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Ágrip 

Í þessu lokaverkefni verður leitast við að svara við spurningunum: Hvaða áhrif hefur hreyfing 

á þroska og líðan barna? Mæta börn og ungmenni með þroskahömlun hindrunum í aðgengi 

að skipulögðu íþróttastarfi og ef svo er hverjar eru þær? Hvernig er hægt að draga úr þeim 

hindrunum? Verkefnið er byggt upp sem heimildaritgerð og styðst hún við fræðileg gögn, 

rannsóknir og upplýsingar af vefsíðum. Helstu niðurstöður okkar er að hreyfing hefur jákvæð 

áhrif á líðan og þroska barna. Það má einnig sjá að börn og ungmenni með þroskahömlun 

eru að mæta hindrunum á aðgengi í skipulagðri íþróttastarfsemi. Slíkar hindranir ættu ekki 

að vera til staðar og því ber okkur skylda til þess að ryðja þeim úr vegi. Hægt er að draga úr 

þessum hindrunum með ýmsum hætti sem nánar verður fjallað um í þessari ritgerð.   
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Formáli 

Mikill áhugi höfunda á jafnréttismálum fatlaðs fólks, almennri heilsu og hreyfingu en 

jafnframt þá hafa höfundarnir líka stundað fjölbreyttar íþróttir frá barnæsku. Það varð 

kveikjan að því að þeim þótti áhugavert að skoða aðgengi barna og ungmenna með 

þroskahömlun að íþróttum.  

Við viljum fyrst og fremst þakka foreldrum okkar og mökum fyrir ómetanlegan stuðning 

og einnig fyrir að hafa sýnt okkur mikla þolinmæði við gerð þessa verkefnis. Á þessum 

skrýtnum tímum í samfélaginu vegna Covid 19 viljum við þakka ritverinu og bókasafni 

Háskóla Íslands fyrir að koma til móts við okkur vegna öflun á heimildum og heimildarvinnu. 

Við viljum einnig þakka leiðbeinanda okkar Ástríði Stefánsdóttur, dósent í hagnýtri siðfræði, 

fyrir góða leiðsögn og sveigjanleika í samskiptum í gegnum myndsímtöl vegna Covid 19. 

Einnig viljum við þakka Ragnheiði Jónsdóttur og Friðþóri Vestmann Ingasyni þroskaþjálfum 

fyrir yfirlestur þessa verkefnis. 

Lokaverkefnið er samið af undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur Háskóla 

Íslands (2019, 5. desember, https://www.hi.is/haskolinn/sidareglur) og fylgt þeim reglum 

samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum öllum 

sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti, en berum sjálfar ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar.  

  

 Reykjavík, 18. maí 2020 

 

 ______________________         

Gabríela Sól Ríkharðsdóttir 

 

 ____________________          

 María Sif Sævarsdóttir 

  

  

 

 

https://www.hi.is/haskolinn/sidareglur
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Inngangur 

Í gegnum tíðina þá hafa miklar breytingar átt sér stað á lifnaðarháttum fólks í hinum 

vestræna heimi sem hafa leitt af sér allskyns heilsufarstengd vandamál (Erlingur Jóhannsson, 

2015). Fólk með þroskahömlun virðist vera í enn meiri hættu en ófatlað fólk til þess að þróa 

með sér allskyns heilsufarstengd vandamál sem m.a. koma upp vegna þeirra breyttu 

lifnaðarhátta sem hafa átt sér stað (Ingólfur Einarsson, 2008). Hreyfing og skipulagt 

íþróttastarf er gott dæmi um verndandi þátt þegar kemur að því að draga úr 

heilsufarstengdum vandamálum. Því er mjög mikilvægt að fólk með þroskahömlun hafi 

tækifæri sem ýta undir aukið hreysti og nota þau til að draga úr heilsufarstengdum 

vandamálum. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (30. grein/2007) 

kveður á um þetta og þar segir að fatlað fólk eigi rétt á því að taka þátt í tómstunda-, 

frístunda- og íþróttastarfi til jafns við aðra og hvetja eigi þau til þess að taka þátt í almennu 

íþróttastarfi á öllum stigum. 

Vegna mikillar aukningar á heilsufarstengdum vandamálum í heiminum og áhuga 

höfunda ritgerðarinnar á hreyfingu, almennri heilsu og jafnréttismálum fatlaðs fólks fannst 

þeim áhugavert að skoða aðgengi barna og ungmenna með þroskahömlun að skipulögðu 

íþróttastarfi og hvernig íslensk íþróttafélög væru að stuðla að þátttöku barna og ungmenna 

með þroskahömlun. Í kjölfar þessa var sett fram rannsóknarspurning sem er í raun þríþætt.  

● Hvaða áhrif hefur hreyfing á þroska og líðan barna?  

● Mæta börn og ungmenni með þroskahömlun hindrunum í aðgengi að 

skipulögðu íþróttastarfi og ef svo er hverjar eru þær? 

● Hvernig er hægt að draga úr þeim hindrunum? 

 

Tekið verður mið af hinu norræna tengslasjónarhorni á fötlun sem leggur áherslu á samspil 

fatlaðs fólks og efnislegs- og félagslegs umhverfis (Rice og Rannveig Traustadóttir, 2011). 

Samkvæmt norræna tengslasjónarhorninu er fötlun í raun misræmi milli einstaklings og 

umhverfisins. Umhverfið tekur ekki mið af margbreytileika samfélagsins né mismunandi 

þörfum fatlaðs fólks. Samfélagið setur kröfur um færni sem hefur verið skilgreind sem 

eðlileg en fatlað fólk býr ekki alltaf yfir þeirri færni, því myndast bil á milli getu 

einstaklingsins og kröfu samfélagsins. Fötlun er því aðstæðubundin og afstæð þar sem 

umhverfið fatlar einstaklinginn og fötlun er skilgreind á mismunandi hátt eftir samfélögum 

(Rannveig Traustadóttir, 2006). Til þess að samfélagið stuðli að þátttöku fatlaðs fólks er mjög 

mikilvægt að ryðja samfélagslegum hindrunum úr vegi.  

Í ritgerðinni munum við leitast við að svara rannsóknarspurningunum og munum við 

fyrst og fremst vinna upp úr fræðilegum heimildum, erlendum og íslenskum rannsóknum 
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sem gerðar hafa verið á þessu efni. Einnig munum við skoða vefsíður íþróttafélaga og þá 

aðstöðu sem í boði er hér á landi. Munum við leitast við að svara þessum spurningum með 

því að skoða fyrst mikilvægi íþrótta og hvaða áhrif hreyfing hefur á þroska, heilsu og líðan 

barna. Í öðrum kafla verður fjallað um aðgengi barna og ungmenna með þroskahömlun að 

íþróttum og verður dregnar fram þær hindranir sem þau verða fyrir. Í þriðja kafla verður 

skoðað hvernig megi ryðja þeim hindrunum úr vegi. Í lokin ræðum við efnið og drögum 

saman helstu niðurstöður okkar. 
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1 Mikilvægi hreyfingar og skipulags íþróttastarfs 

Á síðustu áratugum hafa lifnaðarhættir hjá fólki í hinum vestræna heimi tekið miklum 

breytingum sem hefur leitt af sér allskyns heilsufarstengd vandamál. Ofþyngd, kyrrseta og 

óhollt mataræði eru dæmi um lifnaðarhætti sem leiða af sér þau heilsufarstengdu vandamál 

sem eru nú í auknu mæli að koma upp (Erlingur Jóhannsson, 2015). Vegna þessa þátta hefur 

verið lögð mikil áhersla á heilsu og heilsueflingu.  

Alþjóðarheilbrigðismálastofnun hefur skilgreint heilsu sem fullkomin líkamleg, andleg og 

félagsleg vellíðan (World health organization, e.d.). Þessi skilgreiningu hefur þó verið 

gagnrýnd fyrir að fæstir væru samkvæmt henni taldir heilbrigðir vegna þess hve erfitt það er 

að njóta fullkomnunar andlegrar-, líkamlegrar- og félagslegrar vellíðunar (Vögele, 2013). Þótt 

þessi skilgreining hafi verið gagnrýnd er kostur hennar þó sá að hún einblínir ekki bara á 

líkamlega líðan heldur viðurkennir einnig mikilvægi andlegrar og félagslegrar vellíðunar fyrir 

heilsu og heilbrigði. Með heilsueflingu þá er aðaláherslan lögð á það að tileinka sér 

heilbrigðan lífsstíl og þannig komast nær því að finna fyrir betri heilsu. Öll heilsuefling tekur 

mið af því að efla heilsu fólks og með henni er lögð áhersla á að vinna að forvörnum sem 

tekur mið af því að auka líkamlegrar-, andlegrar- og félagslegrar heilsu. Þegar kemur að 

heilsueflingu skiptir hreyfing miklu máli og hafa rannsóknir sýnt fram á að hún gegnir stóru 

hlutverki þegar kemur að heilbrigði og almennri vellíðan fólks (Velferðarráðuneytið, 2016).  

Hreyfing hefur verið skilgreind sem hver sú athöfn sem veldur því að orkunotkun 

líkamans er meiri en þegar hvíld á sér stað. Það eru athafnir á borð við göngutúra, að hjóla, 

sinna heimilisstörfum, ýmiskonar atvinna, leikir og/eða skipulögð þjálfun svo sem íþróttir 

(Heilsuvera, 2019). Talið er að hreyfing sé nauðsynleg ungu fólki fyrir vellíðan, félagslega- 

líkamlega- og andlega heilsu. Hún gefur tækifæri á að æfa þætti eins og félagsfærni, 

líkamshreysti, hreyfifærni og getur einnig ýtt undir aukið sjálfstraust. Því er mikilvægt að 

börn og unglingar geti stundað fjölbreyttar hreyfingar í samræmi við getu þeirra og færni 

sem þau hafa gaman af. Það hefur einnig verið sýnt fram á að ef hreyfing er stunduð frá 

unga aldri eru auknar líkur á því að einstaklingarnir stundi daglega hreyfingu til frambúðar 

(Landlæknir, 2015).  

Hreyfing getur verið margskonar en hún á sér oft stað í formi tómstunda. Tómstundir 

hafa verið skilgreindar sem „frístund, stund eða tími þegar ekki þarf að gegna 

skyldustörfum“ (Mörður Árnason, 2002, bls. 1601). Tómstundir er skipulögð starfsemi á 

vegum félaga og/eða samtaka þar sem fólk nýtir frítíma sinn til þess að sinna áhugamálum 

sínum í tómstundastarfi, íþróttum eða listum. Tómstundir flokkast sem athöfn, starfsemi 

eða hegðun sem fram fer í frítíma einstaklingsins. Til þess að athöfn flokkist sem tómstund 

þarf einstaklingurinn sjálfur að upplifa að svo sé. Það þarf að vera val einstaklingsins að sinna 
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athöfninni, starfseminni eða hegðuninni og upplifir hann í framhaldi af því jákvæð áhrif og 

ánægju. Því má í raun segja að tómstundir feli í sér aukningu á vellíðan og bættum 

lífsgæðum (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010). 

Líkt og heilsa þá eru tómstundir einnig mikilvægar fyrir hamingju og vellíðan (Dattilo, 

2008). Tómstundir geta eflt lífsgæði fólks og hefur verið sýnt fram á jákvæð áhrif tómstunda 

á einstaklinga í gegnum aukið sjálfstraust, sterkari sjálfsmynd, félagsfærni, hópkennd og 

síðast en ekki síst að meiri líkur eru á heilbrigðum lífsstíl (Waters og Moore, 2002). 

Tómstundir fela því í sér mikinn ávinning og eru mjög mikilvægar fyrir öll börn. Með því að 

stunda tómstundir hafa börn tækifæri til að stunda áhugamálin sín, hafa gaman og geta eytt 

tíma með vinum sínum undir eftirliti fullorðinna. Mikið framboð er af tómstundum á Íslandi 

á vegum ýmissa félagasamtaka, sveitar- og íþróttafélaga enda hefur Ísland markvisst verið 

að vinna að því að bjóða upp á fjölbreytt úrval af skipulögðum tómstundum (Gerður 

Gústavsdóttir og Valrós Sigurbjörnsdóttir, 2008; Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010). 

Tómstundir eru margskonar og er skipulagt íþróttastarf dæmi um tómstund. Skipulagt 

íþróttastarf hefur verið skilgreint sem hreyfing þar sem íþróttafélög hafa yfirumsjón og þar 

eru þátttakendur að æfa eða keppa í ákveðinni íþrótt með þjálfara sem leiðsögumann. Því 

telst íþrótt sérhæfðari og og skipulagðari heldur en almenn hreyfing (Heilsuvera, 2019; 

Landlæknir, 2015). Til þess að börn og ungmenni stundi frekar hreyfingu er gott að nýta sér 

skipulagða íþróttastarfsemi. Í næsta kafla verður skoðað mikilvægi hreyfingar og íþrótta og 

hvaða áhrif það hefur á líkamlega, andlega og félagslega heilsu. Ásamt því verður farið yfir 

sérstöðu barna og ungmenna með þroskahömlun. 

1.1 Áhrif hreyfingar og íþrótta á líkamlega og andlega heilsu 

Flestar íþróttir fela í sér hreyfingu og hefur hreyfing jákvæð áhrif á ýmsa líkamlega og 

andlega þætti einstaklingsins sem stundar hana ásamt því að hún ýtir undir betri heilsu og 

eykur vellíðan. Því er hreyfing mikilvæg fyrir alla (Heilsuvera, 2017). 

Regluleg ástundun hreyfingar hefur jákvæð áhrif á líkamlega þætti. Regluleg 

íþróttaiðkun og hreyfing getur stuðlað að heilbrigðu holdafari, auknu þolformi og ýtt undir 

aukinn styrk m.a. vegna þess að almenn hreyfing hefur jákvæð áhrif á vöðvamyndun 

líkamans og bein verða sterkari (Heilsuvera, 2017; Pescea, Faigenbaumb, Crovaa, Marchettia 

og Belluccic, 2012). Rannsóknir hafa einnig leitt í ljós jákvæð tengsl milli þess að stunda 

reglulega hreyfingu og aukins hreyfiþroska barna. Þau börn sem stunda hreyfingu reglulega 

eru með betri hreyfiþroska en þau sem ekki stunda reglulega hreyfingu (Laukkanen, Pesola, 

Havu, Sääkslahti og Finni, 2013).  

Þrátt fyrir þann ávinning sem hreyfing hefur á líkamlega og andlega heilsu er raunin sú 

að með aukinni tækniþróun hefur kyrrseta aukist. Kyrrseta hefur verið skilgreind sem lítil 
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hreyfing þar sem orkunotkun líkamans er svipuð og þegar líkaminn er í hvíld. Hún er talin 

vera mikið áhyggjuefni þar sem að hún getur valdið allskyns heilsufarstengdum vandamálum 

og lífsstílstengdum sjúkdómum hjá börnum og fullorðnum og hefur neikvæð áhrif á 

líkamlega og andlega heilsu (Ingólfur Einarsson, 2008; Landlæknir, 2015; Wu o.fl., 2017) 

Hreyfing og íþróttaiðkun hafa jákvæð áhrif á andlega vellíðan einstaklings. Rannsóknir 

hafa sýnt fram á það að þeir einstaklingar sem stunda reglulega hreyfingu upplifa síður 

kvíða- og þunglyndiseinkenni og jafnvel þó þau hafi verið til staðar áður virðist hreyfing 

draga úr þeim einkennum. Þessi jákvæðu áhrif á andlegan líðan koma vegna aukinnar 

framleiðslu boðefnanna serótónín og endorfín sem auka vellíðan (Zschucke, Gaudlitz, og 

Ströhle, 2013). Þetta getur þó verið flókið verkefni þar sem að einstaklingar sem finna til 

mikillar andlegrar vanlíðan hreyfa sig síður en það er í raun mikilvægt fyrir þá einstaklinga að 

stunda reglulega hreyfingu til þess að draga úr þeim einkennum (Paluska og Schwenk, 2012). 

Til þess að draga úr heilsuvandamálum og ýta undir jákvæð áhrif hreyfingar er ráðlagt að 

börn og ungmenni hreyfi sig daglega. Lagt er upp með að þau hreyfi sig um 60 mínútur á dag 

á mismunandi styrkleikastigi og þar af ættu 3-4 skipti vera á hærra styrkleikastigi. Hjá ungum 

börnum er talað um að hreyfingin eigi að eiga sér stað heima fyrir eða í skóla en hjá 

unglingum er lögð sérstök áhersla á að hreyfing ætti að vera stunduð í skipulagðri 

íþróttastarfsemi (Cavill, Kahlmeier og Racioppi, 2006). 

Skipulagðar íþróttir gegna því mikilvægu hlutverki fyrir heilsu barna og unglinga. Þegar 

markmið eru raunhæf og umhverfið öruggt eru íþróttir mjög heilsusamlegar, þær ýta undir 

aukinn hreyfiþroska og hafa jákvæð áhrif á líkama þeirra sem stunda hana. Dæmi um 

raunhæf markmið í íþróttum er til að mynda að börn öðlist grunn hreyfifærni, hreyfi sig 

reglulega og hafi gaman (Washington o.fl., 2001). Annar ávinningur hreyfingar fyrir börn og 

ungmenni er að þau börn sem stunda reglulega hreyfingu, sem oft er í formi íþrótta, upplifa 

sig hraustari og í betra formi en þau börn sem ekki stunda reglulega hreyfingu (Pastor, 

Balaguer, Pons og Garcia-Merita, 2003).  

Ávinningur hreyfingar og íþrótta er því margþættur. Hreyfing og íþróttaiðkun hefur 

jákvæð áhrif á líkamlega og andlega vellíðan og ýta undir aukinn hreyfiþroska þeirra sem 

stunda hana. Til þess að ná fram þeim jákvæða ávinning sem fæst af íþróttum og hreyfingu 

er mikilvægt að hreyfingin sé stunduð reglulega og að markmiðin séu raunhæf svo að sem 

mestur ávinningur fáist út úr hreyfingunni og íþróttunum. Skipulögð íþróttastarfsemi hefur 

líkt og önnur hreyfing jákvæð áhrif á líkamlega, andlega og félagslega heilsu barna og 

ungmenna og því skiptir miklu máli að þau hafi tækifæri til þess að stunda hana (Washington 

o.fl., 2001). 
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1.2 Félagslegur ávinningur íþrótta 

Eins og fram hefur komið hefur hreyfing og tómstundir á borð við íþróttaiðkun jákvæð áhrif 

á félagsfærni þeirra sem stunda hana (Landlæknir, 2015). Félagsfærni hefur verið skilgreind 

sem hæfnin til þess að eiga í góðum félagslegum samskiptum við aðra einstaklinga. Þegar 

félagsfærni einstaklings er góð á hann í raun auðveldara með að eiga í góðum samböndum 

við aðra og bregst frekar við á viðurkenndan og viðeigandi hátt í félagslegum samskiptum 

(Orpinas, 2010). Þeir einstaklingar sem hafa góða félagsfærni eiga einnig auðveldara með að 

aðlaga sig að breyttum aðstæðum og eiga frekar frumkvæði að samskiptum (Aðalnámskrá 

Grunnskóla, 2011). 

Í íþróttum eru börn að stunda tómstundir og í gegnum tómstundir læra þau að tileinka 

sér betri samskipti með því að vera í hóp. Með því að vera í hóp eru þau líklegri til þess að 

eiga í góðum félagslegum samskiptum við jafnaldra, leysa frekar úr ágreiningi og sýna 

fullorðnu fólki yfirleitt meiri virðingu en börn sem ekki stunda tómstundir í hóp (Howie, 

Lukacs, Pastor, Reuben og Mendola, 2010).  

Góð sjálfsmynd og gott sjálfstraust er lykilþáttur góðrar félagsfærni. Íþróttir og hreyfing 

ýta undir sjálfstraust og sjálfsþekkingu þeirra sem stunda hana. Rannsóknir hafa sýnt fram á 

að þeir sem stunda reglulega hreyfingu í hóp upplifa sig betri í hreyfingunni. Þetta gerir það 

að verkum að þeir upplifa oft á tíðum aukið sjálfstraust í gegnum hreyfingu og íþróttir 

(Slutzky og Simpkins, 2008). Hreyfing ýtir undir betri sjálfsmynd einstaklingsins og þar af 

leiðandi undir aukinn félagsþroska.  

Félagsþroskinn verður hvað mestur ef börn stunda hreyfingu í hóp (Cavill, Kahlmeier og 

Racioppi, 2006). Þegar hreyfing er stunduð í hóp þurfa börn að deila, skiptast á og hafa 

stjórn á skapi sínu en þetta eru allt mikilvægir þættir þegar kemur að félagslegum 

samskiptum og því ýta þessir þættir undir aukinn félagsþroska barnanna. Í hóp fá börnin 

tækifæri til þess að tileinka sér reglur sem eru sérstaklega hannaðar fyrir heilsu þeirra og 

öryggi. Upplifun þeirra er yfirleitt jákvæð og því er hópur kjörinn staður til þess að efla 

félagsfærni og þannig stuðla að auknum félagsþroska (Washington o.fl., 2001; 

Christophersen og VanScoyoc, 2003). Þegar börn stunda íþróttir í hóp eru einnig auknar líkur 

á því að þau eignist vini. Þar eru þau í samskiptum við aðra einstaklinga sem yfirleitt eru 

jafnaldrar þeirra og hafa tækifæri á því að kynnast nýju fólki sem getur svo leitt til þess að 

vináttusambönd myndast (Landlæknir, 2015; Cavill, Kahlmeier og Racioppi, 2006). Því skipta 

liðsfélagar og góður þjálfari miklu máli þegar kemur að því að byggja upp betri sjálfsmynd og 

aukna félagsfærni (Slutzky og Simpkins, 2008).  

Íþróttaþjálfari er fyrirmynd barna í íþróttum og því er nauðsynlegt að hann sýni gott 

fordæmi. Hann þarf að vera meðvitaður um það sem er að gerast í barnahópnum vegna 

þess að einelti getur átt sér stað í íþróttum eins og annars staðar. Mikil vitundarvakning 
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hefur þó átt sér stað í íþróttaheiminum þegar kemur að einelti og gaf Íþrótta- og 

Ólympíusamband Íslands út aðgerðaráætlun gegn einelti og annarri óæskilegri hegðun árið 

2013. Þar kemur fram að góður þjálfari gegni lykilhlutverki í því að búa til aðstæður þar sem 

einelti þrífst ekki (Ragnhildur Skúladóttir, 2013). 

Íþróttaþjálfari þarf að sýna börnunum jákvæða athygli til þess að byggja upp sjálfstraust 

þeirra (Slutzky og Simpkins, 2008). Góður íþróttaþjálfari gefur börnunum tækifæri til að átta 

sig á hegðun og framkomu annarra og tileinka sér hana og þannig geta börnin lært á 

samskipti. Einnig skiptir miklu máli að íþróttaþjálfarinn eða sá sem sér um starfsemina geti 

sýnt börnunum jákvæða athygli þegar samskiptin eru góð þeirra á milli því þá eru þau líklegri 

til þess að tileinka sér þá færni enn frekar (Nobre, Bandeira, Ramalho, Nobre, Valentini, 

2015).  

Mikil félagsleg samskipti eiga sér stað í hópíþróttum og þegar börn eru virk í þeim verða 

þau félagslega virkari og þannig er dregið úr líkunum á því að barnið eða ungmennið verði 

félagslega einangrað (Cavill, Kahlmeier og Racioppi, 2006). Tækifærin til þess að bæta 

sjálfsmynd, þróa með sér betri félagsfærni og að eignast vini gerir það að verkum að 

félagsleg samskipti barna og ungmenna sem stunda tómstundir í hóp verða meiri og betri en 

þeirra sem ekki gera það. Því er félagslegur ávinningur í hópastarfi í tómstundum mikill og ef 

vel tekst til geta íþróttir einnig skapað góð tækifæri til þess að efla þessa þætti.  

1.3 Sérstaða barna og ungmenna með þroskahömlun 

Þroskahömlun er skilgreind sem frávik í vitsmunaþroska og aðlögunarfærni. Hún getur 

komið upp af mismunandi orsökum, oft er það vegna líffræðilegs vanda eða frávika í 

taugaþroska og í sumum tilfellum eru áföll, sjúkdómar eða slys orsök hennar. Yfirleitt er þó 

ekki hægt að tilgreina orsök. Einkenni þroskahömlunar eru mismunandi og getur hún birst á 

ólíkan hátt eftir aldri einstaklingsins. Á fyrstu árum barna er það slakur hreyfi-, mál- og 

félagsþroski sem vekur oft upp grun um þroskahömlun. Þau börn þar sem grunur liggur á um 

að þau séu með þroskahömlun eru oft sein að ná ákveðnum þroskaáföngum á þeim sviðum 

(Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.). 

Á leik- og grunnskólaaldri sést það að börn sem eru með þroskahömlun eiga oft erfitt 

með að eiga í félagslegum samskiptum við jafnaldra (Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins, 

e.d.). Þetta virðist oft fylgja þeim lengra út í lífið og hafa rannsóknir sýnt fram á að fatlaðir 

einstaklingar eru í meiri hættu á að verða félagslega einangraðir í samanburði við ófatlaða 

einstaklinga (Mcdonald o.fl., 2018). Samkvæmt könnun sem Guðrún Hannesdóttir (2010) 

gerði á lífskjörum og hag öryrkja kemur fram að 26% fólks með þroskahömlun eða aðra 

meðfædda fötlun finni fyrir félagslegri einangrun. Ein af megin ástæðum þess að 

einstaklingar með þroskahömlun upplifi sig félagslega einangraða er vegna þess að þeir hafa 
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verra aðgengi að hreyfingu og félagsskap en ófatlaðir einstaklingar (Hrafnhildur Snæfríðar- 

og Gunnarsdóttir, 2019). Þeir virðast einnig taka minna þátt í skipulögðum íþróttum og 

hreyfingu en ófatlaðir einstaklingar. Rannsókn sem gerð var á einstaklingum með 

þroskahömlun og virkni þeirra leiddu í ljós að innan við 10% þeirra stunduðu hreyfingu að 

lágmarki þrisvar sinnum í viku (Ingólfur Einarsson, 2008).  

Einstaklingarnir eru ólíkir og taka þarf tillit til þess. Allir hafa þeir sína styrkleika og 

veikleika. Þroskahömlun getur tekið breytingum með markvissri þjálfun og endurhæfingu 

sem getur haft jákvæð áhrif á þroskaframvindu og dregur jafnvel úr þroskahömluninni. Þar 

skiptir stuðningur frá samfélaginu og fjölskyldu miklu máli. Með góðum stuðningi á fyrstu 

þroskaárum barnanna eru þau betur undirbúin fyrir framtíðina (Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins, e.d). Hægt er að nýta íþróttir til þess að ýta undir aukinn þroska barna og ungmenna 

með þroskahömlun og hafa rannsóknir sýnt fram á börn og ungmenni með þroskahömlun 

sem stunda íþróttir eru með betri hreyfiþroska en þau börn sem ekki stunda íþróttir 

(Westendorp, Houwen, Hartman, Visscher, 2011). Einnig er félagslegur ávinningur af 

íþróttum fyrir börn og ungmenni með þroskahömlun, þar hafa þau tækifæri á því að eignast 

vini og dregur það úr líkunum á því að þau séu félagslega einangruð (Grandisson, Tétreault 

og Freeman, 2012). 

Einstaklingar sem greindir eru með þroskahömlun hafa hærri tíðni af lífsstílstengdum 

heilsufarsvandamálum en annað fólk. Þeir eru í aukinni hættu á ofþyngd og hreyfa sig minna 

en ófatlað fólk (Ingólfur Einarsson, 2008; Murphy og Carbone, 2008). Þeir eru einnig oft með 

lítinn vöðvamassa, í verra formi, með minna úthald, verri samhæfingu og hafa meiri líkur á 

að fá hjarta-, æða- og efnaskiptasjúkdóma en einstaklingar sem eru ekki með þroskahömlun 

(Murphy og Carbone, 2008; Guidetti, Franciosi, Gallotta, Emerenziani, Baldari, 2010; Ingi Þór 

Einarsson, Erlingur Jóhannsson, Daniel Daly og Sigurbjörn Árni Arngrímsson, 2015). Með því 

að stunda reglulega hreyfingu er hægt að draga úr öllum þeim þáttum sem nefndir eru hér 

að ofan og þar af leiðandi komast einstaklingarnir í betra líkamlegt form sem ýtir undir 

félagslega stöðu, líkamlegt hreysti og almennan vellíðan (Murphy og Carbone, 2008).  

Börn og ungmenni með þroskahömlun eru oft á tíðum með lægra sjálfsálit og líður verr 

andlega en ófötluðum einstaklingum og hafa rannsóknir sýnt að það sé vegna þess að börn 

með þroskahömlun upplifa sig öðruvísi (Johnson, 2011; Hawkins og Look, 2006). Þegar 

einstaklingar hafa lágt sjálfsálit hefur það neikvæð áhrif á andlega líðan einstaklingsins. Þessi 

neikvæða líðan vegna lélegrar sjálfsmyndar getur leitt til þunglyndis en þunglyndis- og 

kvíðaraskanir eru meðal algengustu fylgiraskana hjá fólki með þroskahömlun (Dagnan og 

Sandhu, 2001; Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d). 

Eins og sést í köflunum hér að ofan er íþróttastarf og hreyfing mikilvæg fyrir öll börn og 

er líkamlegur, andlegur og félagslegur ávinningur þeirra töluverður. Það má færa rök fyrir að 
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börn með þroskahömlun hafi þó enn meiri þörf fyrir hreyfingu og skipulögðu íþróttastarfi en 

önnur börn vegna þess ávinnings sem íþróttir geta haft í för með sér. Það að geta haft 

aðgengi að hreyfingu er þess vegna mikilvægt fyrir öll börn og ungmenni, sérstaklega börn 

og ungmenni með þroskahömlun. 

1.4 Samantekt 

Heilsufarstengd vandamál hafa verið að færast í aukanna í hinum vestræna heimi. Vegna 

þess hefur verið lögð aukin áhersla á að efla líkamlega-, félagslega- og andlega heilsu fólks. 

Hreyfing hefur jákvæð áhrif á þessa þætti því að hún ýtir undir aukinn hreyfi-, félagsþroska 

og sjálfstraust þeirra sem stunda hana. Einnig dregur regluleg hreyfing úr ýmsum 

líkamlegum og andlegum sjúkdómum á borð við ofþyngd, hjarta- og æðasjúkdómum, 

þunglyndi og kvíða. Til þess að þessi ávinningur náist er góð leið að stunda hreyfingu í hóp 

með góðan íþróttaþjálfara sem fylgist með því sem á sér stað í hópnum.  

Í kaflanum var einnig greint frá því að börn og ungmenni með þroskahömlun stunda 

síður hreyfingu en ófötuð börn. Sérstaða barnanna er til að mynda sú að þau eru stundum 

með slakari hreyfiþroska en ófötluð börn, eiga í aukinni hættu á að verða félagslega 

einangruð, hafa minna sjálfstraust, líður oft illa andlega og upplifa frekar þunglyndis- og 

kvíðaeinkenni en ófötluðum börnum. Íþróttir geta hjálpað til við að vinna gegn þessum 

áhrifum og hafa jákvæð áhrif á þroskaframvindu barna, líkamlega, andlega og félagslega 

heilsu. Því er mikilvægt fyrir öll börn að geta stundað tómstundir og skipulagt íþróttastarf og 

á þetta sérstaklega við um börn og ungmenni með þroskahömlun. Vegna þess hversu mikill 

ávinningurinn er og hversu mikilvægt það er fyrir börn og ungmenni með þroskahömlun að 

stunda hreyfingu og íþróttir er vert að skoða hvernig aðgengi þeirra að skipulagðri 

íþróttastarfsemi er. Einnig munum við skoða hvort að þessi börn séu að mæta hindrunum 

þegar kemur að íþróttum og hreyfingu. Fjallað verður nánar um það í kaflanum hér á eftir. 
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2 Börn og ungmenni með þroskahömlun; hindranir í aðgengi að skipulögðu 
íþróttastarfi 

Í þessum kafla munum við skoða það hvort börn og ungmenni með þroskahömlun mæti 

hindrunum þegar kemur að skipulögðu íþróttastarfi. Þegar fjallað er um hindranir á aðgengi 

fatlaðra barna er yfirleitt átt við öll fötluð börn. Þetta má þó yfirfæra á börn og ungmenni 

með þroskahömlun vegna þess að þau eru að mæta samskonar hindrunum vegna skerðingar 

sinnar. Því er vert að skoða hvernig aðgengi þessara barna er háttað. 

Í gegnum tíðina hefur fatlað fólk mætt allskyns hindrunum í samfélaginu. Í kringum árið 

1950 bjó fatlað fólk á stofnunum þar sem þau voru einangruð frá samfélaginu. Þar fór öll 

þjónusta við fatlað fólk fram á stofnuninni sjálfri og var aðgengi þeirra að samfélaginu mjög 

takmarkað (Þorvaldur Kristinsson, 2015). Í dag er lagt upp með að fatlað fólk eigi rétt á því 

að geta tekið fullan og virkan þátt í samfélagi án aðgreiningar eins og fram kemur í samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (Stjórnarráð Íslands, e.d.). Því miður er þetta 

ekki alltaf raunin því fatlað fólk mætir ýmsum hindrunum í samfélaginu. Í rannsókn Kristjönu 

Jokumsen og Rannveigar Traustadóttir (2014) kemur fram að hindranir sjást til að mynda í 

mannlegu umhverfi, í aðgengi að hjálpartækjum og í ferðaþjónustu. Þegar hindranir eru á 

aðgengi eykst félagsleg útskúfun fatlaðs fólks og þá eiga þau það til að upplifa sig minna virði 

en aðrir. 

Hindrað aðgengi á sér stað í tómstundastarfi og hafa rannsóknir sýnt fram á að fötluð 

börn og ungmenni hafa færri tækifæri en ófötluð börn til þess að iðka tómstundir innan 

almennra íþróttafélaga. Fötluð börn og ungmenni taka frekar þátt í íþróttum í sérúrræðum. 

Mikill samdráttur hefur orðið í þátttöku fatlaðra barna í sérúrræðum sem snúa að íþróttum. 

Þrátt fyrir þennan samdrátt hefur ekki orðið mikil aukning í þátttöku þessara barna innan 

almennra íþróttafélaga (Helga Jóhanna Stefánsdóttir, 2010; María Játvarðardóttir, 2010). Því 

er mikilvægt að skoða hvað það er sem hindrar þátttöku barna og ungmenna með 

þroskahömlun að íþróttum. Rannsóknir hafa sýnt fram á að hindranir geta falist í skort á 

stuðning, viðhorfi barnsins, hegðun fjölskyldunnar, neikvæðu viðhorfi til fötlunar og þar á 

meðal þroskahömlunar, ófullnægjandi aðstöðu, of lítilli vitneskju starfsfólks, 

starfsmannaskorti, kostnaði og takmörkuðu framboði af hreyfingu fyrir fötluð börn og 

ungmenni (Shields og Synnot, 2016).  

Í næstu undirköflum verður farið nánar út í þær hindranir sem börn og ungmenni með 

þroskahömlun mæta í aðgengi að skipulögðu íþróttastarfi. Þegar fjallað er um hreyfingu í 

þessu samhengi er stundum átt við skipulagða íþróttastarfsemi en stundum er átt við 

almenna hreyfingu. Hér verður lögð megin áhersla á skipulagðar íþróttir. Í upphafi verður 

fjallað um hindranir sem felast í ófullnægjandi stuðning og kostnaði, þar á eftir takmörkuðu 
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framboði og samgöngur, á eftir því verður farið í kröfur og viðhorfi samfélagsins, næst 

fjölskyldu barnsins og að lokum skoðum við hindranir sem snúa að barninu sjálfu og áhrif 

þroskahömlunar.  

2.1 Ófullnægjandi stuðningur og kostnaður 

Ófullnægjandi stuðningur hindrar þátttöku barna og ungmenna með þroskahömlun að 

íþróttum. Mörg þessara barna þurfa á stuðningi að halda til þess að geta verið fullgildir 

þátttakendur í íþróttum en raunin er sú að stuðningur er ekki alltaf til staðar 

(Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2014). Þegar stuðningurinn er ekki til staðar og barnið 

fær ekki þá aðstoð sem það þarfnast er einnig hætta á að það verði félagslega einangrað 

(Ward, 2009). 

Íþróttaþjálfurum skortir einnig oft á tíðum stuðning. Þeir eiga það til að upplifa óöryggi 

vegna vanþekkingar sinnar á fötlun og treysta sér jafnvel ekki til þess að þjálfa fatlaða 

einstaklinga og þar með börn og ungmenni með þroskahömlun (Moran og Block, 2010). 

Fjölskyldan fær heldur ekki alltaf nægilegan stuðning. Fylgifiskur þess að eiga fatlað barn er 

oft mikill kostnaður og tími þar sem foreldrar þessara barna eyða miklum tíma í að berjast 

fyrir þeim réttindum og stuðningi sem barnið á rétt á. Þegar að stuðningur við fjölskylduna 

er ekki nægilegur getur það leitt til þess að fjölskyldan verður bæði þreytt andlega og 

líkamlega. Hún hefur jafnvel ekki orku né tíma í að finna út hvaða íþróttir henta barni þeirra 

og þar með er aðgengi þess að íþróttum hindrað (Helga Jóhanna Stefánsdóttir, 2010; 

Pitchford, Siebert, Hamm og Yun, 2016).  

Ástæðan fyrir því að stuðningur er ekki til staðar getur verið að kostnaður þykir of mikill. 

Það kostar að borga fleiri aðilum til þess að styðja við börnin, foreldra og íþróttaþjálfara. Ekki 

er alltaf lagt fjármagn í að styðja við einstaklingana, aðlaga umhverfi og að fá fræðslu sem 

nýtist til þess að styðja við þátttöku barna og ungmenna með þroskahömlun. Þetta er þá 

kostnaður sem snýr að samfélaginu eða íþróttafélaginu sjálfu og er raunin sú að þegar að 

takmarkað fjármagn er lagt til íþróttafélaganna með barninu hindrar það þátttöku þess 

(Shields og Synnot, 2016). 

Einnig eru almenn útgjöld foreldra þessara barna og ungmenna oftast mun hærri en 

foreldra ófatlaðra barna. Það getur því einnig verið að fjölskyldur barna og ungmenna með 

þroskahömlun hafi einfaldlega ekki efni á því að borga fyrir íþróttaiðkun barna sinna vegna 

þess að háar upphæðir fara í annarskonar útgjöld sem tengjast barninu eða ungmenninu 

(Shields og Synnot, 2016). 
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2.2 Takmarkað framboð og samgöngur 

Framboð á íþróttum fyrir börn með fötlun er því miður ekki eins mikið og fyrir ófötluð börn. 

Börn og ungmenni með þroskahömlun virðast ekki hafa jafn greiðan aðgang að fjölbreyttri 

hreyfingu og ófötluð börn. Það sem í boði er einnig líklegra til að vera mjög einhæft og því 

fylgja oft langir biðlistar. Stundum er um að ræða afmarkaðan tíma, t.d. nokkra daga þar 

sem í boði er að prófa íþróttina en svo er ekkert framhald á henni (Shields og Synnot, 2016).  

Flest börn og ungmenni með fötlun, þ.á.m. börn með þroskahömlun, sem stunda 

tómstundir líkt og íþróttir eru að stunda þær í sérúrræðum þar sem að tómstundin er 

einungis ætluð fyrir fatlaða einstaklinga. Deilt hefur verið um sérúrræði sem þessi vegna 

þess að þau geta ýtt undir enn frekari aðgreiningu og útilokun fatlaðra barna og ungmenna 

og þar með barna og ungmenna með þroskahömlun (Helga Jóhanna Stefánsdóttir, 2010). 

Erfitt getur verið að afla sér upplýsingar um þau úrræði sem eru í boði fyrir börn með 

þroskahömlun. Einnig eru úrræðin sem til staðar eru fyrir þroskahömluð börn ekki nægilega 

vel auglýst og mikil vinna getur falist í að reyna að finna út hvað er í boði (Snæfríður Þóra 

Egilson, 2008; Shields og Synnot, 2016). 

Börn og ungmenni með þroskahömlun þurfa oft að leita lengra til þess að geta stundað 

íþróttir en ófötluð börn (Snæfríður Þóra Egilson, 2008; Shields og Synnot, 2016). Til þess að 

komast á æfingar þá þurfa þau að nýta samgöngur sem taka ekki alltaf mið af þörfum þeirra. 

Fatlað fólk á þó rétt á akstursþjónustu og þar með talin börn og ungmenni með 

þroskahömlun. Ákveðnar takmarkanir geta fylgt því að nýta sér akstursþjónustu fatlaðra. 

Þetta sést til að mynda í reglum Reykjavíkurborgar um ferðaþjónustu fatlaðs fólks.  

Í 8. grein þeirra reglna segir að panta eigi ferð með a.m.k. tveggja klukkustunda fyrirvara 

ef tryggja á að ferðin verði á réttum tíma. Afpantanir þurfa einnig að eiga sér stað með 

a.m.k. tveggja klukkustunda fyrirvara, ef afpöntun á sér stað með minni fyrirvara ber þeim 

sem átti ferðina að greiða hana þrátt fyrir að ferðin sé felld niður (Reykjavíkurborg, 2018). 

Þetta getur verið flókið vegna þess að opnunartími akstursþjónustu í Reykjavík er frá 7:00-

18:00 alla virka daga og frá 10:00-14:00 um helgar (Akstursþjónustan, e.d.). Vegna þessa þá 

þurfa ferðir að vera vel skipulagðar og ef að eitthvað fer úrskeiðis hvað varðar ferðina getur 

verið erfitt að koma til móts við notandann. 

 Í 9. grein þessara reglna kemur fram að ferðaþjónustan bíði ekki lengur en í 10 mínútur 

eftir einstaklingnum og því þarf sá sem nýtir sér ferðaþjónustuna að vera tilbúinn til 

brottfarar í anddyri brottfararstaðs á þeim tíma sem um var samið. Ef notandi þarf að sinna 

einhverjum erindum bíður bíllinn ekki eftir honum á meðan (Reykjavíkurborg, 2018). Bíllinn 

bíður þá ekki ef barnið er seint, aftur á móti getur bíllinn orðið seinn og þarf barnið eða 

ungmennið þá að bíða eftir honum.  
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Takmarkanir í reglum sem þessum getur því orðið að hindrun fyrir barn eða ungmenni 

með þroskahömlun sem stundar íþróttir því æfingar eiga það til að dragast á langinn. Barnið 

eða ungmennið getur þá misst af ferð sinni og þarf að bíða í allt að 2 klukkustundir eftir að 

bíllinn komi á ný. Þetta getur haft það í för með sér að bíllinn er annað hvort að koma of 

snemma eða of seint. Þegar bíllinn mætir of snemma á meðan æfingu stendur missir barnið 

jafnvel úr hluta æfingarinnar eða það missir af þeirri félagslegu samveru sem oft á sér stað 

eftir æfingu. Ef æfingunni er lokið og bílinn er of seinn þá gæti barnið þurft að bíða eitt í 

einhvern tíma.  

2.3 Kröfur og viðhorf samfélagsins 

Samfélagið hefur ákveðin viðhorf og kröfur til þeirra sem stunda íþróttir og getur það leitt til 

þess að börn og ungmenni með þroskahömlun eigi erfitt með að vera fullir þátttakendur í 

íþróttum á eigin forsendum. Þetta getur til að mynda falist í því að reglur íþrótta taka ekki 

alltaf mið af fjölbreytileikanum sem getur gert það að verkum að einstaklingar með fatlanir 

hafi ekki jöfn tækifæri á því að vera þátttakendur (Coakley og Pike, 2014).  

Kröfur til barna og ungmenna með þroskahömlun eru stundum óraunhæfar miðað við 

getu þeirra. Stundum eru gerðar of miklar kröfur til þeirra eins og að ætlast til þess að þau 

séu keppendur í íþróttinni. Það er einnig gert ráð fyrir því að allir hafi áhuga á því að keppa 

og með aldrinum verður keppnisskap barna meira. Þetta getur leitt til þess að börnin dragi 

sig úr íþróttinni. Það getur líka verið að of litlar kröfur séu gerðar til barnanna þar sem gert 

er ráð fyrir því að þau hafi ekki áhuga á að keppa og séu í íþróttum til að fíflast. Þetta getur 

leitt til þess að börnin missi áhuga og hætti að stunda íþróttina (Shields og Synnot, 2016).  

Neikvætt viðhorf til þroskahömlunar veldur einnig hindrun þegar að kemur að 

íþróttaiðkun barna með þroskahömlun. Foreldrar ófatlaðra barna hafa stundum neikvæð 

viðhorf til fatlaðra barna. Þeir líta það jafnvel hornauga að ófatlað barn þeirra skuli stunda 

íþróttir með fötluðu barni og telja það neikvætt fyrir barn sitt að eyða tíma með því (Shields 

og Synnot, 2016). Viðhorf annarra iðkenda getur verið neikvætt og hefur verið sýnt fram á 

að það verður erfiðara með aldrinum fyrir börn og ungmenni með þroskahömlun að byrja að 

æfa íþróttir. Þetta er vegna þess að því eldri sem börnin verða því líklegri er að þau verði 

fyrir stríðni. Það dregur einnig úr hvatningu í garð þeirra og ólíklegra er að þau verði hluti af 

hópnum. Þegar viðhorf til barna og ungmenna með þroskahömlun er neikvætt er það 

líklegra til þess að þau vilja síður vera þátttakendur og draga sig jafnvel úr íþróttinni (Shields 

og Synnot, 2016).  

Viðhorf íþróttaþjálfara skiptir einnig miklu máli. Rannsóknir hafa sýnt fram á það að 

flestir þjálfara vilja stuðla að þátttöku allra barna í starfi sínu en þeir upplifa óöryggi þegar 

kemur að því að þjálfa börn með fötlun vegna vanþekkingar sinnar. Íþróttaþjálfarar hafa ekki 
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alltaf nægilega þekkingu á fötlun barna sem getur hindrað það að hann efli þátttöku þeirra í 

íþróttinni og þar með börn og ungmenni með þroskahömlun. Takmörkuð þekking þeirra 

gerir það að verkum að þeir upplifa sig þannig að þeir geti ekki veitt fötluðum börnum og 

ungmennum það utanumhald sem þau þurfa á að halda. Vegna þessa upplifa þeir það að 

þeir telji sig ekki geta komið til móts við þarfir þeirra sem gerir það að verkum að þátttaka 

barna og ungmenna með þroskahömlun að íþróttum er hindruð (Moran og Block, 2010).  

2.4 Viðhorf fjölskyldunnar 

Viðhorf fjölskyldunnar til barnsins getur orðið að hindrun. Þegar að upplifun og viðhorf 

fjölskyldunnar til íþrótta og hreyfinga eru neikvæð getur það leitt til þess að barnið stundi 

þær síður. Fjölskyldur fatlaðra barna eru undir miklu álagi og hafa rannsóknir leitt í það í ljós 

að foreldrar þeirra barna eyða miklum tíma í að berjast fyrir réttindum barns síns eins og 

fram kom hér að ofan er stuðningur ekki alltaf nægilegur við fjölskylduna sem leiðir til bæði 

líkamlegrar og andlegrar þreytu (Helga Jóhanna Stefánsdóttir, 2010). Foreldrar fatlaðra 

barna eru einnig stundum óvissir um getustig barns síns sem getur leitt til þess að 

fjölskyldan er síður að senda barn sitt í íþróttir (Pitchford, Siebert, Hamm og Yun, 2016). 

Fjölskyldur fatlaða barna eiga það til að ofvernda börn sín og eru hræddari um að þau 

slasist eða verði fyrir einelti þegar þau stunda hreyfingu og missa jafnvel sjónir á þeim 

ávinning sem fylgir því að stunda reglulega hreyfingu (Murphy og Carbone, 2008; Pitchford, 

Siebert, Hamm og Yun, 2016). Vegna hræðslu sinnar eiga þau það til að hvetja ekki börn sín 

til þess að stunda reglulega hreyfingu og neita jafnvel börnum sínum um að taka þátt í 

ýmiskonar hreyfingu (Boufous, Finch og Bauman, 2004). Börn sem hafa ekki stuðning 

foreldra sinna, foreldra sem ekki eru virkir í íþróttum sjálfir, sem setja sig lítið inn í 

íþróttastarfsemina og/eða hafa takmarkaða getu til þess að taka þátt í íþróttum eru sjálf 

ólíklegri til þess að vilja taka þátt í íþróttum (Bossink, Van der Putten og Vlaskamp, 2017).  

2.5 Barnið og áhrif þroskahömlunar 

Líkamlegir þættir, vitsmunaþroski og félagsleg samskipti geta gert það að verkum að börn og 

ungmenni með þroskahömlun stunda síður skipulagðar íþróttir. Þau geta verið með 

ákveðnar líkamlegar takmarkanir, slakan hreyfiþroska, lélegt jafnvægi, takmarkaða 

samhæfingu, minni snerpu, eru ekki eins sterk og í verra þolformi en ófötluð börn (Rimmer 

og Marques, 2012). Félagslegu samskiptin í íþróttum eru yfirleitt mikil og eins og fram hefur 

komið eiga börn og ungmenni með þroskahömlun stundum erfitt með að eiga í félagslegum 

samskiptum við jafnaldra og eru jafnvel með neikvæð viðhorf til þeirra samskipta.  

Vitsmunaþroski barna og ungmenna með þroskahömlun er skertur sem getur leitt til 

þess að þau skilja ekki leiðbeiningar íþróttaþjálfarans, átti sig ekki á leikreglum íþróttarinnar 

og hvers vegna hún er mikilvæg fyrir þau. Þessir þættir geta haft í för með sér að þau vilja 
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síður stunda skipulagða hreyfingu með ófötluðum jafnöldrum sínum. Börn með 

þroskahömlun upplifa oftar óöryggi vegna þess að þeim finnst þau ekki vera nógu góð í 

samanburði við ófötluð börn (Grandinsson, Tétreault og Freeman, 2012; Shields og Synnot, 

2016). Þetta verður þá að hindrun þegar kemur að þátttöku barna og ungmenna með 

þroskahömlun í íþróttum. Mikilvægt er að leita lausna á þessum hindrunum vegna þess að 

með íþróttaiðkun er hægt að draga úr sjálfsóöryggi og styrkja vitsmunalegan, líkamlegan-, 

andlegan- og félagslegan þroska og vellíðan eins og fram hefur komið í fyrri köflum. 

2.6 Samantekt 

Fram kom í kaflanum að börn og ungmenni með þroskahömlun búa við ýmsar hindranir að 

aðgengi að íþróttum. Stuðningur er oft á tíðum ekki nægilegur og á það við um stuðning við 

barnið sjálft, fjölskyldu þess og íþróttaþjálfara. Skortur á stuðning getur ýtt undir óöryggi 

íþróttaþjálfara vegna vanþekkingar, þreytu foreldra og óöryggi barnsins. Einnig getur það 

verið að ekki er lagt til nægilegt fjármagn til þess að styðja við íþróttaiðkun barna og 

ungmenna með þroskahömlun. Ásamt því hafa fjölskyldur barna með þroskahömlun hærri 

útgjöld sem snúa að börnum sínum en foreldrar ófatlaðra barna. Framboð af íþróttum fyrir 

börn með þroskahömlun er einnig líka að skornum skammti og einhæf. Það getur verið erfitt 

að finna út hvað er í boði og þau þurfa að leita lengra til þess að sækja úrræðin sem eru í 

boði. Almenningssamgöngur taka ekki endilega mið af þörfum barna með þroskahömlun og 

akstursþjónustan hefur í för með sér allskyns takmarkanir sem gerir það erfiðara fyrir börnin 

að vera virkir þátttakendur í íþróttum. 

Viðhorf samfélagsins skiptir miklu og eru íþróttaþjálfarar og aðrir aðilar sem við koma 

íþróttinni oft ekki með nægilega þekkingu á þörfum barnsins sem gerir það að verkum að 

þeir hafa ekki verkfærin til þess að stuðla að þátttöku barna með þroskahömlun. Viðhorf og 

upplifun barnsins sjálfs og fjölskyldur þess getur einnig orðið til þess að börnin stunda síður 

skipulagðar íþróttir. 

Fjölskyldur fatlaðra barna eru einnig undir miklu álagi og mikill tími fer í að berjast fyrir 

réttindum barnsins. Viðhorf fjölskyldunnar og barnsins sjálfs skiptir einnig miklu máli. Ef 

viðhorfið er neikvætt til íþrótta og hreyfingar þá eru minni líkur á því að barnið fari í og 

stundi slíkt. Slakur hreyfi-, vitsmuna- og félagsþroski getur leitt til þess að barnið upplifa sig 

síðra en ófötluð börn í íþróttinni sem getur leitt til þess að það hafi síður áhuga á að stunda 

þær.  

Af þessu má sjá að það er samspil margra þátta sem gerir það að verkum að börn og 

ungmenni með þroskahömlun mæti hindrunum þegar kemur að skipulögðum íþróttum. Í 

næsta kafla munum leggja fram lausnir á þessum hindrunum svo hægt sé að stuðla að 

þátttöku barna og ungmenna með þroskahömlun að skipulögðu íþróttastarfi.  
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3 Lausnir 

Eins og sjá má er töluvert um hindranir í skipulögðu íþróttastarfi sem koma í veg fyrir fulla 

þátttöku barna og ungmenna með þroskahömlun. Til þess að draga úr þessum hindrunum er 

mikilvægt að vera meðvitaður um þær svo hægt sé að leita lausna á þeim. Rannsóknir hafa 

verið gerðar á því hvað það er sem ýtir undir aukna þátttöku barna og ungmenna með fötlun 

og þar með barna og ungmenna með þroskahömlun. Sýnt hefur verið fram á að teymisvinna, 

raunhæf markmið, fræðsla, stuðningur, snemmtæk íhlutun, aukið framboð, betra aðgengi 

og það að búa til umhverfi svo að sem flestir geti tekið þátt ýti undir þátttöku þeirra í 

íþróttastarfsemi (Ruth Jörgensdóttir Rauterberg og Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2015; Shields og 

Synnot, 2016; Gradisson, Tétreault og Freeman, 2012). Við munum nú fara nánar í hvert 

atriði fyrir sig og ræða hvernig þau geta gagnast til að mæta þeim hindrunum sem lýst var í 

2. kafla. 

3.1 Stuðningur 

Takmarkaður stuðningur hindrar þátttöku barna og ungmenna með þroskahömlun þegar 

það kemur að íþróttum. Það að stuðningur sé til staðar skiptir því miklu máli og góður 

stuðningur stuðlar að því að barn eða ungmenni taki frekar þátt í íþróttum (Grandisson, 

Tétreault og Freeman, 2012). Vegna þessa er mikilvægt að stuðningur sé góður svo verið sé 

að stuðla að þátttöku barna og ungmenna með þroskahömlun í íþróttum. Stuðningur getur 

verið margskonar, hann getur verið stuðningur fjölskyldunnar, stuðningur við íþróttaþjálfara 

og annað starfsfólk og stuðningur við barnið eða ungmennið sjálft. 

Þegar stuðningur er veittur til íþróttaþjálfarans er markmiðið að hann öðlist aukna 

þekkingu og/eða reynslu til þess að geta stutt betur við barnið. Stuðningur getur falist í 

fræðslu frá öðrum aðilum til þess að bæta þekkingu íþróttaþjálfara um þroskahömlun og 

þarfir barnsins. Þegar hann fær slíkar upplýsingar er hann betur stakk búinn til þess að átta 

sig á því hvað barnið þarf til þess að vera fullur þátttakandi. Eins og fram hefur komið eru 

íþróttaþjálfarar sem hafa trú á eigin færni líklegri til þess að þjálfa börn og ungmenni með 

þroskahömlun (Grandisson, Tétreault og Freeman, 2012). 

Stuðningur við fjölskylduna er einnig mikilvægur, hann getur t.d. verið í því að auka 

upplýsingaflæði til foreldra barna og ungmenna með þroskahömlun. Eins og fram hefur 

komið er oft erfitt fyrir foreldra að afla sér upplýsinga um hvað sé í boði fyrir börn þeirra 

(Shields og Synnot, 2016). Því skiptir miklu máli að upplýsingar um framboð íþrótta fyrir börn 

þeirra séu aðgengilegar (Grandisson, Tétreault og Freeman, 2012). Með því að styðja við 

foreldra er verið að draga úr því álagi sem getur fylgt því að eiga barn með fötlun og þ.á.m. 

börn með þroskahömlun (Helga Jóhanna Stefánsdóttir, 2010). Þegar stuðningurinn er til 

staðar eru foreldrarnir og fjölskyldan öll líklegri til þess að gefa sér tíma í að styðja við 
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íþróttaiðkun barnsins (Shields og Synnot, 2016). Því skiptir stuðningur við fjölskylduna miklu 

máli þegar kemur að því að ýta undir þátttöku barna og ungmenna með þroskahömlun í 

íþróttum. Stuðningurinn við fjölskylduna getur verið margskonar, til að mynda í formi 

heimaþjónustu, fræðslu, samvinnu og aukins upplýsingaflæðis til fjölskyldunnar. 

Mikilvægt er að börn og ungmenni með þroskahömlun fái beinan stuðning við þátttöku 

sína í íþróttum. Stuðningurinn er bestur þegar hann er einstaklingsmiðaður. Taka þarf mið af 

því að börn eru ólík og því þarf að nálgast þau á ólíkan hátt. Stuðningur við barnið getur 

verið margskonar, hann getur verið maður á mann þar sem verið er að ýta undir aukið 

sjálfstraust barnsins og þar með er barnið líklegra til þess að taka þátt í íþróttinni til lengri 

tíma (Shields og Synnot, 2016). Hann getur einnig falist í því að börn og ungmenni með 

þroskahömlun geti byrjað að stunda íþróttir í smærri hóp. Í hópnum læra þau betur að nýta 

félagsleg samskipti ásamt því læra þau betur hvernig íþróttinni er háttað og þá grunnfærni 

sem þau þarfnast til að stunda hana. Þegar þessari færni hefur verið náð geta börnin færst 

yfir í stærri hópa þar sem aukin áhersla er lögð á að keppa (Shields og Synnot, 2016). 

Stuðningur getur einnig verið í formi þess að íþróttaþjálfari, foreldrar eða aðstoðarmaður 

styðji vel við barnið eða að ófötluð börn geri það og í formi jafningjastuðnings.  

Í rannsókn Grandisson, Tétreault og Freeman (2012) kom fram að jafningjastuðningur 

væri mjög góð leið til þess að styðja við þátttöku barna og ungmenna með þroskahömlun í 

íþróttum. Þá er ófatlað barn eða ungmenni að styðja við barn eða ungmenni með 

þroskahömlun. Þannig er stuðlað að aukinni þátttöku barnsins bæði í íþróttinni sjálfri og í 

félagslegum samskiptum við hin börnin. Rannsóknir hafa sýnt fram á að börn eru 

lausnarmiðuð og átti sig fljótt á þörfum hvors annars. Því eru þau líkleg til þess að finna 

lausnir og vinna saman þegar að þau koma saman í margbreytilegum hóp þar sem að 

styrkleikar og viðhorf þeirra eru mismunandi (Ruth Jörgensdóttir Rauterberg og Kolbrún Þ. 

Pálsdóttir, 2015). Til þess að jafningjastuðningur gangi upp þarf að styðja við ófötluð börn. 

Stuðningurinn getur verið í formi þess að ófötluð börn geti fengið svör við þeim spurningum 

sem þau hafa um þroskahömlun. Þær upplýsingar gera þeim kleift að átta sig betur á 

aðstæðum og geta hjálpað ófötluðum börnum og ungmennum að styðja betur við börn og 

ungmenni með þroskahömlun (Grandisson, Tétreault og Freeman, 2012). 

Því sést að stuðningur við þátttöku barna og ungmenna með þroskahömlun getur verið 

margskonar. Hann þarf að beinast að íþróttaþjálfurum, fjölskyldum og síðast en ekki síst að 

börnum með þroskahömlun og þeim iðkendum sem stunda íþróttina með þeim. Sá 

stuðningur sem beinist að barninu þarf að vera einstaklingsmiðaður. Einnig þurfa þeir aðilar 

sem koma að málum barnsins að fá þann stuðning sem þeir þarfnast svo hægt sé að stuðla 

að umhverfi þar sem börn eða ungmenni með þroskahömlun hafa kost á að vera virkir 

þátttakendur (Grandisson, Tétreault og Freeman, 2012; Shields og Synnot, 2016). 
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3.2 Teymisvinna og markmiðagerð 

Mikilvægt er að barn hafi forsendur til þess að taka þátt í hreyfingu. Besta leiðin til að barn 

hafi forsendur til þess að vera þátttakandi er að tala við barnið um hvað það vill (Shields og 

Synnot, 2016). Út frá vilja barnsins er hægt að finna út hvað það er sem það vill ná færni í og 

þannig er hægt að ákveða markmið og leiðir til þess að ná því. Með því að gera þetta er 

dregið úr líkunum á því að barnið missi áhuga vegna þess að kröfur eru ekki í samræmi við 

færni og vilja barnsins. Til þess að einstaklingur tileinki sér markmið sín verður tvennt að 

vera til staðar, annars vegar verður markmiðið og útkoma þess að vera mikilvægt fyrir hann 

og vinnuferlið í samræmi við lokamarkmiðið. Hins vegar verður markmiðið að vera raunhæft 

og einstaklingurinn verða að hafa trú á því að hann komist þangað (Locke og Latham, 2002). 

Í rannsókn Martinek og Hellison (1998) var sýnt fram á að litlu markmiðin eða litlu sigrarnir 

hafa mikil áhrif á að börn haldi sér við markmið sín. Það að hafa óraunhæf markmið getur 

leitt til þess að börnin missi áhuga og/eða hætta við. 

Þegar kemur að því að hjálpa barninu að ná markmiðum sínum getur teymisvinna verið 

góð lausn. Teymisvinna hefur verið skilgreind sú vinna þegar að tveir eða fleiri einstaklingar 

vinna saman í hóp og setja sér sameiginlegt markmið. Teymið deilir þekkingu og 

upplýsingum sín á milli og vinnur saman með uppbyggjandi hætti. Í sterku teymi er heildin 

mikilvægari en hluti teymisins, þar ríkir gagnkvæmt traust og virðing milli einstaklinga. 

Teymið leysir sjálft úr togstreitu sem upp getur komið, allir fá að koma sínum skoðunum á 

framfæri og kemst teymið að sameiginlegri niðurstöðu (Haukur Ingi Jónsson og Helgi Þór 

Ingason, 2012). Hlutverk teymis er að fylgjast með þróun og hafa áhrif á þá þjónustu sem 

veitt er. Það er mikilvægt að samhæfa störfin og ábyrgðina sem hverjum meðlim teymisins 

er úthlutað. Með því að samhæfa og taka ákvarðanir saman sem teymi kemur það í veg fyrir 

að þjónustan verði á ábyrgð eins einstaklings (Martin, 2005). 

Teymis- og samvinna er því mikilvæg til þess að hjálpa fólki með þroskahömlun að 

stunda hreyfingu. Í rannsókn Shields og Synnot (2016) kemur fram að samvinna á milli 

fatlaðra einstaklinga, íþróttaþjálfara, skóla, heilbrigðisþjónustunnar og sveitarfélaga geti 

hjálpað til við að efla hreyfingu barna með fötlun og þ.á.m. barna með þroskahömlun. Þegar 

þessir aðilar vinna saman sem teymi geta þeir miðlað þekkingu til hvors annars og þannig 

stuðlað að umhverfi þar sem börn og ungmenni með þroskahömlun geta verið virkir 

þátttakendur. Af þessu má sjá að samvinna milli þjónustukerfa er gríðarlega mikilvæg til þess 

að hægt sé að stuðla að auknu aðgengi barna með þroskahömlun (Snæfríður Þóra Egilson, 

2008).  

Teymisvinna tekur því á þáttum á borð við kröfum og viðhorfi samfélagsins sem hefur 

verið tilgreint sem hindrun í 2. kafla. Fordómar og vanþekking eru þættir sem hindra 

þátttöku barna og ungmenna með þroskahömlun í íþróttum. Með því að þjónustukerfin 
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vinni saman er hægt að draga úr þeim hindrunum og stuðla að aukinni þátttöku þessara 

barna. Einnig myndi teymisvinna hjálpa fjölskyldunni og barninu sjálfu því að hún getur 

dregið úr álagi þeirra og þar með er dregið úr hindrunum á borð við ófullnægjandi stuðning. 

Ef þekkingin á þroskahömlun er til staðar þá er dregið úr fordómum og vanþekkingu. Með 

aukinni vitneskja um hvernig hægt er að koma til móts við þarfir þessara barna er hægt að 

auka líkurnar á því að barnið taki þátt. Því er mikilvægt að fræða alla aðila sem við koma 

máli. 

3.3 Fræðsla 

Fræðsla er mikilvæg til þess að draga úr neikvæðu viðhorfi og kröfum samfélagsins. 

Neikvætt viðhorf íþróttaþjálfara, ófatlaðra barna og foreldra þeirra til þroskahömlunar hefur 

verið tilgreind sem hindrun ásamt viðhorfi foreldra barna með þroskahömlun og barnsins 

sjálfs. Rannsóknir hafa sýnt fram á að það skiptir miklu máli að fræða þá aðila sem við koma 

máli í þessu samhengi og má þar helst nefna starfsfólk íþróttafélaganna, foreldra, börnin 

sjálf og aðra iðkendur (Grandisson, Tétreault og Freeman, 2012).  

Fræðsla til íþróttaþjálfara getur ýtt undir þátttöku barna og ungmenna með 

þroskahömlun í íþróttum. Hún getur til að mynda verið sú að íþróttaþjálfarar fái helstu 

upplýsingar um barnið áður en unnið er með því svo hann viti hvernig er best að vinna með 

barninu. Einnig skiptir miklu máli að íþróttaþjálfarinn fái ráðgjöf til þess að byggja upp 

sjálfstraust sitt gagnvart því að þjálfa börn og ungmenni með þroskahömlun. Ef 

íþróttaþjálfari hefur trú á því sem hann er að gera er hann líklegri til þess að vera tilbúinn til 

þess að þjálfa einstaklinga með þroskahömlun (Grandisson, Tétreault og Freeman, 2012). 

Kröfur til barnsins þurfa að vera í samræmi við getu þess og því er mikilvægt að 

íþróttaþjálfarar viti hver staða barnsins er og hverjir veikleikar og styrkleikar þess eru. Þannig 

getur hann sett fram raunhæfar kröfur til barnsins (Shields og Synnot, 2016). 

Fræðsla til foreldra barnsins um ávinning íþrótta fyrir barn þeirra ásamt fræðslu um að 

íþróttaiðkun annarra fjölskyldumeðlima skiptir máli. Ef allir meðlimir fjölskyldunnar eru 

duglegir að hreyfa sig eða stunda íþróttir er barnið líklegra til þess að gera það líka. Einnig er 

mikilvægt að fræða aðra aðila sem koma að máli barnsins líkt og starfsfólk, foreldra 

ófatlaðra barna og aðra iðkendur til þess að draga úr fordómum til barnsins (Shields og 

Synnot, 2016). Með því að fræða þá einstaklinga um þátttöku barna og ungmenna með 

þroskahömlun í íþróttum er hægt að ýta undir að þeir taki börnunum opnum örmum og 

styðji við þátttöku þeirra (Shields og Synnot, 2016). Með fræðslu er hægt að draga úr 

misskilningi gagnvart einstaklingum með þroskahömlun og þar með þeim misskilningi að þau 

hafi ekki forsendur til þess að vera þátttakendur (Shields og Synnot, 2016). 
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3.4 Snemmtæk íhlutun 

Eins og fram kom í 2. kafla er seinkaður hreyfi-, vitsmuna- og félagsþroski hindrun þegar 

kemur að þátttöku barna og ungmenna með þroskahömlun í íþróttum. Rannsóknir hafa sýnt 

að þegar gripið er snemma inn í líf barns með markvissum aðgerðum eins og þjálfun, 

þjónustu eða kennslu getur það dregið úr áhrifum þroskavandamála og vandamálum í 

félagslegum samskiptum hjá börnum með fötlun og/eða börnum í áhættuhópum. Slíkar 

aðgerðir hafa verið kallaðir snemmtæk íhlutun. Talið er að besti árangurinn með 

snemmtækri íhlutun sé frá fæðingu barns til sex ára aldurs en þó er hægt að hafa áhrif og ná 

árangri eftir þann aldur (Tryggvi Sigurðsson, 2008). 

Til þess að snemmtæk íhlutun skili sem bestum árangri er mikilvægt að samvinna sé góð, 

bæði samvinna fagfólks og samvinna við foreldra barnsins. Foreldrar eiga ekki einungis að 

vera áhorfendur í íhlutuninni heldur taki virkan þátt til þess að sem bestur árangur náist. 

Með snemmtækri íhlutun er verið að hugsa um þroskaframvindu barnsins ásamt því að 

bæta allskyns þjónustu sem stendur börnum með þroskavandamál og foreldrum þeirra til 

boða. Til þess að ýta undir þroska barnsins og bæta þjónustu þarf fagmaðurinn sem veitir 

íhlutun að þekkja til fötlun barnsins og þarf að hafa kannað hvaða leiðir og aðferðir skila 

bestum árangri í vinnu með því. Þetta er einnig hægt að yfirfæra yfir á íþróttir þar sem 

íþróttaþjálfarinn er fagmenntaður og því þarf hann að vera tilbúinn til að afla sér þessara 

upplýsinga til þess að geta veitt barninu eða ungmenninu sem besta þjónustu (Tryggvi 

Sigurðsson, 2008).  

Snemmtæk íhlutun á vel við þegar hugað er að þátttöku barna í íþróttum. Þar skiptir 

miklu máli að börnin byrji að æfa snemma. Rannsóknir hafa sýnt að þegar börn og ungmenni 

með þroskahömlun byrja snemma að stunda íþróttir eru þau líklegri til þess að vilja halda 

áfram (Grandisson, Tétreault og Freeman, 2012). Þetta er í samræmi við það sem áður hefur 

komið fram um að mikilvægt sé að börn byrji snemma að stunda hreyfingu því ef 

einstaklingur byrjar ungur að stunda hreyfingu er hann líklegri til þess að halda því áfram 

þegar hann verður eldri (Landlæknir, 2015). Þegar börn byrja snemma að stunda íþróttina 

öðlast þau betri færni í henni og þar með er búið að draga úr hindrunum á borð við 

takmarkaða líkamlega getu barna og ungmenna með þroskahömlun (Rimmer og Marques, 

2012).  

Í íþróttum hafa börn einnig tækifæri á því að læra betur á félagsleg samskipti, en þau 

geta verið hindrun þegar kemur að þátttöku barna og ungmenna með þroskahömlun í 

íþróttum. Því fyrr sem börnin byrja að æfa íþróttina því líklegri eru þau til þess að tileinka sér 

félagsleg samskipti sem eiga sér stað þar og þar með er búið að draga úr þessari hindrun. 

Vinskapur myndast mjög oft í íþróttum og ef að hann er til staðar eru þau líklegri til þess að 

vilja halda áfram því þau eru í samskiptum við vini sína í gegnum íþróttaiðkunina 
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(Grandisson, Tétreault og Freeman, 2012). Því skiptir miklu máli að börn og ungmenni með 

þroskahömlun hafi tækifæri á því að byrja að æfa snemma og fái viðeigandi stuðning svo að 

þau geti þróað betur með sér ýmsa færni sem ýtir undir að þau verði virkir þátttakendur í 

íþróttum.  

3.5 Bætt aðgengi og aukið framboð 

Eins og fram hefur komið er takmarkað framboð og samgöngur hindrun þegar það kemur að 

því að börn með þroskahömlun séu að stunda reglulega hreyfingu og taka þátt í íþróttum. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að þegar börn hafa áhuga á hreyfingunni og finnst hún 

skemmtileg eru þau líklegri til þess að taka þátt. Því þarf að vera fjölbreyttara framboð af 

hreyfingu fyrir börn með þroskahömlun, börn eru ólík og hafa áhuga á mismunandi gerð 

hreyfingar. Ekki er hægt að gera ráð fyrir því að allir vilji sömu hlutina, börn eru jafn 

mismunandi og þau erum mörg. Þess vegna þarf aðgengi að vera gott og framboðið 

fjölbreytt (Shields og Synnot, 2016). Með því að bæta aðgengi og auka framboð er búið að 

draga úr hindrunum á borð við takmarkað framboð.  

Markaðssetning og aðgengi að upplýsingum um íþróttina skiptir miklu máli. Með góðri 

markaðssetningu koma allar helstu upplýsingar fram eins og markmið, kunnátta, 

leiðbeiningar, starfsfólk og ferðamáti í staðinn fyrir munnlegar upplýsingar sem getur leitt af 

sér að ekki allar upplýsingar komi fram (Shields og Synnot, 2016). Einnig hefur verið bent á 

það ætti að taka sérstaklega fram þegar verið er að auglýsa íþróttir að fötluðu fólki er 

velkomið að taka þátt til jafns við aðra (Grandisson, Tétreault og Freeman, 2012).  

Annað sem ýtir undir þátttöku barna og/eða ungmenna með þroskahömlun er þegar að 

börn geta sótt íþróttir í nærumhverfi sínu og auðvelt er að sækja hana, þegar þetta er til 

staðar eiga fötluð börn auðveldara með að vera þátttakendur. Ferðamátinn skiptir miklu 

máli og eins og fram hefur komið getur hann orðið að hindrun ef hann er ekki með nógu 

góðum hætti. Því er mikilvægt að það sé til staðar ferðamáti sem gerir aðgengi að íþróttinni 

gott svo að börn geti stundað íþrótt sína (Shields og Synnot, 2016). 

Til að gera aðgengi betra fyrir fötluð börn að íþróttum þarf að taka mið af getu hvers og 

eins. Því er gott að bjóða upp á að þau geti byrjað á að æfa í smærri hópum til að efla 

ákveðna færni á ýmsum sviðum og þegar því er náð geta þau í kjölfarið fært sig í stærri hóp í 

íþróttinni (Shields og Synnot, 2016). Íþróttin þarf einnig að vera áhugaverð fyrir barnið, það 

þurfa að vera í boði bæði einstaklings- og hópíþróttir. Ásamt því þarf að taka mið af að sum 

börn hafa mikið keppnisskap og hafa áhuga á að vera í slíkum íþróttum þar sem keppt er en 

aftur á móti þurfa líka að vera í boði íþróttir þar sem þau þurfa ekki að keppa og er lögð 

meiri áhersla að vera þátttakandi og hafa gaman. Því er aukið framboð og fjölbreytt 

íþróttastarf mikilvægt fyrir þátttöku fatlaðra barna (Shields og Synnot, 2016). 
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3.6 Þátttaka allra 

Mikilvægt er að öll börn hafi tækifæri á því að stunda íþróttir á eigin forsendum. Til þess að 

það sé hægt verður umhverfið að bjóða upp á að öll börn geti tekið þátt og þurfa þættir á 

borð við gott framboð, aðgengi og stuðningur að vera til staðar. Til þess að auka líkurnar á 

því að börn og ungmenni með þroskahömlun taki þátt í íþróttum þarf að vera í boði að 

stunda íþróttir í sérúrræðum ásamt því að það sé boðið upp á að æfa með ófötluðum 

börnum þar sem íþróttir eru stundaðar án aðgreiningar. Börn eru mismunandi og því er það 

persónubundið hvað hentar hverju barni (Shield og Synnot, 2016).  

Þegar um sérúrræði er að ræða er átt við að börn með þroksahömlun æfi íþróttir með 

öðrum fötluðum einstaklingum. Þrátt fyrir að sérúrræðin hafi verið mikið gagnrýnd fyrir að 

aðgreina fatlað fólk er mikilvægt að taka mið af þörfum hvers og eins barns (Helga Jóhanna 

Stefánsdóttir, 2010). Til að mynda aðlaga almenn íþróttafélög oft kröfur og umhverfi sitt að 

getu ófatlaðra barna en í sérúrræði er að ræða eru kröfur og umhverfi aðlagaðar að getu og 

þörfum fatlaðra einstaklinga og þar á meðal þörfum einstaklinga með þroskahömlun 

(Patatas, Bosscher og Legg, 2017). Sumum börnum hentar vel að æfa frekar í sérúrræðum 

en sumum börnum hentar betur að nýta það úrræði til skemmri tíma. Því eins og kemur 

fram í rannsókn Shields og Synnot (2016) getur verið gott fyrir börn og ungmenni með 

þroskahömlun að byrja að æfa í sérúrræðum þar sem að þau læra á reglurnar og byggja upp 

sjálfstraust sitt í íþróttinni og færa sig svo yfir í almennt íþróttafélag þar sem íþróttin er 

stunduð án aðgreiningar.  

Íþróttir án aðgreiningar er dregið af enska heitinu inclusive sports. Enska hugtakið 

inclusion hefur þá merkingu að allir einstaklingar eigi að njóta sömu mannréttinda, virðingar 

og jafnréttis í samfélaginu og að allir njóti sömu tækifæra til þess að vera þátttakendur á 

eigin forsendum. Til þess að samfélag verði án aðgreiningar og því einnig íþróttir þarf að líta 

svo á að fötlun sé eðlilegur þáttur í fjölbreytileika mannsins (Ruth Jörgensdóttir Rauterberg 

og Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2015).   

Við skipulag Íþróttaiðkunar má þá nýta sér þessar forsendur og hafa starfið án 

aðgreiningar þar sem að ófötluð og fötluð börn æfa saman. Íþróttir án aðgreiningar er góður 

kostur fyrir sum börn og ungmenni með þroskahömlun og hafa rannsóknir til að mynda sýnt 

fram á að þau börn sem stunda tómstundir án aðgreiningar læra betur að nýta styrkleika 

sína og hæfileika. Þegar að íþróttir eru stundaðar án aðgreiningar er verið að hafa jákvæð 

áhrif á virkni einstaklinganna og stuðla að aukinni þátttöku þeirra í samfélaginu (Grandisson, 

Tétreault og Freeman, 2012; Ruth Jörgensdóttir Rauterberg og Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2015). 

Til þess að stuðla að þessum jákvæðu áhrifum þar sem íþróttir eru án aðgreiningar er 

mikilvægt að barnið eða ungmennið með þroskahömlun fái nægilegan stuðning og aðhald 
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svo að það geti verið fullgildur þátttakandi á eigin forsendum í íþróttinni (Grandisson, 

Tétreault og Freeman, 2012). 

Eins og fram hefur komið er ónægt framboð ein af þeim hindrunum barna og ungmenna 

með þroskahömlun mæta þegar kemur að þátttöku í íþróttastarfi. Einnig geta kröfur til 

þeirra annað hvort verið of litlar eða of miklar (Shields og Synnot, 2016). Með því að bjóða 

bæði upp á sérúrræði og íþróttir án aðgreiningar er hægt að draga úr líkunum á því að börn 

og ungmenni með þroskahömlun fái ekki framboð við hæfi og missi áhugann á íþróttinni 

(Grandisson, Tétreault og Freeman, 2012).  

Þegar framboð af sérúrræðum annars vegar og íþróttum án aðgreiningar hins vegar 

skoðað á Íslandi þá kemur fram að töluvert er í boði af sérúrræðum fyrir börn og ungmenni 

með þroskahömlun. Þau úrræði sem bjóða upp á hvað fjölbreyttasta hreyfingu eru í 

Íþróttafélag Reykjavíkur og Íþróttafélagið Öspin en þau eru bæði í Reykjavík og einungis 

ætluð einstaklingum með fötlun. Fleiri minni félög er að finna víðs vegar um landið sem 

bjóða einnig upp á sérúrræði. Við skoðun þessara félaga sést að þær íþróttir sem helst er 

boðið upp á að æfa eru boccia, sund og fótbolta (Þekkingarmiðstöð Sjálfsbjargar, e.d.). 

Gerpla býður einnig upp á fimleika fyrir fatlaða í sér hópum (Gerpla, e.d.).  

Erfiðara er að finna hvaða íþróttir er hægt að stunda í almennum íþróttafélögum án 

aðgreiningar og við leit á netinu fannst ekkert um að einstaklingar með þroskahömlun væru 

annað hvort velkomnir eða óvelkomnir að stunda íþróttir. Eina sem fannst var Stjörnuleikur 

ÍBV þar sem fatlaðir einstaklingar spila leik með núverandi og fyrrverandi leikmönnum í 

meistaraflokk félagsins (Edda Sif Pálsdóttir, 2019). Því sést að auðveldara er að afla sér 

upplýsinga um þau sérúrræði sem eru í boði fyrir börn og ungmenni með þroskahömlun. 

Aðgengi að upplýsingum um hvort íþróttafélög séu án aðgreiningar eru því að mjög skornum 

skammti.  

Með því að bjóða upp á sérúrræði annars vegar og íþróttir án aðgreiningar hins vegar er 

verið að stuðla að þátttöku allra barna. Þegar skoðað var framboði íþróttafélaga hér á Íslandi 

virðist vera að mikill skortur sé á úrvali og möguleikum fyrir börn og ungmenni með 

þroskahömlun til að stunda íþróttir án aðgreiningar. Hér er því svigrúm til þess að bæta 

aðgengi barna og ungmenna með þroskahömlun að íþróttum. Með því að auka framboð 

bæði á sérúrræðum og íþróttum án aðgreiningar er hægt að stuðla að þátttöku breiðari 

hóps. Því tekur þessi lausn á flestum hindrunum sem nefndar voru í kaflanum hér að ofan en 

til þess að sérúrræði eða íþróttir án aðgreiningar séu áhrifaríkar er mikilvægt að hafa í huga 

alla þá þætti sem nefndir hafa verið í kaflanum. Það eru þá þættir á borð við teymisvinnu, 

stuðning, fræðslu, snemmtæka íhlutun, aðgengi og framboð. 
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3.7 Samantekt 

Í þessum kafla var leitað lausna á þeim hindrunum sem börn og ungmenni með 

þroskahömlun mæta þegar kemur að skipulögðu íþróttastarfi. Þær lausnir sem hér voru 

tilgreindar eru aukinn stuðningur, teymisvinna, markmiðagerð, fræðsla, snemmtæk íhlutun, 

bætt aðgengi og framboð og umhverfi sem ýtir undir þátttöku allra.  

Stuðningur þarf að vera til staðar og mikilvægt er að hann sé fjölbreyttur og taki mið af 

þörfum hvers og eins barns, einnig er mikilvægt að styðja við foreldra barnsins og 

íþróttaþjálfara þess. Ófullnægjandi stuðningur hindrar þátttöku barna og ungmenna með 

þroskahömlun en með því að bæta hann er verið að taka á þeirri hindrun. Með stuðning er 

hægt að auka upplýsingaflæði og fræðslu, draga úr álagi á fjölskylduna, ýta undir sjálfstraust 

barnsins, stuðla að betri félagslegum samskiptum barnsins og auka færni þeirra í íþróttinni. 

Stuðningur sem þessi getur verið í formi heimaþjónustu, fræðslu, aukins upplýsingaflæðis, 

aukinnar samvinnu, stuðningur fullorðinna við barnið eða í formi jafningjastuðnings.  

Líkt og stuðningur getur teymisvinna dregið úr álagi fjölskyldna barna og ungmenna með 

þroskahömlun. Teymisvinna er einnig góð lausn á hindrunum á borð við áhugaleysi barnsins 

og kröfum, viðhorfum og vanþekkingu samfélagsins. Með góðri teymisvinnu er hægt að 

finna raunhæf og áhugaverð markmið fyrir barnið sem gæti þá dregið úr áhugaleysi þess. 

Mikilvægt er að þjónustukerfin, fagfólk, foreldrar og börn vinni saman, deili reynslu sinni og 

þekkingu til þess að draga úr fordómum og þannig stuðla að aukinni þátttöku barnanna.  

Fræðsla dregur einnig úr fordómum og getur leitt til viðhorfsbreytingar og stuðlað að 

jákvæðum viðhorfum gagnvart fólki með þroskahömlun. Þegar að íþróttaþjálfarar, foreldrar, 

börnin sjálf og jafnaldrar þeirra fá fræðslu er verið að draga úr neikvæðum viðhorfum. Einnig 

gerir aukin fræðsla það að verkum að þörfum barnanna er frekar mætt og þannig er hægt að 

ýta undir þátttöku þeirra.  

Með því að börn byrji snemma að stunda íþróttir er dregið úr hindrunum sem barnið 

getur upplifað vegna skerðingar sinnar. Þetta eru þættir á borð við seinkaðan hreyfi-, félags- 

og vitsmunaþroska. Með snemmtækri íhlutun þar sem barn byrjar snemma að æfa íþróttir 

eru líkurnar á því auknar að barnið tileinki sér þá færni sem þarf til þess að vera fullur 

þátttakandi í íþróttinni. Með þessu er ýtt undir aukinn hreyfi-, félags- og vitsmunaþroska. 

Hægt er að nýta snemmtæka íhlutun í íþróttaiðkun sem leið til að kenna börnum að tileinka 

sér þau félagslegu samskipti sem teljast viðeigandi og þar með er búið að draga úr þeirri 

félagslegu hindrun sem oft er til staðar þegar aðgengi að íþróttum er skoðað. Til þess að 

snemmtæk íhlutun skili góðum árangri þarf góð samvinna að vera til staðar.  

Mikilvægt er að bjóða upp á aukið framboð á íþróttum, aðgengi og upplýsingum um 

íþróttir fyrir börn og ungmenni með þroskahömlun. Með auknu og fjölbreyttara framboði er 
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hægt að kveikja áhuga hjá fleiri börnum og þannig stuðla að þátttöku. Einnig skiptir miklu 

máli að góðar samgöngur séu til staðar eða sá möguleiki að barnið geti stundað íþróttir í 

nærumhvefi sínu. Með þessu er búið að draga úr þeirri hindrun að aðgengi og framboð sé 

ekki nægilegt. 

Að lokum er mikilvægt að öll börn geti tekið þátt í íþróttum hvort sem það er í 

sérúrræðum eða íþróttum án aðgreiningar. Þegar að þessi úrræði fara af stað er mikilvægt 

að hafa aðra þætti í lagi svo að verið sé að ýta undir þátttöku barnanna. Allar þær lausnir 

sem nefndar voru í kaflanum hér taka mið af því að auka þátttöku barna og ungmenna með 

þroskahömlun í skipulagðri íþróttastarfsemi. 
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4 Umræður 

Eins og fram hefur komið getur ávinningur íþrótta fyrir börn og ungmenni verið mikill, því er 

mikilvægt að öll börn geti stundað íþróttir og hreyfingu. Það er í raun enn mikilvægara fyrir 

börn og ungmenni með þroskahömlun. Þetta stafar af því að íþróttir ýta undir félags-, hreyfi- 

og vitsmunaþroska barna. Hjá börnum og ungmennum með þroskahömlun eru þessir 

þroskaþættir seinkaðir og því er hægt að nýta íþróttir og hreyfingu til þess að ýta undir 

þroskaframvindu þeirra á þessum sviðum. Einnig eru þessi börn í aukinni hættu á að verða 

félagslega einangruð og geta átt erfitt með félagsleg samskipti en íþróttaiðkun í hóp dregur 

úr slíku. Má því segja að íþróttaiðkun sé gríðarlega mikilvæg fyrir börn og ungmenni með 

þroskahömlun til að styrkja þau og efla í ýmiskonar færni og þroska. 

Börn og ungmenni með þroskahömlun eru að mæta hindrunum að skipulögðu 

íþróttastarfi en í raun er það athugavert vegna þess að barnasáttmálinn, lög um þjónustu við 

fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir og samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

fatlaðs fólks fjalla allir um rétt þeirra til jafns við aðra á þátttöku í íþróttum og tómstundum. 

Í 31. grein barnasáttmálans segir að „Aðildarríki skulu virða og efla rétt barns til að taka 

fullan þátt í menningar- og listalífi, og skulu stuðla að því að viðeigandi og jöfn tækifæri séu 

veitt til að stunda menningarlíf, listir og tómstundaiðju“ (Lög um samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). Í lögum um þjónustu við fatlað fólk með 

langvarandi stuðningsþarfir (nr. 38/2018) kemur fram í 13. grein að fötluð börn eiga að fá 

viðeigandi þjónustu til jafns við ófötluð börn til þess að vera virkir þátttakendur í 

samfélaginu án aðgreiningar. Þau eiga að einnig hafa jafnan aðgang að tómstundum, 

menntun, starfsundirbúning og þjálfun. 

Í 30. grein samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (30. grein/2007) segir 

að aðildarríkin eigi að gera viðeigandi ráðstafanir til þess að gera fötluðu fólki kleift að taka 

þátt í frístunda-, tómstunda-, og íþróttastarfi til jafns við aðra og að hvetja eigi til þátttöku 

fatlaðs fólks í almennu íþróttastarfi. Því er í raun áhugavert að þessar hindranir skulu enn 

standa í vegi fyrir því að börn og ungmenni með þroskahömlun geti stundað skipulagðar 

íþróttir. Af þessu má sjá að í raun er það skylda okkar að ryðja þessum hindrunum úr vegi og 

þannig stuðla að þátttöku allra í íþróttum þar sem þær eru án aðgreiningar og allir geta tekið 

þátt á eigin forsendum. 

Til þess að draga úr þeim hindrunum sem koma fram í ritgerðinni er nauðsynlegt að vera 

meðvitaður um þær. Mikilvægt er að búa til umhverfi og aðstæður þar sem börn og 

ungmenni með þroskahömlun geta verið fullgildir þátttakendur í skipulögðu íþróttastarfi. 

Hægt er að nýta þær lausnir sem hér hafa verið nefndar. Einnig er mikilvægt að fræða 

íþróttafélögin og stuðla að viðhorfsbreytingu innan þeirra. Félögin verða að sjá þjónustuna 
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við þessi börn sem mikilvæga og hluta af kjarnaþjónustu sinni í stað þess að sjá þetta sem 

aukaverkefni.  

Það verður einnig að leggja til aukið fjármagn inn í íþróttastarfsemina til þess að hægt sé 

að veita þá þjónustu sem er mikilvæg til þess að draga úr þeim hindrunum sem eru að koma 

upp. Ef meira fjármagn væri til staðar væri hægt að borga fyrir fræðslu, meiri stuðning, aukið 

framboð og betri ferðaþjónustu. Einnig myndi aukið fjármagn gera það að verkum að hægt 

væri að auka framboð sérúrræða og félögin gætu ráðið til sín aðila sem stuðla að 

íþróttafélagi án aðgreiningar.  

Því miður virðist svo vera að íþróttafélög sjái það ekki sem skyldu sína að bjóða upp á 

íþróttir fyrir þennan hóp og stuðla að þátttöku hans. Félögin eiga það þó til að þiggja 

fjármagn í formi styrkja frá ríki og sveitarfélögum svo í raun ber þeim skylda að stuðla að 

þátttöku fólks með þroskahömlun eins og sést í þeim lögum og samningum sem koma fram 

hér að ofan. Hér væri því nauðsynlegt að eyrnamerkja það fjármagn sem kæmi inn. Gera 

þyrfti grein fyrir því að það ætti að fara í þessar ráðstafanir en ekki í önnur útgjöld sem t.d. 

snúa að meistaraflokki karla sem er sá hópur sem fjármagn er yfirleitt lagt til.  

Þekking þroskaþjálfa myndist nýtast vel þegar kemur að því að stuðla að bættu aðgengi 

barna og ungmenna með þroskahömlun að skipulögðu íþróttastarfi. Hann getur deilt 

þekkingu sinni á þroskahömlun og jafnréttismálum með þeim aðilum sem vinna með 

barninu. Einnig getur hann frætt samfélagið um þann rétt sem börn og ungmenni með 

þroskahömlun hafa að aðgengi að íþróttum. Hann stendur fyrir jafnréttismálum og samfélagi 

án aðgreiningar og með því að deila þekkingu sinni á því getur hann stuðlað að 

vitundarvakningu í samfélaginu líkt og honum ber að gera samkvæmt siðareglum 

þroskaþjálfa (Landlæknir, 2016). 

Auk þeirra lausna sem komið hafa fram í ritgerðinni er vert að taka fram að hægt væri 

að nýta heildræna þjónustu þar sem lagt er áherslu á góða þverfaglega teymisvinnu. Þá 

gætu þroskaþjálfar, íþróttaþjálfarar og iðjuþjálfar komið saman og deilt þekkingu sinni. Hér 

væri einnig gott að fá sveitarfélagið inn til þess að sjá hvað þarf til þess að stuðla að þátttöku 

þessara barna og væri hlutverk þeirra til að mynda að við auka fjármagn til íþróttafélaganna. 

Með þessu er hægt að stuðla að aukinni þátttöku barna með þroskahömlun í íþróttum.  

Mikilvægt er að stuðla að betra aðgengi að íþróttum fyrir börn og ungmenni með 

þroskahömlun vegna þess mikla ávinnings sem fylgir þeim. Einnig er nauðsynlegt að vera 

meðvitaður um þær hindranir sem eru að koma í veg fyrir þátttöku barna og ungmenna með 

þroskahömlun svo hægt sé að leita lausna á þeim og stuðla að þátttöku þeirra í skipulögðum 

íþróttum.  
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5 Niðurlag og lokaorð 

Meginmarkmið þessarar ritgerðar var þríþætt. Í fyrsta lagi var það að varpa ljósi á hvaða 

áhrif hreyfing hefur á þroska og líðan barna. Í öðru lagi var það að skoða hvort og hvaða 

hindrunum börn og ungmenni með þroskahömlun eru að mæta í aðgengi að skipulögðu 

íþróttastarfi og í þriðja lagi var leitað lausna á því hvernig hægt væri að draga úr þeim 

hindrunum. Hér horfðum við til norræna tengslasjónarhornsins á fötlun sem tekur mið af 

samspili á milli skerðingar einstaklingsins og hindrana í umhverfi hans. 

Hreyfing og íþróttir hafa jákvæð áhrif á þroska og líðan barna. Hreyfing er talin ungu 

fólki nauðsynleg því hún hefur jákvæð áhrif á vellíðan, félagslega, andlega og líkamlega 

heilsu. Hún gefur tækifæri til þess að æfa þætti eins og félagsfærni, líkamshreysti, 

hreyfifærni og getur ýtt undir sjálfstraust. Börn og ungmenni með þroskahömlun eru oft 

með slaka mál, félags- og hreyfifærni í samanburði við jafnaldra og eiga í aukinni hættu á 

lífstílstengdum vandamálum. Vegna þessa þátta og þeirra ávinnings sem hægt er að fá af því 

að stunda íþróttir og hreyfingu er mikilvægt að börn og ungmenni hafi gott aðgengi að 

skipulagðri íþróttastarfsemi. Því með henni er hægt að draga úr allskyns þroska- og 

heilsufarsvandamálum. 

Börn og ungmenni með þroskahömlun mæta ýmsum hindrunum þegar kemur að 

aðgengi að skipulögðu íþróttastarfi. Þessar hindranir gera það að verkum að þau hafa ekki 

eins góð tækifæri á því að vera fullir þátttakendur og ófötluð börn. Hér komu fram hindranir 

á borð við ófullnægjandi stuðning við barnið, foreldra þess og íþróttaþjálfara; kostnað; 

takmarkað og einhæft framboð íþrótta fyrir börn og ungmenni með þroskahömlun; 

samgöngur sem taka ekki mið af þörfum barnanna; óraunhæfar kröfur til þeirra og neikvæð 

viðhorf foreldra ófatlaðra barna, jafnaldra barnsins og íþróttafélagsins til þroskahömlunar; 

óöryggi íþróttaþjálfara; neikvæð viðhorf foreldra barna með þroskahömlun til íþrótta og 

áhyggjur þeirra af barninu og að lokum áhrif skerts vitsmuna-, félags- og hreyfiþroska 

barnsins á upplifun þess og vilja þess til þess að vera þátttakandi. 

Þegar búið er að tilgreina þær hindranir sem eiga sér stað er mikilvægt að leita lausna á 

þeim. Þær lausnir sem koma fram í þessari ritgerð eru aukinn stuðningur, teymisvinna og 

markmiðagerð sem snýr að því að búa til raunhæf markmið fyrir barnið; fræðsla fyrir 

íþróttaþjálfara, aðra iðkendur, starfsfólk, foreldra og barnið sjálft; snemmtæk íhlutun; bætt 

aðgengi og aukið framboð ásamt umhverfi sem stuðlar að þátttöku allra.  

Með því að auka stuðning við bæði barnið, foreldra, íþróttaþjálfara og annað starfsfólks 

er verið að draga úr þeim ófullnægjandi stuðning sem oft tíðkast og óöryggi foreldra fatlaðra 

barna. Teymisvinna er einnig góð leið til þess að bæta stuðning en með henni getur fólk 

unnið saman og deilt þekkingu sinni sín á milli og komist að sameiginlegum markmiðum. 
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Með því að vinna sem teymi er einnig tekið á neikvæðum viðhorfum og kröfum samfélagsins 

sem greint hefur verið frá sem hindrun. Líkt og teymi sem deilir þekkingu þá er almenn 

fræðsla einnig góð lausn til þess að draga úr fordómum og neikvæðum viðhorfum 

samfélagsins til þroskahömlunar.  

Með því að nýta snemmtæka íhlutun er tekið á hindrunum sem snúa að barninu sjálfu 

og áhrifum þroskahömlunar vegna þess að hún getur dregið úr áhrifum hennar. Einnig hefur 

verið sýnt fram á að þegar börn byrja snemma að stunda íþróttir eru þau líklegri til þess 

halda áfram að stunda þær í framtíðinni. 

Með því að auka framboð og bæta aðgengi er verið að taka á hindrunum á borð við 

takmarkað framboð og samgöngum. Þegar að nægilegt framboð er til staðar er líklegra að 

börnin finni eitthvað sem hentar þeirra áhugasviði. Þannig er einnig dregið úr líkunum á því 

að þau missi áhugann á því að stunda íþróttir. Einnig er mikilvægt að leggja til fjármagn svo 

hægt sé að verða við þessu ásamt því að bæta samgöngur svo að börnin eigi auðveldara 

með að komast á æfingar og sinna áhugamáli sínu. Bjóða þarf upp á íþróttir án aðgreiningar 

og sérúrræði vegna þess að með því er stuðlað að þátttöku allra. Með þessu er tekið á 

hindrunum á borð við takmörkuðu framboði og kröfum samfélagsins til barnsins.  

Hér höfum við reynt að varpa ljósi á ávinning íþrótta fyrir börn þegar kemur að 

líkamlegri-, andlegri-, og félagslegri vellíðan. Við höfum dregið fram þær hindranir sem börn 

og ungmenni með þroskahömlun verða fyrir og reynt að leita lausna á því hvernig hægt er 

að draga úr þeim. Með þessu vonumst við til þess að opna augu samfélagsins fyrir því hversu 

mikilvægt er að ryðja þessum hindrunum. Með því er verið að stuðla að auknum lífsgæðum 

fólks með þroskahömlun og í raun standa vörð um sjálfsagðan rétt þeirra líkt og okkur ber 

að gera samkvæmt samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (1. grein/2007). 

Vinnan við þessa ritgerð var mjög lærdómsrík. Með gerð þess urðum við fróðari um þær 

hindranir sem eru enn í samfélagi okkar og fólk með þroskahömlun mætir. Við áttum okkur 

á því að vinna þarf að bættu aðgengi þeirra að skipulagðri íþróttastarfsemi og samfélaginu 

almennt. Hér er því sóknarfæri til úrbóta. Við teljum fyrsta skrefið vera að gera sér grein fyrir 

mikilvægi þess að vera meðvitaðar um þær hindranir sem eru í samfélaginu svo hægt sé að 

leita lausna á þeim og stuðla að samfélagi þar sem allir geta verið þátttakendur á eigin 

forsendum. 
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