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Ágrip  

Frá því Ísland byggðist og fram á miðja 20. öld var hesturinn notaður á margan hátt og af 

þeirri ástæðu oft kallaður „Þarfasti þjónninn“. Í dag er hestamennska aðallega áhugamál 

fólks en einnig er notast við hestinn sem meðferðarform og sem virkni í reiðþjálfun. 

Reiðþjálfun á hestbaki er meginviðfangsefni verkefnisins. Ritgerðin skiptist í tvo hluta. 

Annars vegar er fræðilegur kafli þar sem fjallað er um þann skilning á fötlun sem sáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna boðar. Hugtökin valdefling og sjálfsákvörðunarréttur eru skoðuð auk 

hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf. Loks er gerð grein fyrir mikilvægi þess að hafa þann 

stuðning sem fatlað fólk þarf til þess að geta tekið þátt í tómstundum og félagsstarfi til 

jafns við ófatlað fólk. Hins vegar var gerð eigindleg rannsókn byggð á vettvangsathugun á 

reiðnámskeiðum fyrir fatlaða einstaklinga og viðtölum við þrjá einstaklinga sem allir vinna 

við þjálfun fatlaðs fólks á hestbaki. Viðmælendur mínir voru sjúkraþjálfari sem notast við 

hesta sem meðferðarform, reiðkennari og aðstoðarmaður á reiðnámskeiðum fyrir fatlaða 

einstaklinga. Að lokum reifa ég nýjar hugmyndir um það hvernig hesturinn gæti enn frekar 

komið að gagni fyrir fatlaða einstaklinga.  

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvaða ávinning fatlað fólk hefur af 

reiðþjálfun. Helstu niðurstöður ritgerðarinnar leiddu í ljós margþætt jákvæð áhrif í 

reiðþjálfuninni. Í fyrsta lagi er ánægjuþátturinn mikilvægastur og er helsta markmiðið. Auk 

þess hefur reiðþjálfun líkamlega, andlega og félagslega jákvæða þýðingu fyrir fatlaða 

einstaklinga. Íslenski hesturinn hentar vel við reiðþjálfun fatlaðs fólks. Hesturinn hefur 

þannig breyst frá því að vera vinnudýr í það hlutverk að vera notaður sem meðferðarform, 

en fyrst og fremst til ánægju sem hefur mikið gildi fyrir alla einstaklinga. 
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Formáli 

Verkefni þetta er til B.A gráðu í þroskaþjálfafræðum við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands vorið 2018. 

Ég vil þakka viðmælendum mínum fyrir þeirra þátt í rannsókninni og fyrir að hafa 

gefið sér tíma til þess að ræða við mig. Þær eru Guðbjörg Eggertsdóttir sjúkraþjálfari sem 

þjálfar með hjálp hesta, Hólmfríður Halldórsdóttir aðstoðarmaður á reiðnámskeiðum fyrir 

fatlaða einstaklinga og Berglind Inga Árnadóttir reiðkennari sem kynnti fyrir mér 

reiðþjálfun fyrir fatlað fólk sem varð til þess að ég fékk áhuga á að kynna mér 

reiðþjálfunina betur. Berglind veitti mér einnig góðfúslega leyfi til þess að vera viðstödd í 

reiðtíma og þakka ég henni það.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

 

Reykjavík, 3. maí. 2018 

Hulda Rós Hilmarsdóttir  
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Inngangur 

Hestar hafa fylgt mannkyninu frá örófi alda. Á Íslandi var hesturinn fyrsta og eina 

farartækið og mikilvægasta vinnudýrið í landbúnaði. Þess vegna hefur hann verið kallaður 

,,Þarfasti þjónninn“ þar til fram á miðja tuttugustu öld þegar ökutækin leystu hann af 

hólmi. Þá breyttist hlutverk hestsins sem nú þjónar aðallega þeim tilgangi að vera hluti af 

tómstundum fólks á öllum aldri sem stunda hestamennsku.  

 Ég kynntist hestamennsku í sveit sem barn og fór sem unglingur á hestanámskeið. Þar 

heillaðist ég af hestinum og áhuginn jókst og ég eignaðist mína eigin hesta. Ég gekk í 

hestamannafélagið Hörð í Mosfellsbæ sem er með reiðnámskeið fyrir fatlað fólk. 

Ánægjulegt framtak hestamannafélagsins þar sem engin önnur hestamannafélög á 

landinu voru með reiðnámskeið fyrir fatlað fólk. Á þessum tíma stundaði ég nám í 

þroskaþjálfafræði, ég fékk áhuga á starfseminni og bauð fram krafta mína til þess að 

aðstoða á reiðnámskeiðunum. Mér fannst hestamannafélagið styðja við það sem ég var 

að læra í náminu þar sem megináhersla er lögð á réttindabaráttu fatlaðs fólks til fullrar 

samfélagsþátttöku til jafns við aðra. Þrátt fyrir að mikið hafi áunnist í málefnum fatlaðs 

fólks komast ekki allir að í reiðþjálfun sem vilja og biðlistarnir eru langir. Það þurfa fleiri að 

bjóða upp á reiðnámskeið fyrir fatlað fólk svo hægt sé að anna eftirspurninni. Það krefst 

töluverðs jafnvægis og krafta að sitja hest. Ég átti því ekki von á að sjá fólk með 

hreyfihömlun á reiðnámskeiðunum. En það reyndist þó raunin. Ég tók eftir því hvaða 

jákvæðu áhrif það hafði að setjast á hestbak og umgangast hestana fyrir einstaklingana 

sem sóttu reiðnámskeiðin. Það var eftirvænting og tilhlökkun í hvert skipti sem mætt var í 

reiðtímana. Það að sjá hvernig einstaklingar í hjólastól gátu rétt úr líkamanum eftir nokkur 

skipti á hestbaki var stórkostlegt, auk þess hvað þeir nutu þess með bros á vör. Að finna til 

frelsisins að sitja hest úti í náttúrunni þar sem hjólastólar komast ekki vegna ófærðar, til 

dæmis í snjó og í fjöru. Eftir að hafa tekið þátt í starfi hestamannafélagsins Harðar á 

reiðnámskeiðunum fyrir fatlað fólk fékk ég áhuga á skrifa um þjálfun fólks með fötlun á 

hestbaki. Til þess að dýpka enn fremur kunnáttu mína á efninu valdi ég 

rannsóknarspurninguna „Hvaða þýðingu hefur reiðþjálfun á hesti fyrir fatlað fólk ?“  

Til að svara spurningunni gerði ég litla eigindlega rannsókn. Annars vegar gerði ég 

vettvangsathugun á reiðnámskeiði fyrir fatlað fólk og hins vegar tók ég viðtöl við þrjá 

einstaklinga sem allir vinna við þjálfun fatlaðs fólks á hestbaki. Viðmælendur mínir voru 

sjúkraþjálfari sem notast við hesta sem meðferðarform, reiðkennari og aðstoðarmaður á 

reiðnámskeiðum fyrir einstaklinga með fötlun. Verkefnið skiptist í fræðilegan hluta og í 

eigindlega rannsókn. Í fyrsta kaflanum fjallaði ég um þann félagslega mannréttinda 

skilning á fötlun sem birtist í samningi Sameinuðu þjóðanna og skoðaði hvað felst í 
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hugtakinu fötlun. Rýnt var í lög um málefni fatlaðs fólks, lög og mannréttindasáttmála og 

farið yfir markmið þeirra. Einnig var rætt um sjálfsákvörðunarrétt og hugmyndafræðina 

sjálfstætt líf. Í öðrum kafla var gerð grein fyrir mikilvægi þess að hafa þann stuðning sem 

fatlað fólk þarf til þess að geta tekið þátt í virkni, tómstundum og daglegu lífi í samfélaginu 

jafnt og aðrir. Skoðað var hlutverk þroskaþjálfa til stuðnings við þátttöku í virkni og 

tómstundum. Sagt var frá meðferð og virkni með aðstoð dýra. Fjallað var um reiðþjálfun 

fyrir fatlað fólk á hesti og fyrri rannsóknir á notkun dýra til virkni og meðferðar. Í þriðja 

kaflanum var sjónum beint að framkvæmd rannsóknarinnar, þátttakendum og helstu 

niðurstöðum sem ég dró svo saman og túlkaði. Að lokum reifaði ég nýjar hugmyndir um 

það hvernig hesturinn gæti enn frekar komið að gagni fyrir fatlaða einstaklinga.  
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1 Fræðilegur Kafli  

Í þessum kafla er fjallað um það hvað felst í  hugtakinu fötlun og skilgreining á því er 

skoðuð. Rýnt er í lög um málefni fatlaðs fólks, auk mannréttindasáttmála og farið yfir 

markmið þeirra. Einnig er rætt um sjálfsákvörðunarrétt, hugmyndafræðina um sjálfstætt 

líf og valdeflingu. 

1.1 Mismunandi skilningur á fötlun. 

Hugtakið fötlun er vel þekkt og flestir telja sig vita að ef talað er um að fólk sé með fötlun 

þá sé það ekki fært um að taka þátt í venjulegum athöfnum vegna annmarka fötlunar 

sinnar. Í þessum skilningi birtist hinn hefðbundni læknisfræðilegi skilningur á fötlun sem 

byggir á því að fyrst og fremst er horft á skerðingu fólksins og hvernig megi laga hana 

(Rannveig Traustadóttir, 2006). Enn fremur er litið á skerðinguna sem megin orsök allra 

vandamála og persónulegan harmleik einstaklingsins og fjölskyldu hans (Barnes, Oliver og 

Barton, 2002; Rannveig Traustadóttir, 2006). Ekki er litið til umhverfis og ytri þátta, heldur 

er lögð áhersla á að greina, veita ráðgjöf og meðferð (Velferðarráðuneytið, e.d). Í þeim 

félagslega mannréttindaskilningi sem birtist í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks (2007) er gert ráð fyrir að öfugt við læknisfræðilegan skilning á fötlun að 

fatlað fólk verði fyrir ýmsum hindrunum í samfélaginu en 1. gr. sáttmálans segir að þeir 

teljast fatlaðir sem eru með langvarandi líkamlega, andlega eða vitsmunalega skerðingu 

eða skerta skynjun og sem verða fyrir ýmiss konar hindrunum sem geta komið í veg fyrir 

fulla og árangursríka samfélagsþátttöku til jafns við aðra (Samningur um réttindi fatlaðs 

fólks, 2007). Samkvæmt Alþjóða heilbrigðismála stofnuninni er fötlun skilgreind sem hluti 

af margbreytileika mannkyns og að flestir verði tímabundið eða varanlega skertir einhvern 

tímann á lífsleiðinni (World Health Organisation, 2011). 

 Svipaðar áherslur koma fram í sáttmála Sameinuðu þjóðanna en í honum er lögð 

áhersla á að fatlað fólk eigi rétt á þátttöku á öllum sviðum samfélagsins til jafns við aðra 

(Samningur um réttindi fatlaðs fólks, 2007).                                                                                                                                             

Í 2. gr. laga um málefni fatlaðs fólks (2010) telst einstaklingur með fötlun sem þarf á 

sérstakri þjónustu eða stuðningi að halda og er átt við þroskahömlun, geðfötlun, 

hreyfihömlun, sjón eða heyrnarskerðingu. Fötlun getur einnig orsakast af veikindum og 

slysum (Lög um málefni fatlaðs fólks 152/2010). Það sem er sameiginlegt í 

mannréttindasáttmálanum og lögunum er að litið er svo á að fatlað fólk eigi rétt á 

stuðningi til þess að geta tekið að fullu þátt í því sem samfélagið hefur upp á að bjóða. 

Frá því á sjöunda áratugnum hefur læknisfræðilegi skilningurinn verið gagnrýndur 

víða. Út frá þeirri gagnrýni varð til félagslegur skilningur á fötlun. Breska félagslega líkanið 
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um fötlun var róttækast í þessum efnum. Þær hugmyndir sem liggja til grundvallar honum 

er sá að fötlun sé afleiðing undirokunar fatlaðs fólks og manngerðra hindrana í 

umhverfinu. Í honum er gerður greinarmunur á skerðingu og fötlun og litið svo á að hún 

verði til félagslegra hindrana (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Norræni tengslaskilningurinn á fötlun kom fram töluvert seinna en breska félagslega 

líkanið. Í honum kemur meðal annars fram að líta beri á fötlun sem misræmi milli getu 

einstaklings og umhverfis. Bent er á að þegar umhverfið aðlagar sig ekki að 

einstaklingnum verði til fötlun og því megi líta svo á að fötlun sé aðstæðubundin. Ef 

aðgengi er gott með rampi fyrir hjólastóla, lyftu og rafdrifnum hurðum þá er 

einstaklingurinn ekki fatlaður. Einnig er talað um að fötlun sé afstæð, félagslega ákvörðuð 

og oft tilviljunarkennt hvar mörkin liggja þegar skilgreina á fötlun. Dæmi er um 

matskvarða sem skilgreinir þroskahömlun með mismunandi greindarvísitölustig allt frá 

IQ=50 upp í IQ=85 (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. 

Vitað er að fólk með fötlun hefur verið útilokað og einangrað frá félagslegri þátttöku á 

margan hátt og um allan heim er þekkt að fólk með fötlun verði fyrir misrétti og kúgun 

(Warvick-Booth, 2013). Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007) er 

ætlað að tryggja fólki með fötlun mannréttindi til jafns við aðra og auka virðingu þess í 

samfélaginu. Í 4.gr. samningsins segir meðal annars „Aðildarríkin skuldbinda sig til þess að 

tryggja og stuðla að því að öll mannréttindi og mannfrelsi verði í einu og öllu að veruleika 

fyrir allt fatlað fólk án mismununar af nokkru tagi vegna fötlunar“ Þar með talin rétt til 

þátttöku í menningarlífi, tómstunda-, frístunda- og íþróttastarfi (Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007). Reiðþjálfun á hesti þarf að vera fyrir alla óháð 

búsetu. Í 26. gr. samningsins er fjallað um hæfingu og endurhæfingu og kveðið er á um 

réttindi fatlaðs fólks til að gerðar séu viðeigandi ráðstafanir til þess að það fái notið sömu 

þjónustu og aðrir fá. Í 26. gr. samningsins er einnig kveðið á um að mikilvægt sé að stuðla 

að fullri þátttöku á öllum sviðum í samfélaginu þannig að fatlaðir einstaklingar sem búa í 

dreifbýli eiga að hafa jafnt val og aðrir og bjóðist endurhæfing sem þeir kjósa sér sjálfir 

(Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007). Mikilvægt er að fólk fái 

þá aðstoð sem það þarf til þess að geta tekið þátt í reiðnámskeiðum eða þjálfun sem það 

kýs sér. Í samningnum er kveðið á um að fólk fái viðeigandi stuðning til þess að geta tekið 

þátt í tómstundum, virkni og meðferð jafnt og aðrir og gera fötluðu fólki kleift að öðlast 

sjálfstæði til jafns við aðra líkamlega, andlega, félagslega til að auka starfsgetu þess. Full 

þátttaka fatlaðs fólks í samfélaginu getur fengist með jafningjaaðstoð sem er aðstoð til 
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þess að hafa jafnan aðgang að því sem fatlað fólk vill gera. Svo að það sé mögulegt skulu 

aðildarríkin auka þjónustu og framtíðarsýn á sviði hæfingar og endurhæfingar hvað 

viðkemur heilbrigði, atvinnu, menntun og félagsþjónustu, Þannig að það sé hafist sem 

fyrst handa við að meta þverfaglega þarfir þjónustu og áætlunargerðar fyrir hvern 

einstakling fyrir sig (samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007).  

Samkvæmt samningnum á að taka mið af óskum og þörfum fatlaðs fólks og hvaða 

tómstundir það vill stunda auk endurhæfingar sem henta hverjum og einum, þar með 

talin reiðnámskeið fyrir fatlaða einstaklinga. Í þjálfun á hesti er mikilvægt að hafa rétt 

hjálpartæki og rétta þekkingu starfsmanna til þjálfunar á hestbaki. Í Samningnum segir að 

aðildarríkin skulu stuðla að þekkingu og þjálfunar fagmanna og starfsmanna sem vinna við 

hæfingu og endurhæfingu og beita sér fyrir því að hjálpartæki og gögn sem fólk með 

fötlun þurfa á að halda séu til staðar, auk þess að kunnátta til notkunar þeirra sé til staðar 

og þau séu notuð til þjálfunar hæfingar og endurhæfingu (samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks, 2007).  

Það á að vera sjálfsagt fyrir einstaklinga með fötlun að taka sjálft ákvörðun um það 

hvort það hefur áhuga á því að stunda hestamennsku. Þar sem fjallað er um hæfingu og 

endurhæfingu hér á undan er mikilvægt að virða sjálfsákvörðunarrétt fatlaðs fólks þannig 

að það fái að velja sér meðferðarform eða virkni sem það kýs sjálft að eigin vali. 

Samkvæmt 3. gr. í samningi Sameinuðu þjóðanna er kveðið á um að „virðing fyrir 

mannlegri reisn, sjálfræði einstaklinga, þar með talið frelsi til að taka eigin ákvarðanir, og 

sjálfstæði einstaklinga,, séu með megin reglum samningsins. Og í 12.gr. samnings 

Sameinuðu þjóðanna (2007) kemur fram að fatlað fólk hafi réttarstöðu til jafns við aðra. 

Fatlaðir hafa rétt á að fá viðeigandi stuðning til þess að rækta sjálfræði sitt og taka 

sjálfstæðar ákvarðanir (samningur Sameinuðu þjóðanna, 2007). 

1.2 Sjálfstætt líf 

Fólk með fötlun hefur þurft að berjast fyrir sjálfstæðu lífi og mannréttindum í gegnum 

tíðina. Skortur á mannréttindum hefur síðan leitt til að oft vantar mikið upp á að mannleg 

reisn þess sé virt. Einnig hefur fatlað fólk orðið fyrir mismunun, ofbeldi og kúgun (Ratzka, 

2002; Freyja Haraldsdóttirog Vilborg Jóhannsdóttir, 2010).  

Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf má rekja til samtaka í Berkley háskóla í Kaliforníu í 

Bandaríkjunum. Alþjóðlegu hreyfingu „Independent Living movement“ sem barðist fyrir 

þeirri hugsjón, á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar, að lifa sjálfstæðu lífi og fá þá 

þjónustu og aðstoð sem til þess þarf. Gagnrýni blossaði upp í garð heilbrigðisstarfsfólks 

sem hafði of mikil völd yfir daglegu lífi fatlaðs fólks. Samtökin báru fram þau rök að 
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fatlaðir einstaklingar væru ekki sjúkir og þyrftu ekki umönnun heilbrigðisstarfsfólks (NPA 

miðstöðin, e.d.).  

Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf grundvallast í félagslegum mannréttindaskilningi á 

fötlun svipað og birtist í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007) og 

lýst var hér að framan. Helstu hornsteinar sjálfstæðs lífs eru að hafa stjórn, og möguleika 

til fullrar þátttöku í samfélaginu. Frelsi til athafna og stjórn á eigin lífi með persónulegri 

aðstoð er lykilatriði til að geta lifað sjálfstæðu lífi (Freyja Haraldsdóttir og Vilborg 

Jóhannsdóttir, 2010). Kjarni hugmyndafræðinnar notendastýrð persónuleg aðstoð (NPA) 

er sá að fólk með fötlun ráði sjálft hvernig þjónustu það fær, hvenær hún er veitt og af 

hverjum. Fimm hornsteinar hugmyndafræðinnar um sjálfstætt líf eru húsnæði, NPA, 

samgöngur og ferðafrelsi, aðgengi, jafningjafræðsla og ráðgjöf. NPA samtökin benda á að 

vandamálið er ekki að læknisfræðilegum toga heldur félagslegum eða samfélagslegum 

toga (NPA miðstöðin, e.d.). 

Samtök um sjálfstætt líf (SSL) voru stofnuð á Íslandi 17. júní 2009. Markmið félagsins 

er að efla vald og styðja fatlaða einstaklinga samkvæmt hugmyndafræðinni um sjálfstætt 

líf (e. Independent living). Félagið er hluti af hinni alþjóðlegu hreyfingu „Independent 

Living movement“  sem rætt var um hér að ofan (NPA miðstöðin, e.d.).  

Á Íslandi er mikilvægi þess að lifa sjálfstæðu lífi að verða augljósari og fékk meðbyr 

Þegar sett voru í lög um málefni fatlaðra árið 2010 að unnið skuli að innleiðingu 

notendastýrðrar persónulegrar aðstoðar (NPA). Gerð var tilraun með því að bjóða 

ákveðnum hópi þjónustuna, en lagasetning hefur enn ekki verið samþykkt (Lög um 

málefni fatlaðs fólks 152/2010). Að geta valið sér þá þjónustu og þann sem aðstoðar 

fatlaða einstaklinga er mikilvægt í daglegu lífi til þess að geta lifað sjálfstæðu lífi og rjúfa 

einangrun. Með (NPA) þjónustu er hægt að ráða sínu lífi sjálfur og taka þátt í því 

frístundastarfi, tómstundum og virkni að eigin vali og hvenær sem hentar með fullri 

þátttöku jafnt og aðrir. Hugmyndafræðin um sjálfstætt líf byggist á því að allir 

einstaklingar geti tekið eigin ákvarðanir og að ekki skipti máli hvers eðlis skerðingin er 

(Freyja Haraldsdóttir og Vilborg Jóhannsdóttir, 2010).      

1.3 Sjálfsákvörðunarréttur 

Valdefling (empowerment) byggist á þeim mannréttindum að ráða yfir lífi sínu sjálfur og 

taka ábyrgð á sjálfum sér. Þjónusta við fatlað fólk í velferðarsamfélagi okkar lítur á fötlun 

út frá læknisfræðilega líkaninu þar sem reynt er að lækna og laga skerðinguna ( Dóra 

Bjarnason, 2003). En með því að einblína ekki á skerðinguna heldur félagslega þáttinn og 

gefa fötluðu fólki frelsi til að eiga val í lífi sínu leiðir það til valdeflingu sem felur í sér bætt 

samskipti og breitt viðhorf til staðalmynda á fólki með fötlun (Rannveig Traustadóttir, 
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2006). Sjálfsákvörðunarréttur (self- advocasy) byggist á frelsi til þess að segja frá 

skoðunum sínum, taka sjálfstæðar ákvarðanir og þannig nýta sjálfsákvörðunarrétt sinn til 

þess að gera það sem hentar best fyrir sjálfan sig (Guðrún V. Stefánsdóttir,2008). 

Mikilvægt er að einstaklingar með fötlun fái sjálfir að velja sér það sem þeir gera í 

daglegu lífi í formi þjálfunar, virkni og tómstunda. Grundvallarréttur í mannlegri tilvist er 

að ráða sér sjálfur, taka eigin ákvarðanir og ætti að vera sjálfsagður hlutur í lífi hvers 

einstaklings og jafnframt að skoðanir hans séu virtar. Tómstund líkt og reiðþjálfun er 

valdeflandi í viðtali mínu við sjúkraþjálfara sagði hann að með því að stjórna hestinum og 

finna fyrir honum upplifi einstaklingurinn að hann hafi vald á hestinum og hreyfingum 

hans „Það er smá valdefling í því“ (Guðbjörg Eggertsdóttir, munnleg heimild, nóvember 

2017).  

Ekki ætti að neyða fatlaðan einstakling til þess að taka þátt í því sem hann vill ekki eða 

treystir sér ekki til, eins og til dæmis reiðþjálfun einungis af því að talið er að hann hafi 

gott af þjálfun á hesti. Hafa ber í huga að fólk getur verið hrætt við vissar aðstæður og dýr. 

Samkvæmt réttindagæslu fatlaðs fólks segir „Nauðung er þegar líkamlegri þvingun er beitt 

„ og  „Það telst nauðung þegar fólk er þvingað til að gera það sem það vill ekki gera eða 

fær ekki að gera það sem það vill“. (Velferðaráðuneytið, e.d). Samkvæmt viðtali við 

aðstoðarmann á reiðnámskeiðum segir að í byrjun er fólk oft hrætt en upplifi síðan öryggi 

hjá hestunum (Hólmfríður Halldórsdóttir, munnleg heimild, nóvember 2017). Sjálfstætt líf 

byggist helst á því að hafa aðgang að þeirri aðstoð sem þarf til að geta tekið þátt í daglegu 

lífi í samfélaginu jafnt og aðrir. 

 



14 

2 Tómstundir, virkni og meðferð 

Þessi kafli inniheldur umfjöllun um mikilvægi þátttöku fyrir fatlað fólk í virkni, 

tómstundum, meðferð og íþróttastarfi og markmið nýrra leiða um eðlilegt líf. Auk þess er 

hlutverk þroskaþjálfa kynnt og þáttur þeirra til stuðnings í virkni, tómstundum og 

íþróttum fatlaðs fólks. Fjallað er um þann greinarmun sem er á virkni og meðferð með 

aðstoð dýra. Þá er markmiðið með notkun  dýra sem meðferðarform og í virkni er skoðað. 

Fjallað er um reiðþjálfun fyrir fatlað fólk. Reglugerð sem heimilar að nýta hesta sem 

meðferðarform með ákveðnum skilyrðum er kynnt. Sagt er frá frumkvöðlastarfi í 

hestaíþróttum fyrir fötluð börn og unglinga. Að lokum er fjallað um rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á áhrifum reiðþjálfunar fyrir fatlað fólk auk rannsóknar á þátttöku fatlaðs fólks í 

tómstundum. 

2.1 Þátttaka fatlaðs fólks í tómstundum 

Flest okkar stunda tómstundir og okkur þykir sjálfsagt og eðlilegt að hafa val um 

hvaða tómstundir við viljum taka þátt í. Fatlað fólk hefur minna val vegna skorts á aðstoð 

og stuðningi þar af leiðandi eru þeir ekki eins virkir í tómstundum og ófatlaðir í (Heiður 

Hrund Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson, 2008). Slæmt aðgengi og félagslegar hindranir svo 

sem fordómar og slæmt álit koma í veg fyrir virkni og leiða af sér félagslega útskúfun sem 

getur útilokað þátttöku fatlaðs fólks í virkni og tómstundum (Rannveig Traustadóttir, 

2003).Í aðalatriðum má áætla að tómstundir gerist í frítíma og þess vegna flokkast 

athafnir, atferli eða starf sem tómstundir með þeim formerkjum að einstaklingurinn líti 

svo á að athafnir, virkni, tómstundir eða starfið sé að eigin vali og beri með sér jákvæða 

og ánægjulega líðan. Þannig má telja að tómstundir leiði af sér lífsgæði og vellíðan (Vanda 

Sigurgeirsdóttir, 2010).  

Skoða þarf vel með fötluðu fólki hvaða tómstundir það hefur áhuga á að taka þátt í, 

því allir geta eitthvað, enginn getur allt. Starf sem er vel skipulagt ætti að leiða til þess að 

hægt sé að finna tómstundastarf sem passar fyrir alla. Vitur maður sagði blinda getað 

dansað, sungið og hlustað en heyrnarlaus getur skapað með huga og hönd (Þórir S. 

Guðbergsson). Finna þarf leiðir til þess að efla virkni fatlaðs fólks og ryðja burt hindrunum 

í umhverfinu eða samfélaginu. Samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks segir að tryggja skuli tækifæri til að taka þátt í íþrótta og tómstundastarfi. Enn 

fremur að örva, til jafns við aðra kennslu og stuðnings til þátttöku. Tryggja að fatlað fólk 

hafi meðal annars aðgang að svæðum þar sem íþrótta og tómstundastarf fer fram auk 

réttar til þess að taka þátt í tómstunda og íþróttastarfi jafnt og aðrir. Auk þess skal 

fötluðum börnum tryggt jafnrétti og aðgangur að tómstunda- og frístunda- og 
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íþróttastarfi, meðal annars innan skólakerfisins (samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi fatlaðs fólks, 2007). 

Hlutverk þroskaþjálfa til að efla þátttöku í virkni og tómstundum.  

Í starfskenningu þroskaþjálfa (2007) segir : „Hugmyndafræði þroskaþjálfunar er 

grundvölluð í lögum, reglugerð og siðareglum þroskaþjálfa“. Hugmyndafræðin  byggir 

meðal annars á því að standa vörð um jafnan rétt fatlaðs fólks til fullrar þátttöku í 

samfélaginu til jafns við aðra og virða rétt þeirra til þess að ákveða sjálf það sem þau vilja 

gera. Ryðja þarf hindrunum burt svo fatlað fólk geti notið þjónustu sem passar fyrir hvern 

og einn (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007). Út frá þessu má álykta að þegar kemur að 

tómstundaiðkun sé hlutverk þroskaþjálfa að leita leiða til þess að fatlað fólk njóti sömu 

tækifæra til tómstundaiðkunar og aðrir. Ef fatlaður einstaklingur óskar eftir því að taka 

þátt í tómstundum eða virkni styður þroskaþjálfinn ákvörðun hans og aðstoðar hann til 

finna leið til þátttöku til dæmis með því að finna hjálpartæki ef þess gerist þörf 

Þroskaþjálfar starfa eftir reglugerð um réttindi, skyldur og menntun þroskaþjálfa nr. 

1120 frá árinu 2012, þar er skýrt kveðið á um að þroskaþjálfum beri að virða siðareglur 

stéttarinnar og þekkja skyldur sínar. Þeim ber að tileinka sér nýjustu stefnur og strauma í 

faginu til þess að viðhalda þekkingu sinni og faglegu færni. Í 3.gr. siðareglna þroskaþjálfa 

er fjallað um að þroskaþjálfar vinni heildrænt og byggi allt starf sitt á upplagi og þörfum 

einstaklinganna sem þeir þjónusta og leitast við að ýta undir einstaklinga til þess að taka 

virkan þátt í samfélaginu (Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d.).   

Þroskaþjálfun felur meðal annars í sér að gerðar eru markvissar áætlanir sem miða að 

því að auka hæfni einstaklinga með fötlun til að takast á við athafnir daglegs lífs og standa 

vörð um mannréttindi fatlaðs fólks. Mikilvægt er að horfa á færni einstaklingsins og ryðja 

hindrunum úr vegi til þess að fatlaðir einstaklingar geti tekið þátt í samfélaginu. Fötlun 

verður til í félagslegu samhengi með stimplun á því að fólk með fötlun geti ekki tekið þátt í 

samfélaginu, en með aðstoð við tilteknar aðstæður getur það lifað sem eðlilegasta lífi 

þrátt fyrir fötlun sína. Markmið þroskaþjálfunar grundvallast meðal annars að því að 

standa vörð um málefni og réttindi fólks með fötlun, jafnframt því að stuðla að jákvæðum 

viðhorfum í garð þess (Þroskaþjálfafélag Íslands, e.d). 

2.2 Dýr notuð til virkni og meðferðar 

Talið er að byrjað hafi verið að temja og þjálfa dýr fyrir tólf þúsund árum (Scott,2005). 

Í lok 18. aldar kom York Retreat á Englandi á fót fyrsta meðferðarformi með aðstoð dýra 

með það að markmiði að hvetja sjúklingana til félagslegra samskipta (All og Loving, 1999). 

Þó alls ekki megi líta á fatlað fólk sem sjúklinga var slíkt þó alvanalegt á 18 og 19 öld og 
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langt fram á þá 20. Hin þekkta hjúkrunarkona Florence Nightingale sagði dýr vera 

framúrskarandi félaga fyrir veika og þá sérstaklega langveika. Lítill fugl í búri er stundum 

eina ánægjan fyrir veikan einstakling. Ef sjúklingurinn getur fóðrað og þrifið dýrið þá skal 

alltaf hvetja hann til þess (Nightingale, 1860, bls103). Fatlað fólk er ekki veikt en 

samkvæmt þessu hafa dýr lengi haft félagslegt gildi fyrir fólk. Flest höfum við heyrt um 

einbúa sem búa afskekkt í afdölum landsins og eini félagsskapurinn eru kindurnar þeirra. 

Til dæmis hinn landskunni Gísli á Uppsölum (Ómar Ragnarsson, 1981).  

Í dag er algengt að dýr séu notuð til þess að efla lífsgæði. Virkni með hjálp dýra (e. 

animal assisted activity) er hvetjandi og góð afþreying með það að markmiði auka lífsgæði 

einstaklinga með samskiptum við dýr. Gerður er greinarmunur á virkni og meðferð með 

hjálp dýra (e. animal assisted therapy) þar sem markmiðið er að skrá niður árangur og 

setja einstaklingnum markmið í þeirri íhlutun dýrsins sem á sér stað. Eigendur dýrsins þarf 

að sækja þjálfun og dýrið þarf að uppfylla vissar kröfur. Meðferðaraðilar (e.therapist) 

sérhæfa sig í sínu fagi að vinna með dýr og hafa þar að auki aflað sér menntunar og 

þekkingar á sviði meðferðar með aðstoð dýra og sjá um að annast skráningu og markmið 

eftir hverja íhlutun (Einhverfusamtökin. e.d.). 

2.3 Reiðþjálfun fyrir fatlað fólk 

Reiðþjálfun er viðurkennd meðferð innan sjúkraþjálfunar og er beitt víðsvegar í 

heiminum. Á Íslandi var reiðþjálfun samþykkt sem viðurkennd meðferð í sjúkraþjálfun árið 

2007, þegar heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra Siv Friðleifsdóttir staðfesti reglugerð 

sem heimilar sjúkraþjálfurum gegn ákveðnum skilyrðum að nýta hesta í meðferð. 

Tryggingastofnun hefur síðan þá tekið þátt í kostnaði þeirra sem þurfa nauðsynlega 

sjúkraþjálfun á hestbaki vegna skaða í miðtaugakerfinu (Stjórnarráð Íslands, 2007). 

Samkvæmt viðtali mínu við Guðbjörgu Eggertsdóttur sjúkraþjálfara segir hún að 

samþykktin sem viðurkennir meðferðarformið sé mjög mikilvæg fyrir alla sem geta nýtt 

sér slíka þjónustu (Guðbjörg Eggertsdóttir, munnleg heimild, nóvember 2017). 

Guðbjörg Eggertsdóttir vinnur sem sjúkraþjálfari hjá Æfingastöðinni sem býður upp á 

sjúkraþjálfun, sjúkraþjálfun á hesti og iðjuþjálfun. Þar sækja aðallega börn og ungmenni 

þjálfun, en einnig fullorðnir sem hafa verið með hreyfihömlun síðan þeir voru börn. Til 

þess að fá þjónustu á Æfingastöðinni þarf að vera með beiðni frá lækni (Æfingastöðin, 

e.d.). 

Guðbjörg sem einnig hefur sérmenntað sig í sjúkraþjálfun á hestbaki með 

hugmyndafræðina „Hippotherapie“sinnir fötluðum einstaklingum jafnt sem hefur verið 

vísað á Æfingastöðina Þrátt fyrir að einstaklingurinn sé ekki með skaða í miðtaugakerfi 
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(Guðbjörg Eggertsdóttir, munnleg heimild, nóvember 2017).  „Barn sem situr jafnan í 

hjólastól nýtur gríðarlega fjölbreyttrar hreyfingar á hestbaki meðan hesturinn gengur. 

Einnig er mikil örvun fólgin í snertingu við feld, sjónáreiti og lykt, þannig örvast nær öll 

skynfæri“ (Þorbjörg Guðlaugsdóttir, 2008). Samkvæmt viðtali mínu við Berglindi 

reiðkennara hafa reiðnámskeið fyrir fatlaða einstaklinga verið haldin hjá 

Hestamannafélaginu Herði í Mosfellsbæ frá árinu 2010.  Þau eru vinsæl og færri komast 

að en vilja (Berglind Inga Árnadóttir, munnleg heimild, 2008).  

Samkvæmt viðtali Við Guðbjörgu sjúkraþjálfara kom fram að Þjálfun á hesti á sér 

langa sögu erlendis og er algengt í Bandaríkjunum, Evrópu og á Norðurlöndunum en er 

frekar nýtt á Íslandi og fáir með reiðþjálfun fyrir fatlað fólk. Hestamannafélagið Hörður er 

fyrsta hestamannafélagið sem bauð upp á reiðnámskeið fyrir fatlað fólk. Félagið vann 

hvatningarverðlaun Öryrkjabandalags Íslands (ÖBÍ) sem eru hagsmuna og 

mannréttindasamtök fatlaðs fólks. Hvatningaverðlaunin „eru veitt þeim sem hafa með 

verkum sínum stuðlað að einu samfélagi fyrir alla og endurspegla nútímalegar áherslur 

um þátttöku, sjálfstæði og jafnrétti fatlaðs fólks“ Árið 2011 vann hestamannafélagið 

Hörður í flokki fyrirtækja/stofnanna, fyrir frumkvöðlastarf í hestaíþróttum fyrir fötluð 

börn og unglinga (Hörður, 2011). 

2.4  Fyrri rannsóknir 

Rannsóknir á notkun dýra í samstarfi með einstaklingum eru ekki algengar og ekki oft sem 

sérfræðingar kjósa dýr sem meðferðarform (Scott, 2005). Erlendar rannsóknir sýna að 

helstu áhrif reiðþjálfunar séu þær að liðleiki eykst í mjaðmagrind, mjaðmaliða og neðri 

hluta hryggjar. Samhæfingu vöðvasamdráttar auk þess að hafa áhrif á örvun stjórnar á 

höfði og bol. Rétt jafnvægisviðbrögð þjálfast einnig við reiðþjálfun (Guðbjörg Eggertsdóttir 

og Þorbjörg Guðlaugsdóttir, 2008). Félagslegi þátturinn er líka mikilvægur og leiddi 

rannsókn á 22 fötluðum einstaklingum í Bandaríkjunum sem stóð yfir i þrjá mánuði í ljós 

niðurstöður bættrar útkomu bæði líkamlega og félagslega. Því lengur sem einstaklingarnir 

höfðu stundað hestamennskuna því betri var útkoman. Einnig kom fram aukið sjálfstraust 

og sjálfstæði með bættu sjálfsöryggi. Aukin áskorun í athöfn er talin hafa örvandi áhrif á 

sjálfstæði í kjölfar upplifunar á góðu gengi. Fatlað fólk hefur verið einangrað frá þátttöku í 

því sem ófatlaðir gera. Með því að ýta undir þátttöku fatlaðs fólks minnkar einangrunin 

(Favali og Milton, 2010; Tomaszewski, Jenkins og Keller, 2001). Íslensk rannsókn sýndi að 

fatlaðir einstaklingar eru oft ekki velkomnir á æfingar hjá almennum íþróttafélögum og 

haldin eru sérstök mót fyrir fatlaða einstaklinga meðal annars ólympíumót (Kristín 

Björnsdóttir, 2006).  



18 

3 Rannsókn og helstu niðurstöður 

Hér verður gerð grein fyrir rannsókninni en í henni var stuðst við eigindlega aðferðafræði 

og byggt á viðtölum og vettvangsathugun. Þessi kafli er í tveimur hlutum. Annars vegar er  

sagt er frá framkvæmd rannsóknarinnar, þátttakendum og gagnasöfnun. Og fjallað um 

siðferðileg álitamál. Hins vegar eru helstu niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Í 

rannsókninni var megin viðfangsefnið að kanna hvaða ávinning fatlað fólk hefur af 

reiðþjálfun til þess að varpa ljósi á rannsóknarspurninguna „Hvaða þýðingu reiðþjálfun á 

hesti hefur fyrir fatlað fólk ?“. 

3.1 Framkvæmd rannsóknar 

Undirbúningur rannsóknarinnar hófst í byrjun árs 2017 með gerð rannsóknaráætlunar og 

verkefninu lauk rúmu ári síðar í maí 2018. Egindleg rannsóknaraðferð var notuð við 

rannsóknina, nánar tiltekið viðtalsrannsókn og vettvangsrannsókn þar sem leitast er eftir 

að fá merkingu í aðstæður og athafnir fólks (Creswell, 2007). Egindlegar 

rannsóknaraðferðir eru aðleiðsla sem alhæfir um hópinn út frá þekkingaröflun og þróar 

ályktanir útfrá athugunum, skilja merkingu viðmælanda á aðstæðum eða því sem verið er 

að skoða sem innihalda niðurstöður rannsóknarinnar. Viðtöl eru öflug aðferð til 

upplýsingaöflunar (Schutt,2015).  

3.1.1 Þátttakendur og gagnasöfnun 

Í rannsókninni voru tekin viðtöl  við þrjá einstaklinga sem allir starfa við reiðþjálfun. Þær 

eru Berglind Inga Árnadóttir íþróttakennari sem starfar sem reiðkennari hjá 

hestamannafélaginu Herði í Mosfellsbæ sem einnig vann við reiðþjálfun á hesti fyrir um 

30 árum á Reykjalundi sem endurhæfingarform, og Hólmfríður Halldórsdóttir 

aðstoðarmaður á reiðnámskeiðum fyrir fatlað fólk hjá hestamannafélaginu Herði. Auk 

þess var rætt við Guðbjörgu Eggertsdóttur sjúkraþjálfara hjá Æfingastöðinni sem hefur 

sérmenntað sig í sjúkraþjálfun á hestbaki. Guðbjörg sjúkraþjálfari fór ásamt öðrum 

sjúkraþjálfara til Svíþjóðar og tóku þær fimm námskeið alls til þess að öðlast réttindi. „Það 

var eiginlega ástaða þess að ég fór að læra sjúkraþjálfun á sínum tíma og kláraði árið 1982 

það var þannig að ég gat séð að ég gat unnið með hestinn líka“ (Guðbjörg Eggertsdóttir, 

munnleg heimild, nóvember 2017). Þær tóku allar vel í það að veita viðtal. Viðtölin fóru 

fram í reiðhöll Harðar í Mosfellsbæ og á Æfingastöðinni í Reykjavík. Viðtölin byggja á sex 

opnum spurningum, þ.e. ekki hægt að svara já eða nei. Hvert viðtal tók um 40 – 60 

mínútur og voru þau öll hljóðrituð í innbyggða myndupptöku í PC tölvu. 
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Einnig var fengið leifi til þess að gera vettvangsathugun í reiðtíma hjá Berglindi. 

Vettvangsathugun var framkvæmd með eigindlegum hætti í eitt skipti með því að skrá 

niður nákvæmar lýsingar á umhverfi og því sem fram fór á reiðnámskeiði í reiðhöll 

hestamannafélagsins Harðar í Mosfellsbæ þann 26.01.2017. Vettvangsrannsóknir byggjast 

á því að skoða umhverfi og athafnir fólks í daglegu starfi. Egindleg rannsókn er nákvæm en 

ekki stöðluð því niðurstöður geta verið ólíkar milli fólks og umhverfis (Schutt,2015). 

3.1.2 Siðferðileg álitamál 

Mikilvægt er að hlutleysi sé ríkjandi þegar kemur að rannsóknum. Þær mega undir engum 

kringumstæðum ganga út á það að fá fólk til að taka þátt eingöngu til þess að kynda undir 

fyrirfram gefnum fordómum eða áhugamálum rannsakanda. Markmiðið með 

rannsókninni er að ná fram áreiðanlegum niðurstöðum, þeim verður náð með hlutleysi og 

að velferð þátttakandanna sé höfð í fyrirrúmi (Schutt, 2015). Ég hafði einnig í huga 

höfuðreglurnar fjórar varðandi siðferði rannsókna; sjálfræði, velferð, skaðleysi og réttlæti 

þátttakenda Sigurður Kristinsson (2003). Þegar rætt er við starfsfólk námskeiða er 

mikilvægt að gætt sé trúnaðar í hvívetna í takt við trúnaðarmál þeirra og var passað upp á 

upplýst samþykki þátttakenda í upphafi. Hvergi var rætt við börn eða aðra ósjálfráða 

einstaklinga í þessari rannsókn. Eftir að hafa upplýst þátttakendur um tilgang og 

framkvæmd rannsóknarinnar gáfu þau samþykki og komu ekki upp nein álitamál eftir það. 

3.1.3 Gagnagreining 

Í eiginlegum rannsóknum felst greining gagna í því að skipuleggja þau og leita eftir þemum 

á kerfisbundinn hátt (Bogdan og Biklen, 2003). Notað er kóðunarkerfi og viðtölin 

þemagreind. Í rannsókninni urðu til sex aðalþemu og tvö undirþemu undir hverju þeirra 

samtals tólf undirþemu. Þessir orð og setningar innihalda helstu þræði efnisþátta 

viðtalanna.  

 Aðstaða til reiðþjálfunar, greindist undirþema; út og fleiri. 

 Markmið reiðþjálfunar, greindist undirþema; ánægja og hreyfiávinningur. 

 Hverjum hentar reiðþjálfun, greindist undirþema; jafnvægisleysi og félagslegur. 

 Mesti ávinningurinn með reiðþjálfun, greindist undirþema; sjálfstraust og styrkur. 

 Hlutverk samnings Sameinuðu þjóðanna, greindist undirþema;  þátttaka og 

virðing. 

 Jákvæð áhrif reiðþjálfunar, greindist undirþema; afslappaður og gaman. 
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3.2 Helstu niðurstöður 

Rannsóknin leiddi í ljós eftirfarandi þemu: Aðstaða til reiðþjálfunar, markmið 

reiðþjálfunar, hverjum hentar reiðþjálfun, mesti ávinningurinn með reiðþjálfun, hlutverk 

samnings Sameinuðu þjóðanna og jákvæð áhrif reiðþjálfunar. Þessir orð og setningar 

innihalda helstu þræði efnisþátta viðtalanna. Í þessum hluta kaflans er byggt á niðurstöðum 

úr viðtölum og þátttökuathugunum, en eins og áður segir þróuðust nokkur þemu út frá 

viðtölunum sem fjallað verður um í undirkölum hér á eftir. 

3.2.1   Aðstaða til reiðþjálfunar 

Hér er fjallað um aðstöðu til reiðþjálfunar sem er aðalþema. Aðstaða til reiðþjálfunar er 

mikilvæg eins og í öðru meðferðar- tómstunda og virkni starfi. Í viðtölum við viðmælendur 

mína kom fram að aðstaða til reiðþjálfunar var misjöfn. Allir viðmælendur sögðust færa 

þjálfunina út þegar veður leifir. Samkvæmt viðtali viðviðmælendur mína voru þeir allir 

sammála um að þörf sé á fleiri til þess að bjóða upp á reiðþjálfun.  

Hjá hestamannafélaginu Herði er mikil aðsókn, eftirspurnin mikil og færri komast að 

en vilja á reiðnámskeiðin að sögn Hólmfríðar. Hún segir mikilvægt að fleiri 

hestamannafélög byggi upp aðstöðu fyrir námskeið fatlaðs fólks til þess að mæta 

eftirspurninni. 

Í viðtali við Guðbjörgu kom fram að Æfingastöðin hafi tekið  vel í hugmyndina að 

sjúkraþjálfun á hestbaki og gáfu þeir grænt ljós á að hefja tilraunastarfsemina í Reykjadal 

sem er sumardvalarheimili Styrktarfélags lamaðra og fatlaðra yfir sumartímann. Þar var 

síðan byrjað á því upp úr aldamótum að bjóða sjúkraþjálfun á hestbaki samhliða 

sumardvöl. Auk þess var leigð reiðhöll hestamannafélagsins Gusts í Kópavogi yfir veturinn 

og leigðir hestar frá reiðskóla þar til að bjóða upp á þessa meðferð. Í dag færist 

sjúkraþjálfunin á hestbaki í janúar ár hvert upp í reiðhöll hestamannafélagsins Fáks. Þar er 

hesturinn nýttur sem þjálfunartæki. 

Í vettvangsathugun hjá hestamannafélaginu Herði var aðgengi fyrir fatlað fólk til 

fyrirmyndar með rafdrifinni hurð og lyftu auk ýmiskonar hjálpartækja sem eru til staðar til 

þess að auðvelda bæði aðstoðarfólki og fötluðu fólki. Sérhannaðir hnakkar eru til fyrir þá 

sem þurfa á því að halda og eru hreyfihamaðir. 

 Reiðhöll er mikilvæg vegna þess að á Íslandi getur gert slæm veður og nauðsynlegt er 

að komast á bak í góðri aðstöðu. Mikilvægi góðrar aðstöðu og hjálpartækja er nauðsynleg 

til þess að koma í veg fyrir slys. Ef aðgengi er gott með rampi fyrir hjólastóla, lyftu og 

rafdrifnum hurðum að þá er einstaklingurinn ekki fatlaður. Sumir þurfa einn 

aðstoðarmann en aðrir tvo eða þrjá að sögn Hólmfríðar. En hins vegar er ekki nógu góð 

aðstaða í reiðhöllinni sem sjúkraþjálfunin hefur sína aðstöðu. Samkvæmt viðtali við 
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Guðbjörgu sjúkraþjálfara er ekki hægt að bjóða þeim sem eru í ofþyngd í meðferð á hesti 

því lyfta er ekki til staðar í reiðhöllinni sem sjúkraþjálfunin er stafrækt í. 

Guðbjörg fer með sjúkraþjálfunina út þegar veður leifir og þá notar hún brekkur og 

beygjur til að hafa æfingarnar sem fjölbreyttastar.  

Berglind segist byrja á því að kenna öllum að kemba inn í reiðhöll og þeim sem geta, 

leggja hnakk á hestinn. Síðan er farið á bak og í reiðtúr. 

Hólmfríður tekur í sama streng. 

Við reynum að fara eins oft út og við getum. Við höfum bara séð það á mörgum að 

það eru margir sem njóta þess betur að vera úti. Þó þau geti ekkert tjáð sig, sjáum við 

það að þau njóta þess mikið betur. Til dæmis einn er alltaf uppréttur þegar hann er úti 

og vill vera þar. Maður sér gleðina, hann brosir en ekki inni, hann hangir niður inni, 

það er ekki eins gaman... reiðþjálfunin fer fram bæði inni og úti en ef þau eru inni fara 

þau í leiki. Fyrst og fremst byggist þetta á því að sitja á baki og slaka á. ( Hólmfríður 

Halldórsdóttir, munnleg heimild, nóvember 2017). 

3.2.1 Markmið reiðþjálfunar  

Í þessum kafla er aðalþema markmið reiðþjálfunar. Leitast er við því að svara því hver 

markmiðin eru með reiðþjálfuninni og hvort það séu einhver skilgreind markmið sem 

ætlað er að ná fram. Samkvæmt öllum viðtölunum eru sett markmið hjá hverjum og 

einum og leitast við að hafa þjálfunina ánægjulega. Í sjúkraþjálfuninni eru sett 

hreyfimarkmið en á reiðnámskeiðunum í hestamannafélaginu Herði er markmiðið oftast í 

fyrsta lagi að hafa gaman af þjálfuninni.  

Markmiðið hjá okkur er aðallega að fólk hafi gaman og njóti þess. Ég myndi segja það 

og allt hitt er plús... Við lögðum upp með það í upphafi að þetta sé gaman og höldum 

okkur ennþá við það að þetta snúist um að það sé gaman... bara eins og hjá öðrum 

sem fara á reiðnámskeið bara að þetta sé skemmtun og auðvitað að þetta sé 

lærdómur líka (Berglind Inga Árnadóttir,munnleg heimild,nóvember 2017).   

Hólmfriður aðstoðarmaður tók í sama streng. „Gleði. Við erum nú ekki að gera þetta 

sem markvissa þjálfun... við erum bara að reyna að hafa bara gleði og hafa gaman og 

mýkja þau upp“ (Hólmfríður Halldórsdóttir, munnleg heimild, nóvember 2017). 

Í sjúkraþjálfuninni hjá Æfingastöðinni er unnið fjölskyldumiðað með einstaklingnum, 

auk þess er reynt að finna óskir um markmið sem þau vilja ná fram í samráði með 

einstaklingnum og fjölskyldu hans að sögn Guðbjargar. 

Stundum er það einhver færni í að stjórna hestinum, ná að stoppa hestinn eða beygja 

honum, það nýtum við í meðferðinni. Stundum vilja foreldrarnir að börnin hafi það 
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skemmtilegt til dæmis, Það er oftast auðvelt að uppfylla það yfirleitt. Svo komum við 

inn með eitthvað svona hreyfimarkmið líka... svo er þetta fyrir hvern og einn mjög 

mismunandi en gleðin eða ánægjan af þjálfuninni er náttúrulega alltaf í fyrirrúmi. 

(Guðbjörg Eggertsdóttir, munnleg heimild, nóvember 2017). 

3.2.2 Hverjum  hentar reiðþjálfun ? 

Eitt af þeim þemum sem fram komu í rannsóknarvinnunni snerist um hvaða hópi 

reiðþjálfun hentar. Allir viðmælendur voru sammála um að reiðþjálfun hentar flestu fólki. 

Reiðþjálfunin eykur jafnvægið og félagslega þáttinn. 

Reiðnámskeiðin sækja fólk með annað hvort eða bæði andlega eða líkamlega fötlun. 

Sumir þjást af MS-sjúkdómnum, langvinnum bólgusjúkdóm í miðtaugakerfinu. Margir MS 

sjúklingar eiga erfitt með að ganga. Á námskeiðinu ríða þeir án hnakka og ístaða, láta 

fæturna hanga lausa og finna hitann frá hestinum. Þannig fá þeir hreyfingu upp allan 

hrygginn sem  virkar næstum eins og að ganga og bætir jafnvægið segir Berglind Inga 

Árnadóttir, sem leiðir námskeiðið. Berglind segist ekki muna eftir því að reiðþjálfun henti 

ekki einstakling. Reiðþjálfun hentar öllum sem vilja fara á hestbak að mati Hólmfríðar. „Já, 

með MS hópinn þau sækja í þetta ekki bara til þess að komast á hestinn heldur líka 

félagslega, Það leynir sér ekki með MS hópinn“ (Hólmfríður Halldórsdóttir, munnleg 

heimild, nóvember 2017). 

 Í viðtali við Guðbjörgu sjúkraþjálfara kom fram eftirfarandi: 

Þjálfun á hesti hentar flestum, fáar frábendingar. Ef einstaklingar eru mjög hræddir 

eða með mikið ofnæmi hentar þjálfun á hesti ekki. Einnig ef einstaklingurinn er laus í 

liðum eða með brjósklos. Þetta gagnast mest þeim sem eiga við vandamál með 

jafnvægið, stjórn og styrk en líka börnum með skynúrvinnsluvandamál, strjúka 

hestinum og finna lykt, þetta getur verið liður í því að þjálfa það og svo gagnast þetta 

þeim sem hafa skaða í miðtaugakerfinu og lága vöðvaspennu eða slaka bolvöðva. 

Á baki skiptast þau á hlutum, þannig teygja þau sig út fyrir þægindaramman og örva 

þannig jafnvægið, það er fyrst og fremst jafnvægisþjálfun. 

 Jafnvægisþjálfun er í fyrirrúmi og stór þáttur í þjálfuninni. Einnig segist Guðbjörg vita að 

langflestar geðdeildir í Noregi hafa rekið hesthús „svona svipaða stofnun og Kleppur á 

Íslandi“ (Guðbjörg Eggertsdóttir, munnleg heimild, nóvember 2017). Andlegi þátturinn er 

mikilvægur og aukin félagsfærni og góður félagsskapur styrkir fólk. Greinilegt er að þjálfun 

á hestbaki hentar vel flestum bæði líkamlega, andlega og félagslega en hugsanlega ekki 

þeim sem eru með ofnæmi eða mjög hræddir.  
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3.2.3 Mesti ávinningurinn með reiðþjálfun 

Í Þessum kafla er farið yfir aðalþema hvað sé mesti ávinningurinn með þjálfun á hesti. 

Viðmælendurnir voru sammála um að mesti ávinningurinn sé aukið sjálfstraust og að 

líkamlegur styrkur aukist með þjálfuninni.  

Í viðtalinu við Guðbjörgu kom fram að „Það var svolítið áhugavert að við gerðum litla 

könnun hjá foreldrum hvað þeim finnst vera mesti ávinningurinn. Það sem kom okkur á 

óvart en við höfðum samt séð, það var að sjálfstraust barnanna jókst, þau treystu sér  það 

segir manni svo margt“. Guðbjörg telur félagslegan ávinning vera þann að þau hittast á 

hestbaki, spjalla um hestinn, systkini og vinir komi stundum með og fái að fara á bak með 

þeim og þá vaxi þeim áræðni. Guðbjörg sagði : 

Þau fá styrk í vöðva og  eru að upplifa sömu hreyfingar og við upplifum þegar við 

erum að ganga. Þau börn sem ganga ekki en sitja í hjólastól að þá eru þau að 

upplifa sömu hreyfingar á sinni mjaðmagrind þrívíða hreyfingu sem þau fá ekki 

annars. Nýjar rannsóknir sýna að reiðþjálfun hefur gífurleg áhrif á bolstyrk  

(Guðbjörg Eggertsdóttir, munnleg heimild, nóvember 2017).  

Af þessu má ætla að líkaminn styrkist á sama hátt og þegar fólk gengur.  

Í viðtalinu við Hólmfríði kom fram eftirfarandi: 

Mín upplifun er að þau eru miklu glaðari, þeim líður betur innan um dýrin. Sumir sem 

eru hræddir eða lokaðir, þeir opnast og koma nær dýrunum. Dýrin veita þeim meira 

öryggi heldur en maðurinn, held ég. Þau verða öruggari og styrkari. (Hólmfríður 

Halldórsdóttir, munnleg heimild,nóvember 2017) 

Þegar börnin finna að dýrin veita öryggi finna þau til sjálfstrausts og verða ánægðari. 

Í viðtalinu við  Berglindi kom eftirfarandi fram. 

Við höfum hugsað pínulítið um að þjálfa sem leiðtoga. Þeir sem geta, kemba og leggja 

á. Maður sér aukið sjálfstraust hjá mörgum sem varla þora að koma við hestinn og 

eru farnir að teyma hestinn... og gera allt. Byggja upp sjálfstraust og leiðtogahæfnina. 

(Berglind Inga Árnadóttir, munnleg heimild, nóvember 2017). 

Reiðþjálfunin hefur haft stórkostleg áhrif á suma og borið mikinn árangur sem 

viðmælendurnir hafa orðið vitni að. Hólmfríður nefnir dæmi um árangur af reiðþjálfun: 

„Við vorum með og erum með strák sem að talar ekki, gekk ekki og sat ekki, þannig að við 

þurftum að sitja fyrir aftan hann. Hann er farin að labba og hann situr sjálfur á baki. Er 

þetta ekki árangur ?“ (Hólmfríður Halldórsdóttir,munnleg heimild, nóvember 2017). 

Berglind nefnir unga stúlku sem komið hafði á reiðnámskeiðin heila haustönn og þurfi 

ekki lengur að nota bolspelku því hún hafði styrkst svo mikið og það eina sem hún gerði 
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aukalega var að fara einu sinni í viku á hestbak (Berglind Inga Árnadóttir, munnleg 

heimild, nóvember 2017).  

Samkvæmt ofangreindu er hægt að ná verulega auknum styrk með reiðþjálfun. 

Viðmælendur mínir hafa orðið vitni af stórkostlegum breytingum til batnaðar og aukið 

sjálfstraust hjá þeim sem sækja reiðþjálfunina. Aukinn andlegan félagslegan og líkamlegan 

styrk. 

3.2.4 Hlutverk samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 

Eins og fram hefur komið er mikilvægt að hafa samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks sem leiðarljós í starfi með fötluðu fólki. Samkvæmt fyrstu grein samnings 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks er markmið hans „Að efla, verja og tryggja 

full og jöfn mannréttindi og grundvallarfrelsi fyrir allt fatlað fólk til jafns við aðra, 

jafnframt því að efla og vinna að virðingu fyrir eðlislægri mannlegri reisn þess.“ 

(Samningur Sameinuðu þjóðanna, 2007). 

Mismunandi áherslur komu fram hjá viðmælendum mínum þegar kom að umræðum 

um samning Sameinuðu þjóðanna.  

Í viðtalinu við Guðbjörgu sjúkraþjálfara segist hún vona að þær fylgi þeim samning eða 

taki tillit til hans. Hún brýnir fyrir aðstoðarfólkinu að bera virðingu fyrir einstaklingunum 

sem verið er að þjónusta. Hún biður um að tala ekki yfir höfðinu á einstaklingnum heldur 

tala beint við viðkomandi þó hann geti ekki tjáð sig. Mikilvægt sé að sýna sömu virðingu 

við fatlaða og ófatlaða. 

Í vettvangsathugun hjá hestamannafélaginu Herði hafa fatlaðir einstaklingar einn til 

þrjá aðstoðarmenn eftir þörfum. Einn einstaklingur kaus að koma með notendastýrða 

persónulega aðstoð (NPA) sem aðstoðar hann á reiðnámskeiðinu. Full þátttaka fatlaðs 

fólks er höfð að leiðarljósi í umhirðu hestanna. Félagsleg þátttaka fatlaðs fólks er sýnileg 

bæði gagnvart hestunum og öðrum auk þess sem aðstoðarmenn koma fram af virðingu 

við þá sem reiðnámskeiðið sækja.  

 Í viðtalinu við Berglindi var hún spurð hvort tekið sé mið af samningi Sameinuðu 

þjóðanna og svaraði hún því að þau séu að þessu til þess að fatlað fólk geti takið þátt jafnt 

og aðrir. Berglind reiðkennari segir að nýjar hugmyndir séu í undirbúningi með stofnun 

hestamannafélags fyrir fatlaða. 

Það er verið að stofna hestamannafélag fatlaðra til þess að fatlaðir geti tekið þátt. 

Berglind er með reiðnámskeið fyrir ófötluð börn á sumrin. 

Á sumrin er ég að fá fötluðu einstaklingana sem eru á veturna líka, ein með Downs 

kom í 4 vikur í sumar, elskar hestana út af lífinu. Mamma hennar segir að þetta bjargi 
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lífi hennar og sumrinu fyrir stelpuna. Nú er þessi stelpa farin að leggja á sjálf, kemba 

sjálf, ríður sjálf , hún er farin aða fara upp á brokk þetta er bara ótrúlegt.  

 Ein 27 ára kemur alltaf á sumrin með krökkunum. Ég er búin að segja henni að þetta 

eru krakkar sem eru 6 ára upp í 14 ára og þeim er velkomið að koma ef þau eru til í 

það og þau gera það því það er ekkert annað í boði og það er ekkert í boði fyrir þau, 

ekki hestanámskeið og bara mjög lítið held ég svona eitthvað tengt þessu. 

Berglind segir að hún vildi gjarnan að reiðnámskeið væru í boði fyrir fatlað fólk á sumrin 

(Berglind Inga Árnadóttir,munnleg heimild,nóvember2017). 

Hólmfríður aðstoðarmaður telur að það almennt ekki vera tekið gilt í þjóðfélaginu að 

tekið sé mið af samningi Sameinuðu þjóðanna „Ég held að það megi orða það þannig og 

fyrir okkur er það í sjálfu sér ekki, en við erum með þessi námskeið vegna þess að við 

viljum að þau geti notið þess sama og við hin“ (Hólmfríður Halldórsdóttir, munnleg 

heimild, nóvember 2017). 

Eins og sjá má af þessu er enn langt í land að almennt sé tekið mið af samningi 

Sameinuðu þjóðanna í samfélaginu. Þrátt fyrir að að mikill áhugi sé fyrir hendi eru ekki 

haldin reiðnámskeið fyrir fatlaða á sumrin en þau eru boðin velkomin á námskeið fyrir 

börn. En þegar skoðað er hvernig staðið er að reiðþjálfuninni samkvæmt viðtölum og 

vettvangsathugun má sjá að litið er til fullrar þátttöku fatlaðs fólks til jafns við aðra og 

borin sama virðing fyrir þeim og ófötluðum sem meðal annars er kveðið á í samningi 

Sameinuðu þjóðanna (2007). 

3.2.5 Jákvæð áhrif reiðþjálfunar 

Ætla má að í allri þjálfun sé reynt að ná fram jákvæðum áhrifum þjálfunar en í  viðtölunum 

kom fram að allir viðmælendurnir tóku eftir því í reiðþjálfuninni að líkaminn slakar á og 

gefur betur eftir. Að það hafi áhrif á allt að vera afslappaður og er spasmalosandi. Allir 

viðmælendur voru sammála um að aðal þátturinn í reiðþjálfuninni væri gleðin og allir 

töldu sig sjá að reiðþjálfunin væri skemmtileg. „Gleðin sé alltaf í fyrirrúmi“.  Allir voru 

sammála því að það væri gaman að vera úti í náttúrunni í reiðþjálfuninni.  Auk þess kom 

fram í viðtalinu við  Guðbjörgu að það séu margir jákvæðir þættir. Fyrst og fremst þeir að 

unnið er með dýr sem hefur í langflestum tilfellum mjög jákvæð áhrif á fólk af hennar 

sögn.  

Annars er þetta bara jákvætt. Það sem maður getur verið öruggur með að það er 

ánægjuþátturinn, gleðin...það hefur ekki verið barn sem segir nei, ég vil ekki fara á 

hestbak þó að það sé tregða í byrjun, þau eru smeyk og þannig, en þetta veitir 

jákvæða styrkingu ég ræð við þetta og ég þori að sitja á hestinum og svo er þetta 
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bara þessi gleði , ef það er gleði tengt því sem þú ert að gera að þá gerir þú það 

betur. Það hefur áhrif á allt verða slakari (Guðbjörg Eggertsdóttir, munnleg 

heimild, nóvember 2017). 

Augljós gleði ríkti á reiðnámskeiðinu í hestamannafélaginu Herði þegar 

vettvangsathugunin átti sér stað. Það sást að fötluðu einstaklingarnir fundu að þau höfðu 

vald á aðstæðum og sýndu ánægju, gleði og innri ró. Full þátttaka og valdefling var höfð 

að leiðarljósi gagnvart þeim. Auk þess sem félagslegi þátturinn var efldur bæði með því að 

þau töluðu við hestana og aðra einstaklinga á reiðnámskeiðinu. 

Í viðtölunum kom fram að helstu jákvæð áhrif reiðþjálfunar þau að þau hafa gaman og eru 

afslöppuð. 

3.3 Samantekt og umræða 

Í verkefninu var megináhersla lögð á að skoða markmiðið með reiðþjálfuninni og hvaða 

ávinning fatlað fólk hefur af reiðþjálfun. Kannað var hvort tekið væri mið af samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks í reiðþjálfuninni. Skoðað var mikilvægi 

virkni, tómstunda og íþróttastarfs fyrir fatlaða einstaklinga.  

Þjálfun á hestbaki er frekar ný á Íslandi og fáir með reiðþjálfun fyrir fatlað fólk.  

Fyrri rannsóknir sýna jákvæð áhrif reiðþjálfunar andlega, líkamlega og félagslega. 

Einnig aukið sjálfstraust og sjálfstæði með bættu sjálfsöryggi sem kom fram (Favali og 

Milton, 2010; Tomaszewski, Jenkins og Keller, 2001).  

Þegar ég skoðaði mikilvægi þátttöku í  virkni, tómstundum og íþróttastarfi kom fram 

Þegar fyrri rannsóknir voru skoðaðar að fatlaðir einstaklingar hafi ekki aðgang að 

félagsstarfi og tómstundum fyrir ófatlaða. Þeir eru oft ekki velkomnir á æfingar hjá 

almennum íþróttafélögum og haldin eru sérstök mót fyrir fatlaða einstaklinga meðal 

annars ólympíumót (Kristín Björnsdóttir, 2006). Samkvæmt samningi Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks segir að tryggja skuli tækifæri til að taka þátt í íþrótta 

og tómstundastarfi, enn fremur að örva, til jafns við aðra kennslu og stuðnings til 

þátttöku. Tryggja að fatlað fólk hafi meðal annars aðgang að svæðum þar sem íþrótta og 

tómstundastarf fer fram auk réttar til þess að taka þátt í tómstunda og íþróttastarfi jafnt 

og aðrir. Auk þess skal fötluðum börnum tryggt jafnrétti og aðgangur að tómstunda- og 

frístunda- og íþróttastarfi, meðal annars innan skólakerfisins (Samningur um réttindi 

fatlaðs fólks, 2007).  Í viðtali við Berglindi reiðkennara eru námskeið ekki á sumrin fyrir 

fatlaða einstaklinga hjá hestamannafélaginu Herði, en hún hefur boðið þeim sem vilja 

koma á sumrin velkomin með ófötluðum krökkum sem sækja sumarnámskeiðin. Fötluðu 

einstaklingarnir þiggja það þó þau séu mun eldri en ófötluðu krakkarnir á 
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sumarnámskeiðinu. Að sögn Berglindar er ekkert annað í boði á sumrin sem tengist 

reiðmennsku (Berglind Inga Árnadóttir, munnleg heimild, nóvember, 2017).  

Eins og sjá má af þessu er enn langt í land að almennt sé tekið mið af samningi 

Sameinuðu þjóðanna í samfélaginu. Þrátt fyrir að að mikill áhugi sé fyrir hendi eru ekki 

haldin reiðnámskeið fyrir fatlaða einstaklinga á sumrin en þau eru boðin velkomin á 

námskeið fyrir ófötluð börn. Fatlað fólk á jafnan rétt á að njóta virðingar sem fullorðnar 

manneskjur og fá sömu tækifæri og aðrir (samningur Sameinuðu þjóðanna, 2007). 

Sáttmálinn bannar mismunun og kveður á um að fatlað fólk skuli geta tekið fullan þátt í 

samfélaginu án aðgreiningar(Samningur Sameinuðu þjóðanna, 2007). Samkvæmt 

Hólmfríði viðmælanda mínum telur hún að almennt sé ekki litið til samnings Sameinuðu 

þjóðanna í samfélaginu (Hólmfríður Halldórsdóttir, munnleg heimild, nóvember 2017). En 

þegar skoðað er hvernig staðið er að reiðþjálfuninni samkvæmt vettvangsathugun má sjá 

að litið er til fullrar þátttöku fatlaðs fólks til jafns við aðra og borin sama virðing fyrir þeim 

og ófötluðum sem meðal annars er kveðið á í samningnum. Í viðtalsrannsókn minni kom 

fram að viðmælendur mínir litu allir til samnings Sameinuðu þjóðanna í reiðþjálfuninni og 

litu sérstaklega til ákvæða samningsins er lítur að fullri þátttöku til jafns við aðra og 

virðingu fyrir fólki með fötlun. 

Ég skoðaði mikilvægi þess að hafa þann stuðning sem þarf til þess að taka þátt í 

tómstundum og virkni í daglegu lífi. Þar kemur hlutverk þroskaþjálfans til stuðnings við 

þátttöku sér vel fyrir fatlað fólk með því að leita leiða til þess að það geti tekið fullan þátt, 

með því að ryðja hindrunum burt svo fatlað fólk geti notið þjónustu sem passar fyrir hvern 

og einn (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007). Nýr skilningur á fötlun, félagslegi skilningurinn 

gengur út á að ryðja burt hindrunum í umhverfinu og laga umhverfið að einstaklingunum. 

Með til dæmis lyftu og rafdrifnum hurðum þá er einstaklingurinn ekki fatlaður (Rannveig 

Traustadóttir, 2006).  

Góð aðstaða er mikilvæg í reiðþjálfun. Í vettvangsathugun minni hjá 

hestamannafélaginu Herði var aðgengi fyrir fatlað fólk til fyrirmyndar. Rafdrifin hurð, lyfta 

og ýmiskonar hjálpartæki eru til staðar til þess að auðvelda bæði aðstoðarfólki og fötluðu 

fólki. Sérhannaðir hnakkar eru til fyrir þá sem þurfa á því að halda og eru hreyfihamaðir. Í 

vettvangsathuguninni var augljóst að reiðþjálfun er uppspretta gleði í góðum félagsskap 

auk líkamlegrar þjálfunar á jákvæðan og skemmtilegan hátt. 

Í Sáttmálanum er fjallað um sjálfræði, réttinn til þess að taka eigin ákvarðanir, þegar 

fólk velur sér sjálft það sem það hefur áhuga á að gera leiðir það af sér jákvæð áhrif. 

Viðtölin leiddu í ljós að gleðin og ánægjan er alltaf í fyrirrúmi við reiðþjálfunina auk þess er 

alltaf unnið með einhver markmið í samráði við einstaklinginn eða fjölskyldu hans sem 
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getur verið hreyfiávinningur eða bara ánægjan. Viðmælandi minn sagði að þegar 

einstaklingurinn slakar á og líkaminn gefur eftir virkar það spasmalosandi, einnig kom 

fram að ef það er gleði tengt því sem verið er að gera að þá gera einstaklingarnir 

æfingarnar betur. Mikilvæg er að vera afslappaður því það  hafi áhrif á alla þjálfunina. 

Viðmælendur mínir höfðu allir tekið eftir verulega auknu sjálfstrausti og styrk. 

Einstaklingarnir styrkjast með þjálfuninni. Þau styrkja sömu vöðva og þegar ófatlaðir 

ganga að sögn viðmælenda minna. Reiðþjálfun býður upp á einstakt tækifæri til þess að 

upplifa sömu hreyfingu og þegar gengið er sem ekki er hægt að fá í annarri meðferð, sem 

er dýmætt fyrir fólk sem er í hjólastól. Nýjar rannsóknir sýna að reiðþjálfun hefur gífurleg 

áhrif á bolstyrk . Dæmi eru um gríðarlega styrkingu hjá einstaklingum sem sóttu 

reiðþjálfunina, bæði líkamlega andlega og félagslega. Viðmælendur mínir sögðu 

reiðþjálfunina gagnast mest þeim sem eiga við vandamál með jafnvægið, stjórn og styrk. 

En félagsþátturinn er stór þáttur þar sem félagsleg tengsl myndast bæði við menn og dýr í 

reiðþjálfuninni. Aðalþátturinn er sá að hafa gaman og fyrst og fremst að unnið er með dýr 

sem hefur í langflestum tilfellum mjög jákvæð áhrif. Andlegi þátturinn er mikilvægur og 

upplifa einstaklingarnir fulla þátttöku eins og sáttmáli Sameinuðu þjóðanna (2007) kveður 

á um. Þau taka þátt í umhirðu hestsins og finna að þau skipta máli að sögn viðmælanda. 

Að lokum leiddi rannsóknin í ljós mikla ánægju með það að geta notið náttúruupplifunar á 

hestbaki. Náttúruupplifunin er ekki sjálfsögð fyrir fólk í hjólastól og þau geta oft ekki farið 

neitt nema á hestbaki vegna ófærðar. Fatlað fólk á sama rétt og aðrir að fá tækifæri til að 

blómstra í daglega lífinu, að vera úti meðal annarra á sínum eigin forsendum og njóta 

tækifæra jafnt og aðrir sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007) 

kveður einmitt á um það. Færri komast að en vilja á reiðnámskeiðin og mikilvægt er að 

fleiri bjóði upp á reiðþjálfun að sögn viðmælanda.  
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4 Lokaorð 

Í inngangi verkefnisins setti ég fram rannsóknarspurninguna „Hvaða þýðingu hefur 

reiðþjálfun á hesti fyrir fatlað fólk ?“  Niðurstöður leiddu í ljós að samkvæmt rannsókninni 

eru jákvæð áhrif margþætt í reiðþjálfuninni. Í fyrsta lagi er ánægjuþátturinn mikilvægastur 

og er helsta markmiðið. Auk þess hefur reiðþjálfun líkamlega, andlega og félagslega 

jákvæða þýðingu fyrir fatlaða einstaklinga. Íslenski hesturinn hefur fjölþætta eiginleika og 

notkunarmöguleika, góða lund og er fremur smávaxin sem hentar við þjálfun fatlaðs fólks. 

Hesturinn hefur þannig breyst frá því að vera vinnudýr í það hlutverk að vera notaður sem 

meðferðarform, en fyrst og fremst til ánægju sem hefur mikið gildi fyrir alla einstaklinga. 

Sjálfræði og réttur til jafns við aðra til þátttöku er grundvallargildi mannlegrar tilveru 

og á að vera forgangsmál allra í samfélaginu og ráðamönnum þjóðarinnar. Þar sem 

einungis er greitt niður af ríkinu sjúkraþjálfun á hesti fyrir einstaklinga með skaða í 

miðtaugakerfi mætti skoða betur að greiða niður reiðþjálfun fyrir fatlað fólk víðar í 

samfélaginu. Fötlun getur verið ósýnileg vegna geðrænna sjúkdóma. Að mínu mati mætti 

vera reiðmeðferð hjá geðdeildum landsins. Þannig gagnast reiðþjálfunin enn frekar 

fötluðu fólki. Eftir að hafa dýpkað kunnáttu mína á reiðþjálfun fyrir fatlað fólk er mér ljóst  

hversu mikilvæg viðbót í þjónustu, meðferð og virkni íslenski hesturinn  „þarfasti 

þjónninn“ er fyrir fatlað fólk. 
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Viðauki 1: Viðtalsrammi 

 

1. Hvernig kom hugmyndin til að halda reiðnámskeið fyrir fólk með fötlun ? 

a.Hvaðan kemur fyrirmyndin? 

b.Hvað er í grunninn (hugmyndafræði ) ? 

 

2. Hvaða jákvæð áhrif hefur reiðþjálfun á einstaklingana ? 

a. Líkamlega ,andlega og félagslega ? 

b. Eru neikvæðir þættir reiðþjálfuninni ,hverjir ? 

 

3. Hvað er markmiðið með reiðþjálfuninni ? 

a. Er þetta eingöngu ánægja eða á þetta að leiða til einhverra skilgreindra 

markmiða ? 

b. Hverjar eru helstu áskoranirnar ? 

 

4. Hvernig fer reiðþjálfunin fram ? 

 a. hverjum hentar reiðþjálfunin ? (Öllum) 

 b. Myndir þú telja að reiðþjálfun sé hættuleg, á hvaða hátt ? 

 

5. Hvernig metur maður árangur af reiðþjálfun ? 

 a. Á meðan reiðþjálfun stendur ? 

 b. Þegar reiðmeðferð er lokið ? 

 

6. Er tekið mið af samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks ? 

 með hvaða hætti ? 

  a.Hvað með kostnað ? 

b. Eru framhaldsnámskeið 
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