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Ágrip	  

Í	  þessari	  ritgerð	  munum	  við	  fjalla	  um	  tvennt,	  annars	  vegar	  viðhorf	  knattspyrnufélaganna	  á	  
Íslandi	  til	  knattspyrnuðikunar	  fatlaðra	  barna	  og	  hins	  vegar	  reynslu	  foreldra	  fatlaðra	  barna	  

af	  knattspyrnuiðkun	  barna	  sinna	  og	  hvaða	  viðhorfum	  þau	  hafa	  mætt.	  Rannsóknin	  var	  

unnin	  sem	  þversniðsrannsókn	  og	  var	  eigindlegum	  og	  megindlegum	  rannsóknaraðferðum	  

blandað	  saman	  við	  upplýsingaöflun	  okkar.	  Rannsóknarspurningin	  var:	  Hvaða	  stefnu	  hafa	  
knattspyrnufélögin	  varðandi	  knattspyrnuiðkun	  fatlaðra	  barna	  á	  aldrinum	  6-‐10	  ára?	  Helstu	  

niðurstöður	  okkar	  eru	  þær	  að	  töluvert	  stefnuleysi	  virðist	  ríkja	  innan	  knattspyrnufélaganna	  

þegar	  kemur	  að	  iðkun	  fatlaðra	  barna.	  Það	  stefnuleysi	  virðist	  þó	  ekki	  hafa	  áhrif	  á	  reynslu	  
þeirra	  foreldra	  sem	  við	  ræddum	  við,	  en	  reynsla	  þeirra	  var	  góð.	  Við	  teljum	  mikilvægt	  að	  

hafa	  skoðað	  þetta	  þar	  sem	  það	  hafði	  ekki	  verið	  gert	  áður.	  Teljum	  við	  að	  
knattspyrnufélögin	  geti	  bæta	  sig	  þegar	  kemur	  að	  stefnumótun	  gagnvart	  fötluðum	  börnum	  

og	  stuðla	  að	  því	  að	  íþróttir	  séu	  fyrir	  alla.	  
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Formáli	  

Þessi	  ritgerð	  hefur	  verið	  í	  undirbúningi	  síðan	  á	  vormisseri	  2015	  og	  nær	  því	  vinna	  hennar	  

yfir	  þó	  nokkuð	  langt	  tímabil.	  Við	  viljum	  því	  þakka	  þeim	  sem	  standa	  okkur	  næst	  og	  hafa	  

sýnt	  okkur	  skilning,	  þolinmæði	  og	  umburðalyndi	  á	  meðan	  á	  vinnu	  þessarar	  ritgerðar	  hefur	  
staðið.	  Sérstakar	  þakkir	  fá	  Haukur	  Svavarson	  fyrir	  einstaka	  íslenskukunnáttu	  og	  þá	  aðstoð	  

sem	  hann	  hefur	  veitt	  okkur	  við	  ritgerðina	  í	  formi	  yfirlesturs	  og	  ábendinga.	  Hörður	  Ingi	  

Gunnarsson	  fyrir	  aðstoð	  og	  ábendingar	  við	  gerð	  mynda	  og	  úrvinnslu	  spurningalista.	  	  
	  

Þetta	  lokaverkefni	  er	  samið	  af	  okkur	  undirrituðum.	  Við	  höfum	  kynnt	  okkur	  Siðareglur	  

Háskóla	  Íslands	  (2003,	  7.	  nóvember,	  http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur)	  og	  fylgt	  þeim	  
samkvæmt	  bestu	  vitund.	  Við	  vísum	  til	  alls	  efnis	  sem	  við	  höfum	  sótt	  til	  annarra	  eða	  fyrri	  
eigin	  verka,	  hvort	  sem	  um	  er	  að	  ræða	  ábendingar,	  myndir,	  efni	  eða	  orðalag.	  Við	  þökkum	  

öllum	  sem	  lagt	  hafa	  okkur	  lið	  með	  einum	  eða	  öðrum	  hætti	  en	  berum	  sjálfar	  ábyrgð	  á	  því	  
sem	  missagt	  kann	  að	  vera.	  Þetta	  staðfestum	  við	  með	  undirskrift	  okkar.	  	  

	  

Reykjavík,	  11.janúar	  2016	  
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1 Inngangur	  	  

Möguleikar	  fatlaðs	  fólks	  til	  íþróttaiðkunar	  án	  aðgreiningar	  hafa	  ekki	  verið	  kannaðir	  til	  
hlítar.	  Af	  þeim	  sökum	  kviknaði	  áhugi	  okkar	  á	  að	  skoða	  málefni	  tengd	  íþróttaiðkun	  fatlaðra	  

barna	  og	  út	  frá	  því	  mótaðist	  svo	  rannsóknarspurning	  þessarar	  ritgerðar.	  Við	  ákváðum	  að	  

kanna	  hvaða	  stefnu	  íþróttafélögin	  hefðu	  þegar	  kæmi	  að	  iðkun	  fatlaðra	  barna	  og	  höfðum	  

því	  að	  umfjöllunarefni	  okkar	  hver	  stefna	  íþróttafélaganna	  væri	  þegar	  kæmi	  að	  
íþróttaiðkun	  þessara	  barna.	  Einnig	  vildum	  við	  skoða	  upplifun	  foreldra,	  sem	  ættu	  fötluð	  

börn	  í	  íþróttum,	  af	  íþróttaiðkun	  barna	  sinna.	  Þar	  sem	  grunnskóli	  á	  samkvæmt	  

aðalnámsskrá	  að	  vera	  án	  aðgreiningar	  (Aðalnámskrá	  grunnskóla,	  2011).	  þá	  veltum	  við	  
fyrir	  okkur	  hvað	  gerist	  þegar	  hefðbundnum	  skóladegi,	  sem	  færi	  fram	  án	  aðgreiningar,	  lyki.	  

Hver	  væri	  þá	  staðan	  fyrir	  fötluð	  börn?	  Mörg	  börn	  stunda	  einhverjar	  tómstundir	  eftir	  að	  
skóladegi	  lýkur	  og	  eru	  íþróttir	  vinsælar	  tómstundir.	  Við	  ákváðum	  því	  að	  skoða	  

íþróttaiðkun	  nánar	  og	  ákváðum	  þar	  sem	  við	  þurftum	  að	  takmarka	  rannsóknarefnið	  að	  

taka	  knattspyrnuna	  sérstaklega	  fyrir.	  Þá	  með	  tilliti	  til	  þess	  að	  skólinn	  sé	  án	  aðgreiningar,	  

og	  líta	  á	  hver	  stefnan	  væri	  varðandi	  fötluð	  börn	  og	  hvort	  þau	  væri	  jafn	  velkomin	  og	  þau	  
ófötluðu.	  

Rannsóknarspurningin	  er	  því:	  Hver	  er	  stefna	  knattspyrnufélaga	  varðandi	  knattspyrnuiðkun	  

hjá	  fötluð	  börn	  á	  aldrinum	  6-‐10	  ára?	  

Samkvæmt	  handbók	  Stjórnarráðs	  Íslands	  um	  stefnumótun	  (2013)	  þá	  þýðir	  orðið	  stefna	  að	  

það	  sé	  leið	  sem	  að	  viss	  fjöldi	  ákveður	  í	  sameiningu	  að	  vinna	  eftir,	  í	  þessu	  tilfelli	  skoðum	  við	  
það	  út	  frá	  því	  að	  afmarkaði	  hópurinn	  sé	  knattspyrnufélögin.	  Stefnuleysi	  er	  einfaldlega	  

skortur	  á	  stefnu.	  

Í	  öðrum	  kafla	  ritgerðarinnar	  munum	  við	  fara	  yfir	  fræðilegan	  bakgrunn	  rannsóknar	  okkar,	  

mismunandi	  skilgreiningar	  og	  sjónarhorn	  sem	  eru	  ríkjandi	  í	  umræðunni	  um	  fötlun	  í	  dag.	  	  

Í	  þriðja	  kaflanum	  fjöllum	  við	  um	  líf	  án	  aðgreiningar	  og	  þá	  þætti	  sem	  tengjast	  því,	  skóla	  án	  
aðgreiningar	  ásamt	  lögum	  og	  reglugerðum	  og	  fjöllum	  um	  samning	  Sameinuðu	  þjóðanna	  

um	  réttindi	  fatlaðs	  fólks	  ásamt	  barnasáttmálanum	  í	  tengslum	  við	  rannsóknina	  okkar.	  	  

Í	  fjórða	  kaflanum	  fjöllum	  við	  svo	  um	  þroska	  barna	  og	  íþróttaiðkun	  þeirra,	  félagsþroska	  
barna,	  framboð	  á	  íþróttum	  fyrir	  börn	  og	  mikilvægi	  þeirra	  ásamt	  sögu	  knattspyrnunnar	  og	  

förum	  lauslega	  yfir	  sögu	  íþrótta	  fatlaðra	  á	  Íslandi.	  

Fimmti	  kaflinn	  er	  svo	  tileinkaður	  aðferðafræði	  ritgerðarinnar,	  með	  hvaða	  hætti	  hún	  var	  
unnin	  og	  framkvæmd	  hennar,	  viðmælendur	  okkar	  og	  greiningu	  á	  svörum	  

spurningalistakannanarinnar	  og	  svörum	  við	  þeim	  viðtölum	  sem	  við	  tókum.	  	  
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Sjötti	  kaflinn	  er	  svo	  tileinkaður	  þeim	  niðurstöðum	  sem	  við	  fengum	  út	  úr	  rannsókninni	  

okkar.	  Þá	  út	  frá	  svörum	  bæði	  þjálfara	  og	  stjórnenda	  við	  spurningalistakönnuninni	  sem	  við	  

sendum	  út	  og	  svörum	  foreldra	  sem	  við	  fengum	  úr	  þeim	  viðtölum	  sem	  við	  tókum	  við	  þá.	  Í	  
sjöunda	  kaflanum	  er	  svo	  að	  finna	  umræður	  okkar	  um	  ritgerðina,	  þær	  hugleiðingar	  sem	  

sitja	  eftir	  þegar	  niðurstöðurnar	  liggja	  fyrir,	  hvað	  hefði	  mátt	  betur	  fara	  í	  rannsókninni	  okkar	  

og	  hvað	  væri	  áhugavert	  að	  skoða	  betur,	  seinna.	  
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2 Mismunandi	  sjónarhorn	  fötlunar	  

Fötlun	  er	  bæði	  fremur	  algengt	  og	  víðtækt	  hugtak	  og	  flestir	  telja	  að	  þeir	  geti	  skilgreint	  það	  
að	  einhverju	  leyti.	  Hvað	  felst	  svo	  í	  þeirri	  skilgreiningu	  fólks	  á	  hugtakinu	  er	  misjafnt	  og	  

margir	  þættir	  geta	  spilað	  inn	  í	  þá	  staðreynd	  að	  fólk	  hefur	  mismunandi	  skilning	  á	  

hugtakinu,	  bæði	  menning	  og	  kynslóðabil	  hafa	  þar	  áhrif	  sem	  dæmi.	  Til	  eru	  einnig	  þau	  

samfélög	  þar	  sem	  fötlun	  finnst	  ekki	  (Hanna	  Björg	  Sigurðardóttir,	  Ármann	  Jakobsson	  og	  
Kristín	  Björnsdóttir,	  2013).	  Það	  segir	  okkur	  að	  túlkun	  og	  skilgreining	  á	  fötlun	  er	  félagslegt	  

fyrirbæri.	  Rannveig	  Traustadóttir	  (2006)	  skilgreinir	  hugtakið	  fötlun	  á	  þann	  hátt	  að	  það	  að	  

vera	  fatlaður	  sé	  að	  geta	  ekki	  tekið	  fullan	  þátt	  í	  hinu	  daglega	  lífi	  sökum	  líkamlegra	  eða	  
andlegra	  hamlana.	  

Fötlunarfræði	  er	  ung	  fræðigrein	  en	  með	  tilkomu	  hennar	  fór	  fólk	  að	  skoða	  fötlun	  út	  frá	  
öðru	  sjónarhorni	  en	  áður	  hafði	  verið	  gert.	  Það	  byrjaði	  að	  draga	  úr	  því	  að	  fólk	  einblíndi	  

eingöngu	  á	  fatlaða	  einstaklinga	  sem	  veika	  einstaklinga	  sem	  þyrfti	  að	  laga.	  Tilkoma	  

fötlunarfræðinnar	  varð	  til	  þess	  að	  það	  var	  farið	  að	  líta	  til	  þeirra	  samfélagslegu	  hindrana	  

sem	  hamla	  einstaklingnum	  og	  skapaðar	  eru	  af	  þjóðfélaginu	  sem	  einstaklingurinn	  lifir	  í	  
hverju	  sinni.	  Fötlunarfræðin	  er	  í	  grunninn	  ekki	  ósvipuð	  öðrum	  fræðum	  sem	  fjalla	  um	  

minnihlutahópa,	  til	  dæmis	  fræði	  sem	  tengjast	  ákveðnum	  þjóðfélagshópum,	  kvenna-‐	  og	  

kynjafræði	  og	  hinsegin	  fræði.	  Öll	  þessi	  fræði	  eiga	  það	  sameiginlegt	  að	  berjast	  gegn	  
jaðarsetningu	  og	  ójöfnuði	  þess	  minnihlutahóps	  sem	  þau	  fjalla	  um	  (Hanna	  Björg	  

Sigurðardóttir,	  Ármann	  Jakobsson	  og	  Kristín	  Björnsdóttir,	  2013).	  

Með	  tilkomu	  fötlunarfræðinnar	  hafa	  komið	  fram	  á	  sjónarsviðið	  fleiri	  sjónarhorn	  en	  áður	  

þekktust	  til	  þess	  að	  skilgreina	  fötlun	  (Rannveig	  Traustadóttir,	  2006).	  

Þó	  svo	  að	  fötlun	  sé	  hægt	  að	  skilgreina	  út	  frá	  mörgum	  sjónarhornum	  þá	  eru	  tvö	  sjónarhorn	  

sem	  eru	  hvað	  algengust	  og	  eru	  mest	  ríkjandi	  í	  umræðunni	  um	  fötlun	  í	  dag.	  Þessi	  

sjónarhorn	  eru	  annars	  vegar	  læknisfræðilega	  sjónarhornið	  og	  hins	  vegar	  félagslega	  
sjónarhornið.	  Þegar	  fötlun	  er	  skoðuð	  út	  frá	  læknisfræðilega	  sjónarhorninu	  er	  einblínt	  á	  

það	  að	  skoða	  hver	  líffræðilega	  orsökin	  sé	  fyrir	  fötluninni	  og	  er	  oftar	  en	  ekki	  hugsað	  út	  frá	  

því	  til	  þess	  að	  hægt	  sé	  að	  finna	  þá	  meðhöndlun	  og	  meðferð	  sem	  nauðsynleg	  er	  til	  þess	  að	  
reyna	  að	  laga	  eða	  lækna	  einstaklinginn	  og	  fötlun	  hans	  (Rannveig	  Traustadóttir,	  2003).	  Ef	  

fötlun	  er	  hins	  vegar	  skoðuð	  út	  frá	  félagslega	  sjónarhorninu	  eins	  og	  tilkoma	  

fötlunarfræðinnar	  hefur	  leyft	  okkur,	  þá	  er	  frekar	  verið	  að	  skoða	  með	  hvaða	  hætti	  
samfélagið	  fatlar	  einstaklinginn	  og	  gerir	  ekki	  ráð	  fyrir	  tilvist	  hans	  í	  samfélaginu	  sjálfu.	  
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Innan	  félagslega	  sjónarhornsins	  má	  svo	  setja	  bæði	  breska	  líkanið	  um	  fötlun	  og	  norska	  

tengslasjónarhornið	  á	  fötlun,	  en	  þær	  hugmyndir	  flokkast	  sem	  félagslegt	  sjónarhorn	  á	  

fötlun	  (Rannveig	  Traustadóttir,	  2006).	  

2.1 Læknisfræðilega	  sjónarhornið	  

Læknisfræðilega	  sjónarhornið	  á	  fötlun	  er	  það	  sjónarhorn	  sem	  ríkti	  lengst	  af	  í	  umfjöllun	  og	  

viðhorfum	  til	  fatlaðra	  einstaklinga.	  Læknisfræðilega	  sjónarhornið	  byggir	  á	  hinum	  
læknisfræðilega	  skilningi	  á	  fötlun	  en	  hann	  felst	  í	  því	  að	  hann	  setur	  svo	  gott	  sem	  

samasemmerki	  milli	  skerðingar	  og	  fötlunar	  og	  samkvæmt	  því	  er	  skerðing	  eins	  konar	  galli	  

sem	  býr	  innra	  með	  einstaklingnum	  og	  leiðir	  óhjákvæmilega	  til	  fötlunar	  (Snæfríður	  Þóra	  
Egilson	  og	  Guðrún	  Pálmadóttir,	  2006).	  Þetta	  sjónarhorn	  byggir	  á	  þeirri	  hugmyndafræði	  og	  

sýn	  læknisfræðinnar	  að	  fötlun	  sé	  ástand	  sem	  er	  slæmt	  og	  þarf	  að	  laga	  eða	  lækna	  til	  þess	  

að	  einstaklingurinn	  geti	  verið	  eðlilegur	  og	  passi	  þá	  betur	  inn	  í	  samfélagið	  og	  teljist	  sem	  
verðugur	  partur	  af	  því.	  Einstaklingurinn	  er	  í	  þessu	  sjónarhorni	  litinn	  þeim	  augum	  af	  

samfélaginu	  að	  hann	  sé	  gallaður	  eða	  afbrigðilegur	  og	  nauðsynlegt	  sé	  að	  laga	  hann	  þess	  
vegna.	  Fötlunin	  er	  í	  raun	  talin	  vera	  persónulegur	  harmleikur	  þess	  einstaklings	  sem	  við	  
fötlunina	  glímir	  og	  það	  er	  talið	  einstaklingnum	  fyrir	  bestu	  að	  vera	  lagaður	  eða	  læknaður.	  

Þessu	  fylgir	  að	  það	  er	  mikil	  áhersla	  lögð	  á	  það	  í	  læknisfræðilega	  sjónarhorninu	  að	  
endurhæfa	  og	  lækna	  þann	  sem	  er	  fatlaður	  og	  reyna	  þannig	  að	  færa	  hann	  nær	  því	  að	  geta	  
talist	  venjulegur	  (Rannveig	  Traustadóttir,	  2006).	  	  

2.2 Félagslega	  sjónarhornið	  

Félagslega	  sjónarhornið	  kemur	  fyrst	  fram	  á	  sjónarsviðið	  sem	  gagnrýni	  á	  þá	  sýn	  sem	  
læknisfræðin	  hafði	  á	  fötlun,	  en	  það	  sjónarhorn	  hafði	  þá	  lengi	  vel	  verið	  ríkjandi	  í	  hinum	  

vestræna	  heimi	  (Rannveig	  Traustadóttir,	  2003).	  Félagslega	  sjónarhornið	  er	  gjörólíkt	  í	  
nálgun	  sinni	  á	  skilgreininguna	  á	  hvað	  sé	  fötlun	  og	  hvað	  það	  sé	  að	  vera	  fatlaður.	  Það	  

gengur	  út	  frá	  því	  að	  það	  sé	  í	  raun	  samfélagið	  sjálft	  sem	  fatli	  einstaklinginn	  með	  því	  að	  gera	  

ekki	  ráð	  fyrir	  honum	  í	  samfélaginu.	  Félagslega	  sjónarhornið	  gengur	  því	  út	  frá	  því	  að	  
skerðingar	  fólks	  séu	  samfélagslegt	  mein.	  Með	  þeirri	  sýn	  mótmælir	  félagslega	  sjónarhornið	  

því	  læknisfræðilega	  sem	  hafði	  ríkt	  á	  fötlun	  og	  leggur	  upp	  með	  nýjar	  nálganir	  á	  það	  hvernig	  

hugtakið	  fötlun	  skuli	  skilgreint,	  og	  eins	  hver	  sé	  raunveruleg	  orsök	  fötlunar	  hjá	  fólki	  sem	  
býr	  við	  skerðingar.	  Það	  eru	  nokkrar	  ríkjandi	  hugmyndir	  sem	  falla	  hvað	  best	  að	  félagslega	  

sjónarhorninu	  á	  fötlun.	  Þar	  eru	  þó	  tvö	  líkön	  sem	  eru	  hvað	  þekktust	  og	  viðurkenndust,	  

annars	  vegar	  breska	  félagslega	  líkanið	  um	  fötlun	  og	  hins	  vegar	  norska	  tengslasjónarhornið	  
á	  fötlun.	  Það	  eru	  einnig	  til	  önnur	  og	  minna	  þekkt	  sjónarhorn	  sem	  flest	  eiga	  það	  þó	  
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sameiginlegt	  að	  samræmast	  annað	  hvort	  félagslega	  sjónarhorninu	  á	  fötlun	  eða	  því	  

læknisfræðilega	  (Rannveig	  Traustadóttir,	  2003).	  

2.2.1 Breska	  líkanið	  

Eitt	  þekktasta	  félagslega	  sjónarhornið	  á	  fötlun	  nefnist	  breska	  félaglega	  líkanið	  um	  fötlun	  
og	  á	  rætur	  sínar	  að	  rekja	  um	  það	  bil	  fjörutíu	  ár	  aftur	  í	  tímann	  eða	  til	  ársins	  1976.	  Það	  ár	  

gáfu	  samtök	  fatlaðra	  í	  Bretlandi	  út	  fræga	  yfirlýsingu	  þar	  sem	  þau	  héldu	  því	  fram	  að:	  ,,Fólk	  
með	  skerðingar	  væri	  fatlað	  af	  samfélaginu	  og	  að	  fötlunin	  sé	  afleiðing	  þeirrar	  undirokunar	  
sem	  einkennir	  tengslin	  milli	  fólks	  með	  skerðingar	  og	  annarra	  í	  samfélaginu”	  Þetta	  er	  í	  raun	  

sú	  hugmynd	  sem	  liggur	  að	  baki	  breska	  félagslega	  líkaninu	  og	  þessi	  yfirlýsing	  varð	  til	  þess	  

að	  athyglin	  beindist	  að	  áhrifum	  félaglega	  þáttarins	  á	  fötlun	  og	  hversu	  mikilvægt	  umhverfið	  

í	  raun	  og	  veru	  væri	  (Rannveig	  Traustadóttir,	  2006).	  Á	  sínum	  tíma	  þótti	  þessi	  yfirlýsing	  

einstaklega	  merkileg	  fyrir	  þær	  sakir	  að	  hún	  beindi	  athyglinni	  að	  því	  hversu	  mikil	  áhrif	  

umhverfið	  og	  félagslegir	  þættir	  hafa	  í	  raun	  og	  veru.	  Þessi	  yfirlýsing	  átti	  stóran	  þátt	  í	  því	  að	  

leggja	  grunninn	  að	  breska	  félagslega	  líkaninu	  eins	  og	  við	  þekkjum	  það	  í	  dag	  (Rannveig	  
Traustdóttir,	  2006).	  Þetta	  líkan	  hefur	  hlotið	  gríðarlega	  mikla	  athygli	  á	  Vesturlöndum,	  bæði	  

meðal	  fræðimanna	  og	  fatlaðs	  fólks	  og	  er	  sérstaklega	  talið	  að	  það	  sé	  vegna	  þeirrar	  róttæku	  

endurskilgreiningar	  á	  fötlun	  sem	  felst	  í	  því	  (Rannveig	  Traustadóttir,	  2006).	  

2.2.2 Norska	  tengslasjónarhornið	  á	  fötlun	  

Þó	  svo	  að	  breska	  líkanið	  sé	  eitt	  þekktasta	  félagslega	  sjónarhornið	  á	  fötlun	  þá	  er	  það	  ekki	  
það	  eina	  og	  heldur	  ekki	  það	  eina	  sem	  kom	  fram	  með	  gagnrýni	  á	  læknisfræðilega	  

sjónarhornið	  á	  fötlun.	  Strax	  árið	  1970	  voru	  komnar	  fram	  gagnrýnishugmyndir	  frá	  
Norðurlöndunum	  á	  læknisfræðilegu	  skilgreininguna	  á	  fötlun	  og	  voru	  þar	  komnar	  fram	  þær	  

hugmyndir	  að	  mikilvægt	  væri	  að	  horfa	  einnig	  á	  aðra	  þætti	  þegar	  kemur	  að	  fötlun	  og	  þá	  

sérstaklega	  að	  horfa	  á	  félagslega	  þáttinn	  (Gustavsson,	  Sandvin,	  Traustadóttir	  og	  Tøssebro,	  

2005).	  Það	  var	  árið	  1960	  sem	  fyrst	  kom	  fram	  hugtak	  á	  Norðurlöndunum	  sem	  var	  hugsað	  

sem	  yfirhugtak	  yfir	  fólk	  með	  mismunandi	  skerðingar,	  og	  setti	  það	  þar	  með	  svolítið	  undir	  

einn	  hatt	  en	  fram	  að	  því	  hafði	  það	  ekki	  sést	  að	  fólk	  með	  skerðingar	  væri	  sett	  undir	  eitt	  
yfirhugtak.	  Fram	  að	  því	  var	  hver	  hópur	  skilgreindur	  sérstaklega	  eftir	  tegund	  skerðingar	  

sinnar.	  Á	  sama	  tíma	  og	  þetta	  yfirhugtak	  kom	  fram	  var	  einnig	  byrjað	  að	  leggja	  áherslu	  á	  

það	  að	  samfélagið	  þyrfti	  að	  aðlaga	  sig	  að	  þörfum	  fólks	  með	  skerðingar	  en	  að	  það	  ætti	  ekki	  
sjálfkrafa	  og	  einhliða	  að	  þurfa	  að	  laga	  sig	  að	  samfélaginu.	  Norska	  tengslasjónarhornið	  

hefur	  í	  raun	  þrjú	  megin	  atriði	  en	  þau	  eru	  í	  fyrsta	  lagi	  að	  fötlun	  sé	  misræmi	  milli	  

einstaklings	  og	  umhverfis,	  í	  öðru	  lagi	  að	  fötlun	  sé	  aðstæðubundin	  og	  í	  þriðja	  og	  síðasta	  lagi	  
að	  fötlun	  sé	  afstæð	  (Rannveig	  Traustadóttir,	  2006).	  	  
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2.2.3 Önnur	  sjónarhorn	  

Til	  eru	  fleiri	  sjónarhorn	  á	  fötlun	  en	  þau	  sem	  fjallað	  er	  um	  hérna	  að	  ofan.	  Þau	  eiga	  það	  

sameiginlgt	  að	  vera	  eldri	  og	  minna	  þekkt,	  en	  ákveðnar	  hugmyndir	  í	  þeim	  virðast	  þó	  falla	  

að	  einhverju	  leyti	  að	  þeim	  hugmyndum	  um	  fötlun	  sem	  fram	  koma	  í	  sjónarhornunum	  sem	  
við	  höfum	  fjallað	  um	  hingað	  til.	  Ef	  vel	  er	  rýnt	  er	  einnig	  hægt	  að	  sjá	  þessum	  sjónarhornum	  

bregða	  fyrir	  í	  nútíma	  þjóðfélagi.	  

Harmleikssjónarhornið	  er	  mjög	  gamalt	  og	  gengur	  út	  frá	  því	  að	  á	  hverjum	  tíma	  í	  sögunni	  
hefur	  fatlað	  fólk	  verið	  litið	  hornauga	  og	  álitið	  vera	  ljótt,	  barnalegt,	  ómannlegt	  og	  ýmislegt	  

fleira	  neikvætt	  en	  þetta	  hefur	  oft	  endurspeglað	  þann	  tíma	  sem	  fólkið	  lifði	  á	  og	  þar	  er	  hægt	  

að	  sjá	  hvernig	  menningin	  endurspeglar	  viðhorf	  fólks	  til	  fatlaðs	  fólks.	  Þegar	  fatlað	  fólk	  var	  

álitið	  vera	  eilíf	  börn	  þá	  gáfu	  samfélög	  sér	  leyfi	  til	  þess	  að	  loka	  fullorðið	  fólk	  inni	  á	  þeim	  

forsendum	  að	  þetta	  væru	  aðeins	  börn	  og	  því	  var	  ekki	  gefinn	  kostur	  á	  að	  taka	  virkan	  þátt	  í	  

þjóðfélaginu	  á	  sínum	  forsendum.	  	  

Einnig	  er	  hægt	  að	  skoða	  fötlun	  út	  frá	  menningu	  en	  þá	  þarf	  að	  skoða	  hvað	  það	  er	  í	  
samfélögum	  sem	  mótar	  hugmyndir	  manna	  um	  fötlun.	  Þá	  getur	  verið	  gott	  að	  skoða	  

sögulegt	  og	  menningarlegt	  samhengi.	  Þetta	  sjónarhorn	  er	  kallað	  menningarsjónarhorn	  en	  

ólíkt	  fyrri	  sjónarhornum	  sem	  við	  höfum	  skoðað	  þá	  eru	  ekki	  nákvæm	  afmörkuð	  skil	  milli	  

fötlunar	  og	  skerðingar	  heldur	  er	  fötlunin	  skoðuð	  og	  það	  hvernig	  hún	  birtist	  í	  samfélaginu.	  
Þannig	  er	  litið	  á	  fötlun	  sem	  menningarlegt	  fyrirbæri	  en	  oft	  hefur	  verið	  litið	  á	  fatlað	  fólk	  

sem	  tæki	  til	  þess	  að	  upphefja	  ófatlaða	  og	  þannig	  lýsa	  því	  hvernig	  sé	  rétt	  og	  best	  að	  vera.	  

Jákvæða	  líkanið	  er	  byggt	  á	  skilningi	  breska	  líkansins	  og	  er	  ákveðið	  mótsvar	  við	  
harmleikssjónarhorninu.	  Jákvæða	  líkanið	  stuðlaðar	  að	  því	  að	  fatlað	  fólk	  sé	  ánægt	  með	  sig	  

eins	  og	  það	  er.	  Jákvæða	  líkanið	  byggir	  á	  sögum	  fólks	  sem	  staðfestir	  andóf	  og	  mótspyrnu	  í	  

sinn	  garð	  út	  af	  fötlun	  sinni	  (Hanna	  Björg	  Sigurðardóttir,	  Ármann	  Jakobsson	  og	  Kristín	  
Björnsdóttir,	  2013).	  

Því	  er	  að	  mörgu	  að	  hyggja	  þegar	  verið	  er	  að	  kanna	  aðstæður	  fatlaðs	  fólks	  og	  því	  er	  

mikilvægt	  að	  miða	  út	  frá	  stöðu,	  þjóðfélagi	  og	  jafnvel	  tímaskeiði	  (Kristín	  Björnsdóttir,	  
2014).	  Orðið	  hæfishroki	  er	  nýtt	  orð	  í	  íslensku	  máli	  og	  finnst	  ekki	  í	  íslenskri	  orðabók,	  en	  

þetta	  er	  í	  raun	  íslenskun	  á	  enska	  orðinu	  ,,ableism”.	  Þegar	  heilu	  samfélögin	  byggjast	  upp	  og	  

byggja	  upp	  stofnanir	  á	  þeim	  forsendum	  að	  það	  að	  vera	  ófatlaður	  sé	  hið	  náttúrulega	  
ástand	  og	  fatlaðir	  einstaklingar	  séu	  í	  raun	  óeðlilegir	  og	  flokkist	  í	  raun	  ekki	  sem	  jafn	  

mannlegir	  og	  þeir	  sem	  ófatlaðir	  eru,	  þá	  ríkir	  mikill	  hæfishroki	  innan	  þeirra	  samfélaga	  og	  

stofnana.	  Hæfishroki	  getur	  því	  orðið	  til	  þess	  að	  fatlað	  fólk	  er	  sett	  til	  hliðar	  og	  litið	  er	  á	  
þann	  hóp	  sem	  jaðarsettan.	  Þeir	  einstaklingarnir	  sem	  eru	  innan	  hans	  teljast	  þá	  ekki	  sem	  
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fullgildir	  meðlimir	  þess	  samfélags	  sem	  þeir	  tilheyra.	  Þess	  vegna	  getur	  það	  til	  dæmis	  reynst	  

þannig	  að	  þegar	  einstaklingur	  þarf	  að	  nota	  hjólastól	  í	  stað	  þess	  að	  ganga	  þá	  líta	  

aðstandendur	  og	  fagfólk	  á	  það	  sem	  mikla	  uppgjöf.	  Aftur	  á	  móti	  hefur	  það	  komið	  í	  ljós	  að	  
þau	  börn	  sem	  þurfa	  að	  nota	  hjólastól	  eiga	  betri	  möguleika	  á	  að	  nálgast	  og	  halda	  í	  við	  sína	  

jafnaldra	  innan	  skólakerfisins	  (Kristín	  Björnsdóttir,	  2014).	  

2.3 Samantekt	  

Það	  að	  vera	  fötluð	  manneskja	  í	  dag	  er	  ekki	  lengur	  eins	  mikið	  einstaklingsmál	  og	  það	  var.	  

Þjóðfélagið	  sjálft	  þarf	  að	  skoða	  hvað	  það	  getur	  gert	  til	  þess	  að	  koma	  til	  móts	  við	  fólk	  með	  

fatlanir.	  Félagslega	  sjónarhornið	  styður	  við	  það	  með	  því	  að	  segja	  að	  það	  sé	  samfélagið	  
sem	  að	  fatli	  einstaklinginn	  (Rannveig	  Traustadóttir,	  2003).	  Það	  er	  mikilvægt	  að	  það	  sé	  litið	  

til	  þess	  sjónarhorns	  en	  ekki	  eingöngu	  þess	  læknisfræðilega	  því	  það	  er	  svo	  margt	  sem	  

samfélagið	  getur	  gert	  til	  þess	  að	  gera	  fötluðu	  fólki	  kleift	  að	  taka	  þátt	  á	  eigin	  forsendum	  
eins	  og	  það	  er,	  án	  þess	  að	  það	  þurfi	  að	  ,,laga”	  viðkomandi	  vegna	  fötlunar	  sinnar	  

(Snæfríður	  Þóra	  Egilson	  og	  Guðrún	  Pálmadóttir,	  2006).	  

Þegar	  þessi	  sjónarhorn	  eru	  skoðuð	  þá	  getur	  verið	  gott	  að	  skoða	  önnur	  smærri	  sjónarhorn	  

sem	  geta	  veitt	  frekari	  innsýn	  eða	  dýpt	  í	  það	  sjónarhorn	  sem	  skoðað	  er	  hverju	  sinni.	  
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3 Líf	  án	  aðgreiningar	  

Hér	  á	  eftir	  verður	  fjallað	  um	  hvað	  felst	  í	  því	  að	  vera	  fatlað	  barn	  á	  aldrinum	  6-‐10	  ára	  og	  
hvers	  vegna	  ekki	  skuli	  aðgreina	  fötluð	  börn	  á	  þeim	  aldri	  frá	  ófötluðum	  börnum	  á	  sama	  

aldri.	  

3.1 Skóli	  án	  aðgreiningar	  

Líf	  án	  aðgreiningar	  er	  ekki	  hægt	  að	  fjalla	  um	  án	  þess	  að	  nefna	  í	  sömu	  andrá	  skóla	  án	  

aðgreiningar	  þar	  sem	  stór	  partur	  daglegs	  lífs	  barna	  á	  aldrinum	  6-‐10	  ára	  fer	  fram	  í	  

grunnskólanum.	  Meðal	  þeirra	  grunnþátta	  menntunar	  sem	  taldir	  eru	  upp	  í	  aðalnámskránni	  

eru	  jafnrétti	  og	  að	  áhersla	  skuli	  lögð	  á	  skóla	  án	  aðgreiningar	  í	  öllu	  skólastarfi.	  Eins	  er	  lögð	  
áhersla	  á	  jöfn	  tækifæri	  til	  náms	  óháð	  aðstæðum	  nemandans	  og	  hvort	  hann	  búi	  við	  fötlun	  

eða	  ekki	  Einnig	  er	  tekið	  sérstaklega	  fram	  í	  Aðalnámskránni	  að	  tekið	  skuli	  tillit	  til	  

alþjóðlegra	  samninga	  sem	  Ísland	  sé	  aðili	  að,	  meðal	  annars	  Barnasáttmála	  Sameinuðu	  

þjóðanna	  (Aðalnámskrá	  grunnskóla,	  2011).	  

3.2 Lög	  og	  reglugerðir	  

Félags-‐	  og	  tómstundastarf	  fyrir	  börn	  og	  ungmenni	  er	  samkvæmt	  æskulýðslögum	  nr.	  

70/2007	  það	  starf	  þar	  sem	  börn	  og	  ungmenni	  koma	  saman	  í	  frítíma	  sínum	  og	  starfa	  að	  
sömu	  hugsjónum,	  áhugamálum	  og	  einnig	  þeim	  markmiðum	  sem	  börn	  og	  ungmenni	  meta	  

sjálf	  að	  verðleikum	  (Ragnhildur	  Helgadóttir,	  2012).	  Þar	  sem	  fötluð	  börn	  og	  ungmenni	  falla	  

undir	  þennan	  hóp	  ætti	  að	  vera	  sjálfgefið	  að	  þau	  fái	  að	  taka	  þátt	  í	  tómstundastarfi	  í	  sínum	  
frítíma	  til	  jafns	  við	  aðra.	  Ef	  við	  lítum	  til	  grunnskólalaganna	  þá	  kemur	  fram	  í	  33.	  grein	  að	  

öllum	  þeim	  nemendum	  sem	  að	  ganga	  í	  grunnskóla	  skuli	  vera	  gefinn	  sá	  kostur	  að	  taka	  þátt	  

í	  tómstunda-‐	  og	  félagsstarfi	  (lög	  um	  grunnskóla	  nr.	  91/2008).	  Þrátt	  fyrir	  þessi	  lög	  þarf	  
sérstakan	  samning	  til	  þess	  að	  það	  sé	  komið	  fram	  við	  fötluð	  börn	  eins	  og	  önnur	  

grunnskólabörn,	  Samning	  Sameinuðu	  þjóðanna	  um	  réttindi	  fatlaðs	  fólks.	  

3.3 Samningur	  Sameinuðu	  þjóðanna	  um	  réttindi	  fatlaðs	  fólks	  

Samningur	  Sameinuðu	  þjóðanna	  um	  réttindi	  fatlaðs	  fólks	  var	  innleiddur	  á	  Íslandi	  í	  mars	  

2007	  en	  þegar	  þessi	  ritgerð	  er	  rituð	  árið	  2015	  hefur	  samningurinn	  ekki	  enn	  verið	  

lögleiddur.	  Í	  samningi	  Sameinuðu	  þjóðanna	  um	  réttindi	  fatlaðs	  fólks	  er	  meginreglan	  sú	  að	  
fatlað	  fólk	  eigi	  rétt	  á	  fullri	  þátttöku	  í	  samfélaginu	  án	  aðgreiningar.	  Einnig	  á	  fatlað	  fólk	  rétt	  

á	  jöfnum	  tækifærum	  líkt	  og	  ófatlað	  fólk	  og	  því	  er	  lagt	  bann	  við	  mismunun	  á	  grundvelli	  
fötlunar	  (Samningur	  Sameinuðu	  þjóðanna	  um	  réttindi	  fatlaðs	  fólks,	  3.	  grein/2007).	  Ef	  við	  
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lítum	  því	  til	  samningsins	  með	  þetta	  í	  huga	  ætti	  það	  að	  vera	  sjálfgefið	  að	  fatlaður	  

einstaklingur	  fái	  að	  taka	  þátt	  í	  öllum	  athöfnum	  daglegs	  lífs	  á	  eigin	  forsendum	  og	  til	  jafns	  

við	  ófatlaða	  einstaklinga.	  

Það	  er	  margt	  í	  samningnum	  sem	  bendir	  á	  að	  það	  sé	  mikilvægt	  að	  fatlað	  fólk	  fái	  að	  taka	  

þátt	  í	  samfélaginu	  á	  sínum	  eigin	  forsendum.	  Í	  almennum	  ákvæðum	  kemur	  fram	  að	  

samtök,	  einkafyrirtæki,	  einstaklingar	  og	  fleiri	  eigi	  ekki	  rétt	  á	  því	  að	  mismuna	  fólki	  á	  
grundvelli	  fötlunar	  heldur	  eigi	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  allt	  slíkt	  sem	  er	  í	  ósamræmi	  við	  

sáttmálann.	  Samningurinn	  kallar	  einnig	  eftir	  því	  að	  það	  verði	  vitundarvakning	  um	  aukna	  

virðingu	  gagnvart	  fötluðu	  fólki	  og	  að	  það	  sé	  krafa	  á	  öllum	  sviðum.	  Þetta	  kemur	  fram	  í	  

grein	  8.	  innan	  almennra	  ákvæða.	  

3.4 Barnasáttmálinn	  

Barnasáttmáli	  Sameinuðu	  þjóðanna	  er	  eini	  sáttmálinn	  fyrir	  utan	  Samning	  Sameinuðu	  
þjóðanna	  um	  réttindi	  fatlaðs	  fólks	  sem	  kemur	  inn	  á	  fötlun.	  Aðrir	  sáttmálar,	  til	  dæmis:	  

Mannréttindayfirlýsing	  Sameinuðu	  þjóðanna	  (Alþýðusamband	  Íslands,	  1948)	  og	  
Alþjóðasamningur	  um	  efnahagsleg,	  félagsleg	  og	  menningarleg	  réttindi	  (Alþýðusamband	  
Íslands,	  1966)	  koma	  ekki	  inn	  á	  fötlun.	  Í	  2.	  grein	  fyrsta	  hluta	  Barnasáttmálans	  (1989)	  kemur	  

fram	  að	  ekki	  skuli	  mismuna	  börnum	  á	  þeim	  forsendum	  að	  þau	  séu	  fötluð,	  af	  öðrum	  
kynþætti,	  félagslegri	  stöðu	  og	  fleira.	  Aðildarríkjum	  sáttmálans	  ber	  að	  virða	  og	  tryggja	  
öllum	  börnum	  þau	  réttindi	  sem	  kveðið	  er	  á	  um	  í	  sáttmálanum.	  Vert	  er	  að	  nefna	  að	  

Barnasáttmálinn	  hefur	  verið	  lögleiddur	  á	  Íslandi	  og	  er	  því	  bundinn	  í	  lög.	  Í	  23.	  grein	  
Barnasáttmálans	  (1989)	  segir:	  ,,Aðildarríki	  viðurkenna	  að	  andlega	  eða	  líkamlega	  fatlað	  
barn	  skuli	  njóta	  fulls	  og	  sómasamlegs	  lífs,	  við	  aðstæður	  sem	  tryggja	  virðingu	  þess	  og	  

stuðla	  að	  sjálfsbjörg	  þess	  og	  virkri	  þátttöku	  í	  samfélaginu.”	  	  

3.5 Samantekt	  

Það	  er	  nefnilega	  svo	  að	  í	  grunnskólanum,	  sem	  spilar	  stóran	  þátt	  í	  lífi	  hvers	  barns	  og	  er	  stór	  

partur	  af	  athöfnum	  daglegs	  lífs	  þess,	  er	  stefnan	  eins	  og	  kemur	  fram	  í	  Aðalnámskrá,	  skóli	  
án	  aðgreiningar.	  Það	  var	  þó	  ekki	  fyrr	  en	  árið	  2006	  sem	  hugtakið	  skóli	  án	  aðgreiningar	  

birtist	  fyrst	  í	  Aðalnámskrá	  grunnskólanna.	  Þetta	  var	  þó	  ekki	  nýtt	  hugtak	  á	  þeim	  tíma	  

(Hafdís	  Guðjónsdóttir	  og	  Jóhanna	  Karlsdóttir,	  2009).	  Það	  er	  áhugavert	  að	  skoða	  hvað	  segir	  
um	  tómstundir	  í	  Aðalnámskrá	  en	  þrátt	  fyrir	  að	  skóli	  án	  aðgreiningar	  sé	  ríkjandi	  stefna,	  þá	  

er	  ekki	  nein	  sérstök	  stefna	  í	  gangi	  hvað	  varðandi	  tómstundir,	  sem	  taka	  við	  þegar	  

hefðbundnum	  skóladegi	  lýkur.	  Í	  Barnasáttmála	  Sameinuðu	  þjóðanna	  er	  þó	  sérstaklega	  
komið	  inn	  á	  tómstundirnar	  en	  í	  31.	  grein	  sáttmálans	  segir:	  ,,Aðildarríki	  viðurkenna	  rétt	  
barns	  til	  hvíldar	  og	  tómstunda,	  til	  að	  stunda	  leiki	  og	  skemmtanir	  sem	  hæfa	  aldri	  þess,	  og	  
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til	  frjálsrar	  þátttöku	  í	  menningarlífi	  og	  listum”.	  Íþróttaiðkun	  fatlaðra	  barna	  flokkast	  með	  

þessu.	  	  

Hvað	  varðar	  réttindi	  fatlaðs	  fólks	  til	  aðgengis	  og	  þátttöku	  þá	  er	  mikilvægt	  að	  það	  fái	  að	  
taka	  þátt	  í	  öllu	  sem	  viðkemur	  daglegu	  lífi	  en	  30.	  grein	  annars	  hluta	  Samnings	  Sameinuðu	  

þjóðanna	  um	  réttindi	  fatlaðs	  fólks	  tekur	  sérstaklega	  til	  hindrana	  sem	  verða	  á	  vegi	  fatlaðs	  

fólks	  á	  sviði	  þátttöku	  í	  menningarlífi,	  frístunda-‐	  og	  íþróttastarfi.	  Í	  19.	  grein	  er	  tekið	  fram	  í	  
b-‐lið	  að	  fatlað	  fólki	  eigi	  að	  hafa	  aðgang	  að	  félagsþjónustu,	  og	  einnig	  öðrum	  persónulegum	  

stuðningi	  til	  þess	  að	  lifa	  í	  samfélagi	  án	  aðgreiningar.	  Þannig	  sé	  hægt	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  

einangrun	  einstaklinganna.	  19.	  greinin	  er	  því	  mjög	  lýsandi	  fyrir	  líf	  án	  aðgreiningar	  í	  

samfélaginu	  og	  telja	  sumir	  að	  það	  séu	  ný	  réttindi	  sem	  felast	  í	  þessari	  grein	  (Rannveig	  

Traustadóttir,	  munnleg	  heimild,	  15.júní	  2015).	  	  

Meðal	  þess	  sem	  fellur	  undir	  það	  að	  lifa	  í	  samfélagi	  án	  aðgreiningar	  er	  að	  geta	  ræktað	  sín	  

áhugamál.	  Þar	  með	  talið	  eru	  þær	  íþróttir	  sem	  einstaklingur	  gæti	  viljað	  stunda	  og	  hann	  
ætti	  í	  einu	  og	  öllu	  að	  hafa	  jöfn	  tækifæri	  og	  ófatlaðir	  til	  þess.	  Með	  þeim	  hætti	  er	  stuðlað	  að	  
jafnrétti	  í	  þjóðfélaginu	  og	  farið	  eftir	  Samningi	  Sameinuðu	  þjóðanna	  um	  réttindi	  fatlaðs	  

fólks.	  

Ofangreindir	  þættir	  eru	  mikilvægir	  til	  þess	  að	  fatlað	  fólk	  geti	  lifað	  lífi	  án	  aðgreiningar.	  Það	  
er	  þó	  því	  miður	  svo	  að	  þrátt	  fyrir	  innleiðingu	  sáttmálans	  á	  Íslandi	  þá	  hafa	  íslenskar	  

rannsóknir	  sýnt	  að	  það	  er	  ýmislegt	  sem	  má	  betur	  fara	  í	  íslensku	  þjóðfélagi	  þegar	  kemur	  að	  
fólki	  með	  fötlun	  (Kristín	  Björnsdóttir,	  2014).	  	  
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4 Þroski	  barna	  og	  íþróttaiðkun	  	  

Hér	  á	  eftir	  verður	  fjallað	  um	  félagsþroska	  hjá	  börnum	  og	  einnig	  íþróttaiðkun	  barna.	  Eins	  
verður	  útskýrt	  hvers	  vegna	  mikilvægt	  sé	  fyrir	  börn	  að	  stunda	  íþróttir.	  

4.1 Félagsþroski	  

Til	  þess	  að	  félagsþroski	  barna	  á	  aldrinum	  3	  til	  5	  ára	  verði	  sem	  bestur	  er	  nauðsynlegt	  að	  

þau	  fái	  tækifæri	  til	  að	  leika	  sér	  og	  prófa	  sig	  áfram.	  Þannig	  fá	  þau	  að	  upplifa	  viðfangsefnið	  

og	  upplifa	  að	  þau	  hafi	  vald	  á	  því.	  Piaget	  fjallaði	  um	  aðlögun	  barna	  og	  velti	  því	  fyrir	  sér	  

hvernig	  við	  aðlögum	  okkur	  að	  þeim	  veruleika	  sem	  við	  búum	  í	  en	  samkvæmt	  Piaget	  eru	  

börn	  á	  aldrinum	  2	  til	  6-‐7	  ára	  gömul	  á	  foraðgerðastiginu.	  Þau	  hafa	  ekki	  vald	  á	  gagnhverfu	  
og	  líta	  á	  reglur	  sem	  óumbreytanlegar	  og	  komnar	  frá	  ofurvaldi.	  Þessi	  börn	  geta	  oft	  verið	  

sjálfhverf	  og	  átt	  erfitt	  með	  að	  setja	  sig	  í	  spor	  annarra,	  aftur	  á	  móti	  eiga	  þau	  samt	  einn	  til	  

tvo	  bestu	  vini	  í	  leikskóla	  sem	  að	  öllum	  líkindum	  fylgja	  þeim	  upp	  í	  grunnskólann	  þegar	  þar	  

að	  kemur.	  Í	  grunnskóla	  eru	  börn	  á	  aldrinum	  6-‐7	  ára	  til	  11-‐12	  ára	  gömul	  oft	  komin	  á	  stig	  

hlutbundinna	  aðgerða	  en	  þá	  þurfa	  börn	  að	  fá	  að	  leysa	  eða	  upplifa	  viðfangsefnið	  með	  því	  
að	  fást	  við	  það	  sjálf	  og	  fá	  tækifæri	  til	  þess	  að	  álykta	  út	  frá	  sinni	  eigin	  reynslu.	  Eriksson	  

styður	  það	  með	  því	  að	  segja	  að	  hann	  telji	  að	  barn	  á	  grunnskólaaldri,	  eða	  6	  til	  8	  ára	  þrói	  

með	  sér	  iðjusemi	  og	  geti	  þannig	  fundist	  það	  geta	  gert	  eitthvað	  gagn	  eða	  vera	  gagnlaust.	  Á	  

grunnskólaaldri	  hefur	  barnið	  einnig	  mikla	  hreyfiþörf	  þó	  úthaldið	  sé	  lítið.	  Bekkjarfélagar	  og	  
jafnaldrar	  fara	  að	  hafa	  meiri	  áhrif	  en	  áður	  og	  krakkar	  á	  þessum	  aldri	  líta	  oft	  upp	  til	  

jafnaldra	  sinna	  og	  geta	  þau	  þá	  lært	  hvert	  af	  öðru	  (Berger,	  2011).	  Á	  grunnskólaaldri	  gerist	  

það	  einnig	  að	  börn	  fara	  að	  iðka	  tómstundir	  í	  meiri	  mæli	  en	  áður	  en	  íþróttir	  eru	  partur	  af	  

tómstundum.	  

4.2 Mikilvægi	  íþrótta	  fyrir	  börn	  

Rannsóknir	  styðja	  það	  að	  hreyfing	  sé	  öllum	  mikilvæg	  sama	  á	  hvaða	  aldri	  þeir	  eru	  og	  sé	  

einn	  af	  lykilþáttum	  heilbrigði	  á	  öllum	  tímabilum	  ævinnar	  (Embætti	  landlæknis,	  2015,	  a).	  
Hjá	  börnum	  á	  aldrinum	  6-‐12	  ára	  er	  dagleg	  hreyfing	  nauðsynleg	  fyrir	  eðlilegan	  vöxt	  og	  

þroska	  þeirra.	  Jafnframt	  er	  dagleg	  hreyfing	  þeim	  sameiginlegur	  leikur	  og	  skapar	  þeim	  

tækifæri	  til	  að	  efla	  hreyfifærni	  sína,	  eignast	  vini	  og	  auka	  á	  félagslegan	  þroska	  og	  eflir	  hjá	  
þeim	  sjálfstraust	  (Embætti	  landlæknis,	  2015,	  b).	  Embætti	  landlæknis	  segir	  að	  börn	  á	  

þessum	  aldri	  ættu	  að	  fá	  tækifæri	  til	  þess	  að	  leggja	  stund	  á	  fjölbreytta	  hreyfingu	  sem	  þau	  

hafi	  gaman	  af	  og	  jafnframt	  hreyfingu	  sem	  er	  í	  samræmi	  við	  þeirra	  getu	  og	  færni.	  Einnig	  er	  

tekið	  fram	  að	  sum	  börn	  á	  þessum	  aldri	  þurfi	  meiri	  hvatningu	  en	  önnur	  til	  þess	  að	  hreyfa	  
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sig	  (Embætti	  landlæknis,	  2015,	  b).	  Þá	  tekur	  embættið	  sérstaklega	  fram	  að	  börn	  sem	  eru	  

með	  skertan	  hreyfiþroska	  og	  önnur	  þroskafrávik	  eigi	  erfiðara	  með	  að	  taka	  þátt	  í	  

hópleikjum	  og	  getur	  það	  dregið	  úr	  löngun	  þeirra	  til	  þess	  að	  hreyfa	  sig	  almennt.	  Því	  fyrr	  
sem	  gripið	  er	  inn	  í	  og	  tekið	  á	  slíkum	  frávikum	  því	  meiri	  eru	  líkurnar	  á	  því	  að	  barnið	  auki	  

færni	  sína	  og	  kynnist	  hreyfingu	  á	  jákvæðan	  hátt	  (Embætti	  landlæknis,	  2015,	  b).	  

4.3 Íþróttir	  fatlaðra	  

Áður	  fyrr	  tók	  fatlað	  fólk	  ekki	  þátt	  í	  íþróttum	  að	  neinu	  leyti	  og	  íþróttaiðkun	  þess	  var	  ekki	  

eitthvað	  sem	  var	  álitið	  nauðsyn.	  Þegar	  sú	  hugmynd	  kom	  fram	  að	  fatlað	  fólk	  æfði	  íþróttir	  

þá	  skapaðist	  samhliða	  sú	  þörf	  að	  einhverskonar	  sérúrræði	  væri	  stofnað	  sem	  gerði	  því	  
kleift	  að	  leggja	  stund	  á	  íþróttir.	  Út	  frá	  því	  er	  því	  þörfin	  komin	  fyrir	  stofnun	  íþróttafélags	  

fyrir	  fatlaða.	  

Stofnun	  sérstaks	  íþróttafélags	  fyrir	  fatlaða	  hér	  á	  landi	  má	  í	  raun	  og	  veru	  rekja	  aftur	  til	  

hugmynda	  enska	  taugaskurðlæknisins	  Sir	  Ludwig	  Guttman	  en	  hann	  starfaði	  sem	  yfirlæknir	  

á	  Mandevill	  sjúkrahúsinu	  í	  Englandi	  (Sigurður	  Á.	  Friðþjófsson,	  1998	  a).	  Það	  má	  segja	  að	  
hann	  hafi	  eiginlega	  verið	  sá	  fyrsti	  til	  þess	  að	  leggja	  áherslu	  á	  að	  íþróttir	  væru	  ekki	  einungis	  

mikilvægar	  fyrir	  ófatlaða	  heldur	  væru	  þær	  í	  raun	  og	  veru	  einnig	  mikilvægar	  fyrir	  fatlaða	  

einstaklinga.	  Hann	  talaði	  sérstaklega	  fyrir	  því	  að	  ráð	  yrði	  gert	  fyrir	  því	  að	  fatlaðir	  gætu	  

einnig	  stundað	  íþróttir	  til	  jafns	  við	  aðra	  (Sigurður	  Á.	  Friðþjófsson,	  1998,	  b).	  Það	  var	  svo	  á	  

fundi	  íþróttanefndar	  Evrópu	  árið	  1971	  þegar	  Sir	  Ludwig	  Guttman	  var	  á	  meðal	  fulltrúa	  
Breta	  að	  hann	  talaði	  fyrir	  því	  að	  ekki	  væri	  hægt	  að	  ræða	  um	  almenningsíþróttir	  og	  gera	  

tilraunir	  til	  þess	  að	  auka	  þær	  nema	  að	  á	  sama	  tíma	  yrði	  tekið	  fullt	  tillit	  til	  fatlaðra	  

einstaklinga	  líka	  (Sigurður	  Á	  Friðþjófsson,	  1998,	  c).	  Orð	  hans	  höfðu	  strax	  áhrif	  hérlendis	  og	  

eru	  í	  raun	  ein	  af	  ástæðum	  þess	  að	  framkvæmdastjórn	  Íþróttasambands	  Íslands	  (ÍSÍ)	  ákvað	  

strax	  árið	  eftir,	  eða	  1972	  að	  leggja	  fram	  tillögu	  á	  íþróttaþingi	  ÍSÍ	  til	  stuðnings	  íþróttastarfs	  

fatlaðra	  hérlendis.	  Þeirri	  tillögu	  var	  strax	  mjög	  vel	  tekið	  og	  samþykkt	  einróma	  á	  því	  

íþróttaþingi.	  Með	  því	  var	  íþróttastarfsemi	  fatlaðra	  í	  fyrsta	  skipti	  í	  sögunni	  komin	  formlega	  

á	  dagskrá	  hjá	  ÍSÍ	  (Sigurður	  Á.	  Friðþjófsson,	  1998,	  d).	  

Fyrsta	  íþróttafélag	  fatlaðra	  sem	  stofnað	  var	  hérlendis	  var	  Íþróttafélag	  fatlaðra	  í	  Reykjavík	  

(ÍFR).	  Það	  var	  stofnað	  árið	  1974	  og	  sama	  ár	  var	  Íþróttafélag	  fatlaðra	  á	  Akureyri	  stofnað.	  
Bæði	  þessi	  íþróttafélög	  voru	  íþróttafélög	  hreyfihamlaðra	  einstaklinga.	  Eik	  var	  svo	  fyrsta	  

íþróttafélag	  þroskaheftra	  sem	  stofnað	  var	  en	  það	  var	  gert	  á	  Akureyri	  ári	  1978	  og	  í	  kjölfarið	  

var	  annað	  slíkt	  íþróttafélag	  stofnað	  tveimur	  árum	  seinna	  í	  Reykjavík.	  Árið	  1979	  var	  svo	  
Íþróttasamband	  fatlaðra	  stofnað	  en	  þá	  hafði	  íþróttastarf	  fatlaðra	  aukist	  svo	  mikið	  að	  

nauðsynlegt	  þótti	  að	  stofna	  sérstakt	  samband	  til	  þess	  að	  halda	  utan	  um	  það	  (Sigurður	  Á.	  

Friðþjófsson,	  1998,	  e).	  
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Það	  var	  í	  raun	  ekki	  fyrr	  en	  í	  maí	  árið	  1974	  þegar	  fyrsta	  íþróttafélagið	  fyrir	  fatlaða	  var	  

stofnað	  sem	  fötluðum	  einstaklingum	  gafst	  í	  fyrsta	  skipti	  tækifæri	  til	  þess	  að	  stunda	  

skipulagða	  íþróttaiðkun	  hérlendis	  (Jón	  Gnarr,	  2014).	  Þeir	  sem	  stóðu	  að	  stofnun	  þess	  voru	  
Íþróttasamaband	  Íslands,	  Sjálfsbjörg,	  Landsamband	  fatlaðra	  og	  Öryrkjabandalag	  Íslands.	  

Arnór	  Pétursson	  var	  fyrsti	  formaður	  félagsins	  (Garðar	  Steingrímsson,	  2014).	  Það	  liðu	  þó	  

rúmlega	  tuttugu	  og	  fimm	  ár	  frá	  því	  að	  ÍFR	  var	  stofnað	  þangað	  til	  að	  félagið	  eignaðist	  fyrsta	  
íþróttahúsið	  en	  fram	  að	  þeim	  tíma	  fóru	  æfingar	  og	  keppnir	  fram	  á	  ýmsum	  stöðum	  víða	  í	  

Reykjavík	  og	  aðgengi	  á	  þeim	  stöðum	  var	  oftast	  nær	  mjög	  ábótavant.	  Þó	  það	  hafi	  tekið	  

mörg	  ár	  að	  fá	  íþróttahúsið	  þá	  breytti	  það	  heilmiklu	  þegar	  það	  loksins	  kom	  (Arnór	  

Pétursson,	  2014).	  Síðan	  fyrsta	  íþróttafélagið	  fyrir	  fatlaða	  var	  stofnað	  eru	  því	  liðin	  rúm	  

fjörutíu	  ár.	  Á	  þeim	  tíma	  þótti	  þess	  háttar	  aðgreining	  að	  hafa	  fatlaða	  sem	  vildu	  æfa	  íþróttir	  

aðskilda	  frá	  þeim	  ófötluðu	  ekki	  vera	  neitt	  annað	  en	  eðlileg.	  

4.4 Framboð	  íþrótta	  fyrir	  fötluð	  börn	  

Hvað	  er	  það	  sem	  stendur	  fötluðum	  börnum	  raunverulega	  til	  boða	  þegar	  kemur	  að	  
íþróttaiðkun	  þeirra?	  

Það	  er	  eitthvað	  framboð	  af	  sértækum,	  aðgreinandi	  úrræðum	  fyrir	  fötluð	  börn	  þegar	  

kemur	  að	  því	  að	  stunda	  íþróttir,	  séu	  þau	  búsett	  á	  höfuðborgarsvæðinu.	  Íþróttafélagið	  Ösp	  

býður	  upp	  á	  sund,	  listhlaup,	  keilu,	  hokkí,	  boccia,	  frjálsar	  íþróttir,	  handbolta,	  knattspyrnu,	  

lyftingar	  og	  fimleika	  í	  samstarfi	  við	  fimleikafélagið	  Gerplu	  (Ólafur	  Ólafsson,	  e.d.).	  
Íþróttafélagið	  Fjörður	  býður	  uppá	  boccia	  og	  sund	  en	  einnig	  íþróttaskóla	  (Fjörður	  

Íþróttafélag,	  e.d.).	  Íþróttafélag	  fatlaðra	  í	  Reykjavík	  hefur	  á	  boðstólum	  sund,	  lyftingar,	  

knattspyrnu,	  íþróttaskóla,	  frjálsar	  íþróttir,	  bogfimi,	  borðtennis	  og	  boccia	  (Íþróttafélag	  

fatlaðra	  í	  Reykjavík,	  e.d.).	  Einhver	  íþróttafélög	  úti	  á	  landi	  bjóða	  upp	  á	  íþróttaiðkun	  fyrir	  

fatlaða	  almennt	  en	  erfitt	  reyndist	  að	  finna	  upplýsingar	  um	  það	  hvort	  þar	  væri	  boðið	  upp	  á	  

íþróttaiðkun	  fyrir	  fötluð	  börn.	  

Mjög	  erfitt	  er	  að	  finna	  upplýsingar	  um	  það	  hjá	  almennum	  íþróttafélögum	  hvort	  þau	  hafi	  

eitthvað	  á	  boðstólum	  fyrir	  fötluð	  börn	  sem	  vilja	  æfa	  íþróttir.	  Heimasíður	  félaganna	  

innihalda	  ekki	  neinar	  upplýsingar	  um	  það	  eða	  þá	  hvort	  að	  komið	  sé	  á	  einhvern	  hátt	  til	  

móts	  við	  þau	  fötluðu	  börn	  sem	  gætu	  haft	  áhuga	  á	  að	  æfa	  hjá	  félaginu.	  Þetta	  er	  sammerkt	  

með	  öllum	  þeim	  íþróttafélögum	  sem	  við	  skoðuðum	  heimasíður	  hjá.	  Við	  skoðuðum	  

sérstaklega	  öll	  knattspyrnufélögin	  á	  landinu	  og	  heimasíður	  þeirra	  en	  hvergi	  kom	  neitt	  

fram	  sérstaklega	  um	  fötluð	  börn	  og	  knattspyrnuiðkun	  þeirra.	  
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4.5 Saga	  knattspyrnunnar	  

Heimildum	  kemur	  ekki	  saman	  um	  hvert	  sé	  raunverulegt	  upphaf	  knattspyrnunnar	  en	  

heimildir	  finnast	  um	  knattspyrnu	  frá	  því	  áður	  en	  okkar	  tímatal	  hófst	  (Sigurður	  Á.	  
Friðþjófsson	  og	  Víðir	  Sigurðsson,	  1996).	  Það	  má	  því	  með	  sanni	  segja	  að	  knattspyrnuiðkun	  

hafi	  fylgt	  mannkyninu	  lengur	  en	  elstu	  menn	  muna.	  Knattspyrnuiðkunar	  hérlendis	  er	  fyrst	  

getið	  árið	  1892	  í	  grein	  í	  tímaritinu	  Ísafold	  sem	  Jón	  Þórarinsson	  ritaði.	  Þó	  kemur	  fram	  í	  
flestum	  heimildum	  um	  upphaf	  knattspyrnunnar	  hérlendis	  að	  það	  sé	  skoska	  prentaranum	  

James	  B.	  Fergusson	  að	  þakka	  að	  knattspyrnan	  barst	  til	  Íslands,	  en	  hann	  var	  hér	  við	  störf	  

árið	  1895	  (Sigurður	  Á.	  Friðþjófsson	  og	  Víðir	  Sigurðsson,	  1996).	  Fyrsta	  Íslandsmótið	  í	  
knattspyrnu	  var	  svo	  haldið	  árið	  1912.	  Landslið	  Íslands	  spilaði	  sinn	  fyrsta	  leik	  árið	  1946.	  

Knattspyrnusamband	  Íslands	  eða	  KSÍ	  var	  svo	  stofnað	  árið	  1947.	  Í	  dag	  eru	  um	  20.000	  

skráðir	  iðkendur	  í	  knattspyrnu	  hjá	  KSÍ	  en	  það	  telur	  einungis	  þá	  sem	  eru	  skráðir	  hjá	  

íþróttafélögunum	  og	  stunda	  knattspyrnu	  innan	  þeirra.	  KSÍ	  áætlar	  að	  það	  séu	  um	  það	  bil	  

30.000	  iðkendur	  knattspyrnu	  á	  Íslandi	  í	  dag	  (Knattspyrnusamband	  Íslands,	  e.d.	  a).	  	  

4.6 Knattspyrnusamband	  Íslands	  

Í	  stefnuyfirlýsingu	  KSÍ	  um	  þjálfun	  barna	  og	  unglinga	  segir:	  ,,Stefna	  KSÍ	  hefur	  það	  að	  
leiðarljósi	  að	  knattspyrnuiðkun	  skuli	  vera	  þroskandi	  líkamlega,	  félagslega	  og	  sálrænt.	  Með	  

því	  móti	  má	  skapa	  aðstæður	  fyrir	  mun	  fleiri	  börn	  og	  unglinga	  til	  að	  njóta	  sín	  innan	  
knattspyrnuhreyfingarinnar”.	  Einnig	  eru	  aldursskipt	  viðmið	  og	  eftirfarandi	  segir	  um	  börn	  8	  

ára	  og	  yngri:	  ,,Mikil	  áhersla	  skal	  lögð	  á	  að	  allir	  fái	  tækifæri	  til	  að	  vera	  með,	  að	  öll	  börn	  fái	  

jöfn	  tækifæri	  til	  þátttöku	  og	  að	  allir	  fái	  sömu	  viðurkenningu	  fyrir	  þátttöku”.	  Um	  9	  til	  10	  ára	  
aldurinn	  segir	  jafnframt:	  ,,Áhersla	  skal	  lögð	  á	  að	  allir	  fái	  tækifæri	  til	  að	  vera	  með,	  óháð	  

getu	  og	  allir	  fái	  sömu	  viðurkenningu	  fyrir	  þátttöku”	  (Knattspyrnusamband	  Íslands,	  e.d.	  b).	  

4.7 Samantekt	  

Samkvæmt	  Embætti	  landslæknis	  er	  mikilvægt	  fyrir	  fólk	  á	  öllum	  aldri	  að	  stunda	  einhvers	  
konar	  hreyfingu	  (Embætti	  landlæknis,	  2015,	  a).	  Það	  á	  ekki	  síst	  við	  um	  börn	  á	  aldrinum	  6-‐

12	  ára	  því	  hreyfing	  á	  þeim	  aldri	  er	  mikilvægur	  þáttur	  í	  þroskun	  barna	  og	  stuðlar	  einnig	  að	  

heilbrigðum	  vexti	  (Embætti	  landlæknis,	  2015,	  b).	  Á	  þessum	  aldri	  er	  mikilvægt	  að	  

félagsþroskinn	  fái	  að	  þroskast	  en	  hann	  gerir	  það	  þegar	  börn	  fá	  tækifæri	  til	  að	  takast	  á	  við	  

aðstæður	  í	  nærumhverfinu,	  börn	  fara	  einnig	  að	  líta	  upp	  til	  jafnaldra	  sinna	  og	  því	  er	  

mikilvægt	  að	  þau	  geti	  lært	  hvert	  af	  öðru	  (Berger,	  2011).	  

Þrátt	  fyrir	  stefnuyfirlýsingu	  KSÍ	  (Knattspyrnusamband	  Íslands,	  e.d.	  b)	  þá	  reyndist	  erfitt	  að	  

finna	  hvort	  einhvers	  staðar	  væri	  stefna	  fyrir	  knattspyrnuiðkun	  fatlaðra	  barna,	  enda	  var	  

það	  sjónarhorn	  lengi	  við	  lýði	  að	  fatlað	  fólk	  þyrfti	  almennt	  ekki	  að	  stunda	  íþróttir	  (Sigurður	  
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Á.	  Friðþjófsson,	  1998	  a).	  Íþróttaiðkun	  fatlaðra	  hefur	  lengi	  aðeins	  verið	  í	  sérúrræðum	  fyrir	  

fatlað	  fólk	  en	  árið	  1979	  var	  Íþróttasamband	  fatlaðra	  stofnað	  til	  þess	  að	  halda	  utan	  um	  

þennan	  málaflokk	  (Sigurður	  Á.	  Friðþjófsson,	  1998,	  e).	  

Í	  dag	  er	  framboð	  sértækra	  íþróttaúrræða	  fyrir	  fötluð	  börn	  að	  miklu	  leyti	  bundið	  við	  

höfuðborgarsvæðið	  en	  erfitt	  er	  að	  sjá	  hjá	  almennum	  íþróttafélögum	  hvort	  að	  þau	  taki	  

almennt	  á	  móti	  börnum	  með	  fatlanir.	  
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5 Aðferðafræði	  	  

Þegar	  við	  höfðum	  ákveðið	  með	  hvaða	  hætti	  við	  myndum	  vinna	  þessa	  rannsókn	  var	  
ákveðið	  að	  við	  myndum	  kanna	  viðhorfi	  og	  stefnu	  hjá	  knattspyrnuþjálfurum	  í	  sjötta	  og	  

sjöunda	  flokki	  drengja	  og	  stúlkna	  hjá	  knattspyrnufélögum	  landsins.	  Einnig	  könnuðum	  við	  

viðhorf	  og	  stefnu	  stjórna	  þessara	  knattspyrnufélaga.	  Hins	  vegar	  ákváðum	  við	  að	  taka	  

viðtöl	  við	  foreldra	  barna	  á	  þessum	  aldri,	  6-‐10	  ára,	  sem	  æfðu	  knattspyrnu	  um	  upplifun	  
þeirra	  af	  knattspyrniðkun	  barnana	  sinna.	  Það	  kom	  fljótt	  í	  ljós	  að	  rannsóknin	  yrði	  best	  

unnin	  með	  því	  að	  blanda	  saman	  eigindlegum	  og	  megindlegum	  rannsóknaraðferðum.	  

Rannsóknin	  var	  því	  unnin	  sem	  þversniðsrannsókn	  og	  rannsóknarspurningin	  unnin	  bæði	  
með	  eigindlegum	  og	  megindlegum	  aðferðum.	  Það	  sem	  gerir	  það	  að	  verkum	  að	  þetta	  er	  

skilgreint	  sem	  þversniðsrannsókn	  er	  það,	  með	  hvaða	  hætti	  við	  öfluðum	  okkur	  upplýsinga.	  
Við	  öfluðum	  okkur	  upplýsinga	  frá	  fólki	  um	  það	  sem	  var	  að	  gerast	  á	  líðandi	  stundu.	  

Ritgerðin	  var	  unnin	  út	  frá	  grundaðri	  kenningu	  þar	  sem	  við	  vorum	  að	  vinna	  í	  öllum	  köflum	  

hennar	  samtímis,	  áður	  en	  við	  lukum	  neinum	  þeirra.	  Helsta	  einkenni	  grundaðrar	  aðferðar	  

er	  að	  ný	  gögn	  eru	  stöðugt	  borin	  saman	  við	  þau	  gögn	  sem	  þegar	  liggja	  fyrir	  (Schutt,	  2012).	  

5.1 Eigindlegar	  rannsóknir	  

Eigindlegar	  rannsóknir	  eru	  túlkandi	  og	  ekki	  alltaf	  mælanlegar.	  Þær	  byggja	  á	  kenningum	  

um	  að	  veruleikinn	  sé	  félagslega	  skapaður.	  Eigindlegar	  aðferðir	  eru	  notaðar	  þegar	  
rannsakandi	  vill	  fá	  ítarlegar	  upplýsingar	  um	  afmarkaðan	  hóp.	  Þær	  eiga	  meðal	  annars	  vel	  

við	  þegar	  rannsakandi	  vill	  fá	  dýpri	  skilning	  á	  ákveðnu	  viðfangsefni	  og	  skoða	  það	  í	  eðlilegu	  

umhverfi	  sínu.	  Rannsakandinn	  vinnur	  traust	  þeirra	  sem	  hann	  er	  að	  rannsaka	  og	  fær	  sem	  

eðlilegust	  viðbrögð	  frá	  þeim,	  hvort	  sem	  hann	  notast	  við	  viðtöl,	  athuganir	  eða	  aðrar	  

aðferðir.	  Þetta	  gefur	  rannsakanda	  upplýsingar,	  sem	  ekki	  er	  hægt	  að	  nálgast	  með	  

megindlegum	  aðferðum.	  Vettvangsathuganir	  og	  viðtöl	  eru	  einna	  helstu	  og	  öflugustu	  

gerðir	  rannsóknaraðferða	  í	  eigindlegum	  rannsóknum	  (Schutt,	  2012).	  

5.2 Megindlegar	  rannsóknir	  

Þegar	  unnið	  er	  eftir	  megindlegum	  aðferðum	  þá	  byggja	  niðurstöðurnar	  á	  tölulegum	  

upplýsingum	  og	  niðurstöður	  eru	  unnar	  í	  formi	  talna,	  mynda,	  grafa	  og	  taflna.	  

Oft	  eru	  notaðar	  kannanir	  og	  tilraunir	  sem	  byggja	  á	  tölulegum	  upplýsingum	  og	  þannig	  

getur	  verið	  mögulegt	  að	  mæla	  félagslegan	  veruleika	  og	  útskýra	  hann	  með	  tölulegum	  

hætti.	  Oft	  leitast	  rannsakendur	  við	  að	  nota	  bæði	  eigindlegar	  og	  megindlegar	  aðferðir	  
samtímis.	  Það	  sem	  megindlegar	  aðferðir	  hafa	  fram	  yfir	  eigindlegar	  er	  að	  það	  er	  hægt	  að	  
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færa	  niðurstöður	  rannsóknar	  á	  úrtaki	  yfir	  á	  þýði	  ef	  rannsóknin	  er	  rétt	  unnin	  (Schutt,	  

2012).	  

5.3 Framkvæmd	  

Sá	  hópur	  sem	  við	  höfðum	  áhuga	  á	  í	  eigindlega	  hlutanum	  voru	  allir	  þeir	  foreldarar	  sem	  áttu	  

eða	  höfðu	  átt	  fötluð	  börn	  sem	  æfðu	  knattspyrnu	  á	  aldrinum	  6-‐10	  ára.	  Viðmælendahópur	  

okkar	  samanstóð	  af	  þremur	  foreldrum	  sem	  við	  tókum	  viðtöl	  við.	  Tvö	  af	  þessum	  foreldrum	  
áttu	  hreyfihömluð	  börn	  og	  eitt	  foreldrið	  átti	  barn	  með	  þroskahömlun.	  Í	  megindlega	  

hlutanum	  þá	  höfuðum	  við	  áhuga	  á	  tvenns	  konar	  þýði	  en	  það	  voru	  annars	  vegar	  

knattspyrnu	  þjálfarar	  sem	  að	  þjálfuðu	  börn	  á	  aldrinum	  6-‐10	  ára	  og	  svo	  stjórnarmeðlimir	  úr	  
sömu	  íþróttafélögum.	  

Við	  nýttum	  okkur	  spurningalistakönnun	  til	  að	  afla	  svara	  frá	  þjálfurum	  og	  stjórnendum	  

íþróttafélaganna	  sem	  buðu	  upp	  á	  knattspyrnu	  fyrir	  þann	  aldurshóp	  sem	  við	  höfðum	  

afmarkað	  okkur.	  Þar	  notuðumst	  við	  bæði	  við	  opnar	  og	  lokaðar	  spurningar.	  Við	  byrjuðum	  á	  

því	  að	  nýta	  okkur	  internetið	  til	  að	  finna	  lista	  yfir	  öll	  þau	  félög	  sem	  bjóða	  upp	  á	  
knattspyrnuiðkun	  fyrir	  börn	  á	  aldrinum	  6-‐10	  ára	  á	  Íslandi.	  Þegar	  við	  höfðum	  þann	  lista	  

fundum	  við	  tölvupóstföng	  hjá	  öllum	  þjálfurum	  þeirra	  flokka	  og	  eins	  hjá	  þeim	  sem	  sátu	  í	  

stjórnum	  þessara	  félaga.	  Við	  sendum	  svo	  út	  sama	  spurningarlistann	  á	  bæði	  þjálfara	  og	  

stjórnarmeðlimi	  en	  þó	  gerðum	  við	  tvær	  mismunandi	  kannanir	  með	  sömu	  spurningum	  og	  

sendum	  aðra	  á	  þjálfara	  og	  hina	  á	  stjórnarmeðlimi	  til	  þess	  að	  geta	  greint	  í	  úrvinslunni	  hvort	  
einhver	  munur	  væri	  á	  svörum	  eftir	  því	  hvort	  svarendur	  væru	  þjálfarar	  eða	  

stjórnarmeðlimir.	  Við	  sendum	  spurningalistakönnunina	  út	  einu	  sinni	  á	  hvorn	  hóp	  fyrir	  sig,	  

en	  þegar	  tvær	  vikur	  voru	  liðnar	  frá	  því	  við	  sendum	  hana	  sendum	  við	  út	  áminningu	  um	  að	  

svara	  í	  tölvupósti	  og	  létum	  spurningalistakönnunina	  fylgja	  með	  aftur.	  

Spurningalistakönnunin	  var	  þannig	  sett	  upp	  að	  hvert	  tölvupóstfang	  gat	  einungis	  svarað	  

henni	  einu	  sinni.	  

	  

5.4 Viðmælendur	  

Við	  tókum	  tvö	  viðtöl	  við	  foreldra	  fatlaðra	  barna	  á	  aldrinum	  6-‐10	  ára	  sem	  æfa	  knattspyrnu.	  

Við	  tókum	  að	  auki	  eitt	  viðtal	  við	  foreldri	  barns	  sem	  æfði	  knattspyrnu	  á	  þessum	  aldri,	  en	  er	  
núna	  orðið	  eldra	  en	  tíu	  ára.	  Í	  fyrstu	  tókum	  við	  einungis	  tvö	  viðtöl	  og	  valdist	  það	  þá	  þannig	  

að	  bæði	  voru	  við	  foreldra	  barna	  með	  hreyfihömlun.	  Þar	  sem	  við	  vildum	  einnig	  fá	  

sjónarhorn	  foreldris	  sem	  átti	  barn	  með	  þroskahömlun	  ákváðum	  við	  að	  óska	  aftur	  eftir	  
viðmælanda	  og	  óskuðum	  þá	  sérstaklega	  eftir	  foreldri	  barns	  með	  þroskahömlun.	  Í	  heildina	  

voru	  þetta	  því	  þrjú	  viðtöl.	  Til	  þess	  að	  finna	  okkur	  viðmælendur	  notuðum	  við	  okkur	  
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markvisst	  hentugleikaúrtak.	  Þessi	  úrtaksaðferð	  hefur	  þann	  galla	  að	  hætt	  er	  við	  að	  það	  

myndist	  kerfisbundin	  skekkja.	  Við	  nýttum	  okkur	  samfélagsmiðla	  til	  að	  óska	  eftir	  

viðmælendum	  sem	  pössuðu	  inní	  þær	  forsendur	  sem	  við	  vorum	  búnar	  að	  ákveða	  okkur.	  
Forsendurnar	  voru	  að	  viðkomandi	  ættu	  barn	  með	  fötlun	  á	  aldrinum	  6-‐10	  ára,	  sem	  æfði	  

knattspyrnu,	  eða	  þá	  ættu	  barn	  með	  fötlun	  sem	  hefði	  æft	  knattspyrnu	  á	  þessum	  aldri.	  Það	  

gekk	  vonum	  framar	  að	  finna	  viðmælendur	  en	  vert	  er	  að	  hafa	  í	  huga	  með	  hvaða	  hætti	  
þessi	  aðferð	  við	  val	  á	  þáttakendum	  gæti	  haft	  áhrif	  á	  hvaða	  viðmælendur	  völdust	  í	  

rannsóknina.	  Við	  úrvinnslu	  á	  viðtölunum	  gáfum	  við	  viðmælendum	  okkar	  gervinöfn	  og	  

verða	  þær	  hér	  eftir	  kallaðar	  Hanna,	  Bára	  og	  Áslaug.	  Það	  valdist	  þannig	  í	  hópinn	  að	  

viðmælendur	  okkar	  áttu	  eða	  höfðu	  allar	  átt	  drengi	  í	  knattspyrnu.	  

Í	  upphafi	  hvers	  viðtals	  báðum	  við	  viðmælendur	  okkar	  um	  leyfi	  til	  þess	  að	  taka	  viðtalið	  upp	  

og	  tókum	  fram	  að	  þegar	  okkar	  úrvinnslu	  á	  viðtalinu	  væri	  lokið	  myndum	  við	  eyða	  

upptökunni.	  Leyfið	  var	  auðsótt	  í	  öllum	  þrem	  tilvikum.	  Til	  þess	  að	  forðast	  tæknilega	  
örðugleika	  tókum	  við	  hvert	  viðtal	  upp	  á	  tvö	  tæki	  til	  þess	  að	  hafa	  auka	  upptöku	  uppá	  að	  

hlaupa	  ef	  annað	  hvort	  upptökutækið	  myndi	  klikka.	  Þegar	  hverju	  viðtali	  fyrir	  sig	  var	  lokið	  

skrifuðum	  við	  viðtölin	  upp	  orðrétt	  eftir	  upptökunni.	  Það	  liðu	  því	  tveir	  mánuðir	  frá	  því	  að	  
við	  tókum	  fyrsta	  viðtalið	  þangað	  til	  við	  tókum	  það	  síðasta.	  Úrvinnsla	  viðtalanna,	  önnur	  en	  

að	  skrifa	  þau	  upp	  hófst	  því	  ekki	  fyrr	  en	  þriðja	  og	  síðasta	  viðtalinu	  okkar	  var	  lokið.	  Við	  

unnum	  svo	  eiginlega	  úrvinnslu	  á	  þann	  hátt	  að	  við	  lásum	  öll	  viðtölin	  ítarlega	  og	  fundum	  út	  
frá	  því	  hvað	  þau	  ættu	  sameiginlegt	  og	  fundum	  þannig	  út	  þrjú	  aðalþemu	  sem	  væru	  

sameiginleg	  með	  öllum	  þremur	  viðtölunum.	  Við	  litakóðuðum	  svo	  þemun	  til	  að	  auðvelda	  
okkur	  nánari	  úrvinnslu.	  

5.5 Greining,	  svör	  við	  spurningalistakönnun	  

Við	  höfðum	  þann	  háttinn	  á	  að	  senda	  sömu	  spurningalista	  á	  þjálfara	  og	  stjórnendur,	  en	  við	  

sendum	  þá	  í	  sitt	  hvoru	  lagi	  til	  þess	  að	  auðvelda	  úrvinnsluna	  og	  greina	  hvort	  það	  væri	  

munur	  á	  milli	  þeirra	  svara	  sem	  við	  fengjum	  eftir	  því	  hvort	  svarendur	  væru	  stjórnendur	  eða	  

þjálfarar.	  Þar	  sem	  við	  sendum	  út	  sömu	  spurningar	  en	  í	  sitt	  hvoru	  lagi	  á	  þjálfara	  og	  

stjórnarmeðlimi	  unnum	  við	  niðurstöðurnar	  í	  sitt	  hvoru	  lagi	  fyrir	  hvorn	  hóp	  fyrir	  sig	  og	  

verður	  því	  skýrt	  frá	  þeim	  í	  sitt	  hvoru	  lagi	  í	  niðurstöðukaflanum.	  

Við	  byrjuðum	  á	  að	  finna	  öll	  þau	  félög	  á	  Íslandi	  sem	  bjóða	  upp	  á	  knattspyrnuiðkun	  fyrir	  

börn	  á	  aldrinum	  6-‐10	  ára.	  Við	  fundum	  svo	  tölvupóstföng	  hjá	  þeim	  þjálfurum	  í	  félögunum	  

sem	  þjálfuðu	  þennan	  aldur	  ásamt	  því	  að	  finna	  tölvupóstföng	  hjá	  stjórnarmeðlimum	  í	  
viðkomandi	  íþrótta	  eða	  knattspyrnufélögum.	  Svör	  við	  spurningalistakönnuninni	  voru	  ekki	  

rekjanleg	  til	  þátttakenda	  og	  við	  vitum	  því	  ekki	  hvernig	  svörunin	  dreifðist	  um	  landið,	  né	  
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vitum	  við	  frá	  hvaða	  knattspyrnufélögum	  það	  var	  sem	  við	  fengum	  svör	  við	  spurningum	  

okkar.	  

5.6 Greining,	  úrvinnsla	  viðtala	  

Við	  úrvinnslu	  viðtalanna	  og	  yfirlestur	  voru	  þrjú	  megin	  þemu	  sem	  við	  greindum	  í	  

viðtölunum	  sjálfum	  og	  ákváðum	  að	  taka	  fyrir.	  Þau	  voru	  fötlun,	  félagsfærni	  og	  kosturinn	  

við	  lítið	  bæjarfélag.	  

Með	  fötlun	  eigum	  við	  við	  þau	  viðhorf	  sem	  viðmælendur	  okkar	  sýndu	  gagnvart	  fötlun	  

barna	  sinna,	  og	  eins	  viðhorf	  sem	  þeir	  létu	  í	  ljós	  í	  viðtölunum	  gagnvart	  fötlun	  almennt	  eða	  

þá	  viðhorfum	  til	  fatlaðra,	  hjá	  öðrum	  en	  þeim	  sjálfum.	  Með	  félagsfærni	  erum	  við	  að	  tala	  

um	  þau	  viðhorf	  og	  þær	  skoðanir	  sem	  viðmælendur	  okkar	  létu	  í	  ljós	  gagnvart	  félagsfærni	  
og	  félagsþroska	  barna	  sinna	  og	  að	  hvaða	  leyti	  íþróttaiðkun	  þeirra	  tengdist	  og	  hafði	  áhrif	  á	  

félagsfærnina,	  félagsþroskann	  og	  vináttuna	  sem	  óneitanlega	  er	  partur	  af	  og	  fléttast	  inní	  

félagsþroskann.	  Með	  kostunum	  við	  lítið	  bæjarfélag	  ákváðum	  við	  að	  taka	  það	  sem	  þema	  

þar	  sem	  allir	  viðmælendur	  nefndu	  á	  einhverjum	  tímapunkti	  að	  það	  að	  búa	  í	  litlu	  
bæjarfélagi	  væri	  virkilega	  jákvæður	  og	  góður	  kostur	  fyrir	  barnið	  þeirra	  sem	  væri	  með	  

fötlun	  og	  efuðust	  á	  sama	  tíma	  um	  að	  jafn	  vel	  væri	  hlúð	  að	  barninu	  og	  að	  barnið	  fengi	  

sömu	  tækifæri	  og	  væri	  jafn	  mikill	  partur	  af	  samfélaginu	  byggi	  það	  í	  stærra	  bæjarfélagi.	  

Þetta	  voru	  þau	  þrjú	  megin	  þemu	  sem	  við	  ákváðum	  að	  taka	  fyrir	  við	  yfirlestur	  viðtalanna.	  

Það	  voru	  þó	  fleiri	  hlutir	  sem	  viðtölin	  áttu	  sameiginlegt	  og	  líkt	  var	  með	  svörum	  
viðmælenda	  okkar	  en	  flest	  er	  þó	  hægt	  að	  tengja	  á	  einn	  eða	  annan	  hátt	  við	  þessi	  þrjú	  

megin	  þemu.	  

5.7 Siðferðisleg	  álitamál	  

Í	  öllum	  rannsóknum	  er	  mikilvægt	  að	  skoða	  vel	  hvaða	  siðferðislegu	  álitamál	  það	  eru	  sem	  
gætu	  komið	  upp	  við	  framkvæmd	  og	  úrvinnslu	  rannsóknarinnar	  áður	  en	  byrjað	  er	  að	  vinna	  

hana.	  

Í	  rannsókninni	  okkar	  voru	  þau	  siðferðislegu	  álitamál	  sem	  gátu	  komið	  upp	  að	  trúnaðar	  við	  

viðmælendur	  okkar	  yrði	  ekki	  gætt,	  hvort	  sem	  það	  voru	  þjálfarar	  og	  stjórnir	  

íþróttafélaganna	  eða	  þeir	  foreldrar	  sem	  við	  fengum	  til	  viðtals	  við	  okkur.	  Skýrt	  var	  því	  tekið	  

fram	  þegar	  við	  sendum	  út	  spurningalistakannanirnar	  að	  við	  myndum	  gæta	  fyllsta	  trúnaðar	  
í	  meðhöndlun	  gagnanna.	  Það	  reyndist	  okkur	  svo	  nauðsynlegt	  í	  sumum	  tilvikum	  við	  

úrvinnslu	  spurningalistakannanarinnar	  að	  breyta	  svörum	  lítilsháttar	  til	  þess	  að	  ekki	  væri	  

hægt	  að	  rekja	  þau	  til	  þess	  sem	  svaraði	  henni.	  Þær	  breytingar	  voru	  þó	  aðeins	  á	  staðháttum	  
eða	  að	  við	  slepptum	  úr	  svarinu	  ef	  svarandi	  nefndi	  til	  dæmis	  íþróttafélagið	  sem	  hann	  

starfaði	  hjá.	  Breytingarnar	  breyttu	  engu	  um	  úrvinnslu	  svaranna	  eða	  þeirra	  niðurstaðna	  



	  

31	  

sem	  við	  fengum.	  Það	  sama	  átti	  við	  með	  úrvinnslu	  viðtalanna,	  ef	  nauðsynlegt	  reyndist,	  

breyttum	  við	  örlítið	  staðháttum.	  Eins	  var	  nöfnum	  allra	  viðmælenda	  breytt	  til	  þess	  að	  ekki	  

væri	  hægt	  að	  rekja	  hverjir	  það	  voru	  sem	  við	  tókum	  viðtölin	  við.	  Viðtölunum	  verður	  svo	  
eytt	  þegar	  úrvinnslu	  þeirra	  er	  lokið	  og	  var	  viðmælendum	  okkar	  öllum	  greint	  frá	  þessu	  í	  

upphafi	  hvers	  viðtals.	  

Það	  sem	  er	  einnig	  mikilvægt	  að	  skoða	  og	  gera	  sér	  grein	  fyrir	  er	  hvort	  að	  bakgrunnur	  þeirra	  

sem	  vinna	  rannsóknir	  geti	  haft	  áhrif	  á	  framkvæmd	  hennar	  eða	  úrvinnslu.	  

Við	  vorum	  tvær	  sem	  unnum	  þessa	  rannsókn.	  

Venný	  Hönnudóttir	  sem	  er	  önnur	  þeirra	  sem	  vann	  að	  þessari	  rannsókn	  hefur	  mikinn	  

áhuga	  á	  því	  að	  börn	  með	  fötlun	  fái	  að	  stunda	  íþróttir	  án	  aðgreiningar	  og	  séu	  metin	  til	  jafns	  
að	  verðleikum	  og	  ófötluð	  börn.	  

Sif	  Hauksdóttur,	  sem	  er	  hinn	  aðilinn	  í	  þessari	  rannsókn	  finnst	  réttindi	  fólks	  með	  fötlun	  

vera	  sérstaklega	  mikilvæg	  og	  þá	  einkum	  þegar	  kemur	  að	  því	  að	  börn	  með	  fötlun	  fái	  að	  
stunda	  íþróttir	  og	  tómstundastarf	  með	  sínum	  jafnöldrum	  en	  ekki	  einungis	  í	  sérúrræðum	  
fyrir	  börn	  með	  fötlun.	  Afstaða	  hennar	  gagnvart	  þessu	  er	  ekki	  hlutlaus	  þar	  sem	  hún	  á	  tvo	  

fatlaða	  drengi	  en	  það	  hafði	  áhrif	  á	  valið	  á	  viðfangsefni	  þessarar	  rannsóknar.	  Þess	  var	  þó	  
sérstaklega	  gætt	  að	  fyllsta	  hlutleysis	  yrði	  gætt	  við	  úrvinnslu	  bæði	  viðtala	  og	  
spurningalistakannana	  og	  að	  þessi	  staða	  hennar	  gagnvart	  viðfangsefninu	  myndi	  ekki	  hafa	  

nein	  áhrif	  á	  úrvinnsluna	  eða	  niðustöðurnar.	  





	  

33	  

6 Niðurstöður	  

Hér	  á	  eftir	  verður	  greint	  frá	  þeim	  niðurstöðum	  sem	  komu	  í	  ljós	  við	  úrvinnslu	  viðtala	  og	  
spurningalistanna	  sem	  við	  sendum	  út,	  bæði	  frá	  stjórnarmeðlimum	  og	  þjálfurum.	  

6.1 	  Íþróttafélögin	  

Það	  er	  nokkuð	  ljóst	  eftir	  upplýsingasöfnun	  okkar	  að	  engin	  ríkjandi	  stefna	  er	  innan	  

knattspyrnudeilda	  íþróttafélaganna	  þegar	  kemur	  að	  knattspyrnuiðkun	  barna	  með	  fötlun	  

þrátt	  fyrir	  stefnu	  KSÍ	  um	  jöfn	  tækifæri	  fyrir	  öll	  börn.	  Við	  skoðuðum	  sérstaklega	  heimasíður	  

knattspyrnufélaganna	  í	  tengslum	  við	  rannsókn	  okkar	  og	  komumst	  að	  því	  að	  enga	  sérstaka	  

stefnu	  tengda	  börnum	  með	  fötlun	  var	  að	  finna	  á	  heimasíðum	  þeirra	  félaga	  sem	  við	  
skoðuðum.	  Þau	  svör	  sem	  við	  svo	  fengum	  frá	  stjórnendum	  og	  þjálfurum	  félaganna	  gáfu	  

einnig	  til	  kynna	  að	  það	  væri	  í	  raun	  engin	  stefna	  til	  staðar,	  hvorki	  á	  pappírunum	  né	  í	  

framkvæmd	  þó	  svo	  að	  sumir	  þjálfarar	  virtust	  meðvitaðri	  en	  aðrir	  um	  að	  reyna	  að	  hafa	  

fötluðu	  börnin	  með.	  

6.2 Stjórnin	  

Við	  sendum	  tölvupóst	  á	  32	  stjórnir	  knattspyrnufélaga	  og	  fengum	  13	  svör	  sem	  gerir	  um	  

40%	  svarhlutfall.	  	  

Af	  þeim	  stjórnarmeðlimum	  sem	  svöruðu	  voru	  77%	  karlar	  en	  23%	  konur.	  

8%	  voru	  á	  aldrinum	  30-‐40	  ára,	  77%	  á	  aldrinum	  41-‐50	  ára	  og	  15%	  á	  aldrinum	  51-‐60	  ára.	  

Starfsaldur	  stjórnarmeðlima	  var	  styttri	  en	  eitt	  ár	  hjá	  8%,	  eitt	  til	  fimm	  ár	  hjá	  54%	  og	  fimm	  

til	  níu	  ár	  hjá	  15%.	  Hann	  var	  10	  ár	  eða	  meira	  hjá	  23%.	  

Í	  þeim	  félögum	  sem	  svarendur	  störfuðu,	  voru	  frá	  12-‐900	  börn	  á	  aldrinum	  6-‐10	  ára	  sem	  

æfðu	  knattspyrnu.	  	  
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13	  stjórnarmeðlimir	  svöruðu	  spurningunni:	  Hefur	  íþróttafélagið	  einhverja	  stefnu	  hvað	  

varðar	  fötluð	  börn?.	  Tveir	  þeirra,	  eða	  15%	  svöruði	  því	  játandi	  en	  11	  eða	  85%	  svöruðu	  því	  

neitandi	  (sjá	  mynd	  1).	  	  

	  

Mynd	  1.	  Hafa	  íþróttafélögin	  stefnu	  hvað	  varðar	  fötluð	  börn	  

	  

Þeir	  tveir	  einstaklingar	  sem	  svöruðu	  játandi	  voru	  spurðir	  hver	  stefnan	  væri.	  Annar	  svaraði	  

jafnrétti	  þrátt	  fyrir	  fötlun	  en	  hinn	  að	  þeir	  væru	  ekki	  með	  tölu	  yfir	  þetta	  en	  það	  hefðu	  verið	  
fötluð	  börn	  hjá	  þeim.	  

Þeir	  sem	  svöruðu	  neitandi	  voru	  aftur	  á	  móti	  spurðir	  hvers	  vegna	  félögin	  hefðu	  ekki	  stefnu	  

í	  þessum	  málum.	  Nokkrir	  svöruðu	  að	  þeir	  vissu	  það	  ekki,	  aðrir	  að	  þetta	  hefði	  aldrei	  komið	  
upp.	  Einn	  sagði	  að	  svo	  væri	  að	  minnsta	  kosti	  ekki	  í	  þeirra	  deild.	  Einn	  stjórnarmeðlimur	  

sagði	  að	  þetta	  hefði	  aldrei	  komið	  upp	  á	  borðið	  hjá	  þeim,	  sveitarfélagið	  væri	  fámennt	  og	  
að	  þar	  væri	  enginn	  fatlaður.	  Annar	  stjórnarmeðlimur	  svaraði	  því	  sem	  svo	  að	  það	  hefðu	  

önnur	  félög	  tekið	  það	  að	  sér	  og	  þess	  vegna	  hefði	  ekkert	  verið	  gert	  sérstaklega	  í	  þessum	  

málum	  hjá	  hans	  félagi.	  Einn	  sagði	  að	  það	  hefði	  ekki	  myndast	  umræða	  um	  það	  og	  ekki	  
myndast	  þörf.	  Einhver	  nefndi	  að	  það	  hefði	  ekkert	  verið	  hugsað	  út	  í	  það.	  Einn	  

stjórnarmeðlimur	  sagði	  að	  það	  hefði	  ekki	  verið	  mótuð	  nein	  sérstök	  stefna	  varðandi	  

fatlaða	  einstaklinga	  en	  þeir	  hefðu	  alltaf	  verið	  mjög	  velkomnir	  til	  félagsins.	  Þeir	  ættu	  mjög	  
öflugt	  afreksfólk	  sem	  keppir	  fyrir	  hönd	  félagsins	  í	  flokki	  fatlaðra,	  til	  dæmis	  í	  sundi.	  Einn	  

sagði	  að	  Íþróttabandalag	  Reykjavíkur	  eða	  Reykjavíkurborg	  hefðu	  ekki	  óskað	  eftir	  því	  að	  

félagðið	  myndi	  bregðast	  við.	  	  
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Mynd	  2.	  Koma	  félögin	  til	  móts	  við	  fötluð	  börn	  sem	  æfa	  knattspyrnu	  

	  

Aðspurðir	  hversu	  mörg	  börn	  með	  fötlun	  á	  aldrinum	  6-‐10	  ára	  æfðu	  hjá	  félaginu	  sögðu	  

flestir	  ekkert	  en	  einn	  sagði	  mjög	  fá.	  

12	  stjórnarmeðlimir	  svöruðu	  spurningunni:	  Er	  komið	  sérstaklega	  til	  móts	  við	  fötluð	  börn	  

sem	  æfa	  knattspyrnu	  hjá	  þínu	  félagi?	  Tveir	  einstaklingar,	  eða	  17%	  svöruðu	  því	  játandi	  en	  
10	  eða	  83%	  neitandi	  (sjá	  mynd	  2).	  

Þeir	  sem	  svöruðu	  spurningunni	  játandi	  voru	  þá	  spurðir	  með	  hvaða	  hætti	  það	  væri	  gert.	  

Einn	  sagði	  að	  það	  væri	  gert	  með	  þeim	  hætti	  sem	  hentar.	  Annar	  sagði	  að	  hann	  þekkti	  það	  
ekki	  en	  héldi	  að	  þetta	  væri	  sérstaklega	  skoðað	  hjá	  öðrum	  deildum	  en	  knattspyrnudeild	  

sem	  væri	  hans	  deild.	  Til	  dæmis	  í	  keilu,	  þar	  væri	  þetta	  sérstaklega	  tekið	  fyrir.	  

Þeir	  sem	  svöruðu	  neitandi	  voru	  spurðir	  hvers	  vegna	  svo	  væri	  ekki.	  Nokkrir	  sögðu	  að	  þeir	  
vissu	  það	  ekki,	  einn	  sagði	  að	  þess	  hefði	  ekki	  þurft	  hingað	  til	  og	  aðrir	  að	  það	  hefði	  ekki	  

komið	  til	  þess	  að	  fötluð	  börn	  leituðust	  eftir	  því	  að	  æfa	  hjá	  félaginu.	  Einn	  svaraði	  að	  hvorki	  

íþróttabandalag	  Reykjavíkur	  né	  Reykjavíkurborg	  hefði	  óskað	  eftir	  því	  að	  félagið	  myndi	  
bregðast	  við.	  Annar	  svaraði	  því	  að	  það	  væri	  fjölmennur	  hópur	  iðkenda	  hjá	  félaginu	  og	  

margir	  getuflokkar	  í	  boði	  þar	  sem	  mismunandi	  hæfileikar	  gætu	  notið	  sín	  hvort	  sem	  um	  

væri	  að	  ræða	  fötluð	  börn	  eða	  aðra	  einstaklinga.	  
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6.3 Þjálfarar	  

Við	  sendum	  tölvupóst	  á	  90	  þjálfara	  en	  fengum	  23	  svör	  sem	  gerir	  25%	  svarhlutfall.	  Af	  þeim	  

þjálfurum	  sem	  svöruðu	  voru	  73%	  karlar	  en	  27%	  konur.	  52%	  þjálfara	  voru	  á	  aldrinum	  18-‐29	  
ára,	  13%	  á	  aldrinum	  30-‐40	  ára,	  30%	  á	  aldrinum	  41-‐50	  ára	  og	  4%	  á	  aldrinum	  51-‐60	  ára.	  

17%	  þjálfara	  höfðu	  starfað	  hjá	  félögunum	  í	  styttra	  en	  eitt	  ár,	  43%	  í	  1-‐5	  ár,	  13%	  í	  fimm	  til	  

níu	  ár	  og	  26%	  í	  10	  ár	  eða	  lengur.	  

Hjá	  félögunum	  sem	  svarendur	  þjálfuðu	  æfðu	  allt	  frá	  70	  upp	  í	  480	  börn	  á	  aldrinum	  6-‐10	  ára	  

knattspyrnu.	  21	  þjálfari	  svaraði	  spurningunni:	  Hefur	  íþróttafélagið	  einhverja	  stefnu	  hvað	  

varðar	  fötluð	  börn?	  Sex	  þeirra,	  eða	  29%	  svöruðu	  því	  játandi	  en	  15,	  eða	  71%	  svöruði	  því	  

neitandi	  (sjá	  mynd	  3).	  	  

	  

	  

Mynd	  3.	  Hafa	  íþróttafélögin	  stefnu	  hvað	  varðar	  fötluð	  börn	  

	  

Þeir	  sem	  svöruðu	  játandi	  voru	  beðnir	  um	  að	  tilgreina	  hver	  stefnan	  væri.	  Nokkrir	  þjálfarar	  

svöruðu	  því	  svo	  til	  að	  þeir	  vissu	  það	  ekki.	  Einn	  sagði	  að	  félagið	  leitaðist	  við	  að	  koma	  til	  
móts	  við	  þarfir	  allra	  einstaklinga.	  Annar	  þjálfari	  svaraði	  því	  með	  að	  segja	  að	  hjálpa	  þeim	  

eins	  og	  kostur	  er	  að	  stunda	  sína	  íþrótt,	  annar	  benti	  á	  heimasíðu	  félagsins	  en	  þar	  sem	  svör	  

voru	  ekki	  rekjanleg	  til	  þátttakenda	  var	  ómögulegt	  fyrir	  okkur	  að	  vita	  hvert	  félagið	  væri	  og	  

athuga	  stefnuna.	  Einn	  sagði	  að	  öll	  börn	  væru	  velkomin	  á	  æfingar	  og	  reynt	  væri	  að	  finna	  

stað	  sem	  hentaði	  hverju	  barni	  en	  athuga	  þyrfti	  að	  bæjarfélagið	  greiddi	  ekki	  fyrir	  stuðning	  

þessara	  barna	  við	  íþróttaiðkun	  þannig	  að	  það	  vantaði	  aukaþjálfara	  á	  þær	  æfingar	  þar	  sem	  

fötluð	  börn	  væru	  til	  þess	  að	  þau	  gætu	  fengið	  sem	  mest	  út	  úr	  æfingunum.	  Þetta	  yrði	  til	  
þess	  að	  börnin	  hætta	  oftast,	  því	  þau	  ættu	  erfitt	  með	  að	  fylgja	  hópnum.	  
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Þeir	  sem	  svöruðu	  því	  neitandi	  hvort	  félagið	  hefði	  einhverja	  stefnu	  varðandi	  fötluð	  börn	  

voru	  spurðir	  hvers	  vegna	  hún	  væri	  ekki	  til	  staðar.	  Nokkrir	  sögðust	  ekki	  vita	  það,	  einhverjir	  

höfðu	  ekki	  kynnt	  sér	  málið,	  eða	  orðið	  varir	  við	  að	  nein	  stefna	  hefði	  verið	  kynnt	  væri	  hún	  til	  
staðar.	  Einn	  nefndi	  að	  ekki	  hefðu	  komið	  upp	  dæmi	  um	  að	  það	  þyrfti	  stefnu.	  Einn	  þjálfari	  

sagði	  að	  félagið	  væri	  ekki	  komið	  svona	  langt	  í	  framtíðarstefnumótun.	  Annar	  sagði	  að	  það	  

væri	  annað	  íþróttafélag	  sem	  sæi	  um	  fötluðu	  börnin.	  Einn	  sagði	  að	  það	  væri	  ekki	  mikil	  
eftirspurn	  eftir	  því,	  dýrt	  væri	  að	  halda	  úti	  þjálfun	  þó	  mikill	  vilji	  væri	  til	  staðar	  en	  þetta	  væri	  

ekki	  mikið	  rætt	  svo	  maður	  veit	  aldrei.	  Aðeins	  einn	  þjálfari	  sem	  sagðist	  ekki	  vita	  það	  nefndi	  

einnig	  að	  þessu	  væri	  klárlega	  ábótavant.	  

Aðspurðir	  um	  fjölda	  fatlaðra	  barna	  sem	  æfði	  knattspyrnu	  á	  aldrinum	  6-‐10	  ára	  voru	  svörin	  

allt	  frá	  engu	  barni	  uppí	  10-‐15	  börn.	  	  

	  

	  

Mynd	  4.	  Koma	  félögin	  til	  móts	  við	  fötluð	  börn	  sem	  æfa	  knattspyrnu	  

	  

	  

20	  þjálfarar	  svöruðu	  spurningunni:	  Er	  komið	  sérstaklega	  til	  móts	  við	  fötluð	  börn	  sem	  æfa	  

knattspyrnu	  í	  þínu	  félagi?	  Átta	  þeirra,	  eða	  40%	  svöruðu	  því	  játandi	  en	  12,	  eða	  60%	  
neitandi.	  Þrír	  þjálfarar	  völdu	  að	  svara	  ekki	  þessari	  spurningu	  (sjá	  mynd	  4).	  

Þeir	  sem	  svöruðu	  spurningunni	  játandi	  voru	  spurðir	  með	  hvaða	  hætti	  það	  væri	  gert.	  Einn	  

sagði	  að	  ef	  það	  væri	  gert	  þá	  vissi	  hann	  ekki	  af	  því.	  Annar	  sagðist	  ekki	  vera	  klár	  á	  því	  en	  
byggist	  sterklega	  við	  því	  þar	  sem	  það	  væri	  komið	  sérstaklega	  til	  móts	  við	  þetta	  eina	  barn	  

sem	  hann	  vissi	  um.	  Einn	  nefndi	  að	  það	  væri	  reynt	  að	  hafa	  auka	  þjálfara	  ef	  þess	  væri	  kostur	  
og	  einfalda	  æfingar	  þannig	  að	  þær	  hentuðu	  frekar	  viðkomandi	  barni.	  Einn	  nefndi	  að	  það	  
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væri	  gert	  með	  því	  að	  létta	  undir	  með	  þeim	  (fötluðu	  börnunum)	  þannig	  að	  þau	  gætu	  

spjarað	  sig	  sem	  mest	  sjálf.	  Annar	  sagði	  að	  það	  vantaði	  svarmöguleikann	  veit	  ekki.	  Einn	  

nefndi	  einstaklingsmiðað	  án	  þess	  að	  útskýra	  það	  neitt	  nánar.	  Annar	  sagði	  svo	  að	  reynt	  
væri	  að	  taka	  tillit	  til	  andlegra	  annmarka,	  sem	  sagt	  ofvirkni,	  misþroska,	  félagsfælni,	  og	  

sagðist	  gera	  þetta	  í	  sínum	  hópum	  en	  engin	  stefna	  væri	  hjá	  félaginu.	  

Þeir	  sem	  svöruðu	  þessari	  spurningu	  neitandi	  voru	  spurðir	  hvers	  vegna	  það	  væri	  ekki	  gert.	  

Þrír	  svöruðu	  því	  að	  þeir	  vissu	  það	  ekki.	  Einn	  nefndi	  að	  það	  væri	  annað	  íþróttafélag	  sem	  
sæi	  um	  fötluðu	  börnin.	  Annar	  að	  það	  væri	  einn	  fatlaður	  strákur	  að	  æfa	  hjá	  þeim	  sem	  gæti	  

vel	  tekið	  þátt	  í	  skipulögðu	  íþróttastarfi	  og	  þyrfti	  enga	  sér	  meðferð	  heldur	  væri	  hann	  bara	  

hluti	  af	  hópnum.	  Tveir	  nefndu	  að	  það	  væru	  engin	  fötluð	  börn	  að	  æfa	  sem	  þeir	  vissu	  af.	  
Einn	  nefndi	  að	  sitt	  félag	  væri	  bara	  ekki	  komið	  svona	  langt	  í	  framtíðarstefnumótun.	  Annar	  

nefndi	  þekkingarleysi.	  Einn	  að	  það	  þyrfti	  fjármagn	  og	  fleiri	  þjálfara.	  Annar	  nefndi	  svo	  að	  

það	  væri	  ekki	  svo	  mikil	  fötlun	  að	  þess	  þyrfti.	  

Af	  þeim	  13	  þjálfurum	  sem	  svöruðu	  því	  neitandi	  að	  félagið	  þeirra	  hefði	  mótað	  sér	  stefnu	  

hvað	  varðar	  fötluð	  börn	  svöruðu	  10,	  eða	  77%,	  því	  einnig	  neitandi	  að	  það	  væri	  sérstaklega	  

komið	  til	  móts	  við	  þessi	  börn	  en	  þrír,	  eða	  23%,	  játandi.	  	  

Af	  þeim	  sex	  þjálfurum	  sem	  sögðu	  félagið	  sitt	  hafa	  mótað	  sér	  stefnu	  hvað	  þessi	  mál	  varðar	  

sögðu	  hins	  vegar	  fjórir,	  eða	  67%	  að	  það	  væri	  sérstaklega	  komið	  til	  móts	  við	  fötluð	  börn	  á	  

knattspyrnuæfingum	  en	  tveir,	  eða	  33%	  að	  svo	  væri	  ekki	  (sjá	  mynd	  5).	  

	  

	  

Mynd	  5.	  Tengsl	  milli	  svara	  þjálfara	  við	  spurningum	  úr	  myndum	  3	  og	  4	  
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6.4 Samanburður	  á	  svörum	  þjálfara	  og	  stjórnenda	  

Svör	  stjórnarmeðlima	  og	  þjálfara	  voru	  í	  grunninn	  fremur	  lík	  og	  ekki	  mikill	  munur	  á	  milli	  

hópa.	  Meirihluti	  beggja	  hópa	  svaraði	  því	  að	  ekki	  væri	  nein	  stefna	  innan	  íþróttafélagsins	  
þegar	  kæmi	  að	  fötluðum	  börnum	  sem	  æfðu	  knattspyrnu.	  Einungis	  15%	  stjórnenda	  sögðu	  

að	  það	  væri	  einhver	  stefna	  þegar	  kæmi	  að	  fötluðum	  börnum,	  en	  29%	  þjálfara	  svöruðu	  

sömu	  spurningu	  játandi.	  Þrátt	  fyrir	  að	  þessir	  hafi	  svarað	  því	  játandi	  að	  það	  væri	  stefna	  
þegar	  kæmi	  að	  fötluðum	  börnum	  áttu	  báðir	  hóparnir	  það	  þó	  sameiginlegt	  að	  vita	  ekki	  

hver	  stefnan	  væri.	  Einungis	  einn	  gat	  með	  einhverjum	  hætti	  orðað	  stefnuna	  og	  sagði	  að	  

stefnan	  væri	  jafnrétti	  þrátt	  fyrir	  fötlun.	  	  

Þeir	  sem	  svöruðu	  þessari	  spurningu	  neitandi,	  sem	  voru	  71%	  þjálfara	  og	  85%	  stjórnenda	  

voru	  beðnir	  að	  segja	  hvers	  vegna	  það	  væri	  engin	  stefna	  og	  voru	  svörin	  mjög	  áþekk.	  Flestir	  

hjá	  báðum	  hópunum	  báru	  fyrir	  sig	  þekkingarleysi.	  Hjá	  þjálfarahópnum	  bar	  helst	  á	  því	  að	  

þeir	  sögðust	  hreinlega	  ekki	  hafa	  orðið	  varir	  við	  neina	  stefnu.	  Stjórnendurnir	  aftur	  á	  móti	  

voru	  duglegri	  að	  koma	  með	  afsakanir	  fyrir	  því	  að	  það	  væri	  engin	  stefna,	  allt	  frá	  því	  að	  
önnur	  félög	  sæu	  um	  fötluðu	  börnin	  til	  þess	  að	  enginn	  hefði	  óskað	  eftir	  því	  við	  félagið	  að	  

það	  væri	  með	  stefnu.	  Einhverjir	  stjórnendur	  sögðu	  að	  það	  hefði	  bara	  aldrei	  myndast	  þörf	  

og	  því	  hefði	  enginn	  velt	  því	  fyrir	  sér,	  einn	  þjálfari	  nefndi	  sömu	  ástæðu.	  Af	  báðum	  þessum	  

hópum	  var	  einungis	  einn	  þjálfari	  sem	  nefndi	  að	  þetta	  væri	  atriði	  sem	  væri	  ábótavant.	  	  

Þegar	  við	  berum	  svo	  saman	  svörin	  í	  þessum	  tveimur	  hópum	  þegar	  kemur	  að	  því	  með	  

hvaða	  hætti	  sé	  komið	  til	  móts	  við	  fötluð	  börn	  sem	  æfa	  með	  félaginu	  ef	  það	  er	  þá	  gert.	  
Voru	  eingöngu	  tveir	  stjórnendur	  sem	  svöruðu	  því	  játandi	  að	  sérstaklega	  væri	  komið	  til	  

móts	  við	  fötluð	  börn	  sem	  æfðu	  hjá	  félaginu	  en	  40%	  þjálfara	  svöruðu	  sömu	  spurningu	  

játandi.	  Sá	  stjórnarmeðlimur	  sem	  svaraði	  játandi	  og	  hafði	  svör	  með	  hvaða	  hætti	  sagði	  að	  
það	  væri	  gert	  með	  þeim	  hætti	  sem	  hentaði.	  Hinn	  sem	  svaraði	  játandi	  nefndi	  að	  það	  væri	  

önnur	  deild	  innan	  félagsins	  sem	  kæmi	  sérstaklega	  til	  móts	  við	  fötluðu	  börnin,	  keilan.	  

Innan	  þjálfarahópsins	  var	  fátt	  um	  skýr	  svör	  með	  hvaða	  hætti	  það	  væri	  gert	  þó	  að	  nokkrir	  
væru	  vissir	  um	  að	  það	  væri	  gert.	  

Þeir	  sem	  svöruðu	  neitandi,	  sem	  voru	  60%	  þjálfara	  og	  84%	  stjórnenda	  voru	  spurðir	  hvers	  

vegna	  ekki.	  Það	  var	  sammerkt	  með	  báðum	  hópunum	  að	  fátt	  var	  um	  svör.	  Þekkingarleysi	  

var	  algeng	  ástæða	  í	  svörunum.	  Í	  báðum	  hópum	  komu	  svo	  fram	  þau	  svör	  að	  ekki	  hefði	  

komið	  upp	  þörf	  á	  því,	  að	  fötluð	  börn	  hefðu	  ekki	  leitast	  við	  að	  æfa	  hjá	  félaginu	  eða	  þá	  að	  

það	  væru	  engin	  fötluð	  börn	  að	  æfa.	  

Það	  er	  áþekkt	  hjá	  báðum	  hópum	  svarenda	  að	  þeir	  sem	  segja	  stefnu	  hvað	  varðar	  fötluð	  

börn	  vera	  til	  staðar	  hjá	  félaginu	  segja	  oftar	  að	  það	  sé	  sérstaklega	  komið	  til	  móts	  við	  fötluð	  

börn	  í	  knattspyrnuiðkun	  en	  þeir	  sem	  segja	  enga	  stefnu	  vera	  til	  staðar.	  Hjá	  stjórnendunum	  
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sögðu	  100%	  þeirra	  sem	  sögðu	  stefnu	  vera	  til	  staðar	  að	  það	  væri	  komið	  sérstaklega	  til	  

móts	  við	  börnin	  en	  0%	  þeirra	  sem	  sögðu	  enga	  stefnu	  vera.	  Hjá	  þjálfurunum	  sögðu	  67%,	  

þeirra	  sem	  sögðu	  stefnu	  vera	  til	  staðar,	  að	  sérstaklega	  væri	  komið	  til	  móts	  við	  fötluð	  börn	  
í	  knattspyrnuiðkun	  en	  33%	  að	  svo	  væri	  ekki	  gert.	  Hins	  vegar	  sögðu	  77%,	  þeirra	  sem	  

störfuðu	  hjá	  félögum	  sem	  ekki	  höfðu	  stefnu	  hvað	  varðar	  fötluð	  börn,	  að	  ekki	  væri	  komið	  

sérstaklega	  til	  móts	  við	  fötluð	  börn	  á	  knattspyrnuæfingum	  en	  23%	  þeirra	  sögðu	  að	  það	  
væri	  gert.	  

6.5 Úrvinnsla	  viðtala	  

Þegar	  við	  fórum	  í	  það	  að	  taka	  viðtölin	  vorum	  við	  komnar	  með	  eitthvað	  af	  svörunum	  við	  
spurningakönnuninni	  sem	  við	  höfðum	  sent	  á	  bæði	  þjálfara	  og	  stjórnendur	  

íþróttafélaganna.	  

Við	  úrvinnslu	  viðtalanna	  og	  yfirlestur	  voru	  þrjú	  megin	  þemu	  sem	  við	  greindum	  í	  

viðtölunum	  sjálfum	  og	  ákváðum	  að	  taka	  fyrir.	  Þau	  voru	  fötlun,	  félagsþroskinn	  og	  kosturinn	  

við	  lítið	  bæjarfélag.	  

6.5.1 Fötlun	  

Við	  úrvinnslu	  viðtalanna	  var	  sérstaklega	  eftirtektarvert	  að	  þeir	  foreldrar	  sem	  við	  ræddum	  
við	  og	  áttu	  hreyfihamlað	  barn	  tóku	  sérstaklega	  fram	  strax	  í	  upphafi	  viðtalsins	  að	  barnið	  
þeirra	  væri	  ekki	  með	  þroskahömlun.	  Það	  gætti	  svo	  ákveðinnar	  mótsagnar	  í	  því	  sem	  

foreldrar	  sögðu.	  Í	  einu	  viðtali	  virtist	  mikið	  lagt	  uppúr	  því	  hjá	  foreldrunum	  að	  barnið	  væri	  
ekki	  fatlað,	  það	  var	  tekið	  sérstaklega	  fram	  af	  foreldrum	  að	  barnið	  upplifði	  sig	  ekki	  sem	  
fatlað	  en	  svo	  seinna	  í	  viðtalinu	  þegar	  foreldrið	  vitnar	  í	  það	  sem	  barnið	  hafði	  einhvertíman	  

sagt	  var	  samt	  sem	  áður	  augljóst	  að	  barnið	  upplifði	  það	  vel	  að	  það	  væri	  að	  einhverju	  leyti	  
öðruvísi	  en	  hin	  börnin	  og	  hafði	  barnið	  sagt	  við	  þjálfarann	  sinn	  í	  umræðu	  um	  framtíðina	  í	  

knattspyrnu	  og	  að	  verða	  atvinnumaður:	  „Ég	  er	  reyndar	  hreyfihamlaður	  en	  ég	  get	  þá	  orðið	  

þjálfari”.	  Þetta	  bendir	  til	  þess	  að	  barnið	  sjálft	  upplifi	  sig	  öðruvísi	  en	  hin	  börnin	  þó	  svo	  að	  
allt	  sé	  gert	  til	  þess	  að	  það	  geti	  verið	  með	  og	  æft	  knattspyrnu	  með	  hinum	  börnunum.	  Í	  
öðru	  viðtali	  þegar	  foreldri	  var	  beðið	  að	  segja	  frá	  sínu	  barni	  sagði	  Bára	  frá	  fötlun	  hans	  en	  

tók	  svo	  sérstaklega	  fram	  líka	  að	  hann	  væri	  samt	  sem	  áður	  með	  góða	  greind	  og	  félagslega	  

sterkur	  og	  að	  öðru	  leyti	  bara	  mjög	  flottur	  strákur.	  Það	  var	  því	  hálfgerð	  mótsögn	  þegar	  hún	  

sagði	  seinna	  í	  sama	  viðtali	  um	  getu	  hans	  í	  knattspyrnunni:	  „Þá	  er	  hann	  eiginlega	  bara	  betri	  

en	  margir	  sem	  eru	  alveg	  heilbrigðir	  “.	  Þetta	  gefur	  til	  kynna	  að	  hún	  telji	  barnið	  sitt	  ekki	  vera	  
alveg	  heilbrigt	  þrátt	  fyrir	  að	  hún	  hafi	  gefið	  í	  skyn	  í	  öðru	  svari	  að	  hún	  teldi	  fötlun	  hans	  litla	  

og	  hann	  vera	  venjulegan	  strák.	  Þessi	  svör	  gefa	  til	  kynna	  að	  foreldrar	  í	  þessum	  tilvikum	  séu	  

í	  ákveðnum	  skilgreiningarvanda	  þegar	  kemur	  að	  fötlun	  barna	  sinna,	  þau	  eru	  vissulega	  
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fötluð	  en	  foreldrarnir	  virðast	  reyna	  að	  líta	  á	  að	  svo	  sé	  ekki,	  en	  lenda	  síðan	  í	  ákveðinni	  

mótsögn	  við	  sig	  sjálfa	  þegar	  þetta	  berst	  í	  tal.	  Annað	  dæmi	  um	  það	  er	  þegar	  við	  spurðum	  

um	  aðgengismál	  þar	  sem	  börnin	  æfðu	  knattspyrnu.	  Þá	  sagði	  Hanna	  að	  það	  skipti	  hennar	  
barn	  ekki	  það	  miklu	  máli	  þar	  sem	  hann	  væri	  ekki	  í	  hjólastól,	  en	  að	  líklega	  væru	  það	  

vandræði	  ef	  sonur	  hennar	  væri	  meira	  fatlaður.	  Einnig	  sagði	  hún	  að:	  „Það	  eru	  heldur	  ekki	  
sér	  æfingar	  ef	  hann	  væri	  mikið	  út	  úr,	  ekki	  boðið	  upp	  á	  fatlaða	  í	  fótboltanum”.	  Þetta	  lýsir	  í	  
raun	  tvennu,	  því	  að	  sonur	  hennar	  sé	  í	  raun	  og	  veru	  ekki	  fatlaður,	  fyrst	  ekki	  sé	  boðið	  upp	  á	  

fatlaða	  í	  knattspyrnunni	  en	  hann	  er	  þar	  nú	  samt,	  og	  hins	  vegar	  að	  hann	  sé	  samt	  fatlaður	  

þar	  sem	  þetta	  væri	  ómögulegt	  ef	  hann	  væri	  meira	  fatlaður.	  Þarna	  er	  þessi	  mótsögn	  komin	  

aftur	  sem	  var	  frekar	  áberandi	  við	  úrvinnslu	  viðtalanna.	  

Það	  virðist	  koma	  fram	  í	  þeim	  viðtölum	  sem	  við	  tókum	  að	  foreldrar	  skilgreini	  fötlun	  ekki	  

sem	  einn	  stóran	  hóp	  heldur	  sé	  frekar	  reynt	  að	  skilgreina	  sig	  innan	  hópsins	  sem	  mikið	  eða	  

lítið	  fatlaðan	  og	  það	  að	  vera	  með	  einhverskonar	  andlega	  skerðingu	  virðist	  í	  þeirra	  augum	  
teljast	  verra	  heldur	  en	  líkamleg	  skerðing,	  allavega	  í	  augum	  þeirra	  sem	  eiga	  börnin	  með	  

líkamlegar	  skerðingar.	  Móðirin	  sem	  átti	  barnið	  með	  andlegu	  skerðinguna	  spáði	  minna	  í	  

þetta	  en	  hinir	  foreldarnir.	  Hanna	  tók	  einnig	  sérstaklega	  fram	  þegar	  við	  spurðum	  út	  í	  
hvernig	  hefði	  gengið	  að	  taka	  á	  móti	  syni	  hennar	  þegar	  hann	  byrjaði	  að	  stunda	  knattspyrnu	  

sagði	  hún	  um	  félagið	  að:	  „Þeir	  eru	  örugglega	  ekki	  vel	  búnir	  að	  taka	  á	  móti	  andlega	  fötluðu	  
einstaklingum.”	  og	  er	  þarna	  að	  taka	  fram	  sérstaklega	  einu	  sinni	  enn,	  að	  sonur	  hennar	  sé	  
ekki	  með	  neinar	  andlegar	  hamlanir.	  Bára	  talar	  sérstaklega	  um	  viðhorf	  til	  fötlunar	  án	  þess	  

endilega	  að	  gera	  sér	  grein	  fyrir	  því	  þegar	  hún	  segir	  að	  það	  hafi	  alltaf	  verið	  komið	  vel	  fram	  
við	  strákinn:	  „ekki	  sett	  hann	  út	  í	  horn	  fatlafól…	  Hann	  hefur	  ekkert	  verið	  að	  fá	  auka	  
tækifæri	  ekkert	  elsku	  kallinn	  eitthvað	  bara	  komið	  fram	  við	  hann	  eins	  og	  alla	  aðra”.	  Hún	  er	  

þarna	  sérstaklega	  að	  tala	  út	  frá	  harmleiksjónarhorninu	  og	  þeim	  ríkjandi	  viðhorfum	  frá	  

samfélaginu	  í	  garð	  fatlaðra	  að	  þeir	  séu	  aðilar	  sem	  þarf	  að	  vorkenna	  og	  er	  augljóslega	  

ánægð	  með	  að	  það	  sé	  ekki	  gert	  gagnvart	  syni	  hennar	  (Hanna	  Björg	  Sigurðardóttir,	  Ármann	  
Jakobsson	  og	  Kristín	  Björnsdóttir,	  2013).	  Spurð	  hvort	  hann	  æfi	  eitthvað	  annað	  segir	  hún	  

að	  hann	  æfi	  einnig	  körfu	  og	  frjálsar	  og	  að	  hann	  æfi	  það	  með	  fötluðum	  krökkum.	  Svo	  í	  

einhverjum	  aðstæðum	  virðist	  það	  vera	  í	  lagi	  að	  sonur	  hennar	  sé	  fatlaður,	  en	  öðrum	  ekki.	  
Áslaug	  sem	  við	  ræddum	  við	  á	  son	  með	  dæmigerða	  einhverfu.	  Við	  þurftum	  sérstaklega	  að	  

spyrja	  hana	  hver	  fötlun	  sonar	  hennar	  væri.	  Í	  viðtalinu	  nefndi	  hún	  annars	  ekkert	  um	  fötlun	  

eða	  nokkuð	  tengt	  fötluðum.	  Hún	  einbeitti	  sér	  meira	  að	  því	  að	  tala	  bara	  um	  son	  sinn	  en	  var	  

ekkert	  að	  taka	  fram	  eða	  nefna	  það	  sérstaklega	  að	  hann	  væri	  fatlaður	  eða	  neitt	  slíkt.	  
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6.5.2 Félagsþroski	  

Það	  kom	  fram	  í	  öllum	  viðtölunum	  að	  foreldrarnir	  sem	  við	  ræddum	  við	  áttu	  það	  

sameiginlegt	  að	  þær	  líta	  svo	  á	  að	  íþróttaiðkun	  barna	  sinna	  hefði	  haft	  góð	  áhrif	  á	  

félagsþroska	  þeirra	  og	  hefði	  það	  ennþá.	  Þei	  áttu	  það	  einnig	  sameiginlegt	  að	  finnast	  
mikilvægt	  að	  félagsþroskinn	  væri	  sterkur.	  Bára	  nefndi	  það	  snemma	  í	  viðtalinu	  að	  sonur	  

hennar	  væri	  mjög	  félagslega	  sterkur	  og	  á	  öðrum	  stað	  í	  viðtalinu	  kom	  hún	  inná	  það	  að	  

hann	  þætti	  mjög	  vinsæll	  í	  bekknum	  og	  ætti	  mikið	  af	  vinum.	  Hún	  nefndi	  þó	  að	  syni	  hennar	  
þætti	  orðið	  leiðinlegt	  að	  vera	  farinn	  að	  fara	  á	  mis	  við	  vinina	  stundum	  þar	  sem	  það	  væri	  

farið	  að	  getuskipta	  þeim	  í	  knattspyrnunni	  og	  hann	  væri	  þá	  ekki	  lengur	  með	  vinum	  sínum	  í	  

liði	  þar	  sem	  hann	  væri	  ekki	  jafn	  góður	  og	  þeir.	  Sonur	  Báru	  er	  sjö	  ára	  gamall.	  Það	  var	  þó	  

passað	  sérstaklega	  upp	  á	  það	  annars	  staðar	  að	  hann	  væri	  með.	  Á	  aukaæfingum	  sem	  

vinirnir	  fengu	  að	  fara	  á	  því	  þeir	  voru	  svo	  góðir	  fékk	  hann	  að	  fljóta	  með	  þótt	  augljóst	  væri	  

að	  hann	  væri	  ekki	  nálægt	  því	  jafn	  góður	  og	  þeir.	  Hún	  talaði	  einnig	  um	  að	  Styrktarfélag	  

lamaðra	  og	  fatlaðra	  starfrækti	  íþróttaskóla	  sem	  hún	  hefði	  íhugað	  en	  ekki	  haldið	  að	  hann	  
hefði	  endilega	  átt	  heima	  þar,	  þó	  svo	  að	  þar	  hefði	  hann	  verið	  með	  sínum	  líkum.	  Hann	  bara	  

passaði	  svo	  ótrúlega	  vel	  inn	  þar	  sem	  hann	  væri	  þó	  hann	  væri	  sá	  eini	  sem	  væri	  með	  

einhverjar	  takmarkanir.	  Það	  hvort	  börnin	  séu	  með	  einhverskonar	  skerðingu	  virðist	  því	  ekki	  

hafa	  áhrif	  á	  það	  í	  grunninn	  hvort	  þeim	  gangi	  vel	  félagslega	  eða	  ekki.	  Hanna	  kom	  inn	  á	  
vinina	  í	  sínu	  viðtali	  og	  talað	  um	  að	  félagarnir	  upplifðu	  son	  hennar	  ekki	  sem	  fatlaðan	  frekar	  

en	  hann	  gerði	  sjálfur.	  Sagði	  hún	  að	  sonur	  sinn	  væri	  hvorki	  feiminn	  né	  lítill	  í	  sér	  og	  alls	  ekki	  

viðkvæmur.	  Áslaug	  talaði	  einnig	  um	  félagsþroskann	  hjá	  sínum	  syni	  og	  að	  hann	  væri	  í	  raun	  
mikil	  félagsvera,	  hefði	  farið	  í	  íþróttabúðir	  erlendis	  og	  þar	  hefði	  hann	  gefið	  öllum	  fimmu	  og	  

var	  alltaf	  að	  faðma	  alla	  og	  var	  vinur	  allra.	  Einnig	  kom	  fram	  að	  hún	  hefði	  af	  fyrra	  bragði	  

rætt	  við	  aðra	  foreldra	  á	  fundi	  um	  að	  það	  mætti	  fara	  að	  draga	  son	  hennar	  meira	  út	  úr	  
leikjum	  þar	  sem	  hann	  gerði	  kannski	  ekki	  sérstaklega	  mikið	  inná	  vellinum	  en	  það	  hefði	  ekki	  

verið	  tekið	  í	  mál	  og	  sagði	  hún:	  ,,Það	  voru	  allir	  bara	  sammála	  um	  það	  á	  meðan	  hann	  getur	  
og	  vill	  þá	  er	  hann	  bara	  með”.	  Hún	  sagði	  einnig	  að	  hann	  væri	  skólabókardæmi	  um	  þegar	  
allt	  gengi	  upp	  og	  að	  hann	  blómstraði	  hreinlega.	  Að	  lokum	  sagði	  hún	  svo	  um	  sinn	  dreng:	  

„Ég	  sko	  alveg	  viss	  um	  að	  íþróttaiðkun	  hans	  hefur	  hjálpað	  honum	  félagslega	  að	  vera	  með	  í	  
hóp	  og	  tilheyrt	  hóp	  þeir	  eru	  að	  fara	  að	  keppa	  og	  hann	  er	  að	  fara	  með	  þannig	  hann	  
einangrast	  síður”.	  

Það	  sýnir	  sig	  því	  alveg	  á	  því	  sem	  viðmælendur	  okkar	  höfðu	  að	  segja	  að	  fyrir	  þeirra	  börn	  

væri	  þátttaka	  í	  knattspyrnu	  gríðarlega	  mikilvæg	  fyrir	  félagslegu	  hliðina	  og	  að	  vera	  
viðurkenndur	  sem	  hluti	  af	  hópnum	  og	  fá	  að	  vera	  með	  á	  sínum	  forsendum.	  Mikilvægi	  þess	  

fyrir	  fötluð	  börn	  að	  fá	  jöfn	  tækifæri	  og	  ófötluð	  til	  þess	  að	  stunda	  knattspyrnu	  er	  því	  

ótvírætt.	  Félagsþroskinn	  er	  engu	  minna	  mikilvægur	  en	  sá	  líkamlegi.	  



	  

43	  

6.5.3 Lítið	  bæjarfélag	  

Það	  kom	  fram	  í	  viðtölunum	  okkar	  að	  það	  að	  búa	  í	  litlu	  bæjarfélagi	  þótti	  mikill	  kostur.	  Þetta	  

átti	  sérstaklega	  við	  um	  tvo	  af	  þremur	  viðmælendum	  okkar	  þar	  sem	  þeir	  bjuggu	  úti	  á	  landi	  

en	  sá	  þriðju	  bjó	  á	  höfuðborgarsvæðinu	  en	  nefndi	  það	  þó	  samt	  að	  það	  væri	  líklega	  betra	  að	  
búa	  í	  litlu	  plássi	  og	  sá	  kostina	  við	  það.	  Ástæða	  þess	  að	  þau	  sem	  bjuggu	  úti	  á	  landi	  töldu	  

það	  vera	  kost	  er	  að	  þá	  þekktust	  allir	  innbyrðis	  og	  það	  þurfti	  aldrei	  að	  útskýra	  eitthvað	  

sérstaklega	  fyrir	  neinum	  hvað	  væri	  um	  að	  vera.	  Einnig	  var	  það	  oft	  þannig	  að	  kennarinn	  
sem	  kenndi	  viðkomandi	  í	  skólanum	  var	  einnig	  þjálfari	  viðkomandi	  í	  knattspyrnunni.	  Þriðja	  

foreldrið	  sem	  býr	  á	  höfuðborgarsvæðinu	  taldi	  það	  einnig	  kost	  vegna	  þess	  hve	  fáir	  búa	  í	  

strjábýli	  og	  sökum	  þess	  þekktu	  allir	  alla	  og	  því	  væri	  mun	  meiri	  samkennd	  á	  milli	  fólks	  og	  

því	  væri	  auðveldara	  fyrir	  fatlað	  barn	  að	  fá	  að	  taka	  þátt	  í	  því	  sem	  um	  var	  að	  vera.	  Bára	  

nefndi	  snemma	  í	  viðtalinu	  að	  þetta	  væri	  lítið	  bæjarfélag	  og	  allir	  vissu	  því	  vel	  af	  syni	  hennar	  

og	  hans	  þörfum.	  Þeir	  viðmælendur	  okkar	  sem	  bjuggu	  úti	  á	  landi	  töldu	  að	  ein	  af	  

ástæðunum	  fyrir	  hversu	  vel	  það	  hefði	  gengið	  að	  taka	  á	  móti	  börnunum	  þeirra	  í	  
knattspyrnuiðkun	  væri	  einmitt	  sú	  að	  þetta	  væri	  lítið	  bæjarfélag	  og	  þá	  hefðu	  ekki	  verið	  

nein	  vandamál.	  Sama	  var	  uppi	  á	  teningnum	  þegar	  spurt	  var	  hvort	  einhver	  vandamál	  hefðu	  

komið	  upp	  í	  tengslum	  við	  að	  skipta	  um	  þjálfara	  á	  tímabilinu	  sem	  synir	  þeirra	  hefðu	  æft	  

knattspyrnu.	  Í	  báðum	  tilfellum	  gekk	  það	  vonum	  framar,	  en	  þar	  sem	  þetta	  var	  lítið	  
bæjarfélag	  þekktu	  þjálfaranir	  börnin	  úr	  öðrum	  aðstæðum	  en	  knattspyrnunni	  og	  vissu	  því	  

af	  þeim	  og	  þeirra	  þörfum.	  Bára	  nefndi	  að	  þau	  hefðu	  velt	  fyrir	  sér	  að	  flytja	  í	  bæinn	  en	  

gerðu	  það	  ekki	  því	  þau	  væru	  ekki	  viss	  um	  að	  drengurinn	  fengi	  sama	  utanumhald	  á	  
höfuðborgarsvæðinu	  og	  hann	  fær	  í	  litla	  bæjarfélaginu.	  Áslaug	  sem	  býr	  í	  litlu	  bæjarfélagi	  

hafði	  samanburðinn	  af	  því	  að	  búa	  þar	  og	  á	  höfuðborgarsvæðinu	  en	  þegar	  hin	  börnin	  

hennar	  voru	  yngri	  bjó	  hún	  með	  þau	  á	  höfuðborgarsvæðinu.	  Hún	  sagðist	  ekki	  vera	  viss	  um	  
að	  syni	  hennar	  hefði	  gengið	  jafn	  vel	  og	  raun	  varð	  ef	  þau	  hefðu	  ekki	  verið	  í	  þessu	  litla	  

bæjarfélagi.	  Það	  hefði	  verið	  kennari	  úr	  skólanum	  sem	  var	  líka	  þjálfari	  stráksins.	  Viðhorf	  

þjálfara	  til	  stráksins	  hefðu	  svo	  aldrei	  verið	  neitt	  vandamál	  þar	  sem	  þeir	  þekktu	  hann	  svo	  
vel.	  Eins	  hefði	  komið	  upp	  atvik	  sem	  varð	  til	  þess	  að	  aðrir	  foreldrar	  tóku	  son	  hennar	  með	  

sér	  á	  knattspyrnumót	  og	  um	  það	  sagði	  hún:	  „það	  var	  ekkert	  mál	  þó	  hann	  sé	  náttúrulega	  
með	  allskonar	  serimóníur	  og	  sérþarfir	  og	  svona	  en	  það	  var	  ekkert	  mál	  þú	  veist	  það	  þekkja	  
hann	  allir”.	  Þetta	  sagði	  hún	  sem	  undirstrikun	  á	  ánægju	  sinni	  með	  þetta	  litla	  samfélag	  þar	  

sem	  allir	  þekkja	  alla.	  Út	  úr	  viðtölunum	  okkar	  kom	  því	  að	  það	  virðist	  vera	  sameiginleg	  og	  

mjög	  jákvæð	  reynsla	  foreldra	  af	  litlum	  bæjarfélögum.	  Foreldrar	  telja	  litla	  bæjarfélagið,	  
nándina	  og	  samkenndina	  vera	  stóran	  kost	  og	  spila	  inní	  hversu	  vel	  knattspyrnuiðkun	  

barnanna	  þeirra	  hefur	  gengið	  gegnum	  tíðina.	  
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6.6 Stefnuleysi	  hjá	  íþróttafélögum	  

Það	  virðist	  svolítið	  vera	  að	  enginn	  vilji	  taka	  ábyrgð	  á	  fötluðu	  börnunum.	  Einhverjir	  nefna	  

það	  sem	  ástæðu	  stefnuleysis	  að	  æðri	  yfirvöld	  (í	  þessu	  tilfelli	  sveitarfélagið)	  hafi	  ekki	  óskað	  
eftir	  því	  að	  félagið	  myndi	  bregðast	  við.	  Það	  bendi	  til	  þeirrar	  hugsunar	  að	  félaginu	  finnist	  

sér	  ekki	  skylt	  að	  mæta	  öllum	  börnum	  jafnt	  sama	  hvort	  þau	  séu	  með	  fötlun	  eða	  ekki.	  

Annað	  félag	  nefnir	  að	  það	  sé	  ekki	  þeirra	  að	  vera	  með	  fötluðu	  börnin	  það	  sé	  annað	  
íþróttafélag	  sem	  sjái	  um	  það.	  Þessi	  svör	  benda	  til	  þess	  að	  enginn	  hafi	  í	  raun	  hugsað	  út	  í	  

þann	  möguleika	  að	  börn	  með	  fötlun	  vilji	  kanski	  æfa	  knattspyrnu	  hjá	  félaginu	  þeirra	  heldur	  

bara	  gert	  ráð	  fyrir	  því	  að	  einhver	  annar	  hljóti	  að	  taka	  það	  að	  sér	  að	  sinna	  börnunum	  með	  
fötlun.	  

Þau	  svör	  sem	  við	  fengum	  við	  þessari	  spurningakönnun	  virðast	  því	  benda	  til	  þess	  að	  það	  sé	  

ákveðið	  þekkingar-‐	  og	  stefnuleysi	  í	  gangi	  varðandi	  börn	  með	  fötlun.	  Íþróttafélögin	  virðast	  

ekki	  hafa	  myndað	  sér	  neina	  stefnu	  hvað	  varðar	  börn	  með	  fötlun	  eða	  með	  hvaða	  hætti	  

skuli	  komið	  til	  móts	  við	  þau.	  Þetta	  stefnuleysi	  orsakar	  svo	  ákveðið	  þekkingarleysi	  hjá	  
þjálfurunum.	  Af	  svörunum	  að	  dæma	  þá	  fá	  þeir	  enga	  kynningu	  eða	  fræðslu	  um	  börn	  með	  

fötlun	  og	  íþróttaiðkun	  þeirra,	  sem	  gæti	  orsakast	  af	  því	  að	  félögin	  hafa	  enga	  stefnu	  í	  

þessum	  málum.	  Það	  virðist	  því	  vera	  tilviljun	  einni	  háð	  hvort	  þjálfari	  sem	  fær	  til	  sín	  barn	  

með	  fötlun	  hafi	  einhverja	  þekkingu	  eða	  hugmynd	  um	  hvernig	  best	  sé	  að	  mæta	  barninu	  

þar	  sem	  barnið	  er	  statt	  og	  stuðla	  að	  því	  að	  því	  finnist	  það	  þátttakandi	  með	  hópnum	  á	  
æfingu.	  Þjálfararnir	  virðast	  þó	  margir	  hverjir	  vera	  allir	  af	  vilja	  gerðir	  til	  þess	  að	  gera	  öllum	  

kleift	  að	  æfa,	  en	  vantar	  viðeigandi	  stuðning	  frá	  félaginu	  sjálfu	  og	  stefnu	  frá	  því	  til	  þess	  að	  

geta	  sinnt	  því	  almennilega	  þó	  svo	  að	  þeir	  geri	  það	  besta	  úr	  þeim	  aðstæðum	  sem	  þeir	  hafa	  

að	  vinna	  með	  hverju	  sinni.	  

Það	  reynist	  frekar	  erfitt	  að	  áætla	  hvort	  orsakar	  hvað	  í	  þessu	  samhengi.	  Orsakast	  

stefnuleysið	  af	  þekkingarleysi	  á	  þessum	  tilteknu	  málum	  eða	  veldur	  stefnuleysið	  þessu	  

þekkingaleysi	  sem	  af	  svörunum	  sem	  við	  fengum	  er	  klárlega	  til	  staðar	  innan	  
íþróttafélaganna	  þegar	  kemur	  að	  börnum	  með	  fötlun	  og	  tækifæri	  þeirra	  til	  þess	  að	  stunda	  

knattspyrnuæfingar	  með	  sínum	  jafnöldrum.	  Ljóst	  er	  að	  þegar	  þekkingaleysið	  og	  

stefnuleysið	  koma	  saman	  orsakar	  það	  ákveðna	  ringulreið	  og	  hver	  bendir	  á	  næsta	  en	  
enginn	  virðist	  vilja	  taka	  neina	  ábyrð	  á	  að	  finna	  lausn	  eða	  búa	  til	  stefnu	  fyrir	  þetta	  málfefni.	  

Það	  má	  jafnframt	  velta	  því	  fyrir	  sér	  hvort	  að	  ástæða	  stefnuleysisins	  sé	  hreinlega	  sú	  að	  

öllum	  innan	  knattspyrnufélaganna	  sé	  hreinlega	  sama	  þar	  sem	  þetta	  er	  ekki	  hópur	  sem	  er	  
líklegur	  til	  að	  ná	  neinum	  stórframa	  á	  knattspyrnuvellinum.	  
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6.7 Viðtöl	  við	  foreldra	  

Það	  sem	  öll	  þrjú	  viðtölin	  áttu	  sameiginlegt	  var	  góð	  reynsla	  foreldra	  og	  allir	  höfðu	  þeir	  

virkilega	  góða	  sögu	  að	  segja	  af	  íþróttaiðkun	  barnanna	  sinna.	  Við	  töluðum	  við	  þrjár	  mæður	  
barna	  sem	  annað	  hvort	  æfðu	  knattspyrnu	  eða	  höfðu	  æft	  knatspyrnu	  á	  aldrinum	  6-‐10	  ára,	  

tvö	  þessara	  barna	  voru	  hreyfihömluð	  en	  eitt	  barnið	  var	  þroskahamlað.	  Það	  virtust	  allir	  

sem	  að	  börnunum	  komu	  allir	  af	  vilja	  gerðir	  til	  að	  koma	  til	  móts	  við	  þau	  og	  mæta	  þeim	  þar	  
sem	  þau	  voru	  og	  hafa	  þau	  með	  í	  leiknum,	  án	  þess	  þó	  að	  það	  væri	  gert	  á	  þann	  hátt	  að	  þeim	  

væri	  vorkennt.	  Foreldrar	  annarra	  barna	  höfðu	  sma	  viðmót.	  Allir	  foreldrar	  voru	  þó	  

sammála	  um	  að	  ekki	  væri	  ákveðin	  stefna	  til	  staðar	  en	  að	  það	  kæmi	  ekki	  að	  sök.	  Þrátt	  fyrir	  
að	  sum	  knattspyrnufélögin	  gefi	  út	  þá	  stefnu	  að	  þau	  séu	  að	  finna	  og	  þjálfa	  upp	  

afreksíþróttafólk	  þá	  fundu	  viðmælendur	  okkar	  ekki	  fyrir	  því	  viðhorfi	  í	  garð	  sinna	  barna,	  

eða	  að	  þau	  væru	  óvelkomin	  þrátt	  fyrir	  að	  nokkuð	  augljóst	  væri	  að	  þau	  yrðu	  seint	  

afreksíþróttafólk	  í	  knattspyrnu.	  

Þeir	  foreldrar	  sem	  bjuggu	  í	  smærra	  bæjarfélagi	  töldu	  að	  það	  væri	  mikill	  kostur	  og	  hefði	  
jákvæð	  áhrif.	  Það	  foreldri	  sem	  bjó	  ekki	  í	  smærra	  bæjarfélagi	  taldi	  að	  líklega	  væru	  þau	  engu	  

að	  síður	  betri	  kostur	  fyrir	  fötluð	  börn,	  sérstaklega	  þau	  sem	  væru	  með	  andlegar	  skerðingar,	  

það	  væri	  líklega	  auðveldara	  að	  taka	  á	  móti	  þeim	  þar.	  Allt	  væri	  þetta	  vegna	  þess	  að	  allir	  

þekktu	  alla	  og	  hefðu	  þá	  meiri	  og	  betri	  skilning	  á	  aðstæðum	  hvers	  annarrs.	  
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7 Umræður	  

Foreldrar	  líkamlegra	  fatlaðra	  barna	  reyndu	  að	  útskýra	  fötlun	  barna	  sinni	  með	  því	  að	  
notast	  við	  læknisfræðilega	  sjónarhornið,	  þá	  er	  mikil	  áhersla	  lögð	  á	  að	  endurhæfa	  og	  lækna	  

þann	  sem	  er	  fatlaður	  og	  reyna	  þannig	  að	  færa	  hann	  nær	  því	  sem	  getur	  talist	  venjulegur	  

(Rannveig	  Traustadóttir,	  2006).	  Þau	  útskýrðu	  ítarlega	  hver	  líffræðilega	  orsök	  fötlunar	  væri	  

hjá	  barninu	  og	  komu	  inn	  á	  það	  að	  fyrrabragði.	  	  

Aftur	  á	  móti	  tók	  móðir	  barnsins	  sem	  var	  með	  andlega	  fötlun	  það	  ekki	  sérstaklega	  fram	  

hvaða	  fötlun	  barnið	  sitt	  væri	  með	  heldur	  fór	  að	  lýsa	  hvernig	  persóna	  það	  væri.	  

Foreldrar	  barnanna	  sem	  voru	  líkamlega	  fatlaðir	  tóku	  það	  fram	  að	  það	  teldi	  að	  
knattspyrnufélagið	  myndi	  síður	  koma	  til	  móts	  við	  börnin	  ef	  þau	  væru	  þroskahömluð	  en	  

þar	  kemur	  fram	  tenging	  við	  eitt	  þekktasta	  félagslega	  sjónarhornið	  í	  fötlun	  sem	  nefnist	  
breska	  félagslega	  líkanið.	  Þar	  er	  talið	  að	  samfélagið	  fatli	  einstaklinginn	  en	  ekki	  skerðingin	  

sjálf	  (Rannveig	  Traustadóttir,	  2006).	  Eins	  nefndi	  ein	  móðirin	  að	  ef	  það	  kæmi	  einhver	  sem	  

þyrfti	  að	  notast	  við	  hjólastól	  á	  knattspyrnuæfingu	  þá	  væri	  ekki	  líklegt	  að	  það	  yrði	  komið	  til	  

móts	  við	  það	  barn.	  Þar	  kemur	  skýrt	  fram	  að	  það	  væri	  þá	  samfélagið	  sem	  kæmi	  ekki	  til	  
móts	  við	  einstaklinginn.	  Í	  þessu	  tilfelli	  er	  einnig	  hægt	  að	  sjá	  frá	  svörum	  foreldra	  að	  fötlun	  

sé	  aðstæðubundinn	  en	  það	  vísar	  til	  norska	  tengslasjónarhornsins	  en	  það	  að	  fötlun	  sé	  

aðstæðubundinn	  er	  einmitt	  eitt	  af	  þremum	  atriðum	  sem	  einkenna	  þetta	  sjónarhorn	  
(Rannveig	  Traustadóttir,	  2006).	  

Hæfishroki	  kemur	  fram	  hjá	  foreldrum	  þegar	  þau	  telja	  að	  þroskahamlaðir	  einstaklingar	  séu	  

of	  fatlaðir	  til	  þess	  að	  knattspyrnufélögin	  geti	  tekið	  á	  móti	  þeim.	  Einnig	  má	  greina	  

hæfnishorka	  í	  þeim	  svörum	  þeirra	  stjórnarmeðlima	  sem	  töluðu	  um	  að	  önnur	  félög	  ættu	  
að	  sjá	  um	  þennan	  hóp.	  Hæfishroki	  er	  þegar	  litið	  er	  á	  fatlaða	  einstaklinga	  sem	  jaðarsetta	  

og	  teljast	  þeir	  einstaklingar	  ekki	  fullgildir	  meðlimir	  í	  þjóðfélaginu	  (Kristín	  Björnsdóttir,	  

2014).	  Þegar	  Hanna	  tekur	  það	  sérstaklega	  fram	  að	  barninu	  hennar	  sé	  vel	  tekið	  og	  því	  ekki	  
vorkennt	  þá	  vísar	  hún,	  meðvitað	  eða	  ómeðvitað,	  í	  það	  viðhorf	  sem	  er	  ríkjandi	  í	  

samfélaginu	  að	  fötluðu	  fólki	  skuli	  vorkennt.	  Þetta	  sjónarhorn	  nefnist	  

harmleikssjónarhornið	  (Hanna	  Björg	  Sigurðardóttir,	  Ármann	  Jakobsson	  og	  Kristín	  
Björnsdóttir,	  2013).	  Áhugavert	  væri	  að	  kanna	  hvernig	  viðhorf	  einstaklinganna	  sjálfra	  er	  en	  

það	  væri	  spennandi	  að	  vita	  hvort	  að	  einstaklingarnir	  myndu	  samsama	  sig	  jákvæða	  líkaninu	  

en	  það	  er	  byggt	  á	  skilningi	  breska	  líkansins	  og	  er	  ákveðið	  mótsvar	  við	  
harmleikssjónarhorninu.	  Samkvæmt	  jákvæða	  líkaninu	  þá	  stuðlar	  það	  að	  því	  að	  fatlað	  fólk	  
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sé	  ánægt	  með	  sig	  eins	  og	  það	  er	  (Hanna	  Björg	  Sigurðardóttir,	  Ármann	  Jakobsson	  og	  Kristín	  

Björnsdóttir,	  2013).	  

Þar	  sem	  þetta	  voru	  allt	  börn	  á	  grunnskólaaldri	  þá	  skoðuðum	  við	  aðalnámskrá	  grunnskóla	  

en	  allir	  grunnskólar	  eiga	  að	  leggja	  áherslu	  á	  skóla	  án	  aðgreiningar	  en	  í	  því	  felst	  að	  öllum	  sé	  

veitt	  jöfn	  tækifæri	  til	  náms	  óháð	  aðstæðum	  og	  þar	  af	  leiðandi	  fötlun	  (Aðalnámskrá	  

grunnskóla,	  2011).	  Samkvæmt	  33.grein	  grunnskólalaga	  þá	  á	  öllum	  nemendum	  sem	  ganga	  

í	  grunnskóla	  að	  vera	  gefinn	  sá	  kostur	  að	  taka	  þátt	  í	  tómstunda-‐	  og	  félagsstarfi	  þegar	  skóla	  
lýkur	  á	  daginn	  (lög	  um	  grunnskóla	  nr.	  91/2008).	  Líkt	  og	  kom	  fram	  hjá	  okkar	  viðmælendum	  

þá	  var	  það	  raunin	  að	  þeirra	  börn	  gengu	  öll	  í	  almennan	  grunnskóla	  og	  fóru	  í	  knattspyrnu	  

eftir	  skóla	  í	  knattspyrnufélagi	  hverfisins.	  Samningur	  sameinuðu	  þjóðanna	  leggur	  einnig	  
áherslu	  á	  að	  fötluðu	  fólki	  sé	  ekki	  mismunað	  vegna	  fötlunar	  þeirra	  (Samningur	  Sameinuðu	  

þjóðanna	  um	  réttindi	  fatlaðs	  fólks,	  3.	  grein/2007).	  Þar	  sem	  sá	  sáttmáli	  hefur	  ekki	  ennþá	  

verið	  lögleiddur	  er	  óhjákvæmilegt	  að	  líta	  til	  Barnasáttmála	  Sameinuðu	  þjóðanna	  sem	  
hefur	  verið	  lögleiddur	  og	  þar	  kemur	  fram	  að	  börnum	  skuli	  tyggð	  virk	  þátttaka	  í	  

samfélaginu	  þrátt	  fyrir	  fötlun	  (Barnasáttmáli	  Sameinuðu	  þjóðanna,	  I.	  hluti	  2.	  Grein,	  1989).	  

Samkvæmt	  okkar	  niðurstöðum	  vantar	  talsvert	  upp	  á	  að	  knattspyrnufélög	  virði	  og	  
framfylgi	  innihaldi	  aðalnámskrár	  sem	  og	  Barnasáttmála	  Sameinuðu	  Þjóðanna.	  Þetta	  sést	  

bæði	  á	  svörum	  stjórnarmeðlima	  og	  þjálfara	  þar	  sem	  mikill	  minnihluti	  félaga	  virðist	  yfir	  

höfuð	  hafa	  mótað	  stefnu	  hvað	  varðar	  fötluð	  börn	  eða	  komi	  sérstaklega	  til	  móts	  við	  þau.	  

Ef	  þessum	  reglum	  er	  ekki	  framfylgt	  er	  hægt	  að	  vísa	  aftur	  í	  breska	  líkanið	  þar	  sem	  kemur	  

fram	  að	  það	  sé	  samfélagið	  sem	  fatli	  einstaklinginn	  en	  ekki	  skerðingin	  sjálf	  (Rannveig	  

Traustadóttir,	  2006).	  

Samkvæmt	  Embætti	  landlæknis	  (2015,	  b)	  þá	  er	  mikilvægt	  fyrir	  alla	  að	  stunda	  íþróttir	  og	  að	  

hjá	  þeim	  sem	  eigi	  fremur	  erfitt	  með	  hreyfingu	  sé	  mikilvægt	  að	  grípa	  strax	  inn	  í	  og	  aðstoða	  

viðkomandi.	  Því	  er	  mikilvægt	  að	  fötluð	  börn	  fái	  að	  stunda	  þær	  íþróttir	  sem	  þau	  hafa	  áhuga	  

á	  og	  þannig	  er	  bæði	  hægt	  að	  stuðla	  að	  jákvæðum	  félagsþroska	  og	  frekari	  hreyfifærni.	  	  

Líklega	  hefur	  það	  neikvæð	  áhrif	  á	  hreyfingu	  fatlaðra	  barna	  að	  fá	  ekki	  tækifæri	  til	  að	  stunda	  

þá	  íþrótt	  sem	  barnið	  hefur	  áhuga	  á.	  Því	  er	  mjög	  mikilvægt	  að	  fötluð	  börn	  hafi	  jöfn	  

tækifæri	  á	  við	  önnur	  börn	  að	  iðka	  þá	  íþrótt	  sem	  þau	  listir.	  

Þrátt	  fyrir	  að	  minnihluti	  knattspyrnufélaga	  virðist	  hafa	  stefnu	  hvað	  varðar	  

knattspyrnuiðkun	  fatlaðra	  barna	  á	  aldrinum	  6-‐10	  ára,	  þá	  voru	  þeir	  foreldar	  sem	  við	  

ræddum	  við	  mjög	  ánægðir	  með	  sína	  reynslu	  af	  knattspyrnuiðkun	  sinna	  barna.	  	  

Miðað	  við	  þá	  góðu	  reynslu	  sem	  tveir	  af	  viðmælendum	  okkar	  höfðu,	  af	  knattspyrniðkun	  

barna	  sinna	  í	  litlum	  bæjarfélögum,	  þar	  sem	  knattspyrnufélögin	  höfðu	  þó	  enga	  stefnu	  

varðandi	  fötluð	  börn	  veltum	  við	  því	  fyrir	  okkur	  hvort	  að	  knattspyrnufélög	  í	  litlum	  
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bæjarfélögum	  komist	  kannski	  frekar	  upp	  með	  að	  hafa	  enga	  stefnu.	  Þetta	  gæti	  til	  dæmis	  

verið	  þar	  sem	  það	  er	  oft	  þannig	  í	  litlum	  bæjarfélögum	  að	  þjálfari	  er	  jafnvel	  einnig	  kennari	  

við	  skólann	  í	  bæjarfélaginu,	  fjölskylduvinur	  eða	  einhver	  sem	  fjölskyldan	  þekkir	  af	  öðrum	  
vettvangi	  innan	  bæjarins.	  Gæti	  þá	  mögulega	  verið	  að	  þörfum	  einstaklingsins	  sé	  bara	  mætt	  

í	  þeim	  aðstæðum	  sem	  upp	  koma	  án	  þess	  að	  það	  sé	  verið	  að	  velta	  því	  neitt	  sérstaklega	  

fyrir	  sér?	  Þriðja	  foreldrið	  sem	  við	  ræddum	  við,	  sem	  er	  þó	  búsett	  í	  stóru	  bæjarfélagi	  taldi	  
einnig	  að	  búseta	  gæti	  skipt	  miklu	  máli	  upp	  á	  það	  hvernig	  komið	  væri	  til	  móts	  við	  barnið	  í	  

íþróttum.	  Hjá	  því	  barni	  er	  þó	  til	  staðar	  skilningur	  og	  þekking	  á	  aðstæðum	  barnsins	  og	  því	  

er	  mætt	  í	  samræmi	  við	  þarfir	  sínar.	  

Það	  gefur	  augaleið	  þar	  sem	  viðmælendur	  okkar	  voru	  frekar	  fámennur	  hópur	  að	  þeir	  ná	  

engan	  veginn	  að	  endurspegla	  hóp	  allra	  fatlaðra	  barna	  á	  aldrinum	  6-‐10	  ára.	  Því	  er	  ekki	  

hægt	  að	  leggja	  neitt	  endanlegt	  mat	  á	  það	  hvort	  að	  stefnuleysi	  geri	  ef	  til	  vill	  ekkert	  til	  í	  

þeim	  tilvikum	  þar	  sem	  börn	  viðmælenda	  okkar	  æfa	  knattspyrnu.	  Það	  getur	  meira	  en	  vel	  
verið	  að	  í	  viðmælendahóp	  okkar	  hafi	  eingöngu	  valist	  foreldrar	  sem	  höfðu	  góða	  reynslu,	  

þar	  sem	  líklegt	  verður	  að	  teljast	  að	  einhver	  fötluð	  börn	  á	  þessum	  aldri	  hafi	  vissulega	  

byrjað	  að	  æfa	  knattspyrnu	  en	  ekki	  haft	  af	  því	  jafn	  góða	  reynslu.	  Þau	  hafa	  þá	  kannski	  ekki	  
fengið	  þann	  stuðning	  sem	  þau	  hefðu	  þurft	  og	  því	  hætt	  fljótlega.	  Það	  gæti	  verið	  ástæðan	  

fyrir	  því	  að	  við	  fengum	  aðeins	  viðmælendur	  með	  jákvæða	  reynslu.	  

Þeir	  sem	  að	  hafa	  áhuga	  á	  knattspyrnu	  halda	  oft	  með	  ákveðnu	  knattspyrnufélagi,	  eiga	  sér	  

að	  öllum	  líkindum	  fyrirmyndir	  innan	  knattspyrnunnar	  og	  ef	  til	  vill	  er	  knattspyrnuspilum	  
safnað	  og	  knattspyrnuleikir	  spilaðir	  í	  leikjatölvum.	  Því	  má	  segja	  að	  félagslegi	  þátturinn	  sé	  

mjög	  mikilvægur	  þeim	  sem	  æfir	  knattspyrnu	  og	  snýst	  um	  meira	  heldur	  en	  bara	  það	  að	  

vera	  góður	  á	  æfingum.	  Til	  þess	  að	  félagsþroski	  barna	  fái	  að	  þroskast	  þá	  er	  nauðsynlegt	  að	  
börn	  á	  aldrinum	  3-‐5	  ára	  fái	  tækifæri	  til	  að	  prófa	  sig	  áfram	  (Berger,	  2011).	  Ef	  af	  einhverjum	  

orsökum	  einstaklingur	  sem	  hefur	  gríðarlegan	  áhuga	  á	  knattspyrnu	  fær	  ekki	  að	  spila	  með	  

sínum	  félögum	  þá	  eru	  minni	  líkur	  á	  að	  sá	  einstaklingur	  fái	  að	  fljóta	  með	  í	  öllu	  því	  sem	  er	  
að	  gerast	  í	  kringum	  knattspyrnuna	  sjálfa	  eins	  og	  að	  fara	  á	  knattspyrnuleiki	  og	  þau	  atriði	  

sem	  við	  nefndum	  hérna	  að	  ofan.	  Það	  að	  æfa	  knattspyrnu	  snýst	  því	  um	  margt	  annað	  en	  

bara	  það	  að	  mæta	  á	  æfingar	  og	  fara	  svo	  heim.	  Knattspyrnuiðkunn	  er	  því	  ákveðinn	  
félagslegur	  grundvöllur	  fyrir	  vináttu	  byggða	  á	  sameiginlegu	  áhugamáli.	  Ein	  móðirinn	  

nefndi	  sérstaklega	  að	  það	  hefði	  góð	  áhrif	  á	  félagsþroska	  barnsins	  að	  taka	  þátt	  í	  

knattspyrnu	  með	  jafnöldrum	  sínum.	  

Það	  er	  áhugavert	  að	  skoða	  stefnuyfirlýsingu	  KSÍ	  í	  þessu	  samhengi	  en	  þar	  segir:	  ,,Mikil	  

áhersla	  skal	  lögð	  á	  að	  allir	  fái	  tækifæri	  til	  að	  vera	  með,	  að	  öll	  börn	  fái	  jöfn	  tækifæri	  til	  

þátttöku	  og	  að	  allir	  fái	  sömu	  viðurkenningu	  fyrir	  þátttöku”	  (Knattspyrnusamband	  Íslands,	  
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e.d.	  b).	  Þrátt	  fyrir	  þetta	  var	  farið	  að	  getuskipta	  í	  lið	  þar	  sem	  sonur	  Hönnu	  æfði,	  en	  hann	  

var	  ekki	  nema	  sjö	  ára	  gamall.	  	  

Eins	  og	  við	  komum	  inn	  á	  í	  kaflanum	  „Líf	  án	  aðgreiningar“	  og	  hvað	  segir	  í	  barnasáttmála	  

Sameinuðu	  þjóðanna	  23.gr.	  ,,Aðildarríki	  viðurkenna	  að	  andlega	  eða	  líkamlega	  fatlað	  barn	  
skuli	  njóta	  fulls	  og	  sómasamlegs	  lífs,	  við	  aðstæður	  sem	  tryggja	  virðingu	  þess	  og	  stuðla	  að	  

sjálfsbjörg	  þess	  og	  virkri	  þátttöku	  í	  samfélaginu.”	  Þarna	  er	  sérstaklega	  áhugavert	  að	  sjá	  
„virkri	  þátttöku	  í	  samfélaginu“,	  (Barnasáttmáli	  Sameinuðu	  þjóðanna.	  I	  hluti.	  
23.grein/1989)	  því	  virk	  þátttaka	  í	  samfélaginu	  hlýtur	  að	  felast	  í	  því	  meðal	  annars	  að	  taka	  

þátt	  með	  sama	  hætti	  og	  jafnaldrar	  og	  jafningjar,	  til	  dæmis	  bekkjarfélagar,	  og	  þá	  þátttaka	  í	  

því	  sem	  þeir	  taka	  sér	  fyrir	  hendur	  eftir	  að	  hefðbundnum	  skóladegi	  lýkur.	  Á	  þessum	  
forsendum	  er	  því	  ekki	  réttlætanlegt	  né	  ásættanlegt	  að	  gefa	  ekki	  fötluðum	  börnum	  jöfn	  

tækifæri	  til	  að	  stunda	  þær	  íþróttir	  sem	  þau	  hafa	  áhuga	  á	  eins	  og	  virðist	  vera	  raunin	  hjá	  

knattspyrnufélögum	  ef	  miðað	  er	  við	  okkar	  niðurstöður.	  	  

Í	  tengslum	  við	  sérstök	  íþróttafélög	  fyrir	  fatlaða	  og	  stofnun	  þeirra	  þá	  hafa	  tímarnir	  breyst	  

síðan	  það	  var	  og	  í	  dag	  þegar	  skóli	  án	  aðgreiningar	  er	  ríkjandi	  hugmynd	  í	  grunnskólastefnu	  

landsins	  má	  velta	  upp	  þeirri	  spurningu	  hvort	  að	  sérstök	  íþróttafélög	  fyrir	  fatlaða	  séu	  í	  raun	  
og	  veru	  tímaskekkja?	  Börn	  eru	  í	  grunnskóla	  frá	  átta	  á	  morgnana	  til	  tvö	  á	  daginn	  og	  þá	  
tekur	  við	  tómstunda-‐	  og	  íþróttastarf.	  Hvað	  breytist	  svo	  mikið	  við	  að	  klukkan	  verði	  tvö	  að	  

það	  réttlæti	  aðgreiningu	  fatlaðra	  og	  ófatlaðra	  barna	  þá,	  sem	  var	  ekki	  fram	  að	  því?	  Hvert	  
er	  raunverulegt	  framboð	  af	  íþróttaiðkun	  fyrir	  fötluð	  börn?	  Samkvæmt	  okkar	  niðurstöðum	  
er	  ekki	  sérstaklega	  gert	  ráð	  fyrir	  þeim	  innan	  almennra	  knattspyrnufélaga	  og	  sumir	  

stjórnendur	  og	  þjálfarar	  taka	  sérstaklega	  fram	  að	  það	  séu	  önnur	  íþróttafélög	  sem	  sjái	  um	  

fötluð	  börn	  og	  þess	  vegna	  þurfi	  þeirra	  félag	  ekki	  að	  hafa	  neina	  sérstaka	  stefnu	  varðandi	  
fötluðu	  börnin.	  Það	  litla	  sem	  við	  kynntum	  okkur	  varðandi	  íþróttaframboð	  almennt	  fyrir	  

fötluð	  börn	  virtist	  þar	  ekki	  vera	  neitt	  sérstaklega	  tekið	  fram	  neins	  staðar	  í	  almennum	  

íþróttafélögum,	  aðeins	  í	  sérstökum	  íþróttafélögum	  fyrir	  fatlað	  fólk.	  

Þó	  svo	  að	  við	  höfum	  tekið	  fyrir	  kostina	  við	  að	  búa	  í	  litlu	  bæjarfélagi	  sem	  þema	  við	  

úrvinnsluna	  á	  viðtölunum	  helgaðist	  sú	  ákvörðun	  fyrst	  og	  fremst	  af	  ánægju	  foreldra	  með	  

lítið	  bæjarfélag	  sem	  þeir	  nefndu	  þó	  nokkuð	  oft.	  Þá	  er	  samt	  réttmæt	  sú	  vangavelta	  hvort	  
að	  það	  sé	  í	  raun	  alltaf	  kostur	  þó	  að	  foreldrarnir	  telji	  að	  svo	  sé.	  Er	  alltaf	  kostur	  að	  hafa	  

sama	  fólkið	  í	  kringum	  þig	  alla	  ævi?	  Frá	  leikskóla	  og	  út	  grunnskólann	  sé	  það	  sama	  fólkið	  

sem	  er	  starfsfólk	  á	  þessum	  stöðum	  og	  svo	  starfar	  það	  jafnvel	  í	  frístundastarfinu	  líka,	  þó	  að	  

það	  hafi	  gengið	  vel	  og	  gangi	  enn	  vel	  hjá	  þeim	  sem	  við	  ræddum	  við	  má	  spyrja	  sig	  hvort	  
þetta	  geti	  ekki	  haft	  áhrif	  á	  eðlilegan	  þroska	  einstaklings?	  
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Það	  er	  nokkuð	  ljóst	  eftir	  upplýsingasöfnun	  okkar	  að	  engin	  ríkjandi	  stefna	  er	  innan	  

knattspyrnufélaga.	  Það	  sést	  á	  því	  að	  mikill	  meirihluti	  stjórnarmeðlima	  sem	  svöruðu	  

spurningalistanum	  segir	  ekki	  vera	  til	  staðar	  stefnu	  hjá	  þeirra	  félagi	  hvað	  varðar	  fötluð	  
börn	  og	  að	  það	  sé	  ekki	  komið	  sérstaklega	  til	  móts	  við	  þau	  í	  knattspyrnuiðkun.	  Vert	  er	  að	  

geta	  þess	  að	  þeir	  tveir	  stjórnarmeðlimir	  sem	  sögðu	  að	  íþróttafélagið	  þeirra	  hefði	  stefnu	  

hvað	  varðar	  fötluð	  börn	  voru	  þeir	  sömu	  og	  sögðu	  að	  sérstaklega	  væri	  komið	  til	  móts	  við	  
þessi	  börn	  í	  knattspyrnuiðkun.	  

Þegar	  upplýsingasöfnun	  okkar	  frá	  þjálfurum	  er	  skoðuð	  sést	  að	  engin	  ríkjandi	  stefna	  er	  

innan	  knattspyrnudeilda	  íþróttafélaganna	  þegar	  kemur	  að	  knattspyrnuiðkun	  barna	  með	  

fötlun.	  

Áhugavert	  er	  að	  stærra	  hlutfall	  þeirra	  sem	  hafa	  mótaða	  stefnu	  kemur	  sérstaklega	  til	  móts	  

við	  fötluð	  börn	  á	  æfingum	  heldur	  en	  þeirra	  sem	  ekki	  hafa	  stefnu.	  Þetta	  á	  bæði	  við	  hjá	  

þjálfurum	  og	  stjórninni	  þó	  myndin	  sé	  aðeins	  lýsandi	  fyrir	  þjálfara.	  Þetta	  er	  áhugavert	  þar	  
sem	  þetta	  bendir	  til	  að	  stefnumótun	  hafi	  jákvæð	  áhrif	  á	  að	  komið	  sé	  til	  móts	  við	  fötluð	  
börn	  í	  knattspyrnuiðkun.	  

Nokkrir	  félagar	  innan	  knattspyrnufélagana	  litu	  svo	  á	  að	  fötluð	  börn	  ættu	  heima	  í	  
íþróttafélögum	  sem	  aðeins	  eru	  fyrir	  fatlaða	  og	  ættu	  því	  að	  stunda	  annars	  skonar	  íþróttir	  

en	  knattspyrnu.	  Mögulega	  kemur	  þessi	  skoðun	  þeirra	  til	  vegna	  menningarlega	  

sjónarhornsins	  þar	  sem	  að	  sögulega	  hefur	  aðgreining	  verið	  áberandi	  í	  íþróttaiðkun	  fatlaðs	  
fólks	  (Sigurður	  Á.	  Friðþjófsson,	  1998,	  e).	  Það	  birtist	  meðal	  annars	  í	  því	  að	  sérstök	  

íþróttafélög	  eru	  til	  fyrir	  fatlað	  fólk.	  Þess	  vegna	  er	  ekki	  til	  hefð	  um	  það	  að	  fötluð	  börn	  
stundi	  íþróttir	  án	  aðgreiningar	  (Hanna	  Björg	  Sigurðardóttir,	  Ármann	  Jakobsson	  og	  Kristín	  

Björnsdóttir,	  2013).	  

Því	  getur	  verið	  að	  ákveðin	  viðmótsbreyting	  þurfi	  að	  eiga	  sér	  stað	  innan	  knattspyrnufélaga	  

til	  þess	  að	  fötluð	  börn	  hafi	  jafnan	  aðgang	  að	  þeirra	  starfi.	  Í	  slíkri	  viðmótsbreytingu	  gæti	  

stefnumótun	  verið	  mikilvægur	  þáttur.	  

7.1 Hvað	  hefði	  mátt	  betur	  fara,	  gera	  öðruvísi	  

Þegar	  úrvinnslu	  þessarar	  rannsóknar	  og	  skrifum	  þessarar	  ritgerðar	  er	  lokið	  eru	  nokkur	  

atriði	  sem	  sitja	  eftir	  sem	  snúa	  að	  því	  hvað	  hefði	  í	  fyrsta	  lagi	  mátt	  betur	  fara	  og	  í	  öðru	  lagi	  
hvað	  hefði	  mátt	  vinna	  á	  annan	  hátt	  en	  gert	  var.	  

Það	  sem	  hefði	  mátt	  gera	  öðruvísi	  er	  að	  það	  hefði	  verið	  mjög	  áhugavert	  að	  bæta	  

spurningunni:	  Þekkir	  þú	  til	  Sáttmála	  Sameinuðu	  þjóðananna	  um	  réttindi	  fatlaðs	  fólks?	  Við	  

bæði	  spurningalistana	  sem	  við	  sendum	  út	  og	  eins	  við	  það	  sem	  við	  spurðum	  viðmælendur	  

okkar	  að.	  Það	  er	  sú	  spurning	  hvort	  viðmælendur	  okkar	  eða	  svarendur	  
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spurningalistakannanarinnar	  hefðu	  einhverja	  þekkingu	  eða	  vitneskju	  um	  hvað	  Sáttmáli	  

Sameinuðu	  þjóðanna	  um	  réttindi	  fatlaðs	  fólks	  fæli	  í	  sér.	  Það	  hefði	  einnig	  verið	  gott	  fyrir	  

úrvinnsluna	  og	  niðurstöður	  ef	  við	  hefðum	  náð	  að	  fá	  viðtal	  við	  formann	  eins	  af	  
knattspyrnufélögunum	  þar	  sem	  börn	  viðmælenda	  okkar	  stunduðu	  knattspyrnu	  og	  þá	  

aðallega	  til	  þess	  að	  hafa	  samanburðinn	  af	  upplifun	  formannsins	  á	  knattspyrnuiðkun	  

barnsins	  í	  félaginu	  samanborðið	  við	  upplifun	  foreldra	  þessa	  sama	  barns	  af	  
knattspyrnuiðkun	  þess	  innan	  félagsins.	  

Það	  hefði	  einnig	  verið	  mjög	  áhugavert	  að	  hafa	  rannsóknina	  stærri,	  vera	  með	  stærra	  úrtak	  

af	  fleiri	  stöðum	  á	  landinu	  og	  jafnvel	  skoða	  aðrar	  íþróttir	  líka.	  Þar	  sem	  þetta	  er	  eingöngu	  

BA	  ritgerð	  þurftum	  við	  að	  takmarka	  umfang	  ritgerðarinnar	  og	  afmarka	  okkur	  eins	  og	  við	  
gerðum.	  Það	  væri	  þó	  samt	  áhugavert	  og	  sérstaklega	  í	  ljósi	  þess	  stefnuleysis	  sem	  ríkir	  

innan	  knattspyrnufélaganna	  um	  fötluð	  börn	  og	  knattspyrnuiðkun	  þeirra	  að	  skoða	  hvernig	  

þessum	  málum	  er	  háttað	  í	  öðrum	  íþróttum.	  

7.2 Vangaveltur	  

Þær	  vangaveltur	  sem	  við	  höfðum	  persónulega	  eftir	  að	  rannsókninni	  okkar	  var	  lokið	  og	  

niðurstöður	  lágu	  fyrir	  eru	  þó	  nokkuð	  margar.	  Sumt	  sem	  við	  komumst	  að	  og	  þá	  sérstaklega	  

við	  úrvinnslu	  viðtalanna	  voru	  hlutir	  sem	  við	  lögðum	  ekki	  upp	  með	  að	  skoða	  sérstaklega	  en	  

voru	  engu	  að	  síður	  áhugaverðir	  hlutir	  að	  rekast	  á.	  Sumt	  af	  því	  eru	  hlutir	  sem	  væri	  

sérstaklega	  áhugavert	  að	  skoða	  betur	  seinna.	  Hér	  ætlum	  við	  að	  rekja	  sumar	  af	  þeim	  
vangaveltum	  og	  spurningum	  sem	  við	  höfum	  svona	  eftir	  á	  að	  hyggja.	  

Það	  sem	  vakti	  athygli	  okkar	  við	  úrvinnslu	  viðtalanna	  var	  sú	  staðreynd	  að	  miðað	  við	  þá	  sem	  

við	  ræddum	  við	  virtust	  foreldrar	  fatlaðra	  barna	  líta	  mismunandi	  á	  fötlun	  eftir	  því	  hvort	  

börnin	  þeirra	  eru	  með	  líkamlegar	  eða	  andlegar	  hamlanir.	  Foreldrar	  hreyfihömluðu	  
barnanna	  tóku	  það	  mjög	  skýrt	  og	  sérstaklega	  fram	  að	  börnin	  þeirra	  væru	  greindarlega	  séð	  

í	  lagi	  á	  meðan	  foreldri	  barnsins	  á	  einhverfurófinu	  hafði	  enga	  sérstaka	  þörf	  fyrir	  að	  taka	  

fram	  hver	  fötlun	  barnsins	  væri	  og	  þurfti	  að	  spyrja	  sérstaklega	  um	  hana.	  Það	  væri	  
áhugavert	  að	  skoða	  þennan	  viðhorfsmun	  og	  mögulegar	  orsakir	  hans	  sérstaklega	  á	  öðrum	  

vettvangi	  seinna	  meir.	  Einnig	  væri	  áhugavert	  að	  skoða	  og	  þá	  meðal	  foreldra	  fatlaðra	  

barna,	  að	  hvaða	  leyti	  fötlunarfordómar	  birtast	  innan	  þess	  hóps.	  

Annað	  var	  að	  þjálfarar	  vissu	  oft	  ekki	  hvort	  það	  væri	  einhver	  fatlaður	  að	  æfa	  eða	  þá	  héldu	  

að	  enginn	  fatlaður	  væri	  í	  þjálfun.	  Því	  veltum	  við	  fyrir	  okkur	  hvort	  að	  þjálfarar	  fái	  yfir	  höfuð	  

einhverja	  fræðslu	  varðandi	  fötluð	  börn.	  Við	  veltum	  því	  líka	  fyrir	  okkur,	  og	  þá	  aðallega	  

vegna	  þessa	  þekkingarleysis	  þjálfara	  og	  stefnuleysis	  félaganna	  sem	  við	  rákumst	  á,	  hvort	  að	  

ástæða	  þess	  að	  við	  fengum	  aðeins	  jákvæða	  upplifun	  foreldra	  af	  knattspyrnu	  iðkun	  sé	  sú	  
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að	  þeir	  sem	  hafa	  neikvæða	  upplifun	  entust	  ekki	  í	  knattspyrnunni	  og	  við	  fengum	  þess	  

vegna	  ekki	  neina	  viðmælendur	  sem	  höfðu	  slæma	  upplifun.	  

Það	  er	  ákveðin	  pæling	  þar	  sem	  mikið	  var	  talað	  um	  smærri	  bæjarfélögin	  og	  kosti	  þeirra	  hjá	  

viðmælendum	  okkar,	  hvort	  að	  staða	  fjölskyldu	  fatlaðs	  barns	  innan	  bæjarfélagins	  gæti	  

spilað	  inní	  hversu	  vel	  því	  barni	  myndi	  til	  dæmis	  ganga	  í	  knattspyrnu.	  Ef	  fjölskyldan	  væri	  til	  

dæmis	  illa	  liðin	  í	  bæjarfélaginu	  væru	  allir	  jafn	  tilbúnir	  að	  koma	  til	  móts	  við	  þarfir	  barnsins	  

til	  að	  það	  gæti	  stundað	  knattspyrnu,	  eða	  yrðu	  þær	  þarfir	  skrifaðar	  á	  tilætlunarsemi	  og	  
frekju	  foreldra,	  og	  hunsaðar.	  

Á	  heildina	  litið	  var	  tvennt	  sem	  kom	  okkur	  því	  verulega	  á	  óvart.	  Það	  var	  hversu	  mikið	  

stefnuleysi	  ríkir	  innan	  knattspyrnufélagana	  þegar	  kemur	  að	  fötluðum	  börnum.	  Áður	  en	  við	  
hófum	  vinnuna	  við	  ritgerðina	  reiknuðum	  við	  ekki	  með	  að	  það	  væri	  mjög	  vel	  að	  þessum	  

málum	  staðið	  en	  að	  það	  væri	  raunverulega	  svona	  slæmt	  voru	  niðurstöður	  sem	  við	  

bjuggumst	  ekki	  við.	  Aftur	  á	  móti	  kom	  okkur	  einnig	  á	  óvart	  hversu	  góða	  reynslu	  þeir	  
foreldrar	  sem	  við	  ræddum	  við	  raunverulega	  höfðu	  af	  knattspyrnuiðkun	  barna	  sinna,	  

sérstaklega	  þegar	  við	  sáum	  hversu	  mikið	  stefnuleysið	  væri.	  Ljóst	  er	  að	  knattspyrnufélögin	  

geta	  bætt	  sig	  og	  það	  er	  þörf	  fyrir	  stefnu	  þó	  svo	  að	  þau	  hafi	  ekki	  enn	  fundið	  það	  hjá	  sér	  að	  
móta	  hana.	  
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Viðauki	  1:	  Spurningalisti	  fyrir	  stjórnarmeðlimi	  og	  þjálfara	  knattspyrnufélaga	  

	  

1.	  Hvert	  er	  kyn	  þitt?	  

2	  .	  Hver	  er	  aldur	  þinn?	  

3.	  Hver	  er	  staða	  þín	  innan	  íþróttafélagsins?	  

4.	  Hver	  er	  starfsaldur	  þinn	  í	  þessari	  stöðu?	  

5.	  Hvað	  æfa	  mörg	  börn	  knattspyrnu	  á	  aldrinum	  6-‐10	  ára	  hjá	  félaginu?	  

6.	  Hver	  er	  stefna	  íþróttafélagsins?	  

7.	  Hefur	  íþróttafélagið	  einhverja	  stefnu	  hvað	  varðar	  fötluð	  börn?	  

8.	  Ef	  svarið	  var	  já	  við	  spurningu	  7.	  Hver	  er	  stefnan?	  

9.	  Ef	  svarið	  var	  nei	  við	  spurningu	  7.	  Hvers	  vegna	  ekki?	  

10.	  Hversu	  mörg	  fötluð	  börn	  á	  aldrinum	  6-‐10	  ára	  æfa	  knattspyrnu	  hjá	  þínu	  félagi?	  

11.	  Er	  komið	  sérstaklega	  til	  móts	  við	  fötluð	  börn	  sem	  æfa	  knattspyrn	  hjá	  þínu	  félag?	  

12.	  Ef	  svarið	  er	  já	  við	  spurningu	  8.	  Með	  hvaða	  hætti	  er	  það	  gert?	  

13.Ef	  svarið	  er	  nei	  við	  spurningu	  8.	  Hvers	  vegna	  ekki?	  
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Viðauki	  2:	  Viðtalsrammi	  fyrir	  viðtöl	  við	  foreldra	  

	  
1. Gætiru	  sagt	  okkur	  aðeins	  frá	  barninu	  þínu?	  	  

	  
2. Hversu	  gamalt	  er	  barnið	  þitt?	  	  

	  
3. Hvaða	  fötlun	  hefur	  barnið	  þitt?	  

	  
4. Hversu	  lengi	  hefur	  hann/hún	  æft	  knattspyrnu?	  

	  
5. Hefur	  hann	  alltaf	  æft	  hjá	  sama	  knattspyrnufélagi?	  

	  
6. Fær	  hann/hún	  þann	  stuðning	  sem	  hann/hún	  þarf	  á	  æfingum	  eða	  innan	  

íþróttafélagsins?	  
	  

7. Voru	  einhver	  vandamál	  hjá	  félaginu	  að	  taka	  á	  móti	  barni	  með	  fötlun?	  
	  

8. Hvernig	  er	  aðgengið	  þar	  sem	  æfingarnar	  fara	  fram?	  
	  

9. Hefur	  hann/hún	  alltaf	  verið	  með	  sama	  þjálfarann?	  
	  

10. EF	  JÁ	  
a. Hvernig	  finnst	  þér	  viðhorf	  þjálfarns	  vera	  gagnvart	  barninu?	  

	  
11. EF	  NEI	  

a. hvernig	  gekk	  að	  skipta	  á	  milli	  þjálfara?	  
	  

12. Funduði	  einhvern	  viðhorfsmun	  gagnvart	  barninu	  hjá	  mismunandi	  þjálfurum?	  
	  

13. Þegar	  hann/hún	  byrjaði	  að	  æfa	  knattspyrnu,	  hvernig	  gekk	  það?	  
	  

14. Hefur	  hann/hún	  æft	  fleiri	  íþróttir?	  
	  

15. Ef	  já,	  hvaða	  íþróttir	  voru	  það?	  
	  

16. Hversu	  lengi	  æfði	  hann/hún	  þær	  íþróttir?	  
	  

17. Hvaða	  íþrótt	  hentaði	  honum/henni	  best?	  
	  

18. Finnst	  þér	  barnið	  þitt	  fá	  sömu	  meðferð	  og	  hin	  börnin?	  
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19. Er	  eitthvað	  sem	  þér	  finnst	  að	  mætti	  betur	  fara	  þegar	  kemur	  að	  íþróttaiðkun	  
barnins	  þíns?	  
	  

20. Með	  hvaða	  hætti	  hefur	  íþróttafélagið	  komið	  til	  móts	  við	  fötlun	  barnsins?	  
	  

21. Eitthvað	  sem	  þú	  villt	  bæta	  við	  að	  lokum?	  
	  	  


