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Ágrip 

Í þessari ritgerð sem er lokaritgerð við íþrótta-, tómstunda-, og þroskaþjálfadeild 

Háskóla Íslands er fjallað um íþróttir fatlaðra með áherslu á sund fólks með 

hreyfihömlun. 

 

Fyrst er rakin saga fötlunarfræða með áherslu á breska félagslega líkanið og norrænu 

tengslanálgunina. Síðan er fjallað almennt um íþróttir fatlaðra bæði í heiminum og á 

Íslandi. Sundinu er gerð sérstök skil og í framhaldi af því er kafli um niðurstöður 

könnunar höfundar á aðgengi fólks með hreyfihömlun að sundstöðum á 

höfuðborgarsvæðinu. Þá er einnig fjallað lítillega um félagsleg áhrif sundiðkunar á 

fólk með hreyfihömlun. Meðal annars er þar byggt á óformlegri könnun höfundar 

meðal iðkenda. 

 

Í lokaorðum er  áréttað að Íþróttasamband fatlaðra hefur vaxið mikið frá því það var 

stofnað og að staða mála í íþróttum fatlaðra hér á landi er býsna öflug í dag. 

Höfundur dregur þá ályktun að sundiðkun fólks með hreyfihömlun sé þjóðhagslega 

hagkvæm hvernig sem á það er litið. 
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1.  Inngangur 

Þessi lokaritgerð á íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild frá Menntavísindasviði 

Háskóla Íslands fjallar um íþróttir fatlaðra með áherslu á sund fólks með 

hreyfihömlun. Leiðbeinandi minn var Kristín Björnsdóttir.  

 

Ástæða þess að ég valdi þetta ritgerðarefni er einkum sú, að ég er sjálf einstaklingur 

með hreyfihömlun og æfði sund í tæp 20 ár. Ég æfði frá því að ég var 5 ára gömul og 

þar til ég var orðin 23 ára og tók þátt í sundkeppnum bæði hér heima og erlendis. 

Áður en ég byrjaði að æfa sund undir stjórn þjálfara höfðu foreldrar mínir farið með 

mig í sund flesta daga frá því ég var átta mánaða gömul. Það er samdóma álit allra 

sem til þekkja að sundið hefur gert mér mjög gott líkamlega og væri hreyfigeta mín 

ekki sú sem hún er í dag ef ég hefði ekki stundað sundið eins vel og ég gerði. 

 

Sund er almennt ein af elstu íþróttagreinum í heiminum og er með þeim hollustu sem 

um getur. Ein elsta heimild um sund í heiminum er frá 4. öld f. Kr. og sundiðkun var í 

miklum metum hjá Forngrikkjum og Rómverjum. Á Íslandi hefur sund þekkst allt frá 

upphafi byggðar á landinu en fornmenn tömdu sér sundlistina frá blautu barnsbeini og 

margar heimildir sýna að lögð hefur verið rækt við iðkun sunds á Íslandi. Almennur 

áhugi á sundiðkun á Íslandi jókst mikið í upphafi 20.aldarinnar (Ingimar Jónsson, 

1984). Sundiðkun fólks með fötlun hófst árið 1974 þegar Íþróttafélag fatlaðra í 

Reykjavík var stofnað (Sigurður Magnússon og Sigurjón Friðjónsson, 1998). 

1.1  Hugtök og skilgreiningar 

Hreyfihömlun er lagalega skilgreind á eftirfarandi hátt: Með líkamlegri hreyfihömlun 

er átt við sjúkdóm eða fötlun sem skerðir verulega færni til að komast ferða sinna 

þannig að göngugeta er að jafnaði minni en 400 metrar á jafnsléttu. Þar er fyrst og 

fremst um að ræða, annars vegar lömun eða skertan hreyfanleika í ganglimum af 

völdum sjúkdóms eða fötlunar og hins vegar mæði vegna hjarta- eða lungasjúkdóma 

og annað sambærilegt (Reglugerð um styrki og uppbætur hreyfihamlaðra einstaklinga 

vegna bifreiða, nr.170/2009). 
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Í þessari ritgerð er miðað við ofangreinda skilgreiningu þegar fjallað er um fólk með 

hreyfihömlun. Í ritgerðinni verður fjallað um fólk með hreyfihömlun eða fólk með 

fötlun til þess að leggja áherslu á að sá hópur sem hér um ræðir er fyrst og fremst 

fólk, en ekki skerðingin sem þau lifa með. Þegar fjallað er um íþróttir fólks með 

fötlun er notað sama hugtak og Íþróttasamband fatlaðra á Íslandi (ÍF) gerir, þ.e. 

íþróttir fatlaðra. 

1.2  Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin er byggð þannig upp að fyrst er rakin saga fötlunarfræða með áherslu á 

breska félagslega líkanið og norræna tengslasjónarhornið. Þar næst er fjallað um 

íþróttir fólks með fötlun, bæði almennt í heiminum og svo hér á Íslandi.  

 

Sundinu eru gerð sérstök skil og síðan kemur kafli þar sem sundstaðir 

höfuðborgarsvæðisins eru kortlagðir með tilliti til aðgengis fólks með hreyfihömlun 

að þeim. Félagsleg áhrif einstaklinga með hreyfihömlun sem stunda sund eru rakin og 

að lokum eru svo niðurstöður dregnar saman. 
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2.  Fötlunarfræði 

Í þessum kafla verður fjallað um fötlunarfræðina og sjónum beint að læknisfræðilega 

sjónarhorninu, breska félagslega líkaninu og norræna tengslasjónarhorninu. Einnig 

verður fjallað um reglur Sameinuðu þjóðanna í tengslum við réttindi fólks með fötlun 

til þátttöku í íþróttastarfi.  

2.1  Upphaf fötlunarfræða 

Í heiminum er enginn einstaklingur eins, hvorki að útliti né innræti. Hver og einn 

einstaklingur hefur sín sérkenni og einkenni. Þessi ólíku einkenni koma til af því að 

fólk býr í svo mismunandi menningarheimum og við mismunandi aðstæður. Sumir 

hafa aftur á móti orðið fyrir andlegri eða líkamlegri skerðingu við fæðingu eða vegna 

slyss og í kjölfar þess eru þeir af samfélaginu skilgreindir fatlaðir. 

 

Hvað er fötlun? Mörg og mismunandi sjónarhorn hafa litið dagsins ljós í hinum 

vestræna heimi. Má þar fyrst nefna læknisfræðileg sjónarhorn á fötlun sem hafa verið 

ráðandi mestan hluta 20. aldar. Læknisfræðilega líkanið leggur áherslu á að greina 

líkamlega eða andlega skerðingu og veita í framhaldi af því einhverskonar 

meðhöndlun í samræmi við skerðinguna (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

 

Alþjóða heilbrigðisstofnunin (WHO) sendi frá sér árið 1980 alþjóðlegt flokkunarkerfi 

um fötlun, International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps 

(ICIDH) sem læknisfræðilega sjónarhornið hefur tekið mið af.  Í því kerfi er gerður 

greinarmunur á hugtökunum skerðing, fötlun og hömlun (Guðrún V. Stefánsdóttir, 

2008). Um allan heim hafa sérfræðingar notað flokkunarkerfið í þeim tilgangi að 

meta fólk með fötlun með tilliti til stöðu þess á mismunandi sviðum. Í því sambandi 

má nefna flokkun fatlaðra í sundkeppnum (Íþróttasamband fatlaðra, e.d.b). 

 

Þar er ICIDH kerfið notað til að láta einstaklinga með svipaða hreyfigetu keppa í 

sama fötlunarflokki. Árið 2001 kom fram gagnrýni á ICIDH flokkunarkerfið sem 

orsakaði það að áherslum var breytt í samræmi við tíðarandann og nafninu breytt í 
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ICF (e.The International Classification of Functioning, Disability and Health). Þar eru 

öll hugtökin endurskoðuð og áherslan lögð á þátttöku einstaklinga með fötlun í 

samfélaginu (Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). 

 

Hin nýju félagslegu sjónarhorn sem sprottið hafa upp á undanförnum árum leggja 

áherslu á að þær hindranir sem er að finna í umhverfinu eigi sinn þátt í að skapa 

fötlun einstaklinga. Í kjölfar þessara félagslegu sjónarhorna, sem eru mörg hver 

umdeild hefur fötlun notið vaxandi athygli á undanförnum árum, bæði meðal lærðra 

og leikna. Hið nýja fræðasvið, fötlunarfræði, er að finna í fjölmörgum háskólum víða 

um heim og fræðitímarit helguð fötlunarfræðum eru gefin út víða um lönd (Rannveig 

Traustadóttir, 2003). 

 

Fötlunarfræðin er sú fræðigrein sem er talin ein sú yngsta í hinu 

alþjóðafræðasamfélagi en það var ekki fyrr en í kringum níunda áratuginn sem rit 

kennd við fötlunarfræði litu dagsins ljós (Rannveig Traustadóttir, 2006). Þessi fræði 

eiga sér bæði fræðilega forsögu sem og pólitískar rætur. Hin fræðilega forsaga 

fötlunarfræðanna er talin hafa byrjað með þætti bandaríska félagsfræðingsins Talcott 

Parsons sem skilgreindi læknavísindin sem ein af tækjum samfélagsins til félagslegs 

taumhalds (Rannveig Traustadóttir, 2003). 

 

Hann taldi að heilbrigði væri hið eðlilega og stöðuga ástand, tengt færni og afköstum 

en sjúkdómar væru truflun og afbrigðilegt ástand sem gerði einstaklinginn óvirkan og 

háðan öðrum. Þessar kenningar Parsons höfðu mikil áhrif á félagsfræðinga víða um 

heim sem gerðu það að verkum að kenningar hans höfðu áhrif á þá fræðimenn sem 

fjölluðu um fötlun innan félagsvísindanna (Rannveig Traustadóttir, 2003).  

 

Hér verður farið í tvö sjónarhorn sem innhalda félagslega nálgun á orðinu fötlun og 

hugmyndir sem hafa verið þróaðar innan fötlunarfræðanna en þessi sjónarhorn eru 

breska félagslega líkanið um fötlun og norræna tengslasjónarhornið á fötlun. 
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2.1.1  Breska félagslega líkanið 
Þekktast hinna félagslegu sjónarhorna á fötlun sem einnig er mjög umdeilt er hið 

breska félagslega líkan um fötlun en það kemur upphaflega frá samtökum fatlaðra í 

Bretlandi sem nefndu sig Union of the Physically impaired against segration, 

(UPIAS).  Þessi samtök gáfu út mjög fræga yfirlýsingu árið 1976 en þar er því lýst að 

fólk með skerðingu sé fatlað af samfélaginu og að fötlun sé afleiðing þeirrar 

undirokunar sem einkennir tengslin milli fólks með skerðingu og annarra í 

samfélaginu (Rannveig Traustadóttir, 2003). Yfirlýsingin beindi athyglinni að 

áhrifum félagslegra þátta og mikilvægi umhverfisins. UPIAS lagði áherslu á 

aðgreiningu fötlunar og skerðingar. Í yfirlýsingunni er jafnframt að finna greinarmun 

á skerðingu (líkamleg skerðing eða takmörkuð virkni) og fötlun (félagslegum 

hindrunum). Þessi yfirlýsing var ansi róttæk og lagði í raun hornsteinninn að breska 

félagslega líkaninu um fötlun (Rannveig Traustadóttir, 2006).  

 

Það var síðan breski fræðimaðurinn Mike Oliver sem tók þessar hugmyndir UPIAS 

upp og bjó til líkanið. Samkvæmt skilningi breska félagslega líkansins orsakast fötlun 

ekki af erfiðleikum einstaklinga með líkamlegar, andlegar eða skynrænar skerðingar 

til að framkvæma ýmsar athafnir. Í stað þess er litið á fötlunina sem afleiðingu af 

fyrirkomulagi sem felur í sér félagslegar hindranir og takmarkar möguleika fólks með 

mismunandi skerðingar. En þetta orsakasamband er dæmi um hvernig fötlun er 

félagslega sköpuð eða mótuð (Rannveig Traustadóttir, 2003). Þessar 

grundvallarhugmyndir hafa verið mjög mikilvægar fyrir fatlaða einstaklinga og hefur 

verið frelsandi fyrir þá þar sem félagslega líkanið lítur svo á að erfiðleikar fatlaðra 

einstaklinga og vandamál þeirra séu afleiðingar félagslegra hindrana í stað þess að 

telja allan vandann viðkomandi manneskju afleiðingu skerðingarinnar. 

 

Breska félagslega líkanið hefur verið mjög gagnrýnt og  þá helst fyrir það að 

sniðganga hagsmuni fólks með ákveðnar tegundir skerðinga svo sem fólk með 

þroskahömlun, geðræna erfiðleika og heyrnalausa og gagnrýnendur segja þetta líkan 

gera þessum tegundum fatlana ekki nógu góð skil (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Einnig hefur það verið gagnrýnt fyrir að leggja ofuráherslu á félagslegu hindranirnar, 
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að þeir hafi hneigst til að líta framhjá skerðingunni og hafnað mikilvægi hennar í 

daglegu lífi fatlaðra einstaklinga (Rannveig Traustadóttir, 2003).  

2.1.2 Norræna tengslasjónarhornið 
Norræna tengslasjónarhornið á fötlun (e. Nordic relational approach to disability) 

byggir á hugmyndum um fötlun sem hafa þróast frá árinu 1970 í norrænu 

velferðarríkjunum en þróaðist sem hugmynd árið 2001. Þetta sjónarhorn gagnrýndi 

læknisfræðinlega skilninginn á fötlun og lagði til að það þyrfti að líta á fleiri þætti en 

bara læknisfræðilega þáttinn og beina athyglinni að þeim félagslega (Rannveig 

Traustadóttir, 2003). Norski fræðimaðurinn Jan Tøssebro (2002) heldur því fram að 

hægt sé að greina sameiginlegar hugmyndir Norðurlandanna sem einkennast af 

áherslunni um tengsl hinnar fötluðu manneskju við umhverfið sitt þó að það sé ekki 

ríkjandi einn sameiginlegur skilningur á fötlun á Norðurlöndunum. Þessar 

sameiginlegu hugmyndir eru það sjónarhorn sem getið er um hér á undan. 

 

Hann sagði að þó þessar hugmyndir væru með mismunandi hætti og með ólíkar 

áherslur eftir því hvaða land ætti í hlut, þá á hinn norræni skilningur svo margt 

sameiginlegt að hægt er að tala um þessa sérstöku nálgun sem hann nefnir norræna 

tengslasjónarhornið á fötlun (Rannveig Traustadóttir, 2006). 

 

Þegar hugtakið fötlun var fyrst kynnt í Noregi var ekki verið að reyna að bjóða 

læknisfræðilega hugtakinu birginn heldur var markmiðið tilraun þar sem verið var að 

reyna að finna hugtak sem mætti nota yfir allt fólk með fötlun. Með þessu nýja 

hugtaki var lögð áhersla á að ekki skyldi vera gerð krafa um það að fólk með fötlun 

lagaði sig einhliða að samfélaginu, því ekki væri síður mikilvægt að laga samfélagið 

og umhverfið að þeirra þörfum (Tøssebro, 2002).  

 

Nýja hugtakið dró einnig fram nýjan skilning sem fólst í því að draga fram mikilvægi 

samfélagslegra þátta, svo sem þjónustu við fólk með fötlun, en það má einnig finna í 

lögum og reglugerðum.  Tøssebro (2004) segir: 

 



 11 

Sú áhersla sem er lögð á félagslega og umhverfislega þátt fötlunarinnar varð 

til þess að beina athyglinni frá því að skilgreina einstaklinginn að uppsprettu 

vandans og öll þau úrræði skyldu beinast að því að þjálfa eða endurhæfa hinn 

fatlaða einstakling. Þess í stað beindust sjónir í ríkari mæli að því hvernig 

jafnframt væri unnt að fjarlægja samfélagslegar hindranir, laga umhverfið að 

fötluðu fólki og veita stuðning og þjónustu. Þessi breyting beindist að því að 

þróa þann nýja tengslaskilning á fötlun sem nú er ríkjandi á Norðurlöndum 

(Rannveig Traustadóttir, 2006, bls. 26). 

 

Að mati Tøssebro (2002, 2004) eru þrjú meginatriði í norrænu tengslanálguninni og 

þau eru í fyrsta lagi að fötlun er skilgreind sem misgengi milli færni einstaklings og 

umhverfisins. Þar á hann við að ákveðið misræmi myndist vegna þess að 

einstaklingurinn og umhverfið falla ekki saman að hvort öðru. Fötlunin skapist vegna 

þess að umhverfið gerir ekki ráð fyrir einstaklingum með mismunandi þarfir. Í öðru 

lagi bendir Tøssebro (2002) á að fötlun sé aðstæðubundin. Þar á hann við að 

aðstæðurnar í þjóðfélaginu leiða oftar en ekki til þess að ákveðin fötlun skapist. Blind 

manneskja myndi ekki finna eins til skerðingar sinnar ef allt lesmál væri á 

blindramáli. 

 

Í þriðja lagi bendir Tøssebro (2002, 2004) á að fötlun er afstæð. Þar bendir hann á að 

skilgreiningar á því hvaða einstaklingsbundin líffræðileg og andlega einkenni eru 

skilgreind sem fötlun séu félagslega ákvarðaðar og oft tilviljunarkennt hvar mörkin 

séu dregin (Rannveig Traustadóttir, 2006; Guðrún V. Stefánsdóttir, 2008). Þar miðar 

hann við að mörk þroskahömlunar hafa verið dregin með mismunandi hætti í Evrópu 

á 20. öld og því er misjafnt hve stór hluti þjóða Evrópu hefur verið skilgreindur 

þroskahamlaður og sem varpar þá ljósi á þá staðreynd að það getur verið 

tilviljunarkennt hver er skilgreindur fatlaður (Rannveig Traustadóttir, 2003). Hér á 

Íslandi má finna greinileg merki um þennan norræna tengslaskilning í íslenskri 

löggjöf allt frá árinu 1979, þegar lög um aðstoð við þroskahefta, nr. 47/1979, voru 

sett (Rannveig Traustadóttir, 2003). 
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Breska félagslega líkanið og norræna tengslanálgunin leggja bæði mikla áherslu á það 

að líta á fötlun út frá félagslegum forsendum frekar en læknisfræðilegum. Mikilvægt 

er að fólk með fötlun taki þátt í samfélaginu til jafns á við aðra þegna þess, því 

ríkjandi skilningur á fötlun stýrir því hvernig brugðist er við fólki með fötlun. Ef litið 

er á fötlun sem aðstæðubundna eða sem afleiðingu af félagslegum hindrunum þá 

hljóta kraftar samfélagsins að beinast að því að fjarlægja slíkar hindranir. Áður fyrr 

var fólk með fötlun fjarlægt eða sett á stofnun og tók þar af leiðandi afskaplega lítinn 

þátt í samfélaginu en sem betur fer hafa viðhorfin á seinni árum breyst til batnaðar og 

fólk með fötlun hefur verið duglegt að berjast fyrir sínum réttindum og koma fram 

með kröfur sínar um bætt mannréttindi. 

 

Einn liður í þessum bættu mannréttindum er réttur fólks með fötlun að fá að stunda 

þær íþróttir sem það hefur áhuga á hverju sinni. Áhugafólk um íþróttir fatlaðra hélt 

ráðstefnu í Bandaríkjunum sem fjallaði um rétt fólks með fötlun til að stunda íþróttir 

og þar var samþykkt að fólk með fötlun á rétt á að stunda íþróttir á jöfnum grundvelli 

á við ófatlaða einstaklinga. Einnig að fólk með fötlun á rétt á stuðningi frá ríkinu og 

vera viðurkennt sem jafningjar meðal ófatlaðra einstaklinga (International Paralympic 

Committee, e.d.a). 

2.2  Reglur Sameinuðu þjóðanna 

Í reglum Sameinuðu þjóðanna segir að einstaklingar með fötlun eigi að geta tekið 

fullan og virkan þátt í samfélaginu án aðgreiningar. Því eiga allir að geta stundað 

íþróttir sem það vilja. Einnig segir í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fólks 

með fötlun að það eigi að gera þeim kleift að taka þátt til jafns við aðra í tómstunda-, 

frístunda- og íþróttastarfi (Félagsmálaráðuneytið, e.d.). En þar segir líka orðrétt að 

það þurfi að: 

 

a) Hvetja til og stuðla að þátttöku fatlaðra, eins og frekast er unnt, í algengu 

íþróttastarfi á öllum stigum. 

b) Tryggja fötluðum tækifæri til þess að skipuleggja, þróa og taka þátt í íþrótta- 

og tómstundastarfi fyrir fatlaða og örva, í þessu skyni og með sama hætti og 

gildir um aðra, framboð á viðeigandi tilsögn, þjálfun og fé. 
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c) Tryggja fötluðum aðgang að stöðum þar sem íþrótta- og tómstundastarf fer 

fram og á ferðamannastöðum. 

d) Tryggja fötluðum börnum aðgang, til jafns við önnur börn, að leikjum og 

tómstunda- og íþróttastarfi, meðal annars innan skólakerfisins. 

e) Tryggja fötluðum aðgang að þjónustu þeirra sem annast skipulagningu 

tómstundastarfs, ferðamennsku og frístunda- og íþróttastarf. 

(Félagsmálaráðuneytið,e.d.). 

 

Ísland sem aðili að Sameinuðu þjóðunum á að fara eftir þessum reglum og öðrum 

skyldum sáttmálum og auk þess er hér á landi löggjöf sem á að tryggja fólki með 

fötlun rétt til fullrar þátttöku í íslensku samfélagi, þar á meðal íþróttum. Hins vegar 

benda íslenskar rannsóknir til þess að víða er bil milli rétts og raunveruleika fólks 

með fötlun (Kristín Björnsdóttir, 2006).  
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3.  Íþróttir fatlaðra 

Í þessum kafla verður fjallað um upphaf íþrótta fatlaðra í heiminum, ólympíumót 

fatlaðra, sögu alþjóða ólympíuhreyfingar fólks með fötlun og hugsjón, tákn og fána 

IPC. Síðan er sagt frá sögu íþrótta fatlaðra á Íslandi og Íþróttasambandi fatlaðra.  

3.1  Upphaf íþrótta fatlaðra 

Upphaf íþrótta fatlaðra á Vesturlöndum má rekja til seinni hluta 19. aldar og byrjun 

þeirrar tuttugustu þegar það kom í ljós að íþróttaiðkun var mjög mikilvæg fyrir 

endurhæfingu fólks með fötlun. Eftir fyrri heimsstyrjöldina kom mikilvægi íþrótta 

fyrir fólk með fötlun í ljós og þá sérstaklega fyrir þá einstaklinga sem höfðu slasast í 

stríðinu. Tilgangurinn var að aðstoða bæði líkamlega og andlega fatlaða einstaklinga. 

Í leit að nýjum aðferðum til að minnka skaðann sem menn höfðu orðið fyrir í 

styrjöldinni, þá sýndi það sig að íþróttaiðkun gaf þessum mönnum nýjan þrótt og aðra 

sýn á lífið og tilveruna. Einnig urðu íþróttirnar liður í endurhæfingu og ákveðinni 

meðferð til betra lífs. Íþróttafélög fyrir heyrnalausa höfðu verið til í langan tíma eða 

síðan 1888 en heimssamtök heyrnarlausa voru stofnuð árið 1922 (International 

Paralympic Committee, e.d.a). 

 

Árið 1944 var læknir af nafni Dr. Ludvig Guttmann beðinn af bresku ríkisstjórninni 

að opna stofnun fyrir einstaklinga með mænuskaða á Stoke Mandeville spítalanum 

sem hann og gerði. Þar voru íþróttir kynntar sem hluti af læknandi meðferð og 

endurhæfingu fyrir fatlaða einstaklinga. Á spítalanum kom það einnig í ljós að 

íþróttirnar sem voru fyrst og fremst  hugsaðar sem endurhæfing fyrir sjúklingana, 

nýttust líka sem tómstundaiðkun sem síðar þróaðist  út í það að verða keppnisíþrótt 

(International Paralympic Committee, e.d.a). 

 

Ludvig Guttman hafði látið byggja leikvöll við Mandeville sjúkrahúsið og upp frá því 

var farið að þjálfa fólk með fötlun á skipulagðan hátt í hinum ýmsu íþróttagreinum 

(International Paralympic Committee, e.d.a). 

. 
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Þann 28. júlí árið 1948, sama dag og opnunarhátíðin á Ólympíuleikunum í London 

fór fram, skipulagði Dr. Guttmann fyrstu keppnina fyrir hjólastólaíþróttamenn sem 

hann nefndi Stoke Mandeville leikana. Árið 1952 komu síðan fyrrum þýskir hermenn 

inn í hreyfinguna og alþjóðleg stjórn Stoke Mandeville leikanna komst þá á legg. 

Árið 1960 var fyrsta Ólympíumót fatlaðra haldið í Róm á Ítalíu, en það hefur verið 

haldið á fjögurra ára fresti síðan þá og er haldið með sama sniði og Ólympíuleikarnir 

en tveimur vikum síðar (International Paralympic Committee, e.d.a). 

 

Þegar Ólympíumót fatlaðra var haldið í fyrsta skipti í Róm voru um 400 íþróttamenn 

sem tóku þátt frá 23 þjóðlöndum. Árið 1976 bættust við fleiri greinar sem keppt var í 

á Ólympíumóti fatlaðra og það varð til þess að meiri keppni skapaðist á milli manna. 

Fyrsta vetrarólympíumót fatlaðra var haldið þetta sama ár (International Paralympic 

Committee, e.d.a). 

 

Eftir að fyrsta Ólympíumótið var haldið spratt upp hreyfing sem er kölluð Alþjóðlega 

íþróttahreyfingin fyrir fólk með fötlun eða eins og hún kallast á ensku International 

Sport Organization for the Disabled (ISOD). Þessi hreyfing bauð mörgu fólki með 

fötlun eins og blindum, einstaklingum með CP og einstaklingum sem eru lamaðir 

fyrir neðan mitti tækifæri til þess að keppa í íþróttum (International Paralympic 

Committee, e.d.a). 

 

Fyrst voru það 16 lönd sem tengdust ISOD en sá hópur stækkaði síðan jafnt og þétt. 

Hreyfingin reyndi að fá blinda einstaklinga og  einstaklinga með aflimaða hendur eða 

fætur til að taka þátt í Ólympíumóti fatlaðra í Toronto 1976 en síðan buðu þeir 

einstaklingum með CP fötlun til  að taka þátt í Ólympíumóti fatlaðra árið 1980.  

 

Árið 1982 voru hinar ýmsu hreyfingar sem höfðu sprottið upp í kringum íþróttaiðkun 

fatlaðra einstaklinga í heiminum sameinaðar í alþjóðlega hreyfingu sem fékk enska 

nafnið  International  Co-ordinating Committee Sports for the disabled in the world  

(ICC) (International Paralympic Committee, e.d.a).  
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3.2  Saga alþjóða ólympíuhreyfingar fólks með fötlun 

Alþjóðlega ólympíunefndin fyrir fólk með fötlun (IPC) var stofnuð 1989 og er  

hnattrænt stjórnunarlíkan frá ólympíuhreyfingunni. IPC skipuleggur sumar- og 

vetrarólympíumótin og starfar sem alþjóðlegt bandalag fyrir níu íþróttagreinar og 

stjórnar og skipuleggur heimsmeistaramótin og aðrar keppnir sem er mjög sérstakt 

því Alþjóðlega ólympíunefndin gerir það ekki og þar af leiðandi hefur IPC mikil 

völd. Þrátt fyrir að IPC hafi mikil völd og áhrif á keppnisíþróttir fólks með fötlun þá 

er nefndin á sama tíma undir hælnum á Alþjóðlegu ólympíunefndinni sem hefur sett 

þeim ákveðnar skorður og jafnvel tekið þátt í að ýta íþróttafólki með fötlun lengar út 

á jaðarinn með því til dæmis að þvinga IPC til að breyta merki sínu sem þótti líkjast 

of mikið merki Ólympíuleikanna (Kristín Björnsdóttir, 2006). IPC skuldbindur sig 

líka að gera ólympískum íþróttamönnum kleift að ná sem bestum árangri í íþrótt sinni 

alveg frá byrjendastigi til afreksmannastigs.  IPC leggur áherslu á hugrekki, 

einbeitingu, hvatningu og jafnrétti (International Paralympic Pommittee, e.d.b). 

Íþróttasamtökin sem stofnuðu IPC eru sannfærð um að framtíðin í íþróttum fyrir fólk 

með fötlun liggi í því að koma þessum íþróttamönnum saman til að halda 

sameiginlega keppni (International Paralympic Committee, e.d.b).  

 

Það voru haldnar margar íþróttakeppnir fyrir fólk með fötlun fyrir tíð Ólympíumóts 

fatlaðra en Alþjóðlega ólympíunefndin bannaði fólki með fötlun að kalla leikana 

Ólympíuleika. Þess vegna fékk þessi keppni heitið Ólympíumót fatlaðra (Kristín 

Björnsdóttir, 2006).  

 

Vetrarólympíumótið í Lillehammer árið 1994 var fyrsta Ólympíumót fatlaðra sem 

haldið var undir stjórn IPC. Í dag þegar IPC samtökin líta til baka þá hefur þróunin 

verið í örum vexti hjá þeim og von bráðar munu um 160 þjóðir verða þátttakendur 

innan IPC samtakanna. Það að þátttaka á Ólympíumót fatlaðra hefur farið ört vaxandi 

á undanförnum árum sýnir svo ekki sé um villst hvílíkt starf er unnið á þeirra vegum 

(International Paralympic Committee, e.d.b).  
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Fjölmargar þjóðir kepptu á Ólympíumótinu í Aþenu árið 2004, en þar kepptu 3806 

íþróttamenn frá 136 þjóðlöndum. Á þessu móti kom fram aukinn áhugi fjölmiðla á 

íþróttakeppninni sem slíkri. (International Paralympic Committee, e.d.b). Sund 

fatlaðra hefur verið hluti af Ólympíumóti fatlaðra síðan 1960 og verið þar ein 

aðalgreinin (International Paralympic Committee,e.d.b). 

3.2.1  Hugsjón og tákn IPC 

Hugsjón Ólympíumóts fatlaðra hefur breyst í tímans rás en fyrsta hugsjón IPC var sú 

sama og notuð er á Ólympíuleikum ófatlaðra. Ný hugsjón kom síðan fram árið 2003 

og er hún eftirfarandi: Að efla afreksíþróttafólk til að ná hámarksárangri og hafa 

hvetjandi áhrif á heiminn. (e. To enable paralympic Athletes to Achieve sporting 

Excellence and to inspire and excite the World) (International Paralympic 

Committee, e.d.c). 

 

Nýja Paralympic táknið samanstendur af þremur undirstöðuatriðum í rauðum, bláum 

og grænum litum.  Þessir þrír litir eru einkennandi í fánum flestra landa í heiminum. 

Það sem er einkennandi fyrir Paralympic táknið er að það er eins og táknin í því séu á 

sífelldri hreyfingu sem aftur leggur áherslu á það hlutverk IPC að koma 

íþróttamönnum með fötlun saman til að keppa innbyrðis og hafa gaman af og sýna 

umheiminum að þeir séu alls megnugir (International paralympic committee, e.d.c). 

3.3  Íþróttir fatlaðra á Íslandi 

Saga íþrótta fólks með fötlun á Íslandi er ekki svo ýkja löng og nær hún einungis yfir 

37 ár eða frá árinu 1972. Sagan á Íslandi hófst þannig að maður að nafni Sigurður 

Magnússon þáverandi skrifstofustjóri ÍSÍ hafði farið á ráðstefnu í Þýskalandi undir 

yfirskriftinni Íþróttir fyrir alla og hlustað þar á fyrirlestur sem maður að nafni Ludvig 

Guttmann læknir hélt kynningu á íþróttum fyrir fólk með fötlun og skipulagningu 

þeirra. Síðar kynntist Sigurður Magnússon, Ludvig Guttmann lækni og fékk að 

fylgjast með Stoke Mandeville leikunum og þegar hann kom heim kynnti hann þessa 

skipulagningu fyrir stjórn ÍSÍ. Stjórn ÍSÍ kynnti síðan þessar hugmyndir á Íþróttaþingi 

árið 1972 þar sem þær voru síðan samþykktar og fól hann síðan 

framkvæmdarstjórninni að setja á stofn íþróttastarfsemi fyrir fólk með fötlun og 
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skipuð var þriggja manna nefnd þar sem Sigurður var kosinn formaður. Þessi nefnd 

vann ýmis undirbúningsverkefni í u.þ.b sex ár eða þar til 17. maí 1979 þegar 

Íþróttasamband fatlaðra (ÍF) var stofnað. Starfsemi sambandsins hefur farið ört 

vaxandi síðan (Sigurður Magnússon og Sigurjón Friðjónsson, 1998). 

3.3.1 Íþróttasamband fatlaðra 

Hlutverk Íþróttasambands fatlaðra er að sinna öllum íþróttum fyrir fólk með fötlun á 

Ísland. ÍF er eitt af 21 sérsambandi innan ÍSÍ og hefur þá sérstöðu að sinna ekki bara 

einni íþróttagrein heldur mörgum íþróttagreinum og hefur þess vegna oft verið kölluð 

litla ÍSÍ. En öll félög innan ÍSÍ sem eru með iðkendur eru aðilar að ÍF 

(Íþróttasamband fatlaðra, e.d.a). 

 

 ÍF er með innan sinna vébanda um 22 aðildarfélög sem eru dreifð víðsvegar um 

landsbyggðina. Þar hjálpar ÍF félögunum sem best með upplýsingar um mót eða aðra 

viðburði sem tengjast íþróttum fólks með fötlun. Einnig hjálpar það íþróttamönnum 

með fötlun með fjáröflunarleiðir og annað sem varðar uppbyggingarstarf, styrkir 

félaga þeirra til keppnisferða og margt fleira. Hlutverk ÍF er að hafa yfirumsjón með 

öllum þeim íþróttum sem íþróttamenn með fötlun stunda á Íslandi, annast útbreiðslu 

og fræðslustarf varðandi íþróttir fatlaðra, vera fulltrúi  Íslands við erlend samskipti 

varðandi íþróttamál fatlaðra og gæta hagsmuna þeirra  fötlunarhópa sem eru innan ÍF 

(Íþróttasamband fatlaðra, e.d.a). 

 

Innan ÍF eru sérstakar nefndir eða ráð starfandi sem hafa með ákveðna málaflokka 

eða íþróttagreinar að gera. Þessar nefndir starfa í tengslum við stjórn eða starfsmenn 

ÍF og leggur ÍF mikið upp úr því að það séu manneskjur sem þekkja til íþróttastarfs. 

Þau vinna ómetanlegt starf fyrir ÍF sem allt er unnið í sjálfboðavinnu. Einnig er ÍF 

aðili að alþjóðasamtökum eins og IBSA, CP-ISRA, IPC og fleiri samtök sem eru fyrir 

hvern fötlunarhóp (Íþróttasamband fatlaðra, e.d.a). 

 

Þær íþróttagreinar sem keppt er í á Íslandsmótum fyrir fólk með fötlun ár hvert eru 

eftirfarandi: borðtennis, boccia, bogfimi, lyftingar, frjálsar íþróttir og sund 

(Íþróttasamband fatlaðra, e.d.a). 



 19 

 

Alltaf er reynt að gera fötluðum íþróttamönnum kleift að æfa nýjar íþróttir eins og t.d 

hjólastólakörfubolta, blindrabolta og hjólastólatennis. Vetraríþróttir eins og 

alpaskíðasleðar, gönguskíðatæki og skautasleðar eru fyrir þær manneskjur sem vilja 

stunda vetraríþróttir og eru víst mjög hentug fyrir hreyfihamlað fólk ásamt ýmsum 

öðrum greinum sem hafa verið stundaðar en ekki keppt mikið í á síðastliðnum árum 

(Íþróttasamband fatlaðra, e.d.a). 

 

Lög um íþróttir fatlaðra er eingöngu að finna í reglugerðum Íþróttasambands fatlaðra. 

En samkvæmt 1. grein laga um málefni fatlaðra hér á landi segir að markmiðið með 

lögunum sé að tryggja fötluðum jafnrétti og sambærileg lífskjör á við aðra 

þjóðfélagsþegna og skapa þeim skilyrði til þess að lifa sem eðlilegustu lífi (Lög um 

málefni fatlaðra, nr.59/1992). Samkvæmt þessum lögum á fólk með fötlun rétt á 

jöfnum möguleikum til íþróttaiðkunar til jafns við aðra þjóðfélagsþegna. 

 

Eins og hér hefur komið fram þá er það Íþróttasamband fatlaðra sem sinnir flestum 

þörfum þeirra einstaklinga með fötlun sem stunda íþróttir hér á landi. Eins og segir í 

lögum þeirra þá er starf þeirra í meginatriðum eftirfarandi: 

 

1. Að hafa yfirumsjón með allri íþróttastarfsemi fatlaðra.  

2. Að vinna að eflingu íþróttastarfsemi fatlaðra og koma fram erlendis í því 

sambandi. (Íþróttasamband fatlaðra, e.d.a). 

 

Með hæfilegum fyrirvara skal ÍF tilkynna framkvæmdastjórn ÍSÍ áætlanir sínar og 

ákvarðanir um samskipti við útlönd. Markmið Íþróttasambands fatlaðra er eins og 

segir í 10. grein laga hjá þeim að vinna að eflingu íþrótta fyrir fólk með fötlun. Eða 

eins og segir í sögu lítillar stúlku frá árinu 1991 sem var aðalhvatamaður að stofnun 

íþróttafélags fatlaðra á Suðurnesjum, þá fannst henni að þegar hún komst á norrænt 

barna- og unglingamót það árið að hún væri orðin eitthvað annað en fatlaður 

einstaklingur eins og hún orðaði það (Íþróttasamband fatlaðra, e.d.b). 
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4.  Sundíþróttin 

Í þessum kafla verður fjallað um sundíþróttina með áherslu á sund fólks með 

hreyfihömlun. Síðan er sagt frá reglum sem gilda í sundkeppnum fólks með fötlun. 

4.1  Sund almennt 

Sund er almennt ein af elstu íþróttagreinum í heiminum og er með þeim hollustu sem 

um getur (Ingimar Jónsson, 1984). Ein elsta heimild sem um getur um sund í 

heiminum fannst á hellismyndum í eyðimörkum Líbíu en þær sýna m.a að þeir hafa 

notað belgi til þess að halda sér á floti. Þessar heimildir munu vera frá 4. öld f. Kr. en 

vegna breyttra þjóðfélagshátta hafði iðkun sundsins einnig hernaðarlegan tilgang en 

ekki bara sem undirbúningur undir lífsbaráttuna. Sundiðkun var í miklum metum hjá 

Forngrikkjum og fannst þeim mikil skömm að því ef manneskja í þjóðfélagi þeirra 

væri ekki orðin læs né synd og voru laugarnar hjá þeim mikið menningarsetur 

(Ingimar Jónsson, 1984). 

 

Meðal Rómverja var sund í miklum metum og einnig var það veigamikill þáttur í 

líkamsrækt og hernaðarþjálfun þeirra. En á miðöldum dró mjög úr sundiðkun manna 

meðal annars út frá því að yfirvöld lögðust gegn þeim sem og öðrum líkamsæfingum. 

En sund var samt sem áður stundað áfram en þá aðallega af yfirstéttunum sem nutu 

þess að baða sig fremur en í íþróttalegu skyni (Ingimar Jónsson, 1984). Á Íslandi 

hefur sund þekkst allt frá upphafi byggðar á landinu. Í fornritum er sagt frá mörgum 

afrekum í sundi m.a í Harðarsögu en þar er sagt frá er Helga kona Harðar synti með 

unga syni sína úr Geirshólma í Hvalfirði til lands. Fornmenn tömdu sér sundlistina frá 

blautu barnsbeini (Björn Bjarnason, 1950).  

 

Hér á landi byrjaði sundkennsla um svipað leyti og í Evrópu og í byrjun 20. aldar 

voru um 0,5% Íslendinga syndir. Fljótlega fór mikill áhugi að vakna á sundi á Íslandi 

og þá sérstaklega vegna tilstuðlan Ungmennafélaganna sem tóku að sér að reisa 

sundlaugar og efna til sundkennslu. Það var þó ekki fyrr en í kringum 1940 að það 

kom í íþróttalögum að öll börn á landinu ættu að læra að synda og þannig var 
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almennri sundskyldu komið á. Árið 1951 var Sundsamband Íslands stofnað (Ingimar 

Jónsson, 1976). 

4.2  Sund fólks með hreyfihömlun 

Einstaklingar með mismikla hreyfihömlun sem vilja stunda sund þurfa aðra 

meðhöndlun og kennslu en ef um ófatlaðan einstakling er að ræða. Æfingar fyrir 

þessa einstaklinga eru mismunandi því fatlanirnar eru mismiklar og þá þarf að taka 

tillit til þess hvernig skerðingin er og hve mikla aðstoð þeir þurfa.  Þegar fólk með 

hreyfihömlun er að byrja að æfa sund er best að byrja alveg á byrjuninni. En það er 

best að byrja með þá eins og um ófatlaðan einstakling sé að ræða. Með þessa 

einstaklinga þá þarf fyrst af öllu að athuga hvort sundlaugin sé aðgengileg fyrir þá, 

bæði hvað varðar aðstöðu í búningsklefa og ekki síst hvernig er að komast ofan í 

laugina og upp úr henni aftur. Síðan er mikilvægt fyrir þann sem er að þjálfa þessa 

einstaklinga að kunna skil á mismunandi fötlunum og hvernig á að bregðast við ef 

eitthvað kemur upp á. Næsta skrefið er að þjálfa þau og leiðbeina eftir fremsta megni 

og vita hvernig best er fyrir þau að synda, með hvaða hætti og hve langt.  

 

Reynsla mín, sem íþróttakonu með hreyfihömlun, hefur kennt mér að fólk með mikla 

hreyfihömlun á miklu auðveldara með að hreyfa sig í vatni en við venjulegar 

aðstæður vegna þess að eðlisþyngd þeirra er minni í vatninu sem gerir það að verkum 

að allar hreyfingar þeirra verða svo miklu auðveldari. Það eflir líka sjálfstraust þessa 

fólks að finna fyrir auknum krafti og úthaldi og ekki síst ef árangur næst sem lengi 

hefur verið stefnt að. 

 

Styrkleikarnir við sund fólks með hreyfihömlun geta verið margvíslegir en eins og 

með almennt sund þá er það gott fyrir líkama og sál, sérstaklega fyrir hjarta og lungu. 

Í sundi fær fólk með fötlun og þá sértaklega þeir sem eru hreyfihamlaðir aukinn kraft 

og styrk í vöðvana. Það er mjög mikilvægt fyrir fólk með hreyfihömlun að geta hreyft 

sig og sundið  gerir því það kleift að hreyfa sig óhindrað í vatninu og finnast það vera 

frjálst. Gera þarf fólki með fötlun sem áhuga hefur á sundiðkun, kleift að æfa það eða 

aðrar íþróttir án þess að þar sé um keppnisgreinar að ræða. Svo er náttúrulega 
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nauðsynlegt að fá vel menntaða þjálfara til að þjálfa þessa einstaklinga því það skiptir 

alveg gífurlega miklu máli að mínu mati. 

4.3  Reglur um sundkeppnir fólks með fötlun 

Í sundkeppnum fólks með fötlun sem og ófatlaðra einstaklinga er farið eftir reglum 

Sundsambandsins og Alþjóðasundsambandsins. Í sundkeppnum fólks með fötlun 

bætast við reglur IPC, sem er eins og áður sagði samband Alþjóða Ólympíumóts 

fatlaðra um sundkeppnir, sundaðferðir og tímatökur. Í reglum Sundsambandsins segir 

að sundlaugin þurfi að vera allavega 25 m löng en ef keppt er erlendis eins og á 

Ólympíuleikum þá er keppt í 50 m laug (Ingimar Jónsson, 1976). 

 

Í reglum um sund fatlaðra frá ÍF segir að allir einstaklingar sem keppa í sundi þurfa 

að vera flokkaðir af læknaráði ÍF eða viðurkenndum aðilum frá IPC. Þetta kerfi 

tengist læknisfræðilegu sjónarmiði þar sem meta þarf hreyfigetu hvers einstaklings 

þannig að fólk með svipaða hreyfigetu er flokkað saman. Þetta er talið nauðsynlegt til 

að sundmótin verði sanngjörn fyrir þá sem keppa þar. Flokkar hreyfihamlaðra eru 

kallaðir S flokkun. Þar eru flokkarnir tíu. Af þessum tíu flokkum er einstaklingurinn 

með minnstu hreyfigetuna S1 og þannig talinn mest fatlaður og í flokknum S10 er 

einstaklingurinn með mestu hreyfigetuna og þannig minnst fatlaður samkvæmt. 

Alþjóðaflokkunarkefinu. Síðan er til SB sem er flokkur fyrir bringusundið og SM fyrir 

fjórsundið. Þar getur fatlaði einstaklingurinn til dæmis verið í S6 en SB5 og SM6 en 

það fer allt eftir hreyfigetu einstaklingsins í viðkomandi grein (Íþróttasamband 

fatlaðra, e.d.b).  

 

Persónulega finnst mér mikilvægt að þessar upplýsingar komi fram vegna þess að þá 

er auðveldara að skilja hvernig þessar keppnir fólks með fötlun fara fram og hvers 

vegna svo margir eru að vinna titla í hverri grein fyrir sig.  
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5.  Aðgengi að sundstöðum höfuðborgarsvæðisins 

Í þessum kafla verður fjallað niðurstöður könnunar höfundar á aðgengi fólks með 

hreyfihömlun að 18 sundstöðum á höfuðborgarsvæðinu. Könnunin byggir á matslista 

sem hannaður var af höfundi. 

5.1  Könnunin 

Dagana 18. til 21.mars 2009 kannaði höfundur sundaðstöðu með tilliti til aðgengis og 

aðstöðu fyrir fólk með hreyfihömlun á 18 sundstöðum höfuðborgarsvæðisins sem eru 

opnir fyrir almenning. Fyllt var út í einfalda töflu á vettvangi og að auki skrifaðar 

niður athugasemdir sem teknar eru saman hér á eftir. Sundlaugunum er lýst eftir 

stafrófsröð, óháð sveitarfélögum og staðsetningu. Fyrst eru nefnd almenn atriði sem 

eiga við alla sundstaðina en síðan er fjallað um hverja sundlaug fyrir sig. 

5.1.1  Almenn atriði 

Í öllum sundlaugunum sem skoðaðar voru er til reiðu a.m.k. einn hjólastóll til afnota 

fyrir fólk með hreyfihömlun. Þar sem sérklefar fyrir fólk með hreyfihömlun eru til 

staðar er einnig sérútbúin klósettaðstaða. Yfirleitt þarf ekki að panta sérklefa fyrir 

fólk með hreyfihömlun fyrirfram, en ef svo er þá er það tekið fram í lýsingunni hér á 

eftir. Þegar fjallað er um bekki fyrir fólk með mikla hreyfihömlun er tekið fram hvort 

þeir séu færanlegir þ.e. hvort hægt sé að fara með hann undir sturtu. 

5.2  Einstakir sundstaðir 

Árbæjarlaug 

Sundlaugin var byggð 1994. Þar eru til staðar tveir sérklefar fyrir fólk með 

hreyfihömlun. Þeir eru með bekk sem ekki er hægt að færa undir sturtuna.  Það þarf 

að bera viðkomandi eða nota hjólastól til að koma honum í sturtu. Góður stuðningur 

er fyrir þá sem geta staðið í sturtunni. Betra er að panta sérklefa með fyrirvara, en það 

er ekki nauðsynlegt. 
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Ásvallalaugin í Hafnarfirði 

Sundlaugin var byggð 2008. Þar er sérklefi fyrir fólk með hreyfihömlun inn af 

almennum klefa. Almennt er góð aðstaða fyrir fólk með hreyfihömlun en ennþá 

vantar bekk fyrir fólk með mikla hreyfihömlun. Við laugina er rafdrifinn lyftari til að 

koma fólki með mikla hreyfihömlun ofan í og upp úr lauginni. Auka hlutir eins og t.d. 

annar lyftari og hjólastóll voru væntanleg daginn eftir að laugin var skoðuð.  

 

Breiðholtslaugin 

Sundlaugin sem var byggð 1977 er með þokkalegt hjólastólaaðgengi en er að öðru 

leyti ekki aðgengileg fyrir fólk með hreyfihömlun. Í henni er enginn sérklefi  fyrir 

fólk með hreyfihömlun og enginn bekkur fyrir fólk með mikla hreyfihömlun er til 

staðar. Handknúin lyfta til að koma fólki með mikla hreyfihömlun í og úr laug er til í 

geymslu. Hægt er að grípa til hennar með nokkurri fyrirhöfn, en að sögn starfsmanna 

er hún mjög sjaldan notuð.  

 

Grafarvogslaug 

Sundaugin var byggð 1992. Í henni eru bæði sérklefi og sjúkraherbergi til staðar fyrir 

fólk með mikla hreyfihömlun. Einnig er til staðar klefi inn af almennum klefa. 

Klósettaðstaðan fyrir fólk með hreyfihömlun ber af öðrum sundstöðum. Góður 

færanlegur bekkur er fyrir fólk með hreyfihömlun. Til staðar eru bæði hand- og 

rafknúnar lyftur fyrir fólk með mikla hreyfihömlun til að komast í og úr laug. 

Pantaður var sérhæfður hjólastóll fyrir ákveðinn einstakling sem er fatlaður og er í 

viðkomandi grunnskóla en aðrir hafa ekki afnot af stólnum.  

 

Klébergslaug á Kjalarnesi 

Sundlaugin var byggð 1995. Aðkoman að byggingunni er þannig að það er 

hjólastólarenna að innganginum þar sem fyrir er þröskuldur sem fara þarf yfir. Ekki 

er sérbúningsklefi fyrir fólk með hreyfihömlun og enginn bekkur fyrir fólk með mikla 

hreyfihömlun. Aðstaða í búningsklefa er nokkuð góð fyrir fólk með minni 

hreyfihömlun, en ómöguleg fyrir fólk með mikla hreyfihömlun. Engin lyfta er til 
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staðar við laugina fyrir fólk með mikla hreyfihömlun til að komast ofan í og upp úr 

henni. 

 

Kópavogslaugin 

Sundlaugin var upphaflega byggð 1967 og endurbyggð 1991. Innilaug og ný 

búningsaðstaða var byggð 2008. Í henni er nú mjög góð búningsaðstaða og sérklefar 

eru til staðar fyrir fólk með hreyfihömlun. Einnig eru sérklefar inn af almennum 

búningsklefum. Færanlegur bekkur er til staðar fyrir fólk með mikla hreyfihömlun. 

Bæði handknúin og rafknúin lyfta er til staðar fyrir fólk með mikla hreyfihömlun.  

 

Laugardalslaugin 

Sundlaugin var byggð 1968 og ný innilaug 2004. Sérklefi fyrir fólk með 

hreyfihömlun er til staðar. Í honum er færanlegur bekkur fyrir fólk með mikla 

hreyfihömlun. Aðstaða í klefanum er góð en hann mætti þó vera rýmri. Of löng leið 

er fyrir fólk með hreyfihömlun til að komast ofan í laugina frá búningsklefa. Við 

laugina er til taks handdrifin lyfta til að koma fólki með mikla hreyfihömlun í og upp 

úr lauginni.  

 

Lágafellslaugin í Mosfellsbæ 

Sundlaugin var byggð 2007. Sérklefi er til staðar fyrir fólk með hreyfihömlun. Í 

klefann vantar færanlegan bekk fyrir fólk með mikla hreyfihömlun. Ein 

stuðningsstöng er í sturtunni, en það þyrfti helst að hafa aðra til viðbótar. Við laugina 

er rafdrifin lyfta til að koma fólki með mikla hreyfihömlun ofan í og upp úr henni.  

 

Loftleiðalaugin 

Sundlaugin er jafn gömul hótelinu sem byggt var 1966. Almenn lyfta er til að komast 

að laugaraðstöðunni sem er í kjallara. Að öðru leyti er engin sérhæfð aðstaða eða tæki 

til staðar fyrir fólk með hreyfihömlun. Aðgengi að laug er slæmt fyrir fólk með 

hreyfihömlun, en viðunandi að pottum. Almennt er aðstaðan fyrir fólk með mikla 

hreyfihömlun óviðunandi. 
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Salalaug 

Sundlaugin var byggð 2005. Við hana er góð aðkoma fyrir fólk með hreyfihömlun að 

húsinu, en óþarfa þröskuldur er við innganginn. Sérklefar eru til staðar með 

færanlegum bekkjum fyrir fólk með hreyfihömlun. Ekki er til staðar lyfta fyrir fólk 

sem þarf mikla aðstoð til að komast í og úr lauginni.  

 

Seltjarnarneslaug 

Sundlaugin var byggð 1984 en er nú nýuppgerð. Við aðalinnganginn eru tröppur og 

því ekki aðgengi fyrir fólk með hreyfihömlun. Þess vegna er sérinngangur fyrir fólk 

með fötlun bak við húsið. Þar er sérklefi fyrir fólk með hreyfihömlun. Í klefanum er 

bekkur sem er ekki færanlegur. Aðgengi að klefanum og úr klefanum að lauginni er 

til fyrirmyndar. Tvö stuðningshandrið eru við sturtuna. Við laugina vantar alveg lyftu 

fyrir fólk með mikla hreyfihömlun. 

 

Suðurbæjarlaugin í Hafnarfirði 

Sundlaugin var byggð 1989. Þar er enginn sérklefi fyrir fólk með hreyfihömlun, en 

gufubaðið er notað í þeim tilgangi. Gufubaðið er  einnig notað sem hvíldar- eða 

slökunar herbergi fyrir fólk með fötlun. Þar þyrfti að hafa færanlegan bekk fyrir fólk 

sem þarf mikla aðstoð. Handrið fyrir utan klefann lengir leiðina út í sundlaugina. 

 

Sundhöllin í Hafnarfirði 

Sundlaugin er mjög gömul sundlaug en hún var vígð árið 1943 og ber þess merki 

varðandi aðgengi fólks með hreyfihömlun. Í henni er enginn sérklefi fyrir fólk með 

hreyfihömlun, en gufubaðið er hægt að nota sem slíkan klefa. Það er engin lyfta við 

laugina og enginn bekkur í búningsklefanum. Einn hjólastóll er til staðar en hann er 

ekki mikið notaður, vegna þess hve fátt fólk með hreyfihömlun sækir laugina. Mjög 

erfitt er fyrir fólk með hreyfihömlun að komast upp úr lauginni. 

 

Sundhöllin í Reykjavík 

Sundlaugin var byggð 1937 og er elsta sundlaugin á höfuðborgarsvæðinu. Engar eða 

mjög litlar breytingar hafa verið gerðar fyrir fólk með fötlun vegna þess að arkitektúr 
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hússins er friðaður. Engir sérklefar eru fyrir þetta fólk og þar af leiðandi engir bekkir. 

Hjólastólar eru til staðar í klefum. Stigi er niður í kvennaklefann og aftur þaðan upp í 

sundlaugina. Einnig þarf að fara upp stiga til að komast út í heitu pottana.  Þröskuldar 

eru margir og það þarf meira að segja að fara yfir þröskuld til að komast inn í húsið. 

 

Sundlaugin í Garðabæ 

Könnun í þessari laug var gerð á slæmum tíma þar sem breytingar á húsnæðinu stóðu 

yfir þegar hún var gerð. Þess vegna eru aðstæður fyrir fólk með hreyfihömlun  

tímabundið mjög slæmar. Í sundlauginni er sérklefi fyrir fólk með hreyfihömlun til 

staðar inn af almennum búningsklefa. Hann er þó mjög lítill og erfitt er að athafna sig 

í honum. Engin lyfta er til staðar fyrir fólk með mikla hreyfihömlun til að komast í og 

úr lauginni. Aðkoma að sundlaug mun batna við breytingarnar frá því sem áður var. 

 

Varmárlaug í Mosfellsbæ 

Sundlaugin er mjög gömul og barn síns tíma en hún var byggð 1969. Í henni er 

enginn sérklefi fyrir fólk með hreyfihömlun. Í búningsklefanum er enginn bekkur 

fyrir fólk með mikla hreyfihömlun. Að búningsklefanum inni í húsinu eru nokkrar 

tröppur þar sem hjólastólalyftu hefur verið komið fyrir. Engin lyfta er fyrir fólk með 

mikla hreyfihömlun við laugina og stiginn ofan í laugina er mjög brattur. Það er því 

erfitt fyrir fólk, bæði með litla og mikla hreyfihömlun að komast ofan í og upp úr 

lauginni. Inni í byggingunni eru nokkrir þröskuldar sem eru til trafala fyrir fólk með 

hreyfihömlun. 

 

Vesturbæjarlaugin 

Sundlaugin er með þeim eldri á höfuðborgarsvæðinu en hún var byggð 1962. 

Byggingin er óhentug fyrir fólk með hreyfihömlun.Við sundlaugina er sér inngangur 

fyrir einstaklinga með hreyfihömlun. Þegar komið er inn í bygginguna er til staðar 

hjólastólalyfta til að komast að afgreiðslunni. Sérbúningsklefi er fyrir fólk með 

hreyfihömlun sem er nokkuð þröngur en viðunandi. Til staðar er bekkur fyrir fólk 

með hreyfihömlun, en hann er lágur og ekki færanlegur. Til að komast út að lauginni 

þarf að taka lyftu aftur á milli hæða, en eftir það er góða aðkoma að sundlauginni. 
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Við sundlaugina er til staðar rafknúin lyfta fyrir fólk með mikla hreyfihömlun til að 

komast úr og í laugina. 

5.2.1 Samantekt á niðurstöðum 

Í könnuninni kemur fram að aðgengi og aðstaða á sundstöðum höfuðborgarsvæðisins 

fyrir fólk með hreyfihömlun er mjög mismunandi. Meginreglan er sú að eftir því sem 

sundlaugin er eldri þá er aðstaðan verri. Nýjustu sundlaugarnar eru flestar með mjög 

góða aðstöðu fyrir fólk með hreyfihömlun, en þó má merkja mun á milli sundstaða 

sem sýnir að stjórnendur þeirra hafa mismikinn metnað í að standa sig vel á þessu 

sviði. 

5.3  Aðgengi að sundstöðum, einkunnagjöf 

Við framangreinda könnun á sundstöðunum á höfuðborgarsvæðinu voru gefnar 

einkunnir í fjórum þáttum fyrir aðgengi fyrir fólk með hreyfihömlun. Þessir þættir eru 

aðkoma að sundstað, aðkoma að búningsklefa, aðstaða í búningsklefa og aðkoma að 

sundlaug. Einkunnirnar voru gefnar í bókstöfum frá A til E þar sem A stóð fyrir mjög 

gott aðgengi og E fyrir mjög slæmt aðgengi. Sjá nánar töflu 5.1. Við einkunnagjöfina 

voru einnig notaðir tölustafir til að hægt væri að fá fram meðaltal sem auðveldar 

samanburð bæði á milli aðkomuþátta og sundstaða. Í tölulegu einkunnagjöfinni 

táknar 5 bestu einkunnina, sambærilegt við A en 1 táknar aftur á móti slökustu 

einkunnina, sambærilegt við E.  

 

Tafla 5.1 Einkunnagjöf fyrir aðgengi að sundstöðum á höfuðborgarsvæðinu. 

Aðgengi Einkunn Einkunn Skýringar* 

Mjög gott A 5 Öll atriði til fyrirmyndar 
Gott B 4 Flest atriði í lagi 
Sæmilegt C 3 Nokkur atriði mættu vera betri 
Slæmt D 2 Mörg atriði mættu vera betri 
Mjög slæmt  E 1 Flest atriði mættu vera betri 

* Sjá nánari umfjöllun um sundstaðina hér á undan 
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Einkunnagjöfin er að mestu huglægt mat mitt sem byggir á reynslu minni sem 

einstaklingur með hreyfihömlun og áralangri sundiðkun minni með öðru fólki með 

mismunandi hreyfigetu. Yfirlit yfir einkunnagjöfina og niðurstöður könnunarinnar 

eru sýndar í töflu 5.2.  

 

Tafla 5. 2 Yfirlit yfir aðgengi að sundstöðum á höfuðborgarsvæðinu 

  Aðkoma að Aðkoma að Aðstaða í Aðkoma að Meðal- 

Sundstaðir sundstað búningsklefa búningsklefa laug einkunn 

Grafarvogslaug A A A A 5 

Kópavogslaug A A A B 4,8 

Árbæjarlaug A A B B 4,5 

Ásvallalaug A A B B 4,5 

Laugardalslaug A B A B 4,5 

Lágafellslaug A A B B 4,5 

Seltjarnarneslaug A A B C 4,3 

Salalaug B B B D 3,5 

Suðurbæjarlaug C B B C 3,5 

Breiðholtslaug B B E C 3 

Klébergslaug B B D D 3 

Sundhöllin í 
Hafnarfirði 

A B D E 3 

Vesturbæjarlaug C C C B 3 

Loftleiðalaug B B D E 2,8 

Sundlaugin í Garðabæ A E D D 2,5 

Varmárlaug B D D E 2,3 

Sundhöllin í Reykjavík C E E E 1,5 

Meðaleinkunn 4,4 3,8 3,2 2,8 3,5 
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Mynd 5.1 Aðgengi að sundstöðum á höfuðborgarsvæðinu, meðaleinkunn sundstaða. 

 

Af þeim fjórum liðum sem spurt var um fær aðkoma að sundstað hæstu 

meðaleinkunnina.  Síðan fara meðaleinkunnirnar í réttri röð minnkandi, en lægstu 

einkunnina hefur aðkoma að lauginni sjálfri. Sú niðurstaða segir að sá þáttur sé 

almennt sá sem brýnast er að bæta á 

höfuðborgarsvæðinu. 

 

Séu skoðaðar meðaleinkunnir einstakra sundstaða (sjá mynd 5.1), að teknu tilliti til 

allra þátta sem spurt er um þá er það Grafarvogslaugin sem fær hæstu einkunnina,  

þar sem öll aðstaða er til fyrirmyndar. Fast á eftir henni kemur Kópavogslaugin. 

Lægstu meðaleinkunnina fær Sundhöll Reykjavíkur en þess ber að geta að í þeirri 

sundlaug voru flest öll sundmót haldin fyrir fólk með fötlun á höfuðborgarsvæðinu og 

fyrir allt landið þar til nýlega. Ástæðan er sennilega sú að þetta var eina innilaugin í 

fullri stærð sem hægt var að nota, en vegna íslenskrar veðráttu vill sundfólk keppa við 

bestu aðstæður innandyra. 
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6.  Félagsleg áhrif 

Í þessum kafla verður fjallað um tvær rannsóknir sem sýna fram á félagsleg gildi 

íþrótta fyrir fólk með fötlun. 

6.1 Félagsleg áhrif sundiðkunar 

Íþróttir og íþróttaiðkun skipa stóran sess í lífi margra og hefur mikla þýðingu fyrir þá 

sem það stunda. Það sama á ekki síður við um fólk með fötlun. Gildi íþrótta fyrir 

þessa einstaklinga getur haft gífurlega mikla þýðingu og ekki síst rofið þá félagslegu 

einangrun sem oft er fylgifiskur fatlana. Það er mín persónulega reynsla. Eftirfarandi 

tvær rannsóknir sýna fram á að íþróttir hafa mikið gildi fyrir fólk með fötlun. 

 

Fyrri rannsóknin fjallar um íþróttaiðkun fullorðinna einstaklinga með líkamlega 

fötlun í sumarbúðum. Í búðunum var lögð áhersla á að  hver einstaklingur fyndi út 

hvaða íþrótt hentaði og honum síðan gefið tækifæri til að iðka þá íþrótt. Rannsóknin 

var gerð í Bandaríkjunum og viðtöl voru tekin við fimmtán þátttakendur á 

fullorðinsaldri sem komu þangað eftir að hafa lent í slysi og lamast í kjölfarið. 

Viðtölin voru tekin við þátttakendur og spurningarnar beindust að því að finna út 

hvaða áhrif íþróttir hefðu á líf þeirra, bæði áður en þau komu í sumarbúðirnar, á 

meðan á þeim stóð og eftir að heim var komið (Ashton-Shaeffer, Autry, Heather og 

Hanson, 2001). 

 

Það kom í ljós að flestir þátttakendurnir voru með mjög lítið sjálfstraust áður en kom 

að sumarbúðunum, þeir voru hræddir við að hefja íþróttaiðkun og sumir treystu sér 

ekki til þess. Þeim fannst fólk tala öðruvísi við þá eftir slysið og nefndu að félagsleg 

tengsl þeirra væru ekki þau sömu og áður. Eftir dvölina  breyttust viðhorf flestra 

einstaklinganna. Sjálfstraust þeirra jókst, þeir voru að gera hluti sem þeir treystu sér 

ekki til áður og fóru að mynda tengsl við einstaklinga sem þeir lögðu ekki í að gera 

áður og ein nefndi að hún vildi fara aftur út á vinnumarkaðinn, nokkuð sem hún hafði 

ekki treyst sér til áður en að sumardvölinni kom (Ashton-Shaeffer, Autry, Heather og 

Hanson, 2001).  

. 
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Seinni rannsóknin var um áhrif vatns á fólk með hreyfihömlun. Heildarniðurstaða 

þeirrar rannsóknar sýndi að einstaklingarnir í henni sýndu allir framfarir í 

líkamshreyfingum og hún lýsti einnig þeim jákvæðu áhrifum sem vatnið hafði á 

einstaklingana. Sundið hafði sem sagt bæði jákvæð félagsleg áhrif og bætti jafnt fín – 

og grófhreyfingar einstaklinganna (Getz, Hutzler og Vermeer, 2006). 

 

Þessar tvær rannsóknir voru mjög ólíkar vegna þess að önnur fjallaði eingöngu um 

hvað fullorðnu fólki fannst um áhrif þess að stunda íþróttir og þá sérstaklega um þau 

félagslegu áhrif og viðhorf til lífsins sem gjörbreyttust við ástundun íþrótta, á meðan 

hin rannsóknin tók fyrir áhrif vatns á einstaklinga og hvað vatnið gerði fyrir þá. Báðar 

rannsóknirnar komu þó inn á mikilvægi þess að iðka íþróttir fyrir fólk með fötlun og 

sýndu hve félagsleg tengsl þátttakendanna við aðra urðu betri í kjölfarið. 

 

Lítið er til um rannsóknir um félagsleg áhrif íþrótta fyrir fólk með fötlun hér á Íslandi 

en íslenskir fræðimenn og nemar eru að reyna að koma til móts við þessa þörf og hafa 

eftirfarandi einstaklingar skoðað íþróttir fólks með fötlun frá ýmsum sjónarhornum 

(t.d. Ingi Þór Einarsson, 2008; Kristín Björnsdóttir, 2006; Guðbjörg Hákonardóttir, 

2004).  

 

Eftir að hafa kynnt mér þessar rannsóknir, þá lagði ég nokkrar spurningar fyrir 

tuttugu manns með hreyfihömlun sem stunda eða stunduðu sund hér á landi. Ég sendi 

tölvupóst til nokkurra einstaklinga en aðra hitti ég á sundmótum. Innihald 

spurninganna snerist að mestu um af hverju þeir hefðu valið sundið fram yfir aðrar 

íþróttagreinar og hvernig sundið og sundiðkunin hefði áhrif á líf þeirra. Einnig fýsti 

mig að vita hverju þeir myndu vilja breyta í sundþjálfun fólks með fötlun. Í sambandi 

við þá spurningu þá töluðu mörg þeirra um að það væri gott að opna umræðuna meira 

um fötlun og ein nefndi að gera þyrfti meira fyrir afreksfólkið. 

 

Ég lagði mest uppúr svörunum frá þessum tveimur spurningum sem ég nefndi í fyrst. 

Þeir einstaklingar sem ég lagði spurningarnar fyrir er allt fólk með hreyfihömlun. Þeir 

eru allir sundmenn en fjórir þeirra hafa hætt sundiðkun. Allir einstaklingarnir sem ég 
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lagði spurningarnar fyrir töluðu um að það væri félagsskapurinn í sundinu sem hefði 

mest áhrif á iðkunina en einnig að þau styrktust bæði andlega sem og líkamlega 

vegna sundsins. Sex af einstaklingunum töluðu einnig um að í sundinu lærðu þeir 

mikinn sjálfsaga.  

 

Í spurningunni af hverju þeir hefðu valið sundið fremur en aðrar íþróttir talaði einn 

um að mamma sín hefði valið það fyrir sig, þrír einstaklingar töluðu um að eftir að 

hafa séð fyrirmynd sína synda á Ólympíumóti fatlaðra, þá ákváðu þeir að hefja 

sundiðkun. Flestir einstaklinganna töluðu um að sundið hentaði þeim betur en flestar 

aðrar íþróttir og að þeir fengju þarna tækifæri  til að sanna sig í íþróttum.  

 

Niðurstöður, bæði þessara tveggja rannsókna og einnig spurninganna sem ég lagði 

fyrir, sýna svo ekki verður um villst að íþróttaiðkun fyrir fólk með fötlun er mjög 

mikilvæg, bæði hvað varðar andlegan og líkamlegan styrk og svo er félagsskapurinn 

þeim ákaflega dýrmætur. Einnig gefa íþróttirnar þessu fólki áræðni og kjark sem það 

fann ekki fyrir áður en íþróttaiðkunin hófst. 

 

Íþróttastarf er því ein leið til þess að hjálpa þessum einstaklingum út úr einangrun 

sem oft er til staðar. Hvatning er einnig mjög mikilvæg, jafnvel lykilatriði, til að rjúfa 

þá félagslegu einangrun sem fólk með fötlun er oft í. 
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7.  Lokaorð 

Íþróttir fólks með fötlun á sér ekki langa sögu á Íslandi. Það má þakka Sigurði 

Magnússyni fyrsta formanni ÍF að íþróttir fatlaðra urðu að veruleika hér árið 1972. 

Sund fólks með fötlun hófst um leið og Íþróttafélag fatlaðra í Reykjavík var stofnað 

árið 1974 en Íþróttasamband fatlaðra var síðan stofnað nokkrum árum síðar (Sigurður 

Magnússon og Sigurjón Friðjónsson, 1998). Sambandið er mikilvægur bakhjarl þeirra 

íþróttafélaga og einstaklinga sem íþróttirnar stunda. Íþróttasamband fatlaðra hefur 

vaxið mikið frá því að það var stofnað og það hefur gert íþróttir fyrir fólk með fötlun 

að því sterka afli sem það er í dag. Staða mála í íþróttum fyrir fólk með fötlun hér á 

landi er því býsna öflug og þar tala ég af reynslu.  

 

Það eru mjög margir einstaklingar sem æfa mismunandi íþróttagreinar innan 

Íþróttasambands fatlaðra víða um land. Markmiðið með iðkuninni er að bæta 

líkamsástand einstaklinganna og ekki síst að mínu mati að rjúfa félagslega einangrun 

sem oft er til staðar. Það kom glöggt fram í óformlegri könnun minni meðal 

sundiðkenda með hreyfihömlun að fyrir utan bætt líkamsástand þá var 

félagsskapurinn þeim mjög mikilvægur og gaf þeim meiri kjark til að takast á við lífið 

og tilveruna. 

 

Það er reynsla mín í gegnum árin að sundið sé sú íþróttagrein sem fólk með 

hreyfihömlun sækir mest í að iðka, enda hefur sundið verið ein aðalgreinin á 

Ólympíumótum fatlaðra síðan þau hófust árið 1960 (International Paralympic 

Committee, e.d.b). Fjöldi þátttakenda og greina sem keppt er í hefur farið stöðugt 

vaxandi og mótin eru stærsti íþróttaviðburður fyrir fólk með fötlun og þau hvetja 

mjög unga iðkendur til afreka. Það er mikilvægt að sundstaðir bjóði upp á góða 

aðstöðu fyrir fólk með fötlun sem vill iðka sund, hvort heldur sér til heilsubótar og 

hressingar eða til keppni.  

 

Niðurstöður könnunar minnar á sundstöðum höfuðborgarsvæðisins leiddu í ljós að 

aðstaðan bæði hvað varðar aðkomu og aðgengi fyrir fólk með hreyfihömlun er best í 
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þeim sundlaugum sem hafa risið á síðustu árum. Það sýnir að forráðmenn bæjarfélaga 

og hönnuðir sundstaða eru stöðugt að verða meðvitaðri um það hversu sundið er 

mikilvægt fyrir einstaklinga með hreyfihömlun. Aukin sundiðkun einstaklinga með 

hreyfihömlun er að mínu mati þjóðfélagslega mjög hagkvæm hvernig sem á það er 

litið. Einstaklingarnir verða hraustari og þurfa því minni heilsufarsþjónustu en áður. 

Einnig verða þeir oft félagslega þroskaðri og því færari og betri þjóðfélagsþegnar 

fyrir vikið. Ég vil þess vegna halda því fram að sundiðkun fólks með hreyfihömlun sé 

allra meina bót. 
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