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Útdráttur 

Markmið þessarar ritgerðar var að ýta undir aukna íþróttaiðkun 

grunnskólabarna með þroskahömlun. Ein leið var prófuð til að reyna að ýta 

undir aukna íþróttaiðkun með inngripi í formi sundleikjadaga þar sem 

markmiðið var að auka íþróttaiðkun í gegnum sundíþróttina. Fyrri 

rannsóknir sýna að grunnskólabörn með þroskahömlun stunda síður 

skipulagt íþróttastarf eftir skólatíma í samanburði við jafnaldra með 

hefðbundinn þroska. Þar af leiðandi eru þau í meiri áhættu að vera of þung 

og félagslega einangruð. Sundíþróttin getur bætt styrk þeirra, aukið 

hreyfifærni þeirra sem og aukið úthald með aukinni sundþjálfun. Með 

skipulögðu íþróttastarfi getur félagslegfærni þeirra einnig aukist. Inngripið 

fór fram í byrjun nóvember 2019 í völdum sundlaugum á suðurlandi. 

Niðurstöður eru byggðar á reynslu rannsakanda við vinnslu verkefnisins og 

birtar í sex skrefa formi um hvernig sé hægt að ná til barnanna og foreldra 

þeirra. Skrefin sex sýna eina leið sem hægt er að fara til að reyna að ná til 

nýrra iðkenda þar sem hvert skref hefur sinn tilgang og mikilvægi. Þátttaka 

á sundleikjadögunum var heldur dræm en nægilega mikil til að ná 

einhverra.  
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Abstract 

Objective of this project was trying to improve physical activity for 

elementery school children with intellectual disability. One possible way 

was tried out to improve physical activity with an intervention in the form of 

swimming-gameday with swimming as a way to increase the physical 

activity in this group. Previous studies show that elementery children with 

intellectual disability are not as involved in organized sport participation 

after school each day in compersence with peers without intellectual 

disability. That leads to them being in more risk of being overweight or 

obese. Swimming could improve their strength, improve their motor skills 

and also it could improve their endurance. With organized sport 

participation their social skills could also improve. The intervention took 

place in november 2019 in several swimming pools in southern part of 

Iceland. Resaults are based on expirence through the project and shown 

in six steps of how to reach the attention of children with intellectaul 

disability and their parents. The six steps show one way possible to reach 

the attention of possible participants where each step has its purpose and 

importance. Participation could have been better, but enough to reach at 

least one.  
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Formáli 

Verkefni þetta gildir sem 30 eininga lokaverkefni til M.Ed prófs í heilsuþjálfun og 

kennslu við Íþróttafræðideild Háskólans í Reykjavík. Ástæðan fyrir því að ég valdi að 

gera þetta verkefni var að þegar ég gerði B.Sc. verkefnið mitt í íþróttafræðum vann 

ég það í samstarfi við Íþróttasamband fatlaðra. Þar sem ég gerði mælingar á 

sundgetu einstaklinga með föltun og án fötlunar í tveimur ákveðnum sundprófum. 

Það var verkefni sem var krefjandi en að sama skapi gaf það mér ótrúlega mikið. Ég 

fór út fyrir þægindaramman og kom út úr því verkefni með bros á vör og reynslunni 

ríkari. Þegar mér síðan bauðst að vinna aftur verkefni með Íþróttasambandi fatlaðra 

núna í M.Ed náminu, var ekki spurning um að taka því. Þetta verkefni er ótrúlega 

frábrugðið öðrum verkefnum sem ég hef tekið mér fyrir hendur, þar sem ég er að fara 

enn meira út fyrir þægindaramman og öðlast nýja sín á vandamál sem ég hafði ekki 

gert mér grein fyrir áður. Markmiðið var að prófa eina leið til að reyna að auka 

þátttöku grunnskólabarna með þroskahömlun í skipulögðu íþróttastarfi í gegnum 

sundíþróttina. Inngripið sem lagt var fyrir var hluti af evrópsku verkefni sem heitir 

IDEAL og er það verkefni sem hefur það yfirmarkmið að hvetja einstaklinga með 

þroskahömlun til aukinnar hreyfingar og að bæta lífstílinn. Inngripið var unnið í 

samstarfi við Íþróttasamband fatlaðra á Íslandi líkt og áður kom fram og vil ég þakka 

Jóni Birni Ólafsyni hjá Íþróttasambandi fatlaðra fyrir gott samstarf í gegnum allt 

verkið. Sérstakar þakkir fær Ingi Þór Einarson leiðbeinandinn minn sem leiðbeindi 

mér einnig í lokaverkefni til B.Sc prófs í íþróttafræðum. Takk fyrir stuðningin síðustu 5 

ár. Þá fær Telma Björk Sörensen þakkir fyrir yfirlestur. Síðast en ekki síst fá börnin 

mín og kærasti sérstakar þakkir fyrir þolinmæði og sýndan skilning á þessum covid-

19 tímum þar sem orka mín fór í skrif fremur en annað.
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1 Inngangur 
Kyrrseta og skortur á líkamlegri hreyfingu er eitt af stærri heilsufarsvandamálum sem 

herja á nútímasamfélag (World Health Organization, 2009). Með aukinni kyrrsetu og 

hreyfingaleysi aukast líkurnar á því að börn og fullorðnir verði of þung eða of feit og 

þrói með sér sjúkdóma tengdum ofþyngd, þar með talið hjarta og æðasjúkdóma og 

einnig sykursýki (World Health Organization, 2020). Staða ofþyngdar og aukinnar 

kyrrsetu í heiminum er einnig áhyggjuefni fyrir minni hluta hópa líkt og þá sem hafa 

líkamlegar eða vitsmunarlegar hömlur (Murphy o.fl., 2008). Þegar tölur 

skólaheilsugæslunnar eru skoðaðar frá árinu 2012 voru tæplega fjórðungur 9 ára 

gamlla barna yfir kjörþyngd en ekki er talin vera merkjanleg aukning síðasta áratugin 

á holdafari íslenskra grunnskólabarna (Stefán Hrafn Jónsson & Hildur Björk 

Sigbjörnsdóttir, 2012). 

Stefna Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands (ÍSÍ) einblínir alltaf á að 

íþróttaþjálfun fyrir börn og ungmenni eigi að vera við hæfi hvers aldurskeiðs fyrir sig 

og að ánægja iðkandans sé höfð að leiðarljósi og að allir fái jöfn tækifæri (Guðbjörg 

Norðfjörð o.fl., 2015; Íþrótta og Ólympíusamband Íslands, e.d.). Íslensk börn eru öllu 

jafna að byrja snemma að stunda einhverskonar hreyfingu eða íþróttir eftir skóla 

(Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2017). Fyrstu kynni barnanna af íþróttum eru í 

kringum 3 ára í þeim bæjarfélögum þar sem starfræktir eru íþróttaskólar fyrir 3-5 ára 

börn (Íþróttafélag Reykjavíkur, e.d.; Ungmennafélagið Fjölnir, e.d.; Vestri, e.d.). Um 

það bil 14% barna stunda skipulagt íþróttastarf frá fæðingu og til 4 ára aldurs (Íþrótta- 

og Ólympíusamband Íslands, 2017). Íþróttaiðkun eykst svo þegar börnin fara í 

grunnskóla og geta stundað sína hreyfingu eftir skóla eða á frístundatíma en 

frístundatími er tíminn frá því að skóla lýkur og þar til börnin fara heim seinni partinn á 

daginn. Árið 2017 voru um það bil 65% barna á aldrinum 5-9 ára að stunda skipulagt 

íþróttastarf (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2017). Strákar eru iðulega líklegri 
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en stelpur til að stunda mikla líkamlega hreyfingu eftir skólatíma eða tæplega 40 

mínútur að meðaltali á dag (Einarsson o.fl., 2016). Einnig er stærri prósenta stráka á 

aldrinum 5-9 ára sem æfa skipulagt íþróttastarf á landsvísu eða um það bil 4% fleiri 

strákar heldur en stelpur (Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands, 2017).  

Dæmi eru um að íslensk íþróttafélög bjóði iðkendum sínum að stunda fleiri en 

eina íþróttagrein hjá félaginu fyrir eitt verð (Héraðsamband Vestfirðinga, e.d.; 

Íþróttafélag Reykjavíkur, 2019).  Í Reykjavík er íþróttafélag sem býður uppá sérstakt 

skipulag fyrir börn í 1. og 2. bekk, þar sem þau geta prófað allar þær íþróttagreinar 

sem félagið býður uppá fyrir eitt verð. Það gefur börnunum tækifæri á prófa fleiri en 

eina íþróttagrein og finna þannig hvað hentar þeim best (Íþróttafélag Reykjavíkur, 

2019).  Einnig má sjá svipaðar aðgerðir á landsbyggðinni þar sem Héraðsamband 

Vestfirðinga býður börnum 1. – 4. bekkjar að skrá sig í svokallaðan íþróttaskóla. 

Íþróttaskólinn gerir börnum kleift að stunda fleiri en eina íþróttagrein og þar af 

leiðandi finna út á unga aldri hvaða grein þau vilja stunda (Héraðsamband 

Vestfirðinga, e.d.).  

Þegar horft er til grunnskólanna og aðalnámskrá grunnskóla má áætla að hver 

nemandi fái að meðaltali þrjár kennslustundir á viku í hreyfingu inní grunnskólunum. 

Tvær kennslustundir í íþróttir og eina kennslustund í skólasundi, þar sem hver 

kennslustund er 40 mínútur (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). Þó eru 

undantekningar á sundkennslu milli grunnskóla, sumir skólar hafa tekið upp 

námskeiðsform fyrir sundkennslu þar sem hvert barn fær að lágmarki 20 

klukkustundir í sundkennslu yfir árið (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). 

Því má ætla að öll börn í landinu á aldrinum 6-16 ára stundi skipulagða hreyfingu að 

lágmarki þrisvar sinnum í viku.  

 Íþróttir á Íslandi eru ekki eingöngu mikilvægar fyrir börn með hefðbundinn 

þroska, íþróttaiðkun er líka mikilvæg fyrir börn með einhverskonar raskanir eða 
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fatlanir og jafnvel mikilvægari þegar litið er til félagslegra og líkamlegra aðstæðna hjá 

börnum með þroskahömlun (Einarsson o.fl., 2015). Börn með þroskahömlun eru 

líklegri en börn með hefðbundinn þroska til að vera í ofþyngd og líklegri til að hreyfa 

sig minna eftir að skólatíma lýkur og þarf af leiðandi líklegri til að  einangrast 

félagslega (Einarsson o.fl., 2016).  

 Íþróttasamband fatlaðra (ÍF) heldur utan um þau íþróttafélög sem sinna 

íþróttum fyrir fatlaða einstaklinga á Íslandi. Í röðum fatlaðra íþróttamanna eru um það 

bil 1200 einstaklingar skráðir í  24 aðildarfélög ÍF og stunda þar mismunandi íþróttir 

(Íþróttasamband fatlaðra, e.d.; Viðmælandi, munnleg heimild, viðtal, 24. janúar 2020). 

Af þessum 1200 einstaklingum er hægt að áætla að um helmingur þeirra sé með 

einhverskonar vitsmunalega skerðingu (Viðmælandi, munnleg heimild, viðtal, 24. 

janúar 2020). 

 Markmiðið með þessu verkefni var að fara af stað með íhlutun sem að gæta 

aukið heilbirgði og lífstíl barna með þroskahömlun á grunnskólaaldri utan skólatíma í 

gegnum sundíþróttina. Farið var af stað með eina aðferð í formi íhlutunar sem unnin 

var í samstarfi við evprópskt verkefni sem kallast IDEAL og einnig í nánu samstarfi 

við Íþróttasamband Fatlaðra á Íslandi. Íhlutunin sjálf fór fram í formi sundleikjadaga 

með markmið um að ná til þeirra barna með þroskahömlun sem ekki stunda 

skipulagða sundþjálfun með sundfélagi. Leitast var eftir samstarfi við grunnskóla á 

suðurlandi og sérdeildir innan grunnskólanna í von um að ná til foreldra þeirra barna 

með þroskahömlun sem ekki eru þátttakendur í skipulögðu íþróttastarfi. Einnig var 

óskað eftir samstarfi við sundfélögin á suðurlandi sem sinna sundþjálfun barna með 

þroskahömlun með það að markmiði að þau gætu annast kynningu og fræðslu á 

þeirra starfi fyrir börn og foreldra á viðburðinum. Hluti af íhlutuninni var að sjá hversu 

margir myndu skila sér inní skipulagða sundþjálfun með sundfélögunum sem óskað 

var eftir samstarfi með. Megin markmið verkefnisins er skoða eina leið að því hvernig 
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er hægt að auka íþróttaiðkun grunnskólabarna með þroskahömlun, hvaða skrefum 

þarf að fylgja og skila þau aukinni þátttöku inní sundfélögin?  

2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Þroskahömlun 
Vitsmunaþroski samanstendur af hreyfiþroska, málþroska og félagsþroska. Þegar 

einstaklingur sýnir frávik á vitsmunaþroska er talað um skerðingu á vitsmunaþroska 

en þar er bæði horft í bráðþroska sem og seinþroska. En frávik í vitsmunaþroska er 

talið vera ein ástæða þroskahömlunar (Sólveig Sigurðardóttir, 2009). Þroskahömlun 

(e. intellectual disability) er fötlun sem lýsir hömlun og hegðun einstaklings á 

vitsmunalegan hátt en greining á þroskahömlun er ferli sem fer fram áður en börn ná 

18 ára aldri (Schalock o.fl., 2010). Þorskahömlun er þroskamynstur þar sem flest allur 

þroski er aukin eða skertur að einhverju leiti (Edvald Sæmundsen & Páll Magnússon, 

1993). Alþjóðaheibrigðismálastofnunin skilgreinir þroskahömlun á eftirfarandi hátt:  

 

„Þroskahömlun þýðir að marktæk skerðing er á hæfni til að skilja nýjar eða flóknar 

upplýsingar og til að læra og innleiða nýja færni. Sem kemur niður á hæfni til að lifa 

sjálfstætt (skert félagshæfni), og byrjar fyrir fullorðins aldur, með viðvarandi áhrifum á 

þroska. Skerðingin hefur ekki bara áhrif á heilsu barnsins eða hömlun þess heldur 

líka á umhverfislega þætti sem styðja við barnið í fullri þátttöku og að vera með talinn 

í samfélaginu.“ 

(World Health Organization, 2019) 

  

Frávik í þroska má rekja til þróunar í miðtaugakerfi einstaklingsins sem getur orsakað 

þroskahömlun og skerta hæfni í að tileinka sér ákveðna færni. Skerðingin getur 

hamlað einstaklingnum á félagslegan og líffræðilegan hátt þar sem hömlunin getur 

náð til beggja þátta. Skerðing á þroska getur ýtt undir erfiða hegðun og geðræn 
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vandamál þar sem einstaklingur á erfitt með að falla inní hópinn sem getur valdið 

honum gremju (Edvald Sæmundsen & Páll Magnússon, 1993). Aðferðir til að mæla 

þroska eru gerðar með þroskaprófum sem mæla einn eða fleiri þroskaþætti. 

Niðurstöður þessara þroskaprófa eru notaðar til að bera einstaklinginn saman við 

jafnaldra og meta stöðu hans miðað við hópinn en útfrá því er hægt að álykta um 

þroskaaldur einstaklingsins (Edvald Sæmundsen & Páll Magnússon, 1993). 

Greindarvísitala (e. Intelligence Quotent) (IQ) er einnig notuð til að meta stöðu 

einstaklings þegar kemur að þroska og þroskafrávikum, þar sem próf eru lögð fyrir 

einstaklingin til að úrskurða um hversu háa greind viðkomandi hefur. Greindarvísitala 

er síðan notuð til þess að flokka þroskahamlaða í flokka eftir því hversu mikil 

þroskaskerðingin er til staðar (Barkley, 2006).  

Þroskahömlun má flokka eftir því hversu mikla skerðingu á vitsmunalegum 

þroska viðkomandi hefur, talað er um minniháttar skerðingu eða væga þroskahömlun 

(e. mild) þegar greindarvísitala er á bilinu 50 til 70 stig (Vuijk o.fl., 2010). Þeir sem eru 

með milda (mild) til miðlungs (moderate) mikla skerðingu eru talandi eða geta lært að 

tjá sig á einhvern hátt. Þau upplifa í einhverjum tilfellum erfiðleika með hreyfifærni en 

þeir sem eru með milda skerðingu geta að sumu leiti tekið þátt í samfélagslegum 

skyldum eins og að vinna auðvelda vinnu (Katz & Lazcano-Ponce, 2008).  Þeir sem 

hinsvegar eru með mikla (severe) vitsmunalega skerðingu eru með greindarvísitölu 

(IQ) lærri heldur en 50 stig (de Ligt o.fl., 2012). Þessi hópur af einstaklingum með 

þroskahömlun hefur litla eða enga getu til tals eða tjáningar, takmarkaða hreyfifærni 

og þurfa oft á mikilli umönnun að halda (Katz & Lazcano-Ponce, 2008). Á Íslandi er 

miðast við flokkunarkerfi Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) og er 

þroskahömlun flokkuð eins og sjá má í töflu 1 (Greiningar-og ráðgjafarstöð ríkisins, 

e.d.; World Health Organization, e.d.). 
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Tafla 1: Flokkunkerfi ICD-10 útgáfa:2016 

Flokkur  Magn þroskahömlunar Greindarvísitala 

F70 Væg  50-69 

F71 Miðlungs 35-49 

F72 Alvarleg 20-34 

F73 Djúp <20 

 

Aðferðir til greiningar á þroskahömlun eru þó fleiri, nýlegri aðferð er í notkun nú til 

dags en sú aðferð tekur tillit til fleiri en bara vitsmunalegrarskerðingar (Schalock o.fl., 

2010). Sú nálgun tekur til greina vitsmunarlegskerðingu (e. intellectual disability), 

aðlögunaratferli (e. adapted behaviour) og þróun vitsmunaþroska á þroskatímabilinu 

frá fæðingu að 18 ára aldri (Tassé o.fl., 2013). Þegar rýnt er betur í nýlegri nálgunina 

þá styðst hún að mestu leiti við líkamlega- og vitsmunalega virkni hvers og eins 

fremur en líkamlegt- og vitsmunalegt ástand einstaklingsins. Um er að ræða fjölþætta 

nálgun sem skoðar fimm megin svið mannlegrar virkni og metur einstakling út frá 

vitsmunalegri hæfni, aðlögunaratferli, heilsu, þátttöku að ýmsum toga í persónulega 

lífinu og síðast en ekki síst samhengið (e. context) við alla þessa þætti (Schalock 

o.fl., 2010)  

Þegar þroskahömlun er skoðuð almennt þá hefur hún áhrif á hversu mikið 

einstaklingurinn hreyfir sig og hvað honum finnst hann þurfa að hreyfa sig mikið. 

Helsta ástæða þess er talin vera skortur á skilning. Einstaklingur með þroskahömlun 

skilur síður reglur leiksins og er líklegri til að upplifa leiða í íþróttum eða skipulögðu 

félagsstarfi (Hutzler & Korsensky, 2010). Þroskahömlun getur haft áhrif á trú 

einstaklings á eigin getu, trú hans á eigin heilsu og löngun til að lifa heilbrigðum lífstíl. 

Þroskahömlun getur einnig haft áhrif á getu viðkomandi til að setja sér markmið og 

trú á eigin örlögum, þá sérstaklega út frá fyrirfram ákveðinni hegðun (Hutzler & 
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Korsensky, 2010). Þroskahömlun getur einnig valdið því að einstaklingur ofmetur 

eigin líkamlega getu, sem getur haft áhrif á einstaklinginn þegar hann þarf að leggja 

mat á sjálfan sig. Sem getur síðan komið niður á viðkomandi þegar á reynir og 

viðkomandi þarf að sýna frammá getu sína (Ninot o.fl., 2005).  

Tíðni þroskahömlunar hefur haldist stöðug í gegnum tíðina en áætla má að um 

1-2% barna undir 18 ára aldri séu með þroksahömlun (Greiningar-og ráðgjafarstöð 

ríkisins, e.d.). 

2.2 Fylgiraskanir þroskahömlunar 

Megin skerðing einstaklinga með þroskahömlun er talin vera af vitsmunalegum toga 

en það eru fleiri þættir sem spila inní heldur en eingöngu skerðing á vitsmunum. 

Geðraskanir og hegðunarraskanir eru allt að fjórum sinnum algengari hjá börnum 

með þroskahömlun heldur en barni með hefðbundinn þroska. Á meðal þessara 

raskana eru ofvirkniröskun, kvíðaraskanir og þunglyndi (Greiningar-og ráðgjafarstöð 

ríkisins, e.d.; Westendorp o.fl., 2011). Þar að auki má nefna líkamlegarfylgiraskanir 

sem geta hrjáð einstaklinga með þroskahömlun eins og hreyfiþroski, hreyfifærni og 

félagsfærni (Murphy o.fl., 2008). Þá eru einstaklingar með þroskahömlun taldir hafa 

minna úthald heldur en einstaklingar með hefðbundinn þroska á sama 

aldri(Einarsson o.fl., 2015; Murphy o.fl., 2008).  

 

2.2.1 Hreyfing 

Hreyfihugtökum er hægt að skipta upp eftir magni hreyfingar í hverju hugtaki eins og 

sést á mynd 1 (Bellew o.fl., 2011). Þar sem minnst hreyfing er yst og stendur fyrir 

kyrrsetu, þar á eftir kemur öll hreyfing sem við gerum á líkamanum með hreyfingu 

beinagrindavöðva. Því næst er hreyfing sem getur aukið heilsu okkar og hreysti. 

Síðan koma hreyfingar tengdar líkamsrækt og innsti hringurinn eru íþróttir þar sem 
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möguleg keppni á sér stað. Þegar talað er um að auka líkamlega hreyfingu er átt við 

hreyfingu sem getur aukið heilsu okkar og hreysti (Bellew o.fl., 2011). 

 

 

Mynd 1: Tegundir hreyfinga (Bellew o.fl., 2011) 

 

Í fyrri rannsóknum hefur verið sýnt fram á að líkamleg hreyfing hefur jákvæð áhrif á 

heilsu einstaklinga og neikvæð áhrif á offitu en rannsóknir sem hafa verið gerðar á 

einstaklingum með þroskahömlun hafa sýnt fram á að þessi hópur sé ekki eins 

líkamlega virkur og þar af leiðandi í meiri áhættu á að vera í ofþyngd og yfir 

offitumörkum heldur en jafnaldrar með hefðbundinn þroska (Einarsson o.fl., 2016). 

Því meiri þroskahömlun sem einstaklingurinn hefur því minni líkamlega hreyfingu 

stundar hann. Ef um litla þroskahömlun er að ræða er líklegra að einstaklingurinn 

stundi meiri líkamlega hreyfingu (Hinckson & Curtis, 2013). Líkamleg hreyfing krefst 

þess nánast undantekningarlaust að viðkomandi hafi styrk, úthald, jafnvægi og 

samhæfingu, þessir hlutir eru oftar en ekki teknir sem sjálfsögðum hlut en fyrir 

einstaklinga með þroskahömlun er það ekki raunin (Rimmer & Marques, 2012). Það 

voru aðeins 5% fullorðinna einstaklinga með þroskahömlun sem stunda líkamlega 
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hreyfingu sem uppfyllir ráðleggingar í rannsókn sem gerð var á 433 einstaklingum í 

skotlandi (Finlayson o.fl., 2009). Það er áhyggjuefni að aðeins lítill hluti fullorðinna 

einstaklinga með þroskahömlun nái ráðlögðu viðmiði um hreyfingu á hverjum degi, 

það er að segja 30 mínútur af hreyfingu á meðal hárri ákefð að lágmarki þrisvar 

sinnum í viku eða 10.000 skref á dag (Hutzler & Korsensky, 2010). Ráleggingar um 

hreyfingu fyrir börn eru hins vegar 60 mínútur af meðal ákefð eða af mikilli ákefð 

(Hills o.fl., 2015; Lýðheilsustöð, 2008). Íslensk börn með þroskahömlun eru ekki að 

ná þessu viðmiði samkvæmt rannsókn  (Einarsson o.fl., 2015). Börn með 

þroskahömlun eru að ná að meðaltali 24.4 mínútum af meðal eða mikilli ákefð á dag,  

á meðan börn með hefðubundinn þroska í sömu rannsókn voru að hreyfa sig af 

meðal eða mikilli ákefð í 57.9 mínútur á dag (Einarsson o.fl., 2015). Tölur yfir 

hreyfingu hjá börnum með hefðbundinn þroska í annarri íslenskri rannsókn er á 

svipaðan veg og tölur hjá börnum með þroskahömlun. En um 5% 9 ára barna 

uppfylla 60 mínútna viðmiðið að meðaltali á dag og um 9% 15 ára barna uppfylla að 

meðaltali viðmið lýðheilsustöðvar um hreyfingu (Kristján Þór Magnússon o.fl., 2011). 

Flest börn voru að hreyfa sig um 15-30 mínútur af meðal eða mikilli ákefð að 

meðaltali á dag (Kristján Þór Magnússon o.fl., 2011).  Helstur ástæður þess að börn 

með þroskahömlun og aðrar fatlanir ættu að hreyfa sig eru til að draga úr líkamlegum 

fylgikvillum sem fylgja þeirra fötlun, auka hreyfanleika og ná fram bestu mögulegu 

hreyfigetu sem þeirra líkami getur náð. Auk þess sem þeirra vellíðan eykst með 

aukinni hreyfingu og aukin hreyfing dregur úr líkum á ofþyngd (Murphy o.fl., 2008).  

 

2.2.2 Ofþyngd 

Samkvæmt tölum skólaheilsugæslu höfuðborgarsvæðisins frá árinu 2012 voru 4,8%  

níu ára barna of feit og 18,5% of þung eða í heildina 23% barna af báðum kynjum yfir 

kjörþyngd (Stefán Hrafn Jónsson & Hildur Björk Sigbjörnsdóttir, 2012). Þegar þessar 
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tölur á Íslandi eru bornar saman við Ameríku má sjá að þær eru ekki svo frábrugnar 

fyrir níu ára gömul börn, 9-11 ára gömul börn í rannsókn sem gerð var í Ameríku voru 

18,5% of þung og 6,3% of feit, þó úrtak í Ameríku sé að vísu stærra (Skinner o.fl., 

2018). Einstaklingar með þroskahömlun eru líklegri til að vera með hærri 

líkamsþyngdarstuðul (e. body mass index - BMI) heldur en ófatlaðir einstaklingar og 

líklegri til að vera í ofþyngd eða mælast yfir offitumörkum (Hutzler & Korsensky, 

2010). Mælingar á íslenskum grunnskólabörnum sýndu að 13% barna með 

þroskahömlun voru of feit en aðeins 2% barna með hefðbundinn þroska voru of feit 

(Einarsson o.fl., 2015). Fyrri rannsóknir hafa einnig sýnt að þau eru með lærri 

hámarks súrefnisnotkun heldur en ófatlaðir og hafi minni vöðvastyrk og minni kraft. 

Þessir heilsukvillar eru taldir aukast með árunum, það er að segja því fleiri 

heilsukvillar því eldri sem einstaklingurinn verður (Hutzler & Korsensky, 2010). Ef 

horft er til rannsóknar sem gerð var á fullorðnum í skotlandi þá voru aðeins 22% af 

þeim sem tóku þátt í rannsókninni í ásættanlegri þyngd, aðrir voru yfir 

ofþyngdarmörkum (Finlayson o.fl., 2009). Þegar horft er til rannsóknar sem gerð var 

á börnum með þroskahömlun í Hong Kong voru þeir sem voru í ofþyngd að koma 

verr út úr hreyfinga tengdum mælingum líkt og 6-9 mínútu hlaupi (Frey & Chow, 

2006). Þar sem sýnt var fram á að BMI stuðull hafði minniháttar áhrif á frammistöðu í 

þol tengdum prófunum. Með hækkandi BMI stuðli varð frammistaðan lakari hjá 

börnunum en þá hafði aldur og kyn einnig áhrif á frammistöðu í þol tengdum 

prófunum (Frey & Chow, 2006).  

 

2.2.3 Þol 

Hugtakið þol er hægt að flokka í tvo flokka annars vegar loftháð þol og hins vegar 

loftfiirt þol (Kenney o.fl., 2015). Loftháð þol er hægt að skilgreina sem magn súrefnis 

sem einstaklingur getur nýtt sér til þátttöku í æfingum af hárri ákefð þar sem notast er 
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við stóra vöðvahópa, æfingin þarf að taka nokkrar mínútur til að hægt sé að mæla 

hámarkssúrefnisupptöku (VO2max)  einstaklingsins (Kenney o.fl., 2015).  Loftfirrt þol er 

skilgreint sem magn losaðrar orku án súrefnis á æfingu af hárri ákefð, æfingar sem 

vinna í loftfirrta kerfinu standa yfir í stuttan tíma ólíkt æfingu sem framkvæmdar eru í 

loftháðakerfinu (Kenney o.fl., 2015). Íslensk grunnskólabörn með þroskahömlun eru 

með marktækt minna úthald heldur en grunnskólabörn með hefðbundinn þroska, 

einnig var munur á milli kynja en strákar eru taldir vera með betra úthald heldur en 

stelpur á sama aldri (Einarsson o.fl., 2015). Þá er einnig talið að magn skerðingar hjá 

börnum skipti máli en börn með jaðars þroskahömlun (e. borderline intellectual 

disability) eru líklegri til að hafa meira úthald og betra jafnvægi heldur en barn með 

milda þroskahömlun (Golubović o.fl., 2012).  

 

2.2.4 Hreyfiþroski/hreyfifærni 

Undirstöðu hreyfifærni er talin vera grunnur fyrir áframhaldandi þróun á hreyfifærni og 

sú hreyfifærni sem þarf að hafa til að þróa sérhæfðar hreyfingar, undirstöðu 

hreyfifærni hjálpar börnum að stjórna líkama sínum og hjálpar þeim að þróa flóknari 

hreyfingar (Goodway o.fl., 2003). Undirstöðu hreyfifærni er hægt að skipta í tvo flokka 

hreyfifærni (e. locomotor skills) og hæfni til að stjórna hlutum (e. object control skills) 

(Robinson, 2011). Undirstöðu hreyfifærni eru hreyfingar líkt og hlaupa, hoppa, 

valhoppa, stökkva og renna til hliðar. Síðan eru einnig nokkrar undirstöðu hreyfingar 

með hlut líkt og kasta og grípa, sparka í bolta og að drippla bolta (Robinson, 2011).  

Talið er að börn með þroskahömlun hafi lakari hreyfifærni heldur en barn með 

hefðbundinn þroska en það má að einhverju leiti tengja það við lakari hreyfiþroska 

(Westendorp o.fl., 2011). Þá er líka talið að einstaklingar með jaðars þroskahömlun 

og einstaklingar með milda þroskahömlun séu með lakari hreyfifærni vegna 

vitsmunalegrar skerðingar. Þar sem talið er að hreyfiþroski þarfnist ákveðins 
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vitsmunalegs þroska og að tenging sér þar á milli (Hartman o.fl., 2010). Hreyfingar 

sem reyna á stærri vöðva líkamans eða gróf hreyfingar eru auðveldari heldur en fínni 

hreyfingar þar sem búið er að bæta við hlut eins og til dæmis boltakast og er talið að 

þessar fínni hreyfingar geti valdið einstaklingum með þroskahömlun meiri vanda þar 

sem þær reyna meira á vitsmunalegan skilning (Westendorp o.fl., 2011). Börn með 

væga þroskahömlun eru með marktækt lakari hreyfifærni heldur en jafnaldrar með 

hefðubundinn þroska þegar TGMD-2 prófið (e. Test of Gross Motor Development-2) 

er lagt fyrir báða hópa, það á bæði við um grófari hreyfingar og fínni hreyfingar þar 

sem ná þarf stjórn á hlut eins og bolta (Westendorp o.fl., 2011). Grófhreyfingaprófið 

TGMD-2 er skipt í tvo hluta, þar sem annar hlutinn snýr eingöngu að grófhreyfingum 

á eigin skinni með engu utanað komandi áreiti en hinn hlutinn snýr að hreyfingum 

með hlut, hluturinn sem notast er við í því prófi er bolti (Simons o.fl., 2008). 

Vitsmunalegur þroski veltur að einhverju leiti á hreyfifærni og fram hefur komið 

í rannsóknum tilgátur um að frammistöðutengd hreyfing og vitsmunalegar tilskipanir 

séu tengdar en það hefur verið nefnt hugræn verkgreind (e. executive functioning) 

(Hartman o.fl., 2010). Hugræn verkgreind hefur áhrif á getu til að setja sér markmið 

og skipuleggja fram í tímann. Síðast en ekki síst hefur hún áhrif á það hvernig þú 

setur þér markmið og reynir að ná því. Tilgátur eru um að  tengsl séu á milli 

hreyfifærni og hugrænnar verkgreindar en talið er að einstaklingur ætti að geta þróað 

með sér aukna færni  í hugrænni verkgreind á milli 5-10 ára (Hartman o.fl., 2010). Þá 

er einnig talið að hugræn verkgreind hafi áhrif á ákveðna þætti hreyfifærni. 

Einstaklingar með milda og jaðars þroskahömlun eru báðir taldir eiga í erfiðleikum 

með færni þar sem bolti er notaður, það er talið vera skortur á hugrænni verkgreind 

og þar sem erfiðleikastig er gert hærra (Westendorp o.fl., 2011). Hlaup og hopp eru 

grunnhreyfingar með minna erfiðleikastig og því auðveldari í framkvæmd heldur en 

boltakast fyrir einstakling með þroskahömlun (Westendorp o.fl., 2011). Einstaklingur 
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með slaka hugræna verkgreind eru líklegri til að taka sér lengri tíma til að ákveða 

næsta skref þegar kemur að íþróttum, því er hraði í leikjum og íþróttum mun hægari 

heldur en hjá jafnöldrum með hefðbundinn þroska (Hartman o.fl., 2010).  

 

2.2.5 Félagsfærni  

Tenglsamyndun og vinátta í æsku er lykilatriði fyrir góða félagsfærni, góð félagsfærni 

getur hjálpað til við lífsgæði fram eftir aldri, skapað félagsleg tækifæri, 

tilfinningarlegan þroska, vitsmunalegan þroska og félagslegan stuðning (Solish o.fl., 

2010). Börn og unglingar með þroskahömlun og aðrar fatlanir eru talin líklegri til að 

vera með lakari félagslegfærni heldur en ófatlaðir jafnaldrar (Solish o.fl., 2010). Þau 

sýna jafnvel ekki áhuga á samskiptum eða samleik við jafnaldra sína og eiga erfiðara 

með að skynja innsýn inn í líðan annarra barna (Edvald Sæmundsen & Páll 

Magnússon, 1993). Það er talið áhyggjuefni að einstaklingar með þroskahömlun og 

aðrar fatlanir hafi ekki jöfn tækifæri til frístundaiðkunar í samanburði við ófatlaða 

jafnaldra (Solish o.fl., 2010). Þar er félagslegfærni og vitmusnaleg skerðing talin stór 

þáttur og skortur á hugrænni verkgreind, barn með þroskahömlun eru til að myndi 

ólíklegri en barn með hefðbundinn þroska til að ákveða að fara að æfa íþrótt og 

mæta svo á staðinn og láta verða að því (Hartman o.fl., 2010; Solish o.fl., 2010). 

Börn með þroskahömlun eru líklegri til að taka þátt í frístundastarfi með fullorðnum 

einstakling heldur en jafnaldrar með hefðbundinn þorska, þá er helst að nefna 

foreldra eða sjálfboðaliða sem fer með viðkomandi í skipulagt frístundastarf (Solish 

o.fl., 2010). Þegar þjálfun hefst snemma getur hún aukið tilfinningalega og félagslega 

aðlögun (Edvald Sæmundsen & Páll Magnússon, 1993). Rannsókn sem gerð var á 

einstaklingum með Downs-heilkenni sýndi að þeir einstaklingar sem stunduðu 

skipulagt íþróttastarf í sundlaug og tóku þátt á Special olympics verkefninu voru 

félagslega sterkari og voru talin líða betur með sjálfan sig heldur en 
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samanburðarhópur af einstaklingum sem ekki stunduðu skipulagt íþróttastarf (Fiorilli 

o.fl., 2016). 

2.3 Þátttaka þroskahamlaðra í íþróttum 

Samtökin Special Olympics (SO) bjóða uppá 36 íþróttagreinar til að keppa í á mótum 

á þeirra vegum, íþróttagreinarnar eru bæði einstaklingsgreinar og hópíþróttagreinar. 

Samtökin voru hönnuð til að mæta þörfum eintaklinga með þroskahömlun til að 

keppa á jöfnum grundvelli þar sem ánægja, sjálfstraust og efling styrkleika 

einstaklingsins er höfð að leiðarljósi (Special Olympics, 2018). Special Olympics er 

núna einn stærsti viðburður sem haldinn er fyrir einstaklinga með þroskahömlun og 

einstaklinga með Downs syndrome eða um milljón þátttakendur frá 125 mismunandi 

löndum allstaðan að úr heiminum (Murphy o.fl., 2008). 

Í rannsókn sem gerð var á Englandi með 2898 þátttakendum voru aðeins 41% 

einstaklinga með þroskahömlun á öllum aldri sem tóku þátt í einhverri íþrótt síðast 

liðinn mánuð sem þýðir að 59% einstaklinga með þroskahömlun tóku ekki þátt í neinu 

íþróttatengdu starfi síðast liðnar 4 vikur í rannsókninni (Robertson & Emerson, 2010). 

Þegar horft er til Íslands í samanburði við þessar niðurstöður voru aðeins 8% barna 

með þroskahömlun sem tóku þátt í skipulögðu íþróttastarfi eða stunduðu líkamlega 

hreyfingu þrisvar í viku eða oftar á skólatíma. Á meðan 32% af börnum á sama aldri 

með hefðubundinn þroska stunduðu skipulagðar íþróttir eða líkamlega hreyfingu á 

meðan á skólatíma stóð (Einarsson o.fl., 2016). Svipaðar tölur var að finna fyrir 

skipulagt íþróttastarf eftir skóla hjá grunnskólabörnunum á Íslandi eða 7% 

þroskahamlaðra barna og 37% barna með hefðubundinn þroskaða stunduðu íþróttir 

eða líkamlega hreyfingu eftir skóla (Einarsson o.fl., 2016). Þegar horft er til þeirra 

einstaklinga sem eru undir 25 ára aldri á Englandi má sjá að 54% sögðust hafa tekið 
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þátt í íþrótt eða líkamlegri hreyfingu síðasta mánuðinn, sú tala minnkar eftir því sem 

einstaklingarnir eldast (Robertson & Emerson, 2010).  

Þegar þátttaka þroskahamlaðra í skipulögðu íþróttstarfi er könnuð þarf að taka 

inní myndina fjarlægð frá heimili viðkomandi, barn með þroskahömlun er ólíklegra til 

að taka almenningsamgöngur í skipulagt íþróttastarf heldur barn með hefðbundinn 

þroska (Ingi Þór Einarsson o.fl., 2015). Íþróttaæfingar fatlaðra barna eru til að mynda 

oft á ákveðnum stöðum í borginni á meðan æfingar barna með hefðbundinn þroska 

er iðulega í þeirra hverfi. Auk þess eru aðgengismál fatlaðra barna lykilatriði fyrir 

íþróttaiðkun þeirra (Einarsson o.fl., 2015; Viðmælandi, munnleg heimild, viðtal, 24. 

janúar 2020). Helsta fyrirstaða í þátttöku fatlaðra barna í skipulögðu íþróttstarfi eru 

þeirra eigin takmarkanir, einnig að kostnaður sé of hár og að það sé skortur á 

skipulögðu íþróttastarfi í hverfi barnsins sem hentar þörfum þess (Murphy o.fl., 2008). 

 

„Þetta er bara áframhaldandi barátta við það að tryggja að framboðið okkar til 

lýðheilsu og afreksíþrótta lendi inná borði þeirra sem á því þurfa að halda og jafnvel 

þarf að spýta talsvert betur í lófana núna heldur en nokkurtímann fyrr.. þetta eru 

alvöru keppinautar, þegar maður fer að horfa á Netflix og Playstation sem 

andstæðing þá skal maður alveg viðurkenna það að maður fer að svitna“ 

(Viðmælandi, munnleg heimild, viðtal, 24. janúar 2020) 

 

2.3.1 Áhugahvöt 

Skilgreiningin á fyrirbærinu áhugahvöt (e. motivation) er  stefna og ákefð viðleitni 

þess sem á í hlut (Weinberg & Gould, 2014). Þessa skilgreiningu er síðan hægt að 

sundurliða til þess að sjá betur merkingu hennar. Þegar talað er um stefnu 

viðleitninnar er átt við hvort einstaklingurinn sýni áhuga í ákveðnum aðstæðum, 

sækist eftir því að vera með og nálgist þær aðstæður sem hann langar að vera í. 
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Síðan er það ákefð viðleitninnar, getur einstaklingurinn sóttst eftir því að vera með 

eins og talað var um hér að ofan í stefnunni en þegar á hólminn er komið þarf 

viðkomandi að mæta á staðinn og að taka þátt í því sem lagt er fyrir hverju sinni. 

Hversu mikið magn ákefðar er notað í þessum aðstæðum, sem sýnir hversu mikil 

áhugahvöt er til staðar fyrir viðfangsefninu sem sóttst er eftir. Þó þarf að hafa í huga 

bæði einstaklinginn sjálfan og aðstæðurnar sem hann er í þegar áhugahvöt gagnvart 

ákveðnu viðfangsefni er skoðuð, þetta tvennt mætist og getur haft áhrif á hvort annað 

(Weinberg & Gould, 2014). Í stuttu máli má segja að áhugahvöt sé drifkrafturinn inn í 

hverri manneskju sem ýtir henni áfram í aðstæðum sem vekja áhuga hennar 

(Cottingham o.fl., 2014).  

Einstaklingar með þroskahömlun eru ólíklegri heldur en ófatlaðir jafnaldrar til 

að halda áfram í skipulagðri íþróttastarfsemi eða skipulagðri líkamsrækt eftir að þeir 

eru búnir að prófa. Helsta ástæðan er talin vera lítil áhugahvöt fyrir áframhaldandi 

líkamlegri hreyfingu, það er talin vera helsti þröskuldur þeirra til að ná árangri í 

skipulögðu íþróttastarfi (Hutzler & Korsensky, 2010). Hugræn verkgreind þessara 

einstaklinga spilar þarna inn í, þar sem einstaklingum með þroskahömlun þykir 

erfiðara að setja sér markmið og fara eftir þeim, þar sem hugræn verkgreind þeirra er 

lakari heldur en hjá jafnaldra með hefðbundinn þroska (Hartman o.fl., 2010).  Þó hafa 

verið gerðar rannsóknir á unglingum í upphafi unglingsáranna sem segja helstu 

ástæðuna fyrir líkamlegri hreyfingu hjá þeim sjálfum sé meðal annars til að hitta vini, 

hafa gaman og til að læra nýja hluti,  þessa hluti þarf að hafa í huga við 

skipulagningu á íþróttastarfi fyrir unglinga (Einarsson o.fl., 2016; Hutzler & 

Korsensky, 2010). Þess má geta að þessir þrír hlutir sem unglingar með 

þroskahömlun nefna eru sömu hlutir og einstaklingar án fatlana nefna þegar þeir 

segja afhverju þau taki þátt í skipulögðu íþróttastarfi (Einarsson o.fl., 2016).  
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2.4 Leiðir til að auka þátttöku 

Markmiðið er alltaf að finna út hvað þessir einstaklingar geta gert í stað þess að 

einblína á það sem þau geta ekki eða það sem að hamlar þeim í skipulögðu 

íþóttastarfi (Murphy o.fl., 2008). Þegar einblínt er á hvað þau geta gert þarf líka að 

hafa í huga umhverfi íþróttastarfsins, bæði innan skólanna og íþróttafélaganna, er 

allur búnaður sem hentar þeirra þörfum til staðar (Lorenzi, 2014). Íþróttasamband 

fatlaðra hefur prófað nokkrar leiðir til þess að auka þátttöku einstaklinga með fatlanir í 

skipulögðu íþróttastarfi sem hafa gengið misvel. En á meðal þeirra sem hafa gengið 

vel og aukið þátttöku hjá þeirra aðildarfélögum má nefna Paralympicdaginn sem er 

enn haldinn árlega til að kynna þær íþróttagreinar sem eru í boði fyrir fatlaða hjá 

aðildarfélögum ÍF. Einnig hefur ÍF prófað að setja upp námskeið í samstarfi við stærri 

fyrirtæki sem sinna þörfum einstaklinga með fatlanir, þar má nefna æskubúðir Össurs 

en þar auglýsti stoðtækjafyrirtækið Össur fyrir sínum viðskiptavinum íþróttabúðir fyrir 

börn með fatlanir og það verkefni skilið inn iðkendum í íþróttastarf hjá aðildarfélögum 

ÍF (Viðmælandi, munnleg heimild, viðtal, 24. janúar 2020). Fengnir voru 

landsliðsþjálfarar í frjálsum íþróttum og í sundi þar sem haldnar voru íþróttabúðir fyrir 

ungmenni. Íþróttabúðirnar voru haldnar á nokkrum helgum og út frá þessu byrjuðu 

meðal annars frjálsíþróttaæfingar fyrir fatlaða (Viðmælandi, munnleg heimild, viðtal, 

24. janúar 2020). Viðtækt samráð margra aðila sem koma að lífi einstaklings með 

fatlanir er lykilatriði í að ná til einstaklinganna og foreldra þeirra. Líkt og notað var í 

æskubúðum Össurar þar sem nýtt var tengslanet Össurar til að mynda persónuleg 

tengsl við þá einstaklinga sem þurftu á hreyfingunni að halda (Viðmælandi, munnleg 

heimild, viðtal, 24. janúar 2020). 

Við leit að leiðum til að auka þátttöku barna með þroskahömlun í gegnum 

sundþátttöku voru margskonar rannsóknir skoðaðar, það sem virðist vera mest 

prófað eru nokkurra vikna sundnámskeið í formi íhlutunar með það að markmiði að 
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auka úthald, styrk og færni í sundtökum þátttakenda (Fragala-Pinkham o.fl., 2008; 

Pan, 2010; Yılmaz o.fl., 2009). Sú aðferð virðist ekki hafa verið prófuð á Íslandi að 

rannsakanda vitandi, né talsmanns ÍF. Þegar sú aðferð er skoðuð má sjá bætingar 

meðal annars í auknu þoli, meiri styrk og bætingar í tæknilegum þáttum sundtaka 

(Fragala-Pinkham o.fl., 2008). Það sem einnig er jákvætt við þá aðferð er að 

þátttakendur sækja sér önnur námskeið í framhaldi eða óska eftir að taka þátt í 

námskeiðinu lengur en stóð til í upphafi (Fragala-Pinkham o.fl., 2008).  

 

2.4.1 Sex skrefa aðferðin 

Þegar á að hanna árangursríka herferð til þess að auka íþróttaþátttöku er margt sem 

þarf að hafa í huga, ein af þeim aðferðum sem hafa verið prófaðar er eftir John 

Ainsworth þar sem skrefin sex hafa verið sett upp í töflu 2 (Ainsworth, 2012). Það eru 

sex skref um hvernig er talið best að skipuleggja viðburði eða íhlutun fyrir 

einstaklinga til að auka íþróttaþátttöku þeirra. Í upphafi var aðferðin notuð til þess að 

auka hreyfingu hjá almenningi í Lundúnaborg (Ainsworth, 2012).  Sex skrefa aðferðin 

felur í sér skipulagningu, uppsetningu, kynningu, inngrip, virkni og eftirfylgni um 

hvernig gekk að ná til iðkenda eins og sjá má í töflu 2 (Ainsworth, 2012).  Sex skrefa 

leiðin er í raun markaðsetningarleið um hvernig sé hægt að ná til þeirra sem mest 

þurfa á því að halda en ósk ÍF eru sú að þau verkefni sem boðið er upp á rati inná 

borð þeirra sem mest þurfa á því að halda (Viðmælandi, munnleg heimild, viðtal, 24. 

janúar 2020). 
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Tafla 2: Skrefin sex til aukinnar þátttöku í íþróttum (Ainsworth, 2012) 

Skrefin   Lýsing  

 1 
Skipulagning 

Hvernig á herferðin að vera, hvað markmiði á 

að ná, fjarmagn og uppbygging.  

 2  
Uppsetning 

Hvernig á að ná til fólksins, hvernig vekja á 

áhuga þannig að fólk vilji koma.  

 3 
Kynning 

Ná athygli fólksins sem gæti gagnast af 

verkefninu, skráning ef þess þarf.  

 4 
Inngrip 

Viðburðurinn sjálfur á sér stað eða íhlutunin. 

Fólkið mætir og kynnir sér viðburðinn.  

 5 

Virkni 

Þeir sem kynntu sér viðburðinn prófa 

íþróttina, fyrstu skiptin ættu að vera 

skemmtileg.  

 6 
Eftirfylgni 

Fylgjast með hvort íhlutunin virkaði, hvort 

þeir sem mættu séu að stunda íþróttina.  

 

Fyrsta skrefið skipulagning felur í sér alla hluti sem koma að verkefninu, 

markhópurinn, aðferðir til að ná til markhópsins, fjármagn, styrktaraðilar og helstu 

hlutverk innan verkefnisins (Ainsworth, 2012). Á þessu stigi er mikilvægt að hafa 

víðtækt samráð við hagsmunaaðila sem tengjast og gætu veitt aðstoð, hvort sem það 

er fyrir tengingar inn í fyrirtæki eða tengingar við börnin sjálf  (Viðmælandi, munnleg 

heimild, viðtal, 24. janúar 2020). Uppsetningarferli felur í sér meðal annars skráningu 

á viðburðinn ef þess þarf, uppsetningu auglýsinga, gagnasöfnun fyrir kynningarefni 

og gagnasöfnun fyrir markhópinn, nálgast vefföng hjá aðilum sem þurfa að fá 

upplýsingar um viðburðinn (Ainsworth, 2012). Kynning á verkefninu er lykilatriði, ef þú 

nærð ekki athygli markhópsins þá veit enginn að þú ert til eða að þú sért með 
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eitthvað í gangi (Ainsworth, 2012). Inngripið sjálft þarf að vera í nágrenni við 

iðkandann, þá eru meiri líkur á því að viðkomandi haldi áfram að mæta og stunda 

hreyfinguna en fyrri rannsóknir sína að einstaklingar með þroskahömlun eru ólíklegri 

til að halda áfram í skipulögðu íþróttastarfi en einnig að staðsetning og aðgengi 

skiptir þennan hóp miklu máli (Ingi Þór Einarsson o.fl., 2015; Murphy o.fl., 2008). 

Fimmta skrefið um virkni getur verið sá hluti sem þarf að sýna hvað mesta viðleitni í 

ef að þjálfarinn sjálfur er að sjá um íhlutunina, þá er það sá hluti sem þarf að sýna 

iðkandanum að hreyfing sé skemmtileg og gagnleg (Ainsworth, 2012). En hinsvegar 

getur skrefið virkni verið úr höndum þeirra sem leggja fyrir íhlutunina og verið í 

höndum annarra þjálfara eða jafnvel í höndum iðkandans sjálfs, kynning og fræðsla 

þarf því að vera skýr fyrir það skref (Ainsworth, 2012). Síðan er eftirfylgni síðasta 

skrefið þar sem kannað er hvort að iðkendur hafi haldið áfram að stunda hreyfinguna 

en fyrri rannsóknir benda til að einstaklingar með þroskahömlun séu ólíklegri heldur 

en jafnaldrar með hefðbundinn þroska til að halda áfram í skipulögðu íþróttastarfi 

(Ainsworth, 2012; Hutzler & Korsensky, 2010). 

3 Niðurstöður 

Verkefni þetta skiptist í tvo hluta, hagnýtt verkefni í formi tékklista (sjá viðauka 3)  

sem gæti nýst við að auka íþróttaþátttöku almennt eða íþróttaþátttöku 

grunnskólabarna með þroskahömlun líkt og gert er í þessu verkefni.  Einnig var 

útbúin fræðsla fyrir viðburðinn í formi fræðslubæklings sem er hugsaður til dreyfingar 

til foreldra grunnskólabarna með þroskahömlun (sjá viðauka 1). Framkvæmd var 

íhlutun með það markmið að ná til grunnskólabarna með þroskahömlun og kynna 

þau fyrir sundíþróttinni í von um aukna þátttöku þessa hóps inn í þeim aðildarfélögum 

ÍF sem staðsett eru á suðurlandi.  
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Við skipulagningu verkefnis eins og þessa er lykilatriði að vera með skýra 

mynd af því sem fram skal fara. Gróflega var farið eftir skrefum John (Ainsworth, 

2012) um sex skrefa aðferð til að auka hreyfingu einstaklinga. Niðurstöður verða 

birtar í sex skrefa formi þar sem farð verður yfir hvað var gert og hvernig gekk og þar 

sem við á verður farið yfir hvar hefði þurft að gera betur. Niðurstöður er byggðar á 

reynslu rannsakanda í gegnum ferlið.  

3.1 Fyrsta skref - Skipulagning 

Fyrsta skrefið samkvæmt sex skrefa aðferð (Ainsworth, 2012) er skipulagning. Þegar 

horft er til baka þá var þetta skref mikilvægt í öllu því sem kom á eftir og vert var að 

eyða miklu púðri í. Fyrsti fundur í skipulagningu var haldinn í júní 2019, þar sem farið 

var yfir helstu markmið verkefnisins og grunnur fyrir heildar verk lagður. Teiknað var 

upp hugmyndakort (e. mindmap) af öllum hugmyndum og einnig lykilatriðum. Farið 

var yfir hvaða aðilar gætu lagt fram aðstoð og hvar við gætum fengið styrki. Einnig 

var farið yfir hluti líkt og leiðir til ná til einstaklinga með þroskahömlun á 

grunnskólaaldri. Skoðaðar voru leiðir til að ná til foreldra barnanna. Finna út hvaða 

stofnanir eru nú þegar að þjónusta þennan hóp. Einnig var vöngum velt um hverjir 

þekktu til nú þegar sem að gætu hjálpað til við að hrinda verkinu í framkvæmd.  

 Í kjölfar fyrsta fundar voru mörg verkefni sem þurfti að vinna að hvað varðaði 

uppbyggingu verkefnisins. Þar voru bæði verkefni sem var hægt að ganga beint í 

eins og upplýsingaöflun hvað varðar sérdeildir, sundfélög, aðferðir til að auglýsa 

viðburðinn og mögulegar leiðir til að ná til iðkenda og foreldra. Einnig voru verkerfni 

sem þurfti að skipuleggja eftir að frekari upplýsingar lægu fyrir líkt og fjöldi 

þátttakenda á hverjum viðburði til að hægt væri að skipuleggja viðfangsefni hvers 

viðburðs fyrir sig. Fyrstu hugmyndir bentu helst til þess að haldinn yrði einn viðburður 

á höfuðborgarsvæðinu. Næstu hugmyndir fóru síðan að stækka og ná út fyrir 
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höfuðborgarsvæðið. Niðurstaðan var síðan sú að við myndum koma með viðburðinn í 

heimabyggð í fjórum byggðarkjörnum á suðurlandi sem starfræktu sunddeild fyrir 

grunnskólabörn með þroskahömlun.  

 Það sem tók við var að finna út hvaða grunnskólar væru með sérdeildir fyrir 

börn með þroskahömlun í þessum fjórum byggðarkjörnum, sem að var álitið fyrsta 

skref í að nálgast bæði börnin og foreldra þeirra. Í kjölfarið þurfti að nálgast tengiliði 

inn í sérdeildunum til að koma upplýsingum og aulgýsingu áfram um viðburðinn. Það 

skref hefði þurft að gera betur og ganga enn lengra, ekki er hægt að segja að náðst 

hafi góð tenging inn í sérdeildirnar og oft var lítið um svör.    

 Einnig var óskað eftir samstarfi við Íþróttasamband fatlaðra sem var talið 

lykilatriði í velgengni viðburðarins. Þar sem ÍF hefur tengingar við öll aðildafélög sín 

og eru það öll þau félög sem bjóða upp á sundþjálfun fyrir börn með fatlanir og þar 

með talið grunnskólabörn með þroskahömlun. Í kjölfarið var útbúinn auglýsing á 

verkefninu (sjá viðauka 2). Óskað var eftir samstarfi við sundlaugarnar í þeim 

byggðarkjörnum sem átti að heimsækja. Dagskrá var hönnuð út frá tímasetningum í 

sundlaugum á hverjum stað og ákveðið var að hafa hvern viðburð tvær klukkustundir 

sem gæfi börnunum tækifæri til að spjalla smá í upphafi með foreldrum og fara síðan 

ofan í laugina, þá yrði tíminn í sundlauginni um það bil ein klukkustund. 

 Styrktaraðilar voru fengnir til þess að sjá um verðlaun fyrir þátttakendur á 

sundleikjadeginum sjálfum. Sundfataverslun í Kópavogi gaf sundhettur og merkingu 

á sundhetturnar sem gefnar voru þeim sem mættu á viðburðinn (sjá mynd 2). 
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Mynd 2: Þátttökuverðlaun 

 

Sundhetturnar sem veittar voru í þátttökuverðlaun voru hvítar TYR sundhettur sem 

merktar voru með íslenska fánanum á annari hliðinni og IDEAL verkefninu á hinni 

hliðinni. Sundlaugar gáfu tímana sem við nýttum í sundlauginni og leiðbeinandi sem 

kom og aðstoðaði á viðburðunum fjórum gaf vinnu sína til verkefnisins.  

3.2 Annað skref – Uppsetning  

Skráning á viðburðinn fór fram í gegnum tölvupóst skipuleggjanda. Veffangið var 

auglýst neðst í auglýsingu (sjá viðauka 2) sem send var út á sérdeildir skólanna og 

einnig í auglýsingu sem dreift var á Paralympicdaginn í Laugardalshöll. Eftir á hyggja 

hefði mögulega þurfti að fara aðra og einfaldari leið við skráningu á viðburðinn, það 

kom ekki margt annað til greina að þessu sinni þar sem upplýsingar um aldur þurftu 

að liggja fyrir. Settur var upp viðburður á samfélagsmiðlinum Facebook en tengill á 

þann viðburð var einnig birtur neðst í auglýsingu sem fór í dreifingu. Þegar styttist í 

viðburðinn deildi ÍF líka á sinni Facebook síðu viðburðinum þar sem fólk gat einnig 

meldað sig inn.  
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3.3 Þriðja skref – Kynning  

Send var út kynningarauglýsing á verkefninu í von um svör um hvort áhugi væri á 

þátttöku í verkefninu til 14 skóla sem að gefa sig út fyrir að vera með sérdeild fyrir 

börn með þroskahömlun eða einhverfu. Sama kynningarauglýsing var einnig send á 

íþróttafélögin sem starfa á suðurlandi og eru aðildarfélög íþróttasambands fatlaðra og 

bjóða upp á sund fyrir börn með þroskahömlun. Óskað var eftir samstarfi við 

sundlaugarnar sem fékkst. Kynningarauglýsing var líka send á íþrótta og 

tómstundafulltrúa í öllum sveitarfélögunum til að vekja athygli á verkefninu í von um 

frekara umtal og eftirtekt innan sveitarfélaganna.  

Tveir skólar í höfuðborginni svöruðu fljótlega og sýndu áhuga og vildu  dreifa 

boðskapnum. Í kjölfarið af áhuga sérdeilda var farið af stað í að deila auglýsingu til 14 

sérdeilda og sex sundfélaga sem eru aðildafélög ÍF. Einnig var viðburðurinn auglýstur 

á Paralympicdaginn í Laugardalshöll þar sem ÍF stendur fyrir kynningu fyrir allar þær 

íþróttagreinar sem í boði eru á vegum aðildarfélaga þeirra. ÍF auglýsti viðburðinn inná 

heimsíðu sinni www.ifsport.is og einnig var viðburðurinn auglýstur á Facebook síðu 

ÍF. Íþróttafélögin voru beðin um að auglýsa viðburðinn inn á Facebook síðum sinna 

félaga. Óskað var eftir því að sunddeildirnar á suðurlandi myndu mæta á viðburðinn í 

sínu bæjarfélagi og auglýsa sína starfsemi í von um að auka iðkenda fjölda í 

sunddeildunum. Haft var samband við stjórn hverrar deildar í gegnum tölvupóst, svör 

bárustu þó ekki frá öllum deildum í gegnum tölvupóst og því voru einnig send 

einstaklingsskilaboð í gegnum Facebook til að reyna að ná til allra sunddeilda.  Sem 

gekk ekki eins og vonast var eftir. Einungis ein sunddeild á þessum stöðum mætti og 

kynnti sína starfsemi. Þó að aðrar sunddeildir hafi svarað og sýnt áhuga þá mættu 

þær ekki á staðinn.  

 Fræðslubæklingur var stór hlut af kynningu verkefnisins. Bæklinginn sjálfan má 

finna í heild sinni í viðauka 1. Þar kemur meðal annars fram markmið verkefnisins og 
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upplýsingar um allar sunddeildir í  þessum fjórum byggðarkjörnum á suðurlandi. 

Megin áhersla fræðslubæklingsins er að fræða foreldra um mikilvægi þess að stunda 

hreyfingu og þá sérstaklega áhrif sunds á heilsu og heilsueflingu barna þeirra.  

Ef það er eitthvað skref sem í heild sinni hefði þurft að gera betur er það þetta 

skref, kynningin hefði þurft að vera persónulegri og kynningin hefði þurft að komast 

nær einstaklingnum og foreldrum þeirra. Við kynningu á verkefninu var erfitt að koma 

skilaboðunum alla leið til mögulegs iðkanda og foreldra hans. Sá viðburður sem 

heppnaðist best var viðburður þar sem náðist að mynda persónuleg tengsl við 

starfsmann sundeildar í einum af þessum fjórum byggðarkjörnum. Viðkomandi vissi 

af börnum sem mögulega hefðu gaman af sundi og nýtti þarna opinn viðburð sem 

kostaði foreldra ekkert og benti þeim beint á að skrá barnið sitt. Í þeim byggðarkjarna 

mætti einnig starfsmaður og þjálfari sunddeildarinnar. Þar var starf deildarinnar vel 

kynnt foreldrum í bland við almenna fræðslu frá rannsakanda um heilsueflingu í 

gegnum sundíþróttina.  

Leiðin sem farin var að senda tölvupúst á sérdeildir og reyna að koma 

boðskapnum áfram þannig var ekki að skila nægilega miklum árangri í þessu 

verkefni, skilaboðin voru ekki að rata alla leið eins og vonast var eftir. Bæði eru 

skólarnir  háðir persónuverndarlögum og geta ekki gefið okkur upplýsingar en einnig 

er tilgáta um að ekki hafi sérdeildir deilt auglýsingu heim til foreldra eins og óskað var 

eftir. Því stoppaði auglýsingin í einhverjum tilfellum í pósthólfi forsvarsmanna 

sérdeildanna. Betur gekk að auglýsa viðburðinn í gegnum sunddeildirnar sjálfar en 

þær hafa hagsmuna að gæta þegar kemur að iðkendum og vilja auka iðkendafjölda 

og ná til þeirra barna sem ekki stunda skipulagða sundþjálfun.  

Þetta er skrefið þar sem við viljum mynda persónuleg tengsl og fá veffangið 

hjá þeim einstaklingum sem við tölum við, það hjálpar okkur á tvo vegu, þá þurfum 
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við ekki að gefa út of mikið af upplýsingum í einu og við getum hafið samskipti við 

einstaklinginn.  

3.4 Fjórða skref – Inngrip  

Fyrri dagur í inngripi var laugardagurinn 2. nóvember þar sem fyrri tvær 

sundlaugarnar voru heimsóttar. Seinni dagur í inngripi var sunnudagurinn 3. 

nóvember þar sem seinni tvær sundlaugarnar voru heimsóttar. Sundlaugarnar sem 

voru heimsóttar voru Laugardalslaug í Reykjavík, Ásvallalaug í Hafnafirði, Sundhöllin 

á Selfossi og Vatnaveröld í Keflavík.  Stopp á hverjum stað voru tvær klukkustundir, 

þar sem spjall og kynning voru fyrst á dagskrá (hægt er að sjá dagskrá í heild sinni í 

auglýsingu í viðauka 2). Í kjölfarið af því var farið ofan í sundlaugina. Þar sem byrjað 

var á leik og síðan farið í æfingu sem hentaði öllum, með það að markmiði að ná til 

sem flestra með áhugahvetjandi æfingum.   

Þegar kom að því að velja æfingar sem lagðar voru fyrir á sundleikjadaginn 

var leitast eftir æfingum sem höfðu verið lagðar fyrir hóp einstaklinga með 

þroskahömlun í fyrri rannsóknum. Ein rannsókn stóð sérstaklega upp úr þar sem börn 

með þroskahömlun tóku þátt í 10 vikna sundnámskeiði, meðalaldur barnanna var 

12.22±0.49, það sem stóð upp úr við þessa rannsókn var hversu einfaldar æfingarnar 

voru til að endurgera í hverskonar sundlaug sem er og fyrir fjölbreyttan aldurshóp 

(Yılmaz o.fl., 2009). Þegar barn var skráð á sundleikjadaginn var óskað eftir aldri 

barnanna, ástæða þess var meðal annars til að hægt væri að skipuleggja æfingarnar 

í samræmi við getu og fyrir hvert aldursbil. Þeir sem voru skráðir voru allir undir 10 

ára aldri því voru æfingar aðlagaðar að lítilli sundgetu eins og sjá má í töflu 3. 

Upphitun var tekin í formi eltingaleiks með leiðbeinanda í sundlauginni.  
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Tafla 3: Dæmi um æfingar 

 Æfing  Magn 

1 Skriðsundfótatök sitjandi á bakkanum 2 x 1 mín 

2 Flugsundfótatök sitjandi á bakkanum 2 x 1 mín  

3 Hlaupa yfir sundlaugina 4 ferðir  

4 Skriðsundfótatök halda í bakkann 2 x 1 mín 

5 Flugsundfótatök halda í bakkann 2 x 1 mín 

6 Hoppa og fara í kaf 5 – 10 skipti 

7 Halda í bakkann og setja höfuð í kaf 5 – 10 skipti  

8 Hoppa af bakkanum ofaní og fara í kaf 5 – 10 skipti 

9 Skriðsundfótatök með kork  4 ferðir  

10 Flugsundfótatök með kork  2 ferðir  

11 Frjáls leikur í lauginni með krok 10 – 15 mín  

 

Leiðbeinandinn sem var ofan í sundlauginni er sjálf afrekskona í sundi fatlaðra og 

hefur tekið þátt í alþjóðlegum mótum fyrir hönd Íslands. Viðkomandi afrekskona er 

sjálf með þroskahömlun og keppir í flokki s14 sem er flokkur fyrir einstaklinga með 

þroskahömlun og litla sem engar hreyfihamlanir. Hlutverk leiðbeinandi í sundlauginni 

var að sýna þær hreyfingar sem lagðar voru fyrir og sjá til þess að allt færi vel fram. 

Það gekk að miklu leyti vel en þegar unnið er með einstaklingum með þroskahömlun 

þarf að gefa skýrar leiðbeiningar og því hafði viðkomandi margar spurningar og vissi 

stundum ekki hvað átti að gera í ákveðnum aðstæðum.  

3.5 Fimmta skref – Virkni 

Þetta skref var í raun ekki í okkar höndum í þessu inngripi. Þar sem við óskuðum eftir 

samstarfi við sunddeildirnar í hverju bæjarfélagi þá vissum við að vel yrði tekið á móti 
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nýjum iðkendum sem komu á sundleikjadaginn. Það var ein sunddeild sem sá 

sérstaklega vel til þess að iðkendur fengju upplýsingar um þeirra starfsemi og mætti á 

sundleikjadaginn í bæjarfélaginu og dreyfði auka bæklingum um æfingartíma og 

staðsetningar. Einnig fengu þeir sem mættu á sundleikjadaginn fræðslubækling sem 

hannaður var í tengslum við verkefnið (sjá viðauka 2). Í fræðslubækling má meðal 

annars sjá hvaða sunddeildir eru með þjálfun fyrir einstaklinga með þroskahömlun.  

3.6 Sjötta skref – Eftirfylgni 

Eftirfylgni fólst í heimsókn til þeirra sunddeilda sem sýndu verkefninu áhuga. Þremur 

mánuðum eftir sundleikjadaginn var byrjað á heimsóknum. Farið var á sundæfingu til 

að sjá hvort þeir einstaklingar sem mættu á sundleikjdaginn hefðu mætt á 

sundæfingar og hvort þau væru ennþá að æfa með þeirri sunddeild. Einn 

einstaklingur sem mætti á sundleikjadaginn mætti á sundæfingar í nokkra mánuði og 

líkaði vel. Hins vegar þurfti sá einstaklingur mikinn stuðningu og voru æfingarnar ekki 

nógu vel mannaðar starfsfólki til að sinna honum og því tók hann pásu. Hins vegar 

vonaðist þjálfarinn eftir því að hann myndi byrja aftur þar sem búið væri að bæta við 

aðstoðarþjálfara sem gæti þá stutt þennan einstakling betur í gegnum æfingarnar.  

Eftir að viðburðurinn var yfirstaðinn var tekið eitt viðtal þar sem óskað var eftir 

þekkingu og reynslu af viðburðarstjórnun líkt og tekið var fyrir í þessu verkefni. 

Markmið þess að taka eigindlegt viðtal eftir viðburðinn var til þess að fá dýpri innsýn í 

heim einstaklinga með þroskahömlun í íþróttum. En einnig dýpri innsýn inní hvernig 

gengur að skipuleggja viðburði eins og þennan og hversu vel gengur að ná til barna 

með þroskahömlun og foreldra þeirra í von um að auka heilsu þeirra og minnka 

kyrrsetu þeirra með aukinni hreyfingu líkt og sundíþróttinni. Uppbygging viðtalsins var 

hálfopið viðtal, þar sem notast var við viðtalsramma sem innihélt níu aðalspurningar. 

Viðmælandi í viðtali var valin vegna stöðu viðkomandi innan íþróttahreyfingar fatlaðra 
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einstaklinga og þekkingu hans af skipulagningu viðburða sem þessum. Talið var að 

þekking viðmælanda og reynsla myndi styðja við upplifun af skipulagningu 

viðburðarins sem og taka undir þær rannsóknir sem notaðar eru í fræðilegri umfjöllun. 

Þegar litið er yfir farinn veg þá hefði mátt taka viðtalið í stöðluðu viðtalsformi fyrr í 

ferlinu, jafnvel á skipulagstímabilinu. En haft var samband við sama viðmælanda á 

skipulagstímabilinu en í ekki í skipulögðu viðtali. Þá gaf viðkomandi eingöngu 

góðfúsleg ráð sem nýtt voru til skipulags og kom vel að notum.  

4 Umræða 

Markmiðið með þessu verkefni var að vekja athygli á skipulögðu íþróttastarfi fyrir 

grunnskólabörn með þroskahömlun í gegnum sundíþróttina. Þar sem sá hópur er 

talin vera ólíklegri til að stunda skipulagðar íþróttir eftir að skóla líkur á daginn 

(Einarsson o.fl., 2016). Reynt var að ná athygli þeirra sem ekki stunda skipulagt 

íþróttastarf með því að auglýsa skipulagðan sundviðburð í formi sundleikjadaga í 

heimabyggð í fjórum byggðarkjörnum á suðurlandi. Það tókst að einhverju leiti að ná 

til foreldra þessara barna en ekki nógu margra. Það sem þarf að skoða fyrir komandi 

ár í kynningu á sundíþróttinni til þeirra sem ekki eru í skipulögðu íþróttastarfi væri að 

komast nær þeim. Persónuleg tengls eru líklegri til að skila árangri samkvæmt þessu 

verkefni. Sömu sögu hafði talsmaður ÍF að segja, „það er þessi maður á mann vinna“ 

(Viðmælandi, munnleg heimild, viðtal, 24. janúar 2020). Víðtækt samráð fleiri en eins 

aðila sem kemur að umönnun barna með þroskahömlun er líklegra til árangurs líkt og 

íþróttasamband fatlaðra framkvæmdi með æskubúðum Össurar forðum daga 

(Viðmælandi, munnleg heimild, viðtal, 24. janúar 2020).  

 Til þess að svara rannsóknarspurningum sem lagt var upp með í inngangi þá 

þarf að setja af stað íhlutun sem snýr að aukinni íþróttaiðkun. Íhlutunin getur verið 

einn viðburður eða hún getur verið nokkurra vikna námskeið (Fragala-Pinkham o.fl., 
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2008; Yilmaz o.fl., 2004).  Það þarf að kynna efnið og fræða markhópinn sem óskað 

er eftir að ná til. Þegar íhlutunin er yfirstaðinn þarf að hafa eitthvað form af eftirfylgni 

þar sem kannað er hvort þeir sem tóku þátt í íhlutununni hafi haldið áfram vegferð 

sinni í aukinni íþróttaiðkun (Ainsworth, 2012). Út frá þessum viðburði er hægt að 

álykta að það sé líklegra að ná til foreldra og iðkenda í gegnum persónuleg tengsl. 

Persónulegu tengslin geta verið inn í ákveðna stofnun eða íþróttafélag. Persónulegu 

tengslin geta einnig verið við iðkandan þar sem hægt er að eiga samræður um 

mikilvægi líkamlegrar hreyfingar (Ainsworth, 2012). Það er maður á mann vinnan 

sem skilar hvað mestu og að mynda tegnslanet sem getur stutt við einstaklinginn 

sjálfan bæði í gegnum samræður við viðkomandi eða í gegnum ráðleggingar frá 

umönnunaraðilum, notast við víðtækt samráð margra aðila (Viðmælandi, munnleg 

heimild, viðtal, 24. janúar 2020). 

 Fræðslubæklingur var gerður með það markmið að fræða foreldra og 

forrráðamenn þeirra barna sem ekki er að stunda skipulagða hreyfingu. Þar sem 

vonast var eftir að fræðsla um mikilvægi hreyfingar og staðreyndir um heilsufarslegan 

ávinning skipulagðrar sundþjálfunar myndu ýta undir að grunnskólabörn með 

þroskahömlun á suðurlandi færu í skipulagða sundþjálfun. Staðreyndin er sú að 

aðeins 7% barna með þroskahömlun er í skipulögðu íþróttastarfi eftir skóla á meðan 

37% barna án fötlunar stunda skipulagt íþróttastarf eftir skóla oftar en þrisvar í viku 

samkvæmt tölum úr íslenskri rannskókn sem gerð var árið 2016 og því er um frekar 

nýlegar tölur að ræða (Einarsson o.fl., 2016). Þegar þetta er staðreyndin er mikilvægt 

að reyna að mæta þörfum þessa hóps og þróa leið sem virkar til að ná bæði til 

tilvonandi iðkenda sem og foreldra þeirra. Í kjölfar þessa verkefnis hefur verið útbúinn 

tékklisti með sex skrefunum sem gætu hjálpað skipuleggjendum viðburða sem þessa 

að ná til tilvonandi iðkenda og foreldra þeirra. Tékklistinn er byggður á sex skrefa leið 

John (Ainsworth, 2012) um markaðsetningarleið til að auka líkamlega hreyfingu 
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einstaklinga í bland við reynslu sem fékkst við vinnslu þessa verkefnis. Listinn er á 

íslensku með sex aðalskrefum um hvernig sé hægt ná til iðkenda til að auka 

hreyfingu þeirra. Undir hverju skrefi eru punktar sem rannsakandi taldi mikilvæga út 

frá skipulagningu viðburðar líkt og var framkvæmdur í þessu verkefni.  

 Við vinnslu verkefnisins var leitast eftir samstarfi við sérdeildir í 

bæjarfélögunum á suðurlandi og sunddeildirnar. Skráðir þátttakendur voru 1 stelpa 

og 2 strákar frá mismunandi bæjarfélögum á suðurlandi, meðalaldur þeirra var 6 ár. 

Tveir af þeim sem skráðir voru forfölluðust þó á síðustu stundu. Þar spila inn í 

aðstæður hvers og eins einstaklings en talið er að eigin hamlanir þroskahamlaðra 

barna sé helsta ástæða þess að þau taka ekki þátt í skipulögðu íþróttastarfi (Murphy 

o.fl., 2008). Þar geta bæði spilað inn í líkamlegar fatlanir en einnig fylgikvillar 

þroskahömlunarinnar líkt og slök félagsfærni og skortur á áhugahvöt (Hutzler & 

Korsensky, 2010; Solish o.fl., 2010). „Það eru margar breytur sem liggja að baki því 

að einstaklingur með fötlun mæti til æfingar, þær eru aðeins fleiri en að ófatlaður 

einstaklingur geti bara hjólað á fótobltaæfingu sérstaklega eins og með aðgengismál“ 

(Viðmælandi, munnleg heimild, viðtal, 24. janúar 2020).  

 Það sem hefði mátt gera betur við framkvæmd þessa verkefnis eru nokkrir 

hlutir en það sem spilar stærstan hluta er dræm þátttaka og hana má að vissu leiti 

rekja til kynningar á viðburðinum. Þrátt fyrir endurtekin tölvupóst samskipti við 

sérdeildir grunnskólanna á suðurlandi og þar sem sendar voru út auglýsingar sem 

vonast var eftir að myndu rata til þeirra sem þurftu mest á því að halda. Þá virtist það 

ekki vera raunin. Auglýsingar hefðu þurft að lenda beint í höndum foreldra og 

iðkenda, það verkefni hefði þurft auka mannskap.  

Hugmynd fyrir næsta ár væri að biðja aðildarfélögin að halda vinaæfingu innan 

sinna raða, samhliða því sem viðburður líkt og sundleikjadagurinn væri haldinn. Með 

það markmið að ná til barna í gegnum sérdeildir, fyrirtæki sem sinna þeirra þörfum 



 
 

41 

eða stofnanir sem þau sækja vegna sinnar fötlunar með því gætu fleiri en einn aðili 

komið að því að ýta undir aukna íþróttaiðkunn á persónulegan hátt í gegnum víðtækt 

samráð allra þeirra sem koma að umönnun þessa hóps (Viðmælandi, munnleg 

heimild, viðtal, 24. janúar 2020). Þá væri líka áhugavert að halda nokkurra vikna 

sundnámskeið á Íslandi með það að markmiði að auka líkamlega hreyfingu í gegnum 

sundþátttöku fyrir grunnskólabörn með þroskahömlun. Þegar leitað var að leiðum til 

að auka þátttöku í sundi virtist sú aðferð vera mest notuð (Fragala-Pinkham o.fl., 

2008; Yılmaz o.fl., 2009). Eftir nokkurra vikna sundnámskeið er iðkandinn einnig 

farinn að sjá árangur, úthaldið gæti hafa aukist, styrkur aukist, tækni í sundtökum 

orðin betri og hreyfifærni meiri. Sem ætti að gefa viðkomandi aukna áhugahvöt fyrir 

áframhaldandi hreyfingu í sundi.  

5 Lokaorð 

Tilgangur þessa verkefnis var að reyna að ná til þeirra barna sem ekki stunda 

skipulagt íþróttastarf með íþróttafélagi og reyna að vekja athygli foreldra á mikilvægi 

þess að börn með þroskahömlun stundi skipulagt íþróttastarf. Mikilvægi þess að 

styrkja hreyfirfærni og félagsfærni grunnskólabarna með þroskahömlun, þar sem fyrri 

rannsóknir sýna að þar standi þau höllum fæti. Við hefðum vissulega viljað ná til fleiri 

barna en einhverstaðar þurfa allar byltingar að byrja og við erum allavega lögð af 

stað hér á suðurlandinu. Þrátt fyrir dræma þátttöku þá var mikill lærdómur dreginn af 

skipulagningu verkefnisins. Markmið næstu ára hafa verið sett og bara það að hafa 

náð til örfárra einstaklinga árið 2019 gerir ferðalagið fyrir árið 2020 ennþá 

auðveldara. Skipulagt íþróttastarf í sundlaug er fyrir alla, það eina sem þarf að gera 

er að tryggja aðgengi fyrir alla einstaklinga hvort sem það kemur að húsnæði, 

samgöngum, kostnaði eða félagslegum aðstæðum. Gerum skipulagt íþróttastarf 

framtíðarinnar auðvelt fyrir alla.  
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Viðaukar 

Viðauki 1 - Fræðslubæklingur  

 

 

Mynd 3: Fræðslubæklingur framhlið 
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Mynd 4: Fræðslubæklingur bakhlið 
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Viðauki 2 - Auglýsing 

 

Mynd 5: Auglýsing fyrir sundleikjadag 

                                 
 

Sundleikjadagur Ideal & Íþróttasambands fatlaðra 
 

Hafnafjörður – Selfoss – Reykjavík – Reykjanesbær 
 
Dagana 2.-3. nóvember verða haldnir sundleikjadagar Ideal og íþróttasambands 
fatlaðra fyrir grunnskólabörn með þroskahömlun. Kynning og fræðsla á 
sundíþróttinni, leikir, þrautir og kennsla í sundlauginni. Fræðsla og kynningar 
fyrir foreldra á meðan börnin synda.   
 
Laugardagurinn 2. nóvember  
10:00 – 12:00 Hafnafjörður – Ásvallalaug 
14:00 – 16:00 Selfoss – Sundhöllin á Selfossi  
 
Sunnudagurinn 3. nóvember 
10:00 – 12:00 Reykjavík – Laugardalslaug   
14:00 – 16:00 Reykjanesbær – Sundmiðstöðin í Keflavík  
 
Dagskrá sundleikjadagsins 
10:00 – 10:15  Mæting og spjall 
10:15 – 10:20  Kynning á dagskránni 
10:20 – 10:30  Allir sem ætla að fara í laugina fara ofaní  
10:30 – 11:15   Leikir, þrautir og kennsla með kennurum og þekktu sundfólki 
10:30 – 11:15   Fræðsla og kynningar fyrir foreldra/forráðamenn þátttakenda 
11:15 – 11:30  Allir koma uppúr  
11:30 – 11:45  Þátttökuverðlaun og óformlegt spjall 
 
Það sem þarf að hafa með í för eru sundföt, sundgleraugu og góða skapið.  
 
Skráning á viðburðinn  
Email: gudmunda11@ru.is  
Facebook event: https://www.facebook.com/events/541668059913782/  
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Viðauki 3 – Tékklisti 

 
Mynd 6: Tékklisti til að auka íþróttaþátttöku 
 

 

   

Sex skref til að auka íþróttaþátttöku – Tékklisti  
 

Fyrsta skref - Skipulag 
� Skilgreina verkefnið 
� Skilgreina markhópinn 
� Leiðir til að ná til markhópsins  
� Markmið með verkefninu  
� Leggja mat á fjármagnsþörf 
� Finna styrktaraðila 
� Víðtækt samráð við hagsmunaaðila 
� Mynda persónilegar tengingar  
� Mæta á staðinn og mynda tengsl 

 
 

Annað skref – Uppsetning  
� Skráning á viðburðinn 
� Uppsetning auglýsinga 
� Nálgast upplýsingar um 

markhópinn 
� Koma skilaboðum áfram til 

markhópsins 
� Útbúa kynningarefni og 

fræðsluefni  
 

 
Þriðja skref – Kynning  
� Ná athygli þeirra sem þurfa á 

aukinni íþróttaþátttöku að halda 
� Kynna viðburðinn sem víðast 
� Fá veffang hjá þeim sem sýna 

áhuga og hefja samræður um 
verkefnið 

� Persónuleg tengsl er líklegri til að 
skila árangri í formi samræðna 

� Dreifa auglýsingum á þá staði sem 
viðburðurinn fer fram á 

� Gera viðburðinn sýnilegan þar sem 
markhópur gæti séð 

� Kynningar fyrir íþróttafélög sem 
eiga í hlut – mæta á staðinn 

� Heimsækja þá staði sem eiga í hlut 
og útskýra tilgang og markmið 

� Samfélagsmiðlamarkaðsetning  
� Facebook  
� Instagram  
� Heimasíða 
� Aðrir miðlar  

 
Fjórða skref – Inngrip  
� Inngrip á sér stað 
� Fræðsla fer fram  
� Dreifing á fræðslubækling eða 

öðru fræðsluefni  
� Mynda tenglanet við 

þátttakendur 
� Hvetja þátttakendur áfram á 

jákvæðan hátt  
� Ýta undir áhugahvöt  

 
 

Fimmta skref – Virkni 
� Þeir sem kynntu sér inngripið 

prófa íþróttina 
� Staðsetning æfinga – nálægt og 

aðgengilegt 
� Ef þú ert þjálfari...  
� Passa að fyrstu skiptin séu 

skemmtileg 
� Ýta undir þá þætti sem 

þátttakandi er sterkur í 
 
 

Sjötta skref – Eftirfylgni 
� Heimsækja íþróttafélög sem 

eiga í hlut  
� Heimsækja eftir 3-6 mánuði  
� Kanna hvort íhlutun virkaði  
� Biðja þá sem enn eru virkir að 

segja vini frá til að auka enn 
frekar þátttöku  

 
 


