mjög vel. 
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Upplifun Halldórs af fyrsta Ólympíumótinu sínu var frábær en á seinni mótum 

fóru viðhorfin að snúast um að bæta árangurinn og ná verðlaunum frekar en 

upplifunina. Hannes hefur keppt á einu Ólympíumóti og voru þá markmið hans og 

viðhorf meira tengd upplifuninni. Hann vonast eftir að komast á annað 

Ólympíumót til þess að geta bætt árangur sinn. Guðni ætlar á næsta Ólympíumót 

til að bæta árangur sinn og stefnir á gullið. 

 

 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um upplifun og reynslu þátttakenda af þátttöku á 

Ólympíumóti fatlaðra og keppnisaðstöðu. Í næsta kafla verður fjallað um 

umfjöllun fjölmiðla um íþróttir fatlaðra, upplifun þátttakenda til viðhorfs 

íþróttafréttamanna, val á íþróttamanni ársins, fjölmiðlaumfjöllun frá 

Ólympíuleikum og Ólympíumóti fatlaðra 2008 og mat á árangri íþróttamanna með 

fötlun samborið við árangur ófatlaðra íþróttamanna. 
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5. Upplifun og viðhorf þátttakenda til umfjöllunar 

fjölmiðla 

 

Íþróttasamband fatlaðra notar slagorðin „allir saman” og „að stærsti sigurinn er að 

vera með” sem gefa til kynna að árangurinn sé ekki aðalmálið heldur 

félagsskapurinn. Þessu eru afreksíþróttamenn með fötlun algjörlega ósammála því 

þeir eru að reyna miklu meira heldur en bara að vera með. Þeir eru löngu komnir 

fram úr því að íþróttin sé bara til þess að hafa gaman af og vilja vera meðal þeirra 

bestu. 

 

5.1 Umfjöllun fjölmiðla um íþróttir fatlaðra 

 

Hér á landi fer lítið fyrir umfjöllun fjölmiðla af afrekum íþróttamanna með fötlun. 

Þátttakendur gagnrýndu fjölmiðla fyrir mismunun í umfjöllun sinni eftir því hvort 

íþróttafólk væri fatlað eða ófatlað. Halldór og Þóra sögðu umfjöllun af íþróttum 

fatlaðra fátæklega og fréttamenn sýndu þeim ekki nægilegan áhuga þegar 

afreksmenn úr röðum fatlaðra næðu gríðarlega góðum árangri.  

Umfjöllun fjölmiðla um íþróttir fatlaðra hefur alltaf verið mun minni en um 

íþróttir ófatlaðra. Jafnvel þegar landslið íþróttamanna með fötlun var upp á sitt 

besta og vann fullt af gullverðlaunum og slógu hvert Ólympíu,- Evrópu,- og 

heimsmetið á fætur öðru var umfjölluninni samt verulega ábótavant. Gunnhildur 

sagði að íþróttamönnum með fötlun hafa verið verulega mismunað því ÍF hafi 

þurft að greiða sjálft kostunaraðilum fyrir umfjöllun af Ólympíumótunum allt til 

ársins 2008. Árið 2004 var þessi upphæð 2.490.150 kr meðan ÍSÍ þurfti ekki að 

greiða nokkurn kostnað fyrir hina gríðarlega miklu umfjöllun sem 

Ólympíuleikarnir fengu. Á þessu varð ekki breyting fyrr en árið 2008 þegar 

Ríkisútvarpið (sem hér eftir verður kallað RÚV) ákvað að sjá um þennan kostnað.  

Tryggvi hefur ákveðnar skoðanir á íþróttafréttamönnum. Hann telur að 

ákveðin íþróttaklíka sé starfandi hér á landi sem stjórni hvað fari í loftið og útiloki 

þá umfjöllun sem þeim finnst ekki nægilega merkileg. Hann er sannfærður um að 

fréttamenn geti gert sumar íþróttagreinar vinsælli en aðrar með flutningi sínum og 

segir óháð því hversu góðum árangri íþróttamenn með fötlun nái hafi fjölmiðlar 
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vanrækt að fjalla um frammistöðu þeirra. Til að vinna gegn þessu sagði Tryggvi 

að ÍF hafi „ troðið umfjöllun um íþróttir fatlaðra til fjölmiðla“ með því að því að 

skrifa sjálfir flestar greinarnar og oftast birtast þær yfirleitt óyfirfarnar í 

fjölmiðlum. Þóra gagnrýndi fjölmiðla fyrir að styrkja og viðhalda staðalímyndum 

í umfjöllun sinni um íþróttamenn með fötlun en oft er áherslan á að viðkomandi sé 

duglegur, krúttlegur og hafi náð árangri með því að yfirstíga fötlun sína. Hún 

lagði áherslu á mikilvægi þess að fjölmiðlar drægju upp myndir af íþróttafólki 

með fötlun sem alvöru fyrirmyndum því í því fælist mikil hvatning fyrir ungt 

fatlað fólk að sækja í íþróttirnar.   

Tryggvi taldi að fjölmiðlar ættu að taka íþróttir fatlaðra inn í umfjöllunina á 

sama hátt og  þegar ný íþróttagrein vekur áhuga. Hann benti á að þegar Vala 

Flosadóttir var að byrja að ná sínum bestu afrekum hafi mikið verið fjallað um 

framförina og stangarstökk kom inn í alla fjölmiðla. Það sama ætti að gilda þegar 

íþróttamenn með fötlun væru að ná svona góðum árangri þá ætti umfjöllun um 

þeirra íþróttir að aukast. Gunnhildi og Þóru fannst dapurlega staðið að umfjöllun 

um íþróttir fatlaðra og fannst það sorgleg staðreynd að hún væri ekkert að aukast 

þrátt fyrir allt það efnilega fólk sem hefur verið að keppa.  

 

5.2 Upplifun þátttakenda til viðhorfs íþróttafréttamanna 

 

Þátttakendur sögðu að margir, bæði íþróttamenn með fötlun og aðrir sem að þeim 

standa, séu búnir að sætta sig við að íþróttir fatlaðra víki fyrir öðrum fréttum og 

séu ekki jafn merkilegar. Orð Hannesar lýsa þessu ágætlega en hann sagði: 

 

Þegar maður var að gera einhverja góða hluti þá þurfti maður helst að 

troða fréttunum upp á þá, því þeir voru ekki að koma og fylgjast með. 

Þannig ég ákvað svo bara að láta fjölmiðla bara í friði og hafa bara að 

þessu sjálfur og þeir sem eru í kringum mig myndu bara fylgjast með.  

 

Tryggvi segir að það komi fyrir að almenningi blöskri sú litla umfjöllun sem 

íþróttamenn með fötlun hafa fengið og þá loga bloggsíður landsins. Þessari 

gagnrýni hafi þó ekki verið fylgt eftir af  ÍF til þess að fréttamenn bæti umfjöllun 

sína með því að auka fréttir frá þessum hópi.  
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Þátttakendur telja að fréttamenn tileinki sér slagorð ÍF „allir saman“ og 

„stærsti sigurinn er að vera með“ í umfjöllunum sínum með því að setja alla 

íþróttamenn með fötlun undir sama hatt. Þóru finnst spurningar og framkoma 

fréttamanna stundum endurspegla hversu illa þeir séu að sér um mismunandi 

fatlanir og tók sem dæmi að þeir ættu það til að tala við „líkamlega fatlaða eins og 

þeir séu með þroskaskerðingu og tali jafnvel barnamál við þá“. Algengt er að talað 

sé við þjálfara keppendanna og fólkið í kringum þá en ekki þá sjálfa. Hún segir 

engu líkara en að „fréttamennirnir geri stundum ráð fyrir því að þau geti ekki talað 

fyrir sig sjálf og það ríkir einhver hræðsla hjá þeim að taka viðtöl við fatlaða“. 

Þessi framkoma fer fyrir brjóstið á Þóru sem hefur lent í þeim aðstæðum að aðrir 

séu látnir tala fyrir hana þó hún standi við hliðina á þeim. Þegar það gerist upplifir 

hún að fréttamennirnir séu smeykir að tala við hana. Gunnhildur gagnrýndi einnig 

viðhorf fréttamanna og finnst þeir gera meira úr fötlun íþróttamanna en afrekum 

þeirra. Gunnhildur sagði: 

 

Eins og ég fór einhvern tímann í viðtal í einhverju blaði. Og síðan 

kom blaðið út og fyrirsögnin var fötluð íþróttakona. Mér fannst það 

rosalega leiðinlegt, því ég skilgreini mig ekki fyrst og fremst sem 

fatlaða. Ég er íþróttakona fyrst og og fremst en með fötlun. Sem sagt, 

íþróttakona með fötlun. Því annars er verið að skilgreina mig sem fyrst 

og fremst fatlaða. Þ.e.a s fötlunin orðin fyrsta auðkennið mitt. Það er 

bara einhvern vegin eins og það sé minni virðing borin fyrir fötluðum. 

 

Halldór lýsti því hvernig honum fannst hann ekki vera tekinn alvarlega sem 

íþróttamaður. Hann sagði: 

 

Ég upplifði það viðhorf frá fjölmiðlamanni, ég ætla ekki að segja 

fjölmiðlamönnum, að þetta væri svona meira tómstundagaman hjá 

okkur, þetta væri svona hobbý út frá hversdegi fatlaðs einstaklings 

sem væri kannski ekkert rosalega skemmtilegur og sko að geta komist 

í íþróttir og hitt þarna fólk frá öðrum löndum og spjallað og skipst á 

pinnum og eitthvað svoleiðis að ... og það gerði mig svolítið vondan. 

Ég hef tekið ófáa rimmuna við íþróttafréttamenn í gegnum árin, 
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kannski útaf því að maður hefur haft munninn fyrir neðan nefið og 

þorað að rífa kjaft við þá. 

 

5.3 Val á íþróttamanni ársins 

 

Á hverju ári er valinn íþróttamaður ársins af samtökum íþróttafréttamanna. Það 

eru oft skiptar skoðanir hvort sá sem hneppir hnossið sé virkilega sá besti. Halldór 

bendir réttilega á að afreksmenn með fötlun hafi aldrei unnið þann titil þrátt fyrir 

gríðarlega góðan árangur. Hann telur að íþróttafréttamennirnir geri ekki ráð fyrir 

íþróttamönnum með fötlun í kjörinu og segir að íþróttafréttamenn mættu taka 

íþróttamannskjör Kópavogs og fleiri bæjarfélaga til fyrirmyndar því þeir hiki ekki 

við að velja íþróttamann með fötlun íþróttamann ársins ef þeim þætti hann ná 

bestum árangri. Halldór sagði: 

 

Af hverju er ekki hægt að kjósa t.d Kristínu Rós íþróttamann ársins. 

Öll þessi heimsmet og gullverðlaun sem hún hefur hlotið. En 

fjölmiðlar kjammsa svolítið á því að þetta sé ekki sambærilegt. Erfitt 

að koma þessum íþróttum á sama stall. Sumum fjölmiðlamönnum 

finnst örugglega ekki hægt að bera saman frjálsar íþróttir og handbolta 

gegn eróbiki og hestaíþróttum. Vegna þess að það séu miklu fleiri sem 

að stundi fyrri greinarnar og svo framvegis sko. 

 

Halldór er óánægður með að einhverjir ákveðnir íþróttafréttamenn ákveði þetta 

upp á sitt einsdæmi. Hann sagði að sumir íþróttafréttamenn neiti að gefa það eftir 

að það sé ekki sambærilegt að meta íþróttamann með fötlun og ófatlaðan 

íþróttamann af afrekum sínum. Hann bendir á að ekki sé hægt að útiloka fatlað 

fólk frá því að vera íþróttafólk og að mikil mismunun sé í gangi í kjörinu. Hann 

hefur sjálfur lent í orðaskaki við íþróttafréttamenn vegna þess að hann telur þá 

ekki líta á afrek íþróttamanna með fötlun og ófatlaðra íþróttamanna með sama 

hætti. Honum finnst það koma berlega í ljós á því hvernig titilinum hafi verið 

úthlutað til ófatlaðra afreksmanna, meðan afreksmenn með fötlun hafi á sínum 

tíma verið að ná miklu betri árangri þó þeir hafi ekki verið metnir í samræmi við 

það. Halldór telur með ólíkindum að Kristín Rós hafi ekki hlotið titilinn 
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íþróttamaður ársins á sínum tíma og segir að fyrst að hún hlaut hann ekki nái því 

líklega enginn íþróttamaður með fötlun. Honum finnst eins og það séu „einhverjar 

gamlar fordómafullar sálir þarna á bakvið og að mikil spilling sé í kjörinu“. Þóra 

tekur alveg í sama streng og telur að það sé mismunun í gangi í kjörinu. Hún telur 

að flestir íþróttafréttmenn líti á íþróttafólk með fötlun sem annars flokks 

íþróttamenn. Og að þeim finnist þau ekki eiga heima í þessu kjöri sem og 

aðaláherslan sé á íþróttagreinar ófatlaðra. Þóra er sár hversu sterkt hún upplifir 

þetta viðhorf frá íþróttafréttamönnunum og sér ekki fram á að þetta sé að fara að 

breytast. 

 

5.4 Fjölmiðlaumfjöllun á Ólympíuleikum og Ólympíumóti fatlaðra 

2008 og viðbrögð þátttakenda við henni 

 

Mikill munur var á umfjöllun íslenskra fjölmiðla af Ólympíuleikunum annars 

vegar og Ólympíumóti fatlaðra hins vegar á síðasta ári. Það var ekki þverfóta fyrir 

umfjöllun þeirra þegar Ólympíuleikarnir voru í gangi, hvort sem það voru 

íslenskir eða erlendir keppendur sem voru að keppa.  

Leit í Fréttablaðinu og Morgunblaðinu frá Ólympíuleikunum og 

Ólympíumótinu sem fóru fram 2008, leiddi í ljós að Fréttablaðið birti 4 greinar frá 

Ólympíumóti fatlaðra meðan þeir birtu um 149 greinar frá Ólympíuleikunum. 

Morgunblaðið birti 12 greinar frá Ólympíumótinu en um 300 greinar frá 

Ólympíuleikunum. Útsendingar á RÚV frá Ólympíuleikunum voru um 10.500 

mínútur á móti nokkra mínútna umfjöllun frá Ólympíumóti fatlaðra sem birtust í 

íþróttafréttatímum. Gunnhildur sagði: 

 

Það kom á RÚV alltaf í fréttunum úr greininni sem Íslendingarnir 

kepptu í og það var í mesta lagi svona 2 mínútur á hvern keppenda í  

heildina. 

Tryggvi segir að um ákveðna goggunarröð sé að ræða í umfjöllun fjölmiðla, efst 

séu hópíþróttir karla, svo hópíþróttir kvenna, þá almennt íþróttafólk á 

Ólympíuleikunum og svo allra aftast séu íþróttir fatlaðra. 

 Gunnhildur og Þóra benda á að hvorki var sýnt frá opnunar- eða 

lokunarhátíð Ólympíumóts fatlaðra þrátt fyrir að það væri fullt af fólki hérna 
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heima sem langaði að horfa bæði á Ólympíumótið og Ólympíuleikana. Þær sögðu 

það „skandal að ekki hafi verið sýnt beint 1 mínútu frá íslensku keppendum og 

skammarlegt að maður hafi þurft að horfa á mótið í gegnum erlendar stöðvar til að 

fylgjast með okkar eigin keppendum“. Gunnhildur lýsti miklum vonbrigðum yfir 

þessu: 

 

Mér finnst þetta vera rosalega sárt, þetta er svo mikil vanvirðing fyrir 

mig og fyrir okkur hin. Og meira segja miðað við Svíþjóð og 

Danmörk og svona, þá sýndu þeir miklu meira frá Ólympíuleikum 

fatlaðra heldur en Íslendingar. Ég meira segja horfði á leikana hérna 

heima á sænskri sjónvarpsstöð. Þeir sýndu beint allar greinarnar sem 

þeir sjálfir kepptu í, ásamt fullt af öðrum greinum. Og sýndu þeir líka 

opnunar- og lokahátíðina á keppninni.  

 

Þegar opnunarhátíðin stóð yfir þá sýndi RÚV mót í frjálsum íþróttum og voru 

Íslendingar ekki einu sinni á meðal keppenda. Gunnhildur og aðrir þátttakendur 

eru afar sárir yfir þeirri lítilsvirðingu sem íþróttafólki með fötlun var sýnd. Hannes 

var líka virkilega ósáttur við það hversu litla umfjöllun Ólympíumótið fékk og 

sagði: 

 

Hjá ófötluðum voru fjölmiðlamenn að standa sig alveg rosalega vel. 

Eða alla vega sem snéri að okkur Íslendingum alla vega eins og 

handboltann og svona. Og alltaf þegar okkar fólk var að keppa þá voru 

mættir þarna einhverjir tveir eða þrír sérfræðingar í myndverið og 

myndavélar. En svo fer hópur út frá okkur, hvað fimm manna og það 

bara sumir vissu ekki einu sinni að þau hefðu farið út hvað þá að þau 

hafi komið heim. Það hefði alveg verið hægt að sýna meira frá 

Ólympíumóti fatlaðra.  

 

Allir þátttakendur voru ánægðir með umfjöllun fjölmiðla af Ólympíuleikunum en 

hefðu viljað fá svipaða umfjöllun frá Ólympíumóti fatlaðra og fá beinar 

útsendingar af íslensku keppendunum. Gunnhildur sagði það hafa tíðkast frá fyrri 

mótum að gerðir hafa verið þættir seinna meir og er þá farið yfir mótið og sýnd 

viðtöl við íslensku keppendurnar. Þrátt fyrir að talað hafi verið um að gera þátt um 
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mótið 2008 þá bólar ekki á því ennþá þrátt fyrir að yfir átta mánuðir séu liðnir frá 

mótinu. 

Guðni var eini þátttakandinn sem virtist vera farinn að trúa því að íþróttir 

fatlaðra væru ekki jafn merkilegar og íþróttir ófatlaðra. Hann var mjög 

skilningsríkur á að ekki hafi verið sýnt beint frá Ólympíumóti fatlaðra og 

opnunarhátíðinni en hann sagði: 

 

Mér finnst það skiljanlegt vegna þess að það eru miklu færri sem að 

mundu horfa á Ólympíumótið, þú veist það er bara vitað mál, þú veist 

það mundi reyndar alveg fólk horfa á þetta af því að það getur alveg 

verið gaman að horfa á þetta en það sko horfa miklu færri á þetta 

heldur en Ólympíuleikanna.  

 

5.5 Mat á árangri íþróttamanna með fötlun samanborið við árangur  

ófatlaðra íþróttamanna 

 

Íþróttir fatlaðra virðast ekki standa jafnfætis íþróttum ófatlaðra. Eins og Tryggvi 

lýsir þessu þá er eins og þessar íþróttir séu svo mörgum þrepum neðar en íþróttir 

ófatlaðra. Sumir fjölmiðla- og íþróttafréttamenn telja að ekki sé hægt að bera 

saman afrek í íþróttum fatlaðra og ófatlaðra. Það vantar skilning á að þeir leggi 

jafn hart að sér til að ná þessum afrekum og ófatlaðir. Mikil vinna liggur að baki 

afrekunum eins og til dæmis hjá Halldóri sem eyddi um 30 klukkustundum í 

æfingar á viku í undirbúningi fyrir Ólympíumót. Þessar íþróttir eru ekki 

dægrastytting hjá íþróttafólkinu heldur leggja þeir bæði líf og sál í þetta og fylgir 

því alveg gríðarlegt álag. Allir þátttakendurnir eru sammála að afrek hjá 

íþróttamönnum með fötlun séu minna metin en afrek ófatlaðra íþróttamanna. 

Gunnhildur lýsir því hér í nokkrum orðum: 

 

Það er mikil svona vanvirðing sem ég upplifi. Eins og það sem við 

erum að gera skiptir bara engu máli af því ég er fötluð. Og alltaf er 

talað um að það sé miklu meiri og betra að vera heimsmethafi hjá 

ófötluðum heldur en fötluðum. Að það sé ekki sambærilegt. Eins og 

Kristín Rós er heimsmethafi, ég meina hún syndir hraðast og er best af 
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hverju er það þá minna merkilegt heldur en hjá ófötluðum? En eins og 

heimsmet karla væri mikilvægara en heimsmet kvenna, því karlmenn 

synda hraðar. Ætti þá að mismuna heimsmethöfum þar? Bara af því 

karlmenn synda hraðar. 

 

 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um umfjöllun fjölmiðla um íþróttir fatlaðra, 

upplifun þátttakenda til viðhorfs íþróttafréttamanna, val á íþróttamanni ársins, 

fjölmiðlaumfjöllun frá Ólympíuleikum og Ólympíumóti fatlaðra 2008 og mat á 

árangri íþróttamanna með fötlun samborið við árangur ófatlaðra íþróttamanna. 
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Lokaorð 

 

Í þessari ritgerð höfum við greint frá niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar sem 

unnin var veturinn 2008 - 2009. Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn inn í 

líf afreksíþróttamanna með fötlun. Niðurstöður rannsóknarinnar sem byggja á 

reynslu og upplifun þátttakenda sýna að jákvæð þróun hefur átt sér stað á síðustu 

árum á aðstöðu íþróttamanna með fötlun á Íslandi. Æfingaraðstaðan hefur batnað 

til muna og afreksíþróttamenn með fötlun eiga þess kost að æfa með ófötluðum 

sem hefur virkað hvetjandi og eru þjálfararnir mjög góðir og vel menntaðir. 

Íþróttamönnum með fötlun hefur verið mismunað í gegnum árin sem sést til að 

mynda á því að þrátt fyrir einstaklega góðan árangur á stórmótum síðustu áratugi 

og fjölda verðlauna eru ekki nema 4 til 5 ár síðan íþróttamenn með fötlun fengu 

líkt og ófatlaðir íþróttamenn úthlutað styrkjum úr afreksmannasjóð ÍSÍ. Í kjölfarið 

hefur verið jákvæð þróun í styrkjamálum íþróttamanna með fötlun hér á landi. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að keppni á Ólympíumóti fatlaðra sé ekki 

síður hörð og er sambærileg keppni á Ólympíuleikunum. Allir sem ná lágmörkum 

fyrir Ólympíuleikana fá þátttökurétt á meðan íþróttamenn með fötlun þurfa að 

vera meðal þeirra 16 bestu í heiminum í sinni íþróttagrein til að fá þátttökurétt á 

Ólympíumót fatlaðra. 

Í anda læknisfræðilegs skilnings á fötlun hefur verið rík tilhneiging til að líta 

á fatlað fólk sem gallað og minna virði en aðrir. Niðurstöður rannsóknarinnar 

leiddi í ljós að þessi skilningur virðist lifa góðu lífi þegar litið er til umfjöllunar 

fjölmiðla um afreksíþróttafólk með fötlun. Þetta endurspeglast í lítilli umfjöllun, 

lítilsvirðandi framkomu þegar talað er við fólk í kringum þá en ekki þá sjálfa. 

Miðað við fjölmiðlaumfjöllun á milli Ólympíuleika og Ólympímóts fatlaðra þá er 

spurning hvaða skilaboð sé verið að senda út í samfélagið. Eru skilaboðin 

hreinlega, að íþróttir fatlaðra séu ekki eins merkilegar og alls ekki sambærilegar 

íþróttum ófatlaðra? 

Niðurstöður rannsóknarinnar endurspegla einnig hversu erfitt það er fyrir 

íþróttamenn með fötlun að fá viðurkenningu á afrekum sínum og sést það vel á 

kjöri á íþróttamanni ársins. Viðhorf íþróttafréttamanna benda til þess að afrek 

íþróttamanna með fötlun séu langt frá því að vera álitin sambærileg afrekum 

ófatlaðra íþróttamanna. Það gæti reynst erfitt að breyta þessum viðhorfum þar sem 
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margir íþróttamenn með fötlun trúa þvi sjálfir að það sé ekki hægt að breyta þeim. 

Þess vegna er líklegt að þessi mismunum í fjölmiðlum muni eiga sér stað áfram. 
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