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Ágrip 

Lítið er til af rannsóknum sem fjalla um jógaiðkun fatlaðs fólks. Er þá bæði átt við hvort 

iðkuninni fylgi ágóði og hvernig aðlaga megi kennsluna að þörfum fatlaðra einstaklinga. 

Markmið þessarar rannsóknar er í tveimur hlutum. Fyrra markmiðið er að rannsaka upplifun 

jógakennara af að aðlaga jógatíma að fötluðum einstaklingum, á öllum aldri, og hvaða áhrif 

þeim finnist jógað hafa haft á þá sem stunda það, séu þau einhver, líkamlega jafnt sem og 

andlega. Seinna markmiðið er að skoða, og gera grein fyrir, hvernig megi aðlaga jóga að 

fötluðum einstakling eða hóp fatlaðra einstaklinga. Sem sagt, kennslufræðileg nálgun á 

aðlöguðu jóga fyrir fatlaða. Sökum þess hversu lítið efni er til um jógaiðkun fatlaðra 

einstaklinga byggist þessi rannsókn á eigindlegri aðferðafræði. Tekin voru einstaklingsviðtöl 

við fimm jógakennara með reynslu af að kenna fötluðu fólki jóga. Niðurstöður viðtalanna 

spegluðust vel á við það fræðilega efni sem þó var til um málefnið. Sé jógakennslan 

einstaklingsmiðuð að öllu leyti getur hún leitt af sér mikinn ágóða fyrir fatlað fólk, rétt eins 

og ófatlað. Má þar nefna aukinn líkamlegan styrk, betri öndunartækni og aukna getu til að 

slaka á líkamanum sem getur svo haft jákvæð áhrif á svefn einstaklingsins. Einnig getur 

iðkuninni fylgt aukið sjálfstraust og trú á eigin getu sem smitast út í hið daglega líf. Þessi 

rannsókn nýtist meðal annars jógakennurum og aðstandendum fatlaðs fólks sem vill kynna 

sér hvernig aðlaga megi jóga að þörfum fatlaðra einstaklinga. Hér hefur verið tekið saman 

efni úr ýmsum áttum sem myndar heilstæða mynd af aðlöguðu jóga.  Rannsóknin er því gott 

fyrsta skref í upplýsingaöflun áhugasamra um málefnið. Einnig er hún á íslensku en hingað til 

hefur lítið efni verið til um aðlagað jóga á íslensku.  
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 Formáli 

Það hefur blundað í mér allt frá fyrsta ári í þroskaþjálfafræðinámi að fjalla um aðlagað jóga í 

lokaverkefni mínu til bakkalársprófs. Við upphaf námsins hafði ég starfað með fötluðum 

einstaklingum í nokkurn tíma. Ég tók eftir því að fjölbreytninni var ekki fyrir að fara í 

framboði þegar kom að hreyfingu og afþreyingu fatlaðs fólks. Einnig langaði mig að finna 

fjölbreyttari leiðir til að auka lífsgæði þeirra. Ég hef lokið jógakennaranámi og diplómanámi í 

jóga fyrir börn með einhverfu og ADHD. Eftir það nám var ég sannfærð um að jóga væri 

eitthvað sem mætti aðlaga að öllum og væri frábær kostur fyrir fatlaða einstaklinga jafnt sem 

ófatlaða. 

Lítið hefur verið skrifað um efnið áður og var það mér hvati til að gera sem mest úr 

verkefninu. Ég var ekki viss um hvernig hugmyndinni að efnisvali fyrir lokaverkefnið yrði 

tekið. Ég viðraði hugmyndina við tvo fagaðila sem töldu að ekki væri til nægilega mikið efni 

um málefnið til að heil fræðileg ritgerð gæti orðið til. Það var svo Vilborg Jóhannesdóttir sem 

að lokum tók vel í hugmyndina og hvatti mig til að láta á það reyna. Hún benti mér á 

leiðbeinanda minn, Pálu Margréti Gunnarsdóttur, þar sem hún er aðjunkt innan 

Menntavísindasviðs og einnig jógakennari.  

Vil ég því þakka Vilborgu fyrir að hafa trú á verkefninu og fyrir að benda mér á leiðbeinanda 

með þekkingu á efninu. Sérstaklega vil ég þakka Pálu Margréti fyrir að hafa verið aðgengileg 

allt ferlið og fyrir lipurð og góðar leiðbeiningar. Verkefnið hefði heldur ekki orðið til án 

viðmælenda minna og fá þeir miklar þakkir fyrir að vera til í að taka þátt í þessu með mér. 

Fjölskylda og vinir hafa staðið þétt við bakið á mér allt ferlið svo ekki sé talað um 

sambýlismann minn, Sævar Atla. Er ég ykkur ævinlega þakklát. Að lokum vil ég þakka systur 

minni, Elfu Ýrr, fyrir að lesa ritgerðina yfir fyrir lokaskil. 

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

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

vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er 

að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með 

einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég 

með undirskrift minni. 

Reykjavík, 18. maí 2020 

Unnur Rún Eðvaldsdóttir 
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1 Inngangur 

Rannsókn þessi fjallar um kennslufræðilega aðlögun jóga að fötluðu fólki á öllum aldri og 

áhrif jógaiðkunar á almenna líðan þeirra. Margir hafa líklega tekið eftir því að undanfarin ár 

virðist hafa orðið mikil vakning um mikilvægi andlegrar vellíðunar og ekki síst tengslin milli 

hins andlega og hins líkamlega (Radhika, Anisha og Bhatt, 2015). Það er þó venjan að sjá 

aðeins ófatlað fólk, með stælta líkama, auglýsa jógatíma og jógavörur. Það getur verið 

letjandi fyrir áhuga hins venjulega meðalmanns til þátttöku í jóga. Síðustu ár hafa þó fleiri og 

fleiri lagt sitt á vogarskálarnar við að gera jóga aðgengilegra fyrir alla, hvort sem það eru 

byrjendur, fólk í yfirþyngd eða fatlaðir (Gorell, 2017).           

Lítið efni er til um jóga aðlagað að fötluðum einstaklingum og mögulegum áhrifum 

jógaiðkunar á fatlað fólk. Niðurstaðan varð því sú að framkvæma eigindlega rannsókn. Í 

henni voru tekin einstaklingsviðtöl við fimm jógakennara með reynslu af að kenna fötluðum 

jóga, til að fá sýn þeirra á málefnið. 

Ætlun mín með þessari rannsókn er því að tvíþætt: 

• Rannsaka upplifun jógakennara af að aðlaga jógatíma að fötluðum einstaklingum, á 

öllum aldri, og hvaða áhrif þeim finnist jógað hafa haft á þá sem stunda það, séu þau 

einhver, líkamlega jafnt sem og andlega. 

• Skoða, og gera grein fyrir, hvernig megi aðlaga jóga að fötluðum einstakling eða    

hóp fatlaðra einstaklinga.  

Hér næst kemur kafli sem inniheldur fræðilegan grunn að málefninu jóga og fötlun. Þar 

verður fjallað um jóga, fatlanir og það hvort, og þá hvernig, tvinna megi jóga og fötlun saman 

á farsælan hátt. Því næst kemur kafli sem tíundar aðferðarfræðina á bak við gerð 

rannsóknarinnar. Niðurstöðukaflinn fylgir þar á eftir þar sem gert verður grein fyrir 

niðurstöðum sem fengust úr viðtölunum við þátttakendur rannsóknarinnar. Næst kemur 

umræðukafli þar sem niðurstöður viðtalanna eru bornar saman við fræðilega hluta 

rannsóknarinnar. Þar verður farið yfir hvort finna megi samhljóm milli hins fræðilega grunns 

og niðurstaðna rannsóknarinnar. Í lokaorðum verða niðurstöður rannsóknarinnar dregnar 

saman. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla er fræðilegur grunnur lagður að rannsókninni. Kaflanum er skipt upp í þrjá 

undirkafla ásamt samantekt í lokin. Fyrsti kaflinn fjallar heitir uppruni jóga og er þar fjallað 

um sögu jóga. Farið verður í hvernig jóga hefur þróast og hvernig það birtist okkur í dag, hér í 

hinum vestræna heimi. Að lokum er þar umfjöllun um ágóða jóga. Næst kemur kaflinn fötlun 

og er þar gert grein fyrir ríkjandi hugmyndafræði í málefnum fatlaðs fólks og farið verður í 

rétt þeirra til tómstundaiðkunar. Fötlun og jóga heitir lokakaflinn en þar verður fjallað um 

ágóða jógaiðkunar fyrir fatlaða einstaklinga ásamt því að fjallað verður um kennslufræðilega 

hluta aðlögunar á jóga. Efnið er svo tekið saman í sér kafla í lokin.  

2.1 Jóga 

Jóga er ævagömul indversk aðferð ætluð til að ná jafnvægi á öllu því sem felst í því að vera 

manneskja (Saraswati, 2013). Indverjar tala um jóga sem vísindagrein og er jóga meðal 

annars kennt á háskólastigi þar í landi (Gyan Unlimited, e.d.). Sumir telja að jóga hafi átt 

upptök sín fyrir um 7000 árum fyrir Krist (Burgin, e.d.), á meðan aðrir telja að styttra sé 

síðan, eða um 1200 árum fyrir Krist (Phillips, 2009). Orðið jóga (e. yoga) er gjarnan þýtt sem 

sameining. Nánar tiltekið merkir það að sameina. Það á vel við því samkvæmt jógafræðunum 

skiptir öllu máli að ná samræmi milli líkama, hugar og tilfinninga þar sem ójafnvægi á einu 

þessara sviða hefur áhrif á hin sviðin líka (Replenish Living, 2018).  

2.1.1 Uppruni jóga 

Fyrsta þekkta heimildin þar sem jógafræðin voru tekin saman í heild sinni var bók Patanjalis 

(Satchidananda, 2012). Bókin heitir The Yoga Sutras of Patanjali og inniheldur hún 196 

sutrur, sem eru einskonar heilræði, um jógaiðkun. Patanjali skilgreindi þar átta þætti sem 

vinna saman að því að ná lokamarkmiði jógafræðanna, Samadhi eða uppljómun. Þessir 

þættir eru gjarnan kallaðir átta angar jógafræðanna (Saraswati, 2013). Þættirnir eru 

eftirfarandi: Yama (viðmót okkar gagnvart umhverfinu), niyama (viðmót okkar gagnvart 

okkur sjálfum), asana (jógastöður), pranayama (öndunaræfingar), pratyahara (að draga 

einbeitinguna inn á við frá umhverfinu), Dharana (einbeiting hugans), dhyana (hugleiðsla) og 

Samadhi (ofurmeðvitund) (María Hólm, 2015). Hugmyndin er sú að iðkandinn skuli ná 

fullkominni stjórn á fyrsta þætti áður en hann leggst í ástundun á þeim sem á eftir kemur og 

svo koll af kolli (Saraswati, 2013). Það er þó ekki nauðsynlegt að fara svo djúpt í upphaflegu 

jógafræðin til að njóta ávinnings jóga að einhverju leyti eins og sjá má á þróun jógaiðkunar á 

Vesturlöndum (Woodyard, 2011).  

Hér næst verður fjallað um jóga í þeirri mynd sem það birtist okkur gjarnan í dag og má 

þar sjá að hún byggist sjaldan á hugmyndafræði Patanjalis um þættina átta. 
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2.1.2 Vestrænt jóga 

Í dag er algengt að fólk stundi jóga í líkamsræktarstöðvum sem beina athyglinni aðeins að 

líkamlegum þætti jóga en minna, eða jafnvel ekkert, að hugleiðslu og slökun. Þetta er oft 

kölluð hin vestræna sýn á jóga (Saraswati, 2013).  

Indverskur jógagúru og læknir, Swami Sivananda, er oftast nefndur upphafsmaður jóga á 

Vesturlöndunum en hann kom til Ameríku árið 1957. Hann skilgreindi jógafræðin að hluta til 

upp á nýtt eftir því sem honum fannst henta lífsháttum Ameríkubúa. Sivananda lagði upp 

með að fólk einbeitti sér að fimm hlutum: Öndun, jógastöðum, slökun, hugleiðslu og 

næringu. Þessi nýi jógastíll breiddist svo út um Vesturlöndin og átti eftir að þróast enn meira 

(Sólveig Þórarinsdóttir, 2015) 

Niðurstöður breskrar rannsóknar (Ivtzan og Jegatheeswaran, 2014) sýndu að meirihluti 

fólks iðkar jóga til að styrkja sig og liðka en ekki til að finna andlegan ávinning jóga. Sami 

hópur sagði að það væri líkamlegi þátturinn sem fengi þau til að halda iðkun sinni áfram. Þeir 

sem hins vegar sögðust iðka alla hluta jógakerfisins að austurlenskri fyrirmynd, sögðust finna 

fyrir meiri vellíðan í lífinu almennt, en hinn hópurinn sem aðeins nýtti sér líkamlegar æfingar 

jógakerfisins. Lítill hluti úrtaksins kvaðst hafa byrjað jógaástundun sína vegna líkamlegs 

ávinnings en með tímanum fengið áhuga á hinum andlega þætti og í kjölfarið bætt honum 

inn í ástundun sína. Þeir hafi við það fundið fyrir kostum þess að hafa andlega þáttinn með. Í 

niðurstöðum sínum veltu rannsakendur því fyrir sér hvort að það væri hagur hinna vestrænu 

jógaiðkenda að auka hinn andlega þátt iðkunarinnar með tilliti til niðurstaðna sinna um 

aukna vellíðan þeirra sem það gerðu (Ivtzan og Jegatheeswaran, 2014). 

Mikil aukning hefur orðið á fjölda þeirra sem iðka jóga. Árið 2016 stunduðu 36,7 milljónir 

manna í Bandaríkjunum reglulega jóga til samanburðar við árið 2012 þegar helmingi færri 

iðkendur stunduðu jóga (Diament, e.d.). Ekki er til tölfræði um jógaástundun Íslendinga. Það 

er þó ljóst að fjöldi jógastúdíóa, og búða,  hér á Íslandi hefur fjölgað mikið síðustu ár. Í dag er 

hægt að velja á milli þess að mæta í jógatíma í anda vestræns jóga eða austræns. Vinsældir 

beggja eru miklar og því má gera ráð fyrir að ástæða jógaiðkunar einstaklinga sé ólík hér á 

landi eins og annars staðar. Í næsta kafla verður fjallað nánar um jóga og ágóða jógaiðkunar. 

2.1.3 Ágóði jógaiðkunar 

Allir þættir jógafræðanna eru taldir vinna saman að vellíðan iðkenda þess. Þeir vinna að 

mismunandi markmiðum sem í heildina leiða af sér ágóða (Saraswati, 2013). 

Í dag er samfélagsgerð okkar hraðari en áður fyrr og því getur fylgt aukin streita í lífi fólks 

(Nichols, 2017). Hugleiðsla og slökun, sem er hluti jógafræðanna, getur aðstoðað fólk við að 

draga sig út úr ösinni og eiga tíma þar sem það einbeitir sér aðeins að sjálfu sér og sinni eigin 
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líðan. Jógastöðurnar sjálfar eru ekki síður gott verkfæri til að losa um spennu í líkamanum 

(Goldberg, 2013).  

Þó nokkur fjöldi rannsókna hefur verið framkvæmdur á því hvort jóga sé virkilega að 

stuðla að vellíðan fólks. Flestar niðurstöðurnar sýna að jóga geti í mörgum tilfellum hjálpað 

fólki að ná meiri líkamlegri og andlegri ró (Field, 2011; Radhika o.fl., 2015; Tran, Holly, 

Lashbrook og Amsterdam 2007). Margar þeirra hafa sýnt fram á að jógaiðkun sé langt frá því 

að vera einungis leið til að halda sér í góðu líkamlegu formi heldur sé það ekki síður andlega 

hliðin sem njóti góðs af (Field, 2011; Radhika o.fl., 2015; Tran o.fl., 2007) Meðal niðurstaðna 

er að streita, þunglyndi og kvíði geti minnkað við reglulega ástundun jóga ásamt því að bæta 

minni og auka lífsgleði. Einnig virðist ástundunin hafa áhrif á sársaukaþröskuld fólks en hann 

getur hækkað umtalsvert eftir nokkurn tíma af reglubundinni jógaiðkun (Cohen, Wintering, 

Tolles, Townsend, Farrar og Galantino, 2009). Tengslin milli langvinnra verkja og geðheilsu er 

einnig margrannsakað efni og virðast vera einhver tengsl þar á milli. Ef tekst að bæta andlega 

heilsu eiga verkir það til að minnka og öfugt (Gurejea o.fl., 2008). 

Sýnt hefur verið fram á nytsemi jógaiðkunar við allskonar heilsukvillum og má þar nefna 

sykursýki tvö, lungnavandamál og of háa blóðfitu (Bijlani, Vempati, Yadav, Ray , Gupta og 

Sharma, 2005; Malhotra, Singh, Tandon, Madhu og Prasad, 2002). Rannsókn ein fékk hóp 

þátttakenda til að stunda jóga reglulega í sex mánuði með það að leiðarljósi að athuga hvort 

að hjartakerfið myndi njóta góðs af. Niðurstaðan var sú að hvíldarpúls þeirra lækkaði sem og 

blóðþrýstingur (Trakroo, 2013). Annað sem hefur vakið áhuga vísindamanna er mögulegur 

ágóði jóga fyrir beinheilsu mannsins en svo virðist sem jógaiðkun geti verið liður í að koma í 

veg fyrir beinþéttnivandamál og verki í úlnliðum (Phoosuwan, Kritpet og Yuktanandana, 

2009).  

En hvað er það við jóga sem gerir það að verkum að allir þessir jákvæðu þættir tengist 

iðkuninni? Ein tilgátan er að jóga sé að hafa svipuð áhrif  á líkamann og nudd. Það er að segja 

að jógastöðurnar, það hvernig líkaminn snertir gólfið og sjálfan sig, sé í raun form af 

sjálfsnuddi sem virkar róandi á taugakerfið og þar með líkama og sál (Field, 2011). Þegar 

þessi ró næst minnkar streituástand líkamans og aukin vellíðan færist yfir einstaklinginn. 

Þegar einstaklingur finnur fyrir innri ró eykur það líkurnar á því að hann nái betri tengingu við 

sjálfan sig, annað fólk og umhverfið í kringum sig. Þessi atriði eru hluti af nauðsynlegri 

undirstöðu til að aukið vellíðunarástand geti viðhaldist (Goldberg, 2013). Jóga byggir einnig 

að miklu leyti á öndun. Talið er að öndunaræfingar séu stór hluti þess að jóga hafi góð áhrif 

þar sem öndunin hefur áhrif á taugakerfið (Kinser, Goehler og Taylor, 2013). 

Einnig virðist jógaiðkun geta aukið getu einstaklinga í grófhreyfingum en þar með ná þeir 

betri stjórn á líkamanum. Algengt er að jafnvægið verði betra og tæknin við að slaka á 

spenntum vöðvum aukist, sem eflir getuna til að ná slökun og hugarró (Chittoor, 2011). Það 
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að kunna að slaka á huga og líkama getur svo leitt af sér betri svefn þar sem einstaklingurinn 

getur nú komið sér sjálfur í meira rósemdarástand (Field, 2011). Góður svefn er ein af 

grunnstoðum þess að líða vel í daglegu lífi (Sleep Foundation, e.d.; Héðinn Svarfdal 

Björnsson, 2009) svo bara sú leikni er dýrmæt fyrir alla að kunna  

Sé jóga stundað í hóp minnka líkurnar á félagslegri einangrun en rannsóknir sýna að það 

sé stór liður í að minnka streitu og vanlíðan hjá þeim sem hafa áður einangrast félagslega 

(Novotney, 2009). Í mörgum tilfellum öðlast einstaklingurinn einnig betri sjálfsskilning, bæði 

líkamlega og andlega, en með því fylgir gjarnan betri aðlögunarhæfni sem nýtist öllum í hinu 

daglega lífi (Breya, 2013). Því má sjá að ágóði jógaiðkunar getur farið langt fram yfir að vera 

aðeins líkamleg styrking (Tran o.fl., 2007). 

Rétt eins og að fullorðið fólk finnur gjarnan fyrir mikilli streitu í daglegu lífi hraðs 

nútímasamfélags, má það sama segja um börnin (McGonigal, 2006). Fræðimönnum hefur því 

þótt þörf á að skoða mögulegan ágóða af jógaiðkun barna og er til töluverður fjöldi 

rannsókna sem tengjast efninu (Galantino, Galbavy og Lauren, 2008; Kim, Wee, Gilbert og 

Choi, 2016; Chittoor, 2011). 

Ein þeirra, sem tók til 108 nemenda á aldrinum 10- 17 ára, sýndi til að mynda að tíu daga 

iðkun jógatengdra öndunaræfinga leiddi af sér aukna umhverfis- og málvitund nemendanna 

(Naveen, Nagarathna, Nagendra og Telles, 1997). Önnur rannsókn, sem gerð var í barnaskóla 

í Bandaríkjunum, komst að þeim niðurstöðum að börn sem höfðu fengið jógakennslu í 

leikfimitímum yfir 36 vikna tímabil fengu betri einkunnir en áður og hegðun þeirra breyttist 

til góðs auk þess sem almennt líkamshreysti þeirra jókst (McGonigal, 2006).  

Því má sjá að jóga virðist hafa bæði jákvæð áhrif á andlega heilsu jafnt sem líkamlega hjá 

fólki á öllum aldri. 

2.1.4 Samantekt 

Rannsóknir sýna greinilega að bæði börn og fullorðnir geti fundið fyrir jákvæðum líkamlegum 

og andlegum breytingum í kjölfarið á reglulegri jógaástundun. Það hvers slags jóga fólk iðkar 

getur hins vegar haft áhrif á það hver, og hversu mikill, ágóðinn verður. Heimildir herma að 

hvort sem iðkað sé vestrænt jóga, án andlega hlutans, eða hið klassíska austræna jóga, er 

alltaf einhvern ávinning að fá fari fólk eftir leiðbeiningum um viðeigandi líkamsbeitingu.  

2.2 Fötlun 

Samkvæmt WHO (World Health Organization) eru um 15% íbúa heimsins með einhverskonar 

fötlun. Gert er ráð fyrir að sú tala fari hækkandi með árunum þar sem meðalaldur jarðarbúa 

er að hækka (World Health Organizaton, 2018). Þó að þetta sé stór hópur jarðarbúa telst 
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fatlað fólk enn til jaðarhóps (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, Ármann Jakobsson og Kristín 

Björnsdóttir, 2013).  

Samningur Sameinuðu þjóðanna um fatlað fólk (2007) skilgreinir fötlun á eftirfarandi 

hátt: 

Til fatlaðs fólks teljast þeir sem eru líkamlega, andlega eða vitsmunalega skertir 

eða sem hafa skerta skynjun til frambúðar sem kann, þegar víxlverkun verður 

milli þessara þátta og tálma af ýmsu tagi, að koma í veg fyrir fulla og virka 

þátttöku þeirra í samfélaginu á jafnréttisgrundvelli. 

Núgildandi lög á Íslandi, um málefni fatlaðs fólks (nr. 38/2018) byggja lögin sín á skilgreiningu 

samnings Sameinuðu þjóðanna um fatlað fólk. Þar er fötlun skilgreind sem: 

Afleiðing skerðinga og hindrana af ýmsum toga sem verða til í samspili fólks með 

skerðingar og umhverfis og viðhorfa sem hindra fulla og árangursríka 

samfélagsþátttöku til jafns við aðra. Skerðingar hlutaðeigandi einstaklings eru 

langvarandi og hindranirnar til þess fallnar að viðkomandi verði mismunað vegna 

líkamlegrar, geðrænnar eða vitsmunalegrar skerðingar eða skertrar skynjunar.  

Báðar þessar skilgreiningar byggja á hugmyndafræði sem hefur verið að ryðja sér til rúms 

síðustu ár. Hún kallast félagsfræðilegt sjónarhorn á fötlun. Í gegnum tíðina hefur hið 

svokallaða læknisfræðilega sjónarhorn ráðið ríkjum, og gerir að miklu leyti enn (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, e.d.). hér Verður farið yfir muninn á þessum ólíku sjónarhornum á fötlun. 

2.2.1 Læknisfræðilega sjónarhornið 

Læknisfræðilega sjónarhornið hefur haft yfirhöndina í vestrænum heimi meirihluta síðustu 

aldar en gagnrýnin á það eykst með hverju árinu. Samkvæmt sjónarhorninu er fötlun frávik á 

því sem eðlilegt er og skilgreinir það fötlun sem sjúkdóm (Hanna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 

2013). Einnig lítur það svo á að erfiðleikar fatlaðra einstaklinga séu aðeins komnir til vegna 

frávika þeirra sjálfra en ekki vegna utanaðkomandi áhrifa eins og samfélagsgerð 

(Wasserman, Asch, Blustein og Putnam, 2016). Samkvæmt sjónarhorninu er öll fötlun 

persónulegur harmleikur og allir erfiðleikar fatlaðs fólks stafa af fötlun þeirra (Rannveig 

Traustadóttir, 2005). Eina leiðin til að aðstoða fatlaðan einstakling sé að nota endurhæfingu 

og þjálfun til aðstoða hann við að komast sem næst því að verða eins og ófatlaða fólkið. Hin 

fatlaða manneskja á því að aðlaga sig að umhverfinu, en ekki öfugt (Wasserman o.fl., 2016). 

Þar sem sjónarhornið hefur verið svona lengi við völd eru mörg kerfi samfélagsins byggð upp 

út frá þessari hugmyndafræði, svo sem heilbrigðiskerfið og menntakerfið (Hanna Björg 
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Sigurjónsdóttir, e.d). Það getur gert fagmönnum erfitt fyrir að breyta starfsvenjum sínum yfir 

í nútímalegri starfshætti þótt þeir gjarnan vildu (Wasserman o.fl., 2016). 

2.2.2 Félagfræðilegu sjónarhornin 

Til eru nokkrar mismunandi hugmyndafræðikenningar innan hins félagslega sjónarhorns. 

Allar eiga þær það sameiginlegt að færa athyglina frá einstaklingnum sjálfum, og skerðingu 

hans, yfir á samfélagið í heild sinni. Ólíkt læknisfræðilega sjónarhorninu leggur 

félagsfræðilega sjónarhornið áherslu á að skoða, og útrýma, þeim hindrunum sem fatlað fólk 

mætir við samfélagsþátttöku sinni (Hanna Björg Sigurjónsdóttir o.fl., 2013). Einnig lítur það 

svo á að sé umhverfið sniðið að þörfum einstaklingsins þurfi hann ekki endilega að vera 

fatlaður þó hann búi við skerðingar. Fötlun er því ekki persónulegt vandamál heldur verður 

hún til í samspili einstaklingsins við umhverfið (Rannveig Traustadóttir, 2005). 

Hið breska félagsfræðilega sjónarhorn, sem fram kom á áttunda áratug tuttugustu aldar, 

er talið það róttækasta í flokki félagslegra sjónarhorna. Það kveður svo á að umhverfið og 

samfélagið sé eini valdurinn að fötlun einstaklinga. Það hefur fengið á sig mikla gagnrýni og 

felst hún í því að sjónarhornið tekur að fullu út líkamlegan þátt fötlunarinnar. Margir telja 

það vera óraunhæfar staðhæfingar (Rannveig Traustadóttir, 2005).  

Öllu hógværari er leiðin sem norræna tengslalíkanið fer en hún fór að mótast á sjöunda 

áratug síðustu aldar (Rannveig Traustadóttir, 2005). Það segir að fötlunin sjálf hljótist af 

samblöndu af líkamlegum þáttum og umhverfis- og samfélagsþáttum. Það leggur þó enn 

áherslu á að samfélagið þurfi að aðlaga sig að hinum fatlaða en ekki öfugt (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, e.d). Þroskaþjálfanám er nú byggt upp eftir félagsfræðilega sjónarhorninu og 

í dag eru allar reglugerðir og lög aðlöguð að hugmyndafræðinni. 

Ritgerð þessi fjallar um þátttöku fatlaðs fólks í jógaheiminum, þar sem færð eru rök fyrir 

því að skuli vel takast upp sé nauðsynlegt að horfa á jógakennsluna út frá félagsfræðilega 

sjónarhorninu. Það er að segja að aðlaga skal jóga að einstaklingnum en ekki einstaklinginn 

að jógakerfinu. Með því verði hinum fatlaða einstakling gert kleift að taka þátt í athöfn sem 

flestum þykir sjálfsagt mál að eiga möguleika á þátttöku í. Sé jóga aðlagað að einstaklingnum 

sjálfum er fötlun hans á sviðinu útrýmt.  

2.2.3 Tómstundaiðkun fatlaðs fólks 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólk (2007) fjallar meðal annars um rétt 

þeirra til tómstundaiðkunar. Þar segir að aðildaríki skuli gera ráðstafanir svo að fatlað fólk 

geti tekið þátt til jafns við aðra í tómstunda-, frístunda- og íþróttastarfi. Þar kemur fram að 

tómstundastörfum fatlaðs fólks skuli vera veittur sami fjárhagslegi stuðningur og hin 

almennu tómstundastörf fái. Einnig kemur fram að fatlað fólk skuli fá tækifæri til að koma að 
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skipulagi og þróunarstarfi á sínu eigin tómstundastarfi og að almennt aðgengi skuli vera 

öllum tryggt.  

í Lögum um þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir (nr. 38/2018) segir 

að öllum þörfum fatlaðs fólks skuli mætt, þar með talið þörf þeirra fyrir félagslegt samneyti 

og ástundun tómstunda og menningarlífs. Lagalega séð á fatlað fólk því rétt á því að njóta 

sömu tækifæra og allir aðrir til tómstundaiðkunar. Jóga telst til tómstundaiðkunar og á þetta 

því meðal annars við um jógaiðkun. 

Kristjana Jokumsen og Rannveig Traustadóttir (2014) skrifuðu skýrslu þar sem þær taka 

saman niðurstöður úr hérlendum rannsóknum um tómstundastarf fatlaðs fólks og 

menningarþátttöku þess. Meðal niðurstaðna skýrslunnar er að allar rannsóknir sýni að fatlað 

fólk eigi í mikilli hættu á að vera útilokað frá almennri íþrótta- og menningariðkun og að 

framboð fyrir það sé einsleitt. Það eru í flestum tilfellum fordómar og fáfræði sem valdi því. 

Einnig kemur þar fram að það sé gjarnan talið réttmætt að halda fötluðu fólki í sér hópum og 

er þeim oft gerð upp einsleit áhugamál. Þegar fatlað fólk er sífellt aðgreint frá öðrum 

viðheldur það ósýnileika þeirra í samfélaginu og þar með fordómum og útskúfun. Einnig sýnir 

það virðingarleysi gegn fötluðu fólki. Sjaldan er fjallað um tómstunda- og íþróttaiðkun þess í 

fjölmiðlum og litið er á íþróttaiðkun þeirra sem endurhæfingu frekar en keppnisþátttöku. 

Þessar niðurstöður ýta undir hversu inngróið læknisfræðilega sjónarhornið er enn í dag. 

2.2.4 Samantekt 

Það hversu mikill fjöldi mannfólks er með ýmsar fatlanir, ætti að vera hvatning fyrir heiminn 

til að skoða þeirra mál enn betur og vinna að því að samfélögin okkar séu í stakk búin til að 

veita þeim sem besta þjónustu, viðmót og réttindi á við alla aðra. Stór liður í því er að hlusta 

á vilja og þarfir fatlaðs fólks og gefa þeim tækifæri á að koma að ákvarðanatöku um eigin 

málefni, lagalega og í daglegu lífi. Stærstur hluti fagmanna og fatlaðs fólks er í dag fylgjandi 

því að útrýma læknisfræðilega sjónarhorninu á fötlun og þess í stað taka upp hið 

félagsfræðilega líkan (Rannveig Traustadóttir, 2005).  

Tómstundaiðkun er eitt af því sem enn virðist vera fast í viðjum læknisfræðilega 

sjónarhornsins og speglast það í litlu framboði, lélegu aðgengi og aðskilnaðarstefnu 

(Kristjana Jokumsen og Rannveig Traustadóttir, 2014). Einsleitt framboð á tómstundastarfi 

sýnir einnig hversu mikið vantar upp á þá hugsun að fatlað fólk séu einstaklingar með eigin 

skoðanir og áhugamál rétt eins og aðrir.   

Ég tel að þessar niðurstöður sýni að aukinnar aðlögunar íþrótta og tómstunda að fötluðu 

fólki sé þörf og að bæta þurfi fjölbreytnina á því sem í boði er. Einn liður í að bæta úrvalið 

væri að gera fötluðum kleift að geta stundað jóga, hvort sem það væri í einstaklingstímum 

eða hóptímum með öðrum fötluðum. Ákjósanlegast væri ef þekking jógakennara í 
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almennum tímum yrði það góð á málefnum fatlaðs fólks, að hver sem er gæti labbað inn í 

tíma til kennarans og fengið leiðbeiningar sem skila sér í jákvæðri upplifun á jóga. 

2.3 Fötlun og jóga 

Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknir, og álit einstaklinga sem hafa sérhæft sig í 

aðlöguðu jóga, um ágóða jóga fyrir fatlaða. Einnig verður rýnt í kennsluaðferðir sem notaðar 

hafa verið til að aðlaga jóga að fötluðum einstaklingum. Lögð er áhersla á hvað þurfi að hafa í 

huga til að aðlaga jógatíma að fötluðum einstaklingi eða hóp fatlaðra einstaklinga. 

2.3.1 Ágóði jóga fyrir fatlað fólk 

Jyoti Jo Manuel hefur áratuga langa reynslu af að kenna fötluðu fólki jóga og þjálfa 

jógakennara til þess sama. Hún segir að jóga geti haft jákvæð áhrif á fatlað fólk séu 

æfingarnar aðlagaðar að hverjum og einum iðkanda. Sé það vel framkvæmt geti fatlað fólk 

notið mikils ávinnings af jógaiðkun (Jyoti Jo Manuel, munnleg heimild, 11. ágúst 2017).  

Eins og fram kom í kafla 2.1.3 getur jóga haft áhrif á taugakerfið og þar með 

streituástand líkamans. Lækkuðum streitustuðli fylgja ýmsir jákvæðir þættir svo sem 

minnkað þunglyndi og kvíði (Field, 2011; McGonigal, 2006; Novotney, 2009; Radhika o.fl., 

2015; Tran o.fl., 2007). Margir þættir kafla 2.1.3  eiga einnig við um fatlað fólk. Jógaiðkun 

hefur sem dæmi líka styrkjandi áhrif á vöðva, bein og ónæmiskerfi fatlaðs fólks auk þess sem 

minnkaðar líkur eru á hækkuðum blóðþrýstingi, sykursýki tvö og ýmsum lífsstílssjúkdómum. 

Almennt líkamshreysti getur því aukist við jógaiðkunina og í sumum tilfellum leiðir það af sér 

aukið sjálfstæði einstaklingsins (Joseph, 2020). Allir þessir þættir eiga við fatlaða líkama rétt 

og ófatlaða. 

Fatlaðir einstaklingar eru ekki síður í hættu að finna fyrir líkamlegum og andlegum 

kvillum í kjölfar streitu. Einhverfir einstaklingar og þeir með ADD/ADHD eru gjarnan fastir í 

krónísku streitu- og kvíðaástandi og er ýmislegt sem veldur því (Gillott og Standen, 2007). 

Algengt er að þeir lýsi því þannig að heimurinn sé ekki hannaður til að mæta þörfum þeirra 

og að það geti valdið mikilli óöryggistilfinningu. Skyntruflanir í taugakerfinu eru einnig mikill 

streituvaldur. Einstaklingar sem þurfa þjónustu aðstoðarfólks mikinn hluta sólarhringsins 

hafa sumir lýst því sem streituvaldi (Goldberg, 2013). Fatlað fólk fer heldur ekki varhluta af 

hraðanum í samfélaginu og pressunni sem fylgir honum. Því getur streitulosunin sem gjarnan 

fylgir jógaiðkun verið mikill ágóði fyrir fatlað fólk (Field, 2011). Algengt er að fatlað fólk hafi 

oftar en ekki mætt því viðmóti í gegnum lífið að það sé ýmislegt sem það geti ekki gert og þar 

við sitji (Jospeh, 2020). Læknisfræðilega sjónarhornið, sem farið hefur verið í, er að stóru 

leyti ástæðan fyrir því að margir telji fatlað fólk ekki geta gert hina ýmsu hluti (Kristjana 

Jokumsen og Rannveig Traustadóttir, 2014).  
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Ýmsir fatlaðir einstaklingar hafa lýst reynslu sinni af því að búa í heimi sem aðlagar sig illa 

að þörfum fatlaðs fólks. Ein þeirra er Elizabeth Wright (2020) skrifaði grein um upplifun sína 

af því að mæta í jógatíma hjá tveimur mismunandi kennurum. Annar kennarinn hafði skilning 

á því að aðlaga mætti jóga að öllum. Hinn kennarinn benti henni á að það væri tilgangslaust 

fyrir hana að taka þátt í tímanum vegna fötlunar hennar. Hún fékk ekkert út úr seinni 

tímanum nema andlega vanlíðan en mikinn ágóða, meðal annars aukna trú á eigin getu, út úr 

tímunum þar sem kennarinn aðstoðaði hana við að aðlaga æfingarnar. Þetta styður við að 

viðhorf jógakennarans, eða þess sem að tómstundaiðkun hins fatlaða einstaklings kemur, 

skiptir miku máli.  

Jógaiðkun á að snúast um að leggja áherslu á hvað hver og einn getur gert og er sá 

hugsunarháttur oft mikils virði fyrir einstakling sem sjaldan hefur upplifað að hugsað sé um 

hann á þann hátt (Jyoti Jo Manuel, munnleg heimild, 11. ágúst 2017). Það að hreyfa sig og 

komast í umhverfi þar sem litið er á styrkleika, en ekki veikleika, getur aukið sjálfstraust og 

trú á eigin getu. Þessi líðan getur svo smitað út frá sér í aðra hluta lífsins (Jospeh, 2020). Til 

þess að svo geti orðið þarf umhverfið að koma til móts við hinn fatlaða einstakling. Takist vel 

til getur trú hans á eigin getu og almennt sjálfstraust aukist, rétt eins og Elizabeth Wrigth 

(2020) talar um í grein sinni. Gott sjálfstraust er undirstaða þess að líða vel. Það eykur 

líkurnar á að einstaklingurinn beri skoðanir og langanir sínar á borð og beri sig eftir þeirri 

aðstoð með þeir þarfnist. Einnig fylgir góðu sjálfstrausti auknar líkur á sjálfstæði 

einstaklingsins (Nosek og Fuhrer, 1992). 

Íslensk rannsókn sýndi að 70% fatlaðra þátttakenda hennar upplifðu sig vera félagslega 

einangraða (Kristjana Jokumsen og Rannveig Traustadóttir, 2014). Það að taka þátt í 

hreyfingu með kennara, svo ekki sé talað um ef mætt er í hóptíma eins og jógatíma, getur 

verið liður í því að fólk rjúfi þessa félaglegu einangrun að hluta og fái að upplifa sig sem 

þátttakendur í hóp (Jospeh, 2020).  

Sé litið á alla þessa þætti sem eina heild má gefa sér að jógaiðkun fatlaðra einstaklinga 

feli í mörgum tilfellum í sér mikinn persónulegan ágóða sé það aðlagað að þörfum iðkandans.   

2.3.2 Aðlagað jóga fyrir fatlað fólk 

Margt þarf að hafa í huga þegar aðlaga skal jóga að fötluðum einstaklingum. Hér verður farið 

yfir mikilvæga þætti sem þarf að huga að þegar kenna á fötluðum einstaklingum jóga. Lítið er 

til af fræðilegum heimildum um kennslufræðilega aðlögun jóga að fötluðum og byggist 

umfjöllunin því að stórum hluta á bók Louise Gouldberg (2013), Yoga therapy for children 

with autism and special needs. Þrátt fyrir að bókin sé stíluð inn á börn fjallar stór hluti 

hennar um fatlað fólk á öllum aldri. Goldberg hefur yfir 30 ára reynslu af aðlöguðu jóga og 

hefur skrifað um það nokkrar vinsælar bækur (Children’s yoga teacher training collaborative, 
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e.d.). Vitnað verður í efni úr handbók Jyoti Jo Manuel (2017), sem þegar hefur verið kynnt til 

leiks, sem heitir Special yoga and mindfulness for autism and ADHD.  Einnig kemur bók 

Lorraine E. Murray, Connected Kids: Help Kids With Special Needs (and Autism) Shine With 

Mindful, Heartfelt Activities (2015), við sögu. Fræðilegar heimildir verða að auki notaðar til 

að styðja við málið. 

2.3.2.1 Jógakennarinn sjálfur 

Jógakennarinn sjálfur hefur mikið um það að segja hversu vel hver tími gengur fyrir sig. Þó að 

það sé mikilvægt að kennarinn hafi fræðilegan bakgrunn í jóga, kennslu þess og vinnu með 

fötluðum er ekki síður mikilvægt að hann hafi sjálfur reynslu af því að iðka það sem hann 

kennir (Murray, 2014). Goldberg (2013) segir frá rannsókn í bók sinni sem sýndi að ef 

jógakennarinn er sjálfur í góðu jafnvægi geti hann haft róandi áhrif á iðkendurna. Einnig eru 

meiri líkur á að kennari sem er vel tengdur, sjálfum sér og öðrum, geti sett sig í spor 

iðkandans og aðstoðað hann við verkefnin eða vanlíðan út frá hans þörfum. Kennurum er því 

ráðlagt að taka sér örlítinn tíma til að slaka á áður en jógakennslan hefst til að geta verið sem 

best til staðar (Murray, 2014). 

Kennarinn þarf stöðugt að skoða eigið hugarfar og passa upp á að hann horfi á jákvæðan 

hátt á getu iðkandans. Geri hann það ekki er hann jafnvel að valda meiri skaða en ávinningi. 

Hann þarf að hafa það hugarfar að við erum öll einstök og að það sem þurfi til sé að finna 

mismunandi leiðir að raunhæfum markmiðum (Jyoti Jo Manuel, munnleg heimild, 11. ágúst 

2017) Þrátt fyrir að kennarinn skuli vera jákvæður í garð iðkandans þarf hann samt að setja 

raunhæf markmið til að ofgera ekki iðkandanum. Það að fá síendurtekið of þung verkefni, 

eða of mikla ábyrgð, getur leitt til þess að upplifunin af iðkuninni verði neikvæð og valdi 

jafnvel streitu. Sé jógaiðkunin farin að valda vonbrigðum og kvíða hefur kennarinn misst 

marks (Goldberg, 2013). Nauðsynlegt er því að byrja létt og bæta svo við til að lágmarka 

líkurnar á ofreynslu iðkandans (Manuel, 2017). 

Annað sem kennarinn þarf að hafa í huga er að hann getur ekki stjórnað öllu. Suma daga 

er hann sjálfur einfaldlega ekki í góðu jafnvægi og er það mannlegt. Sama gildir um 

iðkandann. Kennarinn þarf að vera meðvitaður um að festast ekki í hugsunarhættinum um 

að allt þurfi að fylgja upprunalega skipulaginu heldur þarf hann að geta sýnt sveigjanleika og 

skilning á aðstæðum (Murray, 2014). 

Árangur í jóga, ekki síst aðlöguðu jóga, snýst um allt ferlið og allar litlar framfarir. 

Jógatími er því aldrei misheppnaður! Það að iðkandinn gat verið á staðnum í 30 mín í staðinn 

fyrir 25 mín síðast er árangur. Það hefur sýnt sig að það reynist vel að hrósa mikið og ekki síst 

fyrir litlu hlutina (Goldberg, 2013). Gleði er eitthvað sem gott er að hafa í forgangi í 

jógatímum því hlátur eykur endorfínframleiðslu líkamans. Endorfín er vellíðunarhormón og 
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auk vellíðunar eru meiri líkur á að iðkandinn sé spenntur fyrir að mæta aftur skemmti hann 

sér vel (Murray, 2014).  

Kennari skal nota sem fæst orð og vera skýr í máli, auk þess að gefa iðkendum svartíma 

eftir þeirra getu (Goldberg, 2013). Svartími fatlaðs fólks á það til að vera nokkuð lengri en 

gengur og gerist. Sumir meðtaka ekki leiðbeiningar fyrr en eftir nokkurra mínútna bið. Er það 

eitthvað sem þarf að skoða hjá hverjum og einum iðkanda og hanna jógatímann út frá því 

(Murray, 2014). 

2.3.2.2 Mat jógakennara á nýjum iðkanda 

Hver og einn einstaklingur er einstakur og á sína eigin sögu. Mikilvægt er að kennarinn hafi 

kynnt sér baksögu einstaklingsins  til að geta skipulagt tímann með öryggi iðkandans í huga. 

Jógakennarinn skal leggja sig fram við að kynnast iðkandanum hægt og rólega sjálfur. Gott er 

að skoða hvort að einstaklingurinn geti haldið augnsambandi við annað fólk, hvort hann andi 

grunnt eða djúpt og hvort að hann sé orkulítill eða ör. Sé einstaklingurinn ör væri ráð að velja 

frekar róandi jógaaðferðir og sé hann orkulítill yrðu frekar valdar örvandi jógaæfingar í bland 

við þær róandi. Dagsform iðkandans getur breyst milli daga og er gott að hafa það í huga 

(Manuel, 2017).  

Ráðlegt er að byrja á því að hitta einstaklinginn í einkatíma. Þar má prófa sig áfram með 

getustig hans og hversu mikla örvun hann þolir, til dæmis í formi tónlistar og 

umhverfishljóða. Sumum hentar alls ekki að vera í hóptímum en öðrum hentar það vel. 

Einnig skal athuga hversu gott úthald einstaklingurinn hefur. Það er mikill ávinningur falinn í 

því að hætta á réttum tíma, áður en iðkandinn hefur ofreynt sig eða er orðinn leiður á 

æfingunum, til að hann skilji við tímann jákvæður í garð iðkunarinnar og sjálfs síns (Goldberg, 

2013). 

Annað sem kennarinn þarf að huga er tjáningarleið hins nýja iðkanda. Sumir iðkendur 

geta ekki tjáð sig með orðum og er því gríðarlega mikilvægt að vera vel vakandi fyrir 

tjáningarhætti hans og að læra svo að lesa í hann. Er þetta grundvöllur þess að nauðsynlegt 

traust geti myndast milli iðkandans og jógakennarans (Manuel, 2017). Einnig er gott fyrir 

jógakennarann að hafa í huga að passa að látbragð fylgi orðum. Oft taka iðkendur frekar 

mark á látbragðinu en orðunum, sérstaklega þegar um fatlaða einstaklinga er að ræða 

(Murray, 2014).  

Það er alltaf kennarans að tryggja öryggi sitt og iðkandans. Í því felst til dæmis að velja 

vel saman í hópa, sé ekki um einkatíma að ræða, og óska eftir að einstaklingurinn mæti með 

aðstoðarmann teljist þess þörf. Mögulega hefur jógakennarinn sjálfur með sér 

aðstoðarmenn og er æskilegast að hverjum iðkanda geti fylgt einn aðstoðarmaður. Einnig 
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skal kennarinn vísa einstaklingnum annað telji hann sig ekki hafa grunninn eða getuna til að 

sinna honum vel, en það er heldur merki um ábyrgð en uppgjöf (Goldberg, 2013). 

2.3.2.3 Umhverfið og skyntruflanir 

Margar gerðir fatlana fela meðal annars í sér skyntruflanir. Skyntruflanir eru afleiðing þess 

þegar miðtaugakerfið virkar ekki sem skyldi.  Miðtaugakerfið tekur á móti öllum skynboðum 

sem tengjast skynfærunum okkar fimm. Þau eru lyktarskyn, bragðskyn, snerting, sjón og 

heyrn. Skynjun allra þessara þátta getur raskast (Bradford, 2017). Skyntruflanir einstaklings 

geta verið breytilegar eftir dögum og jafnvel klukkustundum (Jarþrúður Þórhallsdóttir, e.d.). 

Genfarmiðstöðin gerði könnun á algengi skynörðugleika hjá einhverfum. Þar kom í ljós að 

heyrnarskynjun væri algengasta skynjunin til að ruglast en 87% einhverfra finna fyrir því. 

Næst algengust er truflun á sjónskynjun með 81%. 77% einhverfra finna fyrir truflun á 

snertiskyni, 56% á lyktarskyni og 30% á bragðskyni (Jarþrúður Þórhallsdóttir, e.d.). 

Vegna þess hver algengar skyntruflanir eru er mikilvægt að jógakennarinn viti um og taki 

tillit til skynörðugleika iðkandans svo hann geti notið jógatímans. Einnig þarf kennarinn að 

vera vakandi fyrir því að skynjunin geti verið mismunandi milli jógatíma (Manuel, 2017). Best 

er að hafa umhverfið rólegt og hljóðlátt þar sem allt utanaðkomandi áreiti getur verkað 

truflandi á iðkandann (Murray, 2014). Best er að hafa mátulega mikla birtu sem gefur 

notalegt og slakandi andrúmsloft. Tónlist skal vera vel valin og ekki of hátt stillt (Manuel, 

2017). 

2.3.2.4 Val á jógastöðum og kennslu þeirra 

Fatlað fólk er gríðarlega fjölbreyttur hópur og eru því útfærslurnar á jógiðkun þeirra eins 

margar og iðkendurnir eru. Það er því mikilvægt að finna út hvers konar stöður henta 

hverjum og einum. Líkamlegar fatlanir segja mest um hvaða stöður skuli velja en það skiptir 

ekki síður máli hvað einstaklingurinn treystir sér í. Sumum líður til dæmis berskjölduðum 

þegar þeir liggja á bakinu og öðrum þykir óþægilegt að vera á maganum. Það skal virða 

(Goldberg, 2013). Taka skal mið af líkamlegri getu og því hvort einstaklingurinn hafi einhverja 

undirliggjandi sjúkdóma sem hafa þarf í huga. Hægt er að velja aðeins sitjandi stöður, 

standandi eða liggjandi en sumum iðkendum er óhætt að blanda þessu öllu saman. Til eru 

allskonar aukahlutir svo sem stólar, kubbar, teygjur, púðar og teppi sem hægt er að styðjast 

við til aðstoðar við æfingarnar (Manuel, 2017).  

Fólk lærir á mismunandi hátt og geta skynörðugleikar einnig spilað inn í hvernig 

kennarinn leiðbeinir iðkandanum í stöðuna. Sumir eiga erfitt með snertingu og þá getur verið 

nóg að sýna stöðuna og iðkandinn speglar hana. Aðrir þola snertingu og þá er í lagi að nota 

snertingu til að aðstoða einstaklinginn við að komast í stöðurnar, sé þess þörf. Einnig er hægt 
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að sýna stöðurnar myndrænt og jafnvel setja áætlaða röð staðanna upp þyki iðkandanum 

betra að hafa fyrirfram ákveðinn ramma (Jyoti Jo Manuel, munnleg heimild, 11. ágúst 2017). 

2.3.2.5 Söngur og möntrur  

Möntrur og söngur geta verið hluti af jógaiðkun og henta ekki síst vel í jógaiðkun fatlaðs fólks 

vegna hinna ýmsu kosta þess að þenja raddböndin (Goldberg, 2013). Það að syngja, eða fara 

með möntrur, örvar vöðva í andliti og munnholi en einnig öndunarfærin sem getur svo leitt 

af sér framfarir í tali og öndunarmynstri. Súrefnisflæði eykst við söng og titringurinn sem 

myndast í raddböndunum við hljóðmyndunina getur virkað róandi á taugakerfið (Drake, 

2014). Ef hreyfingum er bætt við sönginn, svo sem klöpp í ákveðnum takti, er komin ágætis 

samhæfingar- og einbeitingaræfing sem er oft hentug fyrir fatlaða. Hægt er að velja 

upplífgandi lög með hröðum takti eða rólegri lög, allt eftir markmiði tímans. Að auki fylgir 

það því að syngja í hóp að þú þarft að fylgja því sem hinir eru að gera og veitir það gjarnan 

vellíðan að upplifa sig sem hluta af hóp (Manuel, 2017). 

Sumum finnst gott að eiga sér sína eigin uppáhaldsmöntru til að fara með upphátt eða í 

huganum þegar þeir finna fyrir streitu. Því er upplagt fyrir jógakennarann að aðstoða 

iðkendurna við að útbúa sína eigin möntru (Jyoti Jo Manuel, munnleg heimild, 11. ágúst, 

2017). 

2.3.2.6 Hugleiðsla 

Hugleiðsla er stór hluti af jógakerfinu (Saraswati, 2013). Til eru margar mismunandi leiðir til 

að iðka hugleiðslu og er afar ólíkt hvaða leið hentar hverjum og einum. Það er til töluvert af 

efni um hugleiðsluæfingar sem jógakennarar geta prófað sig áfram með ásamt iðkendum 

sínum (Bertone, 2017). Hugleiðsla er aðferð til að stilla hugann og kynnasta sínum innri heim 

betur. Þrátt fyrir að margar hugleiðsluaðferðir séu til eiga þær flestar fjóra sameiginlega 

þætti. Það er þær fara fram í kyrru umhverfi, þær eru framkvæmdar í sérstakri líkamsstöðu 

eftir því sem við á, ákveðinn ásetningur fylgir þeim og að lokum er hugsunum leyft að koma 

og fara án þess að þær séu dæmdar (National Center for Complimentary and Integrative 

Health, 2016). 

Hugleiðsluástand þýðir ekki endilega að það sé fullkomin ró í huganum né að aldrei komi 

upp neikvæðar hugsanir. Markmiðið er að gefa sér tíma í að vera meðvitaður um hvað sé að 

gerast inni í okkur og reyna þannig að fá aukna vitneskju um eigin líðan og vilja (Goldberg, 

2013). Mikilvægt er að fullvissa iðkendur um að allir missi hugann í allskonar hugsanir inn á 

milli. Þannig virkar hugurinn og allskonar hugsanir og tilfinningar eiga það til að koma upp 

þegar við hugleiðum (Murray, 2014).  

Rannsóknir sýna að hugleiðsla geti haft góð áhrif á kvíða og önnur andleg vandamál hjá 

fötluðu fólki rétt eins og hjá ófötluðu. Einnig geti hún stuðlað að bættri félagsfærni 
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(Beauchemin, Hutchins og Patterson, 2008) þar sem einstaklingur stjórnar því betur hvernig 

hann bregst við umhverfinu þegar hann er tengdur líkama og sál (Goldberg, 2013). 

Fræðimenn keppast við að reyna að skilja að fullu hvers vegna djúpöndun virðist hafa 

svona góð áhrif á heilsu fólks. Niðurstöður í rannsókn einni (Ravinder, Edry, Barnes og Jerath, 

2006) sýndu að djúpöndun hefur róandi áhrif á taugakerfið og var þar sérstaklega tekið fram 

að það sama ætti við um fatlað fólk. Til eru ýmsar mismunandi öndunaræfingar sem má 

kynna sér og aðlaga eftir þörfum einstaklinga (Cronkleton, 2019). Sumir eiga það til að anda 

heldur með munninum en nefinu og virðist það vera sérstaklega algengt meðal fatlaðs fólks. 

Það leiðir svo af sér að minna súrefni fer til æðanna heldur en ef andað væri í gegnum nefið. 

Einnig á andardráttur margra fatlaðra einstaklinga það til að vera grunnur sem eykur enn 

meira á vandamálin sem fylgja slæmu öndunarmynsti (Goldberg, 2013). Aukinn kvíði og 

spennt vöðvakerfi eru meðal vandamála sem geta fylgt grunnri öndun.  

Þegar öndun er notuð til að róa taugakerfið, og þar með líkamann niður, minnkar 

streituástands líkamans sem getur svo dregið úr einkennum kvíða og þunglyndis. Einnig 

getur djúpöndun aukið afköst ónæmiskerfisins. Að auki sýna rannsóknir að einstaklingar geti 

haft áhrif á svefninn með góðri öndunatækni (Ravinder, Beveridge og Barnes, 2019). Rétt 

eins og svefninn, er rétt öndun gríðarlega mikilvægur liður í almennri vellíðan fólks (Kinser, 

Goehler og Taylor, 2013; André, 2019) 

2.3.2.7 Slökun 

Flestir jógatímar enda á slökun. Algengast er að fólk slaki þá á í ákveðinn tíma í stöðu sem 

kallast savasana (líkstaðan). Í savasana liggur iðkandinn á bakinu á dýnunni sinni, með 

handleggi og fótleggi beina og lófar vísa upp (Saraswati, 2013). Þessi hluti jógatímans er 

talinn með mikilvægari þáttum hans því þarna er líkamanum gefið tækifæri á að slaka á hafi 

átök verið í tímanum. Í aðlöguðu jóga geta ekki allir legið á bakinu á gólfinu og er það allt í 

lagi. Það má vera í hvaða stöðu sem er sem veitir vellíðan (Allison, e.d.). Takmarkið er að 

hafa smástund í lokin þar sem einstaklingurinn slakar á undir leiðsögn kennarans eða meðan 

hlustað er á tónlist. Að auki, sé þörf á að aðstoða iðkandann við að ná sér niður áður en hann 

getur farið að einbeita sér að verkefnum dagsins er ekkert því til fyrirstöðu að byrja tímann á 

slökun (Manuel, 2017). 

2.3.3 Samantekt 

Hér hefur verið farið í þá þætti sem jógakennarar þurfa að hafa í huga við aðlögun jóga að 

fötluðu fólki. Rauði þráðurinn í gegnum allt ferlið er að líta fyrst og fremst á einstaklinginn 

sjálfan, og hvar hann er staddur hverju sinni, og gefa sér tíma í að kynnast hverjum iðkanda 

vel. Velja þarf alla hluta jógaiðkunarinnar, jógastöðurnar, hugleiðsluna, öndunaræfingarnar, 

vel og einstaklingsmiða þá. Einnig þarf kennarinn að huga vel að eigin líðan og framkomu þar 
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sem það getur haft mikil áhrif á iðkandann. Huga þarf að viðeigandi umhverfi og aðgengi og 

mikilvægt er að muna að kennarinn ber ábyrgð á öryggi iðkenda sinna.  

2.4 Samantekt á fræðilegum grunni 

Jógaiðkun verður bara vinsælli með hverju árinu sem líður (Diament, e.d.) og er það ekki að 

undra miðað við þá jákvæðu heilsufarslegu breytingar sem fylgt geta jógaiðkun (Field, 2011; 

Radhika o.fl., 2015; Tran, o.fl. 2007). Til að jóga geti haft í för með sér ágóða, bæði hjá 

fötluðum einstaklingum og ófötluðum þarf að huga að ýmsum þáttum. Á það sérstaklega við 

um þegar aðlaga skal jóga að fötluðum einstaklingum. 

Kafli 2.2 fjallaði almennt um fötlun en einnig um ríkjandi hugmyndafræði um fatlanir. Þar 

kom í ljós að eigi jóga að leiða af sér ágóða fyrir fatlað fólk þurfi að horfa á jógaiðkun þess út 

frá félagsfræðilegu sjónarhorni. Það er að segja, ryðja skal úr vegi þeim hindrunum sem 

koma í veg fyrir að hinn fatlaði einstaklingur geti tekið þátt í jóga. Í kafla 2.3 kemur fram að 

ágóði jógaiðkunar fyrir fatlað fólk komi einungis fram sé það aðlagað að þeirra þörfum. Ekki 

sé hægt að ætlast til þess að fatlaður einstaklingur aðlagi sig að hinu hefðbundna jógakerfi 

eins og læknisfræðilega hugmyndafræðin myndi gera (Rannveig Traustadóttir, 2005). Þar er 

einnig farið í kennslufræðilegan þátt þess að aðlaga jóga að fötluðu fólki og á það sama við 

þar. Hafa þarf félagsfræðilega sjónarhornið að leiðarljósi öllum stundum til að vel takist til 

þegar kenna á fötluðum jóga. 

Þessi kafli gefur okkur því ákveðin svör við markmiðum rannsóknarinnar en þau eru að:  

• Rannsaka upplifun jógakennara af að aðlaga jógatíma að fötluðum einstaklingum, á 

öllum aldri, og hvaða áhrif þeim finnist jógað hafa haft á þá sem stunda það, séu þau 

einhver, líkamlega jafnt sem og andlega.  

• Skoða, og gera grein fyrir, hvernig megi aðlaga jóga að fötluðum einstakling eða hóp 

fatlaðra einstaklinga.  
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3 Aðferð 

Markmið þessarar rannsóknar er tvíþætt. Að rannsaka upplifun jógakennara af að aðlaga 

jógatíma að fötluðum einstaklingum, á öllum aldri, og hvaða áhrif þeim finnist jógað hafa 

haft á þá sem stunda það, séu þau einhver, líkamlega jafnt sem og andlega. Seinna 

markmiðið er að skoða, og gera grein fyrir, hvernig megi aðlaga jóga að fötluðum einstakling 

eða hóp fatlaðra einstaklinga. Kennslufræðileg nálgun á aðlöguðu jóga fyrir fatlaða. 

Rannsóknin byggir á eigindlegri aðferðafræði, þar sem tekin voru viðtöl við fimm 

jógakennara með reynslu af að kenna fötluðum jóga. Hér verður rannsóknaraðferð og val á 

þátttakendum rökstutt ásamt lýsingu á framkvæmd rannsóknarinnar. Einnig verður fjallað 

um siðferðileg álitamál og aðkomu rannsakanda. 

3.1 Rannsóknaraðferð  

Algeng rannsóknaraðferð í eigindlegri aðferðafræði eru einstaklingsviðtöl. Þau eru meðal 

annars notuð þegar ætlunin er að fá fram upplifun, sjónarhorn og skilning fólks á ákveðnu 

málefni (Hammarberg, Kirkman og de Lacey, 2016). Einn kostur einstaklingsviðtala er sá að 

fram fæst frásögn einstaklinga þar sem þeirra eigið orðalag og lýsingar koma fram. Með 

beinum tilvitnunum úr viðtölunum má gefa lesandanum góða sýn inn í hugarheim 

viðmælanda (Hennink o.fl., 2020). Var það gert í þessu tilfelli, þar sem tekin voru viðtöl við 

fimm viðmælendur.  

Rannsóknarferlið hefst vanalega á því að rannsóknarspurning sé gróflega mótuð, jafnvel 

fleiri en ein. Hún, eða þær, geta svo breyst eftir því sem líður á rannsóknina. Í þessari 

rannsókn var lagt upp með einni rannsóknarspurningu sem þróaðist yfir í tvær. Upphaflega 

var ætlunin að fjalla aðeins um jóga og fötluð börn en við vinnslu rannsóknarinnar varð úr að 

fjallað yrði um jógaiðkun fatlaðs fólks á öllum aldri. Ég útbjó spurningaramma (sjá viðauka A) 

sem ég hafði til hliðsjónar í viðtölunum.  

Ástæðan fyrir því að gerð var eigindleg rannsókn er að lítið efni er til um reynslu 

jógakennara af aðlöguðu jóga hér á landi. Jógakennarar sem hafa áhuga á að prófa sig áfram 

í kennslu fatlaðra hafa hingað til haft þann kost að kaupa erlendar bækur, fara erlendis á 

námskeið eða hérlendis þá sjaldan sem þau eru haldin. Þótti rannsakanda þörf á að fá fram 

rödd einstaklinga með reynslu af málefninu hérlendis. Hlutverk rannsakandans er svo að 

koma því á framfæri sem viðmælandi, eða viðmælendur, höfðu að segja á faglegan og 

fræðilegan hátt, án þess að hans eigin skoðanir liti framsetninguna (Taylor, Bogdan og 

DeVault, 2016). Ég leitaðist við að vera hlutlaus í öllu ferlinu og tel að það hafi tekist. Vonin 

er að niðurstöður þessarar rannsóknar geti reynst hvatning og virkað sem öryggi fyrir aðra 

sem vilja kynna sér, og jafnvel prófa sig áfram, við að kenna fötluðum jóga. 
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3.2 Þátttakendur 

Sökum þess að rannsóknin fjallar um sjónarhorn og reynslu jógakennara af að kenna 

fötluðum jóga leitaði ég að aðilum með reynslu af að aðlaga jóga að fötluðum einstaklingum. 

Til að byrja með hafði ég afspurn af einum aðila, hafði samband við hann og bauð honum 

þátttöku, sem hann þáði. Eftir það setti ég inn þráð á Facebook-hópinn Jóga á Íslandi og lýsti 

þar lauslega að ég væri að vinna bakkalárverkefni, fyrir útskrift af þroskaþjálfabraut, og hvað 

fælist í verkefninu. Ég auglýsti eftir aðilum sem höfðu reynslu af því að kenna fötluðum jóga 

og væru til í að taka þátt í verkefninu með því að veita mér viðtal. Þar fékk ég fjóra aðila í 

viðbót til að mæta í viðtal til mín. Þræðinum var svo eytt svo ekki væri hægt að rekja hverjir 

viðmælendur mínir eru. Að lokum endaði viðmælendahópurinn því í fimm manns. 

Þátttakendur voru frá þrítugsaldrinum og upp í sextugsaldurinn. Einn karlmaður var 

meðal viðmælenda og fimm kvenmenn. Fjórir viðmælendanna eru með 

þroskaþjálfamenntun og einn viðmælandi er leikskólakennari. Auk þess eru allir fimm 

viðmælendurnir jógakennarar að mennt.  

Það kallast sjálfboðaliðaúrtak þegar auglýst er eftir þátttakendum í eigindlega rannsókn. 

Meðal kosta þess að nota þá aðferð er að þátttakendur eru hluti af rannsókninni að eigin 

frumkvæði og vilja. Einnig aukast líkurnar á því að fá fram breiðan reynsluheim (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Það að fá fram niðurstöður frá hópi með breiðan reynsluheim um 

málefnið er styrkur fyrir rannsóknina og taldi ég því að þessi aðferð við val á viðmælendum 

myndi gagnast rannsókninni vel.   

3.3 Gagnaöflun 

Viðtölin voru tekin á tímabilinu 10. janúar til 20. febrúar 2020. Fjögur þeirra voru tekin í 

janúar 2020 og eitt þeirra í febrúar 2020. Viðtölin voru á bilinu 25-50 mínútur, í heildina 3 

klukkustundir og 42 mínútur. Viðtölin voru tekin upp, með skriflegu upplýstu samþykki 

(Viðauki B) frá viðmælanda. Séu tekin djúpviðtöl getur verið gagnlegt að vera með 

undirbúinn spurningaramma áður en viðtölin eru tekin (Hennink, Hutter og Bailey, 2020). Ég 

setti niður á blað spurningaramma sem samanstóð að stórum hluta til af opnum spurningum 

um reynslu viðmælandans af að kenna fötluðu fólki jóga. Ég leyfði samtalinu svo að fljóta í 

þær áttir sem viðmælandinn tók það hverju sinni. Viðmælendum var boðið að velja á milli 

þess að viðtalið færi fram á kaffihúsi eða á heimili mínu. Þrjú þeirra fóru fram á kaffihúsi og 

tvö þeirra á heimili mínu.  

Markmið mitt við framkvæmd viðtalanna var að ganga úr skugga um að ég væri að skilja 

viðmælandann rétt. Ég notaði því gjarnan endurtekningu til að fullvissa mig um að ég væri 

með sama skilning og viðmælandi minn. Með því tel ég mig hafa komið máli þeirra rétt á 

framfæri. 
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3.4 Gagnagreining 

Eftir að viðtölin voru rituð upp voru þau borin saman með það í huga að greina hvort fram 

kæmu meginþemu. Ég hlustaði á upptökurnar frá viðtölunum og ritaði þær svo upp í janúar 

og febrúar 2020. Hvert viðtal var ritað innan viku frá því að það var tekið. Í febrúar og mars 

2020 las ég endurtekið yfir niðurstöðurnar og hóf að greina þær í þemu. Það kom í ljós að 

margt sem fram kom í viðtölunum samræmdist við það sem aðrir viðmælendur mínir höfðu 

að segja.  

Ég hélt rannsóknardagbók til að halda utan um hugsanir mínar, athuganir og mögulegar 

heimildir. Reyndist það mér vel í ferlinu þar sem að þær nýtast sem óformlegur vettvangur 

fyrir rannsakanda til að velta fyrir sér viðfangsefninu frá hinum ýmsu hliðum. Það getur svo 

verið gagnlegt að lesa dagbókarfærslur seinna í ferlinu. Þá koma gjarnan upp ný 

hugrenningartengsl og þar með ný breidd í niðurstöðurnar (Somekh og Lewin, 2004). Ég 

notaði rannsóknardagbókina mína til að skrifa niður athugasemdir sem upp komu í kjölfar 

viðtals. Mér þótti gagnlegt að skrifa niður hvað ég var að hugsa beint eftir viðtalið svo að 

þessar hugsanir gleymdust ekki. Segja má að greining mín á gögnunum hafi byrjað með 

þessum athugasemdum mínum. 

3.5 Siðferðileg álitamál 

Rannsakandi ber ábyrgð á velferð þátttakenda rannsóknarinnar. Liður í því er að ganga úr 

skugga um að ekki sé hægt að rekja hverjir þátttakendur rannsóknarinnar eru og að ýtrasta 

trúnaðar sé gætt. Sérstaklega þegar rannsókn fer fram í jafn litlu landi og Ísland er (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Til þess að gæta trúnaðar viðmælenda minna notaði ég dulnefni fyrir 

þátttakendurnar strax frá gagnaöflun og sleppti öllum persónugreinanlegum upplýsingum 

við skrif niðurstaðanna. Að auki eyddi ég auglýsingunni sem sett var á Facebook, eins og áður 

hefur verið tekið fram, til að ekki væri hægt að fletta því upp hverjir buðu sig fram til 

þátttöku. Einnig eyddi ég upptökunni að viðtalinu að ritun þess loknu. 

Notkun dulnefna og eyðing gagnanna kom fram í sérstöku samþykkiseyðublaði sem ég 

útbjó og lét viðmælendur mína lesa, og skrifa undir, áður en viðtalið sjálft hófst. Einnig fengu 

viðmælendur undirskrift mína um að ég myndi standa við samninginn í einu og öllu.  

Eyðublaðið útskýrði hvað fælist í þátttöku rannsóknarinnar og hver réttur viðmælandans 

væri. Meðal þessara réttinda er að þátttakendum skal vera gert ljóst að þeir geti hætt við 

þátttöku hvenær sem er í rannsóknarferlinu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Þetta ferli kallast 

að fá upplýst samþykki viðmælanda (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Með þessu stóð ég vörð 

um réttindi þátttakenda rannsóknarinnar og velferð. 
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3.6 Aðkoma rannsakanda  

Algengt er að umfjöllunarefni rannsóknar liggi innan áhugasviðs rannsakanda (Chenail, 2011) 

eins og það gerir í þessu tilfelli. Ég hef mikla trú á að jóga og hugleiðsla geti gagnast fötluðum 

einstaklingum rétt eins og öðrum. Chenail (2011) segir að það sé afar mikilvægt að 

rannsakandi geti sett eigin tilfinningar og skoðanir til hliðar á meðan hann greinir 

niðurstöður rannsóknarinnar. Ég leitaðist við að láta mínar eigin skoðanir ekki koma í veg 

fyrir hlutlaust mat mitt á niðurstöðum rannsóknarinnar. Liður í því var að ég notaði opnar 

spurningar í viðtölunum og forðaðist að nota leiðandi spurningar. Einnig minntist ég ekki á 

mínar eigin skoðanir við viðmælendurna fyrir viðtalið né í sjálfu viðtalinu. Chenail (2011) 

segir að ef rannsakandi nálgast greiningu gagna á hlutlausan hátt, frekar en að hafa ákveðið 

fyrirfram hvaða niðurstöður hann vill fá, þá sé hægt að taka mark á rannsókninni. Ég tel, 

samkvæmt bestu vitund, að ég hafi náð að skila sanngjarnri greiningu á því sem kom út úr 

viðtölunum. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar skiptast 

í fimm þemu og undirþemu. Þemun eru: 1) Jógakennarinn sjálfur; 2) Einstaklingsmiðuð 

nálgun er grundvöllur að jógakennslu fatlaðs fólks; 3) Mikilvægi góðrar öndunartækni og 

slökunar; 4) Umgjörð jógatímans; og 5) Ágóði jóga fyrir fatlað fólk og mikilvægi 

tómstundaiðkunar. 

4.1 Jógakennarinn sjálfur 

Þetta þema skiptir í tvennt. Fyrri hluti þess fjallar um mikilvægi hugarfars jógakennarans og 

hið seinna fjallar um hvað leiddi viðmælendurna út í að kenna fötluðu fólki jóga.  

4.1.1 Hugarfar kennarans skiptir öllu máli 

Allir viðmælendur höfðu sjálfir reynslu af jógaiðkun og höfðu fundið ágóða hennar á eigin 

skinni. Flestir lýstu eigin jógaferðalagi og töluðu um hversu mikilvægt væri að mæta sjálfum 

sér á þeim stað sem maður væri á hverju sinni. Sú reynsla þeirra nýttist þeim vel þegar þeir 

hófu að kenna jóga og það ekki síst við þegar kom að kennslu fatlaðs fólks. Ljóst var að allir 

viðmælendurnir upplifa jógaiðkunina á mismunandi hátt og er það samkvæmt þeim eitthvað 

sem jógakennari þarf ávallt að hafa í huga. Þessu höfðu jógakennararnir áttað sig á og 

nefndu það sérstaklega, hver með sínum hætti.  

Þrír viðmælendur lögðu mikla áherslu á að kennarinn sjálfur þyrfti að vera í góðu andlegu 

ástandi í tímunum. Iðkendur væru fljótir að finna á sér ef illa lægi á kennaranum. Það smitaði 

af sér og iðkandinn fengi ekki jafn mikið út úr tímanum. Elfa nefndi að hún hefði ekki alltaf 

náð sér niður fyrir tímana, þar sem hún þurfti að koma sér á milli kennslustunda á skömmum 

tíma. Hún hafi þá þurft að sækja dýnurnar og aukahlutina í flýti þar sem nemendurnir mættu 

skömmu eftir henni.  Elfa sagði: 

Þau finna svo sjálf hvernig þú ert stemmdur. Í jóga ertu að gefa rosalega mikið af 

þér. Þau finna svo fljótt hvernig þín orka er. Ef þú ert róleg og svona vel innstillt 

sjálf þá kemur það fram í tímanum. Þau ná miklu meira út úr tímanum þannig. 

Kennarinn skiptir mestu máli. 

Sara nefndi það sama. „Það er mikilvægast að ég [sem jógakennari] sé í lagi. Fólk skynjar ef 

maður er stressaður... Stundum hef ég bara mætt aðeins fyrr, komið mér aðeins í 

stemmninguna, að ég sé bara hér og nú”. 

Dagný talaði líka um að aðalatriðið væri að kennarinn væri á staðnum. Hún sagði einnig 

að kennarinn þyrfti að vera vinur iðkendanna og vera ekki með það viðhorf að það sé hann 

sem ráði heldur þurfi þetta allt að vera samspil. 
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Þessi reynsla viðmælendanna speglast á við það sem kom fram í fræðilega kaflanum um 

þörf þess að kennarinn sjálfur væri í góðu standi og að hann væri í raun mikilvægasti hluti 

tímans (Goldberg, 2013). Það gerir mikið fyrir gæði tímans ef kennarinn er vel tengdur 

sjálfum sér þar sem hann hefur þá meiri stjórn á því hvernig orku og viðbrögð hann gefur frá 

sér (Murray, 2014). 

4.1.2 Ástæða jógakennarans fyrir að kenna aðlagað jóga  

Bakgrunnur viðmælenda er ólíkur en allir eiga það sameiginlegt að hafa fallið fyrir jóga. Tveir 

viðmælendur nefndu að þeir hefðu alltaf haft mikinn áhuga á allskonar íþróttum en hefðu 

leiðst út í jógaiðkun. Starf þeirra sem þroskaþjálfar hefði að lokum gert það að verkum að 

þeir fóru að blanda þroskaþjálfamenntun eða leikskólakennarmenntun og jógakennslu 

fatlaðra saman. Aðrir viðmælendur hófu jógaiðkun vegna forvitni sinnar á þeim heilsuágóða 

sem jóga hefur haft orð á sér að búa yfir.  

Einn viðmælandinn, Dagný, leiddist út á þessa braut til að reyna að auka vellíðan sonar 

síns: „Elsti strákurinn er með einhverfu svo ég bjó til eitthvað sem passaði honum. . . . Það 

hefur semsagt verið mín ástríða að hjálpa börnum sem eru ekki í sama boxi og aðrir”. Einnig 

nefndi Dagný að eigin reynsla af veikindum hefði ýtt undir vilja hennar til að aðstoða aðra í 

átt að vellíðan: „Ég er að reyna að fá að gefa fólki það sem ég kannski fékk ekki”. Átti hún þar 

við viðeigandi aðstoð við þeim hindrunum sem hún bjó við sökum veikindanna. 

Vegferð Elfu hófst einnig á eigin jógaiðkun sem leiddi til þess að hún kynnti jóga fyrir 

fötluðum þjónustuþegum sínum. Hún sagði: „Ég fann sjálf hvað jóga var að gera mér gott 

andlega og líkamlega og fór að hugsa hversu gott jóga gæti verið fyrir hópinn minn“.  

Það getur verið erfitt að sannfæra fólk um ágæti ýmissa hluta án þess að það upplifi sjálft 

hvað liggur á bak við þá. Sagan hennar Dagnýjar sýnir að það getur verið persónuleg reynsla 

sem fær kennara til að byrja að rannsaka, upp á eigin spýtur, hvernig þeir geti kynnt 

nemendum sínum og þjónustuþegum, fyrir þessum heimi. Fleiri viðmælendur en Dagný og 

Elfa nefndu persónulegar ástæður þess að þeir hófu sjálfir að stunda jóga og að það hefði svo 

leitt af sér viljann til að kynna þjónustuþega sína fyrir jóga. Út frá eigin jógiðkun þróaðist því 

saga þeirra frá því að vera sjálfir jógaiðkendur, í að verða jógakennarar og að lokum í að 

kenna aðlagað jóga. 

4.2 Einstaklingsmiðuð nálgun er grundvöllur að jógakennslu fatlaðs fólks 

Í þessu þema komu fram nokkur atriði sem allir viðmælendur nefndu og var eitt þeirra þar 

mest áberandi. Var það mikilvægi þess að velta þörfum hvers og eins iðkanda fyrir sér. 

Viðmælendur töldu að einstaklingsmiðuð hugsun mætti aldrei gleymast, jafnvel þó að um 

hóptíma væri að ræða. Það geti þó verið hægara sagt en gert en mikilvægt engu að síður. 

Sara nefndi að einstaklingsmiðuð hugsun eigi afar vel við hugmyndafræðina sem störf 



 

30 

þroskaþjálfa grundvallast á. Það er að segja að þroskaþjálfar skuli í störfum sínum hafa 

einstaklingsmiðaða hugsun sem leiðarljós (Þroskaþjálfafélag Íslands, 2007).  

Elfa, sem hefur sérhæft sig í jógakennslu fatlaðra barna, er viss um að jóga geti hentað 

öllum. Hún bendir þó á mikilvægi einstaklingsmiðaðrar hugsunar til að sú sé raunin:  

Maður þarf bara svolítið að horfa á hvaða æfingar þarf að taka. Hvernig er 

slökunin? Hvernig er öndunin? Spennan í líkamanum? Hvernig æfingar þarftu að 

gera? Æfingar sem róa taugakerfið eða viltu æfingar sem vekja þig upp? Maður 

þarf svona svolítið að velta þessu öllu fyrir sér. Hvernig er hægt að aðlaga jóga að 

hverjum og einum. 

Í framhaldi af umræðunni um einstaklingsmiðaðar aðferðir komu gjarnan lýsingar á 

mismunandi aðferðum til að leiða tímana. Sigurbjörg lýsti reynslu sinni af því að fá blindan 

einstakling til sín í fyrsta sinn: 

Ég kenndi einni sem var blind, það var algjörlega nýtt fyrir mér, en hún kenndi 

mér í raun. Ég hélt bara um hendurnar hennar og hreyfði þær í allar stöðurnar. 

Hún var frekar liðug í skrokknum öll svo ég notaði mjög mikið hendurnar til þess 

að hún upplifði og fengi tilfinningu um í hvernig stöðu hún ætti að vera. Hvort 

hún ætti að spenna kviðinn til dæmis ef hún væri í fjallinu eða í trénu eða 

eitthvað svoleiðis. 

 Sigurbjörg tók einnig dæmi um einstakling í hjólastól sem hún hafði kennt:  

Sama gerði ég við einstakling sem kom og var í hjólastól . . . Af því að ég var ekki 

með neinn lyftara þá losuðum við allt það sem var bundið, fætur til dæmis, og ég 

hreyfði bara allan líkamann. Svo var bara slökun en það þarf að gera öðruvísi 

þegar maður er í hjólastól. Ég bara hélt í hendurnar og hún upplifði hlýjuna frá 

mér. 

Dagný nefndi þá staðreynd að margir eru með óhefðbundinn tjáningarmáta og benti á hvað 

það skipti miklu máli að lesa í þeirra leið til að tjá sig. Dagný tók einmitt dæmi um einn 

einstakling sem ekki gat tjáð sig með táknum né orðum. Hún sagði: „Hann var farinn að þú 

veist, svona tjá sig með augunum og hló og hló ...“ 

Dagný gat þarna lesið í látbragð iðkandans að hann væri ánægður með að vera mættur í 

jógatíma og var því ákveðið að halda áfram á sömu braut. Jyoti Jo Manuel (2017) talar um í 

bók sinni hversu mikilvægt það sé að læra inn á tjáningarmáta iðkenda sinna til að geta 

komið sem best til móts við þá.  
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Til þess að allir geti notið jógatímanna þarf að finna út hvað hentar hverjum og einum, 

bæði varðandi getu en líka áhuga. Finna þarf leiðir til að leiðbeina einstaklingum í stöðurnar 

og er þar um ýmsar leiðir að velja. 

4.2.1 Dagsform iðkenda er misjafnt milli daga 

Viðmælendum var einnig tíðrætt um að afar mismunandi væri hvort að einstaklingar þyldu 

að vera snertir. Sara talaði um hversu mismunandi dagsformið gæti verið meðal iðkenda og 

hvernig þol þeirra fyrir snertingu gæti aukist með tímanum. Hún sagði: 

Líkamsvitund er annað sem við erum að vinna með sem er bara þetta að snerta 

fætur og hendur og líka að aðeins að hreyfa við liðunum, ef þau leyfa það. Þau 

eiga misjafna daga og horfa þarf því á hvernig þau bregðast við. Ef maður sér að 

það sé sársauki þarna þarf maður að bakka. Þannig hef ég verið að vinna þetta. 

Ef snerting er erfið fyrir iðkandann þarf að finna aðrar leiðir, eins og myndir eða sýnikennslu. 

Elfa benti á að sumum þætti í lagi að snerta sjálfa sig en vildu ekki að aðrir gerðu það. Það 

mætti nýta það til skynörvunar og fara í allskonar hlutverkaleiki eftir þeirra áhugamálum. 

Hún tók dæmi um einn einstakling sem hafði mikið dálæti á hnetusmjöri og þá bað hún hann 

um að ímynda sér að hann væri að smyrja hnetusmjöri á fótleggina og handleggina sína. Þá 

var allt í einu kominn tilgangur með snertingunni og skemmtun í leiðinni. 

4.2.2 Það er mikilvægt að mynda tengingu við iðkandann og vera sveigjanlegur 

Það er mikilvægur liður fyrir alla jógakennara að mynda traust og tengingu við iðkendur sína, 

bæði fatlaða og ófatlaða. Sara nefndi að oftast væri það þannig að iðkandinn mætti ekki af 

eigin frumkvæði í jóga og hefði jafnvel ekki mikinn áhuga á því að taka þátt. Hún talaði um að 

þá mætti ekki gefast upp strax. Hægt væri að prófa að finna leiðir til að búa til einhverja 

tengingu við einstaklinginn, í þeim tilgangi að reyna að byggja upp áhuga, þó það væri ekki 

nema með boltaleik eða spjalli um eitthvað allt annað en jóga. Hennar reynsla sýndi að innan 

skamms, ef tenging næðist milli kennara og einstaklingsins, fyndist honum gaman að mæta í 

jógatíma og gerði það sjálfviljugur.  

Sævar, og fleiri viðmælendur, komu inn á hversu mikið húmor gæti gert fyrir 

jógakennsluna. Honum hafði reynst vel að búa til létta og skemmtilega stemningu til að ná 

tengingu við iðkendurna og nota nöfnin á stöðunum til að vekja athygli þeirra. 

Dýrastöðurnar, tréð og fjallið höfðu verið vinsælar hjá honum þar sem að iðkendurnir 

skemmtu sér vel við að herma eftir þessum fyrirbærum sem þeir þekktu. 

Elfa og Dagný töluðu um hversu vel almenn lífsleikni og jógatímar ættu saman. Þær nýttu 

sér það til dæmis með því að fá iðkendurna til að velta fyrir sér styrkleikum sínum og fyrir 
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hvað þeir væru þakklátir fyrir. Dagný nefndi hversu góðar samskiptaæfingar gætu komið út 

úr því að hafa paraæfingar en aðeins ef að það hentaði tilteknum einstaklingum. Hún benti á 

að margir fatlaðir einstaklingar eigi erfitt með að horfast í augu við aðra og væri tilvalið að 

fara í stuttar æfingar tengdu því eða öðrum samskiptum.    

Kennarinn þarf líka að geta verið sveigjanlegur til að koma til móts við iðkendur sína 

hverju sinni. Þannig viðhelst traust segir Sara. Sara talaði um að þó að það væri mikilvægt að 

koma inn í tímann með eitthvað plan væri jafn mikilvægt að geta sveigt út af planinu og verið 

fljótur að hugsa og breyta ef eitthvað væri ekki að ganga upp þann daginn. Það að eitthvað 

gangi ekki upp þýðir ekki að kennaranum, né nemendunum, sé að mistakast. Sara sagði: 

Mælikvarðinn á árangur er bara hér og nú, kannski er hann allt öðruvísi í næstu 

viku og þau eiga bara slæman dag og nenna þessu ekki eða eru bara að eiga 

æðislegan dag og alveg til í þetta. Það er þetta sem jóga snýst um. Að vera bara 

hér og nú.  

Murray (2014) talaði einmitt um hversu mikilvægt það sé að taka mið af dagsformi 

einstaklingsins við skipulag jógatímans og að það gæti falið í sér breytingar á skipulagi hans.  

4.3 Mikilvægi góðrar öndunartækni og slökunar 

Þetta þema er í tveimur hlutum. Það fjallar annars vegar um mikilvægi öndunartækni og 

líkamsvitundar og hins vegar um gagnsemi slökunar.  

4.3.1 Líkamsvitunda og öndunartækni 

Eins og áður kom fram getur dagsform iðkenda verið mjög misjafnt eftir dögum (Murray, 

2014) og á það einnig við um líkamsvitund þeirra. Sara sagðist leggja mikla áherslu á 

líkamsvitund og öndun. Sara nefndi einnig mikilvægi þess að einstaklingar nái að bæta öndun 

sína sé hún ekki í góðu standi. Hún sagði: 

Mjög fatlaðir einstaklingar anda oft svo grunnt og eru náttúrulega þá alltaf svo 

þreytt og það er mjög þreytandi að vera í fötluðum líkama þannig að maður er 

svona aðeins að hjálpa þeim að dýpka öndunina og um leið og það gerist þá róast 

allt. Helst þyrfti maður að gera þetta á hverjum degi, það væri frábært. Þó það 

væri ekki nema korter á hverjum degi. Þá andar maður með þeim.  

Sara lagði áherslu á hversu mikill ávinningur væri í því að kenna foreldrum, eða fólkinu sem 

umgengst einstaklinginn mest, jógaæfingarnar og öndunaræfingarnar. Þá væri hægt að 

mynda daglega iðkun fyrir hinn fatlaða einstakling. 

Dagný talaði líka um mikilvægi góðrar öndunar:  
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Bara það að anda og læra að anda rétt er svo mikilvægt. Margir, ekki bara 

fatlaðir, flest fólk, andar vitlaust og verður stressað og kvíðið og spennt. Ef maður 

nær að bæta öndunina bara í smá tíma á dag þá gerir það mikið til að ná betri 

slökun.   

Allir viðmælendur nota blandaðar aðferðir í tímum sínum og leggja áherslu á öndun og 

hugleiðslu í einhverju formi. Söngur, möntrur og hljóðfæri fá líka að njóta sín í einhverjum 

tilfellum. Dagný sagðist nota möntrur og syngja mikið. Hún sagði:  

Ég nota möntrur rosalega mikið og þegar þau [iðkendurnir] hafa náð tengingu við 

það er þetta er bara æði! Þegar maður sér að fullorðna fólkið sem er með fatlanir 

er að nota þetta heima hjá sér, setja möntrutónlist. . . . Þau ná alveg þessari ró 

við að hlusta á þær einhvern veginn.  

Sævar nefndi dæmi um einn einstakling sem hafði sagt að honum þætti gott að gera 

öndunaræfingar því hann yrði svo rólegur eftir það. Það er því greinilegt að öndunaræfingar 

geti róað taugakerfi einstaklinga rétt eins og segir í kafla 2.2 um ágóða jógaiðkunar (Ravinder 

o.fl., 2006). 

4.3.2 Slökun 

Allir viðmælendurnir nefndu vinsældir slökunarhluta jógatímans og sögðu mikla gleði 

myndast þegar að honum kæmi. Það væri líka vinsælt að fá teppi og kodda. Sævar hafði 

prófað sig áfram með að nota bjöllur og hljómskálar í slökuninni í stað þess að hafa leidda 

slökun með orðum. Hans hóp hentaði betur að nota bjöllur heldur en leidda hugleiðslu. 

Sævar var því alltaf með þær til taks. Sigurbjörg talaði um hversu mismunandi aðferðir 

hentuðu hverjum og einum þegar kæmi að slökuninni, eins og í öllum hinum æfingunum. 

Hún komst til dæmis að því að það reyndist best að tala rólega alla slökunina þegar hún væri 

með ákveðinn einstakling og leiða hann þannig í gegnum slökunina. Ef hún talaði ekki fór 

einstaklingurinn að spyrja spurninga og gleyma því að hann væri í slökun. Sigurbjörg sagði 

líka: „Það er allt öðruvísi þegar einhver er með þér og leiðir þig inn í slökunina eftir því sem 

hentar þér”. 

Elfa tók það fram að sumum þætti óþægilegt að liggja á bakinu, eins og hin hefðbundna 

slökunarstaða er, og upplifðu varnarleysi og óöryggi við það Goldberg (2019) tók einmitt í 

sama streng í bók sinni Yoga Therapy for Children with Autism and Special Needs. Ef svo væri 

mætti finna aðra stöðu sem hentaði einstaklingnum betur. Það minnkaði ekki gæði 

slökunarinnar (Allison, e.d.). Einnig sagðist hún alltaf passa að hafa slökunina hæfilega langa, 

sérstaklega ef hún er með leidda slökun 
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4.4  Umgjörð jógatímans 

Þetta þema skiptist í tvö undirþemu. Það fyrra fjallar um aðlögun umhverfisins og það seinna 

um æskilega hópastærð og -skiptingu. 

4.4.1 Aðlögun umhverfisins við jógakennslu fatlaðs fólks 

Viðmælendur voru spurðir um hvort að hugsa þyrfti út í einhver ákveðin atriði í umhverfinu 

þegar kæmi að jógakennslu fatlaðs fólks. Allir svöruðu að það skipti máli að ekki væri mikið af 

aukahlutum í salnum sem gætu dregið að sér óþarfa athygli. Salurinn þyrfti að vera einfaldur 

og aðeins það sem notað yrði í tímanum skyldi vera í sjónmáli.  Sigurbjörg nefndi að hún 

gerði þetta ekki aðeins fyrir iðkendurna, heldur sjálfa sig líka. Einnig voru allir sammála um 

að tónlistin mætti ekki vera of hátt stillt og að hún þyrfti að vera í takt við þá stemmningu 

sem lagt væri upp með að skapa í tímanum. Of há tónlist eða of skært ljós gæti truflað þá 

einstaklinga sem væru með skyntruflanir og því þyrftu ljósin líka að vera temmilega dempuð. 

Sara dró þetta vel saman í eina setningu: „Ég vildi að þetta væri staður þar sem að þau 

myndu upplifa að þau gætu bara slakað á ”.  

Allskonar aukahluti er gott að hafa til taks þegar aðlaga á jóga. Tveir viðmælendur 

notuðu reglulega stóla í jógaæfingunum og voru þeir því mikilvægur hluti umhverfisins. Allir 

viðmælendur töluðu um að þeir notuðu aukahluti, svo sem teppi, kodda, kubba og svo 

framvegis eftir þörfum. Voru þeir þá geymdir utan augnsýnar nema við notkun.  

Sigurbjörg og Sara voru báðar með aðstöðu til kennslu í húsnæði sem hentaði ekki öllum 

sem komu vegna lélegs aðgengis. Þær gátu því ekki sinnt öllum eins vel og þær vildu og 

þurftu í sumum tilfellum að vísa einstaklingum frá vegna lyftuleysis í húsinu. Hvorugar völdu 

húsnæðið sjálfar heldur gengu inn í störf þar sem verið var að prófa sig áfram með kennslu 

aðlagaðs jóga. Einnig vantaði lyftara á staðinn. Þær hefðu viljað getað tekið einstaklinga í 

hjólastólum og fært þá á jógadýnu eða bekk. Það hefði gefið einstaklingunum meira rými til 

hreyfinga og tækifæri til að fá aðstoð við þær. Það er því mikilvægt að jógakennarinn hafi 

afnot að húsnæði og hjálpartækjum sem hentar iðkendahóp hans. 

4.4.2 Huga þarf vel að hópastærð en einnig hverjir koma saman í hóp 

Meirihluti viðmælenda taldi að hámarksfjöldi í tíma væri alla jafna fjórir til fimm manns. 

Dagný vildi helst ekki hafa oddatölu því paraæfingar væru í miklu uppáhaldi. Allir sögðu að 

hópastærðin færi mest eftir því hvernig einstaklingar væru í hópnum. Það skipti miklu máli 

að velja einstaklinga sem ættu vel saman í hóp. Það væri ekki síður mikilvægt af þeirri 

ástæðu að fatlanir eru eins ólíkar og þær eru margar.  

Dagný tók gott dæmi því til stuðnings. Hún hafði fengið til sín blindan mann sem var ekki 

með aðrar fatlanir. Hann var ekki að finna sig í hóptímum sem samanstóð, auk hans, af 
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einstaklingum með þroskaskerðingar. Í því tilfelli fékk maðurinn að mæta í einkatíma í 

staðinn, en hann gat þá notið sín betur og fengið æfingar sem hentuðu honum. Einnig 

nefndu viðmælendur að ef einstaklingarnir væru ekki þeim mun sjálfstæðari væri 

ákjósanlegast að hafa aðstoðarfólk með í tímunum.  

Þrír viðmælendur lögðu mikla áherslu á að þeir myndu vilja vera með einkatíma í 

auknum mæli. Þá gæfist meira rými til að einstaklingsmiða æfingar og einstaklingurinn myndi 

þar með fá meira út úr tímanum. Aðeins tveir viðmælendanna, Dagný og Sigurbjörg, höfðu 

starfað við aðstæður þar sem það var mögulegt að kenna einkatíma. Þær sögðu að það hefði 

skilað sér í auknu gæði tímanna. Þær voru sjálfstætt starfandi og höfðu því meira vald yfir 

skipulagi tímanna en hinir viðmælendurnir þrír. Þeir sem voru ekki með sjálfstæðan rekstur 

höfðu ekki þetta sama frelsi þar sem jógakennslan var ekki eina skyldan þeirra í vinnu. Þeir 

höfðu líka minna um hópastærðir að segja og erfitt gat verið að para einstaklinga saman í 

hópa eftir því sem best ætti við. Ósk allra viðmælenda var því að með betri þekkingu á 

aðlöguðu jóga, mætti rökstyðja afhverju best væri að hafa fáa einstaklinga í hóp. Það mætti 

nýta til að fá inn hentugra skipulag á stöðum sem þegar bjóða upp á jógakennslu fyrir fatlað 

fólk.  

4.4.3 Rútína skiptir miklu máli fyrir iðkendurna 

Meirihluti viðmælenda nefndu að þeir væru alltaf með eins byrjun og eins endi, til að búa til 

kunnugleika og fasta punkta í jógatímunum. Sérstaklega ætti það við ef um einhverfa 

iðkendur væri að ræða. Hægt væri að hafa meiri fjölbreytni hjá sumum iðkendum en sjaldan 

ef um einhverfa einstaklinga væri að ræða. Það hafði gagnast einhverjum viðmælendanna 

vel að setja tímana fyrir einhverfu einstaklingana upp myndrænt og fara fyrirfram yfir hvað 

yrði gert í tímanum. 

Sigurbjörg sagði: „Ég teiknaði þær bara sjálf [myndir af stöðunum]. Hvað við ætluðum að 

gera fyrst og hvað svo. . . hvernig jógatíminn yrði allur.“ 

Sigurbjörg fann einnig að það hentaði sumum af hennar iðkendum að sýna þeim klukku 

og láta þá vita fyrirfram hversu langan tíma hvaða þáttur myndi taka. Þetta virkaði 

sérstaklega vel þegar kom að slökuninni. Þetta virtist draga úr óöryggi þeirra og spurningum, 

um hvað væri langt eftir, fækkaði. Teacch kerfið, sem er sérstakt myndrænt skipulag (Fjóla 

Þorvaldsdóttir, e.d.), var einnig nefnt sem verkfæri sem virkaði oft fyrir einhverfa 

einstaklinga.  

4.5 Ágóði jóga fyrir fatlað fólk og mikilvægi tómstundaiðkunar 

Í þessu þema er dregið saman hver ágóði jógaiðkunar fatlaðs fólks geti verið samkvæmt 

viðmælendum. Einnig er fjallað um hversu mikilvægt tómstundarstarf fatlaðra sé og 

vöntunina á úrvali tómstunda. 



 

36 

4.5.1 Jóga hefur góð áhrif á vellíðan fatlaðs fólks 

Allir viðmælendurnir voru sammála því að jógað væri að hafa góð áhrif á andlega og 

líkamlega vellíðan fatlaðra iðkenda sinna. Til að fá fram ágóða jógaiðkunarinnar fyrir þennan 

hóp væri þó nauðsynlegt að einstaklingsmiða allt, líkt og fjallað hefur verið um í fræðilega 

hlutanum (Manuel, 2017). Sé það ekki gert eru minni líkur á ágóða jógaiðkunar fyrir fatlað 

fólk (Goldberg, 2013).  

Elfa sagði: „Ekki spurning að þetta sé að gagnast þeim. Allir geta stundað jóga. . . maður 

þarf bara svolítið að horfa á hvaða æfingar þarf að taka“. Einnig tók hún fram að jóga hefði 

orðið vinsælasta valgreinin á vinnustað sínum.  

Reynsla Söru var að ef hinn fatlaði iðkandi gerði jóga minnst þrisvar sinnum í viku færi 

árangur á svefni, öndun og getu til að taka við snertingu að aukast. Einnig sagði hún að það 

væri: „Frelsi í því að það sé ekki samanburður í jóga “.  

Sævar lýsti því hvernig sérstök orka myndaðist gjarnan í hópunum „. . . munurinn á að 

kenna fötluðu fólki jóga og að kenna ófötluðum. Það er að maður nær oft svona einhverri 

stemmningu. Maður finnur einhverja svona sérstaka orku í salnum“.  

Sigurbjörg nefndi líka hvað mikil gleði einkenndi tímana og að það hefði verið í miku 

uppáhaldi að fara í „djókajóga“. Iðkendur hennar hefðu þó getað náð sér niður í slökun í lok 

tímans. Hún sagði:  

Mér fannst við alltaf ná ótrúlega vel að. . . slaka á og gefa eftir í lok hvers tíma. 

Það voru greinilega allir að njóta þess að vera bara með teppi og kodda og hafa 

það kósy. Vera latur, eins og einn sagði.  

Dagný sagði að hún væri með marga iðkendur sem hefðu verið hjá henni til fjölda ára: „Þessi 

fullorðnu sem ég er að kenna þau koma aftur og aftur og aftur og aftur“. Hún tók fram að 

henni þætti sérstaklega gaman að sjá framfarirnar hjá þeim. 

Dagný tók einnig dæmi um það hvernig einn einstaklingur, sem hvorki gat tjáð sig með 

táknum né orðum, sýndi ánægju með jógatímann. „Hann hló í heilan klukkutíma, það var 

svolítið erfitt að kenna því maður hló bara með. En þetta var svo ótrúlega einlæg gleði 

einhvernveginn. Það að ná að koma honum útúr þessum heimi sem hann er í var frábært“.  

Einnig sagði hún: „Þetta er sérstaklega gott fyrir börn með downs- heilkenni eða 

einhverfu. . . Þau geta nákvæmlega verið bara þau sjálf. Það er enginn pressa. Þetta er bara 

gleði. Þetta er bara gaman“. 

Hér hafa komið dæmi frá öllum viðmælendum um jákvæða þætti tengda jógaiðkun 

fatlaðra iðkenda þeirra. Það er því ljóst að hægt er að segja að jógaiðkun hafi ágóða í för með 

sér fyrir fatlaða einstaklinga jafnt sem ófatlaða.  
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4.5.2 Fatlað fólk ætti að fá aukin tækifæri til tómstundaiðkunar 

Viðmælendur sammældust um að mikið betra og fjölbreyttara úrval þyrfti að vera í boði 

þegar kæmi að tómstundum og hreyfingu fyrir fatlað fólk. Einn viðmælandinn kom með þá 

hugmynd að flottímar, þar sem notaður er sérstakur flotbúnaður, gæti verið frábær viðbót 

við jógaiðkun fatlaðs fólks. Sara kom inn á að margir fatlaðir einstaklingar pössuðu sjaldan 

inn í hefðbundna íþróttahópa. Hún sagði: 

Það þarf að bjóða fólkinu sem aldrei passar í þessa hópa, hvort sem það er 

fótbolti eða kraftganga eða hvað sem það er, upp á að það sé eitthvað smá 

annað til. Að þau geti farið og upplifað eitthvað annað heldur en bara þetta 

venjulega sem þau eru alltaf í eins og sjúkraþjálfun. 

Henni þótti því mikilvægt að bjóða fötluðu fólki upp á jóga. Einnig segir í samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (2007) að fatlað fólk eigi rétt á fjölbreyttu 

tómstundastarfi jafnt á við aðra.  

4.6 Samantekt 

Ljóst er að til eru ýmsar leiðir að því aðlaga jóga að þörfum fatlaðra einstaklinga. Hér á eftir 

fylgir umræðukafli þar sem fræðin verða borin saman við niðurstöður viðtalanna. 
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5 Umræður 

Markmið rannsóknar þessarar er: 

• Að rannsaka upplifun jógakennara af að aðlaga jógatíma að fötluðum einstaklingum, 

á öllum aldri, og hvaða áhrif þeim finnist jógað hafa haft á þá sem stunda það, séu 

þau einhver, líkamlega jafnt sem og andlega.  

• Að skoða, og gera grein fyrir, hvernig megi aðlaga jóga að fötluðum einstakling eða 

hóp fatlaðra einstaklinga.  

Niðurstöður þessara fimm viðtala leiddu margt nytsamlegt í ljós. Þegar niðurstöðurnar voru 

settar saman var ljóst að fyrra markmiðið hafi verið uppfyllt. 

Allir viðmælendurnir upplifðu að jógaiðkunin væri að hafa jákvæð áhrif á iðkendurna og 

að þeir kæmu jákvæðir út úr flestum tímum. Það var ekki vafi í huga neins um hvort að jóga 

væri hentug leið í átt að vellíðan fyrir þennan hóp. Sem er í samræmi við það reynslu 

Goldberg (2013), Murray (2014) og Manuel (2017) um ágóða jógaiðkunar fyrir fatlað fólk. 

Einnig þótti jógiðkun vera vannýtt sem leið til vellíðunar og tómstunda. Eins og áður kom 

fram var slökunin afar vinsæl og má því velta því fyrir sér hvort að iðkendurnir hafi fundið 

ágóða slökunarinnar fyrir líkama og sál, líkt og bent hefur verið á (Field, 2011; Goldberg, 

2013; Tran o.fl., 2007). 

Seinna markmiðið, að taka saman og skoða kennslufræðilega nálgun á aðlagað jóga fyrir 

fatlaða, tókst einnig vel upp. Viðmælendurnir voru samstíga í því hvernig best væri að aðlaga 

jógakennsluna að einstaklingum og hópum og tóku góð dæmi máli sínu til stuðnings. Mikið 

samspil er á milli fræðilegu umfjöllunarinnar og þess sem viðmælendurnir höfðu að segja.  

Sem dæmi nefna þeir mikilvægi þess að umhverfið sé án óþarfa áreita en sú umræða skipaði 

stóran sess í fræðilega kaflanum um umhverfisþætti.  Það að minnka áreitið í umhverfinu er 

talið skipta miklu máli til að búa til gott og slakandi andrúmsloft til að aðstoða við einbeitingu 

iðkandans. Það á sérstaklega vel við þegar um aðlagað jóga er að ræða þar sem líklegt er að 

hluti iðkendanna sé með einhverjar skyntruflanir (Murray, 2014).  

Allir viðmælendurnir telja einstaklingsmiðaða nálgun vera lykilinn að farsælu sambandi 

jóga og einstaklinga með fatlanir. Sé hún höfð í hávegi sé líklegt að jógaiðkun hafi jákvæð og 

gefandi áhrif fyrir fatlað fólk. Þetta speglast á við orð Murray (2014) sem hefur bent á að 

einstaklingsmiðuð hugsun sé grundvallaratriði í því að jógakennsla og iðkun fatlaðs fólks beri 

með sér ágóða. Viðmælendurnir töluðu um að hluti af þessari einstaklingsmiðuðu nálgun 

væri að aðlaga kennsluaðferðir að hverjum og einum einstaklingi rétt eins og Jyoti Jo Manuel 

(2017) hefur sagt. Hún leggur mikla áherslu á að til séu margar mismunandi aðferðir til að 
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leiðbeina iðkendum í stöður og að það sé mikilvægt að finna hvað hentar hverjum til að 

ágóði iðkandans fáist (Jyoti Jo Manuel, munnleg heimild, 11. ágúst 2017).  

Þessi áhersla á einstaklingsmiðaða hugsun og sú trú að hægt sé að aðlaga jóga að öllum 

er dæmi um hugsunarhátt sem heyrir undir félagfræðilegan skilning á fötlun. 

Félagsfræðilegur skilningur á fötlun felst í því að umhverfið ráði því að stórum hluta til hvort 

að einstaklingur með skerðingar upplifi sig fatlaðan eða ekki (Rannveig Trausadóttir, 2005). 

Sé jógakennsla fyrir fatlað fólk vel framkvæmd er hún því liður í að bjóða upp á aukið úrval 

tómstunda sem fylgir þeirri hugmyndafræði, félagsfræðilegum skilningi, sem fatlað fólk vill 

að taki yfir (Rannveig Traustadóttir, 2005). Það er að segja tómstundaiðkunin er aðlöguð að 

einstaklingnum en einstaklingurinn þarf ekki að aðlaga sig að fyrirfram ákveðnu föstu formi. 

Meðal niðurstaðna var að jógakennarinn sjálfur skipti miklu máli þegar kemur að gæði 

jógatímans. Bæði þarf hann að hafa réttu kunnáttuna, og viðhorf, og sjálfur vera í góðu 

jafnvægi. Murray (2014) og Goldberg (2013) fjalla báðar um mikilvægi þess að kennarinn sé 

með fræðilegan bakgrunn sem nýtist þeim í starfi en einnig um hversu mikið nærvera hans 

hefur áhrif á iðkendur hans. 

Það hversu mikið samræmi var á milli fyrri heimilda og reynslu viðmælenda sýnir að 

viðmælendurnir séu allir með góða reynslu og klárir í sínu fagi. Ég tel því að auk fræðilega 

kaflans, sé fjársjóður falinn í niðurstöðum þessara viðtala, fyrir áhugasama sem vilja prófa sig 

áfram í kennslu á aðlöguðu jóga.  

Árið 2017 hélt Jyoti Jo Manuel, jógakennari, þriggja daga námskeið um aðlagað jóga hér 

á landi. Þar fyrir utan kannaðist enginn viðmælandinn, né ég sjálf, við að námskeið að þessu 

tagi hefðu verið haldin hér. Ég myndi gjarnan vilja sjá aðlagað jóga verða sýnilegra hér á 

Íslandi og að tækifæri áhugasamra um að sækja sér þekkingu á málefninu hér á landi yrðu 

fleiri. Tveir viðmælandanna höfðu sótt námskeið erlendis. Hinir þrír höfðu lesið sér sjálfir til 

um aðlagað jóga og höfðu lært af eigin reynslu. Allir nefndu að þeir vildu gjarnan sjá fleiri 

tækifæri hér heima til að sækja sér aukna vitneskju um aðlagað jóga. Eigin reynsla og 

erlendar bækur voru helsta haldreipi þessa fólks við kennsluna. Viðmælendurnir tóku 

sérstaklega fram hversu ánægðir þeir væru að sjá að verið væri að skrifa um málefnið þar 

sem að það gæti vakið enn meiri athygli á hversu vel jóga hentar fötluðu fólki. Það er því 

greinilegt að vöntun er á rannsóknum og efni um aðlagað jóga, ekki síst innlendum. 

Ýmsar takmarkanir eru á þessari rannsókn. Viðmælendur voru fáir og verið var að fjalla 

um fatlaða einstaklinga sem einn hóp. Eins og rætt hefur verið um eru fatlanir fólks afar 

ólíkar og leiða af sér mismunandi hindranir og tækifæri í lífinu (Rannveig Traustadótti, 2005). 

Því hefði verið hægt að fá nákvæmari niðurstöður ef tekin hefði verið fyrir ákveðin tegund 

fötlunar og jógaiðkunar. Einnig hefði verið áhugavert að fá sýn hins fatlaða iðkanda fram. Ég 

kalla eftir því að gerðar verði fleiri íslenskar rannsóknir um málefnið því gott væri að geta 
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sýnt fram á árangur þegar verið er að kynna lítt þekkt málefni. Það að hafa íslenskt efni um 

ágóða jógaiðkunar fyrir fatlað fólk, sem byggt er á okkar eigin kerfi og raunveruleika, gerir 

það líka mun nothæfara fyrir okkur hér á landi. 
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6 Lokaorð 

Í ritgerð þessari hefur verið safnað saman beinum upplýsingum, frá fólki með reynslu af 

jógakennslu fatlaðra, og fræðilegum heimildum um efnið. Hún ætti því að nýtast vel þeim 

sem hafa áhuga á að kynnast málefninu betur. Niðurstöður rannsóknarinnar eru að reynsla 

jógakennara sé að jógaiðkun fatlaðra geti leitt af sér mikinn ágóða sem smitast getur út í 

daglegt líf iðkandans. Til þess að svo megi verða er þó nauðsynlegt að kennarinn hafi kynnt 

sér bakgrunn iðkandans og í kjölfar þess hannað æfingaplan hans í kring um það. Seinna 

markmiðið var að varpa ljósi á það hvernig megi aðlaga jógakennslu að fötluðum 

einstaklingum. Fræðilegi hlutinn og niðurstöðukaflinn gefa góða innsýn í hvernig það skal 

gert á farsælan hátt.  

Fatlaðir einstaklingar eiga sama rétt til grundvallar mannréttinda og ófatlað fólk. Til þess 

að þeir búi við raunveruleg mannréttindi eiga þeir einnig rétt á sértækri þjónustu af ýmsu 

tagi. Í þjónustu við fatlað fólk skal einstaklingsmiðuð nálgun ávallt vera að leiðarljósi og á það 

einnig við um jógakennslu þeirra. Jógatímar geta verið hluti af því að breikka úrvalið þegar 

kemur að tómstundastarfi fatlaðra einstaklinga, en vöntun hefur verið á fjölbreyttu úrvali 

tómstundastarfs fyrir fatlaða hingað til. Sé jógakennslan vel ígrunduð eru hinir fötluðu 

iðkendur einnig komnir á stað þar sem þeir upplifa að komið sé til móts við þá og þeirra 

þarfir í stað þess að þeir sjálfir þurfi að aðlaga sig að umhverfinu. Eru þeir því þar að fá 

þjónustu sem samræmist hinu félagsfræðilega sjónarhorni á fötlun sem verið er að vinna við 

að innleiða í viðhorf og þjónustu við fatlað fólk.  

Það er von mín að sem flestir fái að verða þess aðnjótandi að finna hversu mikið jóga getur 

gert fyrir þá: Félagslega, andlega og líkamlega. 
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Viðauki A: Spurningarammi 

1. Getur þú sagt mér aðeins frá sjálfri/sjálfum þér? 

 

2. Getur þú sagt mér frá reynslu þinni af að kenna fötluðum jóga? 

 (Punktar til að spyrja að ef svörin koma ekki fram við umræðu í kring um spurningu 1) 

 - Hversu lengi hefur þú kennt fötluðum jóga og hugleiðslu? 

 - Hvernig varð það til að þú fórst að kenna einhverfum/fötluðum jóga? 

 - Hver er reynsla þín, og upplifun, af því að kenna einhverfum/fötluðum jóga? 

 

3. Hvaða áhrif telur þú að jóga og hugleiðsla hafi almennt haft á jógaiðkendurna? Áttu 

 til reynslusögur? 

 

4. Hvað þarf að hafa í huga þegar fötluðum er kennt jóga? Er eitthvað ólíkt? 

 - Hvað þarf að hafa í huga kennslufræðilega? T.d. umhverfi og framkoma? 

 

5. Núna þegar þú veist um hvað rannsóknin fjallar, er eitthvað sem þú vilt koma á 

 framfæri að lokum? 
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Viðauki B: Upplýst samþykki 

Bakkalárverkefni þetta er eigindleg rannsókn sem byggir á einstaklingsviðtölum og 

fræðilegum rannsóknum. Rannsakandi er Unnur Rún Eðvaldsdóttir. Viðgangsefnið er að 

draga saman reynslu viðmælenda á því að kenna fötluðum, og þá aðallega einhverfum, jóga. 

Viðtöl eru því tekin við einstaklinga sem hafa reynslu af kennslu jóga og/eða hugleiðslu fyrir 

einhverfa og/eða fatlaða.  

- Viðmælandi á rétt á að draga úr þátttöku sinni á hvaða tímapunkti sem er hvort sem 

það er í byrjun viðtals, eftir að það er hafið eða eftir að viðtal hefur verið tekið.  

- Viðmælandi getur einnig á hvaða tímapunkti sem er beðið um að tekin sé pása.  

- Viðtal viðmælanda við rannsakanda, Unni Rún Eðvaldsdóttur, er hljóðritað og verður 

sett í ritað mál.  

- Viðmælanda er gefið dulnefni í verkefninu.  

- Viðmælandi getur óskað eftir að fá lokaútkomu verkefnisins senda þegar það er 

fullunnið. 

- Þátttaka viðmælanda felst í einu um það bil klukkustundar viðtali við rannsakanda, Unni 

Rún Eðvaldsdóttur.  

- Ef þurfa þykir hefur rannsakandi samband vakni upp spurningar varðandi viðtalið við 

frekar úrvinnslu þess. Viðmælanda gefst kostur á að biðja um að ekki verði haft samband 

umfram fyrsta viðtalið.  

Það má hafa samband við mig umfram viðtalið:  

Það má ekki hafa samband við mig umfram viðtalið:  

 

Ég votta að ég hafi lesið heildartextann og að ég átti mig á hvað felist í þátttöku minni í 

þessu bakkalárverkefni.  

Nafn viðmælanda:___________________________________ 

Nafn rannsakanda:___________________________________ 

 

  


