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Ágrip		

Í	þessu	verkefni	er	skoðuð	sýn	bæði	þjálfara	og	foreldra	á	mikilvægi	hreyfingar	fyrir	börn	

með	sérþarfir.	Notum	við	eigindlegar	rannsóknar	aðferðir	og	tekin	voru	viðtöl	við	sex	

viðmælendur,	bæði	þjálfara	hjá	almennu	og	sérhæfðu	íþróttafélagi	sem	og	foreldra	barna	

með	sérþarfir	sem	stunda	íþróttir.	Markmið	rannsóknarinnar	er	að	sjá	hvað	sé	talið	vera	
mikilvægir	ávinningar	skipulagðrar	hreyfingar.		

Niðurstöður	okkar	benda	til	þess	að	hreyfing	stuðli	að	auknu	sjálfstrausti	sem	og	

aukinni	félagsfærni.	Viðmælendur	telja	þessa	ávinninga	mikilvæga	og	að	þeir	myndu	

aðstoða	börnin,	ekki	einunigs	á	íþróttavettvangi	heldur	einnig	í	daglegu	lífi.	Viðmælendur	

nefna	einnig	hversu	mikilvægt	það	er	fyrir	íþróttaiðkun	barna	þeirra	að	hafa	góðan	
þjálfara	sem	virðir	þarfir	hvers	og	eins,	og	veitir	góðan	stuðning	við	börnin	á	æfingu.		

Við	teljum	að	niðurstöður	þessar	sýni	fram	á	mikilvægi	íþrótta	fyrir	öll	börn.	Það	er	lítil	
umræða	í	samfélaginu	um	hversu	mikilvæg	hreyfing	er	fyrir	börn	með	sérþarfir	og	því	

vonumst	við	til	að	með	þessari	rannsókn	okkar	opnist	umræðan	meira.	Enn	fremur	

vonumst	við	til	þess	að	þessar	niðurstöður	verði	hvatning	fyrir	foreldra	til	þess	að	hvetja	
börn	sín	áfram	í	íþróttum.		
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Formáli	

Lokaverkefni þetta er 10 eininga rannsóknarritgerð í þroskaþjálfafræðum og fjallar 

um hreyfingu og gildi hennar fyrir börn með sérþarfir. Með aukinni vitundarvakingu 

er samfélagið okkar orðið meðvitaðra um hreyfingu og mikilvægi hennar. Það vakti 

þó athygli okkar hversu lítil sem engin umræða hefur átt sér stað um mikilvægi 

hreyfingar, þá sérstaklega fyrir börn með sérþarfir. Þess vegna vildum við kynna 

okkur hverjir ávinningar hreyfingar eru og hversu mikilvægir þeir eru fyrir börn með 

sérþarfir. 

Við viljum byrja á að þakka viðmælendum okkar innilega fyrir að hafa sýnt verkefni 

okkar áhuga og gefið sér tíma til að tala við okkur. Einnig viljum við þakka 

leiðbeinanda okkar fyrir alla þá aðstoð og hvatningu sem hún veitti okkur á meðan 

ritgerðarsmíð stóð. Við þökkum einnig fjölskyldum okkar fyrir allan þann stuðning 

sem við fengum og þá þolinmæði sem þau sýndu okkur á meðan við gerð 

þessarar ritgerðar.  

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,	9.	maí	2016		

	

_________________________________	

Helena	Rut	Hannesdóttir	

______________________________ 

Kristín	Helga	Skarphéðinsdóttir	
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Inngangur		

Þetta	lokaverkefni	fjallar	um	þau	gildi	og	ávinninga	er	fylgja	íþróttaiðkun	ungra	barna	með	
sérþarfir.	Tekin	voru	sex,	hálfopin	viðtöl,	fjögur	voru	tekin	við	foreldra	barna	með	sérþarfir	

og	tvö	viðtöl	við	þjálfara.	Markmið	rannsóknarinnar	var	tvíþætt,	annars	vegar	vildum	við	

skoða	hvaða	ávinningar	væru	af	skipulagðri	íþróttaiðkun	barna	og	hins	vegar	að	skoða	
hvaða	gildi	fylgja	hreyfingu	fram	yfir	hreyfingarleysi.	,,Fyrir	þau	sjálf,	meiri	orku,	meiri	

líkamsmeðvitund,	meira	öryggi	og	sjálfstraust”	er	titill	ritgerðarinnar.	Þessa	tilvísun	kemur	

frá	viðmælenda	okkar	og	teljum	við	hana	svara	því	sem	við	leituðumst	svara	við	í	upphafi	

rannsóknar.		

Í	lögum	um	íþróttamál	segir	að	íþróttir	séu	öll	sú	líkamlega	þjálfun	sem	stefnir	að	því	

auka	líkamlegt	og	andlegt	atgervi	sem	og	heilbrigði	og	hreysti	(Lög	um	íþróttamál	nr.	
64/1998).	Þar	segir	einnig	að	meginmarkmið	ríkis	og	sveitarfélaga	sé	að	stuðla	að	því	að	

allir	landsmenn	eigi	kost	á	að	iðka	íþróttir.	Í	samningi	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	

fatlaðs	fólks	segir	að	aðildarríkin	eigi	að	viðurkenna	rétt	fatlaðs	fólk	til	góðrar	heilsu	sem	
og	að	tryggja	fötluðum	börnum	aðgang	að	leikjum	og	tómstunda-,	frístunda	og	

íþróttastarfi	(Samningur	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	fatlaðs	fólks,	2013).		

Hreyfingarleysi	og	afleiðingar	þess	geta	verið	verri	fyrir	fötluð	börn,	en	með	reglulegri	
hreyfingu	er	hægt	að	koma	í	veg	fyrir	fylgikvilla	hreyfingarleysis	og	missi	á	fyrri	getu	

(Bainbridge	og	Gleason,	2013).	Það	getur	þó	verið	hægara	sagt	en	gert	fyrir	fötluð	börn	að	
stunda	íþróttir	þar	sem	aðgengi	gerir	oft	ekki	ráð	fyrir	hjálpartækjum,	en	svo	geta	

sérþarfir	barna	oft	verið	þess	eðlis	að	það	reynist	þeim	erfitt	að	taka	þátt	í	hefðbundnum	

íþróttum.	Hægt	er	að	færa	rök	fyrir	því	að	hreyfingarleysi	geti	haft	mun	alvarlegri	

afleiðingar	fyrir	fatlaða	einstaklinga.	Fatlað	fólk	er	í	mörgum	heilsutengdum	

áhættuhópum,	vegna	ofþyngdar,	hjarta–	og	æðasjúkdóma,	andlegra	veikinda	og	fleira.	

Það	ber	þó	að	hafa	í	huga	að	hreyfing	er	ekki	lækning	eða	lausn	á	vandamálum,	en	getur	
hjálpað	við	að	koma	í	veg	fyrir,	eða	minnka,	ákveðna	vanda.		

Ritgerðin	skiptist	í	tvo	hluta;	fræðlilegan	hluta	og	rannsóknarhluta.	Fræðilegi	hlutinn	

skiptist	í	fjóra	undirkafla	þar	sem	farið	verður	yfir	fræðilegan	bakgrunn,	lög	og	

mannréttindi	er	tengjast	rannsóknarefninu,	mikilvægi	hreyfingar	og	fötlun	og	heilsu.	
Rannsóknar	hluti	verkefnisins	er	í	tveimur	köflum	þar	sem	farið	er	yfir	aðferðafræði	

rannsóknarinnar	og	niðurstöður	hennar.	Í	lok	ritgerðar	eru	umræður	þar	sem	teknar	eru	
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saman	niðurstöður	rannsóknarinnar	og	þær	ályktanir	sem	við	drögum	af	rannsókninni	og	

niðurstöðum	hennar.		
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1 Fræðilegur	bakgrunnur	

Til	að	öðlast	betri	skilning	á	baráttu	fatlaðs	fólks	þarf	að	skoða	hvernig	skilningurinn	á	

fötlun	hefur	þróast	og	þau	áhrif	sem	læknisfræðileg	sjónarhorn	höfðu	á	líf	þeirra.	Með	því	
að	þekkja	þessa	þróun	fáum	við	betri	skilning	á	því	sem	hefur	átt	sér	stað	í	

jafnréttisbaráttu	fatlaðs	fólks	og	hverju	það	hefur	skilað.	Meginefni	kaflans	hér	að	neðan	

eru	þau	ólíku	sjónarhorn	á	fötlun	og	hvernig	þau	hafa	þróast	með	efni	ritgerðarinnar	í	

huga.		

1.1 Fötlunarfræði	

Fötlunarfræði	sem	fræðigrein	varð	til	samhliða	réttindabaráttu	fatlaðs	fólks	um	rétt	sinn	

til	samfélagsþátttöku	(Rannveig	Traustadóttir,	2003).	Hún	varð	einnig	til	sem	gagnrýni	á	
læknisfræðilegu	sjónarhornin	á	fötlun,	en	þau	höfðu	verið	ríkjandi	og	haft	áhrif	bæði	á	
fagfólk	sem	og	almenning.	Fötlunarfræðin	er	þverfagleg	grein	sem	tengist	mörgum	

fræðigreinum,	þar	má	helst	félagsvísindi	en	einnig	menntunarfræði,	feminísk	fræði,	
menningarfræði	ásamt	mörgum	fleiri	fræðigreinum. 

Fræðigreinin	fötlunarfræði	má	segja	að	hafi	þrjú	megineinkenni,	fyrst,	eins	og	áður	
kom	fram,	gagnrýni	á	læknisfræðileg	sjónarhorn	(Rannveig	Traustadóttir,	2006).	Í	öðru	

lagi	er	það	sú	barátta	sem	fræðin	háir	gegn	þeim	ríkjandi	hugmyndum	um	hvað	sé	

eðlilegt,	en	fötlunarfræði	fagnar	fjölbreytileikanum	og	vinnur	að	því	að	fá	samfélög	til	að	
vera	tilbúin	að	taka	á	móti	honum.	Í	þriðja	lagi	er	það	þau	meginhugtök	(fötlun,	skerðing	

og	fleiri)	sem	hafa	verið	endurskilgreind	í	gegnum	mismunandi	sjónarhorn	og	breyst	frá	

því	að	vera	einungis	læknisfræðleg	í	að	taka	mið	af	félagslegum	þáttum	og	umhverfi	hvers	
og	eins. 

Til	að	skilja	betur	baráttu	fatlaðs	fólks	og	þá	breytingu	sem	hefur	átt	sér	stað	er	

nauðsynlegt	að	kynna	sér	hið	gagnrýnda	sjónarhorn	læknisfræðinnar	og	síðan	félagslegu	
sjónarhornin.		 

1.2 Læknisfræðilega	líkanið	

Innan	fötlunarfræði	eru	tvö	sjónarhorn	sem	vega	þyngst,	annars	vegar	sjónarhorn	

læknisfræðinnar	og	hins	vegar	félagsleg	sjónarhorn	(Jóna	G.	Ingólfsdóttir	og	Rannveig	
Traustadóttir,	2010). 
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Læknisfræðileg	sjónarhorn	skilgreina	fötlun	sem	andstæðu	heilbrigiðis	og	þess	sem	

talið	er	eðlilegt	(Rannveig	Traustadóttir,	2003).	Fatlaður	einstaklingur	er	samkvæmt	
sjónarhorninu	fórnarlamb	skerðingar	sinnar	og	allar	þær	hindranir	sem	á	vegi	hans	verða	

má	því	rekja	til	þeirra	en	ekki	þeirra	samfélagslegu	aðstæðna	sem	hann	býr	í.	Lögð	er	

áhersla	á	greiningu	líkamlegrar	og	andlegrar	skerðingar	og	hvernig	má	meðhöndla	eða	
veita	meðferð,	endurhæfingu	eða	umönnun.	Stofnanavæðing	er	ríkjandi	innan	

sjónarhornsins	en	litið	er	svo	á	að	fatlaður	einstaklingur	þurfi	stöðug	afskipti	fagaðila	í	

umönnun	eða	endurhæfingu. 

Læknisfræðileg	sjónarhorn	lituðu	fleiri	stéttir	en	læknisfræði	og	heilsustéttir,	en	það	

hefur	meðal	annars	haft	áhrif	á	menntafræði	og	félagsvísindi	(Rannveig	Traustadóttir,	

2006).	Þar	af	leiðandi	höfðu	þau	áhrif	á	þann	skilning	sem	fagaðilar	innan	þeirra	greina	

lögðu	á	fötluð	börn	og	fullorðna. 

Sjónarhorn	læknisfræðinnar	hafði	mikil	áhrif	á	nálgun	fagfólks	til	fatlaðs	fólks	og	

viðhorf	almennings,	enda	var	það	ríkjandi	mestan	hluta	20.	aldar	(Rannveig	Traustadóttir,	
2003).	En	gagnrýni	á	sjónarhornið	og	baráttan	um	samfélagsþátttöku	fatlaðs	fólks	hafði	

þau	áhrif	að	fleiri	sjónarhorn	litu	dagsins	ljós	og	urðu	áberandi	í	umræðunni	um	fötlun	og	
fatlað	fólk.	
 

1.3 Norræna	tengslasjónarhornið	á	fötlun	

Frá	árinu	1970	mátti	finna	gagnrýni	á	læknisfræðilega	sjónarhornið	á	Norðurlöndunum	
(Rannveig	Traustadóttir,	2006).	Fræðimaðurinn	Jan	Tøssebro	dró	saman	þær	
sameiginlegu	hugmyndir	um	fötlun	sem	var	að	finna	á	Norðurlöndunum.	Greindi	hann	frá	

þeim	þremur	meginatriðum	sem	mátti	finna	í	sjónarhornum	Norðurlanda	á	fötlun	og	úr	
því	varð	norræna	tengsla	sjónarhornið.	

Í	fyrsta	lagi	var	svo	litið	á	að	fötlun	væri	missamræmi	einstaklinga	og	umhverfisins	

(Rannveig	Traustadóttir,	2006).	Umhverfið	gerir	ekki	ráð	fyrir	margbreytilega	
mannfólksins	og	þannig	skapast	missamræmi	innan	samfélagsins.	Í	öðru	lagi	er	fötlun	

aðstæðubundin,	en	líkt	og	orðræðan	gefur	til	kynna	þýðir	það	að	það	fer	eftir	aðstæðum	

hvort	skerðing	einstaklings	leiðir	til	fötlunar	hverju	sinni.	Sem	dæmi	má	nefna	að	

heyrnalaus	einstaklingur	er	ekki	fatlaður	ef	öll	samskipti	fara	fram	í	gegnum	tölvupóst.	

Þriðja	og	síðasta	atriði	sjónarhornins	er	að	fötlun	sé	afstæð,	en	það	fer	eftir	samfélögum	

og	menningum	hvaða	líffræðilegu	og	andlegu	einkenni	séu	skilgreind	sem	fötlun.	

Einstaklingur	sem	greindur	er	með	greindarskerðingu	í	einu	landi	gæti	verið	yfr	

viðmiðunarmörkun	í	öðru	landi,	því	getur	fötlun	verið	tilviljunarkennd.	
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1.4 Breska	félagslega	líkanið	um	fötlun	

Líkt	og	norræna	tengslasjónarhornið	koma	rætur	breska	félagslega	líkanins	um	fötlun	frá	

gagnrýni	á	læknisfræðileg	sjónarhorn	(Rannveig	Traustadóttir,	2006).	Hugmyndir	líkansins	

mótuðust	út	frá	yfirlýsingu	sem	kom	frá	samtökum	fatlaðara	í	Bretlandi	árið	1976.	

Yfirlýsingin	greindi	mun	á	milli	líkamlegrar	skerðingar	annars	vegar	og	fötlun	hins	vegar.	
Fötlun,	samkvæmt	yfirlýsingunni	eru	þær	félagslegu	hindranir	sem	verða	í	vegi	fyrir	

fötluðu	fólki	í	daglegu	lífi.	Með	yfirlýsingunni	lýstu	samtök	fatlaðra	í	Bretlandi	því	yfir	að	

fólk	væri	fatlað	vegna	samfélagsins. 

Breska	félagslega	líkanið	hafnar	því	að	skerðing	og	fötlun	sé	það	sama	og	að	skerðing	

orsaki	ekki	fötlunina	heldur	er	föltun,	samkvæmt	líkaninu,	afleiðing	þeirra	félagslegu	

hindranna	sem	má	finna	í	samfélaginu	eins	og	aðgengi,	fordómar	og	neikvæð	viðhorf	
gagnvart	fötluðu	fólki. 

Breska	félagslega	líkanið	endurskilgreindi	hugtakið	fötlun	eftir	hugmyndum	

yfirlýsingarinnar	í	skerðingu	eða	líffræðilega	þáttinn	annars	vegar	og	fötlun	eða	félaglega	
þáttinn	hins	vegar	(Rannveig	Traustadóttir,	2003).	Fötlun	er	sú	félagslega	undirokun	sem	
fólk	með	skerðingar	verður	fyrir	vegna	samfélags	sem	gerir	ekki	ráð	fyrir	fjölbreytileika.	Að	

færa	ábyrgðina	frá	fötlun	yfir	á	félagslegar	aðstæður	hefur	verið	frelsandi	fyrir	fatlað	fólk	
og	veitt	þeim	er	berjast	fyrir	jafnrétti	meiri	kraft.	

1.5 Alþjóðlega	flokkunarkerfið	

Áherslan	frá	sjónarhorni	læknisfræðinnar	yfir	á	félagsleg	sjónarhorn	hafði	ekki	einungis	

áhrif	á	jafnréttisbaráttu	fatlað	fólks	og	fatlað	fólk	sem	einstaklinga.	Heldur	hafði	það	
einnig	að	verkum	að	þau	flokkunarkerfi	sem	að	Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin	(WHO)	

notaði	breyttust	með	nýjum	tíðaranda.	Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin	notar	mörg	

flokkunarkerfi	sem	notuð	eru	til	að	flokka,	skrá	og	halda	utan	um	heilsufar	þjóða	
(Snæfríður	Þóra	Egilson	og	Guðrún	Pálmadóttir,	2006). 

International	Classification	of	Impairments,	Disabilities	and	Handicaps	(ICIDH)	er	kerfi	

sem	Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin	gaf	út	árið	1980.	Tilgangur	þess	var	að	skrá	niður	

áhrif	sjúkdóma	og	slysa	á	daglegt	líf	fólks.	Hugmyndafræðin	á	bakvið	ICIDH	var	einungis	

sótt	til	læknisfræði	og	ekki	tekið	mið	af	umhverfi	einstaklinga	og	hinum	félagslega	þætti	

fötlunar.	ICIDH	var	víða	gagnrýnt	og	þótti	það	brjóta	niður	á	jafnréttisbaráttu	fatlaðra.	

ICIDH	var	ekki	að	virka	sem	skyldi	og	því	var	hafin	vinna	við	nýtt	flokkunarkerfi	árið	1993.	

En	að	því	komu	ekki	bara	heilbrigðisstarfsmenn	líkt	og	að	gerð	fyrra	kerfisins.	

Alþjóðaheilbrigðismálastofnun	fékk	í	lið	með	sér	fólk	frá	samtökum	fatlaðra	sem	kom	með	

félagsleg	sjónarhorn	á	fötlun.	Nýja	kerfið,	International	Classification	of	Functioning,	
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Disability	and	Health	(ICF)	sem	gefið	var	út	árið	2001	samtvinnir	þessi	tvö	sjónarhorn,	

læknisfræði	og	félagsleg. 

Breytingin	frá	ICIDH	til	ICF	má	meðal	annars	sjá	í	skilgreiningum	þeirra	á	fötlun.		

ICIDH:	,,Skortur	á	getu	(vegna	undirliggjandi	skerðingar)	til	að	framkvæma	athafnir	á	

þann	hátt	og	í	því	umfangi	sem	telst	dæmigert	á	meðal	manna”	(Snæfríður	Þóra	Egilson	
og	Guðrún	Pálmasdóttir).	 

ICF:	,,Yfirhugtak	yfir	skerðingu,	hömlun	í	athöfnum	og	takmarkaða	þátttöku.	Fötlun	

gefur	til	kynna	neikvæða/óhagstæða	samsvörun	milli	einstaklings	(með	heilsubrest)	og	

aðstæðna	hans	(umhverfis-	og	einstaklingsþátta)”	(Snæfríður	Þóra	Egilson	og	Guðrún	
Pálmadóttir,	2006).	

1.6 Samantekt	

Í	þessum	kafla	var	farið	yfir	mismunandi	sjónarhorn	á	fötlun	og	hvernig	þau	hafa	þróast.	

Það	að	fatlað	fólk	fór	að	skilgreina	meginhugtök	eins	og	fötlun	og	skerðing	færði	valdið	

yfir	til	þeirra.	Fatlað	fólk	áttaði	sig	í	kjölfarið	á	rétt	sínum	til	tjáningar	um	málefni	sem	þau	
varða,	valdið	á	ekki	einungis	að	vera	í	höndum	heilbrigðisstarfsmanna.		

Eins	og	segir	hér	að	ofan	þá	eru	tvö	sjónarhorn	innan	fötlunarfræðinnar;	sjónarhorn	

læknisfræðinnar	og	félagsleg	sjónarhorn.	Í	læknisfræðilegum	sjónarhornum	er	fötlun	
skilgreind	sem	andstæða	heilbrigðis	og	að	fatlaður	einstaklingur	sé	fórnarlamb	skerðingar	

sinnar.	Á	norðurlöndunum	var	farið	að	gagnrýna	læknisfræðileg	sjónarhorn	og	með	þeirri	

hugsun	var	litið	á	fötlun	sem	missamræmi	einstaklinga	og	umhverfis	og	að	hún	væri	
aðstæðubundin.	Breska	félagslega	líkanið	gagnrýndi	einnig	sjónarhorn	læknisfræðinnar	og	
taldi	að	fötlun	væri	afleiðing	þeirra	félaglegu	hindrana	sem	að	hindra	fatlað	fólk	í	daglegu	

lífi.		

Þessi	sjónarhorn	voru	ekki	það	eina	sem	hefur	breyst	í	gegnum	tíðina	heldur	einnig	

flokkunarkerfin	sem	að	flokka	og	skrá	heilsufar	þjóða.	ICIDH	kerfið	starfaði	eftir	

læknisfræðilegum	sjónarmiðum	og	var	víða	gagnrýnt	og	talið	brjóta	niður	á	

jafnréttisbaráttu	fatlaðra.	Í	kjölfar	mikillar	gagnrýni	var	gert	nýtt	kerfi,	ICF,	og	tekur	það	
mið	af	bæði	læknisfræði	og	félagslegum	sjónarhornum.	Þar	komu	ekki	einungis	

heilbrigðisstarfsmenn	að	gerð	kerfisins	heldur	einnig	aðiliar	frá	samtökum	fatlaðs	fólks.		
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2 Lög	og	mannréttindi	tengd	börnum	og	fötluðu	fólki	

Í	samningi	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	fatlaðs	fólks,	sem	Ísland	undirritaði	árið	2007,	

og	í	öðrum	lögum	er	tekið	fram	hvernig	þjónustu	við	fatlað	fólk	og	réttindum	þess	er	

háttað.	Í	þessum	kafla	munum	við	greina	frá	samningi	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	

fatlaðs	fólks,	lögum	um	málefni	fatlaðs	fólks	sem	og	lögum	um	íþróttamál	en	þau	eiga	það	
sameiginlegt	að	tengjast	viðfangsefni	rannsóknarinnar.		

2.1 Lög	um	málefni	fatlaðs	fólks	nr.	59/1992	

Í	1.	gr.	í	lögum	um	málefni	fatlaðs	fólks	nr.	59/1992	stendur	að	markmið	þeirra	laga	sé	að	

tryggja	fötluðu	fólki	jafnrétti	og	sambærileg	lífskjör	og	aðrir	þjóðfélagsþegnar	sem	og	að	

skapa	fötluðu	fólki	skilyrði	til	þess	að	lifa	eðlilegu	lífi	(Lög	um	málefni	fatlaðs	fólks	nr.	

59/1992).	Í	þeirri	sömu	grein	er	einnig	tekið	fram	að	við	framkvæmd	þessara	laga	skuli	
vera	tekið	mið	af	alþjóðlegum	skulbindingum	íslenskra	stjórnvalda	og	þá	sérstaklega	
samning	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	fatlaðs	fólks.	Stjórnvöld	skulu	jafnframt	tryggja	

heildarsamtökum	og	aðildarfélögum	fatlaðs	fólks	áhrif	á	stefnumörkun	og	ákvarðanir	sem	
varða	málefni	þeirra.		

2.2 Samningur	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	fatlaðs	fólks	

Markmið	samnings	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	fatlaðs	fólks	er	að	efla,	verja	og	

tryggja	jöfn	mannréttindi	og	grundvallarfrelsi	fatlaðs	fólks	(Innanríkisráðuneyti,	e.d.).	Eins	
og	stendur	hér	að	ofan	að	þá	undirritaði	Ísland	samninginn	árið	2007	en	þegar	þetta	er	

skrifað	er	Ísland	enn	eina	landið	sem	ekki	hefur	fullgilt	samninginn.		

Í	3.	gr.	samningins	segir	frá	meginreglum	hans	en	þær	eru	meðal	annars	þær	að	fatlað	

fólk	geti	tekið	fullan	og	virkan	þátt	í	samfélaginu	án	aðgreiningar,	jöfn	tækifæri	og	virðing	

fyrir	síbreytilegri	getu	fatlaðra	barna	(Samningur	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	fatlaðs	

fólks,	2013).	7.	gr.	einkennist	af	réttindum	fatlaðra	barna.	Það	fellur	í	skaut	aðildarríkjanna	

að	gera	allar	nauðsynlegar	ráðstafanir	til	þess	að	fötluð	börn	fái	að	njóta	fullra	

mannréttinda	og	mannfrelsis	jafnt	við	önnur	börn.	Samkvæmt	25.	gr.	eiga	aðildarríkin	

einnig	að	viðurkenna	það	að	fatlað	fólk	hafi	rétt	á	að	njóta	eins	góðrar	heilsu	og	hægt	er	

án	mismunun	vegna	fötlunar.	Samningurinn	á	einnig	að	tryggja	fötluðum	börnum	aðgang	

að	leikjum	og	tómstunda-,	frístunda-	og	íþróttastarfi,	meðal	annars	innan	skólakerfisins.			
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2.3 Lög	um	íþróttamál	nr.		64/1998	

Í	1.	gr.	laga	um	íþróttamál	merkja	íþróttir	alla	þá	líkamlega	þjálfun	sem	að	stefnir	að	því	að	

auka	líkamlegt	og	andlegt	atgervi,	heilbrigði	og	hreysti	(Lög	um	íþróttamál	nr.	64/1998).	Í	

þessum	lögum	er	einnig	tekið	fram	að	það	sé	meginmarkmið	ríkis	og	sveitarfélaga	þegar	

kemur	að	íþróttamálum	að	stuðla	að	því	að	allir	landsmenn	eigi	kost	á	að	iðka	íþróttir	við	
sem	bestu	skilyrði.	Einnig	stendur	að	samstarf	ríkis	og	sveitarfélaga	við	frjálsu	

íþróttahreyfinguna	skuli	taka	mið	af	því	hvaða	gildi	íþróttaiðkun	hefur	fyrir	uppeldis-	og	

forvarnarstarf.		

2.4 Samantekt	

Í	þessum	kafla	var	gert	grein	fyrir	þeim	lögum	og	reglugerðum	er	tengjast	fötluðu	fólki	

ásamt	því	að	skoða	lög	um	íþróttamál.	Það	er	einkennandi	fyrir	kaflann	hversu	lítið	er	

talað	um	íþróttir	og	hreyfingu	í	lögum	og	reglugerðum	sem	tengjast	fötluðu	fólki.	Til	

dæmis	má	taka	að	í	lögum	um	málefni	fatlaðs	fólks	er	það	hvergi	nefnt.	Það	er	allra	helst	
nefnt	í	samningin	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	fatlaðs	fólks	og	er	komið	þar	inn	á	

bæði	réttindi	fatlaðs	fólks	sem	og	fatlaðra	barna	til	jafns	aðgangs	að	tómstunda-,	
frístunda-	og	íþróttastarfi.	Einnig	er	nefnt	í	lögum	um	íþróttamál	að	það	sé	megin	

markmið	ríkis	og	sveitarfélaga	að	stuðla	að	því	að	allir	landsmenn	eigi	kost	á	að	stunda	

íþróttir	við	sem	bestu	skilyrði.	Þó	það	sé	ekki	nefnt,	þá	gerum	við	ráð	fyrir	að	fatlað	fólk	
falli	þar	undir.		
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3 Mikilvægi	hreyfingar	

Mannslíkaminn	er	skapaður	til	að	hreyfa	sig	og	þurfum	við	að	nota	líkamann	okkar	til	að	

þroskast	og	dafna	(Doktor.is,	e.d.).	Það	að	stunda	reglulega	hreyfingu	hefur	góð	áhrif	á	

heilsuna	(Lýðheilsustöð,	2008).	Þeir	sem	að	hreyfa	sig	reglulega	geta	meðal	annars	

minnkað	líkurnar	á	því	að	fá	heilablóðfall,	sykursýki	2,	krabbamein,	geðröskun,	
stoðkerfisvandamál	og	svo	eru	einnig	minni	líkur	á	kransæðasjúkdómum.	Hreyfing	kemur	

ekki	bara	í	veg	fyrir	sjúkdóma	heldur	eykur	hún	einnig	líkamshreysti,	vellíðan	og	lífsgæði.	

Auk	þess	að	hafa	bein	áhrif	á	heilsu	fólks	og	líðan	að	þá	geta	góðir	lifnaðarhættir,	líkt	og	
dagleg	hreyfing,	myndað	og	gert	félagsleg	tengsl	sterkari.	Hreyfing	tengist	einnig	öðrum	

heilbrigðum	lífsháttum	eins	og	hollt	mataræði	og	reykleysi.	Góð	heilsa	verður	seint	metin	

til	fjárs	og	þarf	að	huga	sérstaklega	að	heilsu	barna	og	ungmenna	en	ýmsar	rannsóknir	

hafa	bent	til	þess	að	kvillar	og	sjúkdómar	séu	að	aukast	meðal	þeirra.	(Doktor.is,	e.d.).	

Heimurinn	hefur	þróast	mikið	síðastliðna	áratugi	og	hefur	það	stuðlað	að	miklum	

framförum	á	mörgum	sviðum	en	á	sama	tíma	hefur	það	einnig	stuðlað	að	afturförum	á	

öðrum	sviðum	(Lýðheilsustöð,	2008).	Til	dæmis	er	hreyfing	ekki	jafn	stór	hluti	af	okkar	
daglega	lífi	og	það	var	áður.	Þróun	hreyfingarleysis	hefur	verið	mjög	hröð	síðastliðin	ár	
(Ingibjörg	H.	Jónsdóttir,	2015).	Árið	1990	var	hreyfingarleysi	ekki	á	lista	yfir	algengustu	

áhættuþætti	fyrir	ósmitbæra	sjúkdóma,	sem	geta	svo	haft	áhrif	á	blóðþrýsting	og	offitu.	í	
dag	situr	hreyfingleysi	hins	vegar	í	fimmta	sæti	og	er	talið	valda	um	3,2	milljónum	

ótímabærra	dauðsfalla	ár	hvert.	Þetta	er	því	gríðarlega	hröð	þróun.		

Það	eru	ekki	til	mörg	gögn	um	hreyfingu	Íslendinga	og	því	erfitt	að	segja	til	um	hvernig	

þróunin	hefur	verið	síðastliðin	ár	(Lýðheilsustöð,	2008).	Einnig	er	erfitt	að	gera	samanburð	

þar	sem	að	mælitækin	hafa	breyst,	ásamt	viðmiðum	sem	sett	eru	um	æskilega	hreyfingu.	
Það	hafa	þó	verið	gerðar	kannanir	sem	benda	til	þess	að	fullorðnir	hreyfi	sig	ekki	nóg	og	

einnig	eru	ýmsar	vísbendingar	um	að	kyrrseta	hafi	aukist	í	daglegu	lífi.	Með	hækkandi	aldri	
hefur	hreyfing	minnkað,	til	dæmis	hreyfa	stelpur	sig	minna	en	strákar	ásamt	því	taka	

stelpurnar	minna	þátt	í	íþróttastarfi	og	detta	fyrr	úr	því.	Ungmenni	hreyfa	sig	einnig	minna	

um	helgar	og	sitja	þá	oft	lengi	og	horfa	á	sjónvarp	eða	spila	tölvuleiki.		

Ef	að	börn	og	ungmenni	fá	góða	reynslu	af	hreyfingu	að	þá	eykur	það	líkurnar	á	því	að	

þau	haldi	áfram	að	stunda	hreyfingu	þegar	þau	verða	eldri	(Lýðheilsustöð,	2008).	Að	fá	

daglega	hreyfingu	er	mikilvægt	fyrir	börn	en	hún	ýtir	undir	eðlilegan	vöxt,	þroska	og	
andlega	vellíðan.	Dagleg	hreyfing	skapar	tækifæri	til	að	þjálfa	hreyfifærni,	bæta	

líkamshreysti,	auka	félagsfærni	og	eignast	vini	ásamt	því	að	efla	sjálfstraust.	Það	er	
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mikilvægt	fyrir	börn	að	fá	að	stunda	hreyfingu	sem	að	þeim	finnst	skemmtileg	og	verður	

hún	einnig	að	henta	færni	þeirra	og	getu.	Börn	geta	aukið	við	hreyfifærni	sína	bæði	í	leik	
og	skipulögðu	íþróttastarfi,	það	að	hafa	góða	hreyfifærni	veitir	þeim	aukið	sjálfstraust	og	

betri	tækifæri	til	að	stunda	hreyfingu	þegar	að	þau	eldast.		

Þar	sem	að	öll	börn	eru	ekki	jafn	spennt	fyrir	hreyfingu	að	þá	er	mikilvægt	að	ræða	við	

börnin	og	reyna	að	finna	útskýringu	á	því	afhverju	barnið	hreyfir	sig	svona	lítið	og	hvernig	
hreyfing	gæti	höfðað	til	þeirra	(Lýðheilsustöð,	2008).	Til	dæmis	getur	skertur	hreyfiþroski	

eða	önnur	þroskafrávik	gert	það	að	verkum	börn	eiga	erfiðara	með	að	taka	þátt	í	

hópleikjum	og	getur	það	dregið	úr	löngun	þeirra	til	að	hreyfa	sig.	Það	er	því	mikilvægt	að	
grípa	inn	í	sem	fyrst,	en	það	eykur	líkurnar	á	því	að	barnið	bæti	færni	sína	ásamt	því	að		

kynnast	hreyfingu	á	jákvæðan	hátt.	

3.1 Hreyfingarleysi	

Líkt	og	stendur	hér	að	ofan,	hefur	hreyfingarleysi	aukist	síðustu	ár	vegna	breyttra	

þjóðfélagshátta	(Lýðheilsustöð,	2008)	Hér	áður	fyrr	gengu	menn	langar	vegalengdir	fyrir	
mat	og	vatn	ásamt	því	að	daglegar	athafnir	kölluðu	oft	á	líkamlega	áreynslu.	Í	dag	hefur	

kyrrseta	aukist	og	lítið	um	líkamlega	áreynslu	í	daglegum	athöfnum.	Við	sitjum	við	tölvur	
og	sjónvörp	mest	allan	daginn	ásamt	því	að	ferðast	um	á	vélknúnum	raftækjum.		

Síðastliðin	ár	hefur	hreyfingarleysi	barna	verið	mikið	milli	tannanna	á	fólki	og	hafa	

verið	gerðar	rannsóknir	til	að	skoða	hvað	veldur	hreyfingarleysi.	Í	grein	Guðrúnar	

Káradóttur	(2008)	greinir	hún	frá	niðurstöðum	rannsókna	sem	höfðu	verið	gerðar	á	
hreyfingarleysi	barna.	Þar	kemur	meðal	annars	fram	að	kyrrsetuafþreying	og	aukin	notkun	
bíla	séu	helstu	áhrifaþættir	minnkandi	hreyfingar	barna	og	ungmenna.	Börn	hreyfa	sig	þar	

af	leiðandi	minna	og	gefa	sér	minni	tíma	í	leik.	Það	sem	kemur	helst	í	veg	fyrir	að	börn	

stundi	hreyfingu	er	óöryggi	og	hræðsla	foreldra	um	að	eitthvað	geti	komið	fyrir	börnin	á	
meðan	þau	eru	úti.	Umhverfi	og	umferð	spilar	þar	stórt	hlutverk	en	einnig	áhyggjur	

foreldra	um	ókunnuga	sem	skaða	börn.	

Rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	að	hreyfingarleysi	getur	einnig	haft	neikvæð	áhrif	á	

námsárangur	(Abadie	og	Brown,	2010).	Ásamt	því	hafa	rannsóknir	sýnt	fram	á	að	þeir	

nemendur	sem	eru	virkir	hafa	betra	sjálfsálit,	sýna	minni	kvíða,	sýna	meiri	athygli	í	

skólastofunni	og	ná	betri	námsárangri	en	kyrrsetubörn.		

Löng	kyrrseta	og	langvarandi	hreyfingarleysi	getur	haft	áhrif	á	bæði	líkamlega	og	

andlega	heilsu	barna	(Hildur	K.	Aðalsteinsdóttir,	2010).	Þau	börn	sem	hreyfa	sig	lítið	og	

sitja	lengi	í	sömu	stellingu	eiga	það	til	að	kvarta	undan	verkjum	eins	og	óþægindum	í	hálsi,	

baki	og	höndum.	Þar	sem	að	álagið	er	mikið	á	þessa	ákveðnu	líkamsparta	er	möguleiki	á	
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að	það	þróist	út	í	alvarleg	stoðkerfisvandamál	seinna	á	lífsleiðinni.	Hreyfingarleysi	hefur	

einnig	slæm	áhrif	á	almenna	heilsu	fólks	og	getur	valdið	offitu	sem	að	getur	síðar	valdið	
lífsstílsjúkdómum	(Abadie	og	Brown,	2010).		

3.2 Ofþyngd	

Það	sem	helst	hefur	áhrif	á	offitu	er,	eins	komið	hefur	fram	hér	að	ofan,	breyttir	
þjóðfélagshættir	og	hefur	þess	vegna	kyrrseta	og	hreyfingarleysi	orðið	algengara.	Óhollara	

mataræði	spilar	einnig	inn	í	og	þá	sérstaklega	mettaðar	fitusýrur	og	sykur	en	neysla	á	því	

hefur	aukist	(World	Health	Organization,	2005).	Einnig	er	staðreyndin	sú	að	börn	borða	
meira	en	þau	þurfa	á	að	halda	(Sigrún	K.	Barkardóttir,	2002).	Það	eru	fleiri	þættir	sem	að	

spila	inn	í,	og	má	þar	helst	nefna	lífstíl,	líkamlegir	og	andlegir	sjúkdómar	og	erfðir.	Það	eru	

til	dæmis	50%	líkur	á	því	að	barn	verði	of	feitt	ef	að	annað	foreldri	barnsins	er	of	feitt.		

Offita	getur	haft	mjög	neikvæð	áhrif	á	fólk,	ekki	einungis	líkamlega	heldur	einnig	

andlega	og	félagslega.	Offita	hjá	börnum	og	ungmennum	skapar	bæði	skamm-	og	

langtíma	fylgikvilla	(Abadie	og	Brown,	2010).	Skammtíma	fylgikvillar	geta	verið	
stoðkerfisvandamál,	óeðlilegt	magn	blóðfitu,	lifrarsjúkdómar,	astmi,	krabbamein	og	hár	

þrýstingur	og	sykursýki	2.	Langtíma	fylgikvillar	geta	verið	aukin	hætta	á	ótímabærum	
dauða	sem	gæti	stafað	af	mörgum	sjúkdómum.	Þessir	kvillar	eru	oftast	hjá	fullorðnu	fólki	

en	börn	og	ungmenni	eru	alls	ekki	óhult	fyrir	þeim.		

Áunnin	sykursýki,	eða	sykursýki	2,	getur	verið	mjög	alvarlegt	mál	ef	sjúkdómurinn	

kemur	upp	hjá	börnum	en	það	eykur	líkurnar	á	alvarlegum	fylgikvillum	þegar	fólk	eldist	
(Lobstein,	Baur	og	Uauy,	2004).	Þessir	fylgikvillar	geta	verið	sjónskerðing,	nýrnabilun	og	
einnig	getur	það	reynst	nauðsynlegt	að	fjarlægja	útlim	sjúklings.	Offita	hefur	einnig	áhrif	á	

kynþroska	barna,	til	dæmis	geta	fyrstu	tíðir	hjá	stúlkum	byrjað	fyrr	vegna	aukinnar	

þyngdar.	Því	geta	einnig	fylgt	ýmsir	heilsufarslegir	kvillar;	aukin	hætta	er	á	
brjóstakrabbameini	seinna	á	ævinni	eins	og	annarra	tegunda	krabbameins	í	

æxlunarfærum.	Það	hafa	einnig	fundist	tengsl	á	milli	þess	að	fyrstu	tíðir	komi	snemma	og	

óútskýrðs	fósturmissis	á	fullorðinsaldri.	Það	virðist	sem	að	á	meðan	aukin	þyngd	flýti	fyrir	
kynþroska	hjá	stúlkum	að	þá	gerist	það	gagnstæða	hjá	drengjum.	Þeir	taka	kynþroskann	

oft	út	seinna	en	jafnaldrar	þeirra	í	kjörþyngd.	

3.3 Andleg	líðan	

Þó	svo	að	offita	og	hreyfingarleysi	hafi	mikil	áhrif	á	líkamlega	líðan	þá	má	ekki	líta	fram	hjá	

þeim	áhrifum	sem	offita	og	hreyfingarleysi	hefur	á	andlega	líðan.	Hér	áður	fyrr	var	offita	

einungis	talin	vera	,,fullorðins”	vandamál	en	í	dag	hafa	málin	breyst	(Reeves,	Postolache	
og	Snitker,	2008).	Það	hefur	komið	í	ljós	í	mörgum	rannsóknum	er	snúa	að	börnum	að	
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svipuð	tengsl	séu	á	milli	offitu	og	þunglyndis	(Wallace,	Sheslow	og	Hassink,	1993).	Til	

dæmis	má	nefna	rannsókn	sem	gerð	var	á	börnum	sem	þurftu	á	sjúkrahús	meðferð	að	
halda	vegna	þyngdar	sinnar.	Almennt	er	talið	að	um	6-10%	barna	séu	þunglynd.	Það	kom	

hinsvegar	fram	í	viðkomandi	rannsókn	að	um	32%	þeirra	barna	sem	tóku	þátt	voru	

þunglynd	og	um	22%	þeirra	voru	á	mörkum	þunglyndis.	Niðurstöður	þessar	rannsóknar	

gefa	í	skyn	að	tíðni	þunglyndis	meðal	ofþungra	barna	sé	mun	hærri	en	almenn	viðmið	

segja	til	um.	Í	rannsókn	Sjöberg,	Wilson	og	Leppert	(2005)	sem	gerð	var	á	4.703	

ungmennum	í	Svíðþjóð	sýndi	fram	á	svipaðar	niðurstöður.	Í	þeirra	rannsókn	kom	í	ljós	að	

því	hærri	sem	að	BMI-stöðullin	var,	því	alvarlegri	voru	einkenni	þunglyndis.	Sjöberg,	

Wilson	og	Leppert	töldu	að	þegar	klínísk	meðferð	sé	notuð	við	ofþyngd	þurfi	ekki	einungis	

að	skoða	mataræði	og	hreyfingu	heldur	einnig	félagslega	einangrun	og	skömm.		

Sjálfsálit	okkar	byggist	á	því	hvernig	við	metum	okkur	sjálf	(Drewett,	2007).	Við	

metum	okkur	út	frá	þeim	eiginleikum	sem	að	við	teljum	að	séum	mikilvægir	og	hverju	við	

teljum	að	aðrir	muni	meta	okkur	út	frá.	Í	bók	Drewett	(2007)	segir	að	hægt	sé	að	meta	

sjálfsálit	á	tvo	vegu.	Annars	vegar	sé	hægt	að	meta	það	á	heimsvísu	eða	út	frá	vissum	
sviðum,	t.d.	út	frá	skólanum,	félagslega	eða	út	frá	íþróttum.	Sheslow,	Hassink,	Wallace	og	

Delancey	(1993)	skoðuðu	hvort	að	það	væri	tenging	milli	sjálfsálits	og	þunglyndis	hjá	
börnum.	Í	þessari	rannsókn	sinni	komust	þeir	að	því	að	svo	virtist	vera.	Tengingin	var	
þannig	að	eftir	því	sem	þunglyndið	jókst,	minnkaði	sjálfsálit	barnanna.	

Það	hafa	verið	gerðar	fleiri	rannsóknir	er	tengjast	sjálfsáliti	barna	og	unglinga	í	

ofþyngd.	Í	þeim	rannsóknum	kom	meðal	annars	fram	að	neikvæð	áhrif	offitu	á	sjálfsálit	
væri	mest	áberandi	hjá	stúlkum	og	þá	sérstaklega	þeim	sem	nálgast	unglingsárin	(Strauss,	

2000).	Það	er	margt	sem	getur	fylgt	því	þegar	fólk	er	með	lágt	sjálfálit.	Þar	má	til	dæmis	

nefna	einmannaleiki,	streitu	og	aukna	hættu	á	áhættuhegðun	eins	og	áfengisdrykkju.	

Þessi	fylgni	milli	þynglyndis	og	sjálfsálitis	getur	oft	verið	svo	mikil	að	erfitt	getur	reynst	að	

greina	á	milli	milds	þunglyndis	og	lágs	sjálfsálits	(Drewett,	2007).	

Í	rannsókn	Sheslow,	Hassink,	Wallace	og	DeLancey	(1993)	kom	fram	að	þunglynd	börn	

eru	kvíðnari	en	önnur	börn,	eru	með	meiri	hegðunarerfiðleika	(að	eigin	mati),	eru	með	

minni	áhuga	á	skóla,	eru	ekki	sátt	við	útlit	sitt	og	auk	þess	koma	þau	verr	út	úr	mælingum	
á	hamingju	heldur	en	börn	sem	eru	í	kjörþyngd.		

3.4 Félagsleg	líðan	

Í	umræðum	um	áhrif	hreyfingarleysis	á	börn	gleymist	oft	að	tala	um	þau	áhrif	sem	
hreyfingarleysi	hefur	á	félagslega	líðan	þeirra.	Það	eru	ýmis	félagsleg	áhrif	sem	koma	fram	

í	tengslum	við	offitu	og	hafa	rannsóknir	sýnt	að	ungmenni	sem	mælast	í	ofþyngd	eru	oft	
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meira	félagslega	einangruð,	þau	lenda	þar	af	leiðandi	oft	í	því	að	önnur	börn	líti	þau	

hornauga	(Strauss	og	Pollack,	2003;	Kristinn	Tómasson,	2005).	Félagsleg	útilokun	er	
algeng	og	þá	sérstaklega	í	hópi	hvítra	stúlkna	(Strauss	og	Pollack,	2003).		

Í	niðurstöðum	fleiri	rannsókna	um	þessi	mál	kom	í	ljós	að	börn	í	ofþyngd	eiga	oftar	en	

ekki	erfitt	með	félagsleg	samskipti	og	sambönd	(Janssen,	Craig,	Boyce	og	Pickett,	2004).	

Einelti	er	eitt	af	birtingarmyndum	þessa	en	það	hefur	verið	sýnt	fram	á	að	of	þung	
ungmenni	á	aldrinum	11	til	16	ára	verða	oftar	fyrir	einelti	en	jafnaldrar	þeirra	í	kjörþyngd.	

Þetta	sýnir	sig	meðal	annars	þannig	að	of	þung	börn	eiga	oft	færri	vini	og	oft	eru	þau	ekki	

talin	vera	bestu	vinir	vina	sinna	(Strauss	og	Pollack,	2003).	Einnig	eru	drengir	á	aldrinum	
15	til	16	ára	í	ofþyngd	líklegri	til	að	leggja	aðra	í	einelti	heldur	en	jafnaldrar	þeirra	í	

kjörþyngd	(Janssen,	Craig,	Boyce	og	Pickett,	2004).		

3.5 Áhrif	á	svefn	

Í	rannsókn	Nixon,	Thompson,	Han,	Becroft,	Clark,	Robinson,	Waldie,	Wild,	Black	og	

Mitchell	(2009)	segir	að	í	hvert	skipti	sem	að	börn	eru	kyrrsett	í	klukkustund	að	þá	bætir	
það	þremur	mínútum	við	þann	tíma	sem	það	tekur	barnið	að	sofna.	Rannsakendur	

notuðust	við	virknirita	(activity	monitor)	sem	var	notaður	í	24	tíma	hjá	591	barni.	Þessi	
virkniriti	metur	virkni	barnanna	sem	og	svefn	mynstrið	þeirra.	Þeir	náðu	að	safna	saman	

upplýsingum	frá	519	af	þessum	591	barni	og	að	meðaltali	tók	það	börnin	um	26	mínútur	

að	sofna.	Þetta	er	þekkt	á	ensku	sem	sleep	latency	og	er	hægt	að	þýða	það	gróflega	sem	
tímann	sem	það	tekur	að	sofna	og	getur	tekið	allt	frá	13	til	42	mínútur.		

Þau	börn	sem	voru	virk	yfir	daginn	áttu	auðveldara	með	að	sofna	heldur	en	þau	börn	
sem	eyddu	deginum	í	kyrrsetu.	Einnig	kom	í	ljós	að	þau	börn	sem	voru	styttri	tíma	að	

sofna	sváfu	oftar	lengur.	Því	meir	sem	þau	hreyfðu	sig,	því	auðveldara	áttu	þau	með	að	

sofna.	Rannsakendur	telja	að	með	þessari	rannsókn	sé	hægt	að	staðfesta	það	sem	
foreldrar	hafa	oft	sagt,	að	með	því	að	þreyta	börnin	yfir	daginn	sé	líklegra	að	barnið	muni	

sofa	vel.	Rannsakendum	finnst	einnig	að	rannsóknin	sanni	það	að	hreyfing	sé	mikilvæg	

fyrir	börn,	ekki	einungis	vegna	líkamlegrar	og	andlegrar	líðan	heldur	einnig	fyrir	svefninn.		

3.6 Hjartasjúkdómar	

Algengasta	dánarorsök	á	Íslandi	eru	hjarta-	og	æðasjúkdómar	(Hjartavernd,	2007).	Það	

eru	margir	áhættuþættir	sem	að	spila	þar	inn	í	og	má	þar	helst	nefna	reykingar,	sykursýki,	
kyrrseta,	offita	og	erfðir.	Með	reglulegri	hreyfingu,	góðu	matarræði,	reykleysi	og	að	vera	

sem	næst	kjörþyngd	verður	hjartað	sterkara	ásamt	því	að	vellíðan	eykst.	Hreyfing	hefur	

mjög	góð	áhrif	á	hjarta-	og	æðakerfi.	Þar	má	helst	nefna	að	hjartavöðvinn	verður	sterkari,	
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þol	eykst,	blóðþrýstingur	lækkar,	minni	hætta	á	fullorðinssykursýki	og,	eins	og	komið	

hefur	fram,	að	þá	eykst	almenn	vellíðan.		

Emil	L.	Sigurðsson	(2008),	yfirlæknir	á	heilsugæslustöðinni	Sólvangi,	nefnir	nokkra	

áhættuþætti	kransæðasjúkdóma	og	segir	að	mikilvægt	sé	að	vekja	almenning	til	

umhugsunar	þannig	hægt	sé	að	huga	að	forvörnum	í	tíma.	Það	er	mikilvægt	að	vera	

meðvitaður	um	þessa	áhættuþætti	og	fara	að	huga	að	þeim	tímanlega.	Einnig	er	
mikilvægt	að	temja	sér	reglubundna	hreyfingu	sem	og	holla	og	fjölbreytta	fæðu	strax	í	

barnæsku.	Emil	skiptir	þessum	áhættuþáttum	í	tvo	flokka:	þá	sem	við	getum	breytt	og	svo	

þá	áhættuþætti	sem	að	við	getum	ekki	breytt.	Þeir	þættir	sem	við	getum	ekki	haft	áhrif	á	
eru	kyn,	erfiðir	og	aldur.	Þeir	þættir	sem	við	hins	vegar	getum	haft	einhver	áhrif	á	eru	

reykingar,	mikil	áfengisneysla,	hár	blóðþrýstingur,	hátt	kólesteról,	streita,	offita	og	síðast	

en	ekki	síðst	hreyfingarleysi.		

Þessir	áhættuþættir	tengjast	oft	saman	og	má	þar	helst	nefna	offitu,	hreyfingarleysi,	

blóðþrýsting	og	kólesteról	(Emil	L.	Sigurðsson,	2008).	Offita	og	hreyfingarleysi	hafa	ekki	
einungis	bein	áhrif	á	þróun	sjúkdómsins	heldur	magna	hann	upp	og	hafa	skaðleg	áhrif	á	

aðra	áhrifaþætti	sjúkdómsins.	Þar	má	helst	nefna	blóðþrýsting	og	kólesteról	sem	oft	fylgir	
offitu	og	hreyfingarleysi.	Einnig	getur	svokölluð	fullorðinssykursýki	fylgt.		

Það	hafa	verið	gerðar	mikið	af	rannsóknum	síðastliðin	ár	sem	að	skoða	hreyfingarleysi	

og	gildi	hreyfingar	í	forvörnum	(Emil	L.	Sigurðsson,	2008).	Þessar	rannsóknir	hafa	sýnt	
fram	á	það	sem	að	áður	var	haldið,	að	hreyfingarleysi	sé	sjálfstæður	áhættuþáttur	hjarta	

og	æðasjúkdóma.	Með	aukinni	tæknivæðingu	og	velmegun	hefur	dregið	mikið	úr	
hreyfingu.	Eins	og	hefur	komið	fram	hér	að	ofan	að	þá	notast	fólk	meira	við	bíla	til	að	
komast	á	milli	staða,	ásamt	því	að	við	sitjum	meira	við	tölvur	og	horfum	mikið	meir	á	

sjónvarp	(Lýðheilsustöð,	2008).	Mataræði	hefur	einnig	breyst	til	hins	verra	og	það	samfara	
minni	hreyfingu	hefur	óhagstæð	áhrif	á	áhættuþætti	kransæðarstíflu	(Emil	L.	Sigurðsson,	

2008).		

3.7 Hreyfing	sem	forvörn		

Flestar	þær	rannsóknir	sem	gerðar	hafa	verið	á	áhrif	hreyfingar	á	hegðun	hafa	verið	

gerðar	í	Bandaríkjunum,	Kanada	og	Ástralíu	(Jones-Palm	og	Palm,	e.d.).	Þar	hafa	verið	

borin	saman	börn	sem	að	stunda	bæði	hreyfingu	í	skólanum	sem	og	utan	skóla	við	þau	

börn	sem	eru	ekki	virk	í	hreyfingu.	Í	niðurstöðum	þessa	rannsókna	kom	í	ljós	að	þau	börn	
sem	stunduðu	reglulega	hreyfingu	voru	líklegri	til	þess	að	borða	hollar	og	voru	léttari.	Það	

var	einnig	greinilegt	að	þau	börn	sem	stunduðu	reglulega	hreyfingu	sýndu	minni	

ófélagslega	hegðun	eins	og	að	drekka,	nota	fíkniefni,	reykja,	byrja	að	stunda	kynlíf	ung	
eða	taka	þátt	í	ofbeldisfullum	athöfunum.		
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Rannsóknir	sem	svipa	til	ofangreindra	rannsókna	hafa	einnig	verið	gerðar	á	Íslandi.	Í	

niðurstöðum	þeirra	rannsókna	hefur	komið	í	ljós	að	þátttaka	unglinga	í	skipulögðu	
íþróttastarfi	dregur	úr	því	að	þeir	fari	að	sýna	frávikshegðun	(Íþrótta-	og	Ólympíusamband	

Íslands,	1997).	Í	könnun	sem	gerð	var	á	íslenskum	unglingum	árið	1997	var	sýnt	fram	á	

neikvæð	tengsl	væru	á	milli	reglulegrar	hreyfingar	og	neyslu	áfengis,	tóbaks	og	annarra	
vímuefna	(Þórólfur	Þórlindsson,	Inga	Dóra	Sigfúsdóttir,	Jón	Gunnar	Bernburg	og	Viðar	

Halldórsson,	1998).	Það	er	því	ólíklegra	að	þeir	unglingar	sem	stunda	íþróttir	fari	að	neyta	

vímuefna	heldur	en	þeir	unglingar	sem	ekki	stunda	íþróttir.	Það	má	því	líta	svo	á	að	

íþróttastarf	sé	víðtækt	forvarnargildi	og	þá	ekki	einungis	gagnvart	frávikshegðun	líkt	og	
afbrotum,	ofbeldi	og	vímuefnaneyslu	heldur	ýtir	íþróttaþátttaka	undir	betri	námsárangur,	

líðan,	sjálfsvirðingu	og	líkamsmynd	(Íþrótta-	og	Ólympíusamband	Íslands,	1997).		

3.8 Samantekt	

Í	þessum	kafla	var	farið	yfir	mikilvægi	hreyfingar	og	afleiðingar	hreyfingarleysis.	Það	hefur	

mjög	góð	áhrif	á	heilsuna	að	hreyfa	sig	reglulega.	Hreyfing	getur	fyrirbyggt	sjúkdóma	en	
einnig	hefur	hún	góð	áhrif	á	líkamshreysti,	vellíðan	og	lífsgæði	fólks.	Heimurinn	hefur	
þróast	mikið	síðastliðna	áratugi	og	hafa	sumar	afleiðingar	af	því	ekki	verið	góðar.	Dæmi	

um	slæmar	afleiðingar	þess	er	löng	kyrrseta	og	langvarandi	hreyfingarleysi.	Það	getur	haft	
áhrif	á	líkamlega	og	andlega	heilsu	barna,	eins	og	til	dæmis	verkir	og	óþægindi	sem	getur	

þróast	út	í	stoðkerfisvandamál	seinna	meir	eða	þunglyndi.		

Í	kaflanum	hér	að	ofan	er	farið	yfir	áhrif	hreyfingarleysis	eins	og	hjartasjúkdómar,	

offita	sem	að	getur	svo	valdið	öðrum	lífsstílsjúkdómum.	Hreyfing	getur	haft	áhrif	á	bæði	
andlega	og	félagslega	líðan	sem	og	auðveldar	börnum	með	svefn.	Hreyfing	er	einnig	góð	

forvörn	gegn	ófélagslegri	hegðun	eins	og	drykkja,	reykingar	og	vímuefni.		
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4 Fötlun	og	heilsa	

Fötluð	börn	þurfa	oft	að	nýta	sér	þjónustu	sjúkraþjálfara	og/eða	iðjuþjálfa	(Campbell,	

2013).	Sjúkraþjálfarar	þjálfa	grófhreyfingar	og	styrkleika	neðri	líkamshluta	á	meðan	

iðuþjálfar	þjálfa	fínhreyfingar	og	styrkleika	efri	líkamshluta.	Markmið	sjúkraþjálfara	og	

iðjuþjálfa	er	tvíþættur,	annars	vegar	sem	endurhæfing	til	að	bæta	getu	og	færni	og	hins	
vegar	að	hjálpa	einstaklingum	að	öðlast	meiri	þátttöku	í	samfélaginu	og	geta	verið	með	

sínum	jafningjum	í	skóla	og	leik. 

Þrátt	fyrir	það	að	mörg	fötluð	börn	stundi	sjúkra–	og/eða	iðjuþjálfun	er	

hreyfingarleysi	algengara	meðal	þeirra	en	jafnaldra	sinna	(Bainbridge	og	Gleason,	2013).	

Það	eru	minni	líkur	á	því	að	þau	mæti	þeim	lágmarkskröfum	sem	mælt	er	með	að	börn	nái	
með	daglegri	hreyfingu,	en	hreyfing	er	mikilvæg	fyrir	öll	börn,	styrkir	hjarta,	bein,	vöðva,	

stuðlar	að	almennri	vellíðan	og	þyngdarstjórnun.	Einnig	eru	þau	börn	sem	hreyfa	sig	
reglulega	minna	kvíðin	og	hafa	betra	sjálfsmat	en	önnur	börn.																												 		

Fötluð	börn	eru	í	áhættuhóp	þar	sem	þau	eiga	í	hættu	á	að	vera	ýmist	ofþung	eða	

vannærð	(Haesler	og	Mills,	2013).	Fylgikvillar,	mismunandi	eftir	fötlun,	geta	orsakað	
næringarvanda,	og	rétt	eins	og	jafnaldar	sínir	geta	þau	neitað	að	borða	ákveðinn	mat	eða	

barist	við	foreldra	sína	um	stjórn	á	matartíma.	Ef	ekki	er	tekið	á	þeim	hegðunarvanda	
getur	það	orsakað	þyngdar-	og/eða	heilsuvanda.																																																																		 

Afleiðingar	hreyfingaleysis	geta	verið	verri	fyrir	fötluð	börn,	þá	sérstaklega	þegar	þau	

eldast	(Bainbridge	og	Gleason,	2013).	Regluleg	hreyfing	getur	komið	í	veg	fyrir	fylgikvilla	

fullorðinsára	og/eða	missi	á	fyrri	getu.	En	fötluð	börn	þurfa	oft	að	mæta	ýmsum	

áskorunum	sem	koma	í	veg	fyrir	ástundun	íþrótta.	Aðgengi	gerir	ekki	ráð	fyrir	
hjálpartækjum	eða	hreyfihömluðum	og	þjálfarar	oft	ekki	tilbúnir	til	að	taka	á	fjölbreyttum	

nemendahóp.	Einnig	geta	sérþarfir	barna	verið	þess	eðlis	að	það	getur	ekki	tekið	þátt	í	
hefðbundnum	íþróttum,	sérhæfð	íþróttafélög	ekki	í	nágrenni	eða	hjálpartæki	ekki	til	

staðar.																												 

Fylgikvillar	fatlanna	geta	verið	þess	eðlis	að	sérstakra	varúðanna	þarf	að	gæta	við	

íþróttaiðkun	(Bainbridge	og	Gleason,	2013).	Læknisskoðun	getur	verið	gagnleg	til	að	
undirbúa	börn	og	foreldra	fyrir	þátttöku	í	íþróttum,	viðkomandi	læknir	getur	mælt	með	

ákveðnum	æfingum	sem	barn	getur	gert	til	að	forðast	meiðsli	eða	hvaða	æfingum	það	

ætti	að	sleppa	eftir	fötlun	barns	og	þeim	fylgikvillum	sem	þeim	geta	fylgt.	Foreldrar	eru	
oft	helstu	sérfræðingar	í	heilsu	barna	sinna	og	ættu	því	ávallt	að	kynna	sér	hvaða	
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heilsuvandamál	geta	fylgt	fötlun	barna	sinna	og	hvað	þarf	að	hafa	í	huga	áður	en	barn	

byrjar	í	íþróttum.	Þá	þarf	meðal	annars	að	velta	því	fyrir	sér	hvort	meiri	meiðslahætta	liggi	
fyrir	ef	barn	stundar	íþróttir	eða	hvað	íþróttir	henti	best.	Óskastaðan	er	að	sjálfsögðu	sú	

að	barnið	geti	valið	þá	íþrótt	sem	það	hefur	áhuga	á	og	hefur	gaman	af	að	stunda. 

4.1 Þroskahömlun	

Þegar	leikskólabörn	ná	ekki	þroskaáföngum	jafnaldra	í	mál-	,	hreyfi-	og	félagsþroska	getur	

vaknað	grunur	um	þroskahömlun	(Shapiro	og	Batshaw,	2013).	Birtingarmynd	

þroskahömlunar	á	leikskólaárum	kemur	yfirleitt	fram	í	félagslegum	erfiðleikum	og	á	
grunnskólaárunum	sem	lærdómserfiðleikar	(Greiningar	–	og	ráðgjafarstöð	ríkisins.,	e.d.	

D).								 

Áhætta	á	þroskahömlun	fylgir	fyrirburum,	léttburum,	fæðingarþunglyndi	eða	
fíknaefnanotkun	móður	og	getur	þroskahömlun	fylgt	öðrum	röskunum	(Shapiro	og	

Batshaw,	2013).		Til	dæmis	eru	20%	þroskahamlaðara	barna	líka	með	cerebral	palsy	og	

11%	með	downs	heilkenni.	Geð–	og	hegðunarraskanir	eru	4-5	sinnum	algengari	meðal	
barna	með	þroskahömlun.	Þverfagleg	snemmtæk	íhlutun	er	vænlegust	til	árangursríkrar	

þátttöku	í	samfélaginu.	Til	að	ná	sem	mestum	framförum	þarf	stuðningur	að	vera	til	
staðar	í	námi,	félagslífi,	tómstundum	og	á	heimili	barnanna. 

Íslensk	grunnskólabörn	með	þroskahömlun	eru	allt	að	helmingi	líklegri	til	að	vera	of	

þung	en	jafnaldrar	þeirra	(Ingi	Þór	Einarsson,	Erlingur	Jóhannsson,	Daniel	Daly	og	

Sigurbjörn	Árni	Arngrímsson,	2015).	Rannsókn	sem	var	gerð	á	ástandi	og	holdafari	
íslenskra	skólabarna	með	þroskahömlun	sýndi	einnig	fram	á	að	einungis	25%	
þroskahamlaðra	barna	ná	viðmiðum	um	úthald,	og	ekkert	þeirra	náði	ráðlagri	daglegri	

hreyfingu. 34%	barna	með	þroskahömlun	í	rannsókninni	mældust	með	of	háan	

blóðþrýsting,	13%	með	of	háan	blóðsykur	og	7%	með	efnaskiptavillu.	Það	er	því	
áhyggjuefni	að	börn	með	þroskahömlun	þjáist	af	sjúkdómum	tengdum	hreyfingarleysi.		 

Hreyfing	ýtir	ekki	einungis	undir	bætta	heilsu,	hreyfigetu	og	þyngdarstjórnun,	hún	

getur	einnig		bætt	sjálfsmat	og	félagsfærni	og	því	ætti	að	hvetja	og	styðja	börn	með	
þroskahömlun	í	íþróttaiðkun	(Shapiro	og	Batshaw,	2013). 

4.2 Hreyfihamlanir	

CP	hreyfihömlun	(cerebral	palsy,	CP)	ásamt	klofnum	hrygg	og	vöðvasjúkdómar	eru	

algengustu	ástæður	hreyfihömlunar	meðal	barna	(Björk	Steingrímsdóttir	og	Þórunn	R.	

Þórarinsdóttir,	2012). 

Þegar	skaði	verður	á	ákveðnum	svæðum	heilans	í	móðurkviði,	fæðingu	eða	á	

þroskaárum	getur	það	ollið	CP	eða	heilalömun	(Katrín	Einarsdóttir	og	Sólveig	



25	

Sigurðardóttir,	2007).	Um	helmingur	barna	með	CP	fæðast	fyrir	tímann	og	í	10	%	tilfella	

gerist	áfallið	nokkrum	mánuðum	eða	árum	eftir	fæðingu	vegna	heilabólgu,	alvarlegra	
höfuðáverkna	eða	súrefnisskorts	(Greiningar–	og	ráðgjafarstöð	ríkisins,	e.d.	A). 

CP	hefur	margar	og	misalvarlegar	birtingarmyndir	og	leggst	ýmist	á	aðra	líkamshlið	og	

kallast	þá	heftarlömun,	er	áberandi	í	fótleggjum	og	þá	er	talað	um	tvenndarlömun	eða	í	

öllum	líkamanum	og	kallast	þá	fjórlömun	(Katrín	Einarsdóttir	og	Sólveig	Sigurðardóttir,	
2007). 

Seinkaður	hreyfiþroski,	ójafnvægi	á	líkamshliðum,	stífir	eða	slappir	vöðvar	eru	þau	

einkenni	sem	ber	fyrst	á	hjá	börnum	með	CP.	Algengar	fylgiraskanir	sem	koma	síðar	á	
lífsleiðinni	geta	verið	greindarskerðing,	námserfiðleikar,	flogaveiki,	skert	máltjáning,	skert	

sjón	og	heyrn,	erfiðleikar	við	stjórn	á	hegðun	og	tilfinningum	og	skert	félagsfærni.	Tæpur	

helmingur	barna	með	CP	eru	með	þroskahömlun	og	25-30%	utan	þess	hóps	eru	undir	

meðalgreind	og	með	sértæka	námserfiðleika	(Greiningar–	og	ráðgjafarstöð	ríkisins,	e.d.	
A). 

Klofinn	hryggur	er	meðfædd	missmíð	á	hrygg	og	mænu	og	uppgvötast	við	fæðingu	

eða	í	ómskoðun	(Greiningar–	og	ráðgjafarstöð	ríkisins,	e.d.	B).	Aðgerð	er	gerð	við	fæðingu	
til	að	loka	gallanum	og	einnig	þurfa	börn	með	CP	oft	að	fara	í	aðgerð	vegna	vatnshöfuðs.	

Staðsetning	gallans	hefur	áhrif	á	fötlun,	því	ofar	sem	fötlunin	er	því	víðtækari	er	hún.	Börn	
sem	eru	með	galla	neðarlega	ná	yfirleitt	að	labba	með	notkun	hjálpartækja.	Fjórðungur	
barna	með	klofinn	hrygg	er	einnig	með	þroskahömlun	og	mörg	þurfa	stuðning	í	skóla	

vegna	sértækra	námserfiðleika. 

Huga	þarf	vel	að	mataræði	barna	með	hryggrauf,	að	það	sé	hollt	en	það	getur	verið	

mjög	erfitt	fyrir	þau	að	léttast	vegna	hreyfingarleysis	(Lutkenhoff,	1997).	Ef	þau	verða	of	
þung	er	aukin	hætta	á	nuddsárum	og	verður	oft	erfitt	að	ganga	með	aðstoð	hjálpartækja. 

4.3 Einhverfa	

Einhverfa	orsakast	af	röskun	í	taugaþroska	heilans	og	veldur	röskunin	ákveðnum	

hegðunareinkennum	í	félagslegum	samskiptum	og	boðskiptum	(Greiningar–	og	
ráðgjafastöð	ríkisins,	e.d.	C).	Hegðun	einhverfra	getur	verið	einhæf	og	endurtekin	og	eiga	

margir	hverjir	erfitt	með	að	viðhalda	augnsambandi.	Seinkun	í	málþroska	og/eða	

endurhermumál	er	oft	fyrsta	áhyggjuefni	foreldra,	sem	veldur	því	að	hegðun	barns	er	

skoðuð	betur	(Hyman	og	Levy,	2013).		

Einhverf	börn	geta	átt	í	erfiðleikum	með	samskipti	bæði	við	jafnaldra	og	fullorðna	

(Hyman	og	Levy,	2013).	Einkenni	einhverfunnar	eru	mismunandi	eftir	getu	hvers	og	eins	

og	þeim	fylgikvillum	sem	fylgja.	Algeng	einkenni	eru	meðal	annars	rútínur	í	daglegu	lífi	en	
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truflun	á	þeim	getur	orsakað	erfiðleika	og	reiðiköst.	Önnur	algeng	einkenni	geta	meðal	

annars	verið	áráttuhegðun,	sértækt	mataræði	og	sjálfskaði.	Fylgikvillar	sem	geta	fylgt	
einhverfu	eru	flogaveiki,	lærdómserfiðleikar,	þroskahömlun,	stim	og	fleiri.	Fylgikvillar	geta	

haft	áhrif	á	hegðun	og	einkenni	einstaklinga.	TEACCH	líkanið	og	atferlismeðferð	hafa	verið	

árangurríkar	aðferðir	með	einhverfum	en	einnig	er	oft	gripið	til	lyfjagjafa.					

Rannsóknir	hafa	verið	gerðar	á	hreyfingu	einhverfa	barna	og	hafa	sýnt	að	þau	hreyfa	

sig	minna	en	jafnaldrar	sínir	(Bainbridge	og	Gleason,	2013).	Lyf	sem	eru	notuð	í	

meðhöndlun	einhverfu	geta	valdið	þyngdarauknun	sem	og	hreyfingarerfiðleikum,	en	

hreyfing	hefur	sýnt	sig	í	baráttunni	við	aukaverkanir.	Einhverf	börn	sem	æfa	í	hópum	eru	
líklegri	til	að	sýna	góðan	árangur	og	regluleg	hreyfing	getur	minnkað	eða	komið	í	veg	fyrir	

óæskileg	hegðunareinkenni	einhverfunnar. 

4.4 Downs	heilkenni	

Auka	eintak	af	litningi	21	orsakar	Downs	heilkenni	í	börnum	og	er	það	greint	strax	við	

fæðingu	eða	í	fósturskimun	(Roizen,	2013).	Líkamleg	einkenni	eru	áberandi	frá	fæðingu	en	
þau	eru	til	dæmis	húðfellingar	á	hálsi,	stutt	eyru	og	langt	bil	hjá	stóru	tá	börn,	einnig	eru	

börn	með		Downs	heilkenni	oft	með	meðfædda	hjartagalla.	Flest	börn	með	downs	
heilkenni	eru	einnig	með	þroskahömlun.	Fylgikvillar	Downs	heilkennis	eru	margir	hverjir	af	

heilsufarslegum	toga.	Mörg	sjá	og	heyra	illa,	eru	lítil	og	þyngjast	of	mikið	vegna	hægari	

efnaskipta.	Flogaveiki	og	Alzheimer	sjúkdómar	finnast	einnig	oft	hjá	einstaklingum	með	
Downs	heilkenni.	Miðað	við	jafnaldra	eru	börn	með	downs	heilkenni	líklegri	til	að	upplifa	

hegðunar-,	tilfinningalegan-	og/eða	sálrænan	vanda	(Bainbridge	og	Gleason,	2013).	

Snemmtæk	íhlutun,	þar	sem	barnið	er	í	iðju-	og	sjúkraþjálfun	frá	unga	aldri,	bætir	

stöðu	þeirra	eftir	því	sem	þau	eldast	og	eru	þau	fyrir	vikið	tilbúnari	til	að	takast	á	við	

verkefni	sem	unglingar	og	fullorðnir	einstaklingar	(Roizen,	2013).							 

4.5 Athyglisbrestur	og	ofvirkni	

Algengustu	geðerfiðleikar	barna	er	athyglisbrestur	og	ofvirkni	eða	blanda	af	báðu,	sem	þá	

kallast	Attention	Deficit	Hyperactivity	Disorder,	betur	þekkt	sem	ADHD	(Glanzman	og	Sell,	
2013).	Börn	og	ungmenni	með	athyglisbrest	og/eða	ofvirkni	eiga	í	erfiðleikum	með	

athygli,	eru	sífellt	annars	hugar,	of	virk	og	hvatvís.	Engin	örugg	leið	er	til	að	greina	ofvirkni	

eða	athyglisbrest	heldur	er	það	ferli	þar	sem	að	útilokaðar	eru	aðrar	raskanir.	
Erfiðleikarnir	þurfa	að	vera	til	staðar	á	öllum	umhverfum	barns	til	að	teljast	sem	

athyglisbrestur	eða	ofvirkni.			 

Börn	með	ADHD	eru	einnig	oft	með	innhverfar	(kvíði,	þungt	skap)	eða	úthverfar	

(mótþróaröskun,	andfélagsleg	hegðun)	raskanir	ásamt	því	að	þau	mörg	hver	glíma	við	
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námserfiðleika.	Þunglyndi,	kvíði,	svefnvandamál	og	léleg	félagsfærni	eru	dæmi	um	

algengan	vanda	sem	getur	fylgt	ADHD.	Algeng	meðhöndlun	við	ADHD	er	lyfjagöf	með	
örvandi	lyfjum	en	sumar	rannsóknir	hafa	sýnt	tengsl	á	milli	örvandi	lyfja	við	ADHD	og	

fíknefnanotkunar. 

4.6 Hegðunar-	og	geðraskanir	

Fötluð	börn	geta	fengið	sömu	geðrasaknir	og	önnur	börn,	en	þó	eru	ákveðnar	geðraskanir	

sem	fylgja	sumum	fötlunum	(Robb,	2013).	Eins	og	áður	hefur	komið	fram	hafa	börn	sem	

eru	með	þroskahömlun	og	aðrar	fatlanir	oft	tilhneigingu	til	að	fá	hegðunar	–	og	
geðraskanir.	Orsökin	getur	legið	beint	hjá	fötlun	viðkomandi	en	einnig	geta	

utanaðkomandi	þættir	eins	og	umhverfi,	fjölskyldusaga	og	sálfræðilegir	þættir	orsakað	

hegðunar-	og	geðraskanir.													  

Börn	með	hegðunar-	og	geðraskanir	eiga	oft	í	erfiðleikum	með	félagsleg	samskipti	og	

lærdóm	og	er	því	mikilvægt	að	greina	þau	sem	fyrst	(Robb,	2013).	Þannig	er	hægt	að	grípa	

inn	í	eftir	þörfum	hvers	og	eins,	ýmist	með	lyfjagjöf,	meðferð	með	sálfræðing,	
atferlisþjálfun	og	stuðning	í	skóla.	Í	lyfjagjöf	eru	oft	gefin	þunglyndislyf,	en	þau	geta	valdið	

þyngdaraukningu.		

4.7 Samantekt	

Hreyfingarleysi	er	mun	meiri	hjá	börnum	með	sérþarfir	og	þurfa	þau	oft	aðstoð	og	

stuðning	við	iðkun	íþrótta.	Ofþyngd	finnst	hjá	alltof	mörg	börnum	með	þroskahömlun	og	
fylgja	því	oft	fleiri	heilsufarsvandamál.	Sálrænir	og	félagslegir	erfiðleikar	eru	líklegri	til	að	
vera	til	staðar	og	börn	jafnvel	á	lyfjum	sem	valda	þyngdaraukningu	eða	erfiðleika	með	

hreyfingu.	Hreyfing	eins	og	við	greindum	frá	í	seinasta	kafla	getur	haft	áhrif	á	þessa	þætti	

og	ef	börn	eru	í	áhættuhóp	þá	er	enn	mikilvægara	að	nýta	allar	þær	forvarnir	sem	eru	til	

staðar. 

Til	þess	að	veita	krökkum	fullan	stuðning	þarf	hann	að	vera	þverfaglegur,	það	er	að	

segja;	ná	til	skóla,	heimilis,	tómstunda,	félagslífs	og	hreyfingar.	Við	þurfum	að	horfa	til	

allra	þátta	til	að	tryggja	að	allir	eigi	möguleika	á	að	lifa	innihaldsríku	lífi.		 
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5 Rannsókn	

Í	þessum	kafla	munum	við	fjalla	um	rannsóknina	sjálfa,	hvernig	við	unnum	hana,	ásamt	

því	að	fara	yfir	hvaða	rannsóknaraðferð	við	studdumst	við.	Einnig	verður	gert	grein	fyrir	

markmiði	rannsóknarinnar,	þátttakendum	hennar,	gagnasöfnun	og	greiningu.	Kaflinn	

endar	á	umfjöllun	um	þau	siðferðislegu	álitamál	sem	þarf	að	muna	eftir	við	framkvæmd	
rannsóknar.			

5.1 Aðferðafræði	

Rannsóknin	okkar	byggir	á	eigindlegri	aðferðafræði	en	sú	rannsóknaraðferð	byggist	meðal	

annars	á	upplýsingaöflun	í	formi	viðtala	(Neuman,	2011).	Við	völdum	þessa	aðferð	þar	

sem	að	við	vildum	að	reynsla	og	skoðanir	viðmælenda	myndu	fá	að	njóta	sín.	Það	er	oft	

notast	við	eigindlegar	rannsóknaraðferðir	þegar	skoða	á	upplifun,	tilfinningar,	hugmyndir	
reynslu	eða	markmið	sem	getur	verið	erfitt	rannsaka	á	annan	hátt	(Sigurlína	Davíðsdóttir,	
2013).	Það	eru	nokkrar	aðferðir	sem	teljast	til	eigindlegra	aðferðafræða	en	má	þar	helst	

nefna	þátttökuathuganir,	rýnihópaviðtöl	og	einstaklingsviðtöl	(Esterberg,	2002).	

Einstaklingsviðtöl	geta	verið	á	þrjá	vegu:	stöðluð,	hálfstöðluð	og	óstöðluð.	Af	þessum	

þrem	tegundum	viðtala	að	þá	eru	stöðluð	viðtöl	formlegust.	Þau	eru	ákveðin	fyrir	fram,	
eru	með	fyrirframgerðum	spurningum	og	eru	viðtölin	leidd	af	rannsakandanum	sjálfum.	
Hálfstöðluð	viðtöl	eru	sveigjanlegri	og	eru	oft	notuð	til	að	kanna	ákveðin	efni	á	opinn	hátt.	

Þrátt	fyrir	að	rannsakandi	sé	með	ákveðinn	viðtalsramma	að	þá	hlustar	hann	af	athygli	og	

fylgir	viðmælandanum	eftir	með	því	að	spyrja	út	í	hlutina.	Líkt	og	nafnið	gefur	til	kynna	að	

þá	eru	óstöðluð	viðtöl	minnst	formleg.	Þessi	viðtöl	eiga	sér	oft	stað	í	vettvangsathugunum	

án	þess	að	undirbúningur	hafi	átt	sér	stað.	Þessi	viðtöl	eru	líkari	almennum	umræðum	

heldur	en	viðtali.		

Þegar	gerðar	eru	eigindlegar	rannsóknir	þarf	að	hafa	í	huga	að	við,	rannsakendurnir,	
erum	rannsóknartækið	(Schutt,	2012).	Okkar	reynsla,	skoðanir	og	bakgrunnur	getur	haft	

áhrif	á	það	hvaða	efni	verður	fyrir	valinu,	með	hvaða	sjónarhorni	er	litið	á	það	og	hvaða	

atriði	verða	svo	tekin	fyrir	í	rannsókninni.		

5.2 Gagnasöfnun	og	greining	

Fyrir	okkar	rannsóknarefni	töldum	við	best	að	notast	við	hálfstöðluð	opin	viðtöl.	Þannig	

myndum	við	fá	meiri	dýpt	í	viðtölin	og	gætum	leyft	viðmælendum	okkar	að	ráða	förinni	
og	veita	þannig	sjálfkrafa	upplýsingar.	Einnig	geta	viðtölin	komið	inn	á	persónuleg	mál	og	



29	

því	fannst	okkur	skipta	miklu	máli	að	viðtölin	væru	líkari	samræðum	heldur	en	formlegu	

viðtali.		

Við	byrjuðum	á	því	að	hafa	sambönd	við	íþróttafélög	í	von	um	að	komast	þannig	í	

samband	við	þjálfara	sem	væru	tilbúnir	til	að	ræða	við	okkur.	Við	töldum	að	hægt	væri	að	

fá	sem	bestu	sýn	á	rannsóknarefnið	með	því	að	hafa	samband	við	bæði	almennt	og	

sérhæft	íþróttafélag.	Bæði	íþróttafélög	tóku	vel	í	þetta	og	komu	okkur	í	samband	við	
þjálfara.	Við	höfðum	bundið	okkur	vonir	um	að	þjálfarar	gætu	komið	okkur	í	samband	við	

foreldra	sem	væru	tilbúnir	að	ræða	við	okkur.	Það	gekk	upp	að	vissu	leyti,	en	þar	sem	ekki	

komu	nógu	margir	viðmælendur	úr	því	þá	höfðum	við	samband	við	annað	íþróttafélag	og	
fengum	þannig	þá	viðmælendur	sem	að	upp	á	vantaði.	

Við	greindum	gögnin	með	því	að	skrifa	upp	þau	viðtöl	sem	við	höfðum	tekið	og	

þemagreindum	þau.	Niðurstöðurnar	er	að	finna	í	kafla	sex	hér	fyrir	neðan.		
 

5.3 Þátttakendur		

Við	val	á	viðmælendum	okkar	notuðumst	við	hentugleikaúrtak	en	þannig	getum	við	notað	

niðurstöður	okkar	og	yfirfært	á	svipuð	viðföng	(Schutt,	2012).	Við	töluðum	við	tvo	
þjálfara,	frá	bæði	almennu	og	sérhæfðu	íþróttafélagi,	og	svo	fjóra	foreldra.	Til	þess	að	

gæta	nafnleyndar	ákváðum	við	að	gefa	öllum	viðmælendum	okkar	dulnefni.		

Eins	og	áður	hefur	komið	fram,	þá	tókum	við	viðtöl	við	tvo	þjálfara.	Aðra	þeirra	köllum	

við	Sunnu,	hún	er	með	tvær	gráður	er	nýtast	henni	í	starfi	með	fötluðum	börnum.	Hún	
starfar	hjá	íþróttafélagi	fyrir	fatlað	fólk	í	Reykjavík	og	hefur	þar	verið	með	danstíma.	Einnig	

ræddum	við,	við	Fanný	sem	er	að	vinna	að	stúdentsgráðu	sinni	við	framhaldsskóla	í	
Reykjavík.	Hún	starfar	hjá	almennu	íþróttafélagi	í	Reykjavík	og	þjálfar	þar	frjálsar	íþróttir.		

Einnig	ræddum	við	fjóra	foreldra	sem	öll	eiga	það	sameiginlegt	að	eiga	börn	með	

sérþarfir	sem	að	stunda	íþróttir	hjá	bæði	almennum	og	sérhæfðum	íþróttafélögum.	Fyrst	

ræddum	við,	við	Önnu	en	hún	er	móðir	tvíbura	drengja	í	5.	bekk.	Þeir	eru	báðir	með	ADHD	

og	hafa	verið	að	æfa	hjá	frjálsar	hjá	Fanný.	Næst	ræddum	við,	við	Herdísi	sem	er	móðir	13	

ára	gamals	drengs	sem	er	með	dæmigerða	einhverfu,	dyspraxiu	og	þroskaröskun.	Hann	

hefur	verið	að	æfa	sund	síðastliðin	tvö	ár	hjá	íþróttafélagi	fyrir	fatlað	fólk	í	Reykjavík,	en	

hefur	þó	verið	í	pásu	síðan	um	áramótin	vegna	þjálfaraskipta.	Herdís	vonar	hins	vegar	að	

hann	muni	byrja	aftur	í	haust.	Þriðji	viðmælandinn	okkar	var	Ólafía	en	hún	er	móðir	12	ára	

drengs	sem	er	með	cerebral	palsy.	Hann	æfir	sund	hjá	íþróttafélagi	fyrir	fatlað	fólk	í	

Reykjavík	og	æfir	líka	tae	kwon	do	hjá	almennu	íþróttafélagi	í	Reykjavík. Að	lokum	

töluðum	við,	við	Gerði	en	hún	er	móðir	10	ára	gamals	drengs	með	ADHD.	Hann	hefur	

síðastliðin	ár	æft	handbolta	með	almennu	íþróttafélagi	á	höfuðborgarsvæðinu.		
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Til	að	auðvelda	lesningu	á	niðurstöðum	höfum	við	sett	viðmælendur	okkar	í	töflu	þar	

sem	kemur	fram	hvort	um	foreldri	eða	þjálfara	sé	að	ræða,	greiningu	barns	og	hvort	æft	
sé	hjá	sérhæfðu	eða	almennu	íþrótafélagi.	

	

Tafla	1.1	Viðmælendur	rannsóknar	

Sunna	 Þjálfari	 	 Sérhæft	íþróttafélag	

Fanný	 Þjálfari	 	 Almennt	íþróttafélag	

Anna	 Móðir	 ADHD	 Almennt	íþróttafélag	

Herdís	 Móðir	 Einhverfa,	dyspraxia	og	
þroskaröskun	

Sérhæft	íþróttafélag	

Ólafía	 Móðir	 Cerebral	Palsy	 Almennt	og	sérhæft	
íþróttafélag	

Gerður	 Móðir	 ADHD	 Almennt	íþróttafélag	

	

5.4 Siðferðileg	álitamál	

Öll	viðtölin	voru	tekin	upp	til	frekari	úrvinnslu	en	bæði	í	tölvupóstum	og	viðtölum	tókum	
við	fram	við	viðmælendur	okkar	að	öll	gögn	séu	trúnaðarmál	og	uptökunum	yrði	eytt	að	

úrvinnslu	lokinni.	Einnig	tókum	við	fram	að	fyllstu	nafnleyndar	yrði	gætt	og	að	nöfnum	

yrði	breytt	í	niðurstöðum.	Við	sem	rannsakendur	berum	ábyrgð	gagnvart	framtíðar	
starfstétt	okkar	sem	og	þátttakendum	rannsóknarinnar	(Schutt,	2012).	Við	vildum	gæta	

þess	að	upplýsa	þátttákendur	okkar	um	hvert	markmið	rannsóknarinnar	væri	ásamt	því	að	

valda	ekki	skaða	með	því	ýta	undir	fordóma	í	niðurstöðum	okkar	eða	orðræðu. 
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6 Niðurstöður	

Hér	verða	dregnar	fram	helstu	niðurstöður	rannsóknar	okkar.	Niðurstöðurnar	byggja	á	

þeim	sex	viðtölum	sem	við	tókum,	fjögur	við	foreldra	og	tvö	við	þjálfara.	Við	greiningu	

gagna	komu	í	ljós	fjögur	meginþemu:	sjálfstraust,	félagsfærni,	framfarir	og	svo	mikilvægi	

góðs	þjálfara	og	stuðnings.	Einnig	erum	við	með	eitt	auka	þema	sem	tekur	saman	aðra	
hluti	sem	okkur	fannst	vert	að	minnast	á.		

6.1 Sjálfstraust	

Það	þema	sem	að	mest	stendur	upp	úr	í	gegnum	okkar	rannsókn	var	sjálfstraust	og	

hvernig	börn	öðlast	það	í	gegnum	skipulagða	hreyfingu.	Eins	og	viðmælandi	okkar,	Sunna,	

orðaði	svo	vel	þegar	spurð	út	í	mikilvægi	hreyfingar	fyrir	börn:	,,fyrir	þau	sjálf,	meiri	orku,	
meiri	líkamsmeðvitund,	meira	öryggi	og	sjálfstraust”.		

Þjálfaranir	sem	við	tókum	viðtöl	við	ræddu	hvernig	sjálfstraust	barnanna	jókst	með	

hverjum	tíma.	Þau	upplifa	framfarir	sínar	sem	og	að	öðlast	einhverja	getu	sem	búið	er	að	
stefna	að	í	einhvern	tíma.	Það	gerir	það	að	verkum	að	börnin	fara	að	skoða	íþróttina	og	
æfingarnar	í	öðru	ljósi.	Þannig	öðlast	börnin	aukið	öryggi	í	æfingum	og	upplifa	að	þau	geti,	

og	vilja,	læra	nýja	hluti,	og	eru	tilbúin	í	það.	Þjálfarnir	töluðum	um	að	eftir	því	sem	að	
börnin	urðu	sjálfsöruggari	á	æfingum,	búin	að	læra	reglur	og	hvers	var	ætlast	til	af	þeim,	

fóru	þau	að	hugsa	meira	um	að	vanda	sig,	ná	lengra	og	gera	betur.	

Mæðurnar	sem	við	ræddum	við	nefndu	allar	að	stór	ávinningur	hreyfingar	væri	aukið	

sjálfstraust	og	sjálfsálit.	Að	læra	reglur,	ná	framförum,	ná	sömu	eða	svipaðri	getu	og	aðrir,	
setja	sér	markmið	og	ná	þeim,	stuðlar	að	auknu	sjálfstrausti	og	sjálfsáliti	barnanna	

samkvæmt	viðmælendum	okkar.		

	Þegar	spurð	um	ávinninga	íþróttaiðkunar	talaði	Gerður	um	hvernig	sonur	hennar,	
með	hennar	aðstoð,	þurfti	að	hafa	fyrir	því	að	læra	reglurnar	og	hvaða	áhrif	það	hafði	á	

sjálfstraust	hans:		

Mér	fannst	sko,	sjálfstraustið	hans,	mér	fannst	það	aukast.	Af	því	að,	eins	og	

fyrsta	árið	þá	skyldi	hann	ekki	leikreglurnar	og	svona,	og,	þannig	við	fórum	á	
fullt	í	það	að	skoða	það.	[....]	hann	þarf	meiri,	þarft	að	brjóta	niður	hvernig	

reglurnar	eru	og	svona.	Þannig	ég	held	að	það	hafi	hjálpað	til.	Sem	betur	fer.	

Og	hérna,	þannig	að	loksins	þegar	að	hann	fór	að	skilja	reglurnar,	eftir	
einhvern	tíma	þá,	þá	fannst	honum	gaman	að	mæta	á	æfingar.			 	
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Með	því	að	læra	þær	reglur	sem	að	fylgja	hverri	íþrótt	virðist	það	gefa	börnunum	

ákveðna	ró	og	sannfæringu	um	að	þau	geti	tekið	þátt	í	viðkomandi	íþrótt	og	njóta	sín	
jafnvel	enn	betur	á	hverri	æfingu.	

Að	ná	framförum	og	sömu	eða	svipaðri	getu	og	önnur	börn	voru	einnig	ávinningar	

sem	komu	fram	í	flestum	viðtölum	okkar.	Að	barnið	geti	séð	framfarir	sínar	eða	nær	

svipaðri	getu	og	önnur	börn	ýtir	undir	áhuga	á	frekari	íþróttaiðkun	og	eflir	sjálfstraust	og	
sjálfsálit.			

Herdís	sagði	eftirfarandi	í	sínu	viðtali	um	ávinninga	hreyfingar:		

En	það	bara	jókst	svo	rosalega	sjálfstraustið	hjá	honum	þegar	hann	fattaði	að	
hann	gæti	bara	synt,	bringusund,	að	hann	gæti	bara	náð	hreyfingunum	og	

bara	svona	gert	eins	og	hinir.	Eins	og	hann	var	búinn	að	reyna	í	skólasundi	en	

hann	bara	skyldi	þetta	ekki	af	því	að	hann	skyldi	ekki	hreyfingarnar,	af	því	að	

það	var	ekki	hægt	að	benda	honum	á	það	líkamlega.		

Ánægjan	við	að	öðlast	færni	sem	lengi	hefur	verið	unnið	að	virðist	ýta	undir	
sjálfstraust	barna.	Þetta	sjálfstraust	verður	til	þess	að	barnið	vill	halda	áfram	og	setur	sér	

markmið	og	stefnir	að	einhverju.	Að	setja	sér	markmið	og	ná	þeim	vekur	ekki	einungis	
vellíðan	heldur	ýtir	það	undir	sjálftraust	og	sjálfsálit	og	hvetur	börn	til	þess	að	vilja	ná	
góðum	árangri	og	ná	lengra.		

Anna	talaði	um	að	eftir	að	sonur	hennar	hefði	lært	reglur	frjálsra	íþrótta	og	hvers	var	
ætlast	til	af	honum	hafði	hann	meiri	metnað	og	fór	að	setja	sér	markmið,	hafði	áhuga	og	

vilja	til	að	bæta	sig.	Taldi	hún	þetta	skila	sér	sem	lærdómi	í	framtíðinni.	Að	læra	og	skilja	
að	til	að	ná	árangri	þarf	að	hafa	fyrir	hlutunum.	Einnig	taldi	hún	þetta	gott	að	því	leyti	að	

hafa	eitthvað	að	stefna	að.	Einnig	finnst	Ólafíu	markmiðssetning	vera	mikilvæg	fyrir	son	

sinn	og	telur	það	vera	stóran	ávinning	íþróttaiðkunar:	

[…]hann	er	náttúrulega	núna	að	leita	sér	svoldið	að	markmiðum	sko,	þú	veist,	

hann	langar	að	komast	út	á	einhver	mót	og	eitthvað	svoleiðis	sko.	Þannig	að	
hann	ætlar	að	reyna	að	stefna	að	því	að	fara	á	einhver	mót,	þú	veist	í	sundinu	

og	þú	veist,	finnst	það	voða	skemmtilegt	og	náttúrulega	það	hefur	verið	

umfjöllun	um,	þú	veist,	sund	hjá,	þú	veist,	þegar	að	fatlaðir	eru	að	keppa	og	
finnst	það	skemmtilegt.	En	hann	er	að	fara	að	keppa	á	sínu	fyrsta	móti	bara	á	

laugardaginn,	svona	þannig.	Af	því	að	hann	er	búinn	að	vera	að	æfa	núna	í	

allan	vetur	og	hann	hlakkar	alveg	mjög	til	þess	sko.		
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Það	kemur	skýrt	fram	í	viðtölum	okkar	að	viðmælendur	telja	mikinn	lærdóm	fara	fram	

við	skipulagða	hreyfingu,	fyrir	utan	það	að	læra	íþróttina.	Reglur,	markmiðasetning	og	
framfarir	barna	stuðla	að	þessum	lærdómi	sem	síðan	ýtir	undir	sjálfstraust	þeirra.	

Skipulögð	hreyfing	hafði	aukið	sjálfstraust	barna	allra	viðmælenda	okkur	og	var	sá	

ávinningur	sem	þær	töluðu	hvað	mest	um,	beint	eða	óbeint.	Það	er	greinilegt	að	þær	

meta	það	mikið	hvað	hreyfingin	gerir	fyrir	börnin	sín	og	finna	hvað	aukið	sjálfstraust	gerir	
og	getur	gert	mikið	fyrir	lífsgæði	barna	sinni.			

6.2 Félagsfærni	

Aukin	félagsfærni	er	áberandi	þema	í	niðurstöðum	okkar.	Oft	ná	börn	ekki	að	fóta	sig	

félagslega	í	skólum	eða	í	öðrum	aðstæðum	en	Fanný	orðaði	þetta	á	mjög	góðan	hátt:	

,,Það	náttúrulega	líka	skiptir	svo	miklu	máli	að	hafa	annan	vettvang	til	þess	að,	að	prófa	
sig	áfram	félagslega	en	bara	í	skólanum”.	

Flestir	viðmælendur	okkar	sögðu	frá	aukinni	félagsfærni	eftir	að	íþróttaiðkun	hófst,	en	

ein	móðir	nefndi	þó	að	hún	tengdi	það	ekki	endilega	við	íþróttaiðkun.	En	börnin	hennar	
eru	búin	að	stunda	íþróttir	frá	fyrsta	bekk,	svo	áhrif	íþróttaiðkunar	á	félagsfærni	
hugsanlega	ekki	jafn	áberandi.	Félagsfærnin	kom	fram	í	mismunandi	myndum,	sumir	

viðmælendur	okkar	töluðu	um	að	börnin	þeirra	væru	félagslega	einangruð	og	leita	frekar	í	
tölvur	og	sjónvörp	heldur	en	félagsskap	jafnaldra.	Þess	vegna	telja	þau	mikilvægt	að	hafa	

skipulagða	hreyfingu	í	rútínu	daglegs	lífs.		

Viðmælendur	okkar	voru	meðvitaðir	um	að	börn	þeirra	væru	félagslega	einangruð	og	

oft	einræn.	Þótt	viljinn	væri	til	staðar	til	samskipta	þá	voru	hlutir	eins	og	aðstæður,	
hávaði,	áreiti	og	önnur	börn	sem	oft	angra	þau.	Vegna	þessa	eiga	þau	til	að	einangra	sig	

og	sækja	minna	í	félagsskap	annarra.	

Sunna	sagði	þetta	um	mikilvægi	íþrótta	í	tenglsum	við	félagsfærni:	,,Þetta	er	svo	mikið	
félagslegt	líka.	Að	vera	að	æfa	með	öðrum,	tengjast	öðrum	krökkum,	gott	samskipti,	alveg	

eins	og	í	mínum	tímum	eru	foreldrarnir	með,	sem	líka	bætir	samskiptin	kannski	milli	

þeirra”.	Þeir	foreldrar	sem	rætt	var	við	fóru	ýtarlegar	í	félagsfærni	og	hvernig	má	sjá	
aukningu	hennar	í	lífi	barna	sinna.	Herdís	sagði	eftirfarandi	um	son	sinn	og	hvernig	

íþróttaiðkun	hefur	hjálpað	honum	með	félagsleg	tengsl:			

Það	er	rosa	oft	erfitt	að	finna	eitthvað	fyrir	hann,	hann	er	rosa	einrænn	og	

svona.	En	hefur	samt	rosa	mikla	þörf	fyrir	félagsleg	samskipti,	en	forðast	þau	
samt.	Þetta	er	svo	hárfínt	jafnvægi	þarna.	Þetta	er	bara	svona	ótrúlega	notaleg	

tilfinning,	þú	veist,	að	fylgjast	með	honum	bara	svona,	bara	blómstra	þarna	og	

líða	vel	og	vera	ánægður	með	sjálfan	sig.		



34	

Í	skipulagðri	hreyfingu	eru	börn	viðmælenda	okkar	að	fá	fleiri	tækifæri	til	samskipta	

og	á	öðrum	forsendum	en	í	skólanum.	Ef	það	væri	ekki	fyrir	skipulagða	hreyfingu	þá	
myndu	félagsleg	samskipti	minnka	til	muna	hjá	börnum	viðmælenda	okkar	en	þau	kjósa	

frekar	kyrrsetuafþreyingu	ef	valið	er	alfarið	hjá	þeim.	Viðmælendur	okkar	höfðu	allir	

áhyggjur	af	því	hversu	miklum	tíma	börnin	sín	eyddu	og/eða	vildu	eyða	í	tölvur	og	
sjónvarpsgláp.	Með	því	að	hafa	skipulagða	hreyfingu	í	daglegri	rútínu	vonast	foreldrar	til	

þess	að	koma	í	veg	fyrir	langa	kyrrsetu	barna	sinna.		

Ólafía	hafði	þetta	að	segja	um	ávinning	skipulagðrar	hreyfingar:		

Hann	er	náttúrulega	svolítið	félagslega	einangraður	og	það,	þú	veist	þetta	rífur	
það,	þú	veist,	það	er	svona,	bara	félagslegu	hliðina.	Mér	finnst	það	skipta	

rosalegu	máli,	að	hafa	eitthvað	fyrir	stafni.	Út	af	því	að	það	gengur	náttúrulega	

ekki	að	koma	heim	klukkan	tvö	og,	og,	út	af	því	að	hann	er	ekkert,	er	svolítið	
félagslega	einangraður	sko,	að	það	er	allt	annað	að	koma	heim	klukkan	tvö	
þegar	hann	á	að	fara	í	sund	klukkan	fjögur	eða	á	að	gera	eitthvað,	klukkan	

eitthvað.	Þannig	að	mér	finnst	það,	það	er	fyrst	og	fremst	félagslega	hliðin	[...]	

hann	situr	rosa	mikið	bara	og	les,	eða	horfir	á	sjónvarp	eða	fer	í	tölvu.	[...]	
Þannig	að	hann,	mér	finnst	þetta	bara	lífsnauðsynlegt	fyrir	hann	að	stunda	

íþróttir.	

Allir	viðmælendur	okkar	höfðu	áhyggjur	af	kyrrsetu	barna	sinna	og	meðvituð	um	
ókosti	hreyfingarleysis	og	kyrrsetu.	Virðist	þetta	vera	einn	helsti	hvati	foreldranna	fyrir	því	

að	vilja	hafa	börn	sín	í	skipulagðri	hreyfingu	utan	skóla.	

Það	kom	ljós	að	foreldrar	voru	ekki	þeir	einu	sem	tóku	eftir	aukinni	félagsfærni	í	

kjölfar	íþróttaiðkunar,	heldur	vakti	það	einnig	athygli	skólastarfsmanna.	Börnin	voru	farin	
að	yfirfæra	félagsfærnina	yfir	á	aðrar	aðstæður,	þar	sem	þau	sýndu	áður	lélega	

félagsfærni,	eins	og	til	dæmis	í	skólanum.		

Herdís	talaði	um	þessa	yfirfærslu	á	eftirfarandi	máta:	

En,	jú,	reyndar,	jú	jú,	[starfsmenn	skóla]	töluðu	alveg	um	það.	[…]	þau	töluðu	

reyndar	um	það,	hann	fór	að	vilja,	fór	að	sækjast	meira	eftir	félagsskap.	Hjá	

öðrum	börnum.	Svona	í	einhvern	tíma,	svo	er	það	bara	svona,	svoldið	svona	
komið	í	bylgjum.		

Það	kom	skýrt	fram	í	öllum	viðtölum	okkar	að	viðmælendur	telja	að	börn	fá	tækifæri	

til	að	æfa	og	bæta	félagsfærni	í	skipulagðri	hreyfingu.	Þau	telja	að	með	skipulagðri	

hreyfingu	megi	vinna	gegn	félagslegri	einangrun	og	slæmum	afleiðingum	kyrrsetu.	



35	

6.3 Framfarir	

Í	öllum	viðtölum	okkar	við	foreldra	kom	fram	að	íþróttaiðkun	sé	að	skila	ákveðnum	

framförum	sem	skila	sér	bæði	í	íþróttum	og	daglegu	lífi.	Þessar	framfarir	birtast	í	

félagsfærni,	líkamlegri	getu	og	almennri	vellíðan.	Framfarir	í	félagsfærni	voru	það	

áberandi	í	viðtölum	okkar	að	þær	voru	greindar	í	sér	þema	sem	er	hér	að	ofan.	Í	
eftirfarandi	kafla	munum	við	fara	yfir	það	hvernig	framfarir	í	líkamlegri	getu	og	almennri	

vellíðan	birtust	í	viðtölum	okkar.		

Báðir	þeir	þjálfarar	sem	við	ræddum	við	töluðu	um	það	hversu	frábært	það	væri	að	
fylgjast	með	framförum	þeirra	barna	sem	þær	þjálfa.	Sunna	sagði	frá	hversu	gaman	það	sé	

að	sjá	hvernig	þau	verða	öruggari	í	hvert	sinn	sem	þau	ná	lengra.	Hún	tók	dæmi	um	börn	

sem	í	fyrstu	voru	lofthrædd,	þorðu	varla	upp	í	rimlana	en	eru	í	dag	farin	að	klifra	smá.	Hún	
lýsti	þessum	framförum	með	þessum	orðum:	,,Þú	veist,	þannig	að	það	er	svo	fallegt	að	

horfa	svona,	líka,	þegar	við	erum	farin	að	sjá	þróun”.		

Það	eru	ekki	einungis	börnin	sem	að	græða	af	því	að	sjá	aukna	framför,	heldur	gefur	

það	þjálfurum	oft	aukið	sjálfstraust.	Fanný	nefndi	að	sér	þætti	gaman	að	sjá	framfarir	
barnanna	og	gefur	það	henni	mikið	í	starfi:		

En	þetta	er	mjög	skemmtilegt	og	alltaf	rosa	gaman	að	sjá	framför	og	þegar	
maður	tekur	sig	á	,,okey	ég	ætla	að	vinna	í	þessu	atriði	með	þeim”	og	maður	

sér	að	þau	bara	geta	það	ekki	til	að	byrja	með	og	svo	sér	maður	að	þetta	

kemur	hægt	og	hægt.	

Framfarir	barnanna	eru	því	einnig	hvatning	fyrir	þjálfara,	hvetur	þá	til	þess	að	halda	
áfram	og	sjá	að	þeirra	þjálfunaraðferðir	virka.		

Það	sýndi	sig	í	viðtölum	okkar	að	foreldrar	leggja	mikið	upp	úr	íþróttaiðkun	til	þess	að	

viðhalda	og	auka	við	líkamlega	og	andlega	getu	barna	sinna.	Þau	óttast	að	aukin	kyrrseta	
myndi	hafa	neikvæð	áhrif	á	líf	barna	sinna.	

Ólafía	hefur	áhyggjur	að	með	of	mikilli	kyrrsetu	og	hreyfingarleysi	muni	sonur	sinn	

missa	þá	líkamlega	getu	sem	hann	hefur	öðlast:	

[...]	og	svo	í	öðru	lagi	að,	þarna,	bara,	bara	upp	á	hans	líkamlegu	getu,	þú	veist,	

að	þjálfa	það.	Það	náttúrulega	þjálfast	sig	ekkert	heima	[...]	Þú	veist,	hann	er	

ekkert	að	fara	út	að	leika	eða,	þú	veist,	út	að	hjóla	-	hann	getur	það	ekki	og	

hann	fer	ekki	út	að	labba	nema	hann	sé	neyddur	til	þess.		
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Eins	og	áður	hefur	komið	fram	hafa	viðmælendur	okkar	áhyggjur	af	aukinni	kyrrsetu	

barna	sinna	og	hver	áhrif	hennar	eru.	Foreldrarnir	tóku	eftir	að	þessi	áhrif	eru	bæði	
líkams-	og	félagsleg.	Þau	voru	meðvituð	um	að	með	langri	kyrrsetu	sé	aukin	hætta	á	að	

börn	einangrist	og	eiga	möguleika	að	fá	líkamlega	kvilla,	sem	og	vita	af	möguleikanum	að	

börn	geti	misst	getu	með	of	langri	kyrrsetu	og	hreyfingarleysi.			

	

Að	ná	ákveðnum	framförum	í	íþróttum	er	gott,	en	þegar	börnin	ná	að	yfirfæra	og	nýta	

sér	þá	getu	í	öðrum	aðstæðum	er	það	enn	betra.	Í	einu	viðtali	okkar	við	foreldra	var	mikið	

talað	um	hvernig	framfarir	höfðu	yfirfærst	á	aðrar	aðstæður	og	að	barnið	hafi	í	kjölfarið	
aukna	getu.		

Herdís	sagði	í	sínu	viðtalið	að	með	aukinni	framför	og	samhæfingu	hafi	sonur	hennar	

öðlast	hæfni	sem	reynt	hafi	verið	að	kenna	honum,	en	án	árangurs:	

Sko,	samhæfingin,	hvað	hún	var	fljót	að	koma	og	hvað	hann	náði	að	yfirfæra	
það	yfir	á	annað.	Einmitt	eins	og	bara,	við	vorum	búin	að	ströggla	við	að	kenna	

honum	að	róla	rosa	lengi	og	hann	sat	bara	og	sveiflaði	fótunum	og	hallaði	sér	

einhvern	veginn	svona	en	hann	náði	ekki	bara	þessu	hvernig,	[...]við	vorum	
bara	eitthvað	svona	hætt,	við	bara,	þetta	bara	kemur	einhvern	tímann	og	svo	

bara	sat	hann	allt	í	einu	og	rólaði.		

Ólafía	kemur	einnig	inn	á	aukna	líkamlega	getu	í	kjölfar	íþróttaiðkunar:	,,Þannig	hann	
hefur	bara,	jafnvægið	hans	hefur	aukist	mjög	mikið	sko.	Útaf,	sko,	þarna,	hvað	hann	er,	í	

þjálfuninni“.	Hún	sagði	ekki	frá	því	í	viðtalinu	hvort	þessi	geta	hefði	yfirfærst	yfir	á	aðrar	
aðstæður.	Við	gefum	okkur	hins	vegar	það	að	aukið	jafnvægi	bætir	lífsgæði	hans	til	muna.	

Það	sýnir	að	íþróttir	séu	ekki	einungis	að	hafa	áhrif	á	aukna	líkamlega	getu	heldur	einnig	

betri	félagsfærni	á	vissum	vettvangi.	Íþróttaiðkun	hefur	jákvæð	áhrif	á	börnin	í	daglegu	lífi	
og	eykur	almenna	vellíðan.		

Það	er	oft	einblínt	meira	á	líkamlega	getu	og	afrek	í	kjölfar	íþróttaiðkunar	en	það	má	

ekki	gleyma	mikilvægi	andlegrar	líðan.	Viðmælendur	okkar	töluðu	margir	um	hvernig	

íþróttaiðkun	hefur	jákvæð	áhrif	á	vellíðan	barna	sinna.		

Gerður	sagði	eftirfarandi	í	sínu	viðtali	um	ávinninga	íþróttaiðkunar:	

Já,	mér	fannst	hann	koma	rólegri	heim,	hann	er	rosalega	ör	[…]	þegar	hann	

kemur	heim	af	æfingum	og	fær	að,	og,	þú	veist,	hefur	gengið	vel.	Hann	hefur	

skorað	mark	og	svona.	Þá	er	hann	alveg,	bara,	í	skýjunum	sko.	Algjörlega.		
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Þær	Herdís	og	Ólafía	komu	einnig	inn	á	andlega	líðan	í	kjölfar	íþróttaiðkunar	og	góð	

áhrif	hennar.	Herdís	sagði:	,,Af	því	þetta	er	á	föstudögum,	það	eru	svona	sum	
föstudagskvöld	bara	svona	ótrúlega	ljúf	og	notalega	ef	að	hann	er	í	góðu	formi	og	búinn	

að	fara	á	æfingu	og	svona.”	Herdísi	fannst	að	íþróttaiðkun	stuðli	að	rólegri	líðan	sonar	síns	

sem	að	varð	til	þess	að	kvöldin	eftir	æfingar	urðu	notalegri	og	góð	fyrir	alla	fjölskylduna.		

Ólafía	sagði	eftirfarandi	um	líðan	sonar	síns	í	fríum,	þegar	engin	skipulögð	hreyfing	er:		

[Hreyfing]	hefur	rosa	góð	áhrif	á	hann	sko,	það	er	bara,	þú	veist,	eins	og	þegar	

það	eru	jólafrí	og	páskafrí	og	þú	veist,	hann	er	ekki	að	gera	neitt.	Þá	vantar	

alltaf	eitthvað	og	sérstaklega	á	jólunum	þegar	hann	hefur	varla	tækifæri	til	
þess	að	fara	út	að	labba	því	það	er	svo	mikil	hálka,	snjór	og	vont	veður	og	

svona.	Það	hefur	rosa	mikið	að	segja	fyrir	hann	að	geta	komist	í,	í	hérna,	

íþróttahús	eða	þú	veist,	sund	og	mér	finnst	það	skipta	máli	sko.			

Þessi	kafli	sýnir	niðurstöður	okkar	í	tengslum	við	framfarir	sem	fylgja	íþróttaiðkun	
barna	með	sérþarfir.	Þessar	framfarir	birtast	í	mörgum	myndum,	bæði	líkamlegum	og	

andlegum.	Þar	má	nefna	félagsfærni,	aukin	líkamleg	geta	og	almenn	vellíðan.	Þessar	ýmsu	

myndir	af	framförum	komu	fram	í	öllum	okkar	viðtölum.	Þar	segja	foreldrar	að	
íþróttaiðkun	barna	sinna	sé	að	skila	framförum	og	að	hún	kom	ekki	einungis	fram	í	

íþróttum	heldur	hafi	hún	einnig	yfirfærst	á	daglegt	líf	og	framfarir	hafa	átt	sér	stað	þar	
líka.	Þjálfarar	nefna	einnig	að	framfarir	hafa	áhrif	á	þeirra	eigin	líðan	og	vilja	til	að	halda	
áfram.	

6.4 Mikilvægi	þjálfara	og	stuðnings	

Þjálfari	sem	er	opinn	fyrir	fjölbreytileikanum	og	mismunandi	þörfum	hvers	og	eins	skiptir	

miklu	máli	fyrir	börn	með	sérþarfir.	Þjálfari	þarf	að	vera	tilbúinn	til	að	ná	til	barna	með	

ólíkar	þarfir,	veita	einstaklingsmiðaða	þjónustu	og	sýna	þeim	virðingu.	Mæðurnar	nefndu	
flest	allar	að	þjálfarar	geta	skipt	sköpum	fyrir	íþróttaiðkun	barnsins	síns.	Þær	höfðu	þá	

flestar	upplifað	að	það	væri	þörf	fyrir	aðstoðarmanneskju	og	þjálfarar	væru	oft	undir	

miklu	álagi.		

Anna	sagði	frá	því	þegar	að	þjálfari	óskaði	eftir	því	að	hún	yrði	til	stuðnings	á	æfingum	

vegna	hegðunar	barna	sinna:		

Fyrst,	til	að	byrja	með,	þá,	það	hefur	örugglega	verið	áður	en	þeir	byrjuðu	á	

lyfjum,	þá	var	einhvern	tímann,	hérna,	man	eftir	því,	hringt	hérna	heim	og	ég	
bara	vinsamlegast	beðin	um	að	vera	með	þeim	á	æfingunum,	því	að	þú	veist,	

þá	var	þetta	bara	ekkert	að,	ekkert	að	ganga	nógu	vel	sko.		
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Þeim	foreldrum	sem	að	við	ræddum	við	finnst	góður	þjálfari	vera	þjálfari	sem	leitast	

eftir	því	að	veita	góða	þjónustu,	tekur	tillit	til	áhuga	og	styrkleika	hvers	og	eins	sem	og	að	
fara	óhefðbundnar	og	frumlegar	leiðir	til	þjálfunar.	Oft	standa	þjálfarar	til	hliðar	og	taka	

ekki	þátt	í	þeim	íþróttum	sem	þeir	eru	að	þjálfa.	Það	er	þó	oft	sem	börn	þurfa	aðeins	

meira	en	það	til	þess	að	skilja	hvernig	hlutirnir	virka.	Sunna	sagði	þetta	um	sínar	æfingar	
og	hvernig	hún	reynir	koma	til	móts	við	hvert	barn:	,,ég	er	miklu	meira	svona	

sveigjanlegri,	þú	veist,	við,	við	fylgjum	ákveðnu	prógrammi	en	ef	einhver	þarf	að	fara	frá	

útaf	einhverju	þá	að	þá	fer	hann	bara	frá	og	svo	kemur	hann	aftur	inn”.	

Ólafía	sagði	frá	sundæfingu	sonar	síns	þar	sem	að	þjálfarinn	notast	við	óhefðbundnar	

þjálfunarleiðir:	

[Sonur]	myndi	ekkert	fúnkera	að	fara	á	sundæfingu	og	það	er	bara	já,	syndiði,	

þú	veist,	300	metra	í	upphitun	og	svo	geriði	þetta	og	hitt	og	eitthvað.	Þannig	
að	sundþjálfarinn	hefur	þetta	svoldið	svona	leiki	með.	Svona	allskonar	leiki	og	
þú	veist,	sem	er	algjör	snilld	sko.	Þannig	að,	þú	veist,	hann	svona,	þetta	er	svo	

einstaklingsmiðað	finnst	mér,	sem	er	algjör	snilld.	[…]	svo	er	[þjálfarinn]	að	

hafa	tónlist,	þú	veist,	þannig	að,	þú	veist,	hann	spyr	krakkana	hvað	þeim	finnst	
gaman	að	hlusta	á	og	svo	er	tónlistin	með	og	þú	veist,	eins	og	mamma	mia.	Að	

hafa	þetta	svona	skemmtilegt.		

Einnig	nefndi	Herdís	að	sundþjálfari	sonar	sín	væri	ofan	í	sundlauginni	með	honum	og	
aðstoðaði	hann	með	því	að	til	dæmis	sýna	honum	hvaða	vöðva	hann	þarf	að	spenna	til	að	

ná	ákveðnu	sundtaki.	Þetta	er	möguleiki	á	sundæfingum	hjá	bæði	syni	Herdísar	og	Ólafíu	
þar	sem	að	einungis	eru	um	þrír	á	æfingu	á	sama	tíma	sem	eru	með	svipaða	getu.	Gerður	

sagði	einnig	að	á	æfingum	hjá	syni	sínum	væri	þetta	meiri	leikur,	en	ekki	keppni	um	það	

hver	væri	bestur	og	að	sonur	hennar	fái	bara	að	vera	hann	sjálfur.	

	

Stuðningur	á	æfingu	er	einnig	mjög	mikilvægur	og	getur	verið	í	mismunandi	mynd.	Í	

viðtölum	okkar	kom	í	ljós	að	stuðningur	innan	íþróttafélaganna	er	mjög	mismundi.	

Stundum	skaffaði	íþróttafélagið	aðstoðarmann	og	í	önnur	skipti	voru	foreldrar	viðstaddir	

æfingar,	annað	hvort	afþví	að	það	er	venjan	eða	þau	beðin	um	það.	Það	er	mismunandi	
hvort	að	foreldrar	séu	að	aðstoða	börn	sín	á	æfingum	eða	bara	til	stuðnings	ef	þarf.	Bæði	

Sunna	og	Fanný	vilja	hafa	foreldra	viðstadda	við	æfingar	hjá	yngri	börnum	og	þeim	sem	

þurfa	á	auka	stuðning	að	halda.	Að	hafa	foreldra	viðstadda	veitir	ekki	einungis	börnunum	
stuðning	heldur	líka	þjálfurunum	þar	sem	foreldrar	geta	gripið	inn	í	ef	eitthvað	kemur	upp	
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á.	Þær	reyna	báðar	að	virkja	foreldra	með	í	æfingum	eða	teygjum	og	þær	upplifa	það	sem	

ánægjulega	reynslu,	bæði	fyrir	foreldra	og	börn.	

Stuðningur	getur	einnig	birst	í	jafningahópi.	Það	getur	verið	að	íþróttafélagið	leitist	

eftir	að	mynda	hóp	með	einstaklingum	á	svipuðu	róli	eða	þá	að	stór	vinahópur	sé	að	æfa	

saman	þar	sem	að	vinirnir	þekkja	hvor	annan	og	geta	þannig	veitt	stuðning.		

Í	tilfelli	Gerðar	að	þá	er	sonur	hennar	að	æfa	með	vinum	sínum	úr	skólanum.	Eftir	

greiningu	kynnti	hann	bekkjarfélögum	sínum	fyrir	ADHD	og	vita	þeir	því	um	hvað	málið	

snýst.	Skólinn	leggur	mikla	áherslu	á	félagsfærni	og	kennir	börnum	að	takast	á	við	

mismunandi	aðstæður	og	erfiðleika	eins	og	til	dæmis	stríðni.		

Gerður	ræddi	um	þennan	stuðning	jafningja	í	sínu	viðtali:	

Samt	sem	áður	þá	er	hann	með	þennan	[skóla]	hóp	sinn	og	mér	finnst	þeir	

vera	góður	stuðningur.	Þeir	vita	hvernig	hann	er,	strákarnir,	hann	sem	sagt	
kynnti	það	í	byrjun	eða	þegar	hann	fékk	greininguna	hvað	ADHD	væri	fyrir	
bekknum	og	mér	finnst	það	hafa	bjargað	honum	svakalega.		

Það	sýndi	sig	í	viðtölum	okkar	hversu	mikilvægir	þjálfarar	eru	fyrir	börn	með	sérþarfir.	

Þar	kom	í	ljós	að	þjálfarar	þurfa	að	vera	tilbúnir	til	að	þjónusta	börn	með	ólíkar	þarfir.	Það	
væri	meðal	annars	hægt	með	því	að	nota	óvenjulegar	þjálfunarleiðir,	veita	

einstaklingsmiðaða	þjónustu	ásamt	því	að	sýna	börnunum	virðingu.		

Til	þess	að	börn	upplifðu	sig	örugg	og	velkomin	á	æfingum	var	mikilvægt	að	hafa	

góðan	stuðning.	Í	öllum	okkar	viðtölum	var	stuðningur	nefndur	og	kom	hann	fram	á	mjög	

mismunandi	hátt.	Hann	gat	annað	hvort	birtst	í	formi	foreldra,	aðstoðarmanna	þjálfara	

eða	þá	í	jafningjahópnum.	

6.5 Annað	sem	vert	er	að	minnast	á	

Að	lokum	viljum	við	ræða	nokkur	atriði	sem	komu	fram	í	viðtölum	sem	við	töldum	vert	að	
minnast	á.	Þetta	eru	ekki	jafn	stór	þemu	og	þau	sem	hafa	komið	hér	á	undan	en	mikilvæg	

engu	að	síður.	Sumt	kom	fram	í	öllum	viðtölum	á	meðan	annað	kom	einungis	fram	í	einu	

viðtali	en	okkur	þótti	merkilegt	og	vildum	því	taka	það	fram.	

6.5.1 Mikilvægi	hreyfingar	

Það	er	áberandi	skoðun	allra	viðmælenda	okkar	að	hreyfing	sé	mikilvæg,	ekki	einungis	

fyrir	börn	með	sérþarfir	heldur	öll	börn	og	eigi	að	vera	hluti	af	daglegu	lífi.	Nær	allir	

viðmælendur	okkar	byggja	rökstuðning	sinn	á	eigin	reynslu	og	upplifun	af	íþróttaiðkun.	
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Þeim	finnst	þær	meðal	annars	hafa	meiri	orku,	vera	minna	þreyttar	og	afreka	meira	ef	

þær	hreyfðu	sig	daglega.		

Þótt	að	viðmælendur	okkar	minntust	á	marga	ávinninga	hreyfingar	fyrir	börn	þá	áttu	

þær	erfitt	með	að	koma	því	í	orð	og	lýsa	fyrir	okkur	mikilvægi	hreyfingar	fyrir	þau.	Herdís	

sagði	okkur	frá	því	hvað	henni	finnst	um	hreyfingu:	

Þetta	er	svo	ótrúlega,	búið	að	vera	svo	ótrúlega	mikilvægt	fyrir	hann.	Og	það	
er	bara	á	svo	dulin	hátt.	Þú	veist,	það	er	erfitt	að	færa	það	í	orð	en	þetta	hefur	

hjálpað	honum	svo	rosalega	mikið,	með	svo	margt.	Og	líka	sko	bara	fyrir	

okkur.	Að	maður	er	miklu	öruggari	ef	að,	ef	það	kemur	eitthvað	fyrir,	þú	veist.	

Töldu	viðmælendur	okkar	mikilvægi	hreyfingar	ekki	endilega	vera	mælanlegt,	þótt	

mætti	sjá	marga	ávinninga	hennar,	heldur	er	mikilvægi	hennar	oft	huglægt.	Gerði	fannst	

hreyfing	ekki	einungis	snúast	um	ávinninga	heldur	einnig	tækifæri	til	þess	að	hvers	og	einn	

geti	nýtt	hæfileika	sína	og	styrkleika.		

Bara	að	hann	nái	að,	hérna,	nýta	hæfileika	sína	bara	orkuna	sem	að	hann	

hefur	og	bara	þessi	virðing	sem	að	hann	fær	frá	þjálfaranum,	að	það	eru	

ekkert	allir	eins.	Og,	já,	mér	finnst	þessi	styrkir	hans,	þeir	njóta	sín	þarna	og	
fær	alveg,	þó	svo	hann	geri	ekki	alveg	rétt,	þá	skiptir	það	engu.	Þetta	er	bara,	á	

að	vera	gaman.	Mér	finnst	það	aðal	áherslan,	ennþá	allaveganna.		

Rétt	eins	og	við	komum	inn	á	fyrir	ofan	þá	skiptir	góður	þjálfari	gríðarlega	miklu	máli,	
og	að	börnin	upplifi	virðingu	og	ánægju	með	afrek	sín	á	æfingu.	Það	er	mikilvægt	fyrir	öll	

börn	að	fá	að	njóta	þess	að	nota	styrkleika	sína	og	fá	hrós	fyrir.	

6.5.2 Stefna	og	fyrirmyndir	

Það	að	hafa	eitthvað	til	að	stefna	að	ýtir	undir	frekar	íþróttaiðkun	og	hvetur	börn	til	þess	

að	halda	áfram	og	vilja	sjá	framfarir.	Ávinningar	hreyfingar	eru	ekki	alltaf	nóg	til	að	hvetja	

börn	til	hreyfingar,	börn	þurfa	að	hafa	gaman	af	hreyfingunni	og	njóta	sín.	Það	getur	verið	
mjög	hvetjandi	fyrir	þau	að	taka	þátt	í	mótum	eða	öðru	slíku.	

Í	viðtali	okkar	við	Ólafíu	talar	hún	um	að	hreyfing	sé	mikilvæg	þar	sem	hún	ýti	undir	

það	að	krakkar	stefni	að	einhverju:	

Þú	veist,	það	þarf	bara	að,	mér	finnst	skipta	bara	máli	að	það	sé	sem	sagt	

svona,	að	hann	hafi	líka	eitthvað	til	að,	þú	veist,	stefna	að.	Þó	það	sé	ekki	

landsliðið	eða	eitthvað	svona.	Þá	þarf,	mér	finnst	það	alveg	koma,	þú	veist,	

það	kemur	alveg,	kemst	alveg	til	skila,	æj	skiluru	mig.	Krakkar	sjá	alveg	hvað	
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þeir	stefna	að,	þrátt	fyrir	að	þau	séu	ekkert	að	stefna	að	einhverju,	þú	veist,	

eins	og	hinir	eru	að	gera,	ólympíulágmarki	og	eitthvað	svona.	

Einnig	segir	Ólafía	að	það	sé	mikilvægt	að	börn	eigi	sér	góðar	fyrirmyndir	sem	ýti	undir	

frekari	íþróttaiðkun	og	hjálpi	krökkum	að	stefna	að	einhverju:	

Það	er	alveg,	það	er	svo	gott	því	það	er	svo	mikið	umfjöllun	um,	þú	veist,	
sérstaklega	eftir	að	hann	þarna,	hvað	heitir	hann,	Jón	eitthvað.	Hann	er	

náttúrulega	svo	svakalega	góður	og	þú	veist,	þannig	það	er	gott	að	hafa	hann,	

það	sé	svoldið	fyrirmynd	sko.	

Ekki	allir	sem	stunda	íþróttir	verða	afreksfólk	en	það	geta	allir	fengið	hvatningu	frá	
afreksíþróttafólki.	Þess	vegna	er	það	svo	mikilvægt	að	fjölmiðlar	fjalli	um	fjölbreytt	

íþróttafólk	og	geri	það	vel.	Þau	eru	hvetjandi	fyrirmyndir	fyrir	börn	og	jafnvel	hjálpa	þeim	
að	stefna	að	einhverju	sem	þau	áður	hefðu	ekki	trú	á	að	þau	gætu.	

6.5.3 Forvarnir	

Það	hefur	lengi	vel	verið	talað	um	að	íþróttaiðkun	sé	góð	forvörn.	Oft	eru	þau	börn	sem	

stunda	íþróttir	í	góðum	félagsskap,	stefna	að	einhverju	og	eru	með	markmið	sem	þau	vilja	
ekki	spilla.	Þetta	kemur	því	oft	í	veg	fyrir	að	börn	sem	stunda	íþróttir	fari	í	fíkniefna-	og	

áfengisneyslu.		

Gerður	nefndi	meðal	annars	að	hún	telji	að	íþróttaiðkun	komi	í	veg	fyrir	að	sonur	

hennar	leiðist	út	í	slæma	hluti:		

Mér	finnst	bara	svo	gott,	eins	og	hann	er	10	ára,	og	þarna	er,	þarna	er	ekki	

verið	að	sjá	hver	er	bestur	í	íþróttinni.	Þú	veist,	þarna	er,	þetta	er	bara	

skemmtun.	Þetta	er	nauðsynlegt	upp	á,	upp	á	hvað?	Upp	á	bara	að	hann	fari	
ekki	út	í	eitthvað	rugl.	Þú	veist	þetta	er	bara	rútínan.	Algjörlega	forvörn.		

Viðmælendur	okkar	voru	bæði	foreldrar	og	þjálfarar,	foreldrar	sem	hafa	sífellt	

áhyggjur	af	börnunum	sínum	og	vilja	þeim	allt	það	besta.	Með	því	að	hvetja	börnin	sín	
áfram	í	hreyfingu	vona	foreldrarnir	að	þau	séu	að	auka	lífsgæði	barna	sinna	og	stuðla	að	

bjartri	framtíð.	
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7 Umræður	og	ályktun	

Markmið	rannsóknar	okkar	var	tvíþætt,	annars	vegar	að	skoða	hvaða	ávinningar	kæmu	

með	skipulagðri	íþróttaiðkun	barna	með	sérþarfir	og	hins	vegar	að	skoða	hvaða	gildi	það	

eru	sem	fylgja	hreyfingu	fram	yfir	hreyfingarleysi.	Í	þessum	kafla	munum	við	ræða	

niðurstöður	rannsóknar	okkar	og	tengja	þau	við	fræðilega	hluta	verkefnisins.	Við	munum	
taka	umræðuna	út	frá	þeim	þemum	sem	birtast	í	kaflanum	hér	að	ofan.	Í	lokin	munum	við	

álykta	um	niðurstöður	rannsóknarinnar	með	niðurstöður	og	fræðilegan	kafla	til	hliðsjónar.	

7.1 Umræður	

Sjálfstraust:	Mannslíkaminn	er	skapaður	til	hreyfingar	(Doktor.is,	e.d.).	Samkvæmt	

Lýðheilsustöð	(2008)	skapar	dagleg	hreyfing	tækifæri	til	að	þjálfa	hreyfifærni,	bæta	
líkamshreysti,	auka	félagsfærni	og	eflir	sjálfstraust.	Því	er	ekki	að	undra	að	fólk	er	sífellt	að	

leita	í	líkamsræktarstöðvar	til	að	betra	sig	og	hvetja	börnin	sín	í	hreyfingu.	Enda	gott	að	

byrja	að	læra	góða	siði	snemma.	Flestir	vita	að	hreyfing	er	betra	en	hreyfingarleysi	

sérstaklega	vegna	vitundarvakninga	sem	hafa	orðið	í	heimunum	undanfarin	ár.	En	þrátt	

fyrir	það	gefast	margir	upp	á	hreyfingu	eða	finna	ekkert	við	sitt	hæfi.		

Þegar	við	beindum	sjónum	okkar	að	börnum	með	sérþarfir	komumst	við	að	því	að	

þetta	getur	verið	vandi	hjá	þeim.	Þjálfarar	eru	oft	ekki	tilbúnir	að	taka	á	móti	börnum	með	

sérþarfir	eða	aðgengi	hreinlega	ekki	í	stakk	búið	fyrir	þau	(Bainbridge	og	Gleason,	2013).	

En	fyrir	börn	með	sérþarfir	getur	hreyfing	verið	sérstaklega	mikilvæg.	Til	dæmis	eru	sum	

þeirra	í	áhættu	á	því	að	vera	ofþung	og	þarf	af	leiðandi	með	lélegt	sjálfsmat	en	þetta	er	
einungis	eitt	dæmi	um	slæmar	afleiðingar	hreyfingaleysis	(Ingi	Þór	Einarsson,	Erlingur	

Jóhannsson,	Daniel	Daly	og	Sigurbjörn	Árni	Arngrímsson,	2015).		

Oftast	þegar	rætt	er	um	ávinninga	íþróttaiðkunar	eru	bætt	heilsa,	hreyfigeta	og	

þyngdarstjórnun	það	sem	kemur	fyrst	í	huga	fólks	(Shapiro	og	Batshaw,	2013).	Bætt	

sjálfsmat	og	félagsfærni	eru	einnig	stórir	ávinningar	en	einnig	hefur	komið	í	ljós	að	þau	

börn	sem	hreyfa	sig	reglulega	eru	með	minni	kvíða	og	þar	af	leiðandi	með	betra	sjálfsmat	
(Shapiro	og	Batshaw,	2013;	Bainbridge	og	Gleason,	2013).	Viðmælendur	rannsóknarinnar	

ræddu	mikið	um	sjálfstraust	barna	sinna	og	hvernig	hreyfing	hefur	haft	áhrif	á	það,	en	rétt	

eins	og	segir	í	bæklingi	Lýðheilsustöðvar	(2008)	getur	hreyfing	eflt	sjálfstraust	og	þjálfað	

hreyfifærni.	Góð	hreyfifærni	eykur	sjálfstraust	barna	en	með	leik	og	skipulögðu	
íþróttastarfi	geta	börn	öðlast	betri	hreyfifærni.		
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Hreyfing	getur	þó	verið	streituvaldandi	fyrir	börn	viðmælenda	okkur	þrátt	fyrir	að	

yfirleitt	er	því	haldið	fram	að	börn	sem	stunda	hreyfingu	eru	minna	kvíðin	(Bainbridge	og	
Gleason,	2013).	En	mörg	þeirra	áttu	erfitt	með	að	læra	leikreglur	eða	voru	ekki	að	ná	

sömu	færni	og	jafnaldrar.	En	með	vinnu	og	ákveðni	foreldra,	þjálfara	eða	annarra	sem	við	

koma,	gat	ávinningurinn	bætt	það	margfalt	upp	þegar	barnið	náði	loks	því	sem	það	vann	
lengi	við	að	læra.	Sem	þýðir	auðvitað	að	það	má	ekki	gefast	upp	á	því	að	reyna	finna	íþrótt	

sem	hentar	barni	eða	styðja	við	það	í	þeirri	íþrótt	sem	það	vill	stunda.	Með	auknu	

sjálfstrausti	fóru	börn	viðmælenda	okkar	að	setja	sér	markmið	og	höfðu	trú	á	að	ná	þeim.			

	

Félagsfærni:	Sjálfsálit	okkar	byggir	á	því	hvernig	við	metum	okkur	og	það	gerum	við	meðal	

annars	með	getu	á	sviðum	skóla,	íþrótta	og	félagslega	(Drewett,	2007).	Dagleg	hreyfing	

getur	hjálpað	börnum	að	mynda	og	styrkt	félagsleg	tengsl.	Þannig	eykst	félagsfærni	

barnanna	og	þau	eiga	auðveldara	með	að	eignast	vini	(Lýðheilsustöð,	2008).	Áhrif	
hreyfingarleysis	eru	ekki	einungis	líkamleg,	heldur	geta	þau	einnig	verið	félagsleg	(Strauss	
og	Pollack,	2003).	Hreyfingarleysi	getur	valdið	ofþyngd	hjá	börnum.	Of	þung	börn	verða	

oft	félagslega	einangruð	og	eiga	í	erfiðleikum	með	að	mynda	náin	vinasambönd.		

Í	dag	er	meira	um	kyrrsetuafþreyingu	sem	veldur	því	börn	hreyfa	sig	minna	og	vilja	

frekar	eyða	frítíma	sínum	fyrir	framan	sjónvarp	eða	tölvu	(Guðrún	Káradóttir,	2008).	Börn	
viðmælenda	okkar	sækjast	í	kyrrsetuafþreyingu,	eru	einræn	og	eiga	sum	erfitt	með	
félagslegar	aðstæður	en	léleg	félagsfærni	fylgir	oft	hinum	ýmsu	skerðingum	og	því	kom	

það	ekki	á	óvart.	Foreldranir	vona	með	skipulagðri	hreyfingu	komi	þeir	í	veg	fyrir	of	mikla	
kyrrsetu	og	hreyfingarleysi	í	ótta	við	afleiðingar	þess	og	til	að	ýta	undir	frekar	samskipti	
við	jafnaldra.	Þrátt	fyrir	að	börn	séu	félagslega	einangruð	og	einræn,	þá	hafa	þau	líka	þörf	

og	viljann	fyrir	samskipti	og	umgengni	við	jafnaldra.	Oft	eru	aðstæður	erfiðar	fyrir	þau,	
mikil	læti	og	annað	sem	angrar.	Vegna	þessa	eiga	þau	til	að	einangra	sig	og	sækja	minna	í	

félagsskap	annarra.	Rétt	eins	og	Fanný,	viðmælandi	okkar,	nefndi	þá	getur	það	skipti	
miklu	máli	fyrir	börn	að	hafa	annan	vettvang	en	skóla	fyrir	félagsleg	samskipti.		

Leituðu	foreldrar	eftir	íþróttum	og	íþróttafélögum	sem	henta	félagslegum	þörfum	

barna	sinni,	sum	þola	minna	áreiti	á	meðan	önnur	skapa	áreitið.	Þegar	aðstæður	er	góðar	
og	barn	hamingjusamt	getur	það	aukið	við	félagsfærni.	Íþróttaiðkun	virðist	því	vera	eitt	

hafa	áhrifavöldum	þess	sem	ýtir	undir	aukin	félagsleg	samskipti.		

	

Framfarir:		Góð	reynsla	af	hreyfingu	stuðlar	að	áframhaldandi	íþróttaiðkun	barna	og	

ungmenna	(Lýðheilsustöð,	2008).	En	góð	reynsla	verður	til	að	mynda	þegar	þjálfari	er	
sveigjanlegur	og	mætir	þörfum	allra	barna,	eða	þegar	barn	finnur	líkamlega	ávinninga	en	
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til	dæmis	töluðu	viðmælendur	okkar	um	bætta	samhæfingu	og	jafnvægi.	Það	styrkti	þó	

ekki	einungis	börn	þeirra	í	íþróttum	heldur	bætti	lífsgæði	þeirra	almennt.	Einnig	þegar	
börnum	líður	vel	eftir	ánægjulegar	og	árangursríkar	æfingar.	

Eins	og	við	nefndum	hér	að	ofan	metum	við	sjálfsálit	meðal	annars	út	frá	skóla,	

íþróttum	eða	félagslega	(Drewett,	2007).	Þegar	við	erum	að	meta	okkur	sjálf,	þá	metum	

við	okkur	út	frá	þeim	eiginleikum	sem	við	teljum	að	séu	mikilvægir	en	einnig	metum	við	
okkur	út	frá	því	sem	við	teljum	að	aðrir	muni	meta.	Afleiðingar	lágs	sjálfsálits	geta	verið	

þunglyndi,	einmannaleiki,	streita	og	aukin	hætta	á	áhættuhegðun	(Strauss,	2000).		

Fram	kom	í	viðtölum	að	framfarir	í	íþróttum	höfðu	bæði	áhrif	á	líkamlega-	og	andlega	
getu	sem	og	vellíðan	barna.	Þessar	framfarir	birtust	á	mjög	mismunandi	hátt	meðal	

annars	í	félagsfærni,	nýjum	hæfileikum,	betri	líðan	og	ýtir	undir	frekari	íþróttaiðkun.	Það	

voru	þó	einnig	foreldrar	sem	höfðu	áhyggjur	af	því	að	með	aukinni	kyrrsetu	og	

hreyfingarleysi	myndu	börnin	missa	þá	auknu	getu	sem	þau	höfðu	öðlast	með	skipulagðri	
íþróttaiðkun.	Með	því	að	halda	áfram	reglulegri	hreyfingu	er	hægt	að	koma	í	veg	fyrir	
þennan	getumissi.	Löng	kyrrseta	og	langvarandi	hreyfingarleysi	hefur	áhrif	á	heilsu	allra	

barna	(Hildur	K.	Aðalsteinsdóttir,	2010).	En	afleiðingar	hreyfingarleysis	geta	verið	mun	
verri	fyrir	fötluð	börn	(Bainbridge	og	Gleason,	2013).	Þegar	að	börn	hreyfa	sig	lítið	og	sitja	
lengi	í	sömu	stellingum	getur	það	haft	langvarandi	áhrif	sem	birtast	meðal	annars	í	

alvarlegum	stoðkerfisvandamálum	seinna	á	lífsleiðinni	(Hildur	K.	Aðalsteinsdóttir,	2010).	
Einnig	getur	langvarandi	hreyfingarleysi	haft	slæm	áhrif	á	almenna	heilsu	fólks	og	valdið,	

meðal	annars,	þyngdarvandamálum.		

Bainbridge	og	Gleason	(2013)	sögðu	í	bók	sinni	Children	with	Disabilities	að	regluleg	
hreyfing	virki	gegn	óæskilegri	hegðun	einhverfra	barna	og	kom	það	fram	hjá	einum	

viðmælenda	okkar	að	kvöldin	eftir	æfingar	geta	oft	verið	ljúf	og	góð	og	telur	hún	að	það	
sé	íþróttaiðkun	að	þakka.		

Í	viðtölum	kom	fram	að	börnin	voru	ekki	þau	einu	sem	nutu	góðs	af	því	að	sjá	
framfarir.	Þetta	hvetur	þjálfarana	til	að	halda	áfram	og	prófa	nýjar	leiðir	í	þjálfun.		

	

Mikilvægi	þjálfara	og	stuðnings:	Það	getur	oft	reynst	börnum	með	sérþarfir	erfiðara	að	
stunda	íþróttir	(Bainbridge	og	Gleason,	2013).	Oftar	en	ekki	hefur	ekki	verið	gert	ráð	fyrir	

hinum	ýmsu	hjálpartækjum	og	því	ekki	gott	aðgengi	að	almennum	íþróttahúsum.	Það	

gerir	það	að	verkum	að	hreyfihamlaðir	eiga	ekki	kost	á	að	æfa	hvar	sem	er.	Það	getur	
einnig	verið	að	þjálfarar	séu	ekki	tilbúnir	til	að	vinna	með	svona	fjölbreyttum	hópi	barna	

eða	þá	bara	einfaldlega	treysta	sér	ekki	til	þess.	Einnig	geta	þjálfararnir	verið	óöruggir	og	
hafa	ekki	þekkingu	til	að	vinna	með	börnum	með	sérþarfir,	en	einn	viðmælandi	okkur	
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nefndi	þetta	í	sínu	viðtali.	Hún	sagði	að	hún	þurfi	sjálf	að	leita	sér	upplýsinga	um	sérþarfir	

þeirra	barna	sem	hún	þjálfar	því	oft	er	engin	fræðsla	til	staðar.		

Það	getur	oft	verið	að	sérþarfir	barnanna	eru	þess	að	eðlis	að	það	reynist	þeim	erfitt	

að	taka	þátt	í	almennum	íþróttum	(Bainbridge	og	Gleason,	2013).	Einnig	er	möguleiki	að	

almenn	íþróttafélög	séu	ekki	að	sækjast	nógu	vel	eftir	því	að	fá	fjölbreyttan	barnahóp.	Í	

einu	viðtali	kom	fram	að	móðirin	hafði	ekki	hugmynd	um	að	hún	gæti	sótt	um	fyrir	sitt	
barn	hjá	almennu	íþróttafélagi	fyrr	en	henni	var	bent	á	það	frá	kunningja	sem	hafði	

reynslu	af	viðkomandi	félagi.		

Það	kom	skýrt	fram	í	viðtölum	okkar	hversu	mikilvægt	það	er	að	hafa	góðan	þjálfara	
sem	er	tilbúinn	til	að	vinna	með	fjölbreyttum	hóp	og	taka	tillit	til	ólíkra	þarfa	hvers	og	

eins.	Það	getur	meðal	annars	haft	áhrif	á	áframhaldandi	íþróttaiðkun,	en	það	kom	einmitt	

fram	í	viðtali	að	barn	hafði	hætt	í	viðkomandi	íþrótt	vegna	þjálfaraskipta.		

	

Annað	sem	vert	er	að	minnast	á:	Í	bækling	Lýðheilsustöðvar	(2008)	Ráðleggingar	um	

hreyfingu	segir	að	það	hafi	góð	áhrif	á	heilsuna	að	stunda	reglulega	hreyfingu.	Með	

aukinni	hreyfingu	er	hægt	að	minnka	líkurnar	á	hinum	ýmsu	vandamálum,	eins	og	til	
dæmis	heilablóðfalli	og	sykursýki	2.	Hreyfing	hefur	líka	áhrif	á	margt	annað.	Þar	má	helst	
nefna	hjartasjúkdóma,	en	þeir	eru	helsta	dánarorsök	á	Íslandi	í	dag	og	með	reglulegri	

hreyfingu	er	hægt	að	styrkja	hjartavöðvann	og	þannig	sporna	gegn	hjartasjúkdómum	
(Hjartavernd,	2007).	Það	kom	skýrt	fram	í	þeim	viðtölum	sem	við	tókum	hversu	

meðvitaðir	viðmælendur	okkar	voru	um	mikilvægi	hreyfingar	og	ávinninga	hennar.	Þeim	

þótti	erfitt	að	koma	því	í	orð,	en	auðvelt	var	að	lesa	á	milli	línanna	hver	skoðun	þeirra	

væri.	Þeir	töluðu	ekki	einungis	út	frá	upplifun	barna	sinna	heldur	einnig	sinni	eigin	
upplifun	og	reynslu	af	hreyfingu.	Enda	auðveldara	að	segja	hreyfing	sé	mikilvæg	heldur	en	

að	ræða	börnin	sín	og	lífshættulega	sjúkdóma	í	sömu	setningu.	

Í	niðurstöðum	rannsóknar	Nixon	og	fleiri	(2009)	kom	í	ljós	að	þau	börn	sem	voru	virk	

yfir	daginn	áttu	auðveldara	með	að	sofna	og	sváfu	lengur.	Þau	sýndu	með	þessari	

rannsókn	sinni	hversu	mikilvæg	hreyfing	er	fyrir	svefn	auk	líkamlegrar	og	andlegrar	líðan.	

Börn	viðmælenda	okkar	höfðu	sum	mikla	orku	og	mjög	ör	og	mikið	rætt	um	hvað	það	var	
gott	fyrir	þau	að	losa	um	þessa	orku	og	fá	útrás	á	æfingu	og	koma	róleg	og	ljúf	heim.	

Ýmsar	rannsóknir	hafa	verið	gerðar	um	hreyfingu	sem	forvörn.	Þær	hafa	sýnt	fram	á	

að	þau	börn	sem	stunda	hreyfingu	eru	líklegri	til	þess	að	borða	hollt,	eru	léttari,	reyklaus,	
neyta	ekki	fíkniefna	og	eru	ólíkegri	til	þess	að	stunda	kynlíf	ung	(Jones-Palm	og	Palm,	e.d.;	

Þórólfur	Þórlindsson,	1998).	Íþróttaþátttaka	ýtir	einnig	undir	betri	námsárangur,	líðan,	
sjálfsvirðingu	og	líkamsmynd	(Íþrótta-	og	Ólympíusamband	Íslands,	1997).	Einn	
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viðmælandi	okkar	taldi	að	einn	mikilvægasti	ávinningur	íþróttaiðkunar	væri	hversu	mikil	

forvörn	íþrótt	er,	en	sonur	hennar	er	með	ADHD.	Gerðar	hafa	verið	rannsóknir	sem	sýna	
fram	á	að	tengsl	séu	milli	örvandi	lyfja	sem	gefin	eru	við	ADHD	og	fíkniefnanotkun	

(Glanzman	og	Sell,	2013).		Vonar	hún	rétt	eins	og	allir	viðmælendur	að	hreyfing	hvetji	

barni	sitt	áfram	í	hollu	líferni	og	góðum	félagskap.	

7.2 Ályktun		

Það	gerir	öllum	gott	að	stunda	íþróttir	af	einhverju	tagi,	og	þá	sérstaklega	börn.	Öll	börn	

eiga	rétt	á	því	að	stunda	íþróttir,	óháð	líkamlegu	og	andlegu	atgervi	og	fá	þjónustu	sem	
hentar	þörfum	hvers	og	eins.	Það	er	þó	ekki	alltaf	tilfellið	og	hafa	umræðurnar	í	

samfélaginu	oft	bent	til	þess	að	börn	með	sérþarfir	eigi	erfiðara	með	að	fóta	sig	í	

almennum	íþróttafélögum	sökum	þess,	og	séu	stundum	hreinlega	ekki	velkomin	þangað.	

Það	gladdi	okkur	við	gerð	þessarar	rannsóknar	að	þeir	viðmælendur	okkar	sem	að	þekktu	
til	starfsemi	almennra	íþróttafélaga	höfðu	nánast	einungis	upplifað	jákvætt	viðhorf.	Það	

kom	þó	fram	að	foreldrar	barna	með	sérþarfir	vissu	ekki	alltaf	að	möguleiki	væri	fyrir	
barnið	þeirra	að	stunda	íþróttir	hjá	almennu	íþróttafélagi	og	sóttu	því	frekar	um	hjá	
sérhæfðu	íþróttafélagi. 

Svör	viðmælenda	okkar	gefa	til	kynna	einungis	jákvæð	áhrif	hreyfingar	og	segja	enn	

frekar	til	um	það	hversu	mikilvæg	hún	er.	Eins	og	kemur	fram	hér	að	ofan	að	þá	var	aukið	

sjálfstraust	stór	ávinningur	íþróttaiðkunar	sem	og	félagsfærni.	Við	teljum	svo	að	þetta	séu	
mikilvægir	ávinningar	sem	að	nýtast	börnunum	í	gegnum	lífið,	ekki	bara	í	íþróttum	heldur	

einnig	í	skóla	og	vinnu.	Það	að	sjá	framfarir	sínar	hvetur	börnin	svo	áfram	og	við	teljum	að	
það	ýti	undir	frekari	íþróttaiðkun,	þá	sérstaklega	ef	bæði	foreldrar	og	þjálfarar	eru	

duglegir	að	hrósa	fyrir	framfarir	og	áhuga.	Að	hafa	góðan	þjálfara	sem	sinnir	hverjum	og	

einum	og	hefur	í	huga	að	mögulega	þurfi	að	nálgast	hvern	og	einn	á	mismunandi	hátt	
hvetur	börnin	til	þess	að	halda	áfram	íþróttaiðkun	sinni.	Hins	vegar	getur	það	skeð	að	

barni	líkar	ekki	vel	við	þjálfara	eða	þjálfarinn	ekki	tilbúinn	til	þess	að	koma	til	móts	við	

ólíkar	þarfir	þess,	þá	er	barnið	líklegra	til	að	skipta	um	íþrótt	eða	í	versta	falli	hætta	alveg.	
Það	væri	vel	hægt	að	koma	í	veg	fyrir	þetta	með	því	að	upplýsa	þjálfara	betur	um	

mismunandi	þarfir	barna	og	mögulegar	þjálfunarleiðir.	Eins	og	kom	fram	í	viðtali	að	þá	

getur	þurft	að	útskýra	til	dæmis	reglur	á	öðruvísi	hátt	fyrir	sum	börn	til	þess	að	þau	öðlist	

betri	skilning	á	þeim.	Við	þessar	aðstæður	er	stuðningur	mikilvægur	og	í	raun	skiptir	ekki	
máli	í	hvaða	formi	hann	kemur;	frá	foreldrum,	þjálfurum	eða	jafningjum.	Það	að	hafa	

stuðning	veitir	öryggi	og	gefur	hvatningu	til	að	standa	sig.	Hreyfing	veitir	ekki	einungis	

þessa	ávinninga	heldur	er	hún	einnig	góð	forvörn	og	getur	komið	í	veg	fyrir	slæman	
félagsskap,	fíkniefna-,	tóbaks-	og	áfengisneyslu.	Það	er	því	mikilvægt	að	hvetja	börn	áfram	
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og	brýna	fyrir	foreldrum	mikilvægi	hreyfingarinnar	og	hverjir	ávinningar	hennar	eru.	Við	

teljum	að	með	aukinni	vitundarvakningu	um	það	hversu	mikilvæg	hreyfing	er	fyrir	öll	börn	
að	það	muni	ýta	undir	frekari	íþróttaiðkun	barna,	sem	að	stuðlar	að	betri	lífsgæðum.		

Titill	ritgerðar	dregur	saman	þær	niðurstöður	er	birtast	hér	að	ofan	á	stuttan	og	

hnitmiðaðan	hátt.	Okkur	þykir	því	viðeigandi	að	enda	á	honum	sem	áminningu	um	

mikilvægi	hreyfingar	fyrir	börn	með	sérþarfir:	,,Fyrir	þau	sjálf,	meiri	orku,	meiri	
líkamsmeðvitund,	meira	öryggi	og	sjálfstraust”.	
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