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Útdráttur 

Tilgangur þessa verkefnis er að koma með hugmynd að 

innleiðingu til þess að auka íþróttaiðkun fatlaðra í 

Fjarðabyggð. Fatlaðir einstaklingar eiga jafn mikinn rétt á 

því að geta stundað skipulagt íþróttastarf eins og ófatlaðir. 

Tekin voru viðtöl til þess að afla upplýsinga um íþróttir 

fatlaðra í Fjarðabyggð, hvaða íþróttir eru í boði þar í dag og 

hvað hefur verið í boði í gegnum árin. Við framkvæmd á 

innleiðingu þarf að hafa ýmislegt í huga en lykilatriðið er 

gott skipulag. Vonandi mun innleiðing einn daginn verða 

að veruleika og íþróttaiðkun fatlaðra í Fjarðabyggð aukast.  
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Formáli  

Ritgerð þessi er 12 ECTS eininga lokaverkefni mitt til B.Sc. gráðu í 

íþróttafræðum við Íþróttafræðideild Háskólans í Reykjavík. Ég vil þakka 

leiðbeinanda mínum Inga Þór Einarssyni fyrir gott samstarf, faglega leiðsögn og 

gagnlegar ábendingar á meðan skrifum stóð. Einnig þakka ég Önnu Karólínu 

Vilhjálmsdóttur fyrir ábendingar og leiðsögn. Ég þakka viðmælendum fyrir góðar 

móttökur og fyrir að gefa sér tíma til að ræða við mig. Þakkir fá foreldrar mínir 

Björk Unnarsdóttir og Bogi Nils Bogason fyrir mikinn stuðning í gegnum alla mína 

skólagöngu. Einnig fær Benedikt Óli Breiðdal þakkir fyrir allan stuðninginn á 

meðan verkefninu stóð. Að lokum vil ég þakka samnemendum mínum fyrir þrjú 

frábær og lærdómsrík ár.  
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Inngangur  

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar er möguleikar fatlaðra einstaklinga til 

íþróttaiðkunar í Fjarðabyggð. 

Þegar ég hóf nám við Íþróttafræði í Háskólanum í Reykjavík þekkti ég lítið 

sem ekkert til íþrótta fatlaðra. Á öðru ári kviknaði áhuginn minn á íþróttum fatlaðra 

og fór ég í verknám hjá Íþróttasambandi Fatlaðra. Við val á ritgerðarefni mínu 

ákvað ég að skrifa um íþróttir fatlaðra en hafði í raun ekki hugmynd um hvað ég 

ætti að skrifa tengt þeim. Öll mín fjölskylda er frá Eskifirði í Fjarðabyggð og bjó 

ég þar um tveggja ára skeið þegar ég var yngri. Því ákvað ég að gera rannsókn og 

sjá hvernig skipulögð íþróttaiðkun fatlaðra væri í Fjarðabyggð. Þegar þangað var 

komið kom í ljós að hún er lítil sem engin og því ákvað ég að samtvinna 

rannsóknina að hagnýtu verkefni.  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að hreyfing skilar margvíslegum ávinningi, svo 

sem heilbrigði, betri sjálfsmynd og líkamsmynd sem og aukinni sjálfsánægju. 

Hreyfing hefur einnig góð áhrif á andlega heilsu, hún dregur úr kvíðaeinkennum og 

þunglyndi (Kirkcaldy, Shephard og Siefen, 2002). Þar sem að mikill hluti fatlaðs 

fólks getur ekki verið í vinnu, vegna fötlunar sinnar eða annarra ástæðna, er 

mikilvægt að auðvelt sé fyrir þau að geta nýtt sér tómstundir og önnur úrræði til 

dægrastyttingar (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). 

Á Austurlandi er sveitarfélagið Fjarðabyggð þar sem um 5000 einstaklingar 

eru búsettir. Sjö bæjarkjarnar tilheyra Fjarðabyggð og eru það Mjóifjörður, 

Eskifjörður, Neskaupsstaður, Reyðafjörður, Fáskrúðsfjörður, Stöðvarfjörður og 

Breiðdalsvík. Fjarðabyggð er fjölmennasta sveitarfélagið á Austurlandi og tíunda 

fjölmennasta á öllu landinu (Fjarðabyggð, e.d.). Á Íslandi eru 24 starfandi 

íþróttafélög fyrir fatlaða, en ekkert af þeim er staðsett í Fjarðabyggð 

(Íþróttasamband Fatlaðra, e.d.).  

Þar sem það er ekki íþróttafélag fatlaðra í Fjarðabyggð né sérstakar æfingar 

fyrir fatlaða einstaklinga er markmið þessarar ritgerðar að koma með hugmynd að 

innleiðingu til þess að auka íþróttaiðkun fatlaðra í Fjarðabyggð. 
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Hreyfing  

„Sérhver sem lifir kyrrsetulífi og jafnvel borðar bara mikið af góðum mat, án þess 

að hreyfa sig nóg eða stunda æfingar, mun alla tíð finna fyrir sársauka og vanlíðan 

og kraftar hans og þrek munu þverra fljótt“ (Sigurður Magnússon, 1998, bls.11) 

 

Hreyfing er skilgreind sem öll sú vinna líkamans sem eykur orkunotkun 

hans umfram það sem gerist í hvíld. Hreyfing hefur áhrif á líkamlega heilsu og getur 

regluleg hreyfing fyrir fullorðna og börn haft jákvæð áhrif á þeirra daglega líf 

(Lýðheilsustöð, 2008). Almennar ráðleggingar um hreyfingu eru þær að fullorðnir 

einstaklingar eigi að hreyfa sig í að minnsta kosti 30 mínútur á dag eða fimm sinnum 

í viku. Börnum er ráðlagt að hreyfa sig í að minnsta kosti 60 mínútur á dag 

(Lýðheilsustöð, 2008). Hreyfing getur verið mjög fjölbreytt, allt frá því að ganga í 

skólann yfir í það að hlaupa maraþon. Hjá flestöllum er hreyfing hluti af daglegu 

lífi og þarf því ekki að vera skipulögð. Þjálfun er hinsvegar skipulögð og endurtekin 

hreyfing þar sem helsti tilgangurinn er að styrkja eða viðhalda líkamlegu hreysti 

(Lýðheilsustöð, 2008). 

Vöðvar, bein og liðir mynda stoðkerfi líkamans sem gerir honum kleyft að 

hreyfa sig úr stað (Salter, 1983). Samspil á milli beina og vöðva þarf að vera til 

staðar til þess að beinin styrkist. Einstaklingar sem lamast lenda í því að beinin 

þeirra hrörna, hins vegar styrkjast beinin hjá íþróttafólki hvað mest þar sem álagið 

er á vöðvana (Turner og Robling, 2003). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að regluleg hreyfing hjá fullorðnum getur 

komið í veg fyrir ýmsa sjúkdóma og kvilla, til dæmis minnkað líkur á háþrýstingi, 

sykursýki, hjarta- og kransæðasjúkdómum, brjósta- og ristilskrabbameini og 

þunglyndi (World Health Organization, 2018).  

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að hreyfing og þátttaka í íþróttum hjá 

börnum og ungmennum skiptir miklu máli. Hreyfing hefur jákvæð áhrif á líkamlega 

og andlega heilsu, hreyfiþroska- og færni, líkamshreysti og getur einnig dregið úr 

líkum á streitueinkennum (Poitras o.fl., 2016). 

Regluleg hreyfing dregur úr líkum á að einstaklingar greinist með 

hjartasjúkdóma, sykursýki, lækkaðan blóðþrýsting, ýmsar gerðir krabbameina, 

beinþynningu, kvíða og þunglyndi. Lítil hreyfing og mikil kyrrseta ýta undir offitu, 

ofþyngd og ýmsa aðra heilsutengda sjúkdóma. Undanfarin ár hafa yngri 

aldurshópar verið að greinast með andlega og líkamlega sjúkdóma. Til eru dæmi 
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um að börn og unglingar séu að greinast með týpu II af sykursýki sem áður fyrr 

greindust einungis hjá fullorðnum einstaklingum (Hills, Dengel og Lubans, 2015). 

Hreyfing hefur ekki aðeins áhrif á líkamlega þætti einstaklinga heldur líka 

andlega þætti (Fox, 1999). Má nefna að þunglyndi og kvíði meðal unglinga og barna 

hefur verið að aukast síðastliðin ár, mikilvægt er að grípa strax inn í og reyna að 

draga úr einkennunum. Því fyrr sem gripið er inn í því minni líkur eru á því að 

einstaklingar þrói með sér einkennin og verði með þau fram á fullorðinsár. Regluleg 

hreyfing er talin geta komið í veg fyrir áframhaldandi einkenni (Jewett o.fl., 2014).  

Þátttaka í íþróttum getur haft jákvæð áhrif á félagslega þætti. Mikið er um 

samvinnu, nánd og samskipti og myndast vinasambönd út frá því. Þetta á við fatlaða 

einstaklinga sem og ófatlaða. Fatlaðir einstaklingar þurfa hins vegar meiri 

hvatningu frá þjálfurum eða kennurum því þeir eru líklegri til þess að missa áhugan 

og hafa minni þolinmæði gagnvart hreyfingunni. Það leiðir til þess að bilið á milli 

fatlaðra og ófatlaðra í íþróttum eykst með aldrinum (Murphy, Carbone og American 

Academy of Pediatrics Council on Children With Disabilities, 2008). Íþróttafélög 

og skólar eru taldir vera tilvaldir staðir til þess að kynna fyrir börnum og unglingum 

hreyfingu og heilsueflingu (Vander Ploeg, Maximova, McGavock, Davis og 

Veugelers, 2014). 

 

Heilsa  

Góð heilsa er öllum dýrmæt. Erfitt hefur þó verið að skilgreina hugtakið heilsa þar 

sem orðið er víðtækt og margþætt. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin (WHO) 

skilgreinir heilsu eftirfarandi „Heilsa er ástand einstaklings, sem að tekur til 

líkamlegrar, andlegrar og félagslegrar vellíðunar en á ekki einungis við einstaklinga 

sem þjást eða þjást ekki af veikindum eða einhverskonar sjúkdómum“(World 

Health Organization, 2010).  

 

Heilsuefling 

Samkvæmt Alþjóða heilbrigðisstofnuninni (WHO) er skilgreiningin á heilsueflingu 

eftirfarandi. Heilsuefling er ferli til þess að gera fólki kleift að bæta og ná stjórn á 

heilbrigði sínu. Hugtakið heilsuefling fjallar um samvinnu heilsu og heilbrigðs 

lífstíls sem leiðir af sér vellíðan. Markmið heilsueflingar er að ná bættum lífsgæðum 
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fólks með því að hafa áhrif á lífsstíl þeirra. Til þess að ná framförum á líkamlegri, 

andlegri og félagslegri heilsu þurfa einstaklingar og hópar að þekkja og getað áttað 

sig á markmiðum sínum. Heilsa er auðlind fyrir daglegt líf og heilsusamlega 

framtíð. Heilsa er jákvætt hugtak sem einblínir á samvinnu einstaklinga og 

samfélagsins (World Health Organization, 1986). 

 

Líkamleg heilsa  

Ávinningurinn við hreyfingu felst ekki einungis í því að koma í veg fyrir sjúkdóma 

eða halda þeim í skefjum heldur eykur hreyfing einnig líkamshreysti, vellíðan og 

lífsgæði (Allender, Cowburn og Foster, 2006; Lýðheilsustöð, 2008).  

Léleg líkamleg heilsa hefur áhrif á bæði andlega heilsu og heilbrigði. Léleg 

líkamleg heilsa getur haft áhrif á að einstaklingar stundi ekki líkamsrækt eða 

einhverskonar hreyfingu (Steptoe og Butler, 1996). Einstaklingar sem horfa jákvætt 

á sína líkamsmynd eru líklegri til þess að hafa áhuga á að hreyfa sig og lifa 

heilbrigðari lífstíl en þeir sem hafa neikvæða sýn (McIntyre, Chivers, Larkin, Rose 

og Hands, 2015). Í niðurstöðum á rannsókn sem var framkvæmd árið 2010 á 14-16 

ára unglingum á Íslandi, kom í ljós að þeir sem stunduðu skipulagða 

íþróttastarfsemi með íþróttafélagi töldu sig vera í betra líkamlegu ástandi miðað við 

þá sem æfðu sjaldan eða aldrei. Sömu einstaklingar töldu að andlega heilsan þeirra 

væri betri heldur en hjá þeim sem æfðu sjaldan eða aldrei. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna fram á að þátttaka í skipulagðri íþróttastarfssemi með 

íþróttafélögum hafi jákvæð áhrif á unglinga. Þeir einstaklingar sem æfðu oft voru 

jákvæðari gagnvart tilverunni heldur en þeir sem stunduðu sjaldan eða aldrei 

skipulagða íþróttastarfssemi með íþróttafélagi (Þórdís Lilja Gísladóttir, Ásrún 

Matthíasdóttir og Hafrún Kristjánsdóttir, 2013).   

 

Andleg heilsa  

Margar rannsóknir sýna fram á jákvæð tengsl á milli hreyfingar og andlegrar heilsu 

(Jewett o.fl., 2014). Dagleg hreyfing er nauðsynleg börnum og ungmennum, hún 

eykur félagslega heilsu og vellíðan. Einstaklingar sem stunda daglega hreyfingu eru 

almennt andlega heilbrigðari og líða betur heldur en þeir sem stunda ekki hreyfingu 

(Jewett o.fl., 2014). Talið er að hreyfing hjálpi einstaklingum að líða betur, þeir 



 9 

hugsa betur um líkamann sinn og sjálfsálit þeirra hækkar. Einstaklingar með hátt 

sjálfsálit eiga auðveldara með að aðlagast í félagslegu umhverfi og bregðast betur 

við aðstæðum í umhverfi sem þau eru ekki vön að vera í. Hátt sjálfsálit eykur 

velgengni í skóla og vinnu og eru einstaklingar með hátt sjálfsálit líklegri til þess 

að stunda hreyfingu og hugsa vel um mataræði sitt. Aftur á móti hefur lágt sjálfsálit 

neikvæð áhrif á líðan einstaklinga og hefur verið tengt við áhættuhegðun (Biddle, 

Fox og Boutcher, 2003).   

Hreyfing getur verið víðtæk og til eru margar gerðir af hreyfingu hvort sem þær eru 

loftháðar eða loftfirrtar. Dæmi um loftháða hreyfingu er til dæmis sund, hlaup, 

ganga og dans. Talið er að loftháð hreyfing hafi jákvæð áhrif á andlega heilsu 

einstaklinga (Salmon, 2001). 

 

Fötlun og þroskafrávik 

Einstaklingar sem eru líkamlega, andlega eða vitsmunalega skertir eða hafa aðra 

skerta skynjun sem kemur í veg fyrir fulla og virka þátttöku í samfélaginu teljast 

vera fatlaðir („Samningur um réttindi fatlaðs fólks“, e.d.). Fötlun er ekki einungis 

meðfædd heldur getur hún einnig verið afleiðing af langvarandi veikindum og 

slysum. Samkvæmt alþjóða heilbrigðisstofnunni er fötlun skilgreind sem hugtak 

yfir einstaklinga sem eru líffræðilega öðruvísi, eiga erfitt með þátttöku í 

samfélaginu eða eru ófærir um virkni. Sumir geta glímt við allar þessar skerðingar 

á meðan aðrir glíma einungis við eina. Fatlaðir einstaklingar eiga það sameiginlegt 

að vera með einhverskonar skerðingu en eiga við ólík vandamál að stríða. Fötlun 

vísar til flókins samspils milli samfélags og líffræðilegrar stöðu einstaklinga. 

(Barnes og Mercer, 2003; World Health Organization, e.d.)  

Afbrigðileg þróun miðtaugakerfisins getur valdið frávikum í þroska og 

kemur í veg fyrir að einstaklingar nái að tileinka sér ýmsa færni. Leiðir það til 

fötlunar þar sem einstaklingur nær ekki markmiðum sem samfélagið ákvarðar að 

séu við hæfi án sérstakrar aðstoðar. Talið er að fötlun hafi tvær hliðar, líffræðilega 

hömlun og félagslegar aðstæður sem að ýta undir eða draga úr afleiðingum 

hömlunarinnar. Því er afstætt hvað telst fötlun á hverjum stað og tíma (Edvald 

Sæmundsen og Páll Magnússon, 1993).  

Orsakir þroskafrávika eru margar og má skipta þeim niður í þrjá 

meginflokka sem að hafa fjölmarga undirflokka. Í fyrsta lagi eru það erfðir en þar 
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geta orðið breytingar á erfðaefni eða skökk pörun gena. Í öðru lagi eru sjúkdómar 

sem að geta komið fyrir eða eftir fæðingu. Í þriðja lagi eru það áföll, svo sem í 

tengslum við meðgöngu eða fæðingu, slys, vanrækslu, misþyrmingar, eitranir og 

fleira. Þroskafrávik eiga þó ekki alltaf þekkta skýringu, í um helming þroskafrávika 

eru orsakir óljósar. Þroskafrávik eru algengari meðal drengja (Edvald Sæmundsen 

og Páll Magnússon, 1993).  

 

Félagslegar hliðar fötlunar  

Fötlun af einhverri tegund hefur áhrif á líðan fólks og sjálfsálit. Börn sem eru greind 

með þroskafrávik eru líklegri til þess að sýna erfiða hegðun og hafa geðræn 

einkenni heldur en börn sem að ekki eru greind með þroskafrávik. Félagslega 

aðstæður geta ýmist dregið úr eða aukið áhrif fötlunar. Neikvæð áhrif eru til dæmis 

þegar börn fá lítið að reyna sjálf og fá of mikla aðstoð við daglegt amstur, sem að 

leiðir til þess að fötlunin eykst. Hins vegar þegar fötluninni er alveg afneitað, dregur 

það úr líkum á því að nægilega sé komið til móts við þarfir hins fatlaða (Edvald 

Sæmundsen og Páll Magnússon, 1993).  

Breskir fötlunarfræðingar telja að afleiðingar af félagslegum hindrunum séu 

að mestu leyti settar af ófötluðum. Helstu afleiðingarnar eru félagsleg útilokun, 

mismunun og kúgun í garð fólks sem að hefur einhverskonar skerðingu (Rannveig 

Traustadóttir, 2003). 

 

Heilsuefling og fatlað fólk  

Mikilvægt er að brýna fyrir öllum hvað heilsa er mikilvæg, það þurfa allir á 

heilbrigðum lífstíl að halda. Sýnt hefur verið fram á það að heilsuefling fyrir fólk 

með fötlun sé ekki mikil og að það þurfi að sporna við hrakandi heilsu þessa hóps. 

Ýmislegt þarf að hafa í huga til þess að fatlaðir einstaklingar njóti sömu gæða 

heilsugæslunnar og ófatlaðir (Rimmer, 1999).  

Áhrif á líkamlegt heilsufar fatlaðs fólks er ekki eina vandamálið sem þau 

glíma við þegar þau búa við heilsuójöfnuð. Með heilsuójöfnuði er átt við mismunun 

hvað varðar heilsueflingu, meðferðir hjá sérfræðingum, heilsueftirlit og almenna 

heilsugæsluþjónustu. Talið er að vegna skorts á heilsueflingu fatlaðs fólks, skert 

aðgengi að heilbrigðisþjónustu og mismunun í meðhöndlun leiði til þess að þau þrói 
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með sér ótta, vantraust, vanlíðan og verði þá félagslega einangruð (World Health 

Organization, 1986).   

 

Íþróttir fatlaðra  

Upphaf íþrótta fatlaðra má rekja aftur til seinni hluta 19. aldar og byrjun þeirrar 20. 

Fyrir þann tíma var þekkingin ekki mikil, þrátt fyrir það fjölluðu fræðimenn um það 

hversu mikilvæg hreyfing væri fyrir fatlaða sem ófatlaða (Sigurður Magnússon, 

1998).  

Rekja má upphaf íþróttastarfs fatlaðra til Sir Ludwig Guttman. Hann var 

þýskur taugaskurðlæknir sem starfaði í Þýskalandi og á Englandi. Helstu sjúklingar 

hans voru hermenn sem höfðu slasast í stríðinu. Hermennirnir höfðu til dæmis misst 

útlimi, sjón og mátt einhversstaðar í líkamanum. Guttman taldi að til þess að þeir 

myndu ná betri endurhæfingu andlega og líkamlega væri gott fyrir þá að stunda 

íþróttir. Hann lét búa til aðstöðu fyrir hermennina sem einungis þeir höfðu aðgang 

að. Seinna meir fengu fatlaðir að nýta sér sömu aðstöðu og út frá því voru fyrstu 

íþróttafélög fyrir fatlaða stofnuð. Til að byrja með lögðu íþróttafélögin 

megináherslu á aflimaða og blinda einstaklinga, stuttu seinna var farið að þjálfa 

fatlaða einstaklinga á skipulagðan hátt. Guttmann stóð meðal annars fyrir 

landskeppni fatlaðra í Englandi á leikvanginum sem hann hafði látið byggja  

(Sigurður Magnússon, 1998).  

Talið er að íþróttir fyrir fatlaða þjóni öðrum tilgangi heldur en fyrir ófatlaða. 

Íþróttirnar eru mikið notaðar í endurhæfingu og eru mikilvægur þáttur í að byggja 

og viðhalda líkamsgetu fatlaðra einstaklinga (Sigurður Magnússon og Sigurður 

Friðþjófsson, 1998). Íþróttir fatlaðra snúast ekki bara um líkamlegan ávinning 

heldur hafa þær meiri og stærri hlutverk að gegna. Íþróttaiðkun fatlaðra hefur ýmis 

áhrif á einstaklinga, þegar þeir sjá fram á árangur og þegar markmið þeirra nást 

eykst sjálfstraustið. Ef ekki er gleði og gaman til staðar við íþróttaiðkunina þá tapast 

stór hluti af endurhæfingunni. Ef íþróttaiðkunin gengur vel eykur það líkurnar á því 

að einstaklingar sætti sig betur við sjálfa sig og vinni úr neikvæðum viðhorfum. 

Þegar stunduð er regluleg hreyfing eða íþróttaiðkun ná einstaklingar að styrkja 

sjálfsmynd sína fara að bera meiri virðingu fyrir sjálfum sér, félagsþroski eykst og 

þeir skilja ef að markmiðið er að ná árangri þá krefst það aga. Við íþróttaiðkun 

kynnast einstaklingar keppnisanda og eru að koma í veg fyrir þá einangrun sem að 
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þeir gætu mögulega annars lent í (Sigurður Magnússon og Sigurður Friðþjófsson, 

1998).    

 Einn mikilvægasti ávinningurinn við það að stunda íþróttir er félagslegi 

þátturinn. Eins og hefur komið fram þá eykst sjálfstraust einstaklinga með 

hreyfingu og íþróttiðkun. Þeir ná að tengjast umhverfinu á nýjan leik og auka 

samskipti sín. Að stunda íþróttir er mikil hvatning fyrir fatlaða einstaklinga 

(Sigurður Magnússon og Sigurður Friðþjófsson, 1998) 

 

Íþróttir fatlaðra á Íslandi  

Íþróttir hafa verið stundaðar í marga áratugi á Íslandi og eru til fjölmörg íþróttafélög 

hér á landi. Fyrsta íþróttafélag fatlaðra á Íslandi var stofnað árið 1974, fimm árum 

síðar var Íþróttasamband Fatlaðra (ÍF) stofnað og er það eitt af sérsamböndum innan 

ÍSÍ (Sigurður Magnússon, 1998). Íþróttaiðkun fatlaðra hefur aukist síðustu ár og í 

dag eru tuttugu og fjögur starfandi íþróttafélög innan ÍF út um land allt 

(Íþróttasamband Fatlaðra, e.d.) 

Samkvæmt tölum Íþróttabandalags Íslands fór fötluðum íþróttaiðkendum fjölgandi 

frá árunum 2015 til 2017. Árið 2017 voru 1075 iðkendur skráðir í íþróttir fatlaðra. 

(Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2017).  

 

Foreldrar og þjálfarar 

Foreldrar hafa stórt hlutverk í íþróttaiðkun barna. Sumir foreldrar setja strangar 

kröfur á íþróttaiðkun barna sinna og geta þær orðið of miklar og leitt til þess að 

áhugi barnanna á íþróttinni minnki og þau hætta í íþróttinni. Börnin finna sér oft 

fyrirmyndir innan fjölskyldunnar og fá þaðan hvatningu. Talið er að börn sem fá 

hvatningu og jákvæðan stuðning frá foreldrum til íþróttaiðkunnar séu líklegri til 

þess að stunda íþróttir en önnur börn (Kanters, Bocarro og Casper, 2008) Í mörgum 

tilfellum reiða fötluð börn sig á foreldra sína til þess að komast á æfingar. Talið er 

að ein af helstu fyrirstöðum fyrir íþróttaiðkun hjá fötluðum einstaklingum sé 

fjarlægðin frá heimili að æfingasvæði (Hutzler og Korsensky, 2010) .  

Þjálfarar skipa stóran sess í íþróttaiðkun barna. Mikilvægt er að þeir skapi 

aðstæður fyrir iðkendur sem eru krefjandi en jafnframt áhugaverðar til þess að 

iðkendur öðlist jákvæða upplifun á íþróttinni. Þjálfarinn þarf að hafa í huga að það 
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snýst ekki allt um sigur því það eru einstaklingar sem stunda íþróttir fyrir félagsskap 

og hreyfingu. Til að forðast brotfall úr íþróttum er mikilvægt að taka tillit til allra 

iðkenda (Allender o.fl., 2006). 

 

 

Special Olympics  

Árið 1968 stofnaði Kennedy-fjölskyldan Special Olympics-samtökin í 

Bandaríkjunum. Sumarið 1968 fóru fram fyrstu Special Olympics leikarnir og voru 

þeir haldnir í Chicago (Special Olympics, e.d.).  

Þátttakendur á Special Olympics eru einstaklingar með þroskahömlun og er 

markmið leikana að gefa einstaklingum tækifæri til þess að sýna hvað í þeim býr á 

meðal jafningja sinna. Mótið er haldið fjórða hvert ár, síðasta mót fór fram í mars 

2019 og var haldið í Abu Dhabi. Til þess að komast á leikana þurfa einstaklingar 

að vera orðnir átta ára gamlir og hafa verið greindir með þroskahömlun samkvæmt 

American Association on Mental Retardation skilgreiningunum. Engar 

lágmarkskröfur eru gerðar til keppenda til þess að komast inn á Special Olympics. 

Á mótinu er lögð áhersla á þátttöku, ánægju, einstaklingsmiðaða færni og vináttu 

(Anna K. Vilhjálmsdóttir, 2011). 

 Allar þátttökuþjóðir fá hámarkskvóta í hverri grein. Á Íslandi eru keppendur 

valdir þannig að aðildarfélög innan Íþróttasamband fatlaðra tilnefna keppendur. 

Lögð er áhersla á að aðildafélögin velji ekki einungis bestu íþróttamennina, heldur 

horfi einnig til annara þátta eins og ástundun á æfingum, þátttöku á fyrri leikum, 

framförum og góðri framkomu (Anna K. Vilhjálmsdóttir, 2011).  

 

Paralympics Games  

Íþróttir fyrir einstaklinga með einhverskonar skerðingu hafa verið til í yfir um 100 

ár. Árið 1948 skipulagði Dr. Guttmann fyrsta íþróttamót fyrir breska einstaklinga í 

hjólastólum þar sem 16 fyrrverandi hermenn tóku þátt, mótið var þá kallað the 

Stoke Mandeville Games. Árið 1952 sameinuðust fyrrverandi hollenskir hermenn 

Dr. Guttmann og var því nafninu á mótinu breytt í International Stoke Mandeville 

Games. Seinna meir breyttist mótið í Ólympíuleika fatlaðra (e.Paralympic Games) 

og fór það fram í fyrsta sinn árið 1960 og var haldið í Róm. Á mótinu tóku 400 
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keppendur þátt frá 23 löndum. Síðan þá hafa Ólympíuleikar fatlaðra verið haldið 

fjórða hvert ár. Í kjölfar Ólympíumóts fatlaðra hófust vetrar Ólympíumót fatlaðra 

árið 1976 og hafa þeir einnig verið haldnir 4 hvert ár síðan þá. Frá árunum 1988 og 

1992 hafa Ólympíuleikar fatlaðra verið haldið á sömu stöðum og Ólympíuleikarnir 

eru haldnir („Paralympics History - History of the Paralympic Movement“, e.d.).  

 Til þess að öðlast þátttökurétt á Ólympíuleikunum þurfa einstaklingar að 

hafa staðist ströng alþjóðleg lágmörk, einungis besta íþróttafólk heimsins úr röðum 

fatlaðra keppir á Ólympíuleikunum. Mótið snýst um getu, glæsileg afrek og 

íþróttalega viðleitni. Í dag er keppt í eftirfarandi 6 fötlunarflokkum á 

Ólympíuleikunum. Flokkar mænuskaðaðra, blindra og sjónskerta, aflimaðra, 

spastískra, þroskaheftra og annarra fötlunareinkenna (Íþróttasamband fatlaðra, 

e.d.).  

 

Innleiðingar  

Við gerð á innleiðingu þarf að vanda til verka, hún er oft tímafrek og erfiðasti 

hlutinn í nýrri stefnumótun. Það þarf því að byggja upp starfsumhverfi sem að 

styður við stefnuna, vanda til verka og hafa skipulagt upplýsingaflæði (Starfsmennt, 

fræðslusetur, e.d.).  

Talið er að þrír mikilvægustu þættirnir í innleiðingarferli séu skipulag, 

túlkun og aðgerðir (Kraft og Furlong, 2012). Skipulag felur í sér að að undirbúa 

innleiðinguna vel, meðal annars að tryggja aðgang að starfsfólki (þátttakendum) og 

öðru sem til þarf við innleiðinguna. Túlkun felur í sér að koma innihaldi 

innleiðingarinnar á tungumál eða form. Þar sem þeir sem munu nýta innleiðinguna 

geri sér grein fyrir hvað muni eiga sér stað. Aðgerðir fela í sér breytingar eða þróun 

á þeim atriðum sem koma fram í innleiðingunni (Kraft og Furlong, 2012).   

Hér að neðan verður vitnað í þrjár innleiðingar sem eru dæmi um 

árangursríkar aðgerðir til þess auka hreyfingu og íþróttaiðkun. Innleiðingarnar 

verða notaðar til hliðsjónar við gerð innleiðingar fyrir íþróttaiðkun fatlaðra í 

Fjarðabyggð.   
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Markmið 

Allar þrjár innleiðingarnar höfðu ákveðin markmið og snérust þau öll um að auka 

hreyfingu eða bæta lífstíl meðal hagsmunaaðila sinna.  

Íþróttakennarar í skóla á New England höfðu tvö markmið, í fyrsta lagi að 

fræða nemendur um íþróttaiðkun fatlaðra og kenna þeim íþróttir sem keppt er í á 

Ólympíuleikum fatlaðra (e. Paralympic Games). Í öðru lagi að fá nemendur til þess 

að breyta viðhorfi sínu á jákvæðan hátt gagnvart fötluðu íþróttafólki (Grenier og 

Kearns, 2012). John Ainsworth hafði það að markmiði í sinni innleiðingu að auka 

hreyfingu meðal almennra borgara í London (Ainsworth, 2012). Þriðja innleiðingin 

hafði þrjú markmið. Þau voru eftirfarandi, að hvetja fólk til þess að hreyfa sig meira. 

Í öðru lagi var markmiðið að draga úr kyrrsetu og sjónvarpsáhorfi og tölvunotkun. 

Þriðja markmiðið var að auka vitund einstaklinga um mikilvægi hreyfingar. 

(Governments, Parker, Burns og Sanchez, 2009).  

 

Skipulag 

Innleiðingarnar hafa allar mismunandi markmið en það sem þær hafa sameiginlegt 

er að vera með gott skipulag. Sem dæmi telur Ainsworth að það þurfi að fylgja 

eftirfarandi 6 skrefum til þess að búa til góða innleiðingu.  

1. Skipulagning, áður en skipulagning hefst er mikilvægt að ákveða hópinn 

sem er verið að reyna að ná til, hafa fjárhagsáætlun og markmið. Ef að 

skipulagið er framkvæmt rétt er talið að verkefnið verði auðveldara.  

2. Uppsetning á ferlinu sem er verið að fara í.. Nauðsynlegt er að setja það upp 

á skilmerkilegan hátt.til þess að það nái til sem flestra. 

3. Kynning, hafa áhugaverða kynningu sem fangar athygli fólks.  

4. Inngrip, þegar helstu upplýsingarnar um einstaklingana sem að ætla að taka 

þátt er hægt að hafa samband við þá og koma þeim af stað. Aðstoða þá við 

að hafa samband við íþróttafélögin og hjálpa þeim að koma sér af stað.   

5. Virkni (athafnasemi), einstaklingarnir mæta á staðinn og prufa, mikilvægt 

er að þeim finnist gaman og líði vel.  

6. Fylgja eftir, fylgst verður með einstaklingnum. Hefur hann áhuga á að vera 

í íþróttinni og þykir honum gaman, ef ekki þá verður fundið aðra íþrótt fyrir 

hann sem honum gæti líkað betur (Ainsworth, 2012) 
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Við skipulagningu á innleiðingunni hjá íþróttakennurunum höfðu þeir 

eftirfarandi atriði í huga. Tíminn sem að nemendur fá til þess að prufa íþróttina, 

kennslurýmið, búa til æfingar þar sem börnin sjá framfarir og möguleikinn til þess 

að skipta á sem auðveldasta máta úr bóklegu yfir í verklegt (Grenier og Kearns, 

2012).  

Þar sem að þriðja innleiðingin var með þrjú markmið eru margskonar 

skipulagsaðferðir í þeirri innleiðingu. Sem dæmi til þess að auka hjólaferðir og 

gönguferðir almennings var talið að eftirfarandi atriði gætu haft áhrif á 

innleiðinguna  

1. Búa til langtímaáætlun fyrir hjóla- og göngustíga, til þess að auðvelda 

hjólreiðafólki og gangandi vegfarendum í samfélaginu að komast á milli 

staða.  

2. Skipuleggja, byggja og viðhalda kerfi sem heldur utan um gangstéttir og 

gangbrautir. Sjá til þess að það sé öruggt og þægilegt gönguumhverfi sem 

að auðveldar ýmsar gönguleiðir, eins og til dæmis í skólann, út í búð og 

fleira.  

3. Endurskipuleggja, byggja og endurbæta göturnar, til þess að draga úr hraða 

ökutækja og koma til móts við hjólreiðafólk.  

4. Skipuleggja, byggja og viðhalda göngustígum fyrir hjólreiðafólk og þá sem 

eru gangandi.  

5. Auka mikilvæga áfangastaði innan göngu- og hjólreiða fjarlægða.  

6. Hefja samvinnu við bæjaryfirvöld og stefna á að byggja skóla í góðri 

fjarlægð frá helstu umferðargötunum. (Governments o.fl., 2009). 

 

Túlkun 

Túlkun innleiðingar snýst um að koma innihaldi hennar á form sem 

hagsmunaaðilarnir skilja (Kraft og Furlong, 2012). Hér má nefna dæmi þar sem 

íþróttakennararar voru að kenna nemendum sínum íþróttir fatlaðra. Allir tímarnir 

hófust með myndbandi, þar sem nemendurnir sáu íþróttafólk stunda íþróttirnar sem 

voru viðfangefni hvers tíma fyrir sig. Myndböndin gáfu nemendum góða 

heildarmynd á íþróttina og útskýrðu hvernig íþróttin fór fram. Eftir að hafa horft á 

myndböndin fóru kennararnir nánar yfir helstu grunnæfingar hverrar íþróttar fyrir 

sig og þá færni sem að nemendur þurftu að hafa til þess að geta tekið þátt. Þar næst 
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fóru nemendur að prufa og skoða útbúnaðinn sem að notaður var fyrir hverja íþrótt 

(Grenier og Kearns, 2012). 

 

Aðgerðir 

Breytingar og þróun á atriðum í innleiðingum fellur undir aðgerðir. Dæmi um 

aðgerðir eru að bæta íþróttum fatlaðra inn í íþróttakennslu í grunnskólum. Það er 

talið geta þróað nám án aðgreiningar og hugsanlega dregið úr þeirri skömm sem að 

einstaklingar með fötlun geta búið yfir (Grenier og Kearns, 2012).  

Annað dæmi fyrir aðgerð í innleiðingu. Sýnt hefur verið fram á að 

samfélagslegar herferðir sem leggja áherslu á að auka hreyfingu séu árangursríkar. 

Auglýsinga herferðin VERB sýndi fram á jákvæð áhrif við aukna hreyfingu meðal 

barna. Eftir tvö ár kom í ljós að börn sem að bjuggu í samfélögum þar sem mikið 

var um auglýsingar um mikilvægi hreyfingar í útvarpi, sjónvarpi og á fleiri stöðum, 

höfðu meiri skilning á mikilvægi hreyfingar, heldur en þau sem fengu venjulegt 

magn af auglýsingum í sínum samfélögum (Governments o.fl., 2009). 

 

Niðurstöður úr innleiðingunum 

Innleiðingarnar hér að ofan eru allar mismunandi og hafa mismunandi aðferðir til 

þess að koma nýjum verkefnum af stað í sínu samfélagi. Niðurstöður 

íþróttakennaranna voru þær að nemendur höfðu gaman af því að kynnast íþróttum 

fatlaðra og einnig breyttist viðhorf þeirra til fatlaðra íþróttamanna. Nemendur sáu 

að til þess að taka þátt í íþróttum fatlaðra þarf alveg jafn mikla vinnu og í íþróttum 

hjá ófötluðum (Grenier og Kearns, 2012).   

Ainsworth náði að aðstoða um 2500 einstaklinga við að auka hreyfingu sína 

og telur hann skipulagið eiga mest allan þátt í árangursríkri innleiðingu (Ainsworth, 

2012).  

 Miðað við árangurinn sem kom eftir VERB auglýsingaherferðina á tveimur 

árum, eru miklar líkur á að sjá fram á jákvæðan árangur með auglýsingum. Því eru 

auglýsingar á netinu, í sjónvarpinu og í útvarpinu góður staður til þess að ná til fólks 

(Governments o.fl., 2009).  
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Framkvæmdarkafli  

Verkefnið snýst um að koma með hugmynd að innleiðingu til þess að auka 

íþróttaiðkun fatlaðra í Fjarðabyggð.  

Við gerð ritgerðarinnar voru framkvæmd tvö viðtöl til þess að afla 

upplýsinga um íþróttaiðkun fatlaðra í Fjarðabyggð. Höfundur byrjaði á því að hafa 

samband við einstaklinga sem vinna á bæjarskrifstofunni í Fjarðabyggð. 

Viðmælendurnir voru valdir með hentugleikaúrtaki, það er notað þegar velja á 

einstaklinga sem auðvelt er að ná til. Tekin voru viðtöl við einstaklinga sem að 

vinna tengt íþróttum og fötluðum í Fjarðabyggð. Viðtölin fóru fram á Reyðarfirði 

og voru tekin upp á síma rannsakanda. Viðtölin voru síðar afrituð á tölvu í forritið 

Microsoft Word 2019 og skrifaðar voru niðurstöður út frá viðtölunum í Microsoft 

Word 2019 . Vitnað verður í viðmælendurna sem viðmælandi A og viðmælandi B 

í niðurstöðunum. Við gerð hugmyndarinnar á innleiðingunni las rannsakandinn 

ýmsar innleiðingar sem hafa það sameiginlegt að stuðla að aukinni hreyfingu. 

Innleiðingarnar voru nýttar til hliðsjónar við uppbyggingu á hugmyndinni á 

innleiðingu til þess að auka íþróttaiðkun fatlaðra í Fjarðabyggð. 

 

Niðurstöður úr viðtölunum  

Allt íþróttastarf í Fjarðabyggð er á höndum íþróttafélaganna sjálfra og eru þau 16 

talsins. Íþróttaaðstaðan er góð, til dæmis á Reyðarfirði er knattspyrnuhöll þar sem 

er hægt að æfa innandyra allan ársins hring. Boðið er upp á akstur fyrir 

íþróttaiðkendur til og frá knattspyrnuhöllinni (Viðmælandi A, munnleg heimild, 

viðtal 26.mars 2019).  

Ýmsar íþróttir eru í boði sem dæmi, fótbolti, sund, golf, blak, taekwondo og skíði. 

Þar sem Fjarðabyggð er fjölkjarna samfélag eru íþróttafélögin á víð og dreif um 

samfélagið. Í dag er ekkert íþróttafélag fyrir fatlaða og engar umræður hafa verið 

um að stofna íþróttafélag fyrir fatlaða. Talið er að ef að áhugi væri fyrir íþróttum 

fatlaðra og hópur foreldra fatlaðra einstaklinga myndi óska eftir íþróttastarfi fyrir 

börnin sín þá yrði eflaust eitthvað gert í þeim málum (Viðmælandi A, munnleg 

heimild, viðtal 26.mars 2019).  

Viðmælendurnir telja þó að íþróttafélögin í Fjarðabyggð taki vel á móti 

öllum sem vilja taka þátt í íþróttastarfinu hjá þeim. Til eru dæmi um fatlaða 



 19 

einstaklinga sem að taka þátt í almennu íþróttastarfi svo sem sundi, taekwondo og 

knattspyrnu. Samkvæmt viðmælendunum fá fatlaðir einstaklingar að taka þátt á 

æfingum í almennu íþróttastarfi, en vegna fötlunar sinnar fá þau sérstök hlutverk á 

æfingum. Eins og staðan er í dag fá allir þeir sem vilja taka þátt að vera með í 

íþróttastarfi hjá ófötluðum og því hefur ekki skapast menning fyrir sér íþróttafélagi 

fyrir fatlaða (Viðmælandi A og viðmælandi B, munnleg heimild, viðtal 26.mars 

2019). Um 100 fatlaðir einstaklingar eru skráðir hjá málefnum fatlaðra í 

Fjarðabyggð (Viðmælandi B, munnleg heimild, viðtal 26.mars 2019).   
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Hugmynd að innleiðingu til að auka íþróttaiðkun fatlaðra 

í Fjarðabyggð. 

Fyrsta skref  

Áður en farið er af stað með innleiðingu er mikilvægt að skipuleggja hana vel (Kraft 

og Furlong, 2012). Byrja þarf frá grunni, með því að skoða og greina ytri og innri 

þætti. 

Greining umhverfisþátta snýst um að greina hvernig staðan er í sveitarfélaginu, 

hvað er til staðar til íþróttaiðkunar og hvert er baklandið. Fjarðabyggð er strjált 

sveitarfélag en þrátt fyrir það eru aðstæður góðar til íþróttaiðkunar. Í Fjarðabyggð 

er knattspyrnuhöll, sundlaugar, blakvellir, golfvellir, skíðasvæði og fleira 

(Fjarðabyggð, e.d.).  

Það sem gæti orðið helsta fyrirstaðan vegna strjáls sveitarfélags er sú að 

koma iðkendum á rétta staði, en í dag eru rútuferðir til dæmis frá Eskifirði til 

Reyðarfjarðar fyrir knattspyrnuiðkendur svo að þau komist á æfingar þar sem 

knattspyrnuhöllin er á Reyðarfirði (Hutzler og Korsensky, 2010; Viðmælandi A, 

munnleg heimild, viðtal 26.mars 2019).  

Íþróttafélögin eru sjálfstætt starfandi og því væri með þeirra aðstoð hægt að 

búa til sérstakar deildir fyrir fatlaða iðkendur. Einnig gæti sveitarfélagið stofnað 

nýtt íþróttafélag fyrir fatlaða (Viðmælandi A, munnleg heimild, viðtal 26.mars 

2019).  

 Greining innri þátta snýst um hvað hefur áhrif, hvaða tækifæri eru til staðar, 

þjálfarar, sjálfboðaliðar. Eins og staðan er í dag er ekkert íþróttafélag í Fjarðabyggð 

sem býður upp á íþróttagreinar sem eru sérsniðnar fyrir fatlaða. Þrátt fyrir það býðst 

fötluðum einstaklingum að taka þátt í almennu starfi hjá félögunum og hafa verið 

gerð sérstök úrræði fyrir þá einstaklinga (Viðmælandi A og viðmælandi B, munnleg 

heimild, viðtal 26.mars 2019).  

 Til þess að hægt sé að reka íþróttafélög þurfa að vera þjálfarar sem að sjá 

um æfingar og keppnir. Mikilvægt er fyrir þjálfarann að gefa iðkendum krefjandi 

en jafnframt áhugaverð verkefni, til þess að forðast að iðkendur missi ekki áhugann 

á íþróttinni. Þjálfara geta verið misjafnir að eðlisfari og þurfa þeir að taka tillit til 

allra iðkenda sinna. Íþróttaiðkendur stunda ekki einungis íþróttir til þess að sigra 

heldur einnig útaf félagsskapnum og til þess að hreyfa sig (Allender o.fl., 2006). 
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Foreldrar og forráðamenn skipa stóran sess í íþróttaiðkun barnanna sinna. Börnin 

finna oft fyrirmyndir innan fjölskyldunnar og fá þaðan hvatningu, börn sem að fá 

hvatningu og jákvæðan stuðning eru líklegri til þess að stunda íþróttir heldur en 

önnur börn (Kanters o.fl., 2008). 

 

Annað skref  

Áður en innleiðingarferlið yrði sett af stað er mikilvægt að boða fund með 

lykilaðilum samfélagsins, sem dæmi áhrifaaðilar úr stjórnsýslu, stjórnendur 

íþróttamála í Fjarðabyggð, félagsmálastjóri Fjarðabyggðar og fleiri (Governments 

o.fl., 2009). Hugmyndin yrði kynnt fyrir þeim og kannað hvernig viðhorf þeirra 

yrði til þess að fara af stað með innleiðinguna. Þegar þeir hafa samþykkt 

hugmyndina yrði næsta mál að ná til fatlaðra einstaklinga í Fjarðabyggð. 

Í dag eru um 100 einstaklingar skráðir hjá málefnum fatlaðra í Fjarðabyggð 

(Viðmælandi B, munnleg heimild, viðtal 26.mars 2019). Til þess að innleiðing geti 

orðið að veruleika er nauðsynlegt að ná til þessara einstaklinga. Við upphaf ferlisins 

yrði boðaður fundur með hagsmunaaðilum, aðstandendum þeirra og öðrum 

einstaklingum sem að heimafólk telur að eigi að vera á fundinum. 

Hagsmunaaðilarnir í innleiðingunni eru fatlaðir einstaklingar sem búa í 

Fjarðabyggð og hafa áhuga á að stunda íþróttir og aðstandendur þeirra. Þar sem að 

Fjarðabyggð er strjált sveitarfélag yrði því að halda fundi í öllum bæjarkjörnunum.. 

Aðalmarkmiðið er að ná til allra fatlaðra í Fjarðabyggð því er mikilvægt að auglýsa 

fundinn vel, setja auglýsingar í blöðin, hengja upp í búðum, skólum og fleiri 

almenningsstöðum (Governments o.fl., 2009). Á fundunum yrði farið yfir helstu 

ytri og innri þætti, áhugasvið, aðstöðu og fleira. Markmið með fundinum er að 

virkja áhuga þeirra á íþróttum og selja þeim hugmyndina af því að koma og stunda 

íþróttir (Ainsworth, 2012). Til þess að allir séu varir um framvindu 

innleiðingarinnar verður stofnuð upplýsingasíða á netinu þar sem að allar helstu 

upplýsingar um ferlið koma fram.  

 Því næst yrði boðaður annar fundur með lykilaðilum sem gætu haft áhrif á 

framvindu innleiðingarinnar. Á þeim fundi yrði farið yfir greiningu umhverfisþátta 

og innri þátta, staðan yfirfarin eins og hún er þegar fundurinn á sér stað, hvað er í 

gangi og hvað hefur verið í gangi. Í lok fundar verður ákveðið að fara af stað með 

innleiðinguna. Miðað við áhugasvið hagsmunaaðila á fyrri fundum verður stefnt á 
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að hafa boccia æfingar tvisvar sinnum í viku til þess að byrja með. Hvað varðar 

staðsetningu á æfingunum er besti kosturinn að hafa þær á þeim stað sem er mest 

miðsvæðis í sveitarfélaginu þar sem meiri líkur eru á að iðkendur mæti á æfingar ef 

að þær eru ekki allt of langt frá heimili þeirra (Hutzler og Korsensky, 2010). Áður 

en fundi verður slitið verða ákveðin næstu skref og fundin dagsetning fyrir næsta 

fund.  

 

Þriðja skref  

Verkefnaáætlun, hér yrði birt verkefnaáætlun innleiðingarinnar. Niðurstaða 

fundanna var sú að boccia æfingar yrðu tvisvar sinnum í viku til þess að byrja með. 

Fyrsta verkefni yrði að fjármagna ferlið, sækja um styrk frá sveitarfélaginu og óska 

eftir stuðning frá fyrirtækjum í Fjarðabyggð. Þegar fjármögnunarferlið er komið af 

stað er næsta skref að finna þjálfara. Mikilvægt er að finna þjálfara sem að hefur 

áhuga á verkefninu og er tilbúinn til þess að fylgja því eftir (Allender o.fl., 2006). 

Allir þeir sem að hafa aðgang að upplýsingasíðunni hafa fengið upplýsingar um 

æfingatíma og staðsetningu.  

 

Fjórða skref  

Innleiðingin er sett af stað, búið er að finna þjálfara og annað starfsfólk eða 

sjálfboðaliða til þess að fara af stað með verkefnið. Æfingarnar eru tvisvar sinnum 

í viku í íþróttasal á Reyðafirði. Mikilvægt er að þjálfarinn sé ekki einn í verkefninu 

og hafi einstaklinga sér til halds og traust til þess að fá sem mest úr innleiðingunni 

fyrir allt samfélagið í heild sinni.  

Ef að æfingarnar ganga vel fyrir sig og áhugi verður fyrir öðrum íþróttum verður 

næsta verkefni að bjóða upp á fleiri íþróttir. Mikilvægt er að einstaklingarnir sem 

koma að innleiðingunni hafi opin huga fyrir nýjum hugmyndum frá iðkendum og 

einstaklingum í samfélaginu (Ainsworth, 2012).  
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Umræður  

Hér í þessari ritgerð hefur verið fjallað um almenna hreyfingu, heilsu, íþróttir 

fatlaðra og innleiðingar. Þegar hugsað er um íþróttir er ekki líklegt að fatlaðir 

íþróttaiðkendur komi fyrst upp í hugann.  

Í dag eru 24 starfandi íþróttafélög fyrir fatlaða á Íslandi, en ekkert þeirra er 

í Fjarðabyggð þar sem um 100 fatlaðir einstaklingar búa (Íþróttasamband Fatlaðra, 

e.d.; Viðmælandi B, munnleg heimild, viðtal 26.mars 2019). Börn sem fæðast 

fötluð og búa í Fjarðabyggð hafa ekki mörg tækifæri til þess að stunda íþróttir, en 

fá þó að æfa með ófötluðum í einhverjum tilfellum (Viðmælandi A og viðmælandi 

B, munnleg heimild, viðtal 26.mars 2019). Með tilkomu innleiðingarinnar ættu 

möguleikarnir að aukast. Þrátt fyrir það að Fjarðabyggð sé strjált sveitarfélag ætti 

það ekki að aftra því að fatlaðir einstaklingar geti ekki stundað íþróttir.  

 Íþróttaiðkun hefur jákvæð áhrif á líkamlega, andlega og félagslega þætti 

einstaklinga. Samkvæmt Lýðheilsustöð ættu börn að hreyfa sig í að minnsta kosti 

klukkutíma á dag og fullorðnir í hálftíma (Lýðheilsustöð, 2008). Með tilkomu 

innleiðingarinnar gæti hreyfing fatlaðra einstaklinga í Fjarðabyggð aukist. Með 

aukinni hreyfingu ætti heilsa fatlaðra einstaklinga í Fjarðabyggð að batna. Aukin 

hreyfing hefur einnig jákvæð áhrif á líkamlega og andlega heilsu meðal unglinga 

og barna (Poitras o.fl., 2016). Með þátttöku í íþróttum geta myndast vinasambönd 

þar sem að mikið er um samvinnu, nánd og samskipti (Murphy o.fl., 2008). 

 Með innleiðingunni er verið að leitast eftir því að fá fleiri fatlaða 

íþróttaiðkendur. Íþróttir hafa margþætt áhrif á fatlaða einstaklinga, sjálfstraustið 

þeirra eykst, sjálfsmynd styrkist og félagsþroski eykst (Sigurður Magnússon og 

Sigurður Friðþjófsson, 1998). Fyrsta Íþróttafélag fatlaðra á Íslandi var stofnað árið 

1974 og árið 2017 voru 1075 iðkendur skráðir í íþróttir fatlaðra samkvæmt Íþrótta- 

og ólympíusambandi Íslands (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2017). Með 

innleiðingunni gæti talan mögulega hækkað ef íþróttaiðkendur frá Fjarðabyggð 

bætast í hópinn.  

Fatlaðir einstaklingar í Fjarðabyggð missa af ýmsum tækifærum tengdum 

íþróttum þar sem það er ekki íþróttafélag fyrir fatlaða. Sem dæmi einstaklingar sem 

að taka þátt á Special Olympics eru tilnefndir af sínum íþróttafélögum, áhersla er 

lögð á að ekki þurfi að velja bestu iðkendurna heldur þá sem að hafa sýnt framfarir, 

mæta vel á æfingar og sýna góða framkomu. Íþróttafélögin sem fá að tilnefna 



 24 

einstaklinga til þess að fara á Special Olympics eru aðildarfélög innan 

Íþróttasambands Fatlaðra (Anna K. Vilhjálmsdóttir, 2011).   

Til eru mismunandi aðferðir til þess að framkvæma innleiðingar, en það sem 

þarf til að búa til góða innleiðingu er gott skipulag (Kraft og Furlong, 2012).  

 Hugmyndin að innleiðingunni til þess að auka íþróttaiðkun fatlaðra í 

Fjarðabyggð gæti auðveldlega orðið að veruleika. Aðstaðan í Fjarðabyggð til 

íþróttaiðkunar er góð, helsta verkefnið yrði að ná til iðkenda og að fá einstaklinga 

til þess að taka þátt í uppbygginu verkefnisins.   
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Viðauki 1  

Viðtalsrammi 

 

• Hefur þú hugmynd um hversu margir fatlaðir einstaklingar búa í 

Fjarðabyggð? 

o Margir, er einhver sérstök þjónusta fyrir þá hér.  

• Eru til upplýsingar um það hversu margir fatlaðir einstaklingar stunda 

íþróttir hjá Fjarðabyggð? 

o Hvaða íþróttir, fjöldi ? 

o Ef ekki hafið þið verið með það og hvers vegna er það ekki lengur.  

o Er eitthvað í gangi hjá ykkur til þess að virkja þá. 

o Aðgengilegt á heimasíðunni  

o Kennararnir í skólanum. 

 

• Hafið þið hugsað um að vera með íþróttastarf fyrir fatlaða? 

o Hvaða íþróttir, hvar í fjarðabyggð.  

• Eru sérdeildir í skólunum, hvar telur þú að best sé að ná til fatlaðra? 

o Auglýsingar – hvar væri best að hafa þær? 

• Hvað heldur þú að aftri því að sé ekki íþróttastarf fyrir fatlaða?  

o Aðstaða  

o Þjálfarar  

o Fjármagn 

o Þekking 

o Fjöldi  

• Hvernig telur þú að hægt sé að auka íþróttaiðkun fatlaðra í Fjarðabyggð.  
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