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Útdráttur 

Regluleg hreyfing hefur góð áhrif á heilsuna og getur bætt 

lífsgæði fólks, eykur vellíðan og líkamshreysti. Þar af leiðandi 

er mikilvægt að hvetja alla til hreyfingar, sama hvort um sé að 

ræða fatlaðan eða ófatlaðan einstakling. Í verkefninu verður 

leitast við að skoða umfjöllun um fatlaða íþróttamenn í 

fjölmiðlum. Markmið verkefnisins er að skoða hversu mikla 

umfjöllun fatlaðir íþróttamenn fá og hvort notað sé sama orðfæri 

um þá og aðra íþróttamenn. Miðillinn sem varð fyrir valinu er 

Morgunblaðið og íþróttablað innan Morgunblaðsins var skoðað. 

Tímabilin sem voru skoðuð eru síðustu Paralympics og 

Ólympíuleikar sem fóru fram árið 2012 í London. Einnig var 

skoðað tímabilið vikuna fyrir leikana, á meðan leikarnir stóðu 

og vikuna eftir þá. Fjöldi íþróttafrétta sem birtar voru um 

Paralympics og Ólympíuleikana voru síðan bornar saman. 

Niðurstöður sýndu að umfjöllun um fatlaða íþróttamenn er 

umfangslítil. Fréttir sem birtust í íþróttablaði Morgunblaðsins 

um Paralympics voru 15 talsins. Á meðan fréttir sem birtust í 

íþróttablaði Morgunblaðsins um Ólympíuleikana voru 182. 

Einnig kom í ljós að orðfæri sem fjölmiðlar nota einblínir á 

annað en árangur hjá fötluðum íþróttakonum en orðfæri var gott 

um karlana. 
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Formáli 

Verkefni þetta er 12 ECTS eininga lokaverkefni til B.Sc. gráðu í Íþróttafræðum við 

Tækni- og verkfræðideild Háskólans í Reykjavík vormisserið 2016. Verkefnið 

fjallar um umfjöllun fatlaðra íþróttamanna í fjölmiðlum og var unnið undir 

leiðsögn Margrétar Lilju Guðmundsdóttur. Ég hef alla tíð haft brennandi áhuga á 

íþróttum, stundað þær af kappi og veit hvað þær hafa góð áhrif á líkama og sál. 

Hreyfing er góð fyrir alla sama hvort um sé að ræða fatlaða eða ófatlaða 

einstaklinga. Skoðað verður hversu mikla umfjöllun fatlaðir íþróttamenn fá og 

hvort notað sé sama orðfæri um þá og aðra íþróttamenn. Ástæðan bak við valið á 

viðfangsefninu er tilkomin vegna ungrar stúlku sem ég kynntist nýverið og veitti 

mér innblástur. Hún er fötluð íþróttakona full eldmóði og algjört hörkutól. Ég hafði 

aldrei heyrt af henni áður og fannst það virkilega skrýtið miðað við afrekin sem 

hún hefur unnið og velti því fyrir mér hvers vegna það gæti verið. Þar af leiðandi 

langaði mig að skoða áhrifin sem fjölmiðlar hafa á íþróttir fatlaðra. Tímabilin sem 

voru skoðuð eru Paralympics og Ólympíuleikarnir árið 2012.    

  Ég vil þakka foreldrum mínum fyrir allan stuðninginn og hvatninguna í 

gegnum námið og á meðan á verkefninu stóð. „Þú ert klár, þú ert dugleg, þú getur 

allt sem þú vilt“ þessi orð þykir mér afskaplega vænt um og ef eitthvað reynist 

erfitt þá bergmála þau í höfðinu á mér. Alla tíð hefur mamma styrkt mig með 

þessum orðum, takk fyrir að hafa óbilandi trú á mér. Einnig vil ég þakka 

kærastanum mínum fyrir alla þolinmæðina. Ég vil þakka Fannari Karvel fyrir 

ómetanlega hjálp og öllum kennurum á íþróttafræðisviðinu. Síðast en ekki síðst vil 

ég þakka leiðbeinandanum mínum Margréti Lilju Guðmundsdóttur fyrir að beina 

mér í rétta átt við gerð verkefnisins. Ég færi ykkur öllum mínar bestu þakkir. 

 

 

Reykjavík, 16. maí 2016 

Svava Stefanía Sævarsdóttir 
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Inngangur 

Áhuginn á viðfangsefni ritgerðarinnar kviknaði þegar ég fór í verknám á öðru ári í 

Íþróttafræði við Háskólann í Reykjavík. Í verknáminu skoðaði ég hóptímaþjálfun, 

einkaþjálfun ásamt leikfimi fyrir einstaklinga 60 ára og eldri. Í verknáminu lærði 

ég margt nýtt, það var margt sem kom á óvart þar á meðal hvað þjálfun eldri 

borgara er skemmtileg. Einnig hvað þjálfun fatlaðra er áhugaverð og vert að veita 

henni meiri athygli. Það var fötluð íþróttakona sem fangaði athygli mína og veitti 

mér innblástur. Það var þá sem ég fór að hugsa hvers vegna ég hafi ekki heyrt af 

henni áður og af hverju ég hafi aldrei heyrt um íþróttina sem hún stundar. Ég hef 

aldrei þekkt né umgengist fatlaða íþróttamenn. Enda kem ég frá litlu bæjarfélagi út 

á landi og þar voru mjög fáir einstaklingar sem voru fatlaðir og stunduðu íþróttir. 

Ég hef aldrei átt í samskipum við fatlaða einstaklinga og vissi þar af leiðandi ekki 

hvernig ég átti að bera mig að. Ég varð meðvituð um allt sem ég gerði og vissi ekki 

hvernig ég átti að haga mér; á ég að brosa? Er ég þá að glápa of mikið? Og þar 

fram eftir götunum. Þetta eru ómeðvitaðir fordómar, auðvitað á að koma eins fram 

við alla, sama hvort einstaklingurinn er fatlaður eða ófatlaður. Ég held að þetta séu 

algeng viðbrögð þeirra sem hvorki þekkja né umgangast fatlaða, því það getur oft 

verið snúið að vita hvernig á að haga sér í aðstæðum sem við þekkjum ekki.   

 Í ritgerðinni verður fjallað um umfjöllun fatlaðra íþróttamanna í íþróttablaði 

Morgunblaðsins. Ásamt því að skoða hversu mikla umfjöllun fatlaðir íþróttamenn 

fá og hvort sama orðfæri sé notað um þá og aðra íþróttamenn. Til að rannsaka 

viðfangsefnið verður prentefni skoðað ásamt annarri heimildaöflun. Mig langar að 

opna augu almennings sem og fjölmiðla. Koma því á framfæri hversu flotta 

íþróttamenn við eigum, sama hvort um er að ræða fatlaða eða ófatlaða. Það eiga 

allir rétt á sömu umfjöllun ef frammistaða einstaklingsins er verðug og hann vel að 

henni kominn.   
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Við erum öll jöfn, allir sem einn  

 

Hvað er fötlun  

Til eru margar skilgreiningar á fötlun. Samkvæmt íslenskri orðabók er fötlun 

skilgreind sem það að vera fatlaður (Árni Böðvarsson og Ásgeir Blöndal 

Magnússon, 1983), það er óhætt að segja að sú skilgreining skýri illa út hvað það 

er í raun og hvað felst í hugtakinu. Í lögum um málefni fatlaðs fólks er fötlun 

skilgreind á þennan hátt: 

„Einstaklingur á rétt á þjónustu samkvæmt lögum þessum sé hann 

með andlega eða líkamlega fötlun og þarfnist sérstakrar þjónustu 

og stuðnings af þeim sökum. Hér er átt við þroskahömlun, 

geðfötlun, hreyfihömlun, sjón- og heyrnarskerðingu. Enn fremur 

getur fötlun verið afleiðing af langvarandi veikindum, svo og 

slysum“ (59/1992).  

Tilgangur laganna er að jafnrétti og lífskjör fatlaðra einstaklinga séu sambærileg 

og hjá öðrum þjóðfélagsþegnum þar af leiðandi gefur það fötluðum einstaklingum 

kost á að lifa eðlilegu lífi („Almennar upplýsingar um málefni fatlaðs fólks“, e.d.).  

  Inni á síðu Alþjóðaheilbrigðisstofnuninnar (WHO) er hægt að sjá hvernig 

The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) 

skilgreinir fötlun. ICF skilgreinir fötlun sem regnhlífarhugtak yfir skerðingu, 

takmarkaða virkni og hömlun á þátttöku í daglegu lífi. Fötlun er flókið samspil 

milli einstaklings og heilsufars hans, til dæmis heilalömun, Downs-heilkenni og 

þunglyndi. Einnig persónu- og umhverfisþáttum til dæmis neikvætt viðhorf, 

óaðgengilegar samgöngur og takmarkaður stuðningur samfélags („Disability and 

health“, e.d.).  

  Samkvæmt lögum Americans with Disabilities Act (ADA) er fötlun 

skilgreind sem líkamleg eða andleg skerðing sem takmarkar virkni í daglegu lífi 

einstaklings („What is the definition of disability under the ADA?“, e.d.). 

Tilgangur laganna er að tryggja að fatlað fólk öðlist sömu réttindi og tækifæri eins 

og ófatlaðir („What is the Americans with disabilities act (ADA)“, e.d.).   

  Hanna Björg Sigurjónsdóttir talar um ýmis sjónarhorn á fötlun (Hanna 

Björg Sigurjónsdóttir, 2016). Hún talar um að skilningur á fötlun stýri því hvernig 

brugðist er við fötluðu fólki sem endurspeglist til dæmis í lögum, þjónustu og 

aðgengi (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2016). Samkvæmt læknisfræðilegu 
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sjónarhorni er talið að skerðing einstaklinganna sé vandamálið. Aftur á móti 

samkvæmt félagslegu sjónarhorni stafar vandinn af samfélaginu (Molden og 

Tøssebro, 2010; Rannveig Traustadóttir, 2006; Scullion, 2010; Wickman, 2008).   

  Hefðbundin skilgreining á fötlun miðar að því sem fatlaðir einstaklingar 

geta ekki gert út frá líkamlegri eða andlegri skerðingu en þeir sem teljast eðlilegir 

geta. Horft er á fötlun sem persónulegan harmleik og vandamál sem gefur ranga 

mynd af fötluðum einstaklingum og viðhorfi til þeirra. Eins og þeir séu ólánsöm 

fórnarlömb (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2016; Kristín Björnsdóttir, 2006). 

Hugsunarháttur hefðbundna sjónarhornsins er þar af leiðandi; hvað er að 

þér/einstaklingnum með fölunina, en hugsunarháttur félagslega sjónarhornsins er; 

hvað er að samfélaginu. Efla þarf fræðslu til að laga viðhorf til fatlaðra 

einstaklinga, því viðhorfið er ein alvarlegasta hindrunin (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2016).   

  Breska félagslega líkanið skilgreinir fötlun sem slíka að það sé samfélagið 

sem fatlar fólk en ekki skerðingin sjálf (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2016; 

Rannveig Traustadóttir, 2006). Þá er einnig efnahagslegt, félagslegt og 

menningarlegt umhverfi ásamt neikvæðu viðhorfi samfélagsins sem fatlar fólk. Í 

norræna tengslalíkaninu er litið á að fötlun sé aðstæðubundin og tekur mið af getu 

einstaklings og krafna umhverfis, þar af leiðandi er lögð áhersla á fötlun (umhverfi) 

og skerðingu (einstakling). Fötlun er sköpuð af samfélaginu en ekki af eigin 

ástandi. Samfélagið einblínir meira á það sem fatlaðir einstaklingar geta ekki gert 

í stað þess að huga að því sem þeir geta (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2016; 

Rannveig Traustadóttir, 2003).  

Fötlun, fjölmiðlar og orðfæri 

Fjölmiðlar skipta miklu máli, þeir geta bæði skapað ímyndir og stjórnað 

vinsældum, haft áhrif á skoðanir og álit á öllu milli himins og jarðar (Tynedal og 

Wolbring, 2013). Til dæmis á konum og körlum, þjóðerni og litarhætti, fólki í 

ofþyngd, eldra fólki og á fötluðum sem og ófötuðum íþróttamönnum (Kristín 

Björnsdóttir, 2006; Tynedal og Wolbring, 2013; Wickman, 2008; Woods, 2011). 

Fjölmiðlar eiga það til að gefa ranga mynd af fötlun og fjalla um hana sem 

harmleik, vangetu og ljótleika sem ýtir undir neikvætt viðhorf til fatlaðra 

íþróttamanna (Dahl, 1993; Golden, 2003; Kristín Björnsdóttir, 2006; Tynedal og 

Wolbring, 2013). Fjölmiðlar hafa áhrif á daglegt líf, á hugsanir, hegðun og skoðanir 
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almennings. Þá hafa fræðimenn bent á að fjölmiðlar hafa mikið vald og stjórna 

hverju þeir miðla til almennings og hverju ekki (Tynedal og Wolbring, 2013). 

Fjölmiðlar eiga það til að sýna fatlaða íþróttamenn sem annars flokks íþróttamenn 

eða ofurhetjur fyrir að yfirstíga fötlun sína (Hardin, 2006; Wickman, 2008). Það er 

þörf á því að breyta þessu hugarfari og stuðla að því að fatlaðir íþróttamenn upplifi 

að þeir séu jafnir ófötluðum íþróttamönnum. Er það almenningur sem sýnir 

fötluðum íþróttamanni minni áhuga eða hafa fjölmiðlar skapað þá stöðu?  

  Rannsóknir sýna að umfjöllun um íþróttir fatlaðra hefur aukist örlítið 

síðasta áratug (Hardin, 2006). Aftur á móti hefur umfjöllunin ekki batnað, 

fjölmiðlar einblína aðallega á fötlunina í staðinn fyrir íþróttina. Umfjöllunin sem 

fatlaðir íþróttamenn fá er öðruvísi og einblínir ekki á það sama og íþróttafréttir um 

ófatlaða. Umfjallanirnar leggja ekki áherslu á afrek fatlaðra íþróttamanna (Hardin, 

2006). Fatlaður íþróttamaður fær umfjöllun sem er meira á þann veg að árangur 

hans sé svo frábær af því að hann er fatlaður. Ekki af því að hann hefur staðið sig 

vel og unnið fyrir því sem hann áorkaði eins og umfjöllunin yrði um ófatlaðan 

íþróttamann. Þetta dregur úr afrekum fatlaðra einstaklinga (Hardin, 2006; Kristín 

Björnsdóttir, 2006). Körfuboltakappi sem var sagður einn af þeim bestu árið 1990 

sagðist heldur vilja enga umfjöllun um íþróttamenn með fötlun. Vegna þess að 

fréttaflutingurinn var á þá leið að fólk hugsaði „æj aumingja þessi“. 

Fréttaumfjöllunin sem hann fékk byggðist á vorkun frekar en að dást að afrekum 

hans. Umfjöllun sem er á þennan veg gefur til kynna að íþróttir fatlaðra og ófatlaðra 

séu ekki sambærilegar (Hardin, 2006).   

  Rannsókn Dahl sýndi að fjölmiðlar og sjónvarpsefni sýna oft ófatlaða sem 

aðlaðandi og fatlaða sem skrýtna, undarlega, öðruvísi og óheillandi einstaklinga 

(Dahl, 1993). Í rannsókn Dahl voru einnig skoðaðar fréttir um fatlaða einstaklinga 

sem birtust í amerískum fréttablöðum og sjónvarpi. Þar kom í ljós að helmingur 

frétta sýndi fatlaða einstaklinga sem ábyrgðarfulla aðila. Tíundi hluti fréttanna 

sýndu fatlaða einstaklinga sem skrýtna, andfélagslega og undarlega einstaklinga. 

Einn fjórði af fréttunum sýndu fatlaða sem sjálfstæða einstaklinga sem geta tekið 

fullan þátt í samfélaginu. Birtingarmynd fatlaðra einstaklinga er margs konar. 

Teiknimyndir og myndasögur sýna oft ranga og niðrandi mynd af fötluðum. Orð 

yfir hluti sem eru einstakir eða öðruvísi hafa orðið sjálfsagðir hlutir og notaðir sem 

blótsyrði. Til dæmis „er eitthvað að þér, ertu þroskaheftur?“. Með þessu er verið 

að ýta undir ákveðnar staðalímyndir (Dahl, 1993). Amerísk leikrit og kvikmyndir 
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nú til dags sýna fatlaða einstaklinga sem aumkunarverða, sem vekur samúð eða 

hetju, sem vekur aðdáun. En birtingarmynd af feitum, gömlum og ljótum 

einstaklingum er „eðlileg“ (Dahl, 1993). Rannsóknir hafa sýnt að þátttaka í 

íþróttum sýnir fram á að fatlaðir einstaklingar eru hæfari og jafnari ófötluðum 

íþróttamönnum heldur en staðalímyndir gefa til kynna (Hardin, 2006).   

  Rannsóknir sýna að umfjöllun um fatlaða íþróttamenn í amerískum 

fjölmiðlum er nánast ósýnileg (Hardin, 2006). Skoðaðar voru myndir í golf 

tímaritum og þar voru hvergi myndir af íþróttamönnum með sýnilega fötlun. 

Einnig voru kvennarit skoðuð og þar var niðurstaðan sú sama. Ásamt því var 

skoðað rit sem er eitt af aðal íþróttatímaritum í Bandaríkjunum fyrir barnaíþróttir, 

Sports Illustrated for Kids. Í ljós kom að fötluð börn sáust lítið sem ekkert í 

tímaritinu. Með þessum hætti er verið að miðla skilaboðum til ungra lesenda að 

íþróttir séu eingöngu fyrir ófötluð börn og ýtir undir það að fötluð börn séu ekki 

virkir þátttakendur í íþróttastarfi (Hardin, 2006).   

  Í rannsókn sem unnin var af Golden voru tekin viðtöl við ameríska 

íþróttafréttamenn á Ólympíuleikunum og Paralympics (Golden, 2003). Skoðun 

margra var sú að fatlaðir íþróttamenn hefðu ekkert gildi og að Paralympics væri 

ekki alvöru keppni. Einn af blaðamönnunum sagði jafnframt í viðtali að fatlaðir 

íþróttamenn gætu ekki keppt á sama stigi og ólympíukeppendur þess vegna hefði 

Paralympics verið búið til svo þeim myndi líða betur (Golden, 2003). Orðrétt 

hljómaði þetta svona frá blaðamanninum; 

„Þeir geta ekki keppt á sama stigi og íþróttamenn á 

Ólympíuleikunum, þannig að þetta er bjarnargreiði sem þeir gera 

svo þeim líði betur. Þetta er ekki alvöru keppni, og ég sé ekki af 

hverju ég ætti að þurfa að fjalla um þá“ (Golden, 2003, bls. 13).   

Annar blaðamaður sagði að ekki væri hægt að bera mótin saman, þetta væri ekki 

sami hluturinn og að Paralympics væri ekki alvöru mót (Golden, 2003). Einnig var 

ástralskur blaðamaður sem vildi meina að enginn horfi á né hafi áhuga á 

Paralympics. Hann tók fram að erfitt væri að búa til sjónvarpsefni sem enginn 

nennir að horfa á. Hann sagði jafnframt að það vissi enginn hverjir þessir 

íþróttamenn eru, þeir eru ekkert frægir og hann hafði ekki hugmynd um hvað þeir 

heita (Golden, 2003). Þegar þeir sem skrifa og flytja fréttir eru með viðhorf eins og 

þessi til fatlaðra íþróttamanna er augljóst að þeir fréttamenn miðli neikvæðu 

viðhorfi til samfélagsins og gefi til kynna að íþróttir fatlaðra séu ómerkilegri en 
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íþróttir ófatlaðra (Kristín Björnsdóttir, 2006).  

 Orðfæri fjölmiðla er misgott, nýverið birtist mynd inn á vefmiðilinn 

Facebook þar sem var verið að brýna fyrir fjölmiðlum að nota rétt orðfæri við 

birtingar á umfjöllun um fatlaða í hjólastól. Annars vegar var sýndur maður í 

hjólastól og hins vegar maður sem var bundinn við hjólastól og fjölmiðlar og 

áhugasamir beðnir um að læra muninn (Andri Valgeirsson, e.d.). Í rannsókn 

Tynedal og Wolbring voru einnig fatlaðir íþróttamenn sem vildu benda fólki á það 

sama, þeir væru ekki bundnir í hjólastól sinn. Þeir stunduðu rugby af kappi og vildu 

sýna fólki að hjólastóllinn hamlaði þeim ekki (Tynedal og Wolbring, 2013).   

  Á haustmánuðum 2015 birtist frétt á Pressunni þar sem fyrirsögnin var 

„Eygló skrifaði nýjan kafla í íþróttasöguna - fyrst íslenskra kvenna á verðlaunapall 

á stórmóti“ („Eygló skrifaði nýjan kafla í íþróttasöguna - fyrst íslenskra kvenna á 

verðlaunapall á stórmóti“, e.d.) Í fréttinni er tekið fram að hún sé fyrst íslenskra 

sundkvenna til að ná á verðlaunapall hjá ófötluðum í sundi („Eygló skrifaði nýjan 

kafla í íþróttasöguna - fyrst íslenskra kvenna á verðlaunapall á stórmóti“, e.d.). 

Þetta er að sjálfsögðu frábær árangur en á sama tíma sorglegt hvað sundkonan 

Kristín Þorsteinsdóttir fékk litla umfjöllun fyrir sín afrek. Fyrr um haustið stóð 

Kristín sig frábærlega á Evrópumóti fólks með Downs-heilkenni í sundi þar sem 

hún landaði tveimur gullverðlaunum, einu silfri og einu bronsi, þetta kom fram á 

vefsíðu Vísis (Tómas Þór Þóraðarson, e.d.). Frábær árangur hjá bæði Kristínu og 

Eygló.  

  Rannsókn Golden sýndi að meiri hluti amerískra fréttablaða birti enga upp 

í fimm fréttir um Paralympics árið 2002, á meðan birtar voru hundruðir frétta um 

Ólympíuleikana (Golden, 2003). Fréttablöð í mörgum löndum svo sem Bretlandi, 

Þýskalandi og Frakklandi birtu fleiri fréttir um Paralympics. Fræðigreinar gefa til 

kynna að umfjöllunin einblíni á fötlunina en ekki á íþróttamanninn. Ástæður fyrir 

þessari litlu umfjöllun í garð fatlaðra íþróttamanna er sú að blaðamenn halda því 

fram að áhugi almennings á fréttunum sé lítill sem enginn. Fréttirnar séu ekki 

aðlaðandi og Paralympics ekki alvöru keppni (Golden, 2003). Í fréttablaðinu 

American daily birtust 427 greinar um Ólympíuleikana á meðan tvær fréttir voru 

um Paralympics. Fjölmiðlar eru of uppteknir að fjalla um fötlun íþróttamannana 

en ekki keppnina sjálfa, afrek einstaklinganna og hversu hörð keppnin á milli þeirra 

er orðin (Golden, 2003).  

  Á Ólympíuleikunum voru 9000 blaðamenn mættir til að fjalla um 2399 
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íþróttamenn, sem gerir 3,75 blaðamenn á hvern íþróttamann. Aftur á móti voru 700 

manns sem komu að myndatöku-, tækni-, frétta- og blaðamennsku á Paralympics 

leikunum, sem gerir 1,66 blaðamann á hvern fatlaðan íþróttamann (Golden, 2003). 

Þrátt fyrir þennan fjölda af blaðamönnum er umfjölluninn í algjöru lágmarki eins 

og taflan úr rannsókn Golden sýnir. 

Tafla 1. Samanburður á fréttum sem voru birtar um Ólympíuleikana og Paralympics úr 

sérvöldum amerískum fréttablöðum (1. febrúar til 18. mars 2002) (Golden, 2003). 

      

Fréttablöð Ólympíufréttir Paralympics fréttir 

USA Today 611 5 

The New York Times 387 5 

The Los Angeles Times 533 0 

The Washington Post 306 2 

The New York Daily News 278 0 

The Houston Chronicle 446 1 

 

Tafla 1 sýnir hversu mikill munur er á umfjöllun hjá erlendum fréttablöðum á 

Paralympics og Ólympíuleikunum. Hundruðir frétta á móti engri upp í fimm. Hvað 

er það sem orsakar muninn á umfjölluninni sem Ólympíuleikarnir fá og 

Paralympics. Megin munurinn á leikunum er sá að á öðrum þeirra eru ófatlaðir 

íþróttamenn og á hinum eru fatlaðir íþróttamenn og Paralympics leikarnir eru 

minni. Hver er ástæða þess að umfjöllun um fatlaða íþróttamenn er nánast 

ósýnileg? Þetta ýtir undir þá staðalímynd að fatlaðir séu ekki hluti af samfélaginu 

(Golden, 2003; Hardin, 2006). 

Mikilvægi hreyfingar 

Rannsóknir staðfesta að ávinningur af reglulegri hreyfingu sé mikill (Faghópur 

Lýðheilsustöðvar, 2008; Muller og Clausen, 2015; Tynedal og Wolbring, 2013). 

Regluleg hreyfing hefur góð áhrif á heilsuna, til dæmis getur hún minnkað líkur á 

að fá heilablóðfall, kransæðasjúkdóma, sykursýki af tegund tvö, ákveðnar tegundir 

af krabbameini, offitu, geðröskun og stoðkerfisvandamál. Einnig bætir regluleg 

hreyfing lífsgæði fólks, eykur vellíðan og líkamshreysti (Faghópur 
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Lýðheilsustöðvar, 2008; Muller og Clausen, 2015; Tynedal og Wolbring, 2013). 

Hreyfingaleysi getur verið skaðlegt fyrir heilsuna og líðan og getur stuðlað að 

þróun margra sjúkdóma. Rannsóknir sýna að 36% af hjartasjúkdómum og 27% af 

beinþynningu megi rekja til kyrrsetu. Kyrrseta eykur einnig heilbrigiskostnað 

(McGrath, O’Malley og Hendrix, 2011). Fatlaðir einstaklingar eru þrisvar sinnum 

líklegri en ófatlaðir til að lifa kyrrsetulífi (Tynedal og Wolbring, 2013). Heilsa 

okkar er eitt það dýrmætasta sem við eigum, það að vera heill heilsu er ekki 

einungis að vera laus við sjúkdóma og örorku. Þegar einstaklingur telst vera heill 

heilsu flokkast það undir líkamlega, andlega og félagslega vellíðan. Skilgreiningin 

á hreyfingu er öll vinna beinagrindarvöðva sem veldur því að orkunotkun verður 

meiri en í hvíld. Hreyfing sem er til heilsubótar er á miðlungserfiðri ákefð 

(Faghópur Lýðheilsustöðvar, 2008). Líkamlegir eiginleikar segja til um hraða, 

styrk, liðleika, fjaðurmagn og þol. Huglægir eiginleikar tengjast íþróttasálfræði og 

félagslegir eiginleikar tengjast samstarfshæfi íþróttaiðkandans. Líkamshreysti 

tengist afkastagetu lungna, hjarta og æðakerfis, vöðvastyrk, samhæfingu og 

liðleika (Faghópur Lýðheilsustöðvar, 2008; Gjerset, Holmstad og Haugen, 1998). 

  Flestar íþróttagreinar gera kröfu um styrk, liðleika, tækni og samhæfingu 

(Gjerset o.fl., 1998). Skilgreiningin á styrk er geta líkamans til að yfirvinna 

mótstöðu eða veita viðnám. Liðleiki er getan til að hreyfa liði og liðamót. Tækni 

er þegar hreyfimynstri er beint í hagkvæmustu útfærslu. Samhæfing krefst 

samstarfs miðtaugakerfis og stoðkerfis og er getan til að samhæfa hreyfingar 

líkamans innbyrðis og í umhverfinu (Bompa og Haff, 2009; Brewer, 2008; Gjerset 

o.fl., 1998). Krafa um þol er í flest öllum hreyfingum og íþróttagreinum. Þol er 

skilgreint sem geta líkamans til að erfiða í langan tíma. Þol skiptist í loftfirrt- og 

loftháð þol. Spretthlaupari notar loftfirrt þol og maraþonhlaupari notar loftháð. 

Loftfirrt þol er þegar líkaminn erfiðar í stuttan tíma en loftháð þol er þegar líkaminn 

erfiðar í langan tíma (Bompa og Haff, 2009; Brewer, 2008; Gjerset o.fl., 1998; 

Thompson, 2009).  

  Hreyfing fyrir börn og unglinga gegnir mikilvægum hlutverkum eins og að 

þjálfa hreyfifærni, auka félagslega færni, efla sjálfstraust, bæta líkamshreysti og 

mynda vinabönd. Ásamt því að stuðla að eðlilegum vexti, þroska og andlegri 

vellíðan. Samkvæmt Embætti Landlæknis er börnum og unglingum ráðlagt að 

hreyfa sig í að minnsta kosti 60 mínútur á hverjum degi (Faghópur 

Lýðheilsustöðvar, 2008). Hreyfing fyrir fullorðna er ekki síður mikilvæg til að 
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viðhalda líkamlegri og andlegri heilsu. Einnig miðar hún að því að efla andlegan 

og líkamlegan styrk sem aðstoðar við að takast á við daglegt amstur ásamt því að 

bæta vellíðan. Samkvæmt Embætti Landlæknis ættu fullorðnir að hreyfa sig í að 

minnsta kosti 30 mínútur á hverjum degi (Faghópur Lýðheilsustöðvar, 2008).   

  Þátttaka í íþróttum hefur marga kosti og eykur lífsgæði, sjálfstraust, 

sjálfstæði og færni í félagslegum samskiptum. Fatlaðir einstaklingar sem stunda 

íþróttir hafa meira stjálfstraust og eru líklegri til að sinna ábyrgðarhlutverkum 

heldur en fatlaðir einstaklingar sem stunda ekki íþróttir (Tynedal og Wolbring, 

2013). Sjálfstraust er trúin á eigin hæfileika og gegnir veigamiklu hlutverki. 

Einstaklingur sem er fullur sjálfstrausts trúir að hann muni standa sig vel, leggur 

sig allan fram, tekst á við krefjandi verkefni og bælir niður efasemdir. Því eru þeir 

einstaklingar sem hafa meira sjálfstraust betur í stakk búnir að takast á við erfið 

verkefni þó að á móti blási. Þó að hlutirnir séu erfiðir þá trúa þessir einstaklingar 

alltaf á sig sama hvað (Weinberg og Gould, 2015).  

  Íþróttir eru ögrandi, spennandi og gefa þátttakanda tilfinningu á að hafa 

vald á einhverju (Gjerset o.fl., 1998). Íþróttahreyfingin er stærsta fjöldahreyfingin 

í dag, þar sem helmingur allra barna og unglinga eru meðlimir íþróttafélaga. 

Afreksíþróttamenn leita eftir bættum árangri á meðan almenningur leitar eftir 

vellíðan, þreki, að bæta heilsuna og skemmta sér (Gjerset o.fl., 1998; Thompson, 

2009). Árangur í íþróttum er háður mörgum þáttum til dæmis tækni, samhæfingu, 

líkamlegum-, huglægum- og félagslegum eiginleikum. Þjálfun er skipulagt áreiti á 

líkamann sem er tímabundið og hefur það markmið að efla líkamann líffræðilega, 

félagslega og hugarfarslega (Gjerset o.fl., 1998; Thompson, 2009).   

  Þegar líkaminn hefur erfiðað og orðið fyrir áreiti er mikilvægt að muna eftir 

hvíldinni, hún er ekki síður mikilvæg en hreyfingin sjálf. Þjálfun slítur líkamann 

og hvíldin dregur úr sliti. Hvíldin sem hver og einn þarf er mis löng, hún er háð 

heildaráreynslu einstaklings. Til að ná árangri þarf að hvíla, því í hvíldinni gerir 

líkaminn við og lagar. Hann bætir upp vökvatap, tilfærsla á nauðsynlegum 

næringarefnum á sér stað og líkaminn nær að losa um spennu (Bompa og Haff, 

2009; Gjerset o.fl., 1998; Kenney, Wilmore og Costill, 2012).  

  Með reglulegri hreyfingu er hægt að stuðla að bættri heilsu, jafnt líkamlegri 

sem og andlegri, vellíðan og auknu sjálfstrausti sem ýtir undir ánægju. Regluleg 

hreyfing stuðlar því meðal annars að bættri sjálfsmynd, betri svefn, bættri hjarta- 
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og lungnastarfsemi og minnkar kvíða, þunglyndi, spennu og stress (Bjerva, Haugen 

og Stordal, 2003; Tynedal og Wolbring, 2013; Weinberg og Gould, 2015). 

Paralympics 

Upphaflega var Paralympics eða Ólympíumót fatlaðra hugsað fyrir fyrrverandi 

hermenn sem höfðu lamast í seinni heimstyrjöldinni. Frumkvöðull íþrótta fatlaðra 

er Sir Ludwig Guttmann. Fyrsta Ólympíumót fatlaðra var haldið í Róm árið 1960 

og kepptu 400 manns frá 23 löndum, síðan þá hafa leikarnir vaxið stöðugt og eru 

haldnir á fjögurra ára fresti. Árið 2004 var gert ráð fyrir 4000 keppendum frá 130 

löndum („Saga Ólympíumóts fatlaðra (Paralympic Games)“, e.d.). Íslenskir 

íþróttamenn kepptu í fyrsta skiptið árið 1980. Árið 1982 var nefndin ICC 

(International Coordinating Committee) stofnuð til að flokka íþróttamenn í 

mismunandi fötlunarflokka til að jafna ágreining. Ólympíumót fatlaðra hefur ekki 

leyfi til að nota Ólympíu nafnið og þurfa því að skilgreina leikana með orðinu 

Paralympics („Upplýsingar um Special Olympics samtökin“, e.d.). Paralympics er 

ekki með hringi í sínu merki eins og Ólympíuleikarnir. Heldur eru þeir með eins 

konar skeifur eða dropa, rauða, græna og bláa sem táknar slagorð þeirra sem er 

„spirit in motion“ eða „í anda hreyfingar“. Ólympíumót fatlaðra og 

Ólympíuleikarnir eru tveir aðskildir leikar (Kristín Björnsdóttir, 2006; Rose, 

Tracey og Townsend, 2012). Íþróttamenn sem vilja keppa á Ólympíumóti fatlaðra 

þurfa að standast ströng alþjóðleg lágmörk til að öðlast þátttökurétt. Ólympíumót 

fatlaðra snúast um getu, afrek og íþróttalega viðleitni. Þar keppir afreksfólki í 

íþróttum fatlaðra („Saga Ólympíumóts fatlaðra (Paralympic Games)“, e.d.). Skipt 

er í getuflokka eftir því hversu mikla fötlun einstaklingur hefur, því ekki væri 

réttlátt að láta blindan einstakling keppa við einstakling með mænuskaða. Í dag er 

keppt í sex fötlunarflokkum, það er þroskaheftra, mænuskaðaðra, aflimaðra, 

blindra og sjónskertra, spastískra og annarra fötlunareinkenna. Sundkonan Trischa 

Zorn sem er bandarísk og blind var einum og einum hundraðasta úr sekúndu frá 

því að ná lágmörkum í sundlandslið Bandaríkjamanna fyrir Ólympíuleikanna árið 

1992. Framfarir og keppni hjá fötluðum íþróttamönnum er mikil, íþróttir fatlaðra 

snúast um alvöru íþróttamenn og alvöru afrek („Saga Ólympíumóts fatlaðra 

(Paralympic Games)“, e.d.). 
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Flokkakerfi á Paralympics 

Flokkakerfið er tilkomið svo keppni verði sanngjörn og jöfn milli einstaklinga. Þeir 

eru flokkaðir eftir getu og alvarleika fötlunar. Rétt eins og í hnefaleikum eru 

þyngdarflokkar til að keppni milli andstæðinga sé jöfn sem og í golfi þá gildir 

forgjöf. Þannig er tryggt að keppt sé á móti jafningjum (Australian Government - 

Australian Sports Commission, e.d.; „Classifications introduction“, e.d., 

„Swimming classification“, e.d.; International Paralympics Committee, 2015). 

Flokkaskipting í íþróttum fatlaðra er flókin og getur valdið því að erfitt er að fjalla 

um keppnina. Flokkunin er stórt og strangt ferli sem íþróttamennirnir þurfa að fara 

í gegnum til að öðlast keppnisrétt, þeir sem sjá um flokkunina þurfa að hafa tilskilin 

leyfi frá alþjóðanefnd. Flokkakerfið í sundi verður tekið fyrir og útskýrt, 

flokkunarkerfin eru mismunandi eftir íþróttagreinum og fara eftir því hvernig 

fötlun einstklingur hefur („Classifications introduction“, e.d.; International 

Paralympics Committee, 2015).   

  Sund hefur 14 flokka, misjafnt er hvaða flokks sundmaður telst til og fer 

það algjörlega eftir vali á sundaðferð. Ástæða þess er vegna aflfræðilegra þátta. 

Flokkurinn „S“ stendur fyrir skriðsund, flugsund og baksund. Flokkurinn „SB“ 

stendur fyrir bringusund og flokkurinn „SM“ stendur fyrir fjórsund (International 

Paralympics Committee, 2015; „Swimming classification“, e.d.). Flokkarnir S1 til 

S10 heyra undir líkamlega fötlun, því lægri tala því meiri fötlun og eftir því sem 

talan er hærri því minni er fötlunin. Íþróttamenn sem tilheyra flokki S11 til S13 eru 

sjónskertir og þeir sem tilheyra S14 eru þroskahamlaðir. Til að ákveða í hvaða SM 

flokk einstaklingur tilheyrir, SM1 til SM10, er notuð formúla. Með formúlunni eru 

stig sem einstaklingurinn fær margfölduð eftir því hvar hann stendur í „S“ og „SB“ 

flokkunum, (3xS + SB)/4. Fyrir þá sem tilheyra flokki S1 til S4 er formúlan (2S + 

SB)/3) notuð (International Paralympics Committee, 2015). Í bæklingi 

Paralympics er útskýrt hvernig flokkunin fer fram: 

S1 og SB1  

Sundmenn sem keppa í flokki S1 og SB1 hafa lítinn vöðvakraft og litla 

stjórn á útlimum, jafnvel í búk. Íþróttamenn sem tilheyra þessum flokki 

geta verið með mænuskaða og nota yfirleitt hjólastól í sínu daglega lífi. 
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S2 og SB1  

Sundmenn sem keppa í flokki S2 og SB1 stóla aðallega á handleggi í 

sundinu. Þeir eiga erfitt með að stjórna og samhæfa hreyfingar með 

höndum, fótum og búk. 

S3 og SB2  

Sundmenn sem keppa í flokki S3 og SB2 vantar útlimi. Þeir geta til dæmis 

notað hluta af höndum en ekki fætur eða öfugt. Eða einstaklingar sem hafa 

lélega samhæfingu í útlimum. 

S4 og SB3   

Sundmenn sem keppa í flokki S4 og SB3 geta notað handleggi og hafa 

einhvern mátt í höndum. Þeir geta ekki notað búk og fótleggi. Einnig eru 

íþróttamenn sem hafa þrjá útlimi í þessum flokki.  

S5 og SB4   

Sundmenn sem keppa í flokki S5 og SB4 hafa styttri líkamsvöxt eða eru 

lamaðir öðru megin í líkamanum.  

S6 og SB5   

Sundmenn sem keppa í flokki S6 og SB5 hafa styttri líkamsvöxt, vantar á 

báðar hendur eða eiga í erfiðleikum með samhæfingu í öðrum hluta 

líkamans.   

S7 og SB6   

Sundmenn sem keppa í flokki S7 og SB6 vantar á gagnstæða hönd og 

fótlegg eða eru lamaðir í fótlegg og handlegg á sömu hlið. Íþróttamenn 

sem hafa fulla stjórn á handleggjum, búk og einhvern mátt í fótleggjum 

tilheyra einnig þessum flokki.   

S8 og SB7   

Sundmenn sem keppa í flokki S8 og SB7 vantar á aðra höndina. Einnig 

íþróttamenn sem hafa einhverjar hömlur í liðum eins og mjöðm, hnjám og 

ökklum.  

S9 og SB8   

Sundmenn sem keppa í flokki S9 og SB8 hafa einhverjar hömlur í liðum 

á öðrum fæti eða vantar útlim fyrir neðan hné á báðum fótum.  
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S10 og SB9   

Sundmenn sem keppa í flokki S10 og SB9 hafa minnstu líkamlegu 

fötlunina. Þeir hafa misst aðra hönd eða hafa skerta hreyfigetu í annarri 

mjöðm.  

S11 til S13   

Sundmenn sem keppa í flokki S11 til S13 eru með sjónskerðingu. 

Sundmenn í S11 eru blindir en sundmenn í S13 eru sjónskertir. Til að 

keppnin sé sanngjörn og jöfn nota þeir sem tilheyra flokki S11 blindra 

sundgleraugu sem sést ekki í gegn um. Til að tryggja öryggi sundmanna 

hafa þeir aðstoðarmann sem snertir höfuðið á þeim með sérstöku priki svo 

þeir syndi ekki á bakkann. Sundmenn í S12 til S13 mega ráða hvort þeir 

hafi aðstoðarmann. 

S14 

Sundmenn sem keppa í flokki S14 eru þroskahamlaðir.  

(International Paralympics Committee, 2015). 

Með flokkuninni verður keppnin jöfn og sanngjörn. Í hverri grein sem keppt er í á 

Paralympics er flokkunin mismunandi. Til dæmis á síðustu Paralympics árið 2012 

í London voru fjórir Íslendingar sem kepptu. Matthildur Ylfa Þorsteinsdóttir keppti 

í flokki F og T 37 sem er flokkur spastískra. Helgi Sveinsson keppti í flokki F og 

T 42 sem er flokkur aflimaðra eða þeirra sem hafa skerta fótafærni. Jón Margeir 

Sverrisson og Kolbrún Alda Stefánsdóttir kepptu bæði í flokki S14 sem er flokkur 

þroskahamlaðra („London 2012“, e.d.).  

Special Olympics 

Special Olympics samtökin voru stofnuð árið 1986 af Kennedy fjölskyldunni með 

það markmið að bjóða upp á íþróttastarf/leika fyrir fólk með þroskahömlun 

(„Special Olympics“, e.d.). ÍF (Íþróttasamband fatlaðra) gerðist aðili að 

samtökunum árið 1989. Á mótum Special Olympics eru strangar reglur um 

skráningarform keppenda, upplýsingar um hvern og einn keppanda þurfa að vera 

mjög nákvæmar. Alþjóða sumar- og vetrarleikar eru haldnir fjórða hvert ár. Keppni 

á mótunum er ólík öðrum íþróttamótum þar sem ákveðnar reglur gilda um val á 

einstaklingum í úrslitakeppni svo keppnin sé jöfn og sanngjörn („Upplýsingar um 

Special Olympics samtökin“, e.d.). Til dæmis ef árangur er óeðlilega góður í 
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úrslitakeppni miðað við undankeppni getur sá keppandi misst verðlaun sín. Reglan 

sem þar gildir er sú að ákveðin prósenta má vera á mun á frammistöðu í undan- og 

úrslitakeppni. Keppendum er raðað í riðla eftir getu og frammistöðu í undankeppni 

þar sem þeir bestu eru í fyrsta riðli, næst bestu í riðli tvö og svo framvegis. Engin 

lágmörk eru á Special Olympics, keppnin byggir á þátttöku allra getuhópa og allir 

fá verðlaun („Upplýsingar um Special Olympics samtökin“, e.d.). 

Andlega hliðin og stórmót 

Ólympíuleikarnir, Paralympics og Special Olympics eiga það sameiginlegt að vera 

stórmót. Þar er keppt í fjölmörgum keppnisgreinum, íþróttamennirnir eru margir 

og fjölmiðlaumfjöllun mikil. Þó er mikill munur á umfjöllun fjölmiðla eftir því 

hvort fatlaðir eða ófatlaðir eru að keppa (Greenleaf, Gould og Dieffenbach, 2001; 

Jefferies, Gallagher og Dunne, 2012). Mót eins og þessi geta verið krefjandi og þá 

sérstaklega andlega. Á mótum sem þessum er mikið um að vera, mikil truflun og 

misjafnt hversu vel keppendur halda einbeitingu. Margt getur haft áhrif á 

frammistöðu einstaklings í svona keppni eins og keppnisferðalagið, 

herbergisfélagi, fjölskylda, hæfileikar, þjálfunar undirbúningur og síðast en ekki 

síst andlegur undirbúningur. Leikunum fylgir mikið stress, álag og áreiti. Enda hafa 

keppendur æft í fjögur ár fyrir þessa stóru stund. Því er keppendum ráðlagt að 

undirbúa sig andlega fyrir leikana, fyrir hvað allt er stórt og yfirþyrmandi 

(Greenleaf o.fl., 2001).  

  Rannsókn sem var framkvæmd af Greenleaf, Gould og Dieffenbach 

kannaði þætti sem geta haft áhrif á frammistöðu íþróttamanna á Ólympíuleikunum 

(Greenleaf o.fl., 2001). Tilgangur rannsóknarinnar var að öðlast skilning á þáttum 

sem hafa jákvæð og neikvæð áhrif á frammistöðu keppenda á leikunum. Ásamt því 

að skoða hvers vegna sumir ná væntri frammistöðu en aðrir ekki. Helstu 

niðurstöður voru að þeir sem náðu árangri á leikunum voru betur undirbúnir 

andlega. Þeir höfðu gott viðhorf til leikanna, aðstoðarteymi og gott bakland. 

Undirbúningur þeirra var margþættur til að vera viðbúnir öllum aðstæðum. Til 

dæmis að halda einbeitingu og undirbúa sig hvernig skuli takast á við aðstæður 

sem trufla einbeitingu. Að nota hugarþjálfun og sjá með henni hvernig frammistaða 

muni vera. Að vinna með sjálfstraust, sjálfstal og streitustjórnun, skýr markmið, 

kunna slökun, einblína á frammistöðu en ekki niðurstöðu. Að upplifa stjórn á 

aðstæðum, vinna með fyrirfram ákveðna áætlun og fylgja rútínu. Þeir sem náðu 
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ekki tilskildum árangri á leikunum breyttu rútínu sinni, voru ekki undirbúnir fyrir 

truflandi áreiti og áttu erfiðara með að halda einbeitingu. Skortur á undirbúningi 

setti strik í reikninginn. Ýmis vandamál komu upp eins og þjálfunarvandamál, 

fjölskylduáhyggjur, fjármálaáhyggjur, ofþjálfun, meiðsli og skortur á stuðningi 

(Greenleaf o.fl., 2001). Þegar líkamlegir eiginleikar eru jafnir, þá er það andlega 

hliðin sem ræður úrslitum. Sá vinnur sem er betur undirbúinn andlega (Greenleaf 

o.fl., 2001).    

  Silfurhafi á Ólympíuleikunum tjáði viðhorf sitt til leikanna í rannsókninni. 

Hún sagði að markmið hennar hafi ekki einungis verið að komast í ólympíuliðið. 

Henni fannst margir sem afrekuðu það láta eins og markmiðunum hafi verið náð, 

þeir fóru að slaka á og gefa eftir. Fyrir henni var það aðeins upphafið að komast í 

ólympíuliðið, nú tæki alvaran við. Svona á viðhorf til leikanna að vera. Samkvæmt 

þessari rannsókn er andlega hliðin ekki síður mikilvæg en sú líkamlega (Greenleaf 

o.fl., 2001).   

  Rannsóknir um andlega hlið fatlaðra íþróttamanna á stórmótum eins og 

Paralympics eru fáar. Þetta efni þarfnast fleiri rannsókna til að öðlast skiling á því 

hvað það er sem getur aðstoðað fatlaða íþróttamenn til að ná tilskildum árangri á 

leikunum (Jefferies o.fl., 2012). Framkvæmd var rannsókn þar sem mismunandi 

þættir voru skoðaðir, eins og þátttaka, hvatning og markmið, sjónmyndir, stress og 

persónuleiki. Ásamt viðhorfi til annarra fatlaðra íþróttamanna, þekkingu og 

viðhorfi til misnotkunar lyfja og ferlisins sem íþróttamaður gengur í gegnum þegar 

hann „leggur skóna á hilluna“. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að rannsaka 

þarf þetta efni frekar til að skilja hvað það er sem hjálpar fötluðum íþróttamönnun 

að ná árangri á stórmótum (Jefferies o.fl., 2012).  

Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna umfang og birtingarmynd umfjöllunar um 

fatlaða íþróttamenn í íþróttablaði Morgunblaðsins.   

Rannsóknarspurningar eru eftirfarandi: 

1. Hversu mikla umfjöllun fá fatlaðir íþróttamenn? 

2. Er notað sama orðfæri um fatlaða og aðra íþróttamenn?  
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Aðferðir og gögn 

Í kaflanum verður farið yfir hvernig rannsóknin var gerð. Fjallað verður um 

rannsóknaraðferð, framkvæmd rannsóknarinnar, hvernig gagnaöflun fór fram og 

hvernig unnið var úr gögnum. 

Rannsóknaraðferðir 

Rannsóknin er megindleg og fólst í því að skoða íþróttablað Morgunblaðsins. Í 

íþróttablaðinu var skoðað hve margar íþróttafréttir voru um fatlaða og ófatlaða 

íþróttamenn ásamt því að skoða orðfæri sem var notað. Leitast var við að bera 

saman umfjöllun um fatlaða íþróttamenn á Paralympics og ófatlaða íþróttamenn á 

Ólympíuleikunum. Einnig var borið saman umfjöllun um fatlaða íþróttamenn á 

Paralympics og umfjöllun um aðrar íþróttir á því tímabili. Þá næst var borið saman 

umfjöllun um fréttir tengdar Ólympíuleikunum á móti umfjöllun um aðrar íþróttir 

á því tímabili.  

Framkvæmd 

Rannsóknin var gerð dagana 27. apríl til 29. apríl árið 2016. Ákveðið var að skoða 

einungis íþróttablað Morgunblaðsins. Aðgengi að blöðunum var á Landsbókasafni 

Íslands. Hvert einasta íþróttablað vikuna fyrir Paralympics, á meðan leikarnir 

stóðu og vikuna eftir eða tímabilið 22. ágúst til 16. september árið 2012 var skoðað. 

Þar var skoðað hversu margar íþróttafréttir voru um Paralympics og hversu margar 

íþróttafréttir voru um ófatlaða íþróttamenn. Einnig var hvert einasta íþróttablað 

vikuna fyrir Ólympíuleikana, á meðan leikarnir stóðu og viku eftir leikana eða 

tímabilið 20. júlí til 19. ágúst árið 2012 skoðað. Þar var skoðað hversu margar 

íþróttafréttir voru um Ólympíuleikana og hversu margar íþróttafréttir voru um 

aðrar íþróttir. Annað sem var skoðað var hvort notað væri sama orðfæri um fatlaða 

og aðra íþróttamenn. Paralympics leikarnir stóðu yfir í 11 daga og með 

rannsóknartímabilinu voru 25 dagar skoðaðir í heildina. Ólympíuleikarnir stóðu 

yfir í 16 daga og með rannsóknartímabilinu voru 30 dagar skoðaðir í heildina. 

Gagnaöflun 

Gagna var aflað á Landsbókasafni Íslands, þar var skoðað íþróttablað 

Morgunblaðsins. Skoðuð voru öll blöð sem komu út vikuna fyrir Paralympics, á 

meðan leikarnir stóðu og vikuna eftir sem spannar tímabilið 22. ágúst til 16. 

september árið 2012. Einnig voru skoðuð öll blöð sem komu út vikuna fyrir 
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Ólympíuleikana, á meðan leikarnir stóðu og vikuna eftir leikana sem spannar 

tímabilið 20. júlí til 19. ágúst árið 2012. 

Úrvinnsla 

Efnið sem var til skoðunar var flokkað í tvennt. Tímabilið sem Paralympics fór 

fram var efnið flokkað í íþróttafréttir um fatlaða og ófatlaða íþróttamenn. Tímabilið 

sem Ólympíuleikarnir fóru fram var efnið flokkað í íþróttafréttir um 

Ólympíuleikana og aðrar íþróttir. Einnig var skráð niður hvaða íþróttagreinar væri 

fjallað um í flokkunum ófatlaðir og aðrar íþróttir, til gamans til að skoða hvaða 

íþróttagreinar fengu mestu umfjöllunina. Einnig til að skoða hvort munur væri á 

umfjöllun um ófatlaða og aðrar íþróttagreinar eftir því hvort Paralympics eða 

Ólympíuleikarnir stóðu yfir. Gögnin voru unnin í forritinu Microsoft Excel og 

niðurstöður settar fram í töflur og myndir sem síðan voru færðar yfir í Microsoft 

Word. 
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Niðurstöður 

Munurinn á fjölda íþróttafrétta á Paralympics og Ólympíuleikunum í íþróttablaði 

Morgunblaðsins var skoðaður. Paralympics var tímabilið 29. ágúst til 9. september 

árið 2012 í London. Einnig voru vikurnar fyrir og eftir Paralympics eða tímabilið 

22. ágúst til 16. september árið 2012 skoðaðar. Ólympíuleikarnir voru tímabilið 

27. júlí til 12. ágúst árið 2012 í London. Þá voru vikurnar fyrir og eftir 

Ólympíuleikana eða tímabilið 20. júlí til 19. ágúst árið 2012 skoðaðar. Paralympics 

stóð í 11 daga en Ólympíuleikarnir stóðu í 16 daga.  

Umfjöllun í fjölmiðlum   

Tafla 2. Fjöldi íþróttafrétta í íþróttablaði Morgunblaðsins um Paralympics. 

  
Vikan fyrir 

leikana 
Paralympics 

Vikan eftir 

leikana 
Heild 

         

Fatlaðir 3 15 3 21 

Ófatlaðir 119 192 132 443 

                  

 

Tafla 2 sýnir fjölda íþróttafrétta sem fatlaðir og ófatlaðir íþróttamenn fengu vikuna 

fyrir, á meðan Paralympics leikarnir stóðu og vikuna eftir leikana. Taflan spannar 

það tímabil sem var til skoðunar. Til ófatlaðra teljast allar aðrar íþróttagreinar sem 

birtust í íþróttablaði Morgunblaðsins. Vikuna fyrir leikana fá fatlaðir íþróttamenn 

þrjár fréttir á meðan ófatlaðir íþróttamenn fá 119 fréttir. Þegar Paralympics 

leikarnir standa yfir fá fatlaðir íþróttamenn 15 fréttir en ófatlaðir íþróttamenn fá 

192 fréttir. Vikuna eftir leikana fá fatlaðir íþróttamenn þrjár fréttir á móti 132 

fréttum sem ófatlaðir íþróttamenn fá. Munurinn á umfjölluninni er afgerandi þar 

sem heildarumfjöllun um íþróttir fatlaðra er 21 frétt á meðan heildarumfjöllun um 

íþróttir ófatlara er 443 fréttir.   
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Tafla 3. Fjöldi íþróttafrétta í íþróttablaði Morgunblaðsins um Ólympíuleikana. 

  
Vikan fyrir 

leikana 
Ólympíuleikarnir 

Vikan eftir 

leikana 
Heild 

         

Ólympíufréttir 12 182 17 221 

Aðrar íþróttir 132 161 119 412 

                  

 

Tafla 3 sýnir fjölda íþróttafrétta sem Ólympíuleikarnir og aðrar íþróttir fengu 

vikuna fyrir, á meðan Ólympíuleikarnir stóðu og vikuna eftir leikana. Taflan 

spannar það tímabil sem var til skoðunar. Vikuna fyrir leikana eru 12 fréttir um 

Ólympíuleikana á móti 132 fréttum um aðrar íþróttir. Þegar Ólympíuleikarnir 

sjálfir standa yfir eru 182 ólympíufréttir á móti 161 frétt um aðrar íþróttir. Vikuna 

eftir leikana eru 17 fréttir um Ólympíuleikana á meðan aðrar íþróttir fá 119 fréttir. 

Heildarumfjöllun um Ólympíuleikana er 221 frétt og aðrar íþróttir fengu 412 fréttir. 

 

 

Mynd 1. Fjöldi íþróttafrétta í íþróttablaði Morgunblaðsins yfir rannsóknartímabil. 

Mynd 1 sýnir muninn á umfjöllunni um Paralympics og Ólympíuleikana. Myndin 

sýnir hvað fatlaðir íþróttamenn fá litla umfjöllun á meðan rannsóknartímabil 

Paralympics stendur yfir eða einungis 21 frétt. Einnig hve mikill munur er á 

umfjölluninni á íþróttafréttum, þar sem Ólympíuleikarnir fá 221 frétt en 

Paralympics 21 frétt.   
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Mynd 2. Fjöldi íþróttafrétta um Paralympics og Ólympíuleikana í íþróttablaði 

Morgunblaðsins yfir rannsóknartímabil. 

Mynd 2 sýnir muninn á umfjöllun um íþróttafréttir vikuna fyrir, á meðan 

Paralympics og Ólympíuleikarnir standa yfir og vikuna eftir. Munurinn á 

umfjölluninni er 21 frétt um Paralympics á móti 221 frétt um Ólympíuleikana. 

 

 

Mynd 3. Fjöldi íþróttafrétta um Paralympics og Ólympíuleikana í íþróttablaði 

Morgunblaðsins. 

Mynd 3 sýnir muninn á umfjöllun um íþróttafréttir á meðan Paralympics og 

Ólympíuleikarnir standa yfir. Munurinn á umfjölluninni er mikill eða 15 fréttir um 

Paralympics á móti 182 fréttum um Ólympíuleikana. 
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Mynd 4. Fjöldi íþróttafrétta í íþróttablaði Morgunblaðsins á rannsóknartímabili á 

Paralympics. 

Mynd 4 sýnir mun á umfjöllun um íþróttafréttir fatlaðra og ófatlaðra, viku fyrir 

Paralympics, á meðan mótinu stendur og viku eftir mótið. Á þessu tímabili er 21 

frétt sem kom fram í íþróttablaði Morgunblaðsins um íþróttir fatlaðra en 443 fréttir 

um aðrar íþróttir. Sem gefur til kynna að yfir rannsóknartímabil Paralympics er 

umfjöllun um ófatlaða íþróttamenn rúmlega 95% af íþróttafréttum sem fram komu 

í íþróttablaði Morgunblaðsins sem þýðir að fatlaðir íþróttamenn fá tæplega 5% 

umfjöllun.  

 

Mynd 5. Fjöldi íþróttafrétta á Paralympics í íþróttablaði Morgunblaðsins. 

15

192

0

50

100

150

200

250

Fatlaðir Ófatlaðir

Fjöldi íþróttafrétta

Paralympics

21

443

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Fatlaðir Ófatlaðir

Fjöldi íþróttafrétta yfir rannsóknartímabil 



27 
 

Mynd 5 sýnir mun á umfjöllun um íþróttafréttir fatlaðra og ófatlaðra íþróttamanna. 

Ófatlaðir teljast til allra annarra íþróttafrétta sem komu fram í íþróttablaði 

Morgunblaðsins á meðan Paralympics leikarnir stóðu. Fatlaðir íþróttamenn fá 15 

fréttir á meðan ófatlaðir íþróttamenn fá 192 fréttir.   

 

 

Mynd 6. Fjöldi íþróttafrétta í íþróttablaði Morgunblaðsins á rannsóknartímabili 

Ólympíuleikanna. 

Mynd 6 sýnir mun á umfjöllun um íþróttafréttir tengdum Ólympíuleikunum og 

öðrum íþróttum, viku fyrir, á meðan mótinu stendur og viku eftir mótið. Á þessu 

tímabili kom 221 frétt fram í íþróttablaði Morgunblaðsins um Ólympíuleikana og 

412 fréttir um aðrar íþróttir.  
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Mynd 7. Fjöldi íþróttafrétta á Ólympíuleikunum í íþróttablaði Morgunblaðsins. 

Mynd 7 sýnir mun á fréttaumfjöllun yfir Ólympíuleikana. Fjöldi frétta í íþróttablaði 

Morgunblaðsins tengdar Ólympíuleikunum voru 182 á meðan fréttir um aðrar 

íþróttir voru 161 talsins.  

Tafla 4. Fjöldi íþróttafrétta í íþróttablaði Morgunblaðsins yfir Paralympics, 29. ágúst til 

9. september. 

  

Íþróttagreinar Fjöldi íþróttafrétta 

  

Fatlaðir 15 

Fótbolti 129 

Handbolti 30 

Körfubolti 8 

Frjálsar 5 

Golf 12 

Blak 1 

Kraftlyftingar 2 

Kappakstur 1 

Íshokkí 2 

Tennis 2 
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Tafla 4 sýnir fjölda íþróttafrétta sem komu fram í íþróttablaði Morgunblaðsins á 

meðan Paralympics leikarnir stóðu. Heildarfjöldi íþróttafrétta um fatlaða 

íþróttamenn voru 15 talsins. Heildarfjöldi af íþróttafréttum í öðrum íþróttagreinum 

voru 192 talsins. Íþróttafréttir tengdar fótbolta voru áberandi margar eða 129 talsins 

sem er 62% af heildarfjölda íþróttafrétta á þessu tímabili. 

Tafla 5. Fjöldi íþróttafrétta í íþróttablaði Morgunblaðsins yfir Ólympíuleikana, 27. júlí 

til 12. ágúst. 

    

Íþróttagreinar Fjöldi íþróttafrétta 

  

Ólympíufréttir 182 

Fótbolti 128 

Handbolti 9 

Körfubolti 7 

Frjálsar 4 

Golf 12 

Tennis 1 

    

 

Tafla 5 sýnir fjölda íþróttafrétta sem komu fram í íþróttablaði Morgunblaðsins á 

meðan Ólympíuleikarnir stóðu. Heildarfjöldi íþróttafrétta tengdum 

Ólympíuleikunum voru 182 talsins. Heildarfjöldi íþróttafrétta af öðrum 

íþróttagreinum var 161. Íþróttafréttir tengdar fótbolta voru áberandi margar eða 

128 talsins. Samkvæmt töflu 4 og 5 má sjá að hvorki Paralympics né 

Ólympíuleikarnir hafa áhrif á fjölda íþróttafrétta um fótbolta.   

Orðfæri 

Þegar litið er til þess hvaða orðfæri er notað um fatlaða íþróttamenn er upplifun 

rannsakanda sú að orðfæri beindist meira að öðru en árangrinum sjálfum hjá 

fötluðum íþróttakonum. Orðfæri var gott í fréttum um fatlaða karlmenn. Meira var 

einblínt á hvað konurnar væru brosmildar og hvað meðfædd gleðin geislaði af þeim 

og þess háttar. Að þær geti farið langt á gleðinni einni og sér. Í stað þess að einbeita 

sér að afrekum þeirra. Til dæmis afrekaði Matthildur það að stórbæta Íslandsmet 

sitt í 200 metra hlaupi í London, jafna Íslandsmet sitt í 100 metra hlaupi ásamt því 
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að komast í úrslit í langstökki. Fram kom í íþróttablaði Morgunblaðsins að þetta 

væri „gríðalega jákvætt en þó ekki eins jákvætt og Matthildur sjálf sem geislaði af 

gleði“ (Sindri Sveinsson, 2012b). Einnig kom fram „ég held að Matthildur gæti 

farið langt á meðfæddri gleðinni sem geislar af henni“ (Sindri Sveinsson, 2012a) 

í stað þess að hún geti náð langt af því að hún hefur lagt mikið á sig og uppskeri 

eftir því en ekki eftir því hvað hún er glöð.  
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Umræður 

Í rannsókninni var skoðað hvort munur væri á umfjöllun um fatlaða og ófatlaða 

íþróttamenn. Ásamt því var kannað hvort notað væri sama orðfæri um fatlaða og 

aðra íþróttamenn. Miðillinn sem var skoðaður var íþróttablað Morgunblaðsins. 

Tímabilin sem voru skoðuð var vikan fyrir Paralympics og Ólympíuleikana, á 

meðan leikarnir stóðu og vikuna eftir þá. Til gamans var umfjöllun um aðrar íþróttir 

skoðuð á meðan leikarnir stóðu og skoðað hvaða íþróttagreinar fengu mesta 

umfjöllun.  

  Í niðurstöðum var áhugavert að sjá muninn á umfjölluninni sem fatlaðir og 

ófatlaðir íþróttamenn fengu. Fatlaðir íþróttamenn á Paralympics fengu 15 fréttir á 

meðan ófatlaðir íþróttamenn á Ólympíuleikunum fengu heilar 182 fréttir. Aðrar 

íþróttafréttir sem fjallað var um á Paralympics tímabilinu voru 192 fréttir á móti 

15 fréttum um fatlaða íþróttamenn. Aðrar íþróttafréttir sem fjallað var um á meðan 

Ólympíuleikarnir stóðu voru 161 frétt á móti 182 fréttum um Ólympíuleikana. 

Munurinn á umfjöllun um íþróttir fatlaðra og ófatlaðra er afgerandi mikill. Yfir allt 

rannsóknartímabilið á Paralympics leikunum var 21 frétt um fatlaða íþróttamenn 

og 443 fréttir um ófatlaða íþróttamenn. Yfir allt rannsóknartímabil 

Ólympíuleikanna var 221 frétt um Ólympíuleikana og 412 fréttir um aðrar 

íþróttagreinar. Sem þýðir að yfir allt rannsóknartímabilið var 21 frétt um 

Paralympics en 221 frétt um Ólympíuleikana. Þess má geta að umfjöllun um 

fótbolta er áberandi mikil miðað við umfjöllun um aðrar íþróttagreinar. 

Niðurstöður úr rannsókn Golden sem gerð var árið 2002 um muninn á umfjöllun 

um íþróttafréttir á Paralympics og Ólympíuleikunum eru ekki ólíkar 

niðurstöðunum sem fengust úr þessari rannsókn, þó munurinn sé töluvert meiri. 

Niðurstöður Golden sýndu að Paralympics fengu frá engri og upp í fimm fréttir á 

meðan Ólympíuleikarnir fengu hundruðir frétta. Í þessari rannsókn fengu 

Paralympics 15 fréttir á móti 182 fréttum um ófatlaða íþróttamenn á 

Ólympíuleikunum.  

  Það sem gæti skekkt niðurstöður og valdið þessum mikla mun er það að á 

Paralympics voru fjórir þátttakendur frá Íslandi á meðan á Ólympíuleikunum voru 

27 einstaklingar frá Íslandi, þar með talið handboltalið. Jafnframt má ekki gera lítið 

úr árangri fatlaðra þó svo að þeir hefðu verið fjórir, því á Paralympics árið 2012 

unnu fatlaðir íþróttamenn til glæsilegra verðlauna sem vert er að hrósa og fjalla 
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um. Sem dæmi þá vann Jón Margeir til gullverðlauna í 200 metra skriðsundi og 

setti heimsmet í greininni, einnig setti hópurinn nokkur ný Íslandsmet. Það getur 

verið erfitt að fjalla um Paralympics vegna flokkaskiptingarinnar, til dæmis í sundi 

er hægt að vera í flokki S1 til S14, það fer algjörlega eftir því hve mikla fötlun 

einstaklingur hefur. S1 er mesta fötlun og S14 minnsta. Á Ólympíuleikunum þá er 

bara einn sundflokkur og ef þú vinnur til dæmis 200 metra skriðsund, þá ertu bestur 

í heimi í 200 metra skriðsundi. Sem gerir það að verkum að einfaldara er að fjalla 

um Ólympíuleikana. Jón Margeir vann flokk S14 í 200 metra skriðsundi og er því 

bestur í heimi í þeim flokki. Almenningur þekkir ekki þessa flokkaskiptingu og 

skilur ekki hvað það þýðir að vinna flokk S14. Þarna er tækifæri fjölmiðla til að 

fræða hinn almenna borgara og koma honum í skilning um hvernig hlutirnir ganga 

fyrir sig. Rannsóknartímabil Paralympics var 25 dagar á meðan rannsóknartímabil 

Ólympíuleikanna voru 30 dagar. Það stafar af því að keppnistímabil Paralympics 

er 11 dagar en 16 dagar á Ólympíuleikunum. Þegar Ólympíuleikarnir voru haldnir 

þá var sérblað innan íþróttablaðs Morgunblaðsins um leikana, þar af leiðandi voru 

miklu fleiri fréttir um Ólympíuleikana en Paralympics. Hvers vegna er ekki sérblað 

um Paralympics innan íþróttablaðs Morgunblaðsins? Einnig voru á víð og dreif 

auglýsingar um Ólympíuleikana inni í Morgunblaðinu þegar þeir voru haldnir, til 

dæmis hvenær þeir væru sýndir í sjónvarpinu. Hvers vegna eru Paralympics ekki 

auglýstir eins? Þetta eru spurningar sem skjótast upp í kollinn, hvers vegna við 

erum ekki öll jöfn.  

  Orðfæri fjölmiðla var gott um karlana. Hjá konunum var meira einblínt á 

hvað þær væru brosmildar og glaðar. Að fatlaðar íþróttakonur komist langt á 

gleðinni, í staðinn fyrir að einbeita sér að árangri þeirra. Þetta gerir lítið úr 

frammistöðu og afrekum þeirra. Fatlaðir íþróttamenn komast langt á þeirri vinnu 

sem þeir hafa unnið fyrir, rétt eins og ófatlaður íþróttamaður sem uppsker eins og 

hann sáir. Erfiðið skilar sér í bættri frammistöðu og auknum árangri en ekki hve 

glaður viðkomandi er. Þegar litið er á hvernig fjölmiðlar fjalla um ófatlaða 

íþróttamenn þá er einblínt á afrek þeirra en ekki hvað einstaklingurinn er 

brosmildur. Hjá ófötluðum er áherslan lögð á afrek þeirra og einblínt á að þeir séu 

að stimpla sig í flokk þeirra bestu með árangrinum. Þessar niðurstöður styðja 

fræðin að hluta til. Niðurstöður úr rannsókn Hardin gefa til kynna að umfjöllunin 

sem fatlaðir íþróttamenn fá er öðruvísi og einblínir ekki á það sama og íþróttafréttir 

um ófatlaða. Umfjallanirnar leggja ekki áherslu á afrek fatlaðra íþróttamanna. 
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Niðurstöður Hardin og niðurstöður þessarar rannsóknar ber saman við 

umfjöllunina sem fatlaðar íþróttakonur fá, þar sem einblínt er á annað en árangur 

þeirra. Hvernig fjölmiðlar og aðrir lýsa og skrifa um fatlaða hefur áhrif. Orð hafa 

áhrif, því er mikilvægt að vanda orðaval og sýna virðingu gagnvart öllum, sama 

hvort einstaklingur sé fatlaður eða ófatlaður. Ekki búa til fórnarlömb það eru allir 

einstakir á sinn hátt. Ekki einblína á fötlunina, frekar að hugsa um einstaklinginn 

og hvað hann getur.   

  Mér þykir miður hversu umfangslítil umfjöllun fjölmiðla um íþróttir 

fatlaðra er. Það er erfitt að fylgjast með og fá upplýsingar um afrek fatlaðra 

íþróttamanna á helstu miðlum. Nú þegar verið er að leggja lokahönd á þessa ritgerð 

stendur yfir Evrópumót í sundi fatlaðra. Á helstu fréttasíðum landsins er lítil sem 

engin umfjöllun um árangur Íslendinga á mótinu. Á Facebook síðu 

Íþróttasambands fatlaðra eru trekk í trekk fréttir um velgengni Íslendinga á mótinu 

og Íslandsmet slegin hægri vinstri. Það er eins og þessar fréttir komist ekki fyrir á 

helstu miðlum landsins fyrir fótboltafréttum.  

  Í ljósi niðurstaðanna má sjá að mikil þörf er á því að opna augu fjölmiðla 

og almennings fyrir þessum mun og reyna að efla og auka umfjöllun um íþróttir 

fatlaðra. Fatlaðir afreksmenn leggja ekki minna á sig en ófatlaðir til að ná árangri. 

Allir leggja þeir allt í sölurnar, nota hvern einasta dropa sem þeir eiga eftir til að 

gera eins vel og þeir geta. Vinnan á bak við allar æfingar er ekki minni en hjá 

ófötluðum. Hvetjum íþróttafólk landsins alla sem einn til að afreka og sýna hvað í 

þeim býr. Von mín er sú að með verkefninu bætist einn lykill við til að opna dyr 

fyrir fatlaða íþróttamenn. Til að auka virðingu og umfjöllun í fjölmiðlum og meðal 

almennings um afrek þeirra til jafns á við ófatlaða. Við erum öll jöfn, allir sem 

einn.  

  Það sem áhugavert væri að rannsaka í kjölfar þessarar rannsóknar eru 

komandi Paralympics og Ólympíuleikar sem fara fram núna, sumarið 2016 í Ríó. 

Gaman væri að skoða þá umfjöllun um fatlaða og ófatlaða íþróttamenn og bera 

saman við niðurstöður þessarar rannsóknar í von um að umfjöllun um fatlaða 

íþróttamenn sé að aukast.   
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