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ÚTDRÁTTUR    

Í þessari ritgerð umfjöllunarefnið forvarnargildi skipulagðs íþrótta- og tómstundastarf 

fyrir ungmenni á Íslandi. Spurningin er hvort það er ávinningur fyrir hið opinbera að 

tryggja, að öll börn og unglingar á Íslandi geti stundað skipulagt íþrótta-og 

tómstundastarf óháð efnahagi foreldra eða forráðamanna.  Rannsakandi telur að 

mikilvægi rannsóknarinnar muni aðalega felast í fræðilegum tilgangi. Það er að segja að 

sjá ávinning hins opinbera af að tryggja að grasrót samfélagsins fái jöfn tækifæri til þess 

að vaxa og dafna í þeim einstaklingi sem völ er á, óháð fjárráð eða áhuga foreldra eða 

forráðamanna þeirra á viðfangsefninu. Kannanir sýna fram á brottfall barna og unglinga 

úr skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi vegna útgjalda sem fylgir þátttöku. Þá hafa 

aðrar rannsóknir og kannanir sýnt fram á að einstaklingar sem fá að dafna í svona 

skipulögðu starfi eru líklegri til að verða heilsusamlegri einstaklingar á líkama og sál á 

eldri árum. Þar telur höfundur ávinning ríkisins vera hvað mestur þ.e. fjármunirnir sem 

sparast í heilbrigðiskerfinu og dómskerfinu auk þess að ala upp einstaklinga sem skila 

meiri framleiðni út í þjóðfélagið. Stór hluti ritgerðarinnar er í fræðilega kaflanum en þar 

er farið  í áhrif íþrótta- og tómstunda á heilsu og líf barna og unglinga, og ástæður á 

auknum líkum á áhættuhegðun unglinga. Áhættuhegðun felur í sér hegðun sem getur 

lagt gerandann beint eða óbeint í hættu. Skilgreind áhættuhegðun í þessari rannsókn 

var áfengis-, tóbaks-, hass- eða marijúana neysla á meðal unglinga.  Fyrri hluti 

rannsóknarinnar byggist á gögnum verkefnisins Heilsa og lífskjör skólanema 

2009/2010 sem er íslenskur hluti alþjóðlegu rannsóknarinnar Health Behaviour in 

School-Aged Children (HBSC). Þátttakendur rannsóknarinnar voru samtals 3857 

nemendur í 10. bekk úr grunnskólum víðsvegar um landið. Niðurstöður sýna að 

unglingar á landsbyggðinni verja oftar tíma sínum í skipulagðar íþróttir- og tómstundir 

og neyta sjaldnar áfengis, hass eða marijúana. Hins vegar neyta þeir tóbaks að jafnaði 

oftar en unglingar á höfuðborgarsvæðinu. Einnig komu í ljós jákvæð tengsl á milli 

tölvunotkunar og áhættuhegðunar og jafnframt á milli áhrifa frá jafningjum og 

áhættuhegðunar. Hins vegar komu fram neikvæð tengsl á milli skipulagðra íþrótta- og 

tómstunda og áhættuhegðunar.  Síðari hluti rannsóknarinnar var að skoða útgjöld 

ríkissjóðs til íþrótta- og tómstundamála og áhrif þeirra á iðkunarfjölda landsmanna. Þar 

sýndu niðurstöður að þrátt fyrir lækkun útgjalda ríkissjóðs til íþrótta- og 

tómstundamála þá hækkaði hlutfall iðkana og iðkenda á sama tíma samkvæmt tölum frá 

Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands.  
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1. INNGANGUR 

Áhugi rannsakanda tengist íþrótta- og tómstundastarfi barna og unglinga, þ.e.. hvort að 

það sé ekki fjárhagslegur ávinningur ríkisins  í formi forvarnarstarfs að gera öllum 

börnum að 18 ára aldri í landinu kleift að stunda þær íþróttir eða tómstundir sem þau 

hafa áhuga á, óháð efnahag foreldra eða forráðamanna.  Mikilvægi íþrótta og áhrif þeirra 

á þjóðfélag eru margvísleg. Íþróttir hafa frá örófi alda stuðlað að betri heilsu, jafnt 

líkamlegri sem og andlegri.  

Ætla mætti að þessir þættir skili sér síðar út í þjóðfélagið í formi minni kostnaðar við 

heilbrigðiskerfið, færri veikindadögum og meiri framleiðni hjá heilsuhraustum 

einstaklingum. Kannanir hafa sýnt ef unglingahópar eru bornir saman að þeir hópar 

sem stunda íþróttir eru ekki eins líklegir til þess að neyta ólöglegra efna en hópar sem 

stunda engar íþróttir, sem mögulega gæti skilað sér fjárhagslegum ávinningi  hins 

opinbera í dómskerfinu.    

Skipulögð íþróttastarfsemi í höndum íþróttafélaga hefur jákvæð áhrif og forvarnargildi 

og getur innleitt aga og heilsusamlegt líferni til lengdar.  Þegar gríðarlegar 

efnahagsþrengingar eiga sér stað eru miklar líkur á að niðurskurður verði til 

skipulagðra íþróttamála að hálfu sveitarfélaga og hins opinbera líkt og við höfum fundið 

fyrir undanfarin 3 ár. Sveitarfélög sjá um stærsta hluta framlaga til íþróttamála í sínu 

bæjarfélagi og því afskipti ríkisins lítil þar.   

Ráðstöfunar tekjur heimilana í landinu hafa í mörgum tilfellum snarminnkað og því oft 

afar erfitt fyrir foreldra eða forráðamenn að standa undir kostnaði við íþrótta- og 

tómstundaiðkun barna sinna. Og í ljósi þeirra kannana sem framkvæmdar hafa verið þá 

hafa þær sýnt fram á að töluvert brottfall er úr skipulögðu íþrótta- og tómstarfi barna í 

kjölfar efnahagshrunsins á Íslandi. Því telur rannsakandi mikilvægara nú en áður að hið 

opinbera komi á móts við börn og unglinga í landinu og flytji skipulögð íþrótta- og 

tómstundamál þeirra í umsjá ríkisins í stað þess að láta sveitarfélög í landinu sjá um 

þau. Með því að flytja þessi mál í umsjá ríkisins þá tryggir það jöfn réttindi allra barna í 

landinu til þátttöku í skipulagt  íþrótta- og tómstundastarf.  

Markmið rannsóknarinnar er að skoða fjárhagslegan ávinning hjá hinu opinbera við að 

gera öllum börnum að 18 ára aldri kleift að stunda skipulagt íþrótta- og tómstundastarf  

í formi forvarnar. Einnig er hluti af tilgangi rannsóknarinnar  að finna fylgni milli 

aukinna útgjalda hið opinbera til íþróttamála og vaxandi iðkendafjölda. Nauðsynlegt er 

að varast að um tvítalningu iðkenda gæti verið um að ræða ef iðkendafjöldi vex með 
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þeim hætti að um er að ræða tilfærslu úr einni tegund íþrótta í aðra. Það skiptir því ekki 

máli hvers eðlis hreyfingin er en staðkvæmdar vörur íþrótta geta bæði verið góðar og 

slæmar. En með staðkvæmdarvöru er átt við að ef eftirspurn eftir einni vöru/þjónustu 

eykst af einhverjum ástæðum minnkar eftirspurnin eftir annarri vöru/þjónustu. Til að 

mynda gæti iðkendum í knattspyrnu fjölgað eftir gott gengi landsliðs eða stórmót á 

kostnað körfubolta. Það sem skiptir máli er hvað börn og unglingar gera í staðinn fyrir 

að stunda skipulagðar íþróttir. Ef börn eða unglingar eru að hreyfa sig úti í náttúrunni á 

einhvern ákveðinn hátt í stað þess að fara á skipulagða æfingu þá skiptir það ekki máli, 

því um er að ræða hreyfingu og heilbrigði í báðum tilvikum. En hins vegar ef barnið eða 

unglingurinn eru heima að hanga í tölvunni eða stunda aðra áhættuhegðun í stað þess 

að hreyfa sig skiptir það miklu máli.   

Rannsóknarspurningar ritgerðarinnar eru í raun tvær; ,, Hver er ávinningur  hins 

opinbera af að gera öllum börnum kleift að stunda skipulagt íþrótta –og tómstundastarf´´ 

,,Hafa útgjöld ríkissjóðs til íþrótta- og tómstundamála áhrif á íþróttaiðkun landsmanna´´ 

Eftir að höfundur hefur farið yfir fræðilega hluta ritgerðarinnar mun hann leitast við að 

svara rannsóknarspurningunum og notast við skýrslur og aðrar rannsóknir því til 

stuðnings. Í rannsókninni verður stuðst við megindlegar rannsóknaraðferðir (e. 

quantitative)  og mun rannsakandi styðjast við og leita ritaðra heimilda s.s. bækur, 

fræðigreinar og skýrslur. Fjölmargar rannsóknir, kannanir og greinar hafa verið 

skrifaðar um forvarnir barna og unglinga og mun vera stuðst við þær. Einnig mun vera 

rýnt í ársskýrslu ÍSÍ og ársreikninga frá fjármálaráðuneytinu.  

Við vinnslu ritgerðarinnar er markmið höfundar að hafa gagnrýna hugsun og öguð 

vinnubrögð að leiðarljósi.   

Kaflaskipti ritgerðar hér í framhaldi er þessi;  

 2. kafli fræðileg umfjöllun ; Þar er að mestu leyti stuðst við ritaðar heimildir og 

gagnabanka um efnið. 

 3. kafli raunrannsóknir; Rannsóknirnar sjálfar settar niður á blað. Þær 

kannanir sem höfundur gerði  skrásettar og dregnar saman í takt við þær 

spurningar sem notaðar voru til að afmarka efnið.  

 4. kafli niðurstöður, umræður og lokaorð; Efnið túlkað, greint og metið.  
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2      FRÆÐILEG UMFJÖLLUN 

Þessi kafli er þrískiptur. Í fyrsta hluta er stefnumótun skilgreind, markaðsbrestir, 

inngrip stjórnvalda og íþróttastefna opinberra aðila sem og íþróttahreyfingar landsins 

skoðuð . Einnig er farið yfir skilgreiningar tengdar forvörnum, heilsueflingar o.s.frv.  

Annar hluti fjallar um sögu, gildi, umfang íþróttastarfs hér á landi sem og forvarnar gildi 

íþrótta.  

 

2.1.1. Skilgreining á stefnumótun 

Stefnumótun sem fræðigrein er tiltölulega ung að árum. Þróun hennar hófst í 

Bandaríkjunum í kringum árið 1960 í kjölfar breytinga í rekstrarumhverfi og 

efnahagslífi fyrirtækja en það var ekki fyrr en uppúr árinu 1980 sem fór virkilega að 

bera á hugtakinu stefna eða stefnumótun hér á landi að einhverju teljandi marki. Þá var 

farið að gefa því gaum að það gæti verið ábati fyrir skipulagsheild að skilgreina með 

markvissum hætti hvert skuli stefna og hvers vegna. Að skýr framtíðarsýn sem byggi á 

markvissi greiningu umhverfis og innri aðstæðna tryggi markvissara starf 

skipulagsheildar til góða. Vinsælar kenningar nútímans telja að nauðsynlegt sé að stefna 

sé þaulhugsuð , skipulögð og byggi á greiningum og áætlunum. Samkvæmt þeim 

sjónarmiðum verður að vita nokkuð nákvæmlega hvert er verið að fara og hvernig eigi 

að ná þangað svo að tilætlaður árangur náist. Með því að móta stefnu með aðgengilegri 

og skýrri framtíðarsýn verði úrlausn daglegra verkefna einfaldari og öll ákvörðunartaka 

markvissari.  

Verklag stefnumótunar getur verið afar mismunandi en undirstöðuþættirnir snúast að 

margra mati að mestu leyti um þrennt;  

 Greining ( á núverandi stöðu )  

 Ákvörðun um stefnu 

 Framkvæmd 

En í raun sé þetta ferli endalaust sem ávallt þarf að endurskoða og endurmeta. (Karl 

Friðriksson,1999).   

Stefnumótun fer fram til dæmis með þeim hætti að ákvarðanir eru teknar af fólki með 

mismunandi viðhorf og sjónarmið og getur samræmt skoðana mun  sinn. Ef fólk er 

ósammála þarf það að leggja sig fram um að læra hvert að öðru, ákveða að stefna að 
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sama marki, sýna gagnkvæma virðingu, ákveða að stefna að sama marki og vinna 

saman, félagi til heilla. Þetta allt krefst vilja til samstarfs og gagnkvæms trausts aðila en 

eykur líkur á að stefnumótunarvinnan skili þeim árangri sem sótt var eftir.  

2.1.2. Markaðsbrestir og  inngrip stjórnvalda  

Ytri áhrifum má lýsa þannig að aðilar eiga í einhverskonar viðskiptum sem hafa áhrif á 

velferð vegfarenda, en greiða hvorki né fá greitt fyrir þessi áhrif. Þegar áhrif á 

vegfaranda eru jákvæð ( e. benefits the bystanders)  er talað um jákvæð ytri áhrif.  

Jákvæðu ytri áhrifin vegna aukinnar íþróttaiðkunnar gæti verið betri heilsa sem leiðir til 

minni útgjalda til heilbrigðismála, forvarnarmála ofl. Þá er þjóðhagslegur kostnaður við 

framleiðsluna minni en einkakostnaður framleiðenda og seljenda og er því um að ræða 

svokallaðan markaðsbrest. Það er talað um markaðsbrestur eigi sér stað ef að frjáls 

markaður ræður ekki við að skipta auðlindum á sem skilvirkastan hátt.  Skurðpunktur 

eftirspurnarkúrfu og kostnaðarkúrfu samfélagsins ákvarðar kjörstöðu.  Ef kjörmagn ( e. 

optimal output level ) er meira en jafnvægismagn. Þá framleiðir markaðurinn minna en 

er þjóðhagslega hagkvæmt og kostnaður samfélagsins við þessa framleiðslu er minni en 

einkakostnaður framleiðenda og neytenda. Það magn íþrótta sem ,,framleitt‘‘ er og neytt 

er hagkvæmt í þeim skilningi að það hámarkar ábata neytenda og seljenda. Jákvæð ytri 

áhrif leiða til þess að markaðir framleiða minn en er þjóðhagslega hagkvæmt. Þannig að 

ef allir sem iðka íþróttir og íþróttafélögin sem slík fá X í ávinning þá fær samfélagið í 

heild sinni X + Y þar sem Y er jákvæð stærð.   

Þá er talað um að markaðir starfi á sem óskilvirkan hátt ( e. inefficiency). Ein leið hið 

opinbera sem stundum er skilgreind sem lausn við þeim markaðsbresti sem hér um 

ræðir eru niðurgreiðslur ( e. subsidies ) eða styrkir til íþróttamála með þeim tilgangi að 

innleiða þessu jákvæðu ytri áhrif.  

Þó ber að taka fram að kostnaðurinn sem leggst á samfélagið vegna íþróttaiðkunar er til 

komin vegna afskipta hið opinbera í formi opinberrar fjármögnunar heilbrigðiskerfisins. 

Ytri áhrifin sem hér um ræðir eru því tilbúin. Því mætti fella þetta ákveðna viðfangsefni 

undir kenningar hagfræðinga um freistnivanda ( e. moral hazard).  

2.1.3.  Stefna og stefnumótun  ríkisins og sveitafélagana í íþróttamálum. 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti hefur birt stefnu sína í íþróttamálum. Hún er 

sameiginleg stefna þeirra aðila sem bera ábyrgð á málaflokknum, sem eru ríkið, 
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sveitarfélögin og íþróttahreyfingin.  Stefnan byggist á því grundvallarsjónarmiði að 

almennt íþróttastarf á Íslandi skuli skipulagt af frjálsum félagasamtökum. Hún tekur að 

auki á öllum helstu þáttum íþrótta í félagastarfi og hvernig opinberir aðilar og atvinnulíf  

geti stutt við það starf.  Þá er lögð sérstök  áhersla á að auka hreyfingu barna og unglinga 

á öllum skólastigum.  

  

Í byrjun árs 2005 skipaði þáverandi menntamálaráðherra starfshóp til þess að fara yfir 

íþróttamál á Íslandi með það að markmiði að móta íþróttastefnu. Í nefndinni sátu 

fulltrúar ríkis, sveitarfélaga og íþróttahreyfingarinnar og skilaði sú nefnd 

áfangaskýrslunni „Íþróttasvæðum Ísland“ í ársbyrjun  2006. Nefndin ræddi í vinnu sinni 

við fjölda fag- og fræðimanna, starfsfólk íþróttahreyfingarinnar, fulltrúa sveitarfélaga og 

ýmissa samtaka. Haustið 2008 fól ráðherra svo íþróttanefnd ríkisins að ljúka við gerð 

íþróttastefnunnar og byggja hana m.a. á endurmati stefnumótunar sem unnin var árið 

1997 af starfshópi menntamálaráðuneytis, áfangaskýrslunni „Íþróttasvæðum Ísland“ frá 

2006 og öðrum áherslum mennta- og menningarmálaráðherra.  

Stefna í íþróttamálum tekur mið af þeim lagaskyldum sem ríkið hefur samkvæmt 

íþróttalögum, alþjóðalögum og samningum sem tengjast opinberum aðilum og frjálsum 

félagasamtökum, sem fara með íþróttamál í landinu.  Auk þess birtist hún í framlögum á 

fjárlögum til íþróttamála og áherslum mennta- og menningarmálaráðherra hverju sinni. 

Til þess að vinna að framgangi stefnunnar er mikilvægt að aðilar sem bera ábyrgð á 

málaflokknum, þ.e. ríkið, sveitarfélögin og íþróttahreyfingin, hafi með sér samráð og 

samstarf. Byggt er á því grundvallarsjónarmiði að almennt íþróttastarf á Íslandi skuli 

skipulagt af frjálsum félagasamtökum. Þar er vísað til Íþrótta- og Ólympíusambands 

Íslands, Ungmennafélags Íslands, sérsambanda, íþróttahéraða, íþróttafélaga og deilda 

um land allt. Stór hluti landsmanna tekur þátt í þessu starfi á einn eða annan hátt. 

Stefnan tekur einnig á öllum helstu þáttum íþrótta í félagastarfi og hvernig opinberir 

aðilar og atvinnulíf geti stutt við það starf. Þá er lögð sérstök áhersla á að auka hreyfingu 

barna og unglinga á öllum skólastigum. Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á nauðsyn 

þess að bæta lífsstíl fólks og gegnir skólakerfið leiðandi hlutverki við að hvetja til 

hreyfingar og að auka þekkingu á gildi íþrótta. Við mótun stefnunnar var horft til 

framtíðar og tekið mið af því sem áunnist hefur á undanförnum árum. Sett eru fram skýr 

markmið og bent á leiðir til að framfylgja þeim. Stefna þessi gildir til ársins 2015 og 

verður hún þá endurmetin. 
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Helstu markmið eru eftirfarandi: 

 Umhverfi og skipulag íþróttastarfs í landinu verði bætt og  því skipaður verðugur 

sess í íslensku þjóðlífi. 

 Almenningsíþróttir verði efldar og landsmenn taki aukinn þátt  í íþróttum og 

almennri hreyfingu. 

 Íþróttaiðkun barna og unglinga í skóla og frjálsu félagastarfi 

íþróttahreyfingarinnar verði efld. 

 Keppnis- og afreksíþróttir verði efldar.   

 Að sem flestir hafi tækifæri til þess að stunda íþróttir á því sviði sem þeir kjósa, 

hvort heldur er til ánægju, heilsubótar eða með afreksárangur í huga.   

 Menntun og rannsóknir á sviði íþróttafræða verði efldar. 

 Íslenskt íþróttalíf verði ávallt laust við lyfjamisnotkun. 

 Uppbygging íþróttastarfs, hvort sem um er að ræða æfingar eða keppnir taki mið 

af því að allir hafi sömu tækifæri til þátttöku  (Mennta-og 

menningamálaráðuneytið) 

2.1.4. Stefna og stefnumótun ÍSÍ og UMFÍ  

Íþróttasamband Íslands.  

Lög og reglur hjá ÍSÍ er mjög ítarlegar og víkja að þeim málum er koma að 

íþróttahreyfingunni. Á heimasíðu íþróttasambandsins má finna þessi orð;  

,,Íþróttahreyfingin gerir kröfur til samfélagsins um stuðning, bæði aðgang að 

mannvirkjum og beinan fjárstuðning. Íþróttahreyfingin vill að litið sé á þennan stuðning 

sem endurgjald fyrir þjónustu sem hún veitir öllum þegnum samfélagsins. Til þess að slíkar 

kröfur séu trúverðugar og réttlætanlegar þarf íþróttahreyfingin að sýna það í verki að hún 

geri raunhæfar kröfur til sjálfrar sín hvað varðar gæði og innihald þess starfs sem hún 

vinnur. Þetta hefur hún gert með samþykki stefnuyfirlýsinga um afmarkaða málaflokka, 

þar sem fram kemur hvernig starfi sé stefnt. Slíkar stefnuyfirlýsingar hafa m.a. verið 

samþykktar um barna- og unglingastarf, menntun þjálfara og forvarnarstarf.‘‘ (ÍÞRÓTTA- 

OG ÓLYMPÍUSAMBAND ÍSLANDS).  

Ýmsar stefnur um afmarkandi málaflokka er að finna hjá ÍSÍ eins og Stefnuyfirlýsingu 

um tilhögun íþróttauppeldis æskufólks innan íþróttahreyfingarinnar sem er stefna 

fyrir fólk allt að 19 ára aldri er hefur það að leiðarljósi að íþróttaiðkun skuli vera 
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þroskandi bæði líkamlega, sálrænt og félagslega. Með því móti má skapa aðstæður fyrir 

mikið mun fleiri börn og unglinga til að njóta sín innan íþróttahreyfingarinnar. Með 

skipulagðri og markvissri þjálfun megi skapa börnum og unglingum aðstæður til að 

verða afreksmenn seinna meir á lands- eða alþjóða mælikvarða þegar þeir hafa mesta 

líkamlega og sálræna hæfileika til þess. Að sama skapi er gert ráð fyrir að þeir sem ekki 

velja afreksmennsku eða keppnisíþróttir fái tækifæri til að stunda íþróttir eða 

líkamsrækt við sitt hæfi.  

Stefnuyfirlýsing um forvarnir og fíkniefni er þar einnig að finna þar sem íþrótta- og 

ungmennafélög eru hvött til þess að festa í lög ákvæði um einarða afstöðu gegn neyslu 

áfengis, tóbaks og fíkniefna. Til staðar er Stefnuyfirlýsing um þjálfaramenntun, þar sem 

segir meðal annars að með samþykkt markvissrar og ábyrgrar stefnuyfirlýsingar 

varðandi menntun þjálfara og þær hæfniskröfur sem gerðar eru til þeirra getur 

íþróttahreyfingin stigið stórt skref í átt þess að efla og bæta starfsemi sína. Auk þess 

mun íþróttahreyfingin afla sér trausts og virðingar á meðal almennings, með því að 

uppfylla betur þær gæðakröfur sem í vaxandi mæli eru gerðar til íþróttastarfsins. Með 

framkvæmd stefnuyfirlýsingar munu íþróttahreyfingunni loks gefast aukin tækifæri til 

að koma heildarstefnu sinni og gildismati á framfæri til félaga sinna og iðkenda, fyrir 

tilstilli hæfra og vel menntaðra þjálfara.  

Með því að taka upp gæðaviðurkenningu fyrir íþróttastarf geta íþróttafélög eða deildir 

látið gera úttekt á starfsemi sinni eða hluta hennar miðað við þær gæðakröfur sem 

íþróttahreyfingin gerir. Standist þau þessar kröfur fá þau viðurkenningu á því frá ÍSÍ og 

geta kallað sig fyrirmyndarfélag eða fyrirmyndardeild ÍSÍ. Þættir sem ítarlega er fjallað 

um eru m.a. skipulag og skipurit með mjög skýrum og mælanlegum markmiðum ( 

félagsleg, íþróttaleg og fjármálaleg) . Starfað sé í samræmi við stefnuyfirlýsingu ÍSÍ um 

íþróttir barna og unglinga þar sem lögð er fram æfinga- og kennsluskrá sem innihaldi 

markmið þjálfunar og henni framfylgt í hvívetna. Aðskilið verði bókhald yngri og eldri 

iðkanda og að allir þjálfarar þurfa að uppfylla kröfur ÍSÍ um menntun þjálfara. Jafnframt 

þarf að gera áætlun um félagsstarf utan reglubundinna æfinga og keppni og að 

foreldrastarf verði skilgreint. Síðast en ekki síst eru skilyrði sem þarf að uppfylla 

varðandi, fræðslu og forvarnir, jafnréttismál og umhverfismál. ÍSÍ telur ávinninginn af 

gæðaviðurkenningu vera margvíslegur og má þar nefna að það getur verið auðveldara 
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að afla stuðnings frá sveitarfélögum og öðrum stuðningsaðilum og að foreldrar senda 

börn sín frekar til fyrirmyndarfélaga. Nú þegar hafa tugir félaga uppfyllt þessi skilyrði.  

Ungmennafélag Íslands 

Á heimasíðu Ungmennafélags Íslands má sjá almenna stefnu félagsins og þar er að finna 

þessi orð; ,, Aðildarfélögin hafa samræmda stefnu í öllu íþróttastarfi sínu, sem miðar að 

því að efla hvern einstakling, eftir aldri hans og getu. ‚‘´  

Undir  gildismat í stefnu UMFÍ segir ; ,,Grundvöllur að starfi aðildarfélaganna er virðing 

fyrir einstaklingnum og áhugi fyrir að efla þroska og hæfileika hans á þeim sviðum sem 

geta hans leyfir.  Allt starf félaga skal unnið á drengilegan hátt, í anda jafnréttis, með 

samheldni og opna þátttöku sem flestra að leiðarljósi: í ungmennafélagsanda.  

Virðing fyrir málefnalegum umræðum og lýðræðislegum aðferðum við að leiða mál til 

lykta er í öllu starfi aðildarfélaganna í hávegum höfð‘‘. Jafnframt er til staðar hjá UMFÍ 

sérstök umhverfisstefna, fræðslustefna og forvarnarstefna.   

Forvarnastefna  Ungmennafélags Íslands byggir á einkunnarorðum hreyfingarinnar ,,Ræktun 

lýðs og lands”. Markmið með starfi UMFÍ er að ungmenni finni sér heilbrigð áhugamál og lífsstíl 

og telji sjálfsagt að sniðganga tóbak, áfengi og önnur vímuefni.   

  UMFÍ vill efla forvarnahlutverk sitt á eftirfarandi hátt;  

 Hvetja til þess að landslögum verði fylgt í hvívetna varðandi neyslu tóbaks, 

áfengis og annarra vímuefna og að bann við auglýsingum á slíkum vörum sé virt.  

 Hvetja íþrótta- og ungmennafélög til þess að taka einarða afstöðu gegn neyslu 

áfengis, tóbaks og annarra vímuefna í tengslum við íþróttastarfsemi og aðra 

viðburði þar sem börn og unglingar taka þátt.  

 Hvetja íþrótta- og ungmennafélög til þess að auka valmöguleika í íþrótta- og 

félagsstarfi barna og unglinga og tryggja þannig að þau fái tækifæri til að stunda 

íþróttir og/eða félagsstarf í samræmi við sínar þarfir, getu og áhuga án 

sérstakrar áherslu á keppni.  

 Stuðla að aukinni og almennari þátttöku fólks í íþrótta- og félagsstarfi. Virkja 

ungmennaráð UMFÍ til samstarfs um leiðir í forvarnamálum, m.a. í samstarfi við 

grunn- og framhaldsskóla landsins og styðja þau ungmenni sem taka ákvörðun 

um að virða lögin.  
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 Hvetja sambandsaðila til að móta starfsreglur um hvernig tekið skuli á 

vímuefnavanda fólks á vettvangi íþrótta- og ungmennahreyfingarinnar og 

hvernig unnið skuli að forvörnum  

 Virkja afreksfólk í íþróttum sem fyrirmyndir barna og unglinga.  

 Hvetja til aukinnar fræðslu og umfjöllunar um áhrif og skaðsemi áfengis, tóbaks 

og annarra vímuefna og gildi þess að tileinka sér heilbrigðan lífsstíl.  

 Hvetja til forvarnarannsókna og nýtingu þeirra til eflingar í forvarnarstarf 

(UMFÍ). 

 

2.1.5. Skilgreiningar   

Forvarnir: Forvarnir eru skilgreindar sem áætlun sem hrint er í framkvæmd með það 

að markmiði að koma í veg fyrir sjúkdóma. Forvörnum er oft skipt í þrjú stig. Á fyrsta 

stigi byggjast forvarnir á því að fyrirbyggja möguleg vandamál og þær eru ætlaðar 

stórum hópum samfélagsins. Annars stigs forvarnir horfa til áhættuhópa og þeim er 

ætlað að lágmarka skaða og koma í veg fyrir að sjúkdómur þróist. Þriðja stigs forvarnir 

snúast um að koma í veg fyrir að sjúkdómur versni og beinast því einkum að sértækum 

hópum. (Bjerva, 2003)  

Heilsuefling: Margar forvarnir snúast um heilsueflingu með það að markmiði að auka 

lífsgæði einstaklinga til lengri tíma. Áhersla er lögð á hið jákvæða og forvörnin er sett 

fram á hvetjandi hátt. Heilsuefling á almennt við um líkamlega og andlega vellíðan, 

aukið aðgengi að lífsstílsvænu umhverfi og vitundarvakningu einstaklinga. Árangur 

forvarnarstarfs kemur oft ekki fram fyrr en að löngum tíma liðnum og því getur verið 

erfitt að meta árangur þess til skamms tíma.   

Heilbrigður lífsstíll: Heildræn sýn einstaklinga á eigin viðhorfum með tilliti til 

hreyfingar, næringar, líkamsbeitingar og svefns auk andlegra- og félagslegra þarfa. Til 

að viðhalda heilbrigðum lífsstíl þarf að efla eigin heilsu og neyta ákjósanlegrar fæðu.  

Líkamsþyngdarstuðull (LÞS): Við mælingar á holdafari og líkamsþyngd er algengast að 

stuðst sé við mælieiningu sem kallast líkamsþyngdarstuðull (LÞS). Hann er reiknaður 

með hæð og þyngd einstaklinga, kg/m2. Með því fæst stuðull sem hægt er að bera 

saman við ákveðin viðmiðunargildi og meta þannig holdafar. (Stefán Hrafn Jónsson & 

Margrét Héðinsdóttir, 2010).  
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2.1.6.  Offita barna og unglinga 

Ofþyngd og offita er vaxandi vandamál jafnt hjá börnum ( yngri en 18 ára ) sem og 

fullorðnum og hún er orðin eitt stærsta heilbrigðisvandamál 21. aldar í hinum vestræna 

heimi, sérstaklega í vel stæðum vestrænum löndum.  Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt 

að ofþyngd og offita hefur slæm áhrif á heilsu fólks bæði líkamlega og andlega og eru 

þeir einstaklingar sem eru að takast á við þetta jafnframt í auknum áhættuhópi fyrir 

ýmsa langvinna sjúkdóma. Og þrátt fyrir að mikil vakning hafi orðið í þessum málum 

hefur ekki tekist að snúa þróuninni við síðastliðin ár. Ef það tekst ekki mun það hafa 

mikil áhrif á lífsgæði og lífslíkur þjóða. Árið 2006 áætlaði 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) að börn undir 5 ára aldri sem væru yfir 

kjörþyngd eða of feit væru að minnsta kosti 20 milljónir á heimsvísu (Edwardsson, 

2009). Þrátt fyrir að vitundarvakning hafi orðið og forvarnarstarf sé orðið mjög öflugt í 

hinum vestræna heimi hefur árangurinn verið takmarkaður og benda flestar rannsóknir 

á að börn haldi áfram að þyngjast. Vandinn er nú skilgreindur sem eitt helsta 

heilbrigðisvandamál vestrænna þjóða og nálgast það að vera kominn á stig faraldurs. 

Afleiðing þessarar þróunar er meðal annars sú að fjöldi þeirra sem eru yfir kjörþyngd 

eða of feitir í Evrópu hefur þrefaldast á síðastliðnum 20 árum. Verði ekki unnið gegn 

þeirri þróun má ætla að nú, árið 2012, verði 150 milljónir Evrópubúa yfir kjörþyngd og 

þar af eru 15 milljónir börn og unglingar (WHO, 2006). Talið er að helmingur 

fullorðinna og fimmta hvert barn á Evrópusvæði WHO sé yfir kjörþyngd. Af þeim hópi á 

þriðjungur þeirra við offitu að stríða en sá hópur fer ört vaxandi. Afleiðingar ofþyngdar 

eru mikil byrði á heilbrigðiskerfi landanna og hafa þær jafnframt mikil áhrif á lífsgæði 

einstaklinga. 

Hér á Íslandi eigum við tölur um þróun þyngdar 9 ára íslenskra skólabarna á 20. öld sem 

Brynhildur Briem tók saman í meistaraprófsritgerð sinni í læknadeild HÍ árið 1999. En 

þær sýna svo ekki verður um villst að offita barna hefur farið hratt vaxandi hér frá því á 

áttunda áratugnum. Samkvæmt Lýðheilsustöð (2009) mælast 21,3% íslenskra 5-15 ára 

barna of þung og rúmur fjórðungur þeirra, eða 5,5% barna á Íslandi, mælast of feit. Þetta 

hlutfall hefur farið hratt hækkandi á síðustu áratugum. Þegaar hlutfallið er umreiknað í 

fjölda barna kemur í ljós að um 2650 börn á Íslandi eru of feit. Þetta er stór hópur og 

þörf fyrir markviss inngrip. (Brynhildur Briem, 1999).  
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Í 97.  tölublaði Læknablaðsins  árið 2011 eru niðurstöður mælinga Kristjáns Þórs 

Magnússonar og félaga á hreyfingu 9 og 15 ára íslenskra skólabarna teknar saman. Þær 

sýna að mikill meirihluti íslenskra barna, mælt á hlutlægan hátt, hreyfir sig minna en 

ráðlegt er til að viðhalda heilsunni. Þau börn sem hreyfðu sig minna, reyndust vera með 

meiri fitu undir húð en þau sem hreyfðu sig meira. Niðurstaða þeirra er að íhlutunar sé 

þörf til að auka hreyfingu barna í skólum á Íslandi. Þegar horft er til aukningar á offitu 

barna hérlendis er eðlilegt að draga þá ályktun. Vissulega er í mörgum tilvikum er mikil 

þörf á átaki í að bæta mataræði . Það hefur hins vegar frá alda öðli verið talið merki um 

hreysti unga fólksins að það sé duglegt að hreyfa sig. Enda hefur verið sýnt að ef börn 

eru í réttu umhverfi liggur í eðli þeirra að hreyfa sig. Því er rannsóknin sem kynnt er í 

þessu tölublaði mikilvægt innlegg og góð hvatning fyrir þá sem vinna nú þegar að 

aukinni hreyfingu barna. Einnig eru þetta skýr skilaboð til yfirvalda um hvar megi spara 

og hvar skuli bæta við fjármunum. (Kristján Þór Magnússon, 2011;97).  

2.2.  Almennt um skipulagt íþrótta-og tómstundastarf barna og unglinga 

Íþrótta- og æskulýðsmál eru oft nefnd samhliða og töluleg gögn innihalda oftar en ekki 

upplýsingar saman frá þessum tveim málaflokkum. Það er vissulega ákveðin tenging á 

milli þessa flokka og oft á tíðum mjög erfitt að greina á milli hvað tilheyrir hverjum 

flokki. Því hefur það almennt orðið raunin hvað varðar töluleg gögn frá hinu opinbera að 

brugðið er á það ráð að setja saman fjárhagslegar upplýsingar um þessa tvo flokka. Í 

þessari rannsókn er reynt eftir bestu getu að gera greinarmun á milli þessara 

málaflokka og horft meira til íþróttamála. Lög landsins greina líka með ákveðnum hætti 

á milli þessara flokka með nánari skilgreiningu:  

Í lögum nr. 64/1998 um íþróttir, segir meðal annars ,, að íþróttir merki hvers 

konar líkamlega þjálfun er stefnir að því að auka líkamlegt og andlegt atgervi, 

heilbrigði og hreysti. Meginmarkmið aðgerða ríkisins og sveitarfélaga á sviði 

íþróttamála skal vera að stuðla að því að allir landsmenn eigi þess kost að iðka 

íþróttir við sem hagstæðustu skilyrði. Í öllum grunn- og framhaldsskólum landsins 

skuli íþróttir kenndar og iðkaðar svo sem nánar er kveðið á um í lögum, 

reglugerðum og námsskrá sem um þá skóla gilda. Samstarf ríkis og sveitarfélaga 

við hina frjálsu íþróttahreyfingu skal taka mið af gildi íþróttaiðkunar fyrir 

uppeldis- og forvarnarstarf. Menntamálaráðuneytið skal fara með yfirumsjón 

íþróttamála. Um styrki úr ríkissjóði til starfsemi landssamtaka íþróttafólks fer eftir 
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ákvörðun Alþingis í fjárlögum. Landinu skal skipt í íþróttahéruð samkvæmt 

laganna hljóðann í umsjón íþróttasamband Íslands og Ungmennafélags Íslands. 

Bygging íþróttamannvirkja í þágu skóla til almenningsnota er í verkahring 

sveitarfélaga nema öðruvísi sé fyrir mælt í lögum. Íþróttastarfsemi utan skóla 

byggist á frjálsu framtaki landsmanna. Sveitarstjórn veitir byggingarstyrki til 

íþróttafélaga og íþróttasamtaka eftir því sem ákveðið er í fjárhagsáætlun 

sveitarfélags. Alþingi veitir árlega fé í Íþróttasjóð til eflingar íþrótta í landinu.‘‘ 

(alþingi) 

 

Einnig eru til staðar sérstök æskulýðslög nr. 70/2007 og er þeirra tilgangur 

sagður ,, að styðja börn og ungmenni til þátttöku í æskulýðsstarfi. Með 

æskulýðsstarfi er átt við skipulagða félags- og tómstundastarfsemi þar sem börn og 

ungmenni starfa saman í frístundum sínum að hugsjónum, markmiðum og 

áhugamálum sem þau sjálf meta að verðleikum. Í skipulögðu æskulýðsstarfi skal 

hafa í huga félags-, forvarna-, uppeldis- og menntunarlegt gildi þess sem miðar að 

því að auka mannkosti og lýðræðisvitund þátttakenda. Menntamálaráðherra fer 

með yfirstjórn en ríki og sveitarfélög í samstarfi við félög og félagasamtök skulu 

stuðla að því að ungt fólk eigi þess kost að starfa að æskulýðsmálum við sem 

fjölbreyttustu skilyrði. Um framlög úr ríkissjóði til starfsemi landssamtaka 

æskulýðsfélaga fer eftir ákvörðun Alþingis í fjárlögum. Um framlög til starfsemi 

svæðisbundinna æskulýðsfélaga og æskulýðssamtaka fer eftir samþykktum í 

fjárhagsáætlunum sveitarfélaga sem skulu setja sér reglur um á hvern hátt 

stuðningi við frjálst æskulýðsstarf skuli háttað. Sveitarfélög hafa starfandi 

æskulýðsnefndir eða sambærilegar nefndir samkvæmt ákvörðun sveitarstjórnar.´´ 

(Alþingi) 

Þar sem mennta – og menningarmálaráðuneytið fer með yfir umsjón íþrótta – og 

tómstundastarfs fyrir hönd ríkisins, aflar ráðuneytið upplýsingar um iðkun íþrótta í 

landinu og aðstöðu til íþróttastarfs. Auk þess að sinna rannsóknum á sviðið íþróttamála. 

Meginmarkmið ríkisins í íþróttamálum er að stuðla að því að allir landsmenn eigi þess 

kost að stunda íþróttir. Samstarf sveitarfélaga og ríkisins við hina frjálsu 

íþróttahreyfingu tekur mið af gildi íþróttaiðkunar fyrir uppeldis- og forvarnarstarf. 

Íþróttastarfsemi utan skóla byggist á frjálsu  framtaki landsmanna og eru Íþrótta- og 
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Ólympíusamband Íslands ( ÍSÍ ) heildarsamtök frjálsrar íþróttastarfsemi í landinu. Innan 

Ungmennafélags Íslands ( UMFÍ ) eru sjálfstæð félagasamtök á sviði íþrótta- og 

æskulýðsmála og njóta þau stuðnings úr ríkissjóði.  

2.2.1. Íþróttir, saga þeirra og gildi  

Skipulögð íþróttastarfsemi er reglubundin og keppnismiðuð líkamleg hreyfing sem 

hefur leiðtoga, leiðbeinanda og þjálfara (Duke, 2003). Þátttaka í skipulögðum íþróttum 

er helsta uppspretta fyrir hreyfingu barna og unglinga til að ná ráðleggingum 

lýðheilsustöðvar um 60 mínútur á dag, World Health Organization (WHO, 2011) sem nú 

er talið nauðsynlegt til að efla heilbrigði . Rannsóknir hafa sýnt að skipulagðar íþróttir 

fela í sér mikið forvarnargildi. Þeir sem stunda skipulagðar íþróttir eru líklegri til að 

velja beinu brautina í lífinu í stað þess að ánetjast vímuefnum. Íþróttaiðkun hefur mjög 

jákvæð uppeldisleg áhrif (Lýðheilsustöð, 2008). Fyrir utan forvarnargildið stuðlar 

íþróttaiðkun að félagslegum og persónulegum þroska og eykur sjálfsálit og styrk. Börn 

læra að beita sjálfaga og um leið að sýna öðrum drengskap og virðingu. Í gegnum 

íþróttastarfið læra börn að fara eftir ákveðnum reglum og leysa ágreiningsmál sem 

koma upp með óhlutdrægum og sanngjörnum leiðum, sem er gagnlegur undirbúningur 

fyrir komandi átök í framtíðinni og samskiptum í samfélaginu (Lever, 1978). Afleiðingar 

þjóðfélagsbreytinga síðustu áratugi hafa á einhvern hátt leitt til aukins hreyfingarleysis 

og þar með minna álags á hjarta og blóðrásarkerfi líkamans. Minni almenn hreyfing 

birtist oft á tíðum hjá börnum og unglingum í lélegri samhæfingu, stirðleika og 

óæskilegri líkamsþyngd.  

 

2.2.2.  Áhrif íþróttaiðkunar út í þjóðfélagið  

Áhrif íþróttaiðkunar er margvísleg og oft á tíðum mikil, sérstaklega í litlu landi eins og 

hér á Íslandi. Slík áhrif eru oft á tíðum auðgreinanleg þegar íslenskt landsliðsfólk keppir 

á alþjóðlegum vettvangi. Árangur þeirra fær þjóðarstolt Íslendinga til að rísa og hjörtu 

landsmanna slá í takt þar sem margir landsmenn fylgjast vel með og sérstaklega þegar 

árangur er að nást. Óhætt er að segja að þetta hafi mestu áhrif á ungviðið í landinu sem, 

öðlast mögulega þá trú að það geti náð slíkum árangri . Þegar afreksfólki okkar gengur 

vel á stórmóti á erlendri grunnu þá hafa áhrif þess náð að líta dagsins ljós og iðkenda 

fjöldi hefur stóraukist í yngri flokkum skipulags íþróttastarfs í kjölfarið. En áhrifin eru 
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margvísleg og samheldnin og þjóðarstoltið vaknar þegar afreksfólk okkar nær góðum 

árangri á alþjóðlegum vettvangi en einungis hluti af áhrifunum. Áhrif íþrótta á heilbrigði 

hafa margsinnis verið rannsakað og niðurstöður þeirra hafa leitt í ljós að það er jákvæð 

fylgni þar á milli. 

2.2.3. Hverju skila íþróttahreyfingar aftur út í efnahagskerfi þjóðarinnar  

Íþróttahreyfingin hefur verið stærsta hreyfingin á Íslandi undanfarin ár en árið 2010 

taldi iðkanir innan ÍSÍ 118.945 . Rúmlega 47 % iðkana voru stundaðar af 15 ára og yngri. 

Rúm 60% iðkana voru stundaðar af körlum. Þegar kynjamunur í yngri hóp er skoðaður 

þá er munurinn minni, rúm 45 % stúlkur á móti tæplega 55 % drengjum.  

Að baki iðkanafjölda eru tæplega 86.000 einstaklingar sem jafngildir því að rúm 27% 

þjóðarinnar stundi íþróttir með íþróttafélagi innan ÍSÍ og hefur hlutfallið hækkað um 

1,4% milli ára. Íþróttaþátttaka tólf ára drengja var mest en 83,5 % þeirra stunduðu 

íþróttir innan ÍSÍ árið 2010 og voru þeir að meðaltali að stunda 1,8 íþróttagrein hver.  

Meðal stúlkna var þátttaka mest við ellefu ára aldur en 80,4% þeirra voru skráðar 

iðkendur hjá íþróttafélagi innan ÍSÍ árið 2010. Þegar skoðað er hversu margir 

einstaklingar hafa stundað íþróttir innan ÍSÍ kemur m.a. í ljós að 96,3% barna fæddra 

árið 2000 hafa eða stunda íþróttir með íþróttafélagi innan ÍSÍ. (ÍSÍ, 2011) 

 

Meðal nokkurra atriða sem hægt er að nefna er að íþróttir hafa í mörgum tilfellum 

forvarnargildi gagnvart sjúkdómum og vímuefnum, ásamt því að stuðla að betri 

líkamlegri og andlegri heilsu og eru auk þess gefandi starfsvettvangur fjölda fólks. Margt 

fólk starfar í kringum  skipulagt íþróttastarf og aðra tómstundaiðju hvort sem það er í 

hálfu eða fullu starfi eða sem sjálfboðaliði. Þannig er mögulegt ef ekki væri fyrir 

íþróttafélög eða minna um ástundun tómstunda vegna fjárhagsörðuleika gætu mörg 

störf hreinlega tapast. Burtséð frá því hvort skipulagt íþrótta- og tómstundastarf skapi 

störf þá er ekki hægt ef tekið er mið af þeim fjölmörgu rannsóknum að neita því að 

forvarnargildi þeirra er mikið. Þannig er neysla tóbaks, áfengis og annarra vímuefna 

lægri meðal þeirra sem taka þátt í skipulögðu íþróttastarfi. (Þórunn Steindórsdóttir, 

2000)  Eins og áður hefur komið fram getur aukið heilbrigði vegna aukinnar hreyfingar 

fækkað tilfellum alvarlegra sjúkdóma. Þannig gæti kostnaður ríkisins við 

heilbrigðiskerfið dregist saman ef fleiri stunduðu íþróttir eða aðra almenna hreyfingu. 

Þó verður að hafa í huga að ekki er hægt að segja þetta með fullri vissu þar sem 
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kostnaður vegna íþróttaslysa gæti mögulega einnig hækkað enn frekar og er nú þegar 

nokkuð stór kostnaðarliður hjá heilbrigðisstofnun ríkisins. Eftir sem áður mætti ætla 

kostnaður við að halda úti heilbrigðiskerfi væri lægri ef fleiri stunduðu íþróttir. Fólk 

sem stundar hreyfingu í því magni sem mælt er með er svo að öllum líkindum 

framleiðnara og er því haldið fram að veikindadögum fækki samhliða auknu heilbrigði. 

(Lýðheilsustöð). Þannig getur aukin hreyfing haft áhrif á framleiðsluna í landinu. Auknu 

heilbrigði og framlegð er reyndar hægt að ná fram með mun kostnaðarminni 

íþróttaiðkun eins og útihlaupum eða fjallgöngu og fjármagnsfrekari íþróttir eins og t.d. 

fimleikar, fótbolti og  golf  því ekki bráðnauðsynlegur í því tilviki. Það sem fæst aftur á 

móti með skipulagðri íþróttaiðkun en síðum með óskipulagðri eins og áður hefur verið 

nefnt forvarnargildi, agi, aukinn metnaður, fyrirmyndir, heilbrigður félagsskapur og 

keppnisskap.  Langflestar íþróttir hafa einnig að geyma mikið skemmtanagildi, bæði 

fyrir leikmenn og áhorfendur. Því það er ekki einungis iðkandinn sem nýtur góðs heldur 

getur skapast mikil og góð fjölskylduskemmtun í kringum íþróttaleiki og mót. 

2.2.4.  Hversu mikið forvarnargildi hafa íþróttir  

Forvarnir gegn neyslu vímuefna eru afar mikilvægar þar sem afleiðingar t.d. 

áfengisneyslu og reykinga geta verið mjög slæmar. Það sést bersýnislega á því að 

reykingar eru meginorsök 18-19% dauðsfalla í landinu sem eru 350-380 dauðsföll á ári 

hverju. (Haukur Valdimarsson, 2008). Óhófleg áfengisneysla leiðir með einum eða 

öðrum hætti til dauða fjölda fólks. Áætlað er að í Evrópu orsaki áfengisneysla árlega um 

12% dauðsfalla karla og 2% kvenna. Það þýðir að áfengi er þriðji stærsti áhættuþáttur 

fyrir ótímabær dauðsföll í Evrópu. Samkvæmt Umferðarstofu má rekja um 20% 

banaslysa til ölvunar. Árið 2007 urðu 1147 slys í umferðinni á Íslandi, þar af 59 vegna 

ölvunar. Alls slösuðust 82 af völdum ölvunaraksturs árið 2007.  Þrír létust af völdum 

ölvunaraksturs.  Ungt fólk á aldrinum 17-24 ára olli 34% þeirra umferðarslysa sem 

rekja mátti til áfengisneyslu árið 2007. (Lýðheilsustöð, 2008) 

Niðurstöður úr meistaraprófs- rannsókn í heilsu-hagfræði sem Ari Matthíasson vann 

upp úr  tölum frá árinu 2008, kemur  fram að árlega verða hér á landi 83 ótímabær 

dauðsföll að völdum áfengissýki og vímuefnafíknar. Þar er meðalaldur hinna látnu 51 ár, 

sem þýðir að hvern og einn vantar rúmlega 32 ár til þess að ná meðalævilengd. Um 

helmingur þeirra deyr úr ýmsum sjúkdómum vegna áfengisneyslu og helmingur fellur 

frá með voveiflegum hætti í umferðaslysum og annars konar slysum, af völdum eitrana, 
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manndrápa eða sjálfsvíga. (Ari Matthíasson, 2011).  Því þarf ekki að fara mörgum orðum 

yfir mikilvægi forvarna til þess að fækka þessum tilfellum.   

Ítrekaðar rannsóknir bæði hérlendis sem og erlendis hafa leitt í ljós að íþróttir og 

hreyfing hafa ótvírætt forvarnargildi (Þórunn Steindórsdóttir, Íþróttir og lífsstíll ungs 

fólks, 2000).   

Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið hafa sýnt að unglingar sem eru virk í skipulögðu 

íþróttastarfi reiðir betur af og eru síður líkleg til að neyta vímuefna. Þau læra í gegnum 

íþróttir að huga betur af heilsunni og tileinka sér hollari lífsstíl. Þessar niðurstöður eru 

studdar meðal annars af rannsókn sem var framkvæmd af Þórunni Steindórsdóttur. En 

hún framkvæmdi rannsókn á meðal grunnskólabarna í 9. og 10. bekk þar sem 6561 

nemandi svaraði spurningalista sem fyrir hann var lagður og skiptist kynjahlutfallið 

nánast jafnt að frátöldum 34 nemendum sem ekki gáfu upp kynferði sitt. Rannsóknin 

sem var gerð á meðal unglinganna varpaði ljósi á neikvæða fylgni á milli þess að neyta 

tóbaks og áfengi og iðkun íþrótta. Niðurstaðan varð sú að þegar á heildina er litið þá eru 

þeir sem stunda íþróttir ólíklegri til þess að hafa reykt eða orðnir drukknir (Þórunn 

Steindórsdóttir, Íþróttir og lífsstíll ungs fólks, 2000). Þar sem rannsóknin var 

framkvæmd á meðal unglinga og einungis verið að kanna hver neysla þeirra á 

vímuefnum hafði verið fram að því, er ekki hægt að segja til um framtíðarneyslu. Því er 

ekki hægt að segja með vissu að þeir sem stunda íþróttir muni aldrei reykja eða drekka 

enda sýndu niðurstöður að margir unglingar í íþróttum höfðu smakkað áfengi og í 

einhverjum tilfellum orðið drukknir. Munurinn lá hins vegar í tíðni þar sem þeir sem 

stunduðu íþróttir höfðu að öllu jöfnu drukkið mun sjaldnar og minna magn en þeir sem 

ekki stunduðu skipulagðar íþróttir. Hvað reykingar varðaði þá höfðu einhverjir sem 

stunduðu skipulagðar íþróttir prófað að reykja en voru í langflestum tilfellum mun 

ólíklegri til þess að gera það að vana sínum. Einnig sýndi rannsóknin fram á að í 

meirihluta tilvika að teljanlegur munur var á milli þeirra sem voru virkir og þeirra sem 

voru óvirkir í íþróttum, en þegar við tölum virkur háttur þá er það skilgreindur sem 

skipulögð íþróttastarfsemi ákveðið oft í viku. (Þórunn Steindórsdóttir, Íþróttir og lífsstíll 

ungs fólks, 2000). En slíkt gefur til kynna að það skipti máli hvort unglingar séu að taka 

þátt í skipulögðu íþrótta starfi þar sem ábyrgir aðilar eins og þjálfarar hafi umsjón með. 

Lítilsháttar munur var þó á fylgni á milli reykinga annars vegar og drykkju hins vegar 

við íþróttir þar sem reykingar höfðu örlítið meiri neikvæða fylgni. En niðurstöðurnar í 

rannsókn Þórunnar  eru í takt við aðrar rannsóknar sem framkvæmdar hafa verið  og 
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sýna fram á að skipulagt íþróttir virðast virka sem forvörn gegn reykingum, áfengi og 

annars konar vímuefnum. Ekki er hægt að segja nákvæmlega hvað það er við íþróttir 

sem virkar svona vel þar sem um samspil margra flókinna þátt er að ræða. Meðal 

þessara þátta er uppeldislegt gildi íþrótta þar sem mikil áhersla er lögð á heilbrigðar 

lífsstíl. Einnig geta einstaklingar sem stunda íþróttir öðlast meira sjálfstraust og þeir 

unglingar sem stunda íþróttir af miklum krafti hafa ef til vill ekki tíma fyrir annars konar 

iðkun sem gæti haft slæm áhrif. Eins er oft jákvæð fylgni á milli þess að vera afburða 

íþróttamaður og góður námsmaður, en gott dæmi er um það er Ásdís Hjálmsdóttir en 

hún hlaut hæstu einkunn frá upphafi úr meistaranámi í lyfjafræði frá Háskóla Íslands á 

dögunum. En ásamt því að stunda námið af krafti æfði og keppti  Ásdís í spjótkasti en 

hún er meðal fremstu frjálsíþróttakvenna landsins og mun keppa á Ólympíuleikunum í 

London í ágúst n.k.  En þetta eru einungis  eitt dæmi af þeim fjölmörgu atriðum sem hafa 

áhrif á forvarnargildi skipulagðs íþróttastarfs.   

Samkvæmt niðurstöðum útreikninga sem Þórdís Lilja Gísladóttir gerði í meistararitgerð 

sinni við Háskólann á Bifröst árið 2007 en ritgerðin bar nafnið Hagrænt gildi íþrótta í 

íslensku nútímasamfélagi.  En þar gerði hún útreikninga á þjóðfélagslegum kostnaði 

vegna vímuefnaungling annars vegar og íþróttaunglings hins vegar. Þar kom í ljós að 

kostnaður samfélagsins á ári vegna vímuefnasjúklings sem fór í meðferð í Götusmiðjuna 

/Að Stuðlum er 1.7 – 2.9 milljónir krónur . Kostnaður samfélagsins vegna 

íþróttaeinstaklings á ársgrundvelli  hins vegar væri á bilinu 17.000 – 28.000 krónur 

(Þórdís Lilja Gísladóttir, 2007). Kostnaðurinn vegna íþróttaunglings var mestur í 

Kópavogi þegar Þórdís gerði útreikningana og var hægt að rekja það til 

frístundaávísananna  sem var nýbyrjað að notast við en í dag eru þær orðnar algengari 

og hafa hækkað eitthvað og því er hægt að áætla að kostnaður  samfélagsins vegna  

íþróttaunglings hafi hækkað eitthvað. Af þessum útreikningum að dæma þá myndi það 

að öllum líkindum borga sig fyrir  ríkið að auka fjármuni í skipulagt íþróttastarf barna 

og unglinga, til þess að fá inn fleiri börn og unglinga , því eins og komið hefur fram áður 

hafa rannsóknir marg sýnt fram á þá eru unglingar sem stunda íþróttir að öllum 

líkindum ólíklegri til þess að neyta vímuefna. Og þá er um að gera að ná til barna og 

unglinga nógu snemma og stýra þeim þannig í átt að heilbrigðara lífi án vímuefnafíknar, 

því ekki er það vænlegt til árangurs að senda ungling sem er nú þegar komin í vandræði 

vegna vímuefnanotkunar í íþróttir og laga öll hans vandamál.  
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2.2.5. Áhrif hreyfingar á andlega og líkamlega heilsu ?  

Hreyfing barna og unglinga getur veitt þeim mikilvægan líkamlegan, andlegan og 

félagslegan ávinning. Hæfileg hreyfing barna og unglinga er talin vera 60 mín. á dag , 

sem hjálpar við þroska beina, vöðva og liðamóta hjá börnum og unglingum. Hreyfing 

styrkir hjarta-og æðakerfið, eykur samhæfingu og hreyfiþroska og hjálpar þeim við að 

viðhalda heilbrigðri líkamsþyngd. Hreyfing hefur einnig verið tengd við andlegan 

ávinning með því að draga úr kvíða og þunglyndi og auka vellíðan. Þeir sem temja sér 

reglulega hreyfingu og heilbrigða lífshætti á æskuárunum eru líklegri til að viðhalda 

þeim út ævina. Þar af leiðandi er það aðkallandi að auka stig hreyfingar hjá börnum og 

unglingum fyrir framtíðarheilsu allra jarðarbúa. Ef börn og unglingar hreyfa sig 

reglulega eru minni líkur á að þau taki upp óheilbrigða lífshætti s.s. reykingar, áfengi og 

vímuefnaneyslu. (WHO, 2011).   

Sérfræðingar hafa haldið því fram að skortur á líkamlegri áreynslu sé næst stærsta 

ástæðan fyrir slæmri heilsu á eftir reykingum í iðnvæddum löndum. En samkvæmt 

skýrslu frá WHO þá er offita í mörgum Evrópulöndum talin aukast um 10% – 40% frá 

því seint á níunda áratuginum þangað til seint á þeim tíunda. Skortur á hreyfingu ásamt 

mikilli aukningu á offitu veikir, samkvæmt mörgum rannsóknum, heilsufar fólks 

gríðarlega mikið eins og gefur að skilja.  Kostnaður við heilbrigðiskerfið hefur náð 

nýjum hæðum og hefur í reynd tugfaldast á ekki svo mörgum árum. Margt bendir til 

þess að offita og sykursýki geti orðið heilbrigðiskerfinu ofviða vegna kostnaðar.  Fjöldi 

sjúkdómsgreininga hjá sjúklingum hefur einnig margfaldast og tíðni algengustu 

sjúkdómanna sömuleiðis. Sjúkdómar sem fyrir ekki svo löngu síðan voru sjaldséðir eða 

ekki til og sem flestir tengjast lífsháttum fólks í dag. Sykursýki b, þ.e.a.s. áunnin 

sykursýki hefur til að mynda tugfaldast víða í hinum vestræna heimi, sem ásamt offitu 

og streitutengdum sjúkdómum eru algengustu orsakirnar sem leggja mannfólkið að 

velli, oft fyrir aldur fram. Einnig  þunglyndi, vefjagigt, lungnasjúkdómar tengdir 

reykingum, lifrarbólgur tengt lyfjanotkun og áfengisneyslu, sem stór hluti þjóðar á við 

að glíma. Allt sjúkdómar sem í mörgum tilvikum mætti koma í veg fyrir með betri 

hugsun og annarri hegðun, tímalega. En eins og áður hefur komið fram þá er almennt 

talið að hreyfing í hæfilegu magni geti minnkað tíðni sjúkdóma sem leggja kostnað á 

ríkið og gæti mikið sparast í heilbrigðisútgjöldum ef almenn dagleg hreyfing fólks myndi 

aukast. Þrátt fyrir þann kostnað við aukin slys af völdum íþróttaiðkunar gæti hækkað en 
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þá er hægt að áætla að sá kostnaður sem myndi sparast við aukna hreyfingu og aukið 

heilbrigði yrði töluvert hærri.  

2.2.6.  Áhrif fjármálakreppu á skipulagt íþrótta- og tómstundastarf 

Áhrif efnahagsþrenginganna á íþróttaiðkun barna og unglinga eiga að öllum líkindum 

enn eftir að koma betur í ljós þar sem of stutt er liðið frá upphafi efnahagskreppunnar. 

Skipulögð íþrótta-og tómstundariðkun getur verið gríðarlega kostnaðarsöm og því 

mögulega ekki á allra færi. Sumir forráðamenn hafa vel efni á að setja börn sín í 

tómstundir og íþróttir á meðan aðrir þurfa að velja úr hvað á að stunda og hvað ekki 

vegna skort á fjármunum. Eða hreinlega hvort yfir höfuð einhverja íþrótt er hægt að 

stunda. 

Áhrif niðurskurðar ríkisins til íþróttamála eru þó ekki stærsta vandamálið þar sem 

fjárlögin frá ríkissjóði voru nokkuð takmörkuð fyrir. Það er stærra áhyggjuefni sá 

skortur á fjármagni frá aðilum á markaðinum en þangað höfðu flest sérsambönd leitað 

til eftir fjármagni til þess að reka starfsemi sína  áður en efnahagsþrengingarnar dundu 

yfir landið.  Í kjölfar efnahagskreppunnar hefur því rekstrarumhverfi fyrirtækja orðið 

mikið mun erfiðara og því styrkjum fækkað töluvert og það er nú lítið sem bendir til 

þess að efnahagsástandið í landinu breytist mikið í bráð.  Mögulegt er því að skipulögð 

íþróttaiðkun dragist saman í kjölfar kreppunnar. En slíkt veltur alfarið á því hversu vel 

félög í landinu eru í stakk búin að koma á móts við foreldra og forráðamenn  iðkenda 

sinna sem vilja en geta mögulega ekki greitt æfingagjöld og annan kostnað vegna 

íþróttaiðkunar barna sinna. Og það fer kannski eftir því hversu vel félögin standa og 

hversu háð félagið var styrkjum fyrirtækja. En þegar á botninn er hvolft eru peningar, 

sem margir foreldrar hafa til að senda börn sín í skipulagt íþrótta- og tómstundastarf af 

skornum skammti vegna atvinnumissis, launalækkana og kaupmáttarskerðingar. Ef ekki 

verður komið á móts við foreldranna í þessum aðstæðum gæti það leitt til mikils 

brottfalls úr skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi.  

2.2.7. Ungmenni á Íslandi  

Á Íslandi tíðkast að skipta unglingsárunum í tvo hópa og er þar tekið mið af því hvort að 

unglingurinn sé í grunn- eða framhaldsskóla. Hóparnir eru; einstaklingar á aldrinum13 

til 16 ára í grunnskóla og einstaklingar á aldrinum 16 til 20 ára í framhaldsskóla.  
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Rannsóknir sem gerðar hafa verið í tengslum við unglinga og áhættuhegðun hafa sýnt að 

einungis minnihluti unglinga upplifir verulega erfiðleika á unglingsárum. Það er að segja 

að mikill meirihluti unglinga kemst nánast klakklaust í gegnum það erfiða 

umbreytingarferli sem felst í því að breytast úr barni yfir í fullorðinn einstakling.   

En unglingsárin eru tvímælalaust tími breytinga þar sem unglingurinn breytist á 

margvíslegan hátt til dæmis í útliti og hegðun. Það eru einmitt þessar breytingar sem 

valda oft hugarangri hjá foreldrum, fullorðnum og kennurum og gefa til kynna að 

unglingsárin séu tími þjáninga og hættu. Þessar breytingar eiga ekki bara við þann mikla 

líkamlega þroska sem á sér stað á unglingsárunum, heldur einnig tilfinningalegar-, 

vitsmunalegar- og félagslegar breytingar sem lýsa sér best í því hvað félagshópurinn 

skiptir orðið meira máli fyrir unglinginn (Bonino, S. , Cattelino, E. and Ciairano, S., 2005). 

2.2.8. Áhættuhegðun unglinga 

Áhættuhegðun er sú hegðun sem getur lagt gerandann og hugsanlega aðra sem að henni 

koma óbeint eða beint í hættu, og þar með stofnað framtíð unglingsins og aðstandenda í 

voða. Slík hegðun er yfirleitt framkvæmd til að auka spennu, framkalla einhverskonar 

æsing og auka tilfinningaleg áhrif. Þesskonar hegðun getur haft mjög neikvæð áhrif á 

þroska, félags- eða persónulega þætti unglingsins eða með öðrum orðum haft neikvæð 

áhrif á heilsu og almenna vellíðan gerenda og nánasta umhverfis (Bonino, S. , Cattelino, 

E. and Ciairano, S., 2005). Áhættuhegðun getur verið margskonar allt frá því að fá lélegar 

einkunnir í skóla, stunda glæfraakstur, stunda óábyrgt kynlíf eða neyta vímuefna. Það 

sem gæti komið mörgum á óvart er að unglingar eru upp til hópa meðvitaðir um 

neikvæðar afleiðingar ákveðinnar áhættuhegðunar. Þeir eiga það jafnvel til að oftúlka 

áhættuna án þess þó að gera ráð fyrir því að viðkomandi sé sjálfur hluti af þeim hópi 

sem gæti hlotið skaða af (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga 

Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2009).  Ætla má að þetta sé vegna þess að mat 

unglings á áhættu sem er samfara tiltekinni hegðun minnkar gríðarlega mikið ef 

sjáanlegar afleiðingar fylgja ekki strax í kjölfarið fyrir hans nánast umhverfi og ekki síst 

hann sjálfan. Sumir hafa kallað þeta mat unglingsins óraunhæfa bjartsýni.  

Í þessari ritgerð er sjónum einnig beint að áhættuhegðun unglinga sem tengist 

vímuefnanotkun þeirra , þ.e.a.s. tóbaksnotkun, áfengisneyslu og annarra 

vímuefnanotkunar og skoðað hvernig slík hegðun hefur tíðkast hér á landi undanfarin 

ár.  
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2.2.9. Tímaráðstöfun barna og unglinga og áhrif þeirra á áhættuhegðun 

Hvernig börn og ekki síst unglingar verja tíma sínum skiptir ungdóminn, fjölskyldur og 

þjóðfélagið í heild sinni gríðarlega miklu máli. Það er vegna þess að sá tími sem 

unglingur ráðstafar í ákveðnar athafnir getur aukið líkurnar á áhættuhegðun, á meðan 

aðrar athafnir draga úr líkum á áhættuhegðun (Barnes, G. M., Hoffman, J. H., Welte, J. W., 

Farell, M. P. og Dictcheff, B. A., 2007). Áhættuhegðun er sú hegðun sem getur lagt 

gerandann og jafnvel aðra sem að henni koma óbeint eða beint í hættu, og þar með 

stefnt framtíðarmöguleikum unglingsins og aðstandenda hans í voða. Í þessari rannsókn 

telst áhættuhegðun vera neysla áfengis, tóbaks, hass og maríjúana (Bonino, S. , Cattelino, 

E. and Ciairano, S., 2005). Algengt er að foreldrar og samfélagið telji tómstundir og 

heimavinnu mjög uppbyggilegar athafnir og æskilega leið til þess að koma í veg fyrir 

áhættuhegðun meðal unglinga . Tími unglinga sem fer í stundir með fjölskyldu eða 

vinum getur einnig haft mikil áhrif á þróun áhættuhegðunar (Barnes, G. M., Hoffman, J. 

H., Welte, J. W., Farell, M. P. og Dictcheff, B. A., 2007). Þegar fræðimenn eru að rannsaka 

samband áhættuhegðunar og hvernig tíma er ráðstafað þá þarf að skoða sambandið út 

frá mjög víðu samhengi. En þó svo að tengsl áhættuhegðunar og tímaráðstöfunar séu 

ekki alltaf augljós þá eru flestir fræðimenn sammála því að tímaráðstöfun unglinga geti 

gefið mikilvægar vísbendingar um líkur á áhættuhegðun (Mancini, J.A. og Huebner, A. J. , 

2004). Tími unglinga er auðlind sem hægt er að nota á sem arðbærasta máta en einnig 

er hægt að sóa honum ef ekki er vel að gáð. Þróunarsálfræðingar telja að með því að 

rannsaka þessa auðlind opnist leið til þess að skoða daglega félagsmótun 

einstaklingsins. Það hvernig unglingur ver tíma sínum í margvíslegar athafnir gefur 

mikilvægar vísbendingar um hversu mikla möguleika hann á til þess að þroskast 

félagslega og hvort hann geti þróað með sér ábyrgð á athöfnum sínum og annarra í 

samfélaginu (Feldman, A. F. og Matjasko, J. L. , 2005).   

Að sjálfsögðu  eru upplýsingar um tímaráðstöfun unglinga aðeins óbein nálgun á hinni 

raunverulegu félagslegu upplifun einstaklingsins. Sem dæmi má nefna að áhrif tveggja 

klukkustunda tölvunotkunnar er mismunandi fyrir hvern og einn eftir því með hverjum 

hann er, hvað hann er að gera  og hvernig hann túlkar og upplifir þær upplýsingar sem 

hann verður fyrir. Einnig geta t.d. systkini haft gríðarlega ólíka upplifun af því að borða 

kvöldmat með foreldrum sínum, það fer bara mikið eftir hverjum og einum. En engu að 

síður geta upplýsingar um tímaráðstöfun unglings gefið okkur mikilvægar vísbendingar 
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um hvernig hann þróast félagslega og sem einstaklingur (Feldman, A. F. og Matjasko, J. L. 

, 2005).  

2.3. Áhrifaþættir í lífi unglinga 

Það er til ógrynni af rannsóknum og öðrum heimildum  tengdum áhrifaþáttum í lífi 

barna og unglinga, en  hér verður fjallað um þær hugmyndir og kenningar sem tengjast 

þessari ritgerð. Svo dæmi séu tekin þá er til gríðarlegt magn af rannsóknum sem sýna 

fram á mikilvægi skóla og hversu viðamikil áhrif hann hefur á unglinginn. Einnig er til 

fjölmargar rannsóknir sem kanna tengsl félagsstöðu og fjölskyldugerða barna og 

unglinga (t.d. menntun foreldra, efnahagur og hjúskaparstaða) og hversu mikil áhrif það 

hefur á þau. 

 Jafningjahópurinn „Vinir eiga allt sameiginlegt“ mælti Cicero rómverskur 

stjórnmálafræðingur, heimspekingur og rithöfundur einhvern tíma á árunum 

106-43 f.Kr.  

Óhætt er að segja að  þetta eru orð að sönnu samkvæmt fjölda innlendra og erlendra 

rannsókna sem sýna fram á að jafningjahópurinn vegi einna þyngst hvað varðar áhrif á 

áhættuhegðun unglinga (Þórólfur Þorlindsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Gunnar 

Bernburg og Viðar Halldórsson, 1998). En það er varla hægt að tala um jafningjahópinn 

án þess að tala um foreldrana sem standa á bak við unglinginn, því eitthvað hljóta þeir 

að hafa að segja um val unglingsins á vinahópi sínum. Þær rannsókna sem gerðar hafa 

verið gáfu til kynna að samvera með foreldrum virðist geta dregið verulega úr þeim 

áhrifum sem jafningjar hafa á hegðun og viðhorf unglingsins. Þeim mun meiri tíma sem 

unglingur ver með foreldrum sínum því ólíklegra er að hann neyti vímuefna þótt að slík 

neysla viðgengst innan vinahópsins. Unglingurinn er því betur í stakk búin til þess að 

standast hópþrýsting og taka sínar eigin ákvarðanir. Það er mikilvægt í ljósi þess að 

jafningar geta verið boðberar óhefðbundinnar eða jafnvel neikvæðrar hegðunar. Áhrif 

frá jafningjum og foreldrum eru samverkandi í tengslum við líkur á áhættuhegðun. Ef 

erfiðleikar eru á milli unglings og foreldris, er unglingurinn líklegri til þess að draga sig 

til baka frá fjölskyldunni og leita í auknu mæli í samskipti við jafningja. Því meira 

hlutverk sem jafningjahópurinn skipar í lífi unglingsins, þeim mun líklegri er hann til 

þess að verða fyrir áhrifum hópsins (Þórólfur Þorlindsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón 

Gunnar Bernburg og Viðar Halldórsson, 1998).  
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Kenning  Edwins H. Sutherland og ekki síður merkileg í tengslum við áhættuhegðun eða 

frávikshegðun er kenning um mikilvægi ólíkra tengsla (e. theory of differential 

associatio) (Sutherland, E. H. og Cressey, D. R., 1978). Samkvæmt kenningu hans er 

unglingurinn líklegri til áhættuhegðunar ef að hann á í sterkum tengslum og umgengst í 

miklu mæli jafningja sem hafa jákvætt viðmót til áhættuhegðunar og stunda slíka 

hegðun. Það er vegna þess að áhættuhegðun og ýmiss önnur hegðun er lærð í gegnum 

samskipti við aðra. Því meira sem unglingur ver tíma sínum með hópi sem hefur t.d. 

jákvæð viðhorf til drykkju, þeim líklegri er hann til þess að byrja að neyta áfengis vegna 

þess að hann tekur upp gildi og viðmið hópsins (Þórólfur Þorlindsson, Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, Jón Gunnar Bernburg og Viðar Halldórsson, 1998).  

Óhætt er að fullyrða  að foreldrar séu mikilvægustu og sterkustu fyrirmyndir barna 

sinna og lykilaðilar í félagslegu stuðningsneti þeirra. Það eitt að foreldrar reykja eykur  

líkurnar á að unglingurinn geri hið sama og einnig  gildir það sama um unglinga sem 

eiga foreldra sem neyta áfengis og þá sér í lagi að neysla þess sé í óhófi . Þeir eru mun 

líklegri til þess að byrja sjálfir að neyta áfengis (Þórólfur Þorlindsson, Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, Jón Gunnar Bernburg og Viðar Halldórsson, 1998).  

Í ljósi þess hversu mikil áhrif uppeldishættir foreldra og tengsl við vini hafa á 

unglinginn má spyrja hvort að aðrir þættir í lífi hans geti haft svipuð áhrif ?  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að skipulagðar tómstundir eins og að vera í hljómsveit, 

sinfóníuhljómsveit, kór, leikritum og söngleikjum dragi verulega úr líkum á 

áhættuhegðun. Það er hugsanlega vegna þess að þessar athafnir krefjast mikils 

skipulags og hollustu við uppbyggilega hegðun (Þórólfur Þorlindsson, Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, Jón Gunnar Bernburg og Viðar Halldórsson, 1998). Og eins og fram hefur 

komið áður telst íþróttaiðkun vera afar holl og góð fyrir unglinga . Fjölmargar 

rannsóknir hafa sýnt fram á það að íþróttaiðkun dregur verulega úr líkum á því að 

unglingur hefji vímuefnanotkun (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi 

Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2009) (Þórólfur Þorlindsson, Inga 

Dóra Sigfúsdóttir, Jón Gunnar Bernburg og Viðar Halldórsson, 1998) (Þórólfur 

Þorlindsson og Jón Gunnar Bernburg, 2006). Það gæti meðal annars verið vegna þess að 

íþróttir hvetja unglinga til að þróa með sér sjálfsaga, iðjusemi og árangur, sem gerir það 

að verkum að unglingurinn metur vímuefnaneyslu sem hindrun í að ná sem bestum 
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árangri. Unglingur sem stundar íþróttir er einnig í hópi jafningja þar sem viðhorf til 

vímuefnaneyslu er oft á tíðum gríðarlega neikvæð og því líklegra að unglingurinn hafi 

einnig neikvæð viðhorf til vímuefna. En því miður eru tengsl íþrótta og vímuefna ekki 

ávalt svona klippt og skorin. Það eru nokkrar rannsóknir sem hafa sýnt fram á að 

þátttaka unglinga í hópíþróttum geti aukið drykkju og dregið úr námsárangri (Crosnoe, 

R.,Erickson, K. G. og Dornbusch, S. M., 2002) (McCaul, K., Baker, J. og Yardley, J. K. , 

2004). En þeir bentu á, eins og áður kom fram að, viðhorf hópsins skipti miklu máli hvað 

snertir líkur á drykkju. Ef að jákvæð viðhorf eru innan liðsins þá aukast líkurnar á 

drykkju en ef að neikvæð viðhorf séu til staðar þá draga hópíþróttir verulega úr líkum á 

drykkju. Rannsókn McCaul o.fl. sýndi fram á að unglingur sem stundar gríðarlega mikla 

og ákafa hreyfingu væri í raun líklegri til þess neyta áfengis en jafningjar hans sem ekki 

stunduðu íþróttir af eins miklu kappi.  Af þessu má taka mið að tengsl milli líkamlegrar 

hreyfingar og áfengis séu mikið mun  flóknari en í fyrstu var talið. Útiloka þurfi aðrar 

breytur sem gætu haft áhrif eins og viðhorf íþróttahópsins og hverskonar íþróttir eru 

stundaðar og af hvað miklum krafti (McCaul, K., Baker, J. og Yardley, J. K. , 2004) 

(Þórólfur Þorlindsson og Jón Gunnar Bernburg, 2006).  

En þó er  kjarni málsins sá að skipulagðar íþróttir-og  tómstundir draga verulega úr 

líkum á áhættuhegðun vegna þess að þær eru undir eftirliti ábyrgra aðila og þær krefjast 

þess að fylgt sé eftir reglum, bæði innan hópsins og samfélagsins (Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 

2009) (Þórólfur Þorlindsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Gunnar Bernburg og Viðar 

Halldórsson, 1998) (Þórólfur Þorlindsson og Jón Gunnar Bernburg, 2006) . Og að 

óskipulagðar íþróttir- og tómstundir sem eru eftirlitslausar í langflestum tilfellum sem 

gerir það að verkum að jafningjahópurinn hefur meira vægi í lífi unglings. Þar er enginn 

ábyrgur til þess að leiðbeina og taka stjórn ef að hegðun innan hópsins er varasöm og 

geti leitt til alvarlegra vandamála og afleiðinga í framtíð unglingsins (Þórólfur 

Þorlindsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Gunnar Bernburg og Viðar Halldórsson, 1998).  
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3.  RANNSÓKNIR 

3.1. Rannsókn á forvarnargildum skipulögðu íþróttum- og tómstundum 

Rannsóknin var unnin út frá á greiningu fyrirliggjandi megindlegra gagna. Með 

megindlegum aðferðum (e. quantitative) er í grundvallaratriðum átt við að 

rannsóknaraðferðum náttúruvísinda er beitt á viðfangsefni félagsvísinda. En þá er litið 

svo á að félagslegan veruleika megi skoða með því að mæla hann og magnbinda, eða 

skrá með tölum. Í rannsókn þessara fræðilegra ritgerðar voru gögn úr öðrum 

rannsóknum, skýrslum sem og aðrar heimildir sóttar. Stuðst var þannig við ýmsar 

rannsóknir sem hafa verið gerðar hérlendis, sem og utan úr heimi til að reyna að varpa 

ljósi á áhrif skipulagðs íþrótta- og tómstundastarfs út í þjóðfélagið. Auk þess voru 

útgjöld ríkissjóðs til íþróttamála skoðuð og möguleg áhrif þeirra íþróttaiðkun. Í því 

skyni var skoðuð sú fylgni sem er á milli íþróttaiðkun í landinu og fjárlögum ríkisins 

hverju sinni.  Þar sem aðkoma ríkisins að íþrótta- og tómstundastarfi barna og unglinga 

liggur til grundvalla að rannsóknarspurningunni höfundar , þá verða útgjöld hins 

opinbera til íþrótta- og tómstundamála skoðuð og hver rökin eru fyrir frekari aðkomu 

ríkisins að skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi barna og unglinga. Eins og áður hefur  

komið fram er markmið rannsóknarinnar að skoða hvort að það sé ávinningur hið 

opinbera að gera öllum börnum kleift að stunda skipulagt íþrótta- og tómstundastarf 

óháð efnahag foreldra eða forráðamanna. En til þess að geta komist nær niðurstöðu um 

forvarnar gildi skipulagðs íþrótta-og tómstundastarfs  telur höfundur nauðsynlegt að 

skoða tímaráðstöfun unglinga í 10. bekk á Íslandi og hvernig samband er á milli 

skipulagðra íþrótta- og tómstunda, vina og áhættuhegðunar. 

3.1.1. Heilsa og lífskjör skólanema 2009 / 2010 

Rannsóknin byggist á gögnum verkefnisins Heilsa og lífskjör skólanema 2009/2010 sem 

er íslenskur hluti alþjóðlegu rannsóknarinnar Health Behaviour in School-Aged Children 

(HBSC). HSBC rannsóknin sem unnin er að tilstuðlan Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar 

(WHO) hefur verið framkvæmd á fjögurra ára fresti frá árinu 1983. Rannsóknirnar eru 

því orðnar átta talsins en Ísland tók fyrst þátt í rannsókninni árið 2006. Á Íslandi er 

rannsóknin unnin á vegum Rannsóknarseturs forvarna við Háskólann á Akureyri með 

tilstyrk Forvarnarsjóðs, Lýðheilsustöðvar, Háskólasjóðs KEA og Háskólans á Akureyri 

(Þóroddur Bjarnason, Andrea Sigrún Hjálmsdóttir og Ársæll Már Arnarsson, 2010). 
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Aðferð:  
Þátttakendur  

Þátttakendur í þessari rannsókn voru 3857 íslenskir unglingar í 10. Bekk. Þátttakendur 

voru allir fæddir á árunum 1993 til 1994. Alls voru 161 skólar víðsvegar á landinu sem 

tóku þátt í rannsókninni og var svarhlutfallið 87%.  

Kynjahlutfallið skiptist þannig að drengir voru samtals 1929 (50%) en stúlkur 

voru1868 talsins (48,4%). Það vantar upplýsingar um kyn 60 þátttakenda (1,6%). Af 

öllum þátttakendum í rannsókninni voru 2154 sem voru búsettir á höfuðborgarsvæðinu 

(55,8%) en1592 þátttakendur voru búsettir á landsbyggðinni (41,3%). Þá voru samtals 

111 einstaklingar sem gáfu ekki upp búsetu (2.9%). 

Mælitæki  

Mælitækið í þessari rannsókn eru gögn úr íslenska hluta HBSC rannsóknarinnar, 

spurningalisti sem var lagður fyrir í annað sinn á Íslandi um veturinn 2009/2010. Tvær 

tegundir af spurningalistum voru lagðar fyrir nemendur; HBSC eldri og HBSC yngri, og í 

þessari rannsókn var aðeins notast við spurningar úr spurningalista sem lagður var 

fram fyrir  HBSC eldri.  

 Spurningalistinn inniheldur meðal annars spurningar um heilsu, matarvenjur, skólann, 

líkamlega hreyfingu, kyn og kynferði, einelti og meiðsl, vímuefni, fjölskyldu, félagstengsl 

og umhverfi. Í þessari rannsókn var notast við spurningar sem tengdust 

vímuefnaneyslu, hreyfingu, tómstundum, félagstengslum og umhverfi. Samkvæmt 

(Roberts, C., Currie, C.; Samdal, O.,Currie, D.,Smith, R. og Maes, L., 2007)  er sífellt verið 

að betrumbæta HBSC spurningalistann og gera hann menningarlega hæfan fyrir öll þau 

ólíku lönd sem taka þátt hverju sinni. Spurningalistinn er að sögn Roberts og félaga 

áreiðanlegur og réttmætur og því góð gögn til úrvinnslu. 

Framkvæmd 

 Foreldrar fengu sent bréf með upplýsingum um rannsóknina og gátu neitað þátttöku 

fyrir hönd barna sinna. Spurningalistinn var lagður fyrir unglingana á skólatíma 

veturinn 2009/2010. Kennarar sáu yfirleitt um fyrirlögn spurningalistans, en í 

einhverjum tilvikum var notast við rannsóknarfólk. Þeir sem sáu um fyrirlögn fengu 

staðlaðar leiðbeiningar um hvernig þetta ætti að ganga fyrir sig. Á fyrstu blaðsíðu 

könnunarinnar voru skýringar á tilgangi rannsóknarinnar og hvernig ekki væri hægt að 

rekja listann aftur til nemenda. Þátttakendur voru beðnir um að svara 
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spurningalistanum í heild sinni og setja hann í umslag eftir svörun. Fyrirlögnin gekk vel 

fyrir sig alls staðar þar sem könnunin var gerð.  

Höfundur fékk leyfi frá ábyrgðarmanni íslensku HBSC rannsóknarinnar Þóroddi Bjarnasyni 

fyrir aðgangi að ákveðnum hluta gagnanna til úrvinnslu. 

Úrvinnsla gagna   

Við tölfræðilega úrvinnslu gagna var notast við SPSS statistics 17.0 forritið.  

 Sameinaðar voru breyturnar „Hefur þú einhvern tíma reykt tóbak (að minnsta 

kosti eina sígarettu, vindil eða pípu) ?“ og „Hversu oft hefur þú notað munntóbak 

eða neftóbak um ævina?“ í eina breytu sem fékk nafnið „Hefur þú neytt tóbaks (svo 

sem sígarettur, vindlar, pípa, neftóbak og munntóbak) á ævinni?“  

Þessi breyta fékk gildin núll (nei, hef aldrei prófað tóbak) og einn (já, hef prófað 

tóbak).  

 Einnig voru sameinaðar breyturnar „Hversu oft drekkur þú áfengi, svo sem bjór, 

léttvín, sterkt vín, áfengan gosdrykk eða einhvern annan áfengan drykk“, í eina 

breytu sem hlaut nafnið „Hefur þú einhvern tíma smakkað áfengi?“ 

 Þessi breyta fékk gildin núll (nei, hef ekki smakkað áfengi) og einn (já, ég hef 

smakkað áfengi). 

Kendall's tau-c próf (Kendall rank correlation coefficient) var notað til að reikna 

styrkleika (marktækni) fylgninnar á milli áhættuhegðunar, félagstengsla og 

skipulagðara og óskipulagðara tómstunda. Kendall's tau-c fylgnipróf segir til um hver 

styrkur tengsla tveggja breyta er og í hvaða átt tengslin eru. Ef um er að ræða neikvæða 

fylgni hækka gildi annarrar breytunnar á meðan gildi hinnar lækkar en ef um jákvæða 

fylgni er að ræða hækkar gildi annarrar breytunnar um leið og gildi hinnar hækkar (Ary, 

D., Jacobs, L. C., Razavieh, A. og Sorensen, C. , 2006).  Við mat á tölfræðilegri marktækni 

var miðað við p<0,05.   

Niðurstöðurnar  

Eru sýndar bæði í rituðu máli og í myndrænu formi. Við úrvinnslu gagna taldi höfundur 

ekki nauðsynlegt að framkvæma marktektarpróf þar sem fjöldi þátttakenda í 

rannsókninni voru nægilega margir til að niðurstöður teldust marktækar. Eftir að 

tölfræðilegri úrvinnslu var lokið í SPSS var tölfræðilegum upplýsingum breytt í 

myndrænar töflur en notast var við Microsoft Office Excel 2007. 
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Tafla 1 sýnir að þátttakendur í rannsókninni voru alls 3857 unglingar í 10.bekk á 

Íslandi og af þeim svöruðu 3707 einstaklingar um kyn og búsetu. Samtals voru 2130 

unglingar sem voru búsettir á höfuðborgarsvæðinu (57,5% af heild) og þar af voru 

strákar 1084 talsins (50,9%) en stúlkur 1046 talsins (49,1%). Á landsbyggðinni voru 

1577 unglingar (42,5% af heild) og þar af voru drengirnir 785 talsins (49,8%) en 

stúlkur voru 792 (50,2%). 

 Drengir Stúlkur Alls 

Höfuðborgarsvæði 1084 1046 2130 

Landsbyggð 785 792 1577 

Svöruðu ekki   150 

Alls: 1869 1838 3857 

Tafla 1 Kynjafjöldi þátttakenda eftir búsetu 
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Mynd 1 Búseta þátttakenda 
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Mynd 2 Kyn þátttakenda 
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Áhættuhegðun  

Ef byrjað er að skoða hvort að unglingar hafi neytt tóbaks á ævinni sýna niðurstöður 

(mynd 3) að drengir hafa neytt tóbaks oftar (46%) en stúlkur (30%). Hvað varðar 

búsetu þá virðast drengir á landsbyggðinni hafa prófað tóbak oftar (48%) en drengir á 

höfuðborgarsvæðinu (44%). Ef skoðað er sérstaklega hvort nemendur hafi drukkið 

áfengi af einhverju tagi um ævina sýna niðurstöður (mynd 3) að mjög svipað hlutfall er á 

milli drengja og stúlkna sem hafa smakkað áfengi (stúlkur 38% og drengir 39%). Hins 

vegar virðast unglingar á höfuðborgarsvæðinu hafa smakkað áfengi oftar (39,5%) en 

jafningjar þeirra á landsbyggðinni (36%). 

 

Myndir 3 og 4 sýna niðurstöður; Hefur þú neytt tóbaks ( sígarettur, vindlar, pípa og 

munntóbak), smakkað áfengi, eða prófað hass eða marijúana á ævinni ?  

Mynd 3 Drengir sem hafa prófað eftirfarandi 
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Mynd 4 Stúlkur sem hafa prófað eftirfarandi 

 

Jafningjahópurinn  

Skoðuð var fylgni á milli þess að vinir stundi íþróttir eða líkamsrækt og hvort 

unglingurinn sé í íþróttum, líkamsrækt eða íþróttafélagi. Niðurstaðan sýnir að það er 

veik fylgni á milli þess að vinir stundi íþróttir eða líkamsrækt og að unglingar taki þátt í 

íþróttum eða líkamsrækt (Τ-c(3748) = 0,208, p < 0,05). Þetta gefur til kynna að 

unglingar sem segja að vinir þeirra stundi íþróttir eða líkamsrækt eru að jafnaði líklegri 

en þeir sem ekki segja að vinir sínir stundi íþróttir eða líkamsrækt til að gera slíkt sjálfir. 

Með vitneskju um íþróttaiðkun vina má skýra 4% af breytileika í íþróttaiðkun unglinga.  

Einnig reyndist vera veik fylgni milli þess að unglingar segi að vinir þeirra stundi 

íþróttir eða líkamsrækt og að þeir sjálfir séu í íþróttafélagi (Τ-c(3779) = 0,256, p < 0,05). 

Fylgnin er jákvæð þannig að unglingar sem segja að vinir þeirra stundi íþróttir eða 

líkamsrækt eru að jafnaði líklegri en þeir sem segja að vinir sínir stundi ekki íþróttir eða 

líkamsrækt til þess að vera sjálfir í íþróttafélagi og má skýra 7% af breytileika í þátttöku 

unglinga í íþróttafélagi með vitneskju um íþróttaiðkun vina.  

Áhættuhegðun vina  

Skoðuð var fylgni á milli þess að vinir neyti vímuefna og hvort að unglingar geri slíkt hið 

sama. Niðurstaðan sýnir að það er meðal sterk fylgni á milli þess að vinir drekki áfengi 

og að unglingar drekki áfengi (Τ-c(3681) = 0,498, p < 0,05). Það bendir til þess að þeir 

unglingar sem segja að vinir sínir drekki áfengi eru að jafnaði líklegri en þeir sem segja 
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að vinir sínir drekki ekki áfengi til þess að smakka áfengi sjálfir. Með vitneskju um 

áfengisneyslu vina má skýra 25% af breytileika í áfengisneyslu unglinga.  

Einnig reyndist vera meðal sterk fylgni milli þess að unglingar segi að vinir þeirra reyki 

sígarettur og að þeir reyki sígarettur sjálfir (Τ-c(3725) = 0,421, p < 0,05). Fylgnin er 

jákvæð þannig að unglingar sem segja að vinir sínir reyki sígarettur eru að jafnaði 

líklegri, en þeir sem segja að vinirnir reyki ekki sígarettur, til þess að reykja sjálfir 

sígarettur og má skýra 18% breytileika í reykingum með vitneskju um reykingar vina. 

Þegar skoðuð var fylgnin á milli þess að unglingar segi að vinir reyki hass og þeir reyki 

sjálfir hass eða marijúana er fylgnistuðullinn almennt veikari en t.d. fylgnistuðullinn 

fyrir áfengi og tóbak (Τ-c(3737) = 0,182, p < 0,05). Þetta kann að vera vegna þess að 

mjög lítil hópur unglinga sögðust hafa prófað hass eða marijúana (aðeins 331 

þátttakandi) og af þeim sökum er fylgnistuðullinn fyrir hass og marijúana næmari fyrir 

dreifingunni á breytunum. Hins vegar er fylgnin jákvæð þannig að unglingar sem segja 

að vinir sínir reyki hass eru að jafnaði líklegri en þeir sem segja að vinir sínir reyki ekki 

hass til þess að reykja hass eða marijúana sjálfir. Með vitneskju um hass reykingar vina 

má skýra 3% af breytileika í hass og marijúana reykingum unglinga.  

 Að vera með vinum sínum að heiman á daginn eftir skóla   

Skoðuð var fylgni á milli hversu oft unglingar eru að heiman með vinum sínum eftir 

skóla á daginn og á kvöldin og hvort að unglingar neyti áfengis, tóbaks, hass eða 

marijúana. Niðurstaðan sýnir að það er veik fylgni á milli þess að vera að heiman með 

vinum eftir skóla og þess að unglingar drekki áfengi (Τ-c(3652) = 0,172, p < 0,05) á 

þann hátt að unglingar sem segjast vera að heiman með vinum eftir skóla eru að jafnaði 

líklegri en þeir sem segjast ekki vera með vinum sínum að heiman eftir skóla til þess að 

drekka áfengi. Með vitneskju um hversu oft unglingurinn er að heiman með vinum 

sínum eftir skóla má skýra 3% af breytileika í áfengisneyslu unglinga.  

Mjög áþekk niðurstaða er á milli þess að vera að heiman með vinum eftir skóla og þess 

að unglingar neyti tóbaks, því þar er einnig veik fylgni (Τ-c(3691) = 0,174, p < 0,05). Því 

virðast sem svo að unglingar sem eru að heiman með vinum eftir skóla eru einnig að 

jafnaði líklegri en þeir sem eru ekki með vinum sínum að heiman eftir skóla til þess að 

neyta tóbaks. Með vitneskju um hversu oft unglingurinn er að heiman með vinum sínum 

eftir skóla í viku má skýra 3% af breytileika í tóbaksnotkun unglinga. 
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Að vera með vinum sínum að heiman á kvöldin   

Skoðuð var fylgni á milli þess að vera að heiman með vinum sínum á kvöldin og hvort að 

unglingar neyti áfengis, tóbaks, hass eða marijúana. Niðurstaðan sýnir að það er veik 

fylgni á milli þess að vera að heiman með vinum sínum á kvöldin og að unglingar drekki 

áfengi (Τ-c(3648) = 0,247, p < 0,05) á þann hátt að unglingar sem segjast vera að 

heiman á kvöldin með vinum sínum eru að jafnaði líklegri til þess að drekka áfengi 

sjálfir en þeir sem segjast ekki vera að heiman með vinum eftir skóla. Með vitneskju um 

hversu oft unglingurinn er að heiman með vinum sínum á kvöldin má skýra 6% af 

breytileika í áfengisneyslu unglinga.  

Einnig reyndist vera veik fylgni á milli þess að vera að heiman með vinum sínum á 

kvöldin og að unglingar neyti tóbaks (Τ-c(3685) = 0,282, p < 0,05). Fylgnin er jákvæð 

þannig að unglingar sem segja að þeir séu að heiman á kvöldin með vinum sínum eru að 

jafnaði líklegri en þeir sem segjast ekki vera að heiman á kvöldin til þess að neyta 

tóbaks. Skýra má 8% af breytileika í tóbaksnotkun með vitneskju um hversu oft 

unglingurinn er að heiman með vinum sínum á kvöldin.  

Veik fylgni reyndist vera á milli þess að vera að heiman með vinum á kvöldin og að 

unglingur neyti hass eða marijúana (Τ-c(3726) = 0,084, p < 0,05). Þetta bendir til þess 

að unglingar sem segjast vera að heiman með vinum sínum á kvöldin eru að jafnaði 

líklegri til þess að neyta hass eða marijúana samanborið við unglinga sem segjast sjaldan 

eða aldrei vera að heiman með vinum sínum eftir skóla. Með vitneskju um hversu oft 

unglingurinn er að heiman með vinum sínum á kvöldin má skýra 0,7% af breytileika í hass- 

og marijúananeyslu unglinga. 

Skipulagt tómstundastarf  

Ef skoðaðar eru skipulagðar tómstundir unglinganna  (mynd 5) kemur í ljós að drengir eru 

líklegri (78%) til þess að vera í félögum eða samtökum samanborið við stúlkur (72%). 

Þá virðast unglingar á landsbyggðinni vera oftar þátttakendur í félögum eða samtökum 

(79,5%) samanborið við unglinga á höfuðborgarsvæðinu (70,5%).  
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Myndir 5 og 6 sýna niðurstöður; Ert þú þátttakandi í einhverju félagi eða samtökum ( 

skipulögðu tómstundastarfi) ?  

Mynd 5 Þátttakandi í skipulögðu tómstundastarfi, drengir. 

 

Mynd 6 Þátttakandi í skipulögðu tómstundastarfi, stúlkur. 

 

Þátttaka í skipulögðu tómstundastarfi (  félagi eða samtökum ) 

Skoðuð var fylgni á milli þess að vera þátttakandi í einhverju félagi eða samtökum og 

hvort að unglingur hafi prófað vímuefni. Niðurstaðan sýnir að það er hverfandi fylgni á 

milli þess að vera þátttakandi í einhverjum samtökum eða félagi og að unglingar neyti 

áfengis (Τ-c(3696) = -0,112, p < 0,05) á þann hátt að unglingar sem segja að þeir séu 

þátttakendur í skipulögðu tómstundastarfi (félagi eða samtökum) eru að jafnaði 
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ólíklegri til þess að neyta áfengis en aðrir sem segist ekki vera í félagi eða samtökum. 

Með vitneskju um þátttöku í samtökum eða félagi má skýra 1,3% af breytileika í 

áfengisneyslu unglinga. Þegar tengsl eru skoðuð á milli þess að vera þátttakandi í 

einhverjum samtökum eða félagi og að unglingur neyti tóbaks kemur í ljós veik fylgni á 

milli þessara þátta (Τ-c(3740) = -0,101, p < 0,05). Fylgnin er neikvæð þannig að 

unglingar sem segjast vera í samtökum eða félagi eru að jafnaði ólíklegri til þess að 

neyta tóbaks en þeir sem eru ekki þátttakendur í einhverjum samtökum eða félagi og 

má skýra 1% af breytileika í tóbaksnotkun unglinga með vitneskju um þátttöku í 

samtökum eða félagi.  

Einnig reyndist vera veik fylgni á milli þess að unglingar segist vera þátttakendur í 

samtökum eða félagi og að þeir sjálfir neyti hass eða marijúana (Τ-c(3782) = -0,047, p < 

0,05). Fylgnin er neikvæð þannig að unglingar sem segjast vera þátttakendur í 

samtökum eða félagi eru að jafnaði ólíklegri til þess að neyta hass eða marijúana en þeir 

sem eru ekki þátttakendur í samtökum eða félagi og má skýra 0,2% af breytileika í hass- 

eða marijúananeyslu unglinga með vitneskju um þátttöku í skipulögðu tómstundastarfi.  

Íþróttaiðkun og líkamsrækt  

Ef skoðað er hversu oft unglingar í 10.bekk stunda íþróttir eða líkamsrækt (mynd 7) má 

sjá að unglingar stunda í 92% tilfella einu sinni eða oftar í viku íþróttir eða líkamsrækt. 

Fleiri drengir stunda oftar íþróttir 4 sinnum eða oftar í viku (63%) samanborið við 

stelpur (54%). Hins vegar stunda stúlkur oftar íþróttir einu sinni til þrisvar sinnum í 

viku (38%) en strákar (29%). Hvað búsetu varðar þá stunda 9% unglinga á 

höfuðborgarsvæðinu nær aldrei íþróttir eða líkamsrækt samanborið við 6% unglinga á 

landsbyggðinni. 
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Myndir 7 og 8 sýna niðurstöður; Hversu oft stundar þú íþróttir eða líkamsrækt ?  

 

Mynd 7 Hversu oft stundar þú íþróttir eða líkamsrækt, drengir. 

 

 

Mynd 8 Hversu oft stundar þú íþróttir eða líkamsrækt, stúlkur. 

Þegar tengsl voru skoðuð á milli þess að stunda íþróttir og að unglingar drekki áfengi 

sýndu niðurstöður veika fylgni (Τ-c(3662) = -0,144, p < 0,05). Fylgnin er neikvæð 

þannig að unglingar sem segjast stunda íþróttir eru að jafnaði ólíklegri en þeir sem 

segjast ekki stunda íþróttir til þess að neyta áfengis. Með vitneskju um íþróttaiðkun 

unglinga má skýra 2% af breytileika í áfengisneyslu unglinga.  
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Einnig reyndist vera veik fylgni á milli þess að stunda íþróttir og að unglingar neyti 

tóbaks (Τ-c(3706) = -0,122, p < 0,05). Fylgnin er neikvæð þannig að unglingar sem 

segjast stunda íþróttir eru að jafnaði ólíklegri til þess að neyta tóbak en þeir sem segjast 

ekki stunda íþróttir og má skýra 1,5% af breytileika í neyslu tóbaks með vitneskju um 

íþróttaiðkun.  

Veik fylgni er á milli þess að stunda íþróttir og að unglingar neyti hass eða marijúana (Τ-

c(3749) = -0,080, p < 0,05) á þann hátt að unglingar sem segjast vera í íþróttum eru að 

jafnaði ólíklegri til þess að neyta hass eða marijúana samanborið við unglinga sem 

segjast ekki vera í íþróttum. Með vitneskju um íþróttaiðkun unglinga má skýra 0,6% af 

breytileika í hass- og marijúananeyslu unglinga.  

Þátttaka í Íþróttafélagi   

Sé það skoðað sérstaklega hvernig þátttaka unglinga í 10. bekk í íþróttafélagi sé háttað 

(myndir 9 og 10) sýna niðurstöður að drengir eru í íþróttafélagi í 55% tilvika 

samanborið við 52% tilvika hjá stúlkum. Munurinn er af þessu að dæma ekki mikill á 

milli kynja en hvað búsetu varðar þá eru unglingar á landsbyggðinni líklegri til þess vera 

í íþróttafélagi (59%) heldur en unglingar af höfuðborgarsvæðinu (51%). 

 

Myndir 9 og 10 sýna niðurstöður; Ert þú þátttakandi í íþróttafélagi ?   

 

Mynd 9 Ert þú þátttakandi í íþróttafélagi, drengir. 
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Mynd 10 Ert þú þátttakandi í íþróttafélagi, stúlkur. 

Skoðuð var fylgnin á milli þess að vera þátttakandi í íþróttafélagi og hvort að unglingar 

neyttu áfengis, tóbaks, hass eða marijúana. Niðurstaðan sýnir að það er veik fylgni á 

milli þess að vera þátttakandi í íþróttafélagi og að unglingar drekki áfengi (Τ-c(3693) = -

0,181, p < 0,05). Því virðist að þeir unglingar sem segja að þeir séu þátttakendur í 

íþróttafélagi séu að jafnaði ólíklegri til þess að neyta áfengis samanborið við unglinga 

sem segjast ekki vera þátttakendur í íþróttafélagi. Með vitneskju um þátttöku unglinga í 

íþróttafélagi má skýra 3% af breytileika í áfengisneyslu unglinga. Einnig reyndist vera 

veik fylgni á milli þess að vera þátttakandi í íþróttafélagi og að unglingar neyti tóbaks 

(Τ-c(3737) = -0,154, p < 0,05). Fylgnin er neikvæð þannig að unglingar sem segja að þeir 

séu þátttakendur í íþróttafélagi eru að jafnaði ólíklegri til þess að neyta tóbaks en þeir 

sem segjast ekki vera þátttakendur í íþróttafélagi. Því má skýra 2% af breytileika í 

tóbaksnotkun unglinga með vitneskju um þátttöku unglinga í íþróttafélagi.  

Veik fylgni er á milli þess að vera þátttakandi í íþróttafélagi og að unglingar neyti hass- 

eða marijúana (Τ-c(3779) = -0,071, p < 0,05). Fylgnin er neikvæð þannig að unglingar 

sem segja að þeir séu þátttakendur í íþróttafélagi eru að jafnaði ólíklegri til þess að 

neyta hass eða marijúana en þeir sem segjast ekki vera þátttakendur í íþróttafélagi. Með 

vitneskju um þátttöku unglinga í íþróttafélagi má skýra 0,5% af breytileika í hass- eða 

marijúananeyslu unglinga.  
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Fylgnitafla þar sem fram kemur hve sterk tengsl jafningjar, skipulagðar- og 

óskipulagðar tómstundir hafa við neyslu unglinga á áfengi, tóbaki, hass eða 

marijúana.  

Kendall´s tau-c Áfengi Tóbak 
Hass- eða 

marijúana 

Jafningjar    
Vinir sem reykja 0,402* 0,421* 0,201* 
Vinir sem drekka 

áfengi 
0,498* 0,437* 0,182* 

Vinir sem reykja hass 0,199* 0,222* 0,182* 
Að heiman með 

vinum eftir skóla 
0,172* 0,174* 0,182* 

Að heiman með 
vinum á kvöldin 

0,247* 0,282* 0,084* 

Skipulagðar 
tómstundir 

-0,112* -0,101* -0,047* 

Íþróttafélag -0.181* -0,154* -0,071* 
Sjálfboðaliðastarf 0,008 0,019 -0,002 
Stjórnmálaflokkur 

eða samtök 
0,015* 0,015* 0,009* 

Menningarsamtök -0,024* -0,042* -0,012 
Kirkju eða trúarstarf -0,028* -0,032* -0,004 

Æskulýðstarf -0,014 -0,007 -0,016* 
Önnur félög 0,014 0,005 -0,012 

Íþróttaiðkun eða 
líkamsrækt 

-0,144* -0,122* -0,08* 

Óskipulagðar 
tómstundir 

   

Sjónvarpsáhorf á 
virkum dögum 

0,035 0,026 0,013 

Sjónvarpsáhorf um 
helgar 

0,006 0,009 0,006 

Tölvunotkun á 
virkum dögum 

0,184* 0,156* 0,043* 

Tölvunotkun um 

helgar 
0,165* 0,138* 0,026* 

Tölvuleikjaspilun á 

virkum dögum 
-0,009 0,067* 0,056* 

Tölvuleikjaspilun um 

helgar 
-0,014 0,058* 0,05* 

*p< 0,05    

Tafla 2 Fylgnitafla (Kendall´s tau-c). 
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3.2. Rannsókn á útgjöldum ríkissjóðs og áhrif þeirra á skipulagða 

íþróttaiðkun 

Gögn sem fengust til rannsóknarinnar komu að mestu leyti frá Íþrótta- og 

Ólympíusambandi Íslands, sem og úr ríkisreikningi Fjársýslu ríkisins fyrir viðkomandi 

ár.   

Á ári hverju skila íþrótta- og ungmennafélög innan ÍSÍ skýrslu um starfsemi félagsins frá 

liðnu ári. Í skýrslunni koma meðal annars upplýsingar um stjórn deilda og félaga, 

lykiltölur úr ársreikningum félagsins og deilda en síðast en ekki síst nafnalisti með 

kennitölum skráðra félagsmanna og þeirra sem iðkað hafa viðurkenndar íþróttagreinar 

á vegum félagsins viðkomandi skýrsluár.   

Öll gögn sem notuð eru í rannsókninni um fjölda iðkana og iðkenda í íþróttum á Íslandi 

eru fengin frá Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands ( ÍSÍ ). Gögn um útgjöld vegna 

íþrótta- og tómstundamála eru fengin úr ríkisreikningum fjársýslu ríkisins.  Þá eru gögn 

um heildaríbúafjölda landsmanna fengin á vef Hagstofunnar. Þær upplýsingar eru 

notaðar til þess að finna hlutfall iðkenda af heildaríbúafjölda landsins.  

 

3.2.1. Skipting útgjalda ríkissjóð árin 2007- 2010 

Rannsakanda fannst rétt að skoða skiptingu útgjalda ríkissjóðs á árunum sem skoðuð 

voru til þess auðvelda samanburð.  
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Mynd 11  sýnir; Gjöld ríkissjóðs árið 2007 sem voru að  fjárhæð 397,5 milljarðar króna, 

svara til 31,1 % af landsframleiðslu ársins. 

 

Mynd 11 Skipting útgjalda ríkissjóðs árið 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skipting útgjalda ríkissjóðs árið 2007  

Heilbrigðismál (23,9%)  

Almannatryggingar og velferðarmál 
(21,4%) 
Efnahags- og atvinnumál (13,2%) 

Menningar- , íþrótta- og trúmál 
(4,1%) 
Löggæsla, réttargæsla og öryggismál ( 
3,9%) 
Húsnæðis-, skipulags- og veitumál 
(0,4%) 
Umhverfisvernd (0,2%) 

Óregluleg útgjöld (7,8%) 

Menntamál (9,5%) 

Almenn opinber þjónusta (14,6%) 

Varnarmál (0,2%) 



Edda Björk Eggertsdóttir   Bs ritgerð 

  

 
50 

 

 

Mynd 12 sýnir; Gjöld ríkissjóðs árið 2008 að fjárhæð 687,9 milljarðar króna, svara til 

47,0 % af landsframleiðslu ársins  

 

Mynd 12 Skipting útgjalda ríkissjóðs árið 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skipting útgjalda ríkissjóðs árið 2008 

Heilbrigðismál (15,9 %)  

Almannatryggingar og velferðarmál (14,7 
%) 
Efnahags- og atvinnumál (10,0 %) 

Menningar- , íþrótta- og trúmál (2,5 %) 

Löggæsla, réttargæsla og öryggismál ( 2,7 
%) 
Húsnæðis-, skipulags- og veitumál (0,2 
%) 
Umhverfisvernd (0,7 %) 

Óregluleg útgjöld (35,9 %) 

Menntamál (6,2 %) 

Almenn opinber þjónusta (11,0 %) 
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Mynd 13 sýnir; Gjöld ríkissjóðs árið 2009 að fjárhæð 578,8 milljarðar króna, svara til 

38,6 % af landsframleiðslu ársins. 

 

Mynd 13 Skipting útgjalda ríkissjóðs árið 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skipting útgjalda ríkissjóðs árið 2009 
Heilbrigðismál (20,2 %)  

Almannatryggingar og velferðarmál 
(23,3 %) 

Efnahags- og atvinnumál (12,0 %) 

Menningar- , íþrótta- og trúmál (3,3 %) 

Löggæsla, réttargæsla og öryggismál ( 
3,6 %) 

Húsnæðis-, skipulags- og veitumál (0,3 
%) 

Umhverfisvernd (0,8 %) 

Óregluleg útgjöld (6,2 %) 

Menntamál (7,9 %) 

Almenn opinber þjónusta (22,2 %) 

Varnarmál (0,3 %) 
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Mynd 14 sýnir; Gjöld ríkissjóðs árið 2010 að fjárhæð 602,0 milljarðar króna , svara til 

39,1 % af landsframleiðslu ársins. 

 

3.2.2. Skipting útgjalda ríkissjóðs til menningar-, íþrótta- og trúmála árin 

2007-2010 

 

Mynd 14 sýnir; Skiptingu útgjalda ríkissjóðs árið 2007 til menningar-, íþrótta- og 

trúmála. Alls voru heildarútgjöld til þessa málaflokks 16,1 milljarður króna. Til íþrótta- 

og tómstundamála runnu 697.490 milljónir króna eða um 0,1755 % af heildarútgjöldum 

ríkissjóðs.  

Skipting útgjalda ríkissjóðs árið 2010 
Heilbrigðismál (18,8 %)  

Almannatryggingar og velferðarmál 
(22,4 %) 
Efnahags- og atvinnumál (10,1 %) 

Menningar- , íþrótta- og trúmál (2,7 
%) 
Löggæsla, réttargæsla og öryggismál ( 
3,0 %) 
Húsnæðis-, skipulags- og veitumál (5,6 
%) 
Umhverfisvernd (0,8 %) 

Óregluleg útgjöld (9,2 %) 

Menntamál (7,9 %) 

Almenn opinber þjónusta (19,2 %) 

Varnarmál (0,3 %) 
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Mynd 14 Skipting útgjalda ríkissjóðs árið 2007. 

Mynd 15 sýnir; Skiptingu útgjalda ríkissjóðs árið 2008 til menningar-, íþrótta- og 

trúmála. Alls voru heildarútgjöld til þessa málaflokks  um 17,3 milljarður króna. Til 

íþrótta- og tómstundamála runnu 1.005.318  milljónir króna eða um 0,1461 % af 

heildarútgjöldum ríkissjóðs.  

 

 

Mynd 15 Skipting útgjalda hins opinbera til menningar-íþrótta- og trúmála árið 2008. 

 

Skipting útgjalda hins opinbera til menningar-, íþrótta- 
og trúmála árið 2007  

íþrótta- og tómstundamál  ( 4,32 %)  

Menningarmál (42,29 %)  

Fjölmiðlun ( 18,06 %)  

Trúmál og önnur félagsmál( 33,39 %) 

Rannsóknir og þróun í menningar-, 
íþrótta- og trúmálum ( 0,04 % )  

Menningar-,íþrótta- og trúmál, ótalin 
annars staðar ( 1,89 %)  

Skipting útgjalda hins opinbera til menningar-, íþrótta-
og trúmála árið 2008  

íþrótta- og tómstundamál  ( 5,80 %)  

Menningarmál (40,21 %)  

Fjölmiðlun ( 18,40 %)  

Trúmál og önnur félagsmál( 33,83 %) 

Rannsóknir og þróun í menningar-, 
íþrótta- og trúmálum ( 0,02% )  

Menningar-,íþrótta- og trúmál, ótalin 
annars staðar ( 1,75 %)  



Edda Björk Eggertsdóttir   Bs ritgerð 

  

 
54 

 

Mynd 16 sýnir; Skiptingu útgjalda ríkissjóðs árið 2009 til menningar-, íþrótta- og 

trúmála. Alls voru heildarútgjöld til þessa málaflokks  um 18,8  milljarður króna. Til 

íþrótta- og tómstundamála runnu 710.633  milljónir króna eða um 0,122 % af 

heildarútgjöldum ríkissjóðs. 

 

Mynd 16 Skipting útgjalda hins opinbera til menningar-, íþrótta- og trúmála árið 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skipting útgjalda hins opinbera til menningar- , 
íþrótta- og trúmála árið 2009 

íþrótta- og tómstundamál  ( 3,776 %)  

Menningarmál (42,062 %)  

Fjölmiðlun ( 22,089 %)  

Trúmál og önnur félagsmál( 30,865 
%) 

Rannsóknir og þróun í menningar-, 
íþrótta- og trúmálum ( 0,002 % )  

Menningar-,íþrótta- og trúmál, ótalin 
annars staðar ( 1,206 %)  
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Mynd 17 sýnir; Skiptingu útgjalda ríkissjóðs árið 2010 til menningar-, íþrótta- og 

trúmála. Alls voru heildarútgjöld til þessa málaflokks  um 16.08  milljarður króna. Til 

íþrótta- og tómstundamála runnu 630.047  milljónir króna eða um 0,1047  % af 

heildarútgjöldum ríkissjóðs. 

 

Mynd 17 Skipting útgjalda hins opinbera til menningar-, íþrótta- og trúmála árið 2010. 

 

3.2.3. Iðkana– og iðkendahlutfall á Íslandi árin 2007 – 2010 

Í gagnabanka Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands eru sóttar tölur um iðkanir og 

iðkendur.  

Hugtök 

Iðkun; 

Iðkun segir til um fjölda iðkana í hverju félagi, grein eða innan héraðssambands. Hver 

einstaklingur getur verið iðkandi í mörgum greinum og jafnvel er hægt að telja sama 

einstaklinginn oftar en einu sinni í hverri grein, svo framarlega sem hann stundar 

greinina með fleiri en einu félagi. 

Iðkandi;  

Hver einstaklingur getur aðeins einu sinni verið talinn sem iðkandi. Þegar miðað er við 

t.d. þjóðskrá telur hver einstaklingur aðeins einu sinni. Þó svo að viðkomandi 

einstaklingur geti verið skráður fyrir fleiri en einni iðkun þá telur hann eingöngu sem 

einn iðkandi.  

Skipting útgjalda hins opinbera til menningar-, íþrótta- 
og trúmála árið 2010 

íþrótta- og tómstundamál  ( 3,92 %)  

Menningarmál (42,29 %)  

Fjölmiðlun ( 19,68 %)  

Trúmál og önnur félagsmál( 33,56 
%) 

Rannsóknir og þróun í menningar-, 
íþrótta- og trúmálum ( 0,00 % )  

Menningar-,íþrótta- og trúmál, 
ótalin annars staðar ( 0,56 %)  
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Mynd 18 sýnir; Iðkanahlutfall 16 og eldri annars vegar og 15 ára og yngri hinsvegar á 

Íslandi árin 2007 – 2010  

 

Mynd 18 Iðkanahlutfall 16< og <15 ára á Íslandi 2007-2010. 

 

Mynd 19 sýnir; Hlutfall iðkana- og iðkenda á Íslandi árin 2007- 2010.  Þar sést að 2,09 % 

aukning  er á milli áranna 2007 til 2008 eða um 2.186 iðkanir. Og 4,7 % aukning á 

iðkendum á milli árana 2009 til 2010 eða um 3.855 iðkendur og  5,9 % aukning í iðkunum 

eða 6.579 iðkanir.  

 

Mynd 19 Hlutfall iðkana- og iðkenda á Íslandi árin 2007 – 2010. 
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3.2.4. Áhrif niðurgreiðslu eða hvatapeninga sveitarfélaga á iðkanir barna 

og unglinga 

Fljótlega eftir aldamótin 2000 fóru bæjar- og sveitarfélög að taka upp að greiða niður 

skipulagt íþrótta-og tómstundastarf barna og unglinga. Það er mjög mismunandi eftir 

því hversu hár þessi styrkur er.  

 Í Kópavogi getur styrkur fyrir eina grein orðið allt að 12 þúsund krónur á árið 2012. 

Hvert barn getur fengið niðurgreiðslu vegna 2 íþrótta- og/eða tómstundagreina og 

samtals getur styrkurinn því orðið kr. 24.000,- að hámarki á ári. Ef iðkun greinar er 

annarskipt þá er greitt hálft gjald fyrir hverja önn að hámarki kr. 6.000,-, þó aldrei 

hærra en kr. 12.000,- fyrir árið  (Kópvogsbær, 2012).   

Í Garðabæ eru svokallaðir hvatapeningar fyrir börn og unglinga. Hvatapeningar ársins 

2012 eru 25.000 krónur á barn.  Öll börn á aldrinum 5-18 ára fá hvatapening, þ.e. börn 

fædd á árunum 1994-2007.  Ungmenni í tveimur elstu árgöngunum, þ.e. þau sem eru 

fædd 1994 og 1995 geta fengið hvatapeninga greidda vegna kaupa á korti í 

líkamsræktarstöð. (Garðabær, 2012) 

Mynd 20 sýnir;  Hlutfall iðkana í Garðabæ og Kópavogi árið 2009.   

Þá var niðurgreiðsla fyrir hverja íþróttagrein í Kópavogi 15.000 krónur (hámark  tvær 

greinar). Hvatapeningar í Garðabæ fyrir börn og unglinga voru 25.000 krónur árið 2009.  
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4. NIÐURSTÖÐUR  

Niðurstöður rannsóknarinnar um forvarnagildi í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi 

sýna að unglingar sem segja að vinir sínir neyti áfengis, tóbaks, hass eða marijúana eru 

mun líklegri til þess að neyta slíkra efna sjálfir. Þessar niðurstöður eru í samræmi við 

fyrri rannsóknir sem halda því fram að jafningjahópurinn vegi mjög þungt hvað 

áhættuhegðun varðar (Þórólfur Þorlindsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Gunnar 

Bernburg og Viðar Halldórsson, 1998). Með þessar niðurstöður til hliðsjónar er tilgáta 

um forvarnargildi skipulagða tómstunda- og íþróttastarfs studd, þar sem því var haldið 

fram að unglingar sem segjast eiga vini sem neyta vímuefna séu líklegri til þess að gera 

slíkt hið sama og að unglingar sem stunda skipulagða íþrótta-og tómstundastarfsemi er 

ólíklegri til áhættuhegðunar.  

Það er gríðarlega erfitt að segja til um hvort að unglingar byrji að neyta vímuefna vegna 

áhrifa frá jafnöldrum eða hvort að aðrar ástæður liggi þar á bak við. Það er vegna þess 

að ekki er hægt að útiloka að unglingurinn hafi haft tilhneigingar til vímuefna og af þeim 

sökum leitað uppi jafningja þar sem að vímuefnaneysla viðgengst. En niðurstöður 

þessarar rannsóknar gefa engu að síður vísbendingar um að jafningjar hafi áhrif á 

unglinginn með einum eða öðrum hætti. Ef vinir unglingsins neyta vímuefna aukast 

óneitanlega líkurnar á því að unglingurinn prófi vímuefni.  
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Mynd 20 Hlutfall iðkana í Garðabæ og Kópavogi árið 2009. 
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Aðrar niðurstöður í rannsókninni sýna, í samræmi við flestar innlendar og erlendar 

rannsóknir, að þátttaka í skipulögðum tómstundum dregur úr líkum á áhættuhegðun og 

því töluvert forvarnargildi fólgið í þátttöku slíkra tómstunda (Þórólfur Þorlindsson, Inga 

Dóra Sigfúsdóttir, Jón Gunnar Bernburg og Viðar Halldórsson, 1998) (Mancini, J.A. og 

Huebner, A. J. , 2004) En fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á það að íþróttaiðkun 

dregur verulega úr líkum á því að unglingur hefji vímuefnanotkun (Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 

2009) (Þórólfur Þorlindsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Jón Gunnar Bernburg og Viðar 

Halldórsson, 1998) (Þórólfur Þorlindsson og Jón Gunnar Bernburg, 2006) sem 

niðurstöður þessarar rannsóknar styðja. Foreldrar geta leitast við að beina unglingum 

sínum og börnum í átt að íþróttum og reynt að halda þeim að sem flestum skipulögðum 

tómstundum til þess að draga úr líkum á áhættuhegðun. 

Niðurstöður rannsóknarinnar um áhrif útgjalda ríkissjóðs til íþrótta-og tómstundamála 

á iðkana og iðkendafjölda á Íslandi gefa til kynna að aukin útgjöld skili sér ekki í auknum 

fjölda iðkenda. Rannsakandi skoðaði einnig nágrannaþjóðir okkar Svíþjóð, Noreg, 

Danmörk, Finnland. Og þar mátti sjá að Danir og Finnar eyða mestu fjármunum í 

íþróttamenn en eru með lægsta hlutfall iðkenda. En aftur á móti var  Ísland með hæsta 

hlutfall iðkenda þrátt fyrir að eyða minnstum fjárhæðum til íþróttamála. Rannsakandi 

telur þó að hafa þurfi í huga að orsakasambandið gæti einnig verið öfugt. Lágt hlutfall 

iðkunar íþrótta í nágrannalöndunum gæti verið þess valdandi að stjórnvöld auki útgjöld 

sín til íþróttamála til þess að reyna að hafa áhrif á iðkendafjölda.  

Einnig má gera ráð fyrir ákveðnum mismuni á útgjöldum ríkissjóðs til íþróttamála á 

milli ára. Þar sem útgjöld til íþróttamannvirkja getur verið mishá t.d. vegna 

stórframkvæmda.  

Fyrirfram hafði rannsakandi ætlað að aukin meðalútgjöld hið opinbera til íþróttamála 

hefði jákvæð áhrif á vaxandi iðkendafjölda í skipulögðu íþróttastarfi. Niðurstaðan í 

rannsókninni er hinsvegar sú að útgjöld ríkissjóðs til íþrótta- og tómstundamála hafa 

engin áhrif á iðkendafjölda landsins. Það kom rannsakanda mjög á óvart í rannsókninni 

hversu litlum fjárhæðum hið opinbera eyðir í íþróttamál samanborið við hin 

Norðurlöndin en að sama skapi voru Íslendingar með hæsta hlutfall iðkenda.  
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4.1. Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

4.1.1. Styrkleikar 

Öll gögn og tölur eru áreiðanlegar heimildir þar sem þau fengust frá viðurkenndum 

stofnunum.  

4.1.2. Veikleikar 

Niðurstöður rannsóknar um áhrif útgjalda ríkissjóðs til íþrótta-og tómstundamála og 

iðkendafjölda gætu verið ekki fullkomlega réttar, vegna þess yfir hversu stuttan tíma 

þau ná yfir. Rannsakandi gerði ávalt ráð fyrir í ritgerðinni að útgjöld hins opinbera til 

íþrótta- og tómstundamála hafi áhrif á iðkendafjölda. Sá möguleiki er líka fyrir hendi að 

þessu sé öfugt farið . Ef iðkendafjöldinn er tiltölulega lítill getur verið að stjórnvöld 

bregðist við og auki útgjöld sín til íþrótta- og tómstundamála þ.e. að aukin útgjöld til 

íþrótta- og tómstundamála séu þá afleiðing af lítilli íþrótta- og tómstundaiðkun þjóðar.  

UMRÆÐUR  OG LOKAORÐ  

Tilgáta fræðiritgerðarinnar um forvarnargildi skipulagðs íþrótta- og tómstundastarfs 

barna og unglinga er að mati höfundar studd. Þar sem niðurstöður rannsóknarinnar 

sýna að unglingar sem segjast eiga vini sem nota tóbak eða önnur vímuefni er mun 

líklegri til að gera slíkt hið sama. Einnig sýnir rannsóknin fram á líkt og margar aðrar 

rannsóknir sem gerðar hafa verið um efnið að unglingar sem stunda skipulagt íþrótta- 

og tómstundastarf eru ólíklegri til áhættuhegðunar. Höfundur telur einnig óhætt að 

álykta að þau börn og unglingar sem stunda skipulaðar íþróttir séu á heildina litið 

líkamlega betur á sig komin, heilsuhraustari og félagslega sterkari. Þar sem rannsóknin 

var byggð á megindlegum rannsóknaraðferðum var hægt að skoða ytri veruleika og nota 

á hann tölfræðilegt mat. En megindlegar rannsóknir beinast að mælanlegum tengslum á 

milli háðra og óháðra breyta. Og því var hægt að skoða hvort að orsaka eða áhrifatengsl 

voru á milli ungmenna í skipulögðu íþrótta- og tómstundastarfi og áhættuhegðunar, 

sem rannsóknin sýndi að voru til staðar.  En einn helsti kostur megindlegrar 

aðferðafræði er sá möguleiki að alhæfa niðurstöður úrtaks yfir á stærra þýði.  

 

Stóra spurningin sem kemur upp í lok  síðari rannsóknarinnar er hvort að áhrif fjármála 

hins opinbera hafi lítil sem engin áhrif á iðkendafjölda í íþróttum. Höfundur telur 
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nauðsynlegt að rannsaka þetta til hlítar þar sem flest virðist benda til að íþróttir og 

almenn hreyfing leiði af sér jákvæð ytri áhrif.  

Margar ástæður gætu líklega legið að baki hvers vegna iðkendafjöldi vex ekki samhliða 

auknum útgjöldum ríkissjóðs. Hægt er að áætla að á einhverjum tímapunkti nái þjóðir 

sínum hámarkspunkti þar sem íbúar landsins koma aldrei allir til með iðka íþróttir.  

 

Að mati höfundar þá eru lífsgæði okkar og sér í lagi barna okkar á  ekki að vera metin í 

peningum heldur í fyrsta lagi í félagslegum gæðum. Íþróttir eru vinsælasta skipulagða 

afþreying í heimi og eiga mikinn þátt í að uppfylla mikilvægan hluta af lífsgæðum fólks, 

og þá  sérstaklega barna og unglinga. Mannréttindi barna og unglinga felast meðal 

annars í möguleikum þeirra til íþróttaiðkunar en að mati höfundar þá er því miður 

raunveruleikin sá að ekki hafa öll börn og unglingar jafna möguleika á að stunda 

íþróttir. Sýnt hefur verið fram á að hægt sé að nota íþróttir til að stuðla að námi og 

jákvæðum þroska barna og unglinga. Og að skipulögð íþróttaiðkun geti meðal annars 

dregið úr áhættuhegðun, aukið félagslega hæfni, bætt námsárangur, dregið úr brottfalli 

úr skóla og síðast en ekki síst mótað leiðtogahæfileika. Ég vil nú samt sem áður ekki 

ganga svo langt að segja að öll börn og unglingar sem stunda skipulagðar íþróttir lendi 

ekki í vandræðum á lífsleiðinni, síður en svo. Höfundur gerir sér fulla grein fyrir því að 

það er mörg dæmi unglinga sem hafa stundað skipulagðar íþróttir hafa leiðst út í 

áhættuhegðun og eins eru margir sem aldrei hafa tekið þátt í skipulögðu starfi dafnað 

vel .  

 Brottfall barna og unglinga úr skipulögðum íþróttum er mikill vandi sem vert er að takast á 

við. Til að geta brugðist við vandanum þarf fyrst og fremst að komast að rót vandans með 

því t.d. að svara eftirfarandi spurningum; hvenær á brottfall sér stað, hverjar eru ástæður 

fyrir brottfallinu og hvernig má koma í veg fyrir brottfallið?  

 Leiðir við brottfallinu eru margar en dæmi um það er að hafa fjölbreytt íþróttaval á 

yngri árum og leyfa börnum að prófa sem flestar íþróttagreinar til að þau finni íþrótt 

sem hentar þeirra áhugasviði.  En á móti kemur kostnaðurinn við það , frístundaávísanir 

(hvatapeningar) eru nú bara að ná að dekka lítinn hluta þess kostnaðar sem foreldri eða 

forráðamaður þarf að greiða fyrir eina íþróttagrein, því tel ég að það sé ekki á færi 

margra að leyfa börnum sínum að stunda margar íþróttagreinar að sökum kostnaðar.  

Höfundur  hefur marga ára reynslu sem leikmaður, þjálfari og foreldri í íþróttafélagi. Og 

auk þess komið að ýmsum verkefnum í tengslum við íþróttaþátttöku í íþróttafélagi, en 
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þar eru félögin sífellt að leita leiða til að sporna við brottfalli barna og unglinga. Þau hafa 

m.a. tekið á það ráð að efla félagsandann með ýmsum skipulögðum viðburðum fyrir 

utan æfingar, meiri áhersla er lögð á vel menntaða og reynsluríka þjálfara, aukið 

skipulag í deildunum og virkari foreldrafélög. En því miður er reynsla höfundar sú að 

oftast er það kostnaðurinn sem neyðir börn til að velja á milli greina eða hreinlega að 

hætta skipulagðri íþróttaiðkun og því telur höfundur gríðarlega mikilvægt að breyta. 

Skipulögð íþrótta- og tómstundastarfsemi á ekki að vera munaður, heldur eiga öll 

ungmenni að hafa sömu tækifæri á að dafna á þessu sviði sem og öðrum.  

 

Vinnan við þessa fræðiritgerð hefur vakið höfund enn meira til umhugsunar sérstaklega 

í ljósi niðurstöðu síðari rannsóknarinnar um áhrif útgjalda ríkisins á  fjölda iðkenda. Sú 

niðurstaða gerir höfund en þyrstari í frekari rannsóknir og  það má velta því upp hvort 

hér sé um að ræða minnkandi jaðarframleiðni ( e. diminishing marginal product). Með 

því er átt við í þessu samhengi að hver króna skilar sér í færri og færri iðkendum. Í 

fyrstu skilar hún mörgum iðkendum en þeim fer síðan fækkandi eftir því sem fleiri 

krónum er bætt við.  

 

Áhugavert væri að rannsaka í kjölfarið að þessari ritgerð hvert sé hámarkshlutfall 

þjóðar sem stundar íþróttir og finna hvar jaðarábatinn af iðkendafjölda íþrótta jafngildi 

jaðarkostnaði hans.  
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