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Útdráttur 

 

Íþróttir skipa stóran sess í lífi margra og flestir Íslendingar tengjast 

íþróttahreyfingunni einhvern tímann á lífsleiðinni. Í tæp sextíu ár hefur Íþrótta- 

og Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ) safnað gögnum um íþróttaþátttöku 

landsmanna og frá árinu 1994 eru þau skráð á kennitölur og því greinanleg á 

einstaklinga.  

Tilgangur rannsóknarinnar var að lýsa íþróttaþátttöku barna og unglinga sem 

eru fædd árin 1990 og 1995, kanna brottfall þeirra úr íþróttum eftir kyni, aldri, 

tegund íþróttar og landshluta og hvaða breytur skýri brottfall úr íþróttum. 

Úrtakið var 8.564 einstaklingar fæddir 1990 og 1995 (91% af þýði) sem 

stundað höfðu íþróttir innan ÍSÍ á árunum 1994 - 2009 og skiptist í fjóra hópa 

eftir kyni og fæðingarári; strákar fæddir 1990 (n=2.271; 26,5%), stelpur fæddar 

1990 (n=2.092; 24,4%), strákar fæddir 1995 (n=2.175; 25,4%) og stelpur fæddar 

1995 (n=2.026; 23,7%). Við úrvinnslu gagna var notuð lýsandi tölfræði, Kaplan-

Meier þátttökukúrfur (Survival curves) og gagnanám (Data Mining). Gagnanám 

er svið innan upplýsingatækni sem felur í sér að finna mynstur (pattern) í 

gagnasöfnum og komast hugsanlega að nýjum óþekktum upplýsingum.  

Niðurstöður leiddu í ljós að þátttaka í íþróttum náði yfirleitt hámarki á 

aldrinum 11-13 ára, en fór dvínandi eftir það. Brottfall var minnst í knattspyrnu, 

en eftir fimm ára iðkun voru rúm 50% iðkenda enn að æfa og eftir tíu ár 

stunduðu rúm 25% íþróttina. Mest var brottfall í sundi; eftir fimm ára iðkun voru  

14% iðkenda enn að stunda sund og tæp 6% eftir tíu ár. Niðurstöður sýndu að 

íþróttaþátttaka stúlkna hafði aukist um 7,2% milli árganganna tveggja og um 

2,1% hjá strákum. Þá sýndu niðurstöður að fjöldi íþróttagreina sem krakkar 

stunda og tegund íþróttagreinar hefur áhrif á hvort börn og unglingar séu enn að 

stunda íþróttir við fjórtán ára aldur.  
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Ályktun: Íþróttahreyfingin býr yfir mikilsverðum gögnum sem með hjálp 

upplýsingatækni er hægt að nýta í rannsóknum á íþróttahegðun landsmanna. 

Lykilorð: Brottfall, íþróttir, íþróttaþátttaka, gagnanám, upplýsingatækni, 

gagnagrunnar. 
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Abstract 

 

Physical exercise is a big part of many people’s life and most Icelanders are 

involved in various sports at some point. For almost sixty years “The National 

Olympic and Sport Association of Iceland” (ISI) has collected sports 

participation data at a national level identifiable to individuals since 1994. 

Objective: To analyze sport participation among children and adolescents 

born in 1990 and 1995; describe drop-outs in sport by gender, age and sport 

types; and detect which variables predict drop-out.  

Methods: The sample consisted of 8,564 individuals born in 1990 and 1995 

(91% of the population) who engaged in sports within the ISI during the period 

of 1994 - 2009. The sample was divided into four groups; boys born in 1990 (n = 

2271; 26.5%), girls born in 1990 (n = 2092; 24.4%), boys born in 1995 (n = 

2175; 25.4%) and girls born in 1995 (n = 2026; 23.7%). Data were analyzed 

using descriptive statistics, Kaplan-Meier Survival curves and Data Mining. 

Data Mining is within the range of informatics and defined as the process of 

discovering patterns in data.  

Results: Results showed that sports participation reached a peak at age 11 

to13, but reduced after that. Football had the lowest drop-out rate; after five 

years of participation more than 50% were still active and after ten years 25%. 

Drop-out was highest among swimmers; after five years only 14% were still 

actively swimming and approximately 6% after ten years. Children born in 1995 

were more likely to participate in sports than children born in 1990. Moreover, 

the number of sports that individuals born in 1990 and 1995 were involved in 

affected whether they were still participating in sports when they become 14 

years old.  
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Conclusion: ISI has collected valuable data of sport participation which can 

be useful for further research among Icelanders.  

Keywords: Drop-out, sports, sports-participation, Data-Mining, Informatics, 

Databases.  
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Þakkir 

Ég vil þakka öllum þeim sem lögðu hönd á plóg við að láta þetta verkefni mitt 

verða að veruleika. Sérstaklega vil ég þakka leiðbeinanda mínum Brynju Örlygs-

dóttur fyrir frábært samstarf, uppbyggilegar ábendingar og ómælda þolinmæði 

og uppörvun þegar á þurfti að halda.  Námsnefnd minni, Þórólfi Þórlindssyni og 

Þóru Jónsdóttur þakka ég frábæra viðkynningu, ómetanlegar ábendingar og 

hvatningu meðan á rannsókninni stóð.  

Samstarfsfélögum mínum innan íþróttahreyfingarinnar þakka ég fyrir gagn-

legar ábendingar, hvatningu og fyrir að koma með nýja vinkla inn í ranns-

sóknina. Þar vil ég sérstaklega nefna Andra Stefánsson sviðstjóra Afrekssviðs 

Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands og Líneyju Rut Halldórsdóttur fram-

kvæmdastjóra, sem bæði voru mér innan handar og sýndu rannsókninni áhuga, 

stuðning og skilning.  

Foreldrum mínum þeim Steinunni Jónsdóttur og Hilmari Gunnarssyni þakka 

ég ómælda aðstoð og fyrir að vera langbestu foreldrar í heimi, sem alltaf hafa trú 

á því sem ég tek mér fyrir hendur. Syni mínum Gauki Steini þakka ég fyrir að 

vera besti strákur í heimi og sýna mér þolinmæði og skilning. Birgi bróður þakka 

ég yfirlestur og aðstoð, sem ásamt mömmu lagði á sig mikla vinnu á 

lokametrunum við yfirlestur og aðstoð. Að lokum langar mig að þakka öllum 

vinum sem hvöttu mig þegar á þurfti að halda og gáfu sér tíma til að hlusta. 

 

Allt þetta er  mér ómetanlegt.  

 

Reykjavík, 7. Janúar 2011 

 

Rúna H. Hilmarsdóttir 
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Inngangur 

Íþróttaiðkun er hluti af menningu okkar og koma flestir Íslendingar einhvern 

tímann á ævinni að íþróttastarfi með einum eða öðrum hætti. Virk íþróttafélög á 

Íslandi eru ríflega fjögur hundruð og halda uppi fjölbreyttu íþróttastarfi í landinu 

og eru miðja menningar í mörgum byggðarlögum. Þannig voru tæplega 82.000 

Íslendingar skráðir iðkendur í íþróttafélagi árið 2009, iðkanir voru ríflega 

112.000 og félagsaðildir voru rúmlega 216.000 (Íþrótta- og Ólympíusamband 

Íslands [ÍSÍ], 2010). 

Gildi íþrótta fyrir samfélagið er mikið og taka ríkið og sveitarfélög þátt í að 

efla íþróttastarf með beinum eða óbeinum hætti. Sveitafélög hafa m.a. komið að 

byggingu íþróttamannvirkja og hafa niðurgreitt tómstundir barna og unglinga 

með það að leiðarljósi að sem flestir fái tækifæri til að stunda tómstundir á 

uppvaxtarárum sínum (Brjánn Jónasson, 2005; Kópavogsbær, e.d.; Reykjavíkur-

borg, e.d.; Neytendasamtökin [NS], 2008). Mikilvægt er að börn og ungmenni 

stundi íþróttir sem lengst, þar sem íþróttaiðkun hefur forvarnargildi og dregur 

verulega úr líkum á því að börn og unglingar leiðist út í neikvæðan lífstíl 

(Menntamálaráðuneytið, 2006; Þórólfur Þórlindsson, Þorlákur Karlsson og Inga 

Dóra Sigfúsdóttir, 1994). Þá hafa rannsóknir sýnt að sjálfsmynd og félagsþroski 

barna og unglinga aukist við að stunda reglubundnar íþróttir, geri þau að sterkari 

einstaklingum og færari í að takast á við lífið (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1994). 

Brottfall barna og unglinga úr íþróttum hefur verið mikið í umræðunni og 

ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar til að leita svara við því. Niðurstöður hafa 

m.a. sýnt fram á að fjölbreytni í íþróttavali á yngri árum leiði til þess að börn og 

unglingar æfi lengur íþróttir, áhuginn haldist frekar og líklegra sé að börn finni 

íþróttagrein sem henti þeim (Allander, Cowburn og Foster, 2006). Áhugaleysi er 

talin ein aðalástæða þess að börn hætti að stunda íþróttir, en auk þess hafa ýmsir 

aðrir þættir verið taldir til s.s. meiðsl, tímaleysi og að íþróttir séu of 
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keppnismiðaðar (Allander o.fl.,2006; Brynja Kristjánsdóttir og Kristín Brynja 

Gunnarsdóttir, 2008). 

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ) hefur í hartnær 60 ár safnað saman 

upplýsingum um íþróttaiðkun á Íslandi. Allt frá 1994 hafa gögnin verið 

greinanleg á einstaklinga eftir kennitölum og hafa nú safnast saman ríflega 

1,4 milljónir færslna (Entity) um íþróttaiðkun, greinanlegar á yfir 187 þúsund 

Íslendinga (Idega 2004; Strengur ehf., 1994). Ekki er vitað til þess að nokkur 

sambærilegur gagnagrunnur sé til annars staðar í heiminum, þar sem gögn heillar 

þjóðar um íþróttaþátttöku eru greinanleg með þeim hætti sem hér er. Þessi 

gagnagrunnur er mikilvægt tæki sem nýta má í mun ríkara mæli en nú er gert og 

með hjálp upplýsingatækni er unnt að kortleggja betur íþróttaþátttöku 

landsmanna, sem nýta má í rannsóknum og afla nýrrar þekkingar á þessu sviði. 

ÍSÍ hefur unnið árlegar tölfræðiupplýsingar úr gögnum um íþróttaiðkun en 

aldrei rakið þau niður eftir einstaklingum, heldur hefur úrvinnsla falist í að bera 

fjölda iðkenda saman við fjölda fyrri ára. Í þessari meistararannsókn var hins 

vegar unnið með frumgögn frá ÍSÍ um íþróttaiðkun tveggja árganga, einstaklinga 

fæddra 1990 og 1995, sem skráðir voru iðkendur í íslenskum íþróttafélögum á 

árunum 1994 - 2009. Úrtakið (n=8.564) er stórt eða rúmlega 91% einstaklinga 

sem hafa (N=9.404) stundað íþróttir á vegum íþróttafélaga innan ÍSÍ á árunum 

1994 - 2009. Upp úr frumgögnum var unnið gagnasafn þar sem greind er 

íþróttasaga hvers einstaklings í úrtakinu, frá því hún hefst og þar til henni lýkur 

eða fram til ársins 2009. Í gögnunum er unnt að greina hvaða íþróttir 

einstaklingar hafa stundað, á hvaða aldri og hvar á landinu. Rannsóknin er því 

mjög mikilvægt innlegg í umræðu um íþróttaþátttöku og brottfall. Henni er ætlað 

að gefa nýja sýn á þátttökuna með nýjum greinanlegum breytum, en ekki er 

vitað til að nokkur sambærileg rannsókn hafi verið gerð annars staðar í 

heiminum.  

Tilgangur rannsóknarinnar var þríþættur: 
1) 

að lýsa íþróttaþátttöku barna og 

unglinga fæddra 1990 og 1995, 
2)

 að kanna brottfall barna og unglinga fæddra 

1990 og 1995 úr íþróttum, eftir kyni, íþróttagrein og landshluta og 
3) 

að kanna 
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hvort finna megi dulin mynstur í gögnum, sem varpað geta frekari skilningi á 

brottfalli barna og unglinga fæddra 1990 og 1995 úr íþróttum. 

Eftirfarandi þrjár rannsóknarspurningar voru settar fram:  

1.   Hver er íþróttaþátttaka stráka og stelpna fæddra 1990 og 1995 
a)
 á Íslandi, 

b)
 eftir landshluta, 

c)
 eftir íþróttagrein? 

2.   Hversu mörg ár eru strákar og stelpur fædd 1990 og 1995 að æfa íþróttir 

a)
 á Íslandi 

b)
 eftir landshlutum 

c)
 eftir íþróttagrein? 

3.   Hvaða breytur hafa áhrif á hvort börn og unglingar eru enn að stunda 

íþróttir fjórtán ára gömul?  

Rannsóknin skiptist niður fimm meginkafla. Í öðrum kafla er m.a. fjallað um 

helstu rannsóknir sem gerðar hafa verið á íþróttaþátttöku og brottfalli, auk þess 

sem fjallað er um stöðu skráningarmála innan íþróttahreyfingarinnar. Í þriðja 

kafla er framkvæmd rannsóknarinnar kynnt. Í fjórða kafla er fjallað um 

niðurstöður og í fimmta kafla fara fram umræður. 
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Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

brottfalli barna og unglinga úr íþróttum og fjallað um helstu tilgátur hvað valdi 

því. Einnig verður fjallað þau gögn sem íþróttahreyfingin hefur safnað saman á 

undanförnum áratugum, sögu skráningamála og þá þróun sem átt hefur sér stað 

með tilkomu tölvuvæðingar. Þá verður fjallað um upplýsingatækni og leiðir til 

að nýta stóra gagnagrunna og vinna úr þeim upplýsingar. Að lokum verður 

fjallað um gagnanám (Data Mining) sem hluta af stærra ferli ,,þekkingarþróun 

frá gagnagrunnum“ (KDD) og hvernig íþróttahreyfingin getur nýtt sé slíkt í sínu 

starfi.  

Heimildir og leitarorð 

Heimilda um brottfall og fyrri rannsóknir var aflað með ýmsum hætti m.a. í þeim 

fjölmörgu íslensku skýrslum og rannsóknum sem lúta að barna og unglinga-

rannsóknum. Þá var einnig leitað heimilda í gegnum leitarvélar s.s. Proquest, 

Skemmuna, Google.scholar og ScienseDirect. Helstu leitarorð sem notuð voru 

við gagnaöflun með rafrænum hætti voru: brottfall (drop out, deletion), 

þátttökuleysi (non-participation), íþróttir (athletics, sport), íþróttaþátttaka (sports 

participation), barn (child), ungmenni (youngster, adolescent), forvarnir 

(preventive, prophylaxis), hvatning (motivation), heilsuefling (health 

promotion), hreyfingaleysi (immobility), sports psychology, physical activity. 

 

Íþróttaþátttaka og brottfall 

Börn læra það sem fyrir þeim er haft og það er ljóst að börn sem alast upp við að 

hreyfa sig reglulega eru líklegri til að gera það að ævilöngum lífstíl. Regluleg 

hreyfing veitir einstaklingnum gleði og svalar hreyfiþörf, sem er honum eðlislæg 

og leggur hornstein að bættri heilsu og dregur úr líkum á sjúkdómum 

(Menntamálaráðuneytið, 2006). 
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 Íþróttir er mikilvægur hlekkur í að auka félagsfærni einstaklinga og hefur 

góð uppeldisleg áhrif á börn og unglinga. Einnig hefur verið sýnt fram á að 

tómstundir sem iðkaðar eru undir handleiðslu ábyrgra aðila dragi úr líkum á 

áhættuhegðun (Þórólfur Þórlindsson, Þorlákur Karlsson og Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, 1994). Íslenskar sem erlendar rannsóknir hafa m.a. sýnt fram á að 

þátttaka barna og ungmenna í skipulögðu tómstundarstarfi dragi verulega úr 

líkum á að ungmenni leiðist út í vímuefnaneyslu og að þeim gangi að jafnaði 

betur í námi en þeim síður stunda íþróttir  (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1994; 

Sigríður Þ. Eiðsdóttir, Álfgeir L. Kristjánsson, Inga D. Sigfúsdóttir og John P. 

Allegrante, 2008; ). Þess vegna er afar mikilvægt að sem flest börn fái tækifæri 

til að stunda íþróttir og séu hvött til þátttöku í íþróttum.  

 

Hvati 

Skemmtanagildi er einn aðalhvati þess að börn og unglingar stundi íþróttir. 

Fjölbreytni í íþróttavali hefur jákvæð áhrif á íþróttaþátttöku barna og að þau séu 

ekki þvinguð til að keppa (Allander o.fl., 2006). Góður félagsskapur og að 

vinirnir stundi íþróttir saman er hvati til íþróttaiðkunar. Þá hefur jákvæður 

stuðningur þeirra nánustu áhrif á þátttöku (Allander 2006 o.fl.; Sigrún 

Ríkharðsdóttir, 2008; Sallis, 1994). Börn sem eiga foreldra sem styðja þau í 

íþróttaiðkun og taka virkan þátt í starfinu eru líklegri til að haldast lengur í 

íþróttum (Sigrún Ríkharðsdóttir, 2008). Gott aðgengi að þeim stað sem 

íþróttaiðkun fer fram og öruggt umhverfi hefur einnig áhrif (Allander, 2006). 

Jákvæðar fyrirmyndir og einstaklingar sem skara fram úr í íþróttum hafa 

hvetjandi áhrif á íþróttaþátttöku barna og unglinga (Menntamálaráðuneytið, 

2006) og eykur áhuga á íþróttum. Nýlegt dæmi úr íslenskum veruleika styður 

fullkomlega að svo sé. Þannig jókst þátttaka drengja sextán ára og yngri sem 

stunduðu handbolta um 21,8% og stúlkna um 11,5% milli áranna 2007 og 2008 

(ÍSÍ, 2009b). Skýringin er án efa stórfenglegur árangur íslenska handboltaliðsins 

á Ólympíuleikunum í Peking, sumarið 2008.  
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Hindranir 

Ýmsar hindranir geta orðið til þess að börn og unglingar taki ekki þátt í íþróttum 

eða hætti íþróttaþátttöku. Of mikil pressa er m.a. talin ein ástæða þess að börn 

hætta í íþróttum (Allander o.fl., 2006). Þá hefur komið fram að börn séu líklegri 

til að hætta ef keppni verður leikgleðinni yfirsterkari og að íþróttir séu ekki 

sniðnar að hinum almenna iðkanda. Þjálfarar séu of uppteknir af því að sigra og 

einungis þeir bestu fái tækifæri meðan hinir slakari gleymist (Steen Gleie, 2008). 

Afleiðingin er leiði og leikgleðin er ekki lengur til staðar, sem verður til þess að 

þau hætti (Allander o.fl.,2006; Steen Gleie, 2007).  

Coakley og White telja einn af lykilþáttum þess að unglingar hætti í íþróttum 

vera þann að unglingar séu að breytast í fullorðna einstaklinga, en æfingarnar 

séu enn miðaðar að börnum. Æfingarnar séu of barnalegar og ekki sniðnar að 

nýjum þörfum unglingsins og það leiði til brottfalls á þessu aldursskeiði 

(Allander o.fl., 2006). Þrýstingur frá vinum er einnig talinn hafa áhrif á 

íþróttaþátttöku og börn hætti gjarnan fyrir áhrif vinahópsins (Steen Gleie, 2007). 

Íþróttaþátttaka unglingsstúlkna er minni en drengja og hefst brottfall stúlkna 

fyrr (Sigríður Þ. Eiðsdóttir o.fl., 2008; Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2009; 

Rúna H. Hilmarsdóttir, 2009) og hefur íþróttaþátttaka stúlkna valdið mönnum 

verulegum áhyggjum (Menntamálaráðuneytið, 1997). Þann 4. júní 1996 var 

samþykkt þingsályktunartillaga á Alþingi þess efnis að afla leiða til að auka 

þátttöku kvenna í íþróttum og sporna við og minnka brottfall stúlkna úr íþróttum 

(Alþingistíðindi A-deild; 1996-1997). Í kjölfarið var skipuð nefnd sem m.a. átti 

að gera tillögur að því hvernig efla mætti þátttöku stúlkna og kvenna í íþróttum 

og hvernig mætti minnka brottfall stúlkna á unglinsárum úr íþróttum 

(Menntamálaráðuneytið, 1997). Ýmislegt hefur áunnist og má þar nefna að félög 

og deildir sem hlotið hafa gæðaviðurkenningu sem ,,fyrirmyndarfélag“ eða 

,,fyrirmyndardeild“ innan ÍSÍ ber að vinna eftir ákveðnum reglum, sem m.a. fela 

í sér að báðum kynjum sé sinnt jafnt og að jafnréttis sé gætt hvað varðar aðstöðu, 

fjármagn og þjálfun (ÍSÍ, 2004a).  
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Neikvæð reynsla af skólaíþróttum (Physical education) er talinn einn þáttur 

þess að unglingsstúlkur stunda ekki íþróttir. Þá hefur einnig komið í ljós að 

stúlkur hafa sterka þörf fyrir að hafa tengslanetið, þ.e. vinina með í því sem þær 

eru að gera og að þær haldist lengur í íþróttum ef vinkonur þeirra stundi íþróttir 

með þeim. Að sama skapi hefur það áhrif ef vinkonurnar hætta, þá er líklegt að 

það myndist hópþrýstingur og stelpur hætti vegna þess að vinkonurnar eru hættar 

(Allander o.fl.2006). Þó að þetta hafi verið talinn mun sterkari þáttur hjá stelpum 

en strákum, kom fram í nýlegri rannsókn að þetta er ekki síður ástæða þess að 

strákar hætta í íþróttum en stelpur (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl.,2009).  

Íslenskar rannsóknir 

„Rannsóknir og greining“, sem hefur m.a. að markmiði að sinna þekkingar-

sköpun og útbreiðslu á málefnum ungs fólks, hefur um áraraðir sérhæft sig í 

rannsóknum á ungu fólki á Íslandi (Rannsóknir og greining, e.d.). Allt frá 1992 

hafa verið lagðar fyrir reglulegar spurningakannanir í efstu bekkjum grunnskóla, 

sem m.a. felast í því að kanna íþróttaþátttöku einstaklinga. Niðurstöður úr 

þessum könnunum hafa verið kynntar reglulega, en gögnin hafa einnig verið 

notuð í ýmsum öðrum rannsóknum. Ein íslensk afturvirk rannsókn hefur m.a. 

verið unnin upp úr gögnum Rannsóknar & greiningar frá 1992, 1997, 2000 og 

2006. Markmið þeirrar rannsóknar var að kanna hvort breyting hefði orðið á 

líkamlegri hreyfingu 14-15 ára unglinga. Í rannsókninni kom m.a. fram að 

þátttaka fjórtán og fimmtán ára unglinga hafði aukist um 15% milli áranna 1992 

og 2006, úr 17,2% í 31,7%. Hins vegar hafði unglingum sem ekki hreyfðu sig 

einnig fjölgað milli 1992 og 2006 (Sigríður Þ. Eiðsdóttir o.fl. 2008).  

Íslenskar brottfallsrannsóknir 

Að minnsta kosti þrjár íslenskar rannsóknir á brottfalli úr íþróttum hafa verið 

gerðar á undanförnum árum og felast þær allar í að rannsaka brottfall í 

knattspyrnu. Tvær þeirra, BS-ritgerðir við íþróttabraut Kennaraháskóla Íslands, 

fólust í að kanna brottfall stúlkna sem æft höfðu knattspyrnu í 2. flokki árið 



 

8 

2002. Niðurstaða beggja rannsóknanna var sú að 91% þeirra stúlkna sem hætt 

höfðu knattspyrnuiðkun voru enn að stunda íþróttir, eða aðra líkamsþjálfun árið 

2008, þegar rannsóknin fór fram. Ástæður þess að stelpurnar hættu 

knattspyrnuiðkun voru m.a. að þær fengu önnur áhugamál, fannst lélegur 

félagsandi innan liðsins eða misstu áhugann (Anna María Björnsdóttir, 2008; 

Brynja Kristjánsdóttir og Kristin Brynja Gunnarsdóttir, 2008).  

Þriðja BS-ritgerðin var unnin við sömu stofnun og fyrrnefndar 

brottfallsrannsóknir. Rannsóknin fólst í því kanna áhrif fæðingadags (Relative 

age effect) á brottfall hjá fjórða flokki í knattspyrnu (einstaklingar fæddir 1994-

1995), í fimm íþróttafélögum á höfuðborgarsvæðinu. Úrtakið (N=431) voru 

iðkendur sem skráðir voru í Felix (félagakerfi ÍSÍ) árið 2007. Alls hættu 40,8% 

iðkenda (n=176) milli ára. Brottfall drengja sem fæddir voru á tímabilinu 

september - desember var rúm 60,7%, þá voru 23,2% þeirra sem fæddir voru á 

tímabilinu janúar og fram í apríl hættir og 37,1 þeirra sem fæddir voru á 

tímabilinu maí – ágúst. Niðurstöður sýndu að 54,1% stúlkna sem fæddar voru á 

tímabilinu september - desember voru hættar í knattspyrnu. Brottfall stúlkna 

fæddra á fyrsta ársþriðjungi var 41,6% en 38,9% þeirra sem fæddar voru á 

öðrum ársþriðjungi voru hættar í knattspyrnu. (Jakob Leó Bjarnason og Vilberg 

Sverrisson, 2009). Hins vegar er galli rannsóknarinnar sá að einungis er unnið út 

frá hlutfallstölum og því erfitt að leggja raunverulegt mat á gildi niðurstaða. 

Íþróttahreyfingin og upplýsingatækni  

Eitt af hlutverkum ÍSÍ er að safna saman upplýsingum um íþróttaiðkun 

landsmanna. Fjöldatölur um íþróttaiðkun eftir íþrótt, kyni og íþróttahéraði eru til 

allt aftur til ársins 1953 (Gils Guðmundsson, 1987) en öll íþróttafélög innan ÍSÍ 

eiga að skila inn starfsskýrslum með lykiltölum úr rekstri ársins á undan til ÍSÍ, 

fyrir 15. apríl ár hvert. Í dag er þetta gert rafrænt í gegnum Felix, sameiginlegt 

skráningarkerfi ÍSÍ og Ungmennafélags Íslands (UMFÍ). Þær upplýsingar sem 

íþróttafélögum ber að skila inn er félagatal, iðkendatal greint niður á íþróttagrein 

og upplýsingar um stjórnar- og nefndarfólk, allt greinanlegt á kennitölur 
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einstaklinga. Að auki skila félögin inn lykiltölum úr rekstrar og 

efnahagsreikningi (Rúna H. Hilmarsdóttir, 2009). 

Í upphafi skiluðu íþróttafélög innan ÍSÍ árlegum starfsskýrslum á þar til 

gerðum eyðublöðum til ÍSÍ. Í þessum skýrslum kom fram fjöldi félaga og 

iðkenda eftir kyni, skipt niður í tvo aldurshópa: fimmtán ára og yngri annars 

vegar og sextán ára og eldri hins vegar. Þessar upplýsingar notuðu svo 

starfsmenn ÍSÍ til að búa til heildartölfræði um íþróttaiðkun landsmanna. 

Snemma á níunda áratugnum var ráðist í það að kaupa inn fyrstu tölvu á 

skrifstofu ÍSÍ og var hún m.a. notuð til að skrá inn upplýsingar úr aðsendum 

starfsskýrslum á tölvutækt form, en fram að því var öll tölfræði unnin handvirkt 

(ÍSÍ, 1983).  

Fjölnir 

Árið 1994 var tölvukerfið Fjölnir tekið í notkun hjá ÍSÍ og með tilkomu þess 

urðu tímamót í gagnaskráningu. Kerfið var byggt á bókhaldskerfinu Navigator 

frá danska hugbúnaðafyrirtækinu PC&C. Strengur þýddi kerfið, aðlagaði það og 

þróaði (Haukur Garðason, 1995). Kerfið var í DOS umhverfi og gögnin geymd í 

dbase gagnagrunni. Kerfið var með tengingu við þjóðskrá sem tryggði örugga 

aðgreiningu niður á einstaklinga. Íþróttafélög sem innleiddu kerfið, gátu notað 

það í daglegri umsýslu, en að auki gátu þau unnið árlegar starfsskýrslur í kerfinu 

og sent þær með mótaldi eða á disklingum til ÍSÍ (Íþróttasamband Íslands, 

1994). Á þessum árum voru tölvur hlutfallslega dýrar og ekki á færi nema stærri 

íþróttafélaga að taka upp kerfið. Mörg félög höfðu komið sér upp tölvubúnaði og 

héldu skrá yfir sína starfsemi á tölvutæku formi. Hins vegar gat það verið þrautin 

þyngri að koma þeim gögnum yfir í Fjölni (Birgir Ari Hilmarsson, munnleg 

heimild 24. ágúst 2010).  Mismunandi stafasett, skortur á stöðlum og ósamræmi 

í uppbyggingu vélbúnaðar var eitt af mörgum vandamálum tíunda áratugarins. 

Hver tölvuframleiðandi hafði sitt eigið stýrikerfi, hannað til að láta vélbúnað 

sem hann framleiddi höndla gögn og gagnavinnslu á eigin vélbúnaði, sem gerði 

samnýtingu gagna milli tölva oft á tíðum illmögulega (Brookshear, 2007). Þar að 
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leiðandi gat oft verið flókið og tímafrekt að færa gögn frá sambandsaðilunum 

yfir í Fjölni. Þrátt fyrir að Fjölnir hafi markað tímamót og hafi verið hagræðing 

og valdið straumhvörfum í gagnaskráningu íþróttahreyfingarinnar úreltist hann 

brátt. Ný tækni og netvæðing skapaði möguleika á miðlægri lausn, þar sem 

samnýting gagna gæti orðið að veruleika. Veraldarvefurinn var orðinn hluti af 

daglegu lífi landsmanna um aldarmótin 2000 og það var ljóst að slík tækni yrði 

mikil hagræðing fyrir hreyfinguna. Upp úr því var farið að ræða nýja lausn og 

árið 2003 var hafist handa við að hanna nýtt miðlægt netkerfi fyrir hreyfinguna.  

Felix 

Árið 2004 var tölvukerfið Felix tekið í notkun. Kerfið er hannað af 

hugbúnaðarfyrirtækinu IDEGA og hefur verið í stöðugri þróun allar götur síðan.  

Kerfið er sameign ÍSÍ og UMFÍ sem hafði áður notað tölvukerfið Kappa, til að 

skrá iðkendur sinna aðildarfélaga. Mikil hagræðing fólst í því að ÍSÍ og UMFÍ 

sameinuðust um eitt tölvukerfi, þar sem u.þ.b. þriðjungur íþróttafélaga og 

héraðssambanda innan ÍSÍ eru einnig aðilar að UMFÍ og höfðu hingað til þurft 

að skila inn starfsskýrslu bæði til ÍSÍ og UMFÍ ár hvert. Nú var nóg að skila inn 

skýrslu á einn stað, sem nýttist í tölfræði beggja hreyfinganna (ÍSÍ, 2004b).  

Felix keyrir á MS-SQL gagnagrunni og er hýstur hjá Skýrr. Ekki þarf að setja 

upp sérstakt forrit á vélum notanda heldur er viðmótið keyrt í gegnum vafra s.s. 

Internet Explorer eða Firefox. Felixkerfið er hugsað sem tæki fyrir sambandaðila 

(íþróttafélög, íþróttahéruð og sérsambönd) til að halda utan daglega umsýslu á 

félögum, iðkendum og stjórnarmönnum og býður upp á marga kosti. Kerfið er 

sambandsaðilum  að kostnaðarlausu, en þess er krafist að þeir skili árlegum 

starfsskýrslum til ÍSÍ í gegnum kerfið (ÍSÍ, 2009a).  

 Starfsskýrsluhluti Felix er sá hluti sem tölfræði hreyfingarinnar er byggður á.  

Þegar unnið er í starfsskýrslu sækir kerfið rafrænt aðila í almenna hluta kerfisins 

og flokkar einstaklinga niður eftir félögum, iðkendum og stjórnarmönnum, allt 

eftir hvernig þeir eru skráðir í kerfið. Það er síðan í höndum íþróttafélaganna að 

yfirfara að allar upplýsingar séu réttar og lagfæra þær, áður en skýrslan er send. 
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Ábyrgð réttrar skráningar liggur hjá íþróttafélögum sem ber að skila inn réttum 

gögnum um starfsemina en íþróttahéruð og sérsambönd eiga að hafa yfirsýn og 

vera eftirliðsaðilar ásamt ÍSÍ og UMFÍ.  

Varðveisla gagna 

Innan íþróttahreyfingarinnar hafa safnast saman ómetanleg gögn um 

íþróttaiðkun landsmanna. Gögnin spanna ríflega 1,4 milljónir færslna um 

íþróttaiðkun landsmanna, auk þess eru til á fimmtu milljón færslna um 

félagsaðildir, ásamt gögnum um stjórnar- og nefndarmenn. Þessi gögn eru 

greinanlegt á einstaklinga aftur til ársins 1994. Að auki er að finna lykiltölur úr 

ársreikningum sambandsaðila aftur til sama tíma.  

Gögnin eru í dag geymd í tveimur aðskildum gagnagrunnum, gögn frá 1994-

2002 í Fjölni og nýrri gögn; 2003-2009 í Felix. Aðgengi að gögnum í Fjölni er 

slæmt og einungis örfáir starfsmenn ÍSÍ sem hafa aðgang og kunnáttu til að 

nálgast gögnin í kerfinu. Aðgengi í Felix er hins vegar notendatengt og geta 

hlutaðeigendur nálgast eigin tölfræði aftur í tímann. ÍSÍ hefur nú nýverið 

sameinað gögn um iðkendur í einn samræmdan Access gagnagrunn.  

Stór gagnasöfn 

Með framþróun í upplýsingatækni er geymsla stórra gagnasafna möguleg á mun 

kostnaðarminni hátt en áður hefur þekkst. Með tilkomu hennar verða gagnasöfn 

stærri og innihalda gögn sem sífellt spanna lengra og lengra tímabil. Nú er 

vandræðalaust og hlutfallslega ódýrt að geyma gögn á tölvutæku formi (Witten 

og Frank, 2005) og ekki er nauðsynlegt að farga gögnum eftir ákveðinn tíma, til 

þess eins að rýma fyrir nýrri. Þó sýnt sé fram á að ómetanlegur fjársjóður felist í 

söfnun gagna þarf þó að huga að því hvaða gögnum er verið að safna, fyrir 

hverja og hver sé tilgangurinn. Gögnum sem hefur verið safnað saman í 

ákveðnum tilgangi geta þó síðar einnig nýst í öðrum tilgangi. Gott dæmi um 

þetta væri upplýsingar um sjúklinga, sem verið er að safna með velferð og 

afkomu sjúklingsins sjálfs að leiðarljósi. Sömu upplýsingar geta þó einnig nýst í 
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almannaþágu  og fært mannkyninu framtíðarþekkingu.  Gögnin væru notuð, 

ásamt ógrynni annarra, til að skoða árangur af meðferðum, til að lækna ákveðna 

sjúkdóma (Shortliffe and Perreault, 2001). Á sama hátt geta gögn 

íþróttahreyfingarinnar nýst á einstaklingsgrundvelli, en þó ekki síður í tölfræði 

og upplýsingavinnslu um starfsemi hreyfingarinnar, sem er einn af lykilþáttum 

þegar kemur að ákvarðanatöku. En til þess að það sé hægt þarf bæði að vera til 

þekking á gögnunum og tækjakostur til að vinna úr þeim. Án þess eru gögnin 

tilgangslaus (Brookshear, 2007).  

Vöruhús gagna  

Á undanförnum árum hafa gífurlegar breytingar átt sér stað í upplýsingatækni og 

hefur skapast mikil þekking í varðveislu gagna og vinnslu. Ómældur er sá 

ávinningur sem af tækninni hefur hlotist og ljóst er að hún hefur fært okkur nýja 

þekkingu, sem e.t.v. hefði verið ómögulegt að komast að, án tölvutækninnar.  

Vöruhús gagna (Data Warehouse) er tækni sem hefur víða verið notuð í 

fyrirtækjum og stofnunum hér á landi sem annar staðar. Vöruhús gagna gegnir 

því hlutverki að safna óbreytanlegum (statískum) gögnum úr mörgum og ólíkum 

tölvukerfum, hreinsa þau og samþætta, þannig að upp úr þeim megi vinna 

upplýsingar sem nýta má sem stuðning í ákvarðanatöku.  Einn mikilvægasti 

hlekkurinn í vel skipulögðu vöruhúsi gagna er að gögnin séu lýsandi og gegnsæ 

og að rekjanleiki sé ávallt mögulegur. Lýsigögn (Metadata) eru lykilþáttur í 

vöruhúsi gagna og geyma m.a. upplýsingar um staðsetningu gagna, uppruna, 

aldur og innihald gagnanna sem þau lýsa (Connelly og Begg, 2005).  

Ýmsum aðferðum er beitt til að nálgast upplýsingar úr stærri gagnasöfnum og 

verður nú fjallað stuttlega um eina þeirra, gagnanám (Data mining) en unnið var 

með það til að svara þriðju rannsóknarspurningu í þessari rannsókn.  

Gagnanám (Data mining) 

Gagnanám er tækni sem gerir mönnum kleift að grandskoða stór gagnasöfn með 

það að leiðarljósi að uppgötva ný, áður óþekkt mynstur í gögnum, sem án 
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tækninnar gætu áfram dulist mönnum (Tan, Steinbach og Kumar, 2006). Gagna-

nám er náskylt tölfræði en kemur þó alls ekki í staðinn fyrir hana, heldur mætti 

hugsa sér að það sé einskonar tenging milli hefðbundinnar tölfræði og 

gervigreindar (Þóra Jónsdóttir, 2004). Gagnanám er forrit samansett af reikni-

líkönum (algorithms) til að draga fram mynstur úr gögnum (Fayyad, Piatetsky-

Shapiro og Smyth, 1996). 

Gagnanám er hluti af stærra ferli sem kallast KDD (Knowledge Discovery in 

Databases), sem breytir hrágögnum (Raw data) í upplýsingar (Information). Í 

mörgum tilvikum er talað um hugtakið gagnanám og KDD sem eitt og sama 

fyrirbærið, þrátt fyrir að ekki sé um eiginlegt samheiti að ræða og að gagnanám 

sé aðeins einn hluti af KDD ferlinu (Fayyad o.fl., 1996). KDD ferlið sem á 

íslensku hefur verið nefnt ,,þekkingarþróun í gagnagrunnum“ skiptist upp í fimm 

skrefa ferli: gagnaval (Selection), gagnavinnslu (Preprocessing), umbreytingu 

gagna (transformation), gagnanám (Data mining) og túlkun (Evalutation) 

(Fayyad o.fl. 1996). 

Hvernig nýtist gagnanám? 

Þegar kemur að ákvarðanatökum getur gagnanám nýst og leitt til hagræðingar í 

rekstri og dregið úr kostnaði. Það er mikið notað í viðskiptalífi t.d. með það að 

leiðarljósi að greina kauphegðun viðskiptavina. Með því að byggja á eldri 

gögnum um viðskiptavini er unnt að skoða og greina viðskiptavini niður í flokka 

(Classifiers) og flokka kaupmynstur þeirra niður í klasa (Clusters) eftir því hvaða 

vörur þeir kaupa saman  (Fayyad o.fl., 1996; Witten og Frank, 2005). 

Þá hefur gagnanám einnig verið notað í heilbrigðisvísindum og ýmsar 

rannsóknir innlendar og erlendar verið gerðar, þar sem gagnanám er hluti af 

rannsóknarferlinu. Brynja Örlygsdóttir notar, í doktorsverkefni sínu, gagnanám 

til að greina hvaða þættir geti spáð fyrir um áhrif heilsueflingar á hegðun tíu til 

tólf ára íslenskra skólabarna (2008). Þóra Jónsdóttir notaði einnig gagnanám til 

að spá fyrir um sjúkdómstöðu sjúklinga, með krabbamein fimm árum eftir 

greiningu sjúkdómsins (2004). Þá hefur gagnanám einnig verið notað í 
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félagsvísindum og m.a. í rannsóknum á brottfalli úr námi, til að spá fyrir hvaða 

bakgrunnsþættir hafi áhrif á brottfall (Dekker, Pechenizkiy og Vleeshouwers, 

2009; Veitch, 2004).  

Gagnanám hefur verið notað í íþróttum, bæði í körfubolta og knattspyrnu svo 

vitað sé til, þar sem gögn um úrslit í leikjum og samsetningu leikmanna er 

greint. Bandaríska atvinnumannadeildin í körfubolta (NBA) hefur notað tæknina 

m.a. til að skoða árangur liða, með tilliti til staðsetningar og samsetningar 

leikmanna í keppnum (Bhandari o.fl.,1996; Nunes og Sousa, 2006). Hins vegar 

fundust ekki neinar rannsóknir þar sem þessi aðferð var notuð til að spá fyrir um 

brottfall úr íþróttum.  

Gögn um íþróttaiðkun landsmanna er mikilvægur fjársjóður og getur 

gagnanám nýst við að greina þau betur og skoða. Í þessari rannsókn var 

gagnanámi beitt við hluta rannsóknarinnar og ætti tæknin að geta nýst enn 

frekar, í rannsóknum um íþróttaiðkun í framtíðinni.  

 

Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um gildi íþróttaiðkunar og helstu rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á íþróttaþátttöku og brottfalli úr íþróttum. Einnig var fjallað um 

sögu skráningarmála íþróttaiðkunar á Íslandi og þau gögn sem íþróttahreyfingin 

hefur safnað saman í tæp 60 ár. Þá var fjallað um gildi stórra gagnagrunna, 

varðveislu gagna og hvernig unnt er að nota gagnanám (Data Mining) til að 

skoða dulin mynstur í stórum gagnasöfnum og hvernig íþróttahreyfingin getur 

nýtt sér slíkt.  
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Aðferðafræði 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna íþróttaþátttöku barna og unglinga á 

Íslandi eftir landshluta, aldri og fæðingarári. Úrtakið voru tveir árgangar barna 

og unglinga, fæddra 1990 og 1995. Í þessum kafla verður skýrt frá þeirri 

aðferðafræði sem beitt var við gerð rannsóknarinnar. Fyrst er fjallað um 

markmið rannsóknarinnar og þær þrjár rannsóknarspurningar sem settar eru 

fram. Þá er fjallað um rannsóknarsniðið og hvaða leyfa var aflað, áður en 

rannsókn hófst. Þá verður fjallað um framkvæmd gagnaöflunar, 

rannsóknarbreytur sem notaðar voru og hvernig þær voru búnar til, Mynd 2 er 

notuð til að lýsa gagnaflæðinu myndrænt. Til að svara rannsóknarspurningunum 

voru búin til fjögur gagnasöfn og er þeim lýst í þessum kafla. Að lokum er 

fjallað nákvæmlega um þær aðferðir sem notaðar voru til að svara hverri 

rannsóknarspurningu fyrir sig.  

Markmið og rannsóknarspurningar 

Tilgangur rannsóknarinnar var þríþættur; 
1) 

að lýsa íþróttaþátttöku barna og ungl-

inga fæddra 1990 og 1995, 
2)

 að kanna brottfall barna og unglinga fæddra 1990 

og 1995 úr íþróttum, eftir kyni, íþróttagrein og landshluta og 
3) 

að kanna hvort 

finna megi dulin mynstur í gögnum, sem varpað geta frekari skilningi á brottfalli 

barna og unglinga fæddra 1990 og 1995 úr íþróttum. Með því að velja árgang 

barna sem fædd eru 1990 er unnt að fylgjast með íþróttaþátttöku þeirra frá 

fjögurra ára aldri allt til nítján ára aldurs; eða þar til þau eru komin yfir 

sjálfræðisaldur. Árgangur 1995 er valinn til samanburðar með það að leiðarljósi 

að sjá hvort einhver breyting hafi orðið á fimm ára tímabili. 

Eftirfarandi þrjár rannsóknarspurningar voru settar fram:  

1.   Hver er íþróttaþátttaka stráka og stelpna fæddra 1990 og 1995 
a)
 á Íslandi, 

b)
 eftir landshlutum, 

c)
 eftir íþróttagrein?  

2.   Hversu mörg ár eru strákar og stelpur fædd 1990 og 1995 að æfa íþróttir 

a)
 á Íslandi 

b)
 eftir landshlutum 

c)
 eftir íþróttagrein? 
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3.   Hvaða breytur hafa áhrif á hvort börn og unglingar eru enn að stunda 

íþróttir fjórtán ára gömul?  

 

Rannsóknarsnið 

Rannsóknin sem hér um ræðir er seinni greining (Secondary analysis) á gögnum 

tveggja árganga (1990 og 1995) barna og unglinga, sem hafa stundað íþrótta-

greinar innan ÍSÍ og skráð hafa verið iðkendur í gagnagrunn ÍSÍ. Gögnin sem 

notuð voru í rannsókninni hafa verið skráð af starfsmönnum ÍSÍ, sjálfboðaliðum 

og starfsmönnum íþróttafélaga og héraðssambanda. Þau spanna sextán ára 

tímabil, frá 1994 – 2009 og voru skráð í tvö aðskilin tölvukerfi. Gögnin frá 

1994-2002 voru skráð í tölvukerfið Fjölni en gögn frá 2003-2009 í tölvukerfið 

Felix.  

 

Þýði og úrtak  

Þýði rannsóknarinnar eru allir Íslendingar fæddir árið 1990 og 1995, (N= 9.404), 

miðað við miðársmannfjölda Hagstofunnar 1. júlí 2009 (Hagstofa Íslands, e.d). 

Úrtakið eru allir Íslendingar fæddir 1990 og 1995, sem skráðir hafa verið 

iðkendur í viðurkenndri íþróttagrein innan ÍSÍ á árunum 1994 - 2009. Úrtakið 

(n=8.564; 91,07%) skiptist fjóra hópa, strákar fæddir 1990 (n=2.271; 26,5%), 

stelpur fæddar 1990 (n=2.092; 24,4%), strákar fæddir 1995 (n=2.175; 25,4%) og 

stelpur fæddar 1995 (n=2.026; 23,7%) (Mynd 1). 
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Mynd 1 - Hlutfall einstaklinga á Íslandi fæddra 1990 og 1995, sem æft hafa íþróttir innan 

ÍSÍ á árunum 1994 - 2009  

 Leyfi 

Fengið var leyfi hjá framkvæmdaráði ÍSÍ til að nota gögnin í rannsóknina. Að 

auki var send tilkynning til Persónuverndar (nr. S4874/2010) um fyrirhugaða 

vinnslu gagna. Leyfi vegna rannsóknarinnar má sjá í viðauka1. 

 

Gagnaöflun 

Gögnin sem notuð voru í rannsókninni voru vistuð í tveimur aðskildum 

gagnagrunnum. Gögn frá 1994 – 2002 eru geymd í Dbase grunni sem hýstur er á 

innra neti ÍSÍ. Gögn frá 2003 -2009 eru geymd á MS-SQL grunni sem hýstur er 

hjá Skýrr. Gögn úr Fjölni voru sótt af forritara Fjölnis, Vigfúsi Þorsteinssyni og 

afhent rannsakanda í textaskrá. Gögn úr Felix voru sótt, af rannsakanda, í tvær 

töflur í starfsskýrsluhluta Felix, eina sem heldur utan um iðkendur eftir íþrótt og 

iðkendaári og aðra sem heldur utan um upplýsingar um íþróttafélög. Forritið 

DbVisualizer Personal útg. 6.5.12 var notað til að framkvæma SQL-fyrirspurn í 

gagnagrunn Felix og allar færslur iðkenda fæddra 1990 og 1995 á árunum 2004-
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2009 sóttar, þ.e. gögn allra iðkenda þar sem fimmti tölustafur kennitölu var ,,9“ 

og sjötti tölustafur ,,0“ (90) eða ,,5“ (95).   

Heildarfjöldi hrágagna sem sóttur var í bæði kerfin innihélt 92.264 færslur 

(Entry). Gögn úr Fjölni voru alls 34.767 færslur (37,7%) en gögn frá 2003 - 

2009 úr Felix voru 57.497 færslur (62,3%). Fimm breytur voru valdar til að 

svara rannsóknarspurningum: iðkendaár (Fjölnir=idkendaar, 

Felix=year_of_report); skammstöfun héraðssambands (reg_uni_abbr); kennitala 

(Fjölnir=kennitala, Felix= personal_id), kyn (Fjölnir=kyn, Felix=gender) og 

íþróttagrein (short_name), (Tafla 1). 

 

Tafla 1. Grunnbreytur sem sóttar voru í gagnagrunn Felix og Fjölnis 

Breytunafn Tegund Gildi / Nánari lýsing Dæmi um gildi 

Iðkendaár Jafnbilabreyta {1994...2009} 2004 

Íþróttahérað Flokkabreyta 
Skammstöfun 

héraðssambands 
UMSK 

Kennitala Id 
Kennitala iðkanda 

samkvæmt þjóðskrá 
1203903229 

Kyn Flokkabreyta 1=strákar, 2=stelpur 1 

Íþrótt Flokkabreyta 
Skammstöfun  

íþróttagreinar 

KSÍ = 

Knattspyrna. 

 

Umbreyting gagna 

Gögnin voru flutt inn í Access gagnagrunn og sameinuð í eina samræmda töflu. 

Einungis þurfti að gera uppfærslur á tveimur breytum; iðkendaári og kyni, til að 

gögn úr Fjölni og Felix yrðu samræmd, en það var gert með ,,Update query“ á 

heildartöfluna. Hér á eftir verður þessum breytum lýst nánar og hvaða hlutverki 

þær gegndu í rannsókninni og hvernig þær voru samræmdar, eigi það við. Fyrst 

verður fjallað um grunnbreyturnar fimm sem sóttar voru í gagnagrunnana tvo, en 
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í kjölfarið um þrjár viðbótarbreytur sem búnar voru til: fæðingarár, aldur og 

landhluti sem nauðsynlegar voru til að framkvæma rannsóknina. Þá verður 

einnig fjallað um hvernig upplýsingar í þjóðskrá voru tengdar við gögnin.  

Grunnbreytur  

Iðkendaár (Fjölnir=idkendaar, Felix=year_of_report). Þessi breyta þjónaði 

þeim tilgangi að reikna út aldur einstaklinga í gagnasafninu. Í Fjölni var til 

breyta sem kallast„idkendaar“, en þessi breyta inniheldur árið á forminu 

„YYYY“ sem iðkun fór fram. Í Felix er til sambærileg breyta, sem ber nafnið 

,,year_of_report“, en hún inniheldur árið sem starfsskýrsla er gerð, þ.e. ári síðar. 

Til þess að samræma þessar tvær breytur var gerð uppfærsla (Update query) á 

gögnum úr Felix og ,,1“ dreginn frá ártalinu; gögn 2004 - 2010 voru uppfærð í 

2003 - 2009, (Tafla 1).  

                                            

 

Íþróttahérað (abbr) er tveggja til fjögurra stafa skammstöfun íþróttahéraða, 

(Tafla 1 og 1.viðauki). Hvert íþróttahérað starfar í og tilheyrir ákveðnum 

landshluta. Íþróttahérað er notað í rannsókninni til þess að finna út landshluta en 

landinu er skipt upp í átta landshluta.  

 

Kennitala (Fjölnir=kennitala, Felix=personal_id) einstaklinga var notuð til að 

flokka saman iðkun einstaklinga og búa til einkvæma færslu þar sem unnt var að 

rekja íþróttasögu einstaklings, út frá ári, landshluta eða íþróttagrein. Að auki var 

sá hluti kennitölunnar sem táknar fæðingarár (fimmti og sjötti tölustafur) notaður 

til að reikna út aldur einstaklinga á sérhverju iðkendaári, sjá:  Tafla 1.  

 

Kyn (Fjölnir=kyn, Felix=gender) er nafnbreyta með tvö gildi; strákar og stelpur. 

Í Fjölni voru gildin fyrir stráka táknuð með tölunni ,,1“ og fyrir stelpur notuð 

talan ,,2“. Í Felix er hins vegar kóðað með gildinu ,,m“ fyrir stráka og ,,f“ fyrir 

stelpur. Þegar gögnin voru samræmd í heildartöflu voru gögnin úr Felix uppfærð  
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í ,,1“ fyrir drengi og ,,2“ fyrir stúlkur í samræmi við gildandi venjur 

Hagstofunnar, þar sem breytan var einnig notuð til að tengja gögn um 

mannfjölda við gögnin, sjá: Tafla 1. 

 

Íþróttagrein (short_name) - Íþróttagreinar eru skammstafaðar einkvæmri 

skammstöfun og uppbygging og skammstöfun í eldri og yngri gögnum voru þau 

sömu. Venja er að skammstöfun íþróttagreina fylgi skammstöfun sérsambanda, 

þar sem það á við, sem dæmi er „KSÍ“ skammstöfun fyrir knattspyrnu og 

Knattspyrnusamband Íslands og ,,SSÍ“ skammstöfun fyrir sund og er 

skammstöfun Sundsambands Íslands, sjá nánar í viðauka og Tafla 1.  

Viðbótarbreytur 

Út frá grunnbreytunum voru búnar til þrjár nýjar breytur; fæðingarár, aldur og 

landshluti, sem skeytt var inn í grunntöfluna. Að auki var unnið með gögn um 

mannfjölda sem sótt voru á vef Hagstofunnar .  

Fæðingarár er breyta sem inniheldur fæðingarárið sem einstaklingur er fæddur á 

og var búin til út frá fimmta og sjötta tölustaf í kennitölu, að viðbættri tölunni 

,,19“ fyrir framan. 

                                   

 

Aldur einstaklinga var búinn til með því að draga fæðingarár frá iðkendaári. 

                                               

Hverjum einstaklingi í safninu geta tilheyrt margar iðkanir og þess vegna er 

aldur einstaklinga breytilegur í safninu, allt eftir því  hvaða iðkendaári færslan 

lýsir og hvaða ár viðkomandi er fæddur.  
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Mynd 2. Gagnaflæði rannsóknarinnar 
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Landshluti var fundinn út frá íþróttahéraði sem iðkun fór fram, en hver 

einstaklingur getur hafa æft í fleiri en einu héraði. Hvert íþróttahérað starfar á 

ákveðnu landssvæði og er skráð með aðsetur í ákveðnu sveitarfélagi sem skráð 

er í þjóðskrártöflu í Felix, á fjögurra stafa sveitarfélaganúmeri. Til að tengja 

sveitarfélagið landshluta var búin til stoðtafla í grunninum sem innihélt 

einkvæmt (Distinct) héraðssamband og sveitafélagsnúmer þess. Síðan voru sótt 

gögn á vef Sambands íslenskra sveitafélaga þar sem sveitarfélagsnúmerum er 

skipt upp eftir landshlutum (Samband Íslenskra sveitafélaga, e.d.) (Mynd 2). 

Þessi skrá var sniðin til og flutt inn í Accessgrunninn og henni varpað inn í 

héraðssambandatöfluna. Þá var unnt að sækja landshluta með því að tengja 

saman grunntöfluna og héraðssambandatöfluna og uppfæra landshluta inn í 

grunntöflu. Gildi þessarar breytu eru átta talsins, þ.e. eitt fyrri hvert landsvæði: 

höfuðborgarsvæði (Reykjavík og nágrenni), Vesturland, Vestfirði, Norðurland 

vestra, Norðurland eystra, Austurland, Suðurland og Suðurnes. 

Þjóðskrárupplýsingar 

Í fyrstu rannsóknarspurningunni er spurt hver íþróttaþátttaka barna var á árunum 

1994 - 2009, út frá kyni, fæðingarári, aldri og landshluta. Til að svara því var 

upplýsinga aflað um mannfjölda beggja árganganna eftir kyni, á sérhverju 

aldursári. Sóttar voru tvær töflur inn á Hagstofuvefinn (Hagstofa Íslands, e.d.), 

önnur þeirra innihélt gögn um fjölda einstaklinga á Íslandi eftir aldri, ári og kyni 

og byggir á miðársmannfjölda 1. júlí ár hvert. Hin taflan innihélt hins vegar 

fjölda einstaklinga eftir landshlutum, aldri, ári og kyni og byggir á upplýsingum 

um mannfjölda 1. janúar ár hvert. Í miðársmannfjöldatölum er búið að leiðrétta 

fyrir brottfluttum og aðfluttum og eru þær tölur almennt notaðar í samanburði í 

rannsóknum. Hins vegar er ekki að finna á vef Hagstofunnar upplýsingar um 

miðársmannfjölda eftir landshlutum og því er stuðst við mannfjölda 1. janúar ár 

hvert þegar hlutfall iðkenda var skoðað eftir landshlutum (Mynd 2). 
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Hreinsun gagna 

Gagnasafnið var yfirfarið með „pívot chart view“ í Access. Pívot viðbótin í 

Access og Excel hentar vel til að stoða stærri gagnasöfn og bera saman og 

yfirfara gildi. Einfalt er að snúa gögnum, flokka og skoða út frá mörgum 

sjónarhornum. Í grunntöflunni var ein færsla metin sem villufærsla, þar sem 

einstaklingur fæddur 1995 var skráður iðkandi 1994 og hafði því gildið ,,-1“ í 

aldur. Þessi breyta var fjarlægð. Þá var gerð önnur fyrirspurn í gagnasafnið sem 

er innbyggð í Access grunninn, fyrirspurn sem leitar uppi tvær nákvæmlega eins 

færslur. Engin slík færsla fannst og því var heildargagnasafnið með 92.263 

færslum og átta breytum tilbúið. 

Breytur til að svara rannsóknarspurningum 

Unnið var áfram með sjö breytur af þeim átta, sem hér hefur verið lýst. Þetta 

voru: iðkendaár, kennitala, íþróttagrein, kyn, fæðingarár, aldur og landshluti, 

sjá: Tafla 2. Ekki var unnið meira með íþróttahéraðsbreytuna en tilgangur hennar 

var einungis að finna út landshluta fyrir sérhverja færslu í grunntöflunni, eins og 

áður hefur verið lýst.  

Tafla 2. Breytur fyrir gagnasöfn 

Breytunafn Tegund Gildi / Nánari lýsing 

Iðkendaár Jafnbilabreyta {1994...2009} 

Kennitala Id Kennitala iðkanda samkvæmt þjóðskrá 

Íþróttagrein Flokkabreyta Skammstöfun íþróttagreinar 

Kyn  Flokkabreyta 1=strákar , 2=stelpur 

Fæðingarár Jafnbilabreyta {1990,1995} 

Aldur Jafnbilabreyta {0...19} 

Landshluti Flokkabreyta 

Höfuðborgarsvæði ,Vesturland ,Vestfirðir         

Norðurland vestra , Norðurland eystra   

Austurland , Suðurland ,Suðurnes 
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 Upp úr þessum sjö breytur voru síðan búin til fjögur gagnasöfn (Mynd 2) og 

verður þeim nú lýst nánar. 

 

Gagnasöfn rannsóknarinnar 

Heildargagnasafn var notað til að svara fyrstu rannsóknarspurningu þar sem 

íþróttaþátttöku er lýst eftir kyni, aldri, fæðingaári og sex vinsælustu íþrótta-

greinunum, á hverju aldursári, sem hóparnir stunda íþróttir. Gögn 1990 árgangs 

spanna aldurinn fjögurra til nítján ára og gögn 1995 árgangs frá fæðingu til 

fjórtán ára. Safnið samanstendur af öllum iðkunum (92.263 færslur) en upp úr 

því eru síðan gerðar mismunandi talningar (Mynd 2) 

Ferlisafn var notað til svara a og b lið rannsóknarspurningar tvö, þ.e. hversu 

lengi börn eru að æfa íþróttir í árum talið, almennt yfir landið og eftir 

landshlutum. Í safninu er allt úrtakið (n=8.564) og hver einstaklingur talinn einu 

sinni, sjá mynd (Mynd 2). 

Greinasafn kallast þriðja gagnasafnið og var það notað til að svara c lið 

rannsóknarspurningar tvö, þar sem íþróttaþátttaka í árum er talin eftir sex 

vinsælustu íþróttagreinunum. Þessar íþróttagreinar voru knattspyrna, fimleikar, 

handbolti, sund, frjálsíþróttir og körfubolti. Safnið samanstendur af 14.457 

færslum, einni færslu fyrir hvern einstakling í sérhverri íþróttagrein af þeim sex 

greinum sem valdar voru. Í safninu eru sumir einstaklingar taldir oftar en einu 

sinni, þ.e. hafi þeir æft fleiri en eina af ofantöldum íþróttagreinum (Mynd 2).  

Ferill 4-14 ára er það gagnasafn sem notað var til að svara þriðju 

rannsóknarspurningunni, þar sem spáð var um hvaða breytur hefðu áhrif á það 

hvort börn æfðu íþróttir fjórtán ára gömul eða ekki. Allir einstaklingar sem æft 

höfðu íþróttir á aldrinum fjögurra til fjórtán ára eru inni í gagnasafni (n=8.460) 

(Mynd 2).  
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Tölfræðileg úrvinnsla 

Rannsóknarspurning 1 

Hver er íþróttaþátttaka stráka og stelpna fæddra 1990 og 1995 
a)
 á Íslandi,  

b)
 eftir landshluta, 

c)
 eftir íþróttagrein?  

Til að svara fyrstu rannsóknarspurningu var unnið með heildargagnasafnið. 

Fyrirspurnir voru gerðar í Access en unnið úr þeim í pívot töflum í Excel 2010. 

Upp úr pívottöflum voru síðan búin til gröf sem birt eru í niðurstöðukafla og 

tölfræðipróf (t-próf og kí-kvaðrat) voru gerð í tölfræðiforritinu R. Þær breytur 

sem notaðar voru til að svara rannsóknarspurningunni voru: kennitala, aldur, 

landshluti, íþróttagrein, kyn og fæðingarár. Auk þessara breyta var unnið með 

gögn frá Hagstofu Íslands um íbúafjölda og reiknað út hlutfall iðkenda á hverju 

aldursári eftir hópunum fjórum; strákar fæddir 1990, stelpur fæddar 1990, 

strákar fæddir 1995 og stelpur fæddar 1995.   

Gerðar voru þrjár mismunandi fyrirspurnir í grunngagnsafnið til að svara 

hverjum lið spurningarinnar:  

a. Íþróttaþátttaka óháð landshluta var skoðuð þar sem hver einstaklingur 

var aðeins talinn einu sinni (Distinct) á kennitölu, á hverju aldursári sem 

hann æfði, óháð fjölda iðkana. Fjöldi færslna var  61.549. Í þessum lið 

var unnið með breyturnar aldur, kyn, fæðingarár og kennitölu. Til að 

finna hlutfall iðkenda voru gögn um miðársmannfjölda Hagstofunnar 

(Hagstofan, e.d.) notuð.  

 

b. Íþróttaþátttaka eftir landshluta var greind þannig að hver 

einstaklingur var aðeins talinn einu sinni (Distinct) í hverjum landshluta á 

hverju aldursári. Fjöldi einkvæmra færslna var 62.652. Unnið var með 

breyturnar: aldur, kyn, fæðingarár, landshluta og kennitölu.  
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c. Íþróttaþátttaka eftir íþróttagrein var skoðuð út frá sex vinsælustu 

íþróttagreinunum; knattspyrnu, fimleikum, handbolta, sundi, 

frjálsíþróttum og körfubolta. Hver einstaklingur var talinn einu sinni á 

hverju aldursári í hverri íþróttagrein. Heildarfjöldi færslna var 58.903 og 

unnið var með breyturnar aldur, kyn, fæðingarár, íþróttagrein og 

kennitölu.  

 

Rannsóknarspurning 2  

Hversu mörg ár eru strákar og stelpur fædd 1990 og 1995 að æfa íþróttir 
a)
 á 

Íslandi 
b)

 eftir landshluta 
c)
 eftir íþróttagrein? 

Til að svara þessari rannsóknarspurningu var unnið með Kaplan-Meier 

þátttökukúrfur (Survival curves), sem greina íþróttaþátttöku og brottfall eftir 

árafjölda sem æft er. Þær sýna á myndrænan hátt hvernig iðkendum fækkar 

hlutfallslega, óháð á hvaða aldri þeir hefja þátttöku. Í upphafi er hópurinn allur 

að æfa (100%), en eftir því sem árafjöldi eykst fækkar iðkendum hlutfallslega og 

kúrfan fellur (Katki og Mark, 2009). Niðurstöður voru greindar niður á hópana 

fjóra; strákar fæddir 1990, stelpur fæddar 1990, strákar fæddir 1995 og stelpur 

fæddar 1995.  

Við gerð Kaplan Meier þátttökukúrfa var lagt út frá tveimur lykilbreytum, 

þ.e. árafjölda sem einstaklingur hafði verið skráður iðkandi fjöldi_ára og virkni. 

Iðkandi sem æfði enn þegar gagnasafnið endar, þ.e. árið 2009 er talinn virkur 

iðkandi og fær gildið ,,0” en sá sem er hættur árið 2009 fær gildið ,,1”, þar sem 

breyting hefur orðið á „ástandi” hans. Til að greina þátttöku voru búin til tvö 

gagnasöfn í Access en þau síðan flutt yfir á CSV form og unnið með þau í 

tölfræðiforritinu R.  

 

Íþróttaþátttaka í árum talin á Íslandi og eftir landshlutum  

Fyrra gagnasafnið (ferilsafn) (sjá Mynd 2, bls. 21) sem útbúið var, svarar fyrsta 

og öðrum lið rannsóknarspurningarinnar, þar sem spurt er um íþróttaþátttöku í 
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árum á Íslandi annars vegar og eftir landshlutum hinsvegar. Gagnasafnið innihélt 

allt úrtakið (n=8.564) og voru eftirtaldar breytur sóttar í grunntöfluna;  kennitala, 

kyn, fæðingarár og landshluti sem fyrst var æft í. Að auki var útbúin breyta með 

samanlögðum árafjölda sem einstaklingur hafði æft (fjöldi ára). Þá voru einnig 

sóttar upplýsingar um hvort einstaklingur væri að æfa árið 2009 eða ekki og 

fengu þeir gildið ,,0“ ef þeir æfðu en ,,1“ ef þeir æfðu ekki og voru þá taldir 

hættir. Tilgangur þessa safns var að svara hversu mörg ár iðkendur hefðu 

almennt verið að æfa íþróttir, óháð grein. Þetta safn var einnig notað þegar 

íþróttaþátttaka eftir landshlutum var skoðuð. Gögnin voru vistuð í CSV skrá og 

unnið með þau í tölfræðiforritinu R.  

 

Íþróttaþátttaka í árum talin eftir íþróttagrein 

Síðara gagnasafnið (greinasafn) (sjá Mynd 2, bls. 21), var útbúið með 

sambærilegum hætti og því sem hér á undan er lýst, nema hvað sóttir voru allir 

einstaklingar sem æft höfðu fjölmennustu greinarnar; knattspyrnu, fimleika, 

handbolta, sund, frjálsíþróttir eða körfubolta. Hér var hver einstaklingur talinn 

einu sinni í hverri íþróttagrein sem hann hafði stundað (n=14.457). Unnið var 

með eftirfarandi breytur; kennitölu, kyn, fæðingarár og íþróttagrein. Þá voru 

einnig búnar til tvær aukabreytur, fjöldi ára og æfir, sambærilegar við fyrra 

safnið, en nú var reiknaður út fjöldi ára í hverri grein (fjöldi ára) fyrir sig og 

kannað hvort einstaklingur æfði viðkomandi íþróttagrein árið 2009. Ef hann æfði 

fékk hann gildið ,,0“ (æfir) annars ,,1“ (hættur). Að lokum voru gögnin vistuð í 

CSV skrá.  

 

Tölfræðivinnsla 

Þátttökukúrfur voru unnar í tölfræðiforritinu R og sóttur sérstakur forritspakki 

(Library) sem notaður er sérstaklega til að útbúa þáttökukúrfur (Survival curves). 

Í forritspakkanum er safn tölfræðiaðgerða sem notaðar eru við gerð Kaplan-

Meier kúrfa. 
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Heildarþátttaka (Overall survival) var metin með Kaplan-Meier 

þátttökukúrfum og log-rank próf (Mantel-Cox) notað til að bera saman þátttöku 

milli kynja í hvorum árgangi fyrir sig sem og þátttöku milli fæðingarára. Til að 

meta marktækni milli hópa voru notuð log-rank próf (Mantel-Cox test) í R og 

var marktækni borin saman milli kynja í hvorum árgangi fyrir sig og síðan eftir 

kynjum milli árganga. Útbúnar voru sextán myndir (gröf) með þátttökukúrfum í 

R og þær keyrðar út í PNG myndaskrár og eru þær birtar í niðurstöðum. Myndir 

fyrir landið allt, landshluta og íþróttagreinar greindu þátttöku hópanna fjögurra, 

þ.e. strákar fæddir 1990, stelpur fæddar 1990, strákar fæddir 1995 og stelpur 

fæddar 1995. Auk þeirra voru búnar til tvær myndir. Önnur sýnir þátttöku 

(Survival) milli landshluta og hin ber saman þátttöku (Survival) eftir sex 

vinsælustu íþróttagreinunum, óháð kyni og fæðingarári. Unnið var út frá áætluðu 

(Estimated) brottfalli, sem kerfið reiknar, sem gefur 95% réttar niðurstöðum, þ.e. 

niðurstöður eru birtar með 5% vikmörkum. Auk myndanna voru útreikningar 

sem sýna brottfall úr hópum fyrir hvert ár fluttir í Excel og unnar töflur sem 

birtast í viðauka.  

 

Rannsóknarspurning 3 

Hvaða breytur hafa áhrif á hvort börn og unglingar eru enn að stunda íþróttir 

fjórtán ára gömul? 

 

Rannsóknarspurningu þrjú var svarað með því að beita gagnanámi (Data 

mining), en það er hluti KDD (Þekkingarþróun í gagnagrunnum) og er fimm 

skrefa vinnsluferli, allt frá því að gögn eru valin og þar til þau verða að 

þekkingu. KDD skiptist niður í gagnaval (Selection), gagnavinnslu (Prepro-

cessing), umbreytingu gagna (Transformation), gagnanám (Data mining) og 

túlkun (Interpretation, Evaluation) (Fayyad o.fl., 1996). Á hverju stigi er unnt að 

fara til baka á fyrri stig og er það oft nauðsynlegt þegar kemur í ljós að e.t.v. 

megi eitthvað betur fara í gagnaframsetningu.  
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Nú verður KDD rannsóknarferlinu lýst nákvæmlega og hverjum verkþætti sem 

framkvæmdur var í rannsókninni lýst innan hvers stigs.  

1. Gagnaval (Selection) - Fyrsta skrefið í KDD ferlinu leggur áherslu á að 

velja þau gögn sem nota á í rannsókninni (Data discovery) (Dunham, 

2003; Pyle 1999). 

Útbúið var gagnasafn upp úr grunngagnasafni sem innihélt alla þátttakendur 

sem æft höfðu íþróttir á aldrinum fjögurra til fjórtán ára (n=8.460), (sjá nánar 

Mynd 2 um gagnaflæði, bls. 21). Aðrir einstaklingar voru undanskildir úr 

þessum hluta rannsóknarinnar. Gagnasafnið var búið til með fyrirspurn í Access 

grunninn og sóttar kennitölur einstaklinga, sem æft höfðu á aldrinum fjögurra til 

fjórtán ára, ásamt kyni, (n=8.460) einstaklinga.  

2. Gagnavinnsla (preprocessing) – Gögn eru hreinsuð og ákveðið 

hvernig meðhöndla eigi þau gögn sem vantar (Missing data). Hluti 

hreinsunar gagna getur m.a. falist í því að búa til nýjar breytur og 

sameina breytur.  

Gagnahreinsun var ekki nauðsynleg, þar sem hún hafði þegar farið fram og 

ekki þurfti að meðhöndla gögn sem vantaði (Missing data), sjá kafla um 

hreinsun gagna á bls. 23. Hins vegar voru búnar til nýjar breytur upp úr 

gagnasafninu; ,,Æfir fjórtán ára“, Upphafsaldur, fæðingartímabil, tegund 

greinar, fjöldi greina sem notaðar voru auk breytunnar kyns.  

Æfir 14 ára er flokkabreyta sem notuð var sem útkomubreyta, þ.e. sú breyta 

sem flokkað var út frá. Breytan inniheldur tvö gildi, ,,æfir“ sem þýðir að hann 

æfir 14 ára og ,,hættur“ er hættur 14 ára. Gerð var fyrirspurn í Access og þeir 

einstaklingar í gagnasafninu sem áttu færslu þar sem þeir voru fjórtán ára, voru 

túlkaðir virkir og fengu gildið ,,æfir“ (n=5.650; 66,8%) en þeir sem áttu enga 

færslu fjórtán ára fengu gildið ,,hættur“ (n=2.819; 33,2%).  
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Gagnanámsbreytur 

Upphafsaldur (upphafsaldur) er jafnbilabreyta á bilinu 0-19 og segir til um 

hversu gamall einstaklingur var þegar hann var fyrst skráður iðkandi. 

Upphafsaldur var fundinn út frá lægstu aldursbreytu í heildargagnasafni, en mátti 

þó ekki vera lægri en fjórir (>=4) og ekki hærri en fjórtán (<14) .  

 

Fæðingartímabil (fædingartimabil) - Búin var til fæðingartímabilsbreyta sem 

hafði þrjú gildi, ,,1“, „2“ og „3“. Gildið ,,1“ táknaði þá sem fæddir voru í 

janúar til apríl (n=2.727; 32,2%), „2“ táknaði þá sem fæddir voru á 

tímabilinu maí og fram í ágúst (n=3.019; 35,7%) og ,,3“ táknaði þá sem 

fæddir voru frá september og fram í desember (n=2.714; 32,1%). Þetta var 

gert út frá fæðingarmánuði í kennitölu hvers einstaklings.  

Tegund íþróttagreina (aefir_tegund_ithrottar) er nafnbreyta með þrjú 

mismundandi gildi. Ef einstaklingur hefur einungis æft einstaklingsíþróttir á 

aldrinum fjögurra til fjórtán ára fær hann gildið ,,1“ , hafi hann aðeins lagt 

stund á hópíþróttir fær hann gildið ,,2“ en hafi einstaklingur bæði verið 

skráður í einstaklingsíþróttir og hópíþróttir fær hann gildið ,,3“. Búin var til 

tafla í Access grunni þar sem íþróttagreinum var skipt upp í tvennt, 

einstaklings- og hópíþróttir. Síðan var tengt í þessa töflu, einkvæmt á tegund 

greinar og samanlagt gildi lagt saman. Einstaklingur sem æfði 

einstaklingsgreinar eingöngu (n=2.475; 29,3%) fékk einkvæmt gildi ,,1“ og 

var heildarsumma þá 1, sá sem aðeins hafði æft hópíþróttir (n=1.286; 15,2%) 

fékk einkvæmt gildi ,,2“ og var heildarsumma 2 og sá sem hafði æft bæði 

(n=4.699; 55,5%) fékk tvö einkvæm gildi ,,1“ og ,,2“ og var með heildar-

summuna 3 sem táknar að hann æfði einstaklings- og hópíþróttir.  

fjöldi greina (fjoldi_greina) – Gerð var fyrirspurn í gagnasafni þar sem fjöldi 

íþróttagreina á aldrinum fjögurra til fjórtán ára var talinn (min=1, max=13, 

mt=2,7), (Tafla 3). 
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Tafla 3. Breytur – Rannsóknarspurning 3 

 

Tegund Kóðun og tölfræði 

Kyn Flokkabreyta 
1=Strákar (n=4.394; 51,9%) ,  

2=stelpur (n=4.066; 48,1%) 

Æfir 14 ára 

 
Flokkabreyta 

0=hættur (n=2.819; 33,2%),  

1=Æfir (n=5.650; 66,8%)  

Upphafsaldur  Jafnbilabreyta min=4, max=14, sf=7,8 

   

Fæðingartímabil Flokkabreyta 

1=(n=2.727; 32,2%) 

2=(n=3.019; 35,7%) 

3=(n=2.714; 32,1%) 

Tegund greinar Flokkabreyta 

1=Einstaklingsgrein (n=2.475; 29,3%)  

2=hópíþrótt (n=1.286; 15,2%)  

3=Einstakl. og hópíþrótt (n=4.699;55,5%)  

Fjöldi greina Jafnbilabreyta min=1, max=13, sf=2,7 

 

Gagnasafnið (n=8.460) var nú tilbúið og vistað á CSV sniði.  

3. Umbreyting (transformation) – Í þriðja hluta ferlisins er unnið að því 

að velja það snið sem hentar gögnunum og þeirri vinnslu sem fram-

undan er.  

Á þessu stigi þurfti að gera gögnin tilbúin fyrir vinnslu í gagnanámsforritinu 

sem valið var að vinna með. Forritið Weka 3.7 (Waikato Environment for 

Knowledge Analysis) er GNU (General public licence) forrit sem hægt er hlaða 

niður af netinu, án endurgjalds. Weka er skrifað í Java af Waikato Háskólanum á 

Nýja Sjálandi og hefur verið í þróun síðan árið 1993. Forritið inniheldur fjölda 

verkfæra til að auka sýnileika gagna s.s. grafískt viðmót til að auðvelda notanda 

yfirsýn á stórum gagnasöfnum. Í kerfinu eru fjölmörg innbyggð reiknilíkön 

(Algorithms) (Witten og Frank, 2005; Larose 2006). Skráarform Weka er ARRF 
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en kerfið getur einnig lesið inn CSV skrár og umbreytt þeim í ARRF skrá. Hins 

vegar miðar Weka við enskan staðal á CSV skrám, þar sem notuð er komma (,) 

til að aðgreina svæði (dálka) í gögnum en íslenski staðallinn notar semíkommu 

(;). Til að bregðast við því var gögnunum umbreytt í Notepad++, þ.e. kommur 

voru uppfærðar í stað semíkomma. Nú var skráin tilbúin og hægt að ræsa hana í 

Weka forritinu sem notað var í gagnanámshlutanum. Gögnin voru svo opnuð í 

Weka forritinu. Þar sem fjórar af breytunum voru kóðaðar með tölustöfum sem 

gildum túlkaði Weka þær ekki sem flokkabreytur, þrátt fyrir að þær væru það. 

Þess vegna þurfti að nota síu (Filter) til að breyta þeim í flokkabreytu.  

 

4. Gagnanám (Data mining) - Í þessum hluta fer hið eiginlega gagnanám 

fram og valið það tölfræðilíkan (Algorithm) sem nýtist gögnunum og 

unnt er að finna mynstur (pattern) í gögnunum sjálfum.  

 

Unnið var með J48 ákvörðunartré þar sem gögnin eru flokkuð niður í greinar 

út frá breytum í gagnasafninu, eftir útkomu. J48 tréð er ein af mörgum leiðum til 

að greina gögn með þessari tækni. J48 flokkarinn er mikið notaður og komin góð 

reynsla á notkun hans, auk þess sem hann er auðskilinn og þægilegur í notkun 

(Tan o.fl., 2006). Kostur J48 flokkarans er einnig sá að hann teiknar upp tré, sem 

gera niðurstöður afar auðlesanlegar. Ákvörðunartré henta vel á gagnasöfn með 

fáum völdum breytum og fellur vel að söfnum með flokkabreytum (Tan o.fl.,, 

2006) og var því talinn heppilegur valkostur við að greina safnið í rannsókninni. 

 Gögnin voru fyrst prófuð með öllum breytunum sex: kyni, upphafsaldri, 

fæðingartímabili, tegund greinar, fjölda greina og útkomubreytunni Æfir 14 

ára. 

Weka bjó til tré sem þótti of stórt og torskilið. Þess vegna var prófað að sleppa 

breytum úr í líkaninu og á endanum var ákveðið að vinna með með allar 

breyturnar sem hér hefur verið lýst nema fæðingartímabil.  
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5. Túlkun (Interpretation/Evaluation) – Í síðasta hluta ferlisins eru gögn 

túlkuð og niðurstöður dregnar fram. Sú vinnsla sér stað í 

niðurstöðukafla þar sem fjallað er um niðurstöður þriðju 

rannsóknarspurningu.  

Í þessum hluta voru niðurstöður túlkaður og birtast þær í þriðja hluta næsta 

kafla þar sem niðurstöður eru kynntar.  

Samantekt 

Í þessari samantekt hefur verið greint frá þeirri aðferðafræði sem notuð var til að 

framkvæma rannsóknina. Fyrst var greint frá rannsóknarsniði hennar, úrtakinu 

og rannsóknarspurningum. Þá var fjallað um þau leyfi sem aflað var. Þá var lýst 

hvernig gagnaöflun fór fram og hvernig gögnin voru lagfærð og útbúin fjögur 

gagnasöfn til að svara þeim þremur rannsóknarspurningum sem settar voru fram. 

Að lokum var kynnt sú aðferðafræði sem notuð var til að svara hverri 

rannsóknarspurningu fyrir sig.  
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Niðurstöður 

Inngangur 

Hér verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og hverri rannsóknar-

spurningu svarað fyrir sig. Eftirfarandi  rannsóknarspurningar voru lagðar fram: 

1. Hver er íþróttaþátttaka stráka og stelpna fæddra 1990 og 1995 
a)
 á 

Íslandi, 
b)

 eftir landshluta, 
c)
 eftir íþróttagrein?  

2. Hversu mörg ár eru strákar og stelpur fædd 1990 og 1995 að æfa 

íþróttir 
a)
 á Íslandi 

b)
 eftir landshluta 

c)
 eftir íþróttagrein? 

3. Hvaða þættir hafa áhrif á hvort börn og unglingar eru enn að stunda 

íþróttir fjórtán ára gömul? 

Niðurstöðukaflinn skiptist í þrjá meginkafla þar sem fjallað er um niðurstöður 

hverrar rannsóknarspurningar fyrir sig. Fyrsta og önnur rannsóknarspurning er í 

þremur liðum. Fyrst er fjallað um íþróttaþátttöku á landsvísu. Í öðrum hluta er 

fjallað um íþróttaþátttöku eftir landshlutum. Þriðji hluti hvorrar spurningar 

fjallar um þátttöku í sex fjölmennustu íþróttagreinunum; knattspyrnu, fimleikum, 

handbolta, sundi, frjálsíþróttum og körfubolta. Einstaklingarnir í úrtakinu höfðu 

samtals lagt stund á 42 mismunandi íþróttagreinar. Fjallað er sérstaklega um sex 

fjölmennustu greinarnar en 87,4% (n=7.480) heildarúrtaksins hafði a.m.k. 

stundað eina þeirra.   

Leitast er við að setja niðurstöður fram á myndrænan hátt, fremur en að draga 

þær fram í langri orðræðu. Samræmi er gætt við gerð grafa og hefur hver hópur í 

rannsókninni ákveðinn lit í þeim tilgangi að lesandi geti á auðveldan hátt rennt í 

gegnum gröf og fengið glögga mynd af niðurstöðum. Í mörgum grafanna er að 

finna tvöfaldan y-ás, hægra og vinstra megin. Vinstri ásinn táknar í þeim gröfum 

iðkendafjölda en hægri ásinn er hlutfall einstaklinga, miðað við fjöldatölur í 

þjóðskrá á hverju aldursári og í hverjum landshluta, þegar það á við.  
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Úrtak og þýði 

Í rannsóknarspurningu eitt og tvö var heildarúrtakinu (n=8.564) skipt upp í 

fjóra hópa; strákar fæddir 1990 (n=2.271; 26,5%), stelpur fæddar 1990 (n=2.092; 

24,4%), strákar fæddir 1995 (n=2.175; 25,4%) og stelpur fæddar 1995 (n=2.026; 

23,7%). Til að svara þriðju rannsóknarspurningu var unnið með úrtak allra 

einstaklinga sem stundað höfðu íþróttir á aldrinum fjögurra til fjórtán ára en 

98,9% (n=8.460) heildarúrtaksins hafði stundað íþróttir á þeim aldri. Úrtakinu 

var einnig skipt upp í fjóra hópa eins og í fyrri rannsóknarspurningum; strákar 

fæddir 1990 (n=2.220, 26.2%), stelpur fæddar 1990 (n=2.042, 24,2%) strákar 

fæddir 1995 (n=2.174, 25,7%) og stelpur fæddar 1995 (n=2.024; 23,9%).  

1. Íþróttaþátttaka einstaklinga fæddra 1990 og 1995 

a. Íþróttaþátttaka á Íslandi 

Alls höfðu 91% einstaklinga fæddra 1990 og 1995 (n=9.404) verið skráðir 

iðkendur í íþróttafélög innan ÍSÍ, á árunum 1994 - 2009; strákar fæddir 1990 

(n=2.271; 91,9%), stelpur fæddar 1990 (n=2.092; 85,7%), strákar fæddir 1995 

(n=2.175; 94,0%) og stelpur fæddar 1995 (n=2.026; 92,9%). Hlutfall 

einstaklinga sem tóku þátt í íþróttastarfi jókst á milli árganga, um 2,1% hjá 

strákum og 7,2% hjá stelpum og reyndist marktækur munur samkvæmt kí-

kvaðrat prófi: 
2
(1, n=8.564)=62,6, p<0,001. Marktækur munur var á fjölda 

stráka og stelpna sem einhverju sinni höfðu stundað íþróttir innan ÍSÍ, hjá 1990 

árgangi: 
2
(1, n=4.363)=47,1, p<0,001. Hins vegar reyndist ekki marktækur 

munur milli kynja hjá 1995 árgangi: 
2
(1, n=4.201)=2,23, p=0,135. 

Börn fædd 1990 voru að meðaltali að hefja íþróttaiðkun 1,2 árum seinna 

(m=7,9; sf=2,8), en börn fædd 1995 (m=6,7; sf=2,4) , t(8562)=20,74, p<0,0001. 

Ellefu ára gömul voru börnin að æfa flestar greinar samtímis (m=1,7). 

Marktækur munur var á milli kynja í 1990 árgangi, t(3195)=4,08, p<0.0001, þar 

sem strákar (m=1,7;sf=1,0) voru að jafnaði að æfa fleiri íþróttagreinar samtímis 

en stelpur (m=1,6;sf=0,9). Fimm árum síðar þ.e. þegar 1995 árgangurinn var 
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ellefu ára gamall voru strákar (m=1,7;sf=0,9) og stelpur (m=1,7;sf=0,8) að æfa 

jafn margar íþróttagreinar að jafnaði, t(3330)=2,87, p=0,0042. 

Marktækur munur var á iðkanafjölda milli kynja; strákar (m=11,6;sf=8,0) 

höfðu fleiri iðkanir að baki en stelpur (m=9,8;sf=6,9), t(8562)=11,06, p<0,0001, 

hjá báðum árgöngum samanlögðum.  

 Niðurstöður sýna að flest börn fædd 1990 og 1995 voru að stunda 

íþróttir ellefu og tólf ára gömul, sjá nánar Mynd 3. Börn fædd 1990 æfðu flest 

tólf ára gömul en þá voru 73,1% (n=1.721) drengja og 64,5% (n=1,514) stelpna 

skráð iðkendur innan ÍSÍ. Hlutfall iðkenda í 1995 árgangi var hins vegar mest ári 

fyrr, eða við ellefu ára aldur þegar 76,5% (n=1.744) drengja voru skráðir í 

íþróttir innan ÍSÍ og 73,5% (n=1.586) stelpna. Við fjórtán ára aldur æfðu 64,8% 

stráka og 54,6% stelpna fæddra 1995 og 69,0% stráka og 56,8% stelpna fæddra 

1995, (Mynd 3). 

 

 

 

Mynd 3. Íþróttaiðkendur á Íslandi fæddir 1990 og 1995 eftir aldri, fæðingarári 

og kyni    
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b. Íþróttaþátttaka eftir landshlutum 

Nú verður fjallað um niðurstöður íþróttaþátttöku í hverjum landshluta, eftir kyni, 

aldri og fæðingarári. Landinu er skipt upp í átta svæði; höfuðborgarsvæði, 

Vesturland, Vestfirði, Norðuland vestra, Norðurland eystra, Austurland, 

Suðurland og Suðurnes.  



 

38 

 Höfuðborgarsvæði 

Á höfuðborgarsvæði höfðu 5.624 (65,7%) einstaklingar í úrtakinu stundað 

íþróttir einhvern tímann á árunum 1994 - 2009; 2.940 strákar (52,3%) og 2.684 

stelpur (47,7%). Flest börn fædd 1990 voru að æfa íþróttir þegar þau voru tólf 

ára gömul en þá var íþróttaþátttaka drengja (n=1.064) 74,4% og stelpna (n=916) 

64,2%. Flest börn 1995 árgangsins voru að æfa íþróttir ellefu ára gömul þegar 

81,3% drengja (n=1.103) og 78,2% stelpna (n=981) voru að æfa íþróttir. Þegar 

hóparnir voru fjórtán ára gamlir æfðu 62,1% (n=916) stráka og 52,3% (n=746) 

stelpna fæddra 1990 íþróttir og 72,4% (n=995) stráka og 56,6% (n=716) stelpna 

fæddra 1995 (Mynd 4). 
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Mynd 4. Íþróttaiðkendur á höfuðborgarsvæði fæddir 1990 og 199 eftir 

fæðingarári, kyni og aldri  



 

39 

 

 

Vesturland 

Á Vesturlandi hafði 501 (5,9%) einstaklingur stundað íþróttir einhvern tímann á 

árunum 1994 - 2009; 266 strákar (53,1%) og 235 stelpur (46,9%). Börn fædd 

1990 voru flest að æfa íþróttir ellefu ára gömul þegar 73,2% (n=109) stráka og 

64,6% (n=82) stelpna æfðu íþróttir innan ÍSÍ. Börn fædd 1995 voru flest að æfa 

íþróttir tólf ára en þá stunduðu 67,5% (n=79) stráka á svæðinu íþróttir og sama 

hlutfall stelpna (n=77). Þegar hóparnir voru fjórtán ára gamlir æfðu 70,0% 

(n=98) stráka og 60,3% (n=73) stelpna fæddra 1990 íþróttir og 67,2% (n=80) 

stráka og 54,0% (n=61) stelpna fæddra 1995.  Þegar hóparnir voru fjórtán ára 

gamlir æfðu 70,0% (n=98) stráka og 60,3% (n=73) stelpna fæddra 1990 íþróttir 

og 67,2% (n=80) stráka og 54,0% (n=61) stelpna fæddra 1995 (mynd 5). 

 

 

Mynd 5. Iðkendur á Vesturlandi fæddir 1990 og 1995 eftir aldri, fæðingarári og 

kyni  
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Vestfirðir 

Á Vestfjörðum höfðu 298 (3,5%) úrtaksins stundað íþróttir einhvern tímann á 

árunum 1994 - 2009; 154 strákar (51,7%) og 144 stelpur (48,3%). Íþróttaþátttaka 

barna fæddra 1990 var mest við tólf ára aldur þegar 92,7% drengja (n=53) voru 

skráðir iðkendur og 78,4% stelpna (n=58). Flestir strákar sem fæddir eru 1995 

stunduðu íþróttir þegar þeir voru þréttán ára (n=47); alls 78,3%. Stelpur fæddar 

1995 voru hins vegar flestar að æfa íþróttir þegar þær voru átta ára (n=40) en þá 

stunduðu 66,67% stelpna á svæðinu íþróttir innan ÍSÍ (Mynd 6).  

Þegar hóparnir voru fjórtán ára gamlir æfðu 87,0% (n=47) stráka og 65,7% 

(n=46) stelpna fæddra 1990 íþróttir og 78,2% (n=43) stráka og 53,6% (n=30) 

stelpna fæddra 1995 (Mynd 6). 

 

 

Mynd 6. Íþróttaiðkendur á Vestfjörðum fæddir 1990 og 1995  eftir fæðingarári, 

kyni og aldri 
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Norðurland vestra 

Á Norðurlandi vestra höfðu 273 (3,2%) einstaklingar í úrtakinu stundað íþróttir 

einhvern tímann á árunum 1994 - 2009; 129 strákar (47,3%) og 144 stelpur 

(52,7%). Íþróttaþátttaka drengja fæddra 1990 var mest þegar þeir voru fimmtán 

ára gamlir, en þá voru 73,1% drengja (n=49) skráðir iðkendur innan ÍSÍ. Þátttaka 

stelpna fæddra sama ár var mest við sextán ára aldur en þá voru 81,1% (n=60) 

stelpna skráðar iðkendur. Börn fædd 1995 æfðu flest íþróttir samtímis þegar þau 

voru tólf ára gömul; 83,3% drengja (n=45) og 89,8% stelpna (n=53). Þegar 

hóparnir voru fjórtán ára gamlir æfðu 65,2% (n=45) stráka og 78,1% (n=57) 

stelpna fæddra 1990 íþróttir og 80,4% (n=45) stráka og 86,9% (n=53) stelpna 

fæddra 1995 (Mynd 7).  

 

 

 

 

Mynd 7. Íþróttaiðkendur á Norðurlandi vestra fæddir 1990 og 1995 eftir 

fæðingarári, kyni og aldri 
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Norðurland eystra 

Á Norðurlandi eystra höfðu 953 (11,1%) einstaklingar fæddir 1990 og 1995 

stundað íþróttir, einhvern tímann á árunum 1994 - 2009; 481 strákur (50,5%) og 

472 stelpur (49,5%). Börn fædd 1990 voru flest að æfa íþróttir tólf ára gömul 

þegar 76,4% drengja (n=207) og 69,5% stelpna (n=187) æfðu íþróttir. 

Íþróttaþátttaka stráka fæddra 1995 var einnig mest við tólf ára aldur þegar 81,9% 

(n=172) þeirra æfðu íþróttir. Stelpur fæddar sama ár voru hins vegar flestar að 

æfa samtímis ári síðar, eða þrettán ára gamlar, þegar 74,3% (n=159) tóku þátt í 

íþróttastarfi. Þegar hóparnir voru fjórtán ára gamlir æfðu 65,0% (n=178) stráka 

og 52,0% (n=144) stelpna fæddra 1990 íþróttir og 75,1% (n=163) stráka og 

70,7% (n=152) stelpna fæddra 1995 (Mynd 8).  

 

 

 

  

Mynd 8. Íþróttaiðkendur á Norðurlandi eystra fæddir 1990 og 1995 eftir kyni, 

aldri og fæðingarári 
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Austurland 

Á Austurlandi höfðu 415 (4,9%) einstaklingar í úrtakinu stundað íþróttir, 

einhvern tímann á árunum 1994 - 2009; 216 strákar (52,0%) og 199 stelpur 

(48,0%). Þar var íþróttaþátttaka beggja kynja í 1990 árgangnum og stráka fæddra 

1995 mest við tólf ára aldur, þegar 81,6% stráka fæddra 1990 (n=80), 75,3% 

stelpna fæddra 1990 (n=61) og 74,3% drengja fæddra 1995 voru skráðir 

iðkendur. Hins var íþróttaþátttaka stelpna fæddra 1995 mest við tíu ára aldur 

þegar 83,5% (n=86) þeirra æfðu íþróttir. Þegar hóparnir voru fjórtán ára gamlir 

æfðu 66,0% (n=68) stráka og 63,9% (n=53) stelpna fæddra 1990 íþróttir og 

66,0% (n=70) stráka og 64,6% (n=64) stelpna fæddra 1995 ( Mynd 9). 

 

 

 

Mynd 9. Íþróttaiðkendur á Austurlandi fæddir 1990 og 1995 eftir kyni, aldri og 

fæðingarári 
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Suðurland 

Á Suðurlandi höfðu 865 (10,1%) einstaklingar í úrtakinu stundað íþróttir 

einhvern tímann á árunum 1994 - 2009; 460 strákar (53,2%) og 405 stelpur 

(46,8%). Strákar fæddir 1990 voru flestir að æfa íþróttir tíu ára gamlir eða 72,4% 

(n=142) en stelpur fæddar sama ár æfðu flestar samtímis fimmtán ára þegar 

71,9% (n=133) þeirra voru skráðar í íþróttir innan ÍSÍ.  Strákar fæddir 1995 voru 

flestir að æfa íþróttir  ellefu ára gamlir þegar 85,1% (n=167) þeirra voru skráðir í 

íþróttir. Stelpur fæddar fæddar sama ár æfðu hins vegar flestar íþróttir samtímis 

tíu ára gamlar þegar  90,2% stelpna (n=147) voru skráðar í íþróttir. Þegar 

hóparnir voru fjórtán ára gamlir æfðu 71,5% (n=143) stráka og 66,8% (n=123) 

stelpna fæddra 1990 íþróttir og 74,1% (n=152) stráka og 72,9% (n=124) stelpna 

fæddra 1995 ( Mynd 10). 

 

 

  

Mynd 10. Íþróttaiðkendur á Suðurlandi  fæddir 1990 og 1995 eftir fæðingarári, 

kyni og aldri 
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Suðurnes 

Á Suðurnesjum höfðu 552 (6,5%) einstaklingar í úrtakinu stundað íþróttir 

einhvern tímann á árunum 1994 - 2009; 298 strákar (54,0%) og 254 stelpur 

(46,0%). Strákar og stelpur fædd 1990 og stelpur fæddar 1995 voru flest skráð 

iðkendur ellefu ára gömul, þegar 61,3% drengja fæddra 1990 (n=92), 61,8% 

stelpna fæddra 1990 (n=71) og 64,1% stelpna fæddra 1995 (n=98) voru skráðir 

iðkendur í íþróttafélagi innan ÍSÍ. Strákar fæddir 1995 æfðu hins vegar flestir 

íþróttir samtímis ári seinna þ.e. tólf ára gamlir þegar 66,9% (n=103) þeirra voru 

að skráðir iðkendur. Þegar hóparnir voru fjórtán ára gamlir æfðu 52,9% (n=74) 

stráka og 46,1% (n=59) stelpna fæddra 1990 íþróttir og 59,4% (n=92) stráka og 

43,0% (n=71) stelpna fæddra 1995,  (Mynd 11).  

 

 

  

Mynd 11.  Íþróttaiðkendur á Suðurnesjum fæddir 1990 og 1995  eftir aldri, fæðingarári og 

kyni 
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c. Íþróttaþátttaka eftir íþróttagrein  

 

Íþróttaþátttaka einstaklinga fæddra 1990 og 1995 eftir greinum var skoðuð út frá 

sex vinsælustu íþróttagreinunum. Þessar íþróttagreinar skiptust niður í þrjár 

einstaklingsíþróttir og þrjár hópíþróttir. Einstaklingsíþróttir skiptust niður í 

fimleika með 7.984 (8,7%) iðkanir stundaðar af 2.407 einstaklingum, frjáls-

íþróttir með 7.216 (7,8%) iðkanir stundaðar af 1.731 einstaklingi og sund með 

5.446 (5,9%) iðkanir stundaðar af 1.920 einstaklingum. Hópíþróttir skiptust 

niður knattspyrnu með 24.258 (26,3%) iðkunum stunduðum af 2.407 

einstaklingum, handbolti með 8.328 (9,0%) iðkunum stunduðum af 1.996 

einstaklingum og körfubolti með 6.588 (7,1%) iðkunum stunduðum af 1.720 

einstaklingum. Heildarfjöldi iðkana í öðrum greinum var 32.444 (35,2%) 

stundaðar af 5.761 einstaklingi. Á Mynd 12 gefur að líta hvernig iðkanir skiptast 

eftir íþróttagrein og hópum.  

 

 

Mynd 12. Fjöldi iðkana einstaklinga fæddra 1990 og 1995 eftir íþróttagreinum á 

árunum 1994 - 2009 í knattspyrnu, handbolta (HSÍ), fimleikum (FSÍ), 

sundi (SSÍ), frjálsíþróttum (FRÍ), körfubolta (KKÍ) og öðrum greinum. 
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Fjöldi einstaklinga sem höfðu stundað fyrrnefndar greinar voru samtals 7.480 

sem jafngildir því að 79,5% þýðisins (n=9.404) hafi lagt stund á þær. Hér á eftir 

verður nú fjallað um niðurstöður um íþróttaiðkun eftir greinum, fæðingarári og 

aldri.  

 

Knattspyrna  

Knattspyrna var fjölmennasta íþróttagreinin og höfðu 54,7% úrtaksins (n=4.688) 

verið skráðir iðkendur í knattspyrnu, á árunum 1994 - 2009; 63,4% stráka 

(n=2.974) og 36,6% stelpna (n=1.714 ). Alls höfðu 61,8% stráka (n=1.526) 

fæddra 1990 stundað knattspyrnu og 34,9% stelpna (n=851). Þá höfðu 62,6% 

(n=1.448) stráka fæddra 1995 verið skráðir iðkendur í knattspyrnu og 39,6% 

stelpna (n=863). 

 

 

Mynd 13. Iðkendur í knattspyrnu fæddir 1990 og 1995 eftir aldri, fæðingarári og 

kyni 
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Flestir strákar fæddir 1990 voru að æfa knattspyrnu á aldrinum tíu til tólf ára 

þegar um það bil 40% þeirra æfðu knattspyrnu með íþróttafélagi innan ÍSÍ. Við 

tólf ára aldur voru flestar stúlkur fæddar 1990 að æfa knattspyrnu þegar 22,9% 

þeirra voru skráðar iðkendur. Strákar fæddir 1995 æfðu flestir knattspyrna níu til 

tólf ára gamlir og voru þá í kringum 40% þeirra skráðir iðkendur. Þátttaka 

stelpna fæddra 1995 náði 23,8% við tíu ára aldur og var nokkuð jöfn þar til að 

hún fór minnkandi um fjórtán ára aldur ( Mynd 13). 
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Fimleikar 

Fimleikar voru næstfjölmennasta íþróttagreinin; 2.407 einstaklingar (28,1%) í 

úrtakinu voru skráðir iðkendur í fimleikum á árunum 1994 - 2009; 730 strákar 

(30,3%) og 1.677 stelpur (69,7%). Alls höfðu 12,1% drengja (n=300) og 31,7% 

stúlkna (n=774) fæddra 1990 stundað fimleika, einhvern tímann á árunum 1994 - 

2009. Hlutfall drengja fæddra 1995 var 18,6% (n=430) og stúlkna fæddra sama 

ár 41,4 (n=903). 

Strákar fæddir 1990 voru flestir að iðka fimleika tíu ára gamlir (4,0%) og 

stelpur sjö ára gamlar (14,3%). Hjá árgangi 1995 var þátttaka drengja mest við 

sjö ára aldur (6,3%) og stelpna við átta ára aldur (19,8%) (Mynd 14). 

 

  

Mynd 14 - Iðkendur í fimleikum fæddir 1990 og 1995 eftir aldri, kyni og fæðingarári 
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Handbolti 

Þriðja vinsælasta greinin var handbolti og höfðu 1.996 (23,3%) einstaklingar í 

úrtakinu verið skráðir iðkendur í handbolta á árunum 1994 - 2009; 1.132 strákar 

(56,7%) og 864 stelpur (43,3%). Alls höfðu 22,8% (n=564) drengja og 18,7% 

(n=456) stelpna fæddra 1990 verið skráð í handbolta, einhvern tímann á árunum 

1994 - 2009. Þá höfðu 24,5% (n=569) drengja og 18,7% (n=408) stelpna fæddra 

1995 verið skráðir iðkendur í handbolta.  

Einstaklingar fæddir 1990 voru flestir að æfa handbolta tólf ára gamlir; 

strákar (12,4%) og stelpur (12,1%). Strákar fæddir 1995 voru flestir að æfa 

samtímis ellefu ára gamlir (13,3%) og stelpur tólf ára (10,9%) ( Mynd 15).  

 

  

Mynd 15. Iðkendur í handbolta fæddir 1990 og 1995 eftir fæðingarári, kyni og 

aldri 
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Sund 

Fjórða fjölmennasta greinin var sund en 1.920 einstaklingar (22,4%) í úrtakinu 

höfðu verið skráðir iðkendur í sundi á árunum 1994 - 2009; 869 strákar (45,3%) 

og 1.051 stelpa (54,7%). Alls höfðu 16,2% (n=399) drengja fæddra 1990 verið 

skráðir iðkendur, einhvern tímann á árunum 1994 - 2009 og 21,4% (n=522) 

stúlkna fæddar sama ár. Hlutfall drengja fæddra 1995 var 20,3% (n=470) og 

stúlkna 24,3% (n=529).  

Flestir strákar fæddir 1990 voru að stunda sund samtímis við átta ára aldur 

(7,2%) en flestar stelpur fæddar sama ár voru skráðar iðkendur tíu ára (10,8%). 

Hjá árgangi 1995 voru flest börnin skráðir iðkendur samtímis við sex ára aldur; 

strákar (9,3%) og stelpur (9,9%),( Mynd 16).  

 

 

Mynd 16. Iðkendur í sundi fæddir 1990 og 1995 eftir aldri, fæðingarári og kyni  
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Frjálsíþróttir 

Fimmta fjölmennasta greinin var frjálsíþróttir og hafði 1.731 einstaklingur 

(20,2%) verið skráður iðkandi í frjálsíþróttum á árunum 1994 - 2009; 867 strákar 

(50,1%) og 864 stelpur (49,9%). Hlutfall drengja fæddra 1990 sem stundað 

höfðu frjálsíþróttir, einhvern tímann á árunum 1994 - 2009 var 18,6% (n=459) 

og stelpna fæddra sama ár 19,1% (n=467). Þá höfðu 17,6% (n=408) stráka 

fæddra 1995 stundað frjálsíþróttir og 18,2% stelpna (n=397).  

Einstaklingar fæddir 1990 voru flestir að æfa samtímis frjálsíþróttir ellefu ára 

gamlir; strákar (9,4%) og stelpur (10,6%). Einstaklingar fæddir 1995 voru flestir 

að æfa samtímis tólf ára gamlir; strákar (10,5%) og stelpur (11,0%), ( Mynd 17). 

 

 

Mynd 17. Iðkendur í frjálsíþróttum fæddir 1990 og 1995 eftir aldri, fæðingarári og kyni 
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Körfubolti 

Alls höfðu 1.715 (20,0%) einstaklingar í úrtakinu verið skráðir iðkendur í 

körfubolta á árunum 1994 - 2009; 1.112 strákar (64,8%) og 603 stelpur (35,2%). 

Hlutfall drengja fæddra 1990 var 23,3% (n=575) og stúlkna fæddra sama ár var 

13,2% (n=322). Þá höfðu 23,2% (n=537) drengja fæddra 1995 stundað 

körfubolta einhvern tímann á árunum 1994 til 2009 og 12,9% (n=281) stúlkna 

fæddra sama ár. Í öllum hópunum fjórum voru flestir að æfa samtímis körfubolta 

ellefu ára gamlir; 13,4% drengja fæddra 1990, 8,3% stúlkna fæddra 1990, 13,9% 

drengja fæddra 1995 og 7,9% stúlkna fæddra 1995 (Mynd 18).  

 

  

0%

5%

10%

15%

0

50

100

150

200

250

300

350

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

%
 a

f 
þ

jó
ð

sk
rá

 

Fj
ö

ld
i i

ð
ke

n
d

a
 

Aldur 

Körfubolti 

   - 1990 - Strákar    - 1990 - Stelpur    - 1995 - Strákar    - 1995 - Stelpur

Mynd 18. Iðkendur í körfubolta fæddir 1990 og 1995 eftir fæðingarári, kyni og 

aldri 



 

54 

2. Hversu mörg ár eru strákar og stelpur fædd 1990 og 

1995 að æfa íþróttir a) á Íslandi b) eftir landshlutum c) 

eftir íþróttagrein? 

 

Til að greina íþróttaþátttöku og brottfall var farin sú leið að skoða fjölda ára sem 

einstaklingar voru skráðir iðkendur. Þetta var gert með Kaplan-Meier 

þátttökukúrfum (Survival Curves) sem sýna á myndrænan hátt hvernig 

iðkendum fækkar hlutfallslega eftir fjölda ára sem æft er, óháð aldri. 

Heildarþátttaka (Overall survival) var metin með log-rank (Mantel-Cox) 

tölfræðiprófi til að kanna hvort marktækur munur væri á þátttöku hvors árgangs 

fyrir sig eftir kynjum sem og á milli kynja í hvorum árgangi fyrir sig.  

Rannsóknarspurningunni er svarað í þremur liðum. Fyrst verður fjallað 

um íþróttaþátttöku í árum á Íslandi. Þá verður fjallað um íþróttaþátttöku í 

landshlutum. Í upphafi þess kafla verða birtar niðurstöður um íþróttaþátttöku 

allra landshluta og fjallað um þá hluta sem skera sig úr. Í framhaldinu er fjallað 

um hvern landshluta fyrir sig og niðurstöður um íþróttaþátttöku hópanna 

fjögurra birtar. Í þriðja lið verður fjallað um sex vinsælustu íþróttagreinarnar; 

knattspyrnu, fimleika, handbolta, sund, frjálsíþróttir og körfubolta og þátttaka 

hópanna fjögurra skoðuð eftir þessum greinum.  

 

a) Landið allt 

Allir einstaklingar í úrtakinu (n=8.564) höfðu verið skráðir iðkendur í 

íþróttafélag innan ÍSÍ a.m.k. eitt ár og því er þátttaka 100% fyrsta árið. Eftir eins 

árs iðkun héldu 95,8% stráka og 93,6% stelpna í 1990 árgangi áfram að stunda 

íþróttir með íþróttafélagi innan ÍSÍ og 96,1% stráka og 94,7% stelpna fæddra 

1995. Eftir fimm ára íþróttaiðkun voru 73,8% stráka og 66,8% stelpna fæddra 

1990 enn skráðir iðkendur og 80,9% stráka og 71,9% stúlkna fæddra 1995. Eftir 

tíu ára iðkun voru 45,9% stráka og 35,3% stelpna í 1990 árgangi enn að æfa 

íþróttir og 67,9% stráka og 53,8% stelpna í 1995 árgangi. Að fimmtán árum 
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liðnum eru 29,4% stráka fæddra 1990 og 22,2% stelpna enn að æfa íþróttir 

(Mynd 19).  

 

 

Mynd 19. Íþróttaþátttaka einstaklinga fæddra 1990 og 1995 á Íslandi 1994 – 

2009 eftir árafjölda sem æft er 

 

Marktækur munur reyndist á íþróttaþátttöku milli kynja í báðum árgöngum. 

Niðurstöður, samkvæmt kí-kvaðrat prófi, sýna fram á að strákar fæddir 1990 

2
(1, n=4.363)=52,3, p=0,00 og strákar fæddir 1995 2

(1, n=4.201)=74,0, 

p=0,00 voru að æfa lengur íþróttir en stúlkur í sömu árgöngum. Marktækur 

munur var á fjölda ára sem strákar í árgöngunum tveimur æfðu, 2
(1, 

N=4.446)=128, p=0,00, en strákar fæddir 1990 æfðu íþróttir skemur en strákar 

fæddir 1990. Hjá stelpum var niðurstaðan sú sama, stelpur fæddar 1990 æfðu að 

jafnaði íþróttir færri ár en stelpur fæddar 1995, 2
(1, n=4.118)=70, p=0,01. 
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Þátttaka/brottfall eftir landshlutum  

 

Á Mynd 20 má sjá íþróttaþátttöku eftir landshlutum, óháð kyni og fæðingarári. 

Marktækur munur var á þátttöku í þremur landshlutum þ.e. á Norðurlandi vestra, 

Norðurlandi eystra og Suðurnesjum, 2
(8, n=8.564)=61,7 p<0,05.  

Eftir fimm ára iðkun var íþróttaþátttaka mest á Norðurlandi vestra (87,7%), 

næst mest á Norðurlandi eystra (77,9%), en minnst á Suðurnesjum (65,3%). Eftir 

tíu ár var þátttaka enn mest á Norðurlandi vestra (64,1%) og á Suðurnesjum hún 

enn lægst (39,5%). 

 

 

Mynd 20. Íþróttaþátttaka einstaklinga fæddra 1990 og 1995 eftir landshlutum 

1994 – 2009 eftir árafjölda sem æft er 
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b) Þátttaka/brottfall eftir landshlutum 

Höfuðborgarsvæði 

Á höfuðborgarsvæði hófu 62,7% (n=2.737) einstaklinga fæddra 1990 

íþróttaþátttöku og 64,1% (n=2.692) fæddra 1995. 

 

 

Mynd 21. Íþróttaþátttaka einstaklinga fæddra 1990 og 1995 á höfuðborgarsvæði 

1994 – 2009 eftir árafjölda sem æft er 

 

Eftir fimm ár í íþróttum voru 73,9% stráka og 65,4% stelpna fæddra 1990 enn 

skráðir iðkendur innan ÍSÍ og 80,4% stráka og 69% stelpna fæddra 1995. Eftir 

tíu ár í íþróttum voru 45,9% stráka og 32,9% stelpna fæddra 1990 að æfa og 

66,7% stráka og 51,2% stelpna fæddra 1995. Eftir fimmtán ára íþróttaiðkun voru 

30,1% stráka og 20,4% stelpna fæddra 1990 enn að æfa. Gögn um stráka í 1995 

árgangi ná yfir allt að tólf árum í þátttökukúrfum, en þá eru 59.7% hópsins enn 

skráðir iðkendur. Gögn stúlkna fæddra 1995 enda við ellefu ár í kúrfunni, en þá 

er 50,5% hópsins enn að æfa íþróttir. Marktækur munur var á þátttöku kynja, 

samkvæmt kí-kvaðrat prófi. Strákar fæddir 1990; 2
(1, n=2737)=52.6, p<0,01 og 
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strákar fæddir 1995, 2
(1, n=2692)=66.9, p<0,01 voru að jafnaði að æfa íþróttir 

lengur í árum talið en stelpur. Þá var einnig marktækur munur á milli árganga. 

Strákar fæddir 1990 æfðu íþróttir skemur en strákar fæddir 1995, 2
(1, 

n=2.834)=78,8, p=0,00 og stelpur fæddar 1990 æfðu að jafnaði íþróttir í færri ár 

en stelpur fæddar 1995, 2
(1, n=2.595)=42,3, p=0,01. 

Vesturland  

Á Vesturlandi hófu 4,7% (n=204) einstaklinga fæddra 1990 íþróttaþátttöku og 

3,3% (n=139) fæddra 1995.  

 

Mynd 22. Íþróttaþátttaka einstaklinga fæddra 1990 og 1995 á Vesturlandi 1994 – 

2009 eftir árafjölda sem æft er 

 

Eftir fimm ára iðkun stunduðu 67,6%  stráka og 63,5% stelpna fæddra 1990 

enn íþróttir. Þá stunduðu 79,8% stráka og 71,4% stelpna fæddra 1995 ennþá 

íþróttir eftir fimm ára iðkun. Eftir tíu ár voru 46,9% stráka og 39,2% stelpna í 

1990 árgangi enn að stunda íþróttir og að fjórtán árum liðnum stunduðu 29% 

stráka og 22,9 stelpna ennþá íþróttir. Gögn um 1995 árgang spanna sex ár hjá 
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strákum, þegar 74,1% þeirra eru skráðir iðkendur og hjá stelpum átta ár, þegar 

54,8% þeirra eru enn skráðir iðkendur í íþróttafélagi innan ÍSÍ.  

Samkvæmt kí- kvaðrat prófi reyndist ekki marktækur munur á 

íþróttaþátttöku í árum talið, milli kynja á Vesturlandi, 1990 árgangur: 2 
(1, 

n=204)=1,4, p=0,231 og 1995 árgangur:2
(1, n=139)=2,9, p=0,08. Þá reyndist 

heldur ekki marktækur munur á íþróttaþátttöku milli árganga, hvorki hjá 

strákum, 2 
(1, n=176)=3,8, p=0,052 né stelpum, 2 

(1, n=167)=1,3, p=0,26. 

Vestfirðir 

Á Vestfjörðum hófu 2,1% (n=92) einstaklinga fæddra 1990 íþróttaþátttöku og 

2,4% (n=99) fæddra 1995. 

 

 

Mynd 23. Íþróttaþátttaka einstaklinga fæddra 1990 og 1995 á Vestfjörðum 1994 

– 2009 eftir árafjölda sem æft er 

Eftir fimm ára iðkun voru 67,4% stráka og 66,9% stelpna fæddra 1990 enn að 

æfa íþróttir og 76,2% stráka og 62,6% stelpna fæddra 1995. Að tíu árum liðnum 

æfðu 34,5% stráka og 42% stelpna fæddra 1990 enn íþróttir. Gögn 1995 árgangs 
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spanna átta ár hjá strákum þegar 65,1% þeirra voru enn skráðir iðkendur og hjá 

stelpum níu ár þegar 46,1% hópsins voru enn skráður iðkendur.  

Á Vestfjörðum reyndist ekki marktækur munur milli kynja á íþróttaþátttöku í 

árum talið: 1990 árgangur: 2
(1, n=92)=0, p=0,966 og 1995 árgangur: 2

(1, 

n=99)=2.0, p=0,153. Þá var heldur ekki marktækur munur á íþróttaþátttöku milli 

árganga, hvorki hjá strákum 2 
(1, n=93)=2,3, p=0,132, né stelpum, 2 

(1, 

n=98)=3,8, p=0,732. 

 

Norðurland vestra 

Á Norðurlandi vestra hófu 3,1% (n=136) einstaklinga fæddra 1990 

íþróttaþátttöku og 2,5% (n=106) fæddra 1995. 

 

 

Mynd 24. Íþróttaþátttaka einstaklinga fæddra 1990 og 1995 á Norðurlandi vestra 

1994 – 2009 eftir árafjölda sem æft er 

 

Eftir fimm ára iðkun á Norðurlandi vestra voru 84,9% stráka og 81,1% 

stelpna fæddra 1990 enn að æfa íþróttir og 91,4% stráka og 93,9% stelpna 
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fæddra 1995. Að tíu árum liðnum voru 53,1% stráka og 60,6% stelpna fæddra 

1990 enn að æfa íþróttir. Gögn stráka í 1995 árgangi spanna átta ár, en að þeim 

tíma liðnum voru 78,3% stráka fæddra 1995 enn að stunda íþróttir. Gögn stelpna 

í 1995 árgangi spanna hins vegar aðeins fimm ár og er eins og áður segir 93,9% 

að þeim tíma liðnum (Mynd 24). 

Ekki reyndist marktækur munur á íþróttaiðkun milli kynja á Norðurlandi 

vestra, samkvæmt kí-kvaðrat prófi, hjá 1990 árgangi 2
(1, n=136)=0, p=0,846 og 

1995 árgangi: 2
(1, n=106)=1,5, p=0,235. Þá var heldur ekki marktækur munur á 

íþróttaþátttöku stráka milli árganga, 2 
(1, n=115)=3,4, p=0,071 en hins vegar 

var marktækur munur milli stelpna í árgöngunum tveimur, stelpur fæddar 1995 

2 
(1, n=127)=8,7, p=0,003 voru að jafnaði að stunda íþróttir lengur í árum talið 

en stelpur fæddar fimm árum fyrr.  

Norðurland eystra 

Á Norðurlandi eystra hófu 10,8% (n=472) einstaklinga fæddra 1990 

íþróttaþátttöku og 9,6% (n=404) fæddra 1995. 

 

Mynd 25. Íþróttaþátttaka einstaklinga fæddra 1990 og 1995 á Norðurlandi eystra 

1994 – 2009 eftir árafjölda sem æft er 
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Eftir fimm ára iðkun voru 79,0% stráka og 72,2% stelpna sem hófu 

íþróttaþátttöku á Norðurlandi eystra enn að æfa íþróttir. Þá voru 84,3% stráka og 

80,3% stelpna fæddra 1995 enn skráðir iðkendur innan ÍSÍ. Að tíu árum liðnum 

æfðu 47,2% stráka og 39,7% stelpna fæddra 1990. Gögn hjá árgangs 1995 

spanna níu ár en þá æfðu 75,7% stráka og 62,3% stelpna enn íþróttir innan ÍSÍ 

(Mynd 25). 

 Strákar voru að jafnaði að stunda íþróttir lengur en stúlkur í báðum 

árgöngum: 1990 2
(1, n=472)=3.3, p=0,068 og 1995 árgangi: 2

(1, n=404)=3,9, 

p=0,04 en munurinn var einungis marktækur hjá 1995 árgangi. Marktækur 

munur reyndist á íþróttaþátttöku beggja kynja milli árganga; strákar 2 
(1, 

n=444)=16,5, p<0,01 og stelpur 2 
(1, n=432)=9,7, p<0,01 fædd 1990 voru að 

jafnaði að æfa íþróttir styttra en einstaklingar fæddir 1995.  

Austurland 

Á Austurlandi hófu 4,6% (n=200) einstaklinga fæddra 1990 íþróttaþátttöku og 

5,1% (n=215) fæddra 1995. 

 

Mynd 26. Íþróttaþátttaka einstaklinga fæddra 1990 og 1995 á Austurlandi 1994 

– 2009 eftir árafjölda sem æft er 
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Eftir fimm ára íþróttaiðkun voru 77,7% stráka og 65,4% stelpna fæddra 1990 

enn að æfa íþróttir og 88,0% stráka og 79,2% stelpna fæddra 1995. Að tíu árum 

liðnum voru 47,9% stráka og 24,7% stelpna fæddra 1990 enn skráðir iðkendur 

innan ÍSÍ og 52,1% stelpna fædda 1995. Gögn stráka fæddra 1995 ná yfir níu ár í 

þátttökukúrfunni, en þá voru 73,3% þeirra skráðir iðkendur í íþróttafélag innan 

ÍSÍ (Mynd 26). 

Marktækur munur var milli kynja hjá báðum árgöngum: 1990: 2
(1, 

n=200)=7,7, p=0,005 og 1995: 2
(1, n=215)=5.1, p=0,025. Þannig var 

íþróttaþátttaka stráka fæddra 1990 og 1995 marktækt meiri en íþróttaþátttaka 

stelpna fæddra sömu ár. Þá reyndist einnig marktækur munur milli árganga, 

þannig voru strákar 2 
(1, n=216)=12,8, p<0,001 og stelpur 2 

(1, n=199)=15,4, 

p<0,001.  
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Suðurland 

Á Suðurlandi hófu 7,1% (n=311) einstaklinga fæddra 1990 íþróttaþátttöku og 

7,1% (n=297) fæddra 1995. 

 

Mynd 27. Íþróttaþátttaka einstaklinga fæddra 1990 og 1995 á Suðurlandi 1994 – 

2009 eftir árafjölda sem æft er 

Eftir fimm ára iðkun voru 73,3% stráka og 71,4% stelpna fæddra 1990 á 

Suðurlandi ennþá skráðir iðkendur og 79,9% stráka og 79,7% stelpna fæddra 

1995. Að tíu árum liðnum æfðu 51,7% stráka og 42,4% stelpna fæddra 1990 á 

Suðurlandi ennþá íþróttir. Gögn um börn fædd 1995 spanna allt að átta ár en þá 

voru 67,9% stráka og 66,9% stelpna enn skráð iðkendur í íþróttafélagi innan ÍSÍ 

(Mynd 27).  

Marktækni milli kynja var könnuð með kí-kvaðrat prófi og reyndist ekki 

marktæk, hvorki hjá 1990 árgangi, 2
(1, n=311)=1,3, p=0,258 né 1995 árgangi: 

2
(1, n=297)=0, p=0,911. Þegar marktækni milli árganga var hins vegar könnuð 

reyndist marktækur munur á hversu lengi árgangarnir æfðu íþróttir, hjá strákum 

2 
(1, n=322)=3,8, p=0,05 og hjá stelpum 2 

(1, n=286)=9,1, p=0,0026. Þannig 
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æfði einstaklingar í 1995 árgangi að jafnaði íþróttir lengur en þau í 1990 

árganginum.  

  

Suðurnes 

Á Suðurnesjum hófu 4,8% (n=211) einstaklinga fæddra 1990 íþróttaþátttöku og 

5,9% (n=249) fæddra 1995. 

 

Mynd 28. Íþróttaþátttaka einstaklinga fæddra 1990 og 1995 á Suðurnesjum 1994 

– 2009 eftir árafjölda sem æft er 

 

Eftir fimm ára iðkun æfðu 73,3% stráka og 71,4% stelpna fæddra 1990 enn 

íþróttir og 79,9% stráka og 79,7% stelpna fæddra 1995. Að tíu árum liðnum voru 

51,7% stráka og 42,4% stelpna í 1990 árgangi enn að æfa íþróttir. Gögn um 

íþróttaþátttöku 1995 árgangsins spanna átta ár. Eftir átta ára iðkun voru 67,9% 

stráka og 66,9% stelpna enn skráðir iðkendur innan ÍSÍ (Mynd 28).  

Ekki reyndist marktækur munur á íþróttaþátttöku stráka og stelpna í 1990 

árgangi: 2
(1, n=211)=0, p=0,857, hins vegar var marktækur munur hjá 1995 

árgangi: 2
(1, n=249)=4.4, p=0,0358 en í þeim árgangi voru strákar að jafnaði að 
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stunda íþróttir lengur en stelpur. Marktækur munur var á milli íþróttaþátttöku 

stráka í árum talið, þannig voru strákar fæddir 1990 að stunda íþróttir skemur en 

strákar fæddir fimm árum síðar, 2
(1, n=246)=13,5, p<0,001. Ekki reyndist 

marktækur munur á íþróttaþátttöku stelpna milli árganga, 2
(1, n=214)=2,5, 

p=0,11. 
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c) Brottfall eftir íþróttagreinum 

Þegar brottfall var skoðað eftir íþróttagreinum var unnið út frá greinasafni 

(n=14.457), þar sem hver einstaklingur getur verið talinn oftar en einu sinni, þ.e. 

ef hann stundar fleiri en eina íþróttagrein. Brottfall eftir völdum íþróttagreinum 

var greint og skoðað á sama hátt og íþróttaþátttaka eftir landshlutum. Sex 

vinsælustu íþróttagreinarnar; knattspyrna, fimleikar, handbolti, sund, 

frjálsíþróttir og körfubolti voru í upphafi skoðaðar í heild sinni, óháð fæðingarári 

eða kyni.  

 

 

Mynd 29. Hlutfallsleg þátttaka einstaklinga fæddra 1990 og 1995 á Íslandi  í 

knattspyrnu, fimleikum, handbolta, sundi, frjálsíþróttum og körfubolta 

eftir árafjölda sem æft er 

 

Eftir eins árs iðkun héldu flestir iðkendur áfram í knattspyrnu (86,5%) en 

fæstir í sundi (61,8%). Að fimm árum liðnum voru 50,3% iðkenda í knattspyrnu 

enn skráðir, en hlutfall iðkenda í sundi var komin niður í 14%. Að tíu árum 

liðnum var hlutfall iðkenda komin niður í 25,4% í knattspyrnu og í 5,5% í sundi 

(Mynd 29).  
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Niðurstöður sýndu að töluverður munur var á hversu lengi iðkendur stunduðu  

íþróttir eftir íþróttagreinum: 2
(5, 14.457)=1.514, p=0. Marktækur munur var á 

þremur íþróttagreinum; knattspyrnu, sundi og fimleikum. Í knattspyrnu var 

þátttaka meiri en í öðrum greinum en í fimleikum og sundi var brottfall meira en 

í hinum greinunum sex sem skoðaðar voru.  

Hér í framhaldinu verða birtar þátttökukúrfur fyrir sérhverja íþróttagrein eftir 

árgangi og kyni og eru niðurstöður birtar eftir stærð íþróttagreinar.  

 Knattspyrna  

Alls höfðu 4.688 einstaklingar lagt stund á knattspyrnu í a.m.k eitt ár, 54,5% 

(n=2.377) einstaklinga fæddra 1990 og 55,0% (n=2.311) einstaklinga fæddra 

1995.  

 

Mynd 30. Hlutfallsleg þátttaka einstaklinga fæddra 1990 og 1995 í knattspyrnu  

á Íslandi 1994 – 2009 eftir árafjölda sem æft er 

Eftir eins árs iðkun í knattspyrnu héldu 89,3% stráka og 79,9% stelpna 

fæddra 1990 áfram að æfa knattspyrnu og 89,2% stráka og 83,7% stelpna fæddra 

1995. Eftir fimm ára iðkun voru 52,2% stráka og 38,9% stelpna fæddra 1990 enn 

að æfa knattspyrnu og 57,0% stráka og 46,8% stelpna fæddra 1995. Eftir tíu ára 
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iðkun voru 21,9% stráka og 18,0% stelpna fæddra 1990 enn að æfa knattspyrnu 

og 40,5% stráka i 1995 árgangi, en gögn þeirra spanna tíu ár. Gögn stelpna 

fæddra 1995 spanna níu ár en þá voru 37,9 þeirra enn að æfa knattspyrnu (Mynd 

30).  

Marktækur munur var á þátttöku í knattspyrnu kynja, hjá 1990 árgangi: 2
(1, 

n=2377)=30.6, p<0,01 og 1995 árgangi. 2
(1, n=2.311)=21.3, p<0,01 og voru 

strákar að jafnaði að æfa knattspyrnu lengur í árum talið en stelpur. Þá reyndist 

marktækur munur milli árganga, hjá strákum, 2
(1, n=2.974)=55, p<0,001 og 

stelpum, 2
(1, n=1.714)=22,7, p<0,001 þar sem einstaklingar fæddir 1995 voru 

að jafnaði að æfa knattspyrnu lengur í árum talið en einstaklingar fæddir 1990.  

Fimleikar  

Alls höfðu 2.407 einstaklingar lagt stund á fimleika í a.m.k eitt ár, 24,7% 

(n=1.074) einstaklingar fæddir 1990 og 31,7% (n=1.333) einstaklingar fæddir 

1995.  

 

Mynd 31. Hlutfallsleg þátttaka einstaklinga fæddra 1990 og 1995 í fimleikum  á 

Íslandi 1994 – 2009 eftir árafjölda sem æft er 
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Eftir eins árs iðkun héldu 60,3% stráka og 76,2% stelpna fæddra 1990 áfram 

að stunda fimleika og 63,7% stráka og 76,6% stelpna fæddra 1995. Eftir fimm 

ára iðkun voru 9,7% stráka og 19,3% stelpna fæddra 1990 enn að æfa fimleika 

og 10,8% stráka og 25,3% stelpna fæddra 1995. Gögn stráka fæddra 1990 

spanna níu ár og að þeim tíma liðnum voru 1,9% þeirra enn skráðir iðkendur. 

Eftir tíu ára iðkun voru 4,0% stelpna fæddra 1990, 2,7% drengja fæddra 1995 og 

10,7% stelpna fæddra sama ár enn að æfa fimleika (Mynd 31).  

Marktækur munur var á þátttöku milli kynja. Hjá 1990 árgangi: 2(1, 

n=1.074)=27,2, p<0,01 og hjá 1995 árgangi: 2(1, n=1.333)=57,8, p<0,01 og 

voru stelpur að jafnaði að stunda fimleika lengur en strákar. Ekki reyndist 

marktækur munur á hversu lengi strákar æfðu fimleika milli árganganna tveggja, 

2
(1, n=730)=8,6, p=0,529, hins vegar var marktækur munur milli stelpna, 2

(1, 

n=1.677)=12, p<0,0001. Þannig æfðu stelpur fæddar 1995 að jafnaði fimleika 

lengur en stelpur fæddar 1990.  
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Handbolti  

Alls höfðu 1.996 einstaklingar lagt stund á handbolta í a.m.k eitt ár; 23,4% 

(n=1.019) einstaklinga fæddra 1990 og 23,3% (n=977) einstaklinga fæddra 

1995. 

  

 

Mynd 32. Hlutfallsleg þátttaka einstaklinga fæddra 1990 og 1995 í handbolta  á 

Íslandi 1994 – 2009 eftir árafjölda sem æft er 

 

Eftir ársiðkun héldu 81,5% stráka og 83,3% stelpna fæddra 1990 áfram að 

iðka handbolta og 87,5% stráka og 86,5% stelpna fæddra 1995. Eftir fimm ára 

iðkun stunduðu 32,9% stráka og 39% stelpna í 1990 árgangi enn handbolta og 

44,7% stráka og 43,5% stelpna fæddra 1995. Eftir tíu ár voru 10,7% stráka og 

14,9% stelpna enn að æfa handbolta. Gögn 1995 árgangs spanna átta ár en 

38,0% stráka og 37,5% stelpna voru þá enn að stunda handbolta (Mynd 32). 

Marktækur munur var á þátttöku milli kynja hjá 1990 árgangi: 
2
(1, 

n=1019)=4,9, p<0,05 og voru stelpur að jafnaði að stunda handbolta lengur en 

strákar. Hjá 1995 árgangi reyndist ekki marktækur munur: 
2
(1, n=977)=0, 
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p=0,963. Þegar munur milli fæðingarára var skoðaður leiddu niðurstöður í ljós 

að einstaklingar fæddir 1995 voru að jafnaði að æfa handbolta lengur en þau sem 

fædd eru 1990; strákar: 2
(1, n=1.132)=34,7, p<0,001 og stelpum: 2

(1, 

n=864)=8,3, p=0,004. 

Sund  

Alls höfðu 1.920 einstaklingar í  úrtakinu lagt stund á sund í a.m.k eitt ár, 21,1% 

(n=921) einstaklinga fæddra 1990 og 23,8% (n=999) einstaklinga fæddra 1995.  

 

 

Mynd 33. Hlutfallsleg þátttaka einstaklinga fæddra 1990 og 1995 í sundi  á 

Íslandi 1994 – 2009 eftir árafjölda sem æft er 

Eftir ársiðkun í sundi héldu 58,2% stráka og 68,2% stelpna fæddra 1990 

áfram að stunda sund og 55,3% stráka og 63,9% stelpna fæddra 1995. Þess ber 

að geta að í 1995 árgangi voru 45 strákar og 21 stelpa skráð iðkendur á fyrsta og 

öðru aldursári og aðeins í eitt ár. Gögn benda til þess að um sé að ræða þátttöku í 

ungbarnasundi. Það gæti skýrt mikið brottfall í 1995 árgangi, eftir eins árs iðkun. 

Ef þessir aðilar eru ekki taldir með minnkar brottfall eftir eins árs iðkun um 

5,86% hjá drengjum og 2,65% hjá stelpum eftir eins árs iðkun. Að öðru leyti 
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hefur ungbarnasund ekki umtalsverð áhrif á þáttökukúrfurnar sem slíkar. Eftir 

fimm ára iðkun æfðu 10,8% stráka og 16,2% stelpna í 1990 árgangi enn sund og 

12,6% stráka og 15,9% stelpna í 1995 árgangi. Eftir tíu ára iðkun voru 4,9% 

stráka og 4,2% stelpna fæddra 1990 enn að stunda sund. Gögn stráka fæddra 

1990 spanna níu ár en þá eru 7,2% þeirra eru enn að æfa og gögn stelpna átta ár, 

þegar 8,0% þeirra æfir enn sund (Mynd 33). 

Marktækur munur var á íþróttaþátttöku milli kynja hjá báðum árgöngum, 

1990 árgangur: 
2
(1, n=921)=4,9, p<0,05 og 1995 árgangur: 

2
(1, n=999)=3.9, 

p<0.05, þannig voru stelpur að jafnaði að stunda sund lengur en strákar. Ekki 

reyndist marktækur munur á þátttöku í sundi milli árganga, hjá strákum: 
2
(1, 

n=869)=0, p=0,988 og hjá stelpum: 
2
(1, n=1.051)=0,4, p<0,523. 

Frjálsíþróttir  

Alls höfðu 1.731 einstaklingur í  úrtakinu lagt stund á frjálsíþróttir í a.m.k eitt ár, 

21,2% (n=926) einstaklinga fæddra 1990 og 19,2% (n=805) einstaklinga fæddra 

1995.   

 

Mynd 34. Hlutfallsleg þátttaka einstaklinga fæddra 1990 og 1995 í frjálsíþróttum  

á Íslandi 1994 – 2009 eftir árafjölda sem æft er 
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Eftir eins árs iðkun í frjálsíþróttum stunduðu 79,7 einstaklinga í 1990 árgangi 

áfram íþróttina og 84,3% stráka og 83,6% stelpna fæddra 1995. Eftir fimm ár í 

frjálsíþróttum voru 29,8% stráka og 32,6% stelpna fæddra 1990 og 43,2% stráka 

og 44,0% stelpna fæddra 1995. Að tíu árum liðnum voru 18,5% stráka og 18,4% 

stelpna 1990 árgangsins enn skráð iðkendur. Gögn 1995 árgangs spanna sjö ár 

þegar 37,1% stráka og 37,6% stelpna eru enn að iðka frjálsíþróttir (Mynd 34).  

Ekki reyndist marktækur munur milli kynja, á íþróttaþátttöku í árum talið, 

hvorki hjá 1990 árgangi : 
2
(1, n=926)=1.3, p=0.246 né 1995 árgangi: 

2
(1, 

n=805)=0.2, p=0.646. Hins vegar var marktækur munur milli árganga, hjá 

strákum: 
2
(1, n=867)=16,5, p<0,001 og hjá stelpum: 

2
(1, n=864)=13,2, 

p<0,001. Þannig voru einstaklingar fæddir 1995 að jafnaði að stunda 

frjálsíþróttir lengur en einstaklingar fæddir 1990.  
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Körfubolti  

Alls höfðu 1.715 einstaklingar í úrtakinu lagt stund á körfubolta í a.m.k eitt ár, 

21,0% (n=897) einstaklinga fæddra 1990 og 19,5% (n=818) einstaklinga fæddra 

1995.  

 

Mynd 35. Hlutfallsleg þátttaka einstaklinga fæddra 1990 og 1995 í körfubolta  á 

Íslandi 1994 – 2009 eftir árafjölda sem æft er 

Eftir eins árs iðkun í körfubolta héldu 76,2% stráka og 71,1% stelpna fæddra 

1990 áfram að stunda greinina og 82,9% stráka og 86,5% stelpna fæddra 1995. 

Eftir fimm ár voru 29,7% stráka og 34,3% stelpna fæddra1990 ennþá skráð 

iðkendur og 46,9% stráka og 42,7% stelpna fæddra 1995. Eftir tíu ára iðkun voru 

13,4% stráka og 17,0% stelpna í 1990 árgangi enn að stunda körfubolta. Gögn 

stráka fæddra 1995 spanna átta ár þegar 33,5% voru enn skráðir iðkendur. Gögn 

stelpna fæddra sama ár spanna sex ár en þá voru 34,3% þeirra eru enn skráðar 

iðkendur (Mynd 35). Í hvorugum árganginum reyndist marktækur munur milli 

kynja: 1990 árgangur: 
2
(1, 897)=0.7, p=0.387 og 1995 árgangur: 

2
(1, 

818)=0,8, p=0.368. Þegar marktækni var skoðuð milli fæðingarára kom í ljós að 

einstaklingar fæddir 1995 voru að jafnaði að æfa körfubolta lengur en 
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einstaklingar fæddir 1990, hjá strákum: 
2
(1, n=1.162)=46, p<0,001 og hjá 

stelpum: 
2
(1, n=603)=11,8, p<0,001. 
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3. Hvaða breytur hafa áhrif á hvort börn og unglingar eru enn 

að stunda íþróttir fjórtán ára gömul?  

Til að svara þessari rannsóknarspurningu var einungis unnið með gögn þeirra 

sem æft höfðu íþróttir á aldrinum fjögurra til fjórtán ára. Gagnasafnið innihélt 

98,8% (n=8.460) af heildarúrtaki (n=8.564) og var notað til að spá fyrir um 

hvaða þættir hefðu áhrif á hvort börn æfðu íþróttir fjórtán ára gömul, eða ekki. 

Beitt var gagnanámi (data mining) og unnið í forritinu Weka 3.7. Unnið var með 

J48 flokkara til að búa til líkan sem spáði fyrir um hvaða þættir yllu því að börn 

væru hætt eða stunduðu enn íþróttir fjórtán ára gömul. Niðurstöður eru birtar í 

ákvörðunartré en upp úr því voru síðan unnar reglur og lýst í orðum hvaða þættir 

valda því að börn æfðu eða voru hætt að æfa íþróttir fjórtán ára gömul.  

Alls höfðu 29,3% (n=2.475) úrtaksins eingöngu lagt stund á 

einstaklingsíþrótt, 15,2% (n=1.286) höfðu eingöngu stundað hópíþróttir og 

55,5% (n=4.699) höfðu bæði stundað einstaklings- og hópíþróttir,  (Tafla 4). Við 

fjórtán ára aldur voru 66,8% barnanna (n=5.650) enn að æfa og fengu gildið 

,,æfir” en 33,2% (n=2.810) stunduðu ekki íþróttir fjórtán ára og fengu gildið 

,,hættur”.   

Tafla 4. Staða íþróttaiðkenda fæddra 1990 og 1995 við 14 ára aldur eftir tegund 

íþróttagreinar 

Staða iðkunar við 14 ára aldur Strákar Stelpur 

 Samtals  Æfa  Hættir  Æfa  Hættar  

Samtals 
100% 

(n=8.460) 

71,2% 

(n=3.127) 

28,8% 

(n=1.267) 

62,1% 

(n=2.523) 

37,9% 

(n=1.543) 

Einstaklingsíþróttir  
29,3% 

(n=2.475) 

49,0% 

(n=436) 

51,0% 

 (n=454) 

45,0% 

(n=713) 

55,0% 

(n=872) 

Hópíþróttir 
15,2% 

(n=1.286) 

62,2%  

(n=538) 

37,8%  

(n=327) 

60,3%  

(n=254) 

39,7%  

(n=167) 

Bæði einstaklings- og 

hópíþróttir  

55,5% 

(n=4.699) 

81,6% 

(n=2.153) 

18,4% 

 (n=486) 

75,5% 

(n=1.556) 

24,5% 

 (n=504) 
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Gagnasafnið var keyrt í Weka með J48 flokkaranum og byggði flokkarinn upp 

tré með þeim árangri sem sést á Mynd 36.  

 

 
Mynd 36. Ákvörðunartré með J48 flokkara, til að spá fyrir um íþróttaþátttöku 

við 14 ára aldur 

 

J48 flokkarinn skipti gagnasafninu út frá rót, upp í tvær greinar eftir  fjölda 

íþróttagreina sem börnin höfðu æft; börn sem æft höfðu eina grein (n=2.032) og 

hin sem höfðu stunda tvær eða fleiri greinar (n=6.428). Síðan skiptist hvor grein 

í þrennt eftir tegund greinar, þ.e. ,,1“ (einstaklingsíþróttir), „2“ (hópíþróttir) eða 

„3“ (bæði hóp- og einstaklingsíþróttir). Á þriðja stigi verður munur á greinunum 
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hvað varðar breytuval flokkarans. Grein hópsins sem hafði aðeins stundað eina 

íþróttagrein (vinstri grein) skiptist upp í fimm stig. Á þriðja stigi skiptir tréð sér 

upp eftir upphafsaldri, á fjórða stigi eftir kyni og á fimmta stígi aftur eftir 

upphafsaldri. Grein þeirra sem höfðu stundað fleiri en eina íþróttagrein (hægri 

grein) skiptist aftur á móti upp í sex stig. Á þriðja stigi eftir fjölda greina, á 

fjórða stigi eftir upphafsaldri, á fimmta stigi eftir kyni og að lokum aftur eftir 

upphafsaldri á sjötta stigi.  

Niðurstaða úr hverri grein trésins birtist sem kassi með gildinu ,,Hættur” eða 

,,Æfir”. Í hverjum niðurstöðukassa birtast einnig tvö tölugildi, það fyrra segir til 

um fjölda einstaklinga sem flokkast á viðkomandi hátt. Seinna gildið segir hins 

vegar til um fjölda einstaklinga sem flokkuðust rangt (Misclassified) samkvæmt 

líkaninu.  

Út úr trénu á Mynd 36 má lesa fimmtán reglur, en einni reglu er sleppt, þar 

sem hún er í raun ómarktæk, þ.e. einstaklingar sem æft hafa bæði hóp- og 

einstaklingsíþróttir (tegund: 3), hafa a.m.k. lagt stund á tvær íþróttgreinar og er 

útkoma því eðlilega (0,0).  Tafla 5.lýsir þessu betur í orðum.    
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Tafla 5. Niðurstöður úr Weka tré: hvað ræður því að börn stunda íþróttir fjórtán 

ára eða eru hætt 

Tegund greinar = 1 (Einstaklingsgrein) OG fjöldi íþróttagreina =1 

1. Ef barn hefur einungis æft eina einstaklingsíþrótt og byrjar íþróttaiðkun fyrir tólf 

ára aldur er það hætt að stunda íþróttir fjórtán ára gamalt (977/278) 

2. Ef barn hefur aðeins æft eina einstaklingsgrein og er strákur og byrjar í íþróttum 

á aldrinum tólf til fjórtán ára þá er það enn að æfa íþróttir fjórtán ára gamalt 

(89/21) 

3. Ef barn hefur aðeins æft eina einstaklingsgrein og er stelpa og hóf íþróttaiðkun 

fyrir tólf ára aldur er það hætt íþróttaþátttöku fjórtán ára gamalt (61/27) 

4. Ef barn hefur aðeins æft eina einstaklingsgrein og er stelpa og byrjar í íþróttum 

eftir tólf ára aldur æfir það enn íþróttir fjórtán ára gamalt (53/12) 

Tegund greinar = 2 (Hópíþrótt) OG fjöldi íþróttagreina = 1 

5. Ef barn hefur aðeins æft eina hópíþrótt og er strákur sem byrjar íþróttaiðkun fyrir 

tólf ára aldur er það hætt fjórtán ára gamalt (431/209) 

6. Ef barn hefur aðeins æft eina hópíþrótt og er stelpa sem byrjar íþróttaiðkun fyrir 

tólf ára aldur æfir það enn (248/119) 

7. Ef barn hefur aðeins æft eina hópíþrótt og byrjar í íþróttum tólf ára eða eldra æfir 

það enn íþróttir fjórtán ára (173/47) 

Tegund greina = 1(Einstaklingsgreinar) OG fjöldi greina >1 

8. Ef barn hefur aðeins æft tvær einstaklingsíþróttir og það er strákur og byrjar 

fjögurra ára í íþróttum er það hætt þátttöku fjórtán ára gamalt (30/11)  

9. Ef barn hefur aðeins æft tvær einstaklingsíþróttir og er strákur sem byrjar að 

stunda íþróttir á aldrinum fimm til sjö ára æfir það enn íþróttir fjórtán ára 

(112/52) 

10. Ef barn hefur aðeins æft tvær einstaklingsíþróttir og er stelpa sem byrjar að 

stunda íþróttir fyrir átta ára aldur er það hætt fjórtán ára gamalt (283/114) 

11. Ef barn stundar þrjár eða fleiri einstaklingsíþróttir er það enn að iðka íþróttir 

fjórtán ára (574/206) 

12. Ef barn hefur aðeins æft tvær einstaklingsíþróttir og það byrjar að stunda íþróttir 

eftir sjö ára aldur æfir það enn fjórtán ára gamalt. (296/114) 

Tegund greinar = 2 (hópíþróttir) EÐA 3(Hóp- og einstaklingsíþróttir) 

13. Ef barn æfir tvær eða fleiri hópíþróttir er það enn af æfa íþróttir fjórtán ára 

gamalt (434/106) 

14. Ef barn hefur bæði æft einstaklings- og hópíþróttir æfir það enn fjórtán ára 

gamalt (4699/990) 

 

Flokkarinn flokkaði að 78% (n=6.599) hópsins væri enn að æfa íþróttir 

fjórtán ára og að 22% (n=1.861) væri hættur að æfa. Samkvæmt útreikningum 

flokkarans eru 4.944 (74,9%) einstaklingar sem enn æfa rétt flokkaðir. Hins 

vegar eru 1.655 einstaklingar (25,1%)  sem flokkarinn flokkar að æfi enn, rangt 

flokkaðir, þ.e. flokkaðir eins og þeir æfi en þeir eru í raun hættir. Á sama hátt 
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reiknar flokkarinn 1.155 (62,1%) af þeim sem eru hættir rétt en 706 (37,9%) 

einstaklingar eru rangt flokkaðir (Tafla 6). 

 

Tafla 6. Tölfræðiniðurstöður úr Weka tré, Æfir=Æfir fjórtán ára og 

Hættur=Hættur fjórtán ára 

Nákvæmni 

(Accuracy) 

 

Næmi 

(Sensitivity) 

Sértæki 

(Specificity) 

AUC 

ROC svæði 

Ruglingsfylki 

(Confusion Matrix) 

 

Æfir Hættur 

0,721 0,749 0,621 0,686 
TP = 4944; (74,9%) Fn= 706; (37,9%) 

FP = 1655; (25,1%)  Tn= 1155; (62,1%) 

TP=True Positvie, Fn=False Negative, FP= False positive, Tn=True Negative 

 

 Tafla 6 birtir niðurstöður úr tölfræðiprófum. Þessar niðurstöður gefa til kynna 

hversu vel tókst að beita gagnanámi og líkindin á því að flokkarinn hafi flokkað 

gögnin rétt.  

 

Nákvæmni (accuracy) segir til um hversu vel flokkaranum á skalanum 0 til 1 

tókst að flokka gögnin rétt í safninu:  

           
  

 
  
    

    
       

 

Næmi (sensitivity) segir til um hversu vel flokkaranum tókst á skalanum 0 til 1 

að finna þá aðila sem í raun og veru æfðu íþróttir fjórtán ára gamlir 

     
  

     
 

    

         
       

 

Sérhæfi (specificity) segir til um hversu vel, á kvarðanum 0 til 1 flokkaranum 

tókst að flokka rétt þá aðila sem voru hættir í raun og veru, að stunda íþróttir 

fjórtán ára gamlir 
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AUC (Area under the curve) segir, á kvarðanum 0 til 1, hversu vel líkanið 

samsvarar sér, þ.e. hvernig samband næmi og sérhæfi er í líkaninu. Ef AUC 

gildið væri 1 þá væri sambandið í öllum tilfellum rétt, en ef það væri 0 væri það 

í öllum tilfellum rangt. Hins vegar er AUC gildið í þessum niðurstöðum 0,686 

og er því hægt að álykta að niðurstöður í þessari greinungu séu í 68,6% tilvika 

réttar.  

 

Þessar niðurstöður gefa nákvæmari greiningu en einfaldur flokkari gefur, þ.e. 

ef aðeins væri unnið út frá útkomubreytunni einni, þ.e. hættur (66,8%) og æfir 

fjórtán ára (33,2%). Með þessum flokkara væri hægt með tæplega 2% meiri 

vissu að spá fyrir um hvort óþekktur einstaklingur væri enn að æfa fjórtán ára 

eða ekki. Hins vegar eru reglurnar fjórtán missterkar og gefa misnákvæmar 

niðurstöður, en sex þeirra gefa yfir 71% rétta greiningu sem vert að skoða nánar 

(Tafla 7). Með þessum sex reglum væri hægt að spá mun líklegri niðurstöðum 

um óþekktan einstakling, sem fellur inn í þær reglur hvort hann er enn að stunda 

íþróttir fjórtán ára eða ekki, heldur en einfaldi flokkarinn myndi gefa. Reglurnar 

sex flokka tæp 76% af úrtakinu (n=8.460) með allt að 77,4% réttum 

niðurstöðum. 
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Tafla 7. Bestu reglur úr Weka tré með J48 flokkara: hvað ræður því að börn 

stunda íþróttir fjórtán ára eða eru hætt? 

  Samtals  
Rangt 

flokkað 

Rétt % 

af heild 
Æfir/hættur 

14. Regla: Ef barn hefur bæði æft 

einstaklings- og hópíþróttir æfir það 

enn fjórtán ára gamalt  
4.699 990 78,9% Æfir 

4. Regla: Ef barn hefur aðeins æft 

eina einstaklingsgrein og er stelpa og 

byrjar í íþróttum eftir tólf ára aldur 

æfir það enn íþróttir fjórtán ára. 

53 12 77,4% Æfir 

2. Regla: Ef barn hefur aðeins æft 

eina einstaklingsgrein og er strákur 

og byrjar í íþróttum á aldrinum tólf til 

fjórtán ára þá er það enn að æfa 

íþróttir fjórtán ára gamalt. 

89 21 76,4% Æfir 

13. Regla: Ef barn æfir tvær eða fleiri 

hópíþróttir er það enn af æfa íþróttir 

fjórtán ára gamalt. 

434 106 75,6% Æfir 

7. Regla: Ef barn hefur aðeins æft 

eina hópíþrótt og byrjar í íþróttum 

tólf ára eða eldra æfir það enn íþróttir 

fjórtán ára. 

173 47 72,8% Æfir 

1. Regla: Ef barn hefur einungis æft 

eina einstaklingsíþrótt og byrjar 

íþróttaiðkun fyrir tólf ára aldur er það 

hætt að stunda íþróttir fjórtán ára 

gamalt. 

977 278 71,5% Hættur 

Samtals 6.425 1.454 77,4% 
  

Samantekt  

Hér á undan hefur verið greint frá niðurstöðum úr rannsóknarspurningunum 

þremur sem settar voru fram. Í þessari samantekt verður fjallað jafnhliða um 

niðurstöður fyrstu tveggja spurninganna. Fyrst verður fjallað um helstu 

niðurstöður um landið í heild og landshluta. Þá verður fjallað um 

íþróttagreinarnar sex sem greindar voru sérstaklega í rannsókninni. Að lokum 

verður fjallað í stuttri samantekt um niðurstöður úr gagnanámshluta. 
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Íþróttaþátttaka barna og unglinga á landinu öllu og í landshlutum 

Niðurstöður sýndu að 91% einstaklinga fæddra 1990 og 1995 höfðu stundað 

íþróttir með íþróttafélögum innan ÍSÍ. Þátttaka stúlkna hafði aukist milli 

árganganna tveggja um 7,2% en marktækur munur var á fjölda stráka (91,9%) 

og stelpna (85,7%) sem höfðu stundað íþróttir innan ÍSÍ í 1990 árgangi. Hins 

vegar jókst íþróttaþátttaka stúlkna á fimm ára tímabili til muna og reyndist 

munur milli kynja í 1995 árgangi ómarktækur. Fjöldi íþróttagreina sem börn 

höfðu lagt stund á samtímis var að meðaltali 1,7 grein hjá öllum hópum nema 

stelpum fæddum 1990, þar sem hún var 1,6 íþróttagrein og var marktækt minni 

en stráka. Íþróttaþátttaka barna fæddra 1990 var að hefjast 1,2 árum síðar en 

þeirra sem fædd voru 1995. Flest börn í 1990 árgangi voru að æfa samtímis tólf 

ára gömul (68,8%) en í 1995 árgangi æfðu börnin flest samtímis ári fyrr, eða 

ellefu ára gömul (75%). Tafla 8 sýnir á hvaða aldursári flestir einstaklingar voru 

að æfa íþróttir samtímis, á landinu í heild, eftir landshlutum eftir hópunum 

fjórum.  

 

Tafla 8. Aldur og hlutfall iðkenda þegar flestir eru að æfa samtímis, eftir aldri 

kyni, fæðingarári og landshluta 

  1990 árgangur 1995 árgangur 

  Strákar Stelpur Strákar Stelpur 

  Aldur % af þýði aldur % af þýði aldur % af þýði aldur  % af þýði 

Landið allt 12 73,1% 12 64,5% 11 76,5% 11 73,5% 

Höfuðborgarsvæði 12 73,4% 12 64,2% 11 81,3% 11 78,2% 

Vesturland 11 73,2% 11 64,6% 12 67,5% 12 67,5% 

Vestfirðir 12 92,7% 12 78,4% 13 78,3% 8 66,7% 

Norðurland vestra 15 73,1% 16 81,1% 12 83,3% 12 89,8% 

Norðurland eystra 12 76,4% 12 69,5% 12 81,9% 13 74,3% 

Austurland 12 81,6% 12 75,3% 12 74,3% 10 83,5% 

Suðurland 10 71,9% 15 71,9% 11 85,1% 10 90,2% 

Suðurnes 11 61,3% 11 61,8% 12 66,9% 11 64,1% 
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Niðurstöður úr þátttökukúrfum, sem greint var frá í rannsóknarspurningu tvö, 

leiddu í ljós að strákar æfðu íþróttir að jafnaði lengur en stelpur, nema á 

Suðurlandi þar sem þátttaka stelpna fæddra 1995 var lengri en stráka. Hins vegar 

reyndist sá munur ómarktækur samkvæmt tölfræðiprófum. Tafla 9 sýnir 

niðurstöður úr marktækniprófum, þannig að einfalt er að gera sér grein fyrir 

hvort stelpur eða strákar æfa lengur eftir árgögnum, sem og sjá hvor árgangurinn 

æfir lengur, eftir kynjum. Gildi fyrir aftan sýnir marktækni. Þar sem ekkert gildi 

er fyrir aftan er munur ómarktækur.   

 

Tafla 9. Munur á íþróttaþátttöku í árum talið, eftir landshlutum, kyni og aldri 

 Hópar sem æfa lengur 
Milli kynja Milli árganga 

1990 1995 Strákar Stelpur 

Landið allt Strákar *** Strákar *** 1995*** 1995*** 

Höfuðborgarsvæðið Strákar *** Strákar *** 1995*** 1995*** 

Vesturland Strákar  Strákar ° 1995° 1995 

Vestfirðir Strákar Strákar  1995 1990 

Norðurland vestra Strákar Strákar  1995° 1995** 

Norðurland eystra Strákar * Strákar * 1995*** 1995** 

Austurland Strákar ** Strákar * 1995*** 1995*** 

Suðurland Strákar Stelpur 1995° 1995** 

Suðurnes Strákar Strákar* 1995*** 1995 

P gildi: *** =0, ** < 0,001, * < 0,01, ° < 0,05, (autt = ómarktækur munur) 

 

Marktækur munur var á hversu lengi strákar stunduðu íþróttir eftir árgöngum 

í öllum landshlutum nema á Vestfjörðum. Hjá stelpum fæddum 1995 reyndist 

íþróttaþátttaka lengri en stelpna í 1990 árganginum í öllum landshlutum, nema á 

Vesturlandi, Vestfjörðum og Suðurnesjum.  
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Íþróttagreinar 

Tafla 10 birtir niðurstöður úr rannsóknarspurningu eitt þar sem sýnt er á hvaða 

aldursári flestir eru að æfa tiltekna íþrótt.  

Tafla 10. Aldur og hlutfall iðkenda þegar flestir eru að æfa samtímis, eftir aldri 

kyni, fæðingarári og íþróttagrein 

  1990 árgangur 1995 árgangur 

  Strákar Stelpur Strákar Stelpur 

  Aldur % af þýði aldur % af þýði aldur % af þýði aldur  % af þýði 

Knattspyrna 10 40,1% 12 22,9% 10 39,9% 10 23,8% 

Fimleikar 10 4,0% 7 14,3% 7 6,3% 8 19,8% 

Handbolti 12 12,4% 12 12,1% 11 13,3% 12 10,9% 

Sund 8 7,2% 10 10,8% 6 9,3% 6 9,9% 

Frjálsíþróttir  11 9,4% 11 10,6% 12 10,5% 12 11,0% 

Körfubolti 11 13,4% 11 8,3% 11 13,9% 11 7,9% 

 

Knattspyrna var fjölmennasta íþróttagreinin og hafði tæplega 55% úrtaksins 

stundað hana. Þátttaka í knattspyrnu var nokkuð jöfn hjá öllum hópunum á 

aldrinum níu til fjórtán ára, en fór eftir það minnkandi. Fimleikar voru mun 

vinsælli meðal stelpna, en tæplega 70% þeirra sem stundað höfðu fimleika voru 

stelpur. Handbolti var sú hópíþrótt þar sem kynjahlutfall var hvað jafnast, en tæp 

57% stráka og rúm 43% stelpna höfðu stundað handbolta. Kynjahlutfall í sundi 

er einnig nokkuð jafnt, þannig voru tæp 55% þeirra sem stundað höfðu sund 

stelpur og rúm 45% strákar. Í sundi sýna niðurstöður að flestir iðkendur eru að 

stunda sund töluvert yngri en gerist í öðrum greinum (Tafla 10). 

Niðurstöður úr þátttökukúrfum (Tafla 11) sýna að marktækur munur var á 

hversu lengi einstaklingar stunduðu íþróttir milli kynja hjá 1990 árgangi. 

Þátttaka stráka í knattspyrnu var marktækt meiri en stelpna.  Í fimleikum, 

handbolta og sundi æfðu stelpur fæddar 1990 marktækt lengur en strákar fæddir 

sama ár. Hjá 1995 árgangi eru niðurstöður þær sömu, nema í handbolta þar sem 

þátttaka stráka er meiri en stúlkna en munurinn er þó ekki marktækur.  
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Tafla 11. Munur á íþróttaþátttöku í árum talið, eftir íþróttagrein, kyni og aldri 

 Hópar sem æfa lengur 
Milli kynja Milli árganga 

1990 1995 Strákar Stelpur 

Knattspyrna Strákar *** Strákar *** 1995*** 1995*** 

Fimleikar Stelpur *** Stelpur *** 1995 1995*** 

Handbolti Stelpur * Strákar 1995*** 1995** 

Sund Stelpur * Stelpur* 1990 1990 

Frjálsíþróttir Stelpur Stelpur 1995*** 1995*** 

Körfubolti Stelpur Strákar 1995*** 1995*** 

P gildi: *** = 0, ** < 0,001, * < 0,01, ° < 0,05, (autt = ómarktækt) 

 

Einstaklingar fæddir 1995 æfði allar greinar nema sund lengur en 

einstaklingar í 1990 árganginum. Munur á þátttöku í sundi var þó ekki 

marktækur milli árganganna. Þá var heldur ekki marktækur munur á hversu lengi 

strákar æfðu fimleika eftir fæðingarári.  

 

Gagnanám 

Út frá niðurstöðum úr þriðju rannsóknarspurningu, þar sem kannað var hvaða 

breytur hefðu áhrif á hvort börn æfðu enn íþróttir fjórtán ára, má ætla að 

fjölbreytni í íþróttavali og tækifæri til að stunda fleiri en eina íþróttagrein séu 

þættir sem halda börnum lengur í íþróttum. Börn sem höfðu aðeins æft 

einstaklingsíþróttir voru líklegri til að vera hætt fjórtán ára gömul, einkum ef þau 

höfðu aðeins stundað eina íþrótt. Strákar sem höfðu stundað eina hópíþrótt voru 

líklegri en stelpur til þess að vera hættir fjórtán ára. Þá leiddu niðurstöður í ljós 

að börn sem stunduðu fleiri en eina hópíþrótt voru líklegri til að æfa enn íþróttir 

fjórtán ára. Börn sem höfðu bæði lagt stund á hóp- og einstaklingsíþróttir voru 

hvað líklegust til að vera enn að æfa íþróttir fjórtán ára.  

  



 

88 

Umræða 

Þessi rannsókn er lokaverkefni í Upplýsingatækni á heilbrigðissviði við Háskóla 

Íslands. Gagnavinnsla er einn af grunnþáttum í upplýsingatækni og fólst 

verkefnið í að greina gögn íþróttahreyfingarinnar og breyta þeim í upplýsingar. 

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ) hefur í hartnær 60 ár safnað gögnum 

um íþróttaiðkun landsmanna. Allt frá árinu 1994 hafa þau verið skráð í gagna-

grunn á kennitölur. Greinanleg gögn niður á einstaklinga spanna nú sextán ára 

íþróttasögu landsmanna innan ÍSÍ. Gögnin eru einstök og ekki er vitað til að 

nokkur annar sambærilegur gagnagrunnur sé til í heiminum, þar sem hægt er að 

rekja íþróttaiðkun heillar þjóðar, með þeim hætti sem hér er gert. Hér var unnið 

með gögn tveggja árganga, einstaklinga fæddra 1990 og 1995 og íþróttaiðkun 

þeirra rakin yfir sextán ára tímabil. Tilgangur rannsóknarinnar var þríþættur: 
1) 

að lýsa íþróttaþátttöku barna og unglinga fæddra 1990 og 1995, 
2)

 að kanna 

brottfall barna og unglinga fæddra 1990 og 1995 úr íþróttum, eftir kyni, 

íþróttagrein og landshluta og 
3) 

að kanna hvort finna megi dulin mynstur í 

gögnum, sem varpað geta frekari skilningi á brottfalli barna og unglinga fæddra 

1990 og 1995 úr íþróttum.  

Í þessari rannsókn var þremur rannsóknaraðferðum beitt til að greina 

íþróttaþátttöku og brottfall. Lýsandi tölfræði var notuð til að greina þátttöku eftir 

aldri einstaklinga. Henni til stuðnings voru notaðar Kaplan-Meier þátttöku-

kúrfur. Þær gefa aðra og nýja sýn á gögnin, þar sem  íþróttaþátttaka og brottfall 

eftir fjölda iðkunarára  er greint  óháð upphafsaldri. Þessi aðferð gefur nýja vídd 

á gögnin og styður vel við niðurstöður úr almennu tölfræðinni. Að lokum var 

notað gagnanám til að skoða hvaða breytur höfðu áhrif á hvort unglingar voru 

enn að stunda íþróttir fjórtán ára eða ekki.  

Í þessari umræðu verður rætt um helstu niðurstöður úr rannsókninni en 

takmarkið hér var hvorki að greina vandann út frá félagslegum þáttum né að 

finna lausnir, heldurfyrst og fremst að  varpa sýn á íþróttaþátttöku og brottfall 
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tveggja árganga og sýna fram á hvernig gögn íþróttahreyfingarinnar geta nýst í 

rannsóknarstarfi.  

 Fyrst verður fjallað um helstu niðurstöður fyrir landið allt, síðan út frá 

landshlutum og að lokum út frá sex fjölmennustu íþróttagreinunum og tegund 

íþróttagreinar. Í framhaldinu verður rætt um helstu takmarkanir rannsóknarinnar. 

Að lokum verður fjallað um hvaða rannsóknir þurfi að gera og úrbætur þurfi að 

gera. 

Íþróttaþátttaka á Íslandi 

Íþróttaiðkun er hluti af lífi flestra landsmanna og koma nánast allir Íslendingar 

að íþróttastarfi með beinum eða óbeinum hætti. Rúmlega 91% af einstaklingum 

fæddum 1990 og 1995 höfðu stundað íþróttir með íþróttafélagi innan ÍSÍ á 

árunum 1994 – 2009. Úr niðurstöðum gagnanna  má greina að íþróttaiðkun jókst 

umtalsvert milli árganganna tveggja, þannig höfðu tæplega 5% fleiri 

einstaklingar í 1995 árgangi stundað íþróttir með íþróttafélagi innan ÍSÍ en í 

1990 árgangi. Niðurstöður „Rannsókna og greiningar“ (Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir o.fl., 2009) staðfesta að svo sé, en þar kemur einnig fram að 

íþróttaþátttaka hefur aukist á undanförnum árum. Ýmsar ástæður geta legið að 

baki þessarar aukningar og rannsókna á sviði brottfalls er þörf. Á undanförnum 

árum hafa mörg sveitarfélög niðurgreitt tómstunda- og íþróttastarf með það að 

leiðarljósi að sem flest börn fái tækifæri til að taka þátt. Árið 2002 hófst 

niðurgreiðsla á tómstundastarfi í Hafnarfirði  (Brjánn Jónasson, 2005) og jókst 

þátttaka í kjölfarið (Þórdís Lilja Gísladóttir, 2006). Af þessu má ætla að styrkir í 

formi niðurgreiðslna virki hvetjandi á þátttöku í tómstundastarfi og að foreldrar 

hvetji börn sín til að stunda íþróttir lengur en áður. Með bættri aðstöðu og 

fjölgun íþróttamannvirkja á undanförnum árum hefur íþróttahreyfingin tækifæri 

til að sinna fleiri iðkendum betur og getur verið einn liður í að þátttaka hefur 

aukist. Mikill uppgangur var í íslensku efnahagslífi um og eftir aldarmót, sem 

lauk  með ógleymanlegu efnahagshruni í lok árs 2008. Bættur hagur heimila á 

þeim tíma gæti einnig haft áhrif á aukna þátttöku í íþróttum. 
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Í niðurstöðum reyndist marktækur munur á milli kynja í 1990 árgangi, þar 

sem fleiri strákar höfðu tekið þátt í íþróttum á vegum ÍSÍ en stelpur. Hins vegar 

var munur ómarktækur milli kynja í 1995 árganginum sem verður að teljast 

jákvæðar niðurstöður. 

Þátttaka eftir kyni 

Þrátt fyrir að íþróttaþátttaka kynjanna sé jöfn, með tilliti til fjölda barna sem 

stundað hafa íþróttir hjá 1995 árgangi, sýna niðurstöður að brottfall eftir tólf ára 

aldur hjá stelpum er meira en stráka. 73% stelpna fæddra 1995 æfðu íþróttir 

ellefu ára gamlar og þátttaka var mun meiri en stelpna í eldri hópnum (64%). 

Þegar stelpurnar voru fjórtán ára munaði hins vegar ekki nema 2% á hópunum 

tveimur. Þá stunduðu 57% stelpna fæddra 1995 íþróttir og 55% stelpna fæddra 

1990. Á sama aldri stunduðu 65% stráka fæddra 1990 og 69% fæddra 1995 

íþróttir innan ÍSÍ. Þetta styður fyrri rannsóknir, þar sem fram hefur komið að 

brottfall unglingsstelpna sé meira en stráka og það hefjist fyrr (Sigríður Þ. 

Eiðsdóttir o.fl., 2008; Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl.,2009).  

Þátttaka eftir landshlutum 

Ekki fundust hérlendar rannsóknir þar sem íþróttaþátttöku er lýst eftir 

landshlutum. ÍSÍ hefur hins vegar á undanförnum árum gefið út tvö ítarleg 

tölfræðirit, þar sem tölfræði íþróttaiðkunar áranna 2004 og 2007 eru gerð góð 

skil (Andri Stefánsson, 2006; Rúna H. Hilmarsdóttir, 2009). Þar er unnið með 

sömu gögn og hér liggja til grundvallar.  

Niðurstöður hér sýna fram á að börn og unglingar á Norðurlandi vestra og 

Norðurlandi eystra voru að æfa íþróttir marktækt lengur en unglingar í öðrum 

landshlutum og staðfesta aldurskúrfurnar það. Einstaklingar á Norðurlandi vestra 

æfðu mun lengur fram á unglingsárin en jafnaldrar þeirra í öðrum landshlutum. 

Á Suðurnesjum reyndist íþróttaþátttaka hins vegar marktækt minni samkvæmt 

þátttökukúrfum. Hvað veldur þessum mun á milli landshluta er erfitt að greina 

með þeim upplýsingum sem liggja fyrir. Mörg sveitarfélög styrkja 
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tómstundaiðkun barna og unglinga, með það að leiðarljósi að sem flest börn fái 

tækifæri til að stunda tómstundir. Mismundandi reglur gilda þó milli 

sveitarfélaga (NS, 2008) og ekki taka öll sveitarfélög landsins þátt í kostnaði 

með þessum hætti.  

Strákar á höfuðborgarsvæði, Norðurlandi eystra og á Austurlandi voru að 

jafnaði að æfa lengur íþróttir en stelpur. Á Vesturlandi og á Suðurnesjum æfðu 

strákar fæddir 1995 einnig lengur en stelpur. Hins vegar reyndist íþróttaþátttaka 

ómarktæk í öðrum landshlutum, sem er jákvæð niðurstaða. 

Gera þarf dýpri greiningu á íþróttaþátttöku og brottfalli eftir landshlutum og 

áhugavert væri að rannsaka hvernig niðurgreiðslur eftir sveitarfélögum hafa áhrif 

á íþróttaþátttöku barna og unglinga. Skoða þarf hvern landshluta fyrir sig með 

tilliti til íþróttagreina og hvaða greinar er hægt að stunda á svæðinu. Þá þarf að 

taka ýmsar félagslegar breytur inn, því hvert landssvæði hefur sín sérkenni og er 

íþróttamenning hvers landshluta samofin samfélaginu á staðnum.  

 

Íþróttaþátttaka eftir íþróttagreinum og tegund 

Sex fjölmennustu íþróttagreinarnar sem úrtakið hafði lagt stund á voru kannaðar 

sérstaklega í þessari rannsókn. Þrjár hópíþróttir; knattspyrna, handbolti og 

körfubolti og þrjár greinar  einstaklingsíþrótta; fimleikar, sund og frjálsíþróttir. Í 

öllum greinum nema sundi var þátttaka meiri hjá 1995 árgangi sem gefur til 

kynna að þátttaka í þessum greinum sé að aukast. Samkvæmt niðurstöðum úr 

þátttökukúrfum voru knattspyrnuiðkendur að æfa íþróttir lengst.Brottfall þeirra 

sem stunduðu sund var mest og þá fimleika. Niðurstöður í frjálsíþróttum sýna 

hins vegar mun minna brottfall og eru börn að jafnaði að æfa frjálsíþróttir lengur 

en í hinum greinunum tveimur.  

Til að varpa nýrri sýn á niðurstöður sem hér hefur verið rætt um var notað 

gagnanám (Data mining). Út frá völdum breytum var reynt að komast að því 

hvort einhverjir ákveðnir þættir í gögnunum hefðu áhrif á það hvort börn væru 
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hætt að stunda íþróttir fjórtán ára gömul. Niðurstöður greiningar með gagnanámi 

(Data mining) voru þær að tegund íþróttagreinar hefði áhrif á hvort börn eru enn 

að stunda íþróttir fjórtán ára gömul. Börn sem æft höfðu einstaklingsgreinar 

eingöngu voru hvað líklegust til að vera hætt að stunda íþróttir fjórtán ára gömul, 

þá einkum hefðu þau aðeins stundað eina íþróttagrein. Þetta gefurákveðnar 

vísbendingar en gera þarf frekari rannsóknir á brottfalli út frá þessum 

niðurstöðum, þar semgera þarf víðtækar rannsóknir á brottfalli úr íþróttagreinum 

og kanna hvort eðli íþróttagreina hafi áhrif á brottfall. 

Brottfall úr íþróttum  

Íþróttahreyfingin er samtvinnuð samfélaginu og mótast af gerð þess. 

Einstaklingar sem stunda íþróttir eru ólíkir og aðstæður þeirra misjafnar. 

Brottfall úr íþróttum er því víðtækt fyrirbæri sem ber að skoða í ljósi þessa. Taka 

þarf ýmsa ytri þætti inn í umræðuna og ekki ber að líta á brottfall barna og 

unglinga úr íþróttum sem einangrað vandamál íþróttahreyfingarinnar. Mikilvægi 

þess að börn og unglingar haldist sem lengst inni í íþróttum er hagur 

samfélagsins enda hafa rannsóknir sýnt fram á að skipulagt tómstundastarf dragi 

verulegar úr líkum þess að börn leiðist út í vímuefnaneyslu (Þórólfur Þórlindsson 

o.fl., 1994; Sigríður Þ. Eiðsdóttir o.fl., 2008). Hins vegar þarf íþróttahreyfingin 

að vera vakandi fyrir vandanum og hafa vökult auga með þróuninni. Gögn 

íþróttahreyfingarinnar um íþróttaiðkun landsmanna er eitt af þeim tækjum sem 

íþróttahreyfingin á og getur nýtt sér í mun ríkara mæli en nú er gert.  

Takmörkun rannsóknar 

Helstu takmarkanir þessarar rannsóknar eru þær að unnið er með fáar breytur og 

einungis unnið upp úr starfsskýrslum íþróttafélaga. Ekkert er vitað um virkni 

einstaklinga þ.e. hversu oft þeir æfa, heldur aðeins að þeir eru skráðir iðkendur 

tiltekið iðkendaár. Gögnin eru skráð af ólíkum aðilum innan íþrótta-

hreyfingarinnar, þar sem vilji, metnaður og skilningur á réttri skráningu er ekki 

alltaf sá sami. Því kann að vera að í einhverjum tilfellum hafi félög ekki skilað 
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inn starfsskýrslu, fjarlægi ekki út þá sem eru hættir og sendi skýrslur án þess að 

tryggja að öll gögn séu rétt. Hins vegar má að sama skapi ætla að í einhverjum 

tilfellum séu iðkendur vanskráðir á móti. Aldurskúrfur í  rannsóknarspurningu 

eitt kunna að vera vísbending um slíkt í einstaka tilfellum. Skarpar sveiflur í 

aldurskúrfum ber að skoða með það að leiðarljósi. Í sumum landshlutum er 

úrtakið fámennt og þar verða áhrif rangar skráningar greinilegri. Hafi einhver 

íþróttafélög ekki sent inn starfsskýrslu ákveðið iðkendaár getur það leitt til 

sveiflna.  Hins vegar hafa starfsskýrsluskil ekki verið skoðuð í þessu samhengi 

og því ekkert hægt að alhæfa.  

 

Framlag höfundar 

Það er von höfundar að þessi rannsókn komi til með að nýtast í náinni framtíð í 

umfjöllun um íþróttaþátttöku barna og unglinga. Hún gefur góða mynd af stöðu 

tveggja árganga með fimm ára millibili og getur nýst íþróttahreyfingunni til að 

meta ástandið. Þá er einnig von höfundar  að þessi rannsókn opni augu 

íþróttahreyfingarinnar fyrir þeim einstaka gagnagrunni sem hún býr yfir.  Það er 

því mikilvægt að aðilar innan íþróttahreyfingarinnar geri sér grein fyrir 

mikilvægi réttrar skráningar, því gögn verða aldrei réttari en þau eru skráð.  

Frekari rannsóknir 

Gera þarf nánari úttekt á brottfalli á unglingsárum í íþróttum og finna þarf leiðir 

til að sporna við því, einkum hjá stelpum. Málið er brýnt og finna þarf og greina 

vandann. Gera þarf frekari rannsóknir á einstökum íþróttagreinum og rannsaka 

brottfall með tilliti til utanaðkomandi þátta. Munur á brottfalli milli kynja gæti 

að e-u leyti skýrst af tegund íþróttagreina sem börn leggja stunda á. En hér kom 

m.a. í ljós að 53% barnanna sem aðeins höfðu stundað einstaklingsíþróttir voru 

hætt í íþróttum fjórtán ára gömul. Stelpur voru 64% af þeim og höfðu 28% 

stelpna í úrtakinu einungis stundað einstaklingsíþróttir. Þá þarf einnig að gera 

dýpri greiningu á íþróttaiðkun eftir landshlutum 
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Við gerð  þessarar rannsóknar hafa vaknað ýmsar hugmyndir um hvað megi 

rannsaka í framhaldinu og ekki rúmaðist innan ramma þessarar rannsóknar. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að mun meira brottfall var í sundi og 

fimleikum en  hinum sex íþróttagreinunum sem greindar voru sérstaklega. Í 

framhaldinu væri áhugavert að rannsaka hvað verður um einstaklinga sem hætta 

þátttöku t.a.m.í sundi. Halda þau áfram iðkun innan ÍSÍ og þá  hvaða íþróttagrein  

verður fyrir valinu o.s.frv. 

Úrbætur 

Heildræn, góð og samræmd skráning er hagur íþróttahreyfingarinnar í heild 

sinni. Til þess að tryggja sem réttustu skráningu þarf að halda uppi stöðugri 

fræðslu á því tölvukerfi sem hreyfingin velur að nota hverju sinni. Í dag notar 

íþróttahreyfingin tölvukerfið Felix til að skrá inn iðkendur. Íþróttahreyfingin er 

stærsta sjálfboðahreyfing landsins (Þórdís Lilja Gísladóttir, 2006) og fer mest af 

starfi hreyfingarinnar fram í sjálfboðavinnu. Íþróttafélög eru vel á fimmta 

hundrað (ÍSÍ, 2010) en starfsmenn íþróttafélaga eru taldir vera undir 200 manns 

(Þórdís Lilja Gísladóttir, 2006). Af þessu er ljóst að megnið af þeim aðilum sem 

sjá um að skila inn starfsskýrslu félaga eru að gera það í sjálfboðavinnu. Miklar 

og örar mannabreytingar er eitt af því sem hreyfingin berst við og þess vegna 

þarf að halda uppi stöðugri fræðslu á Felixkerfinu. Það þarf að bjóða upp á 

reglubundin námskeið, því stöðugt eru að koma nýir notendur að kerfinu. Í dag 

er aðeins einn aðili innan íþróttahreyfingarinnar sem sér um að halda þessi 

námskeið. Hefur hann heimsótt þau íþróttahéruð sem þess óska og haldið þar 

námskeið. Þá hafa verið haldin regluleg námskeið í Reykjavík. Hins vegar er það 

erfiðleikum bundið að ætla að halda uppi stöðugri þekkingu á kerfinu, með 

aðeins einum leiðbeinenda. Flest héraðssambönd landsins hafa launaðan 

starfsmann í vinnu og það ætti að vera lágmarkskrafa að þeir starfsmenn setji sig 

vel inn í Felixkerfið og annist fræðslu á sínu svæði og veiti aðstoð til félaga 

þegar á þarf að halda.  
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Gögnin um íþróttaiðkun á árunum 1994 - 2009 eru í dag geymd í tveimur 

aðskildum gagnagrunnum, gögn frá 1994-2002 í Fjölni og nýrri gögn; 2003-

2009 í Felix. Leiðir til að nálgast eldri gögn úr Fjölni eru erfiðar og aðeins örfáir 

starfsmenn innan ÍSÍ sem hafa tækifæri til þess. ÍSÍ hefur nú nýverið komið sér 

upp Accessgrunni þar sem gögn um iðkendur á árunum 1994 – 2009 hafa verið 

samræmd og eru aðgengileg til tölfræðivinnslu innan ÍSÍ. Það er þó ljóst að 

geymsla gagnanna í Access grunni er engan veginn framtíðarstaður. Leita þarf 

leiða til að koma óbreytanlegum (statískum) gögnum úr Fjölni og Felix í 

varanlegt umhverfi, þar sem öryggi gagna er tryggt um leið og aðgengi að 

upplýsingum er þægilegt og vinnsla og upplýsingaöflun er einföld. Við 

uppbyggingu slíks gagnagrunns þarf að huga að öllum gögnum sem geta nýst í 

tölfræðiúttektum. Þá þarf einnig að huga að eldri gögnum hreyfingarinnar en 

gögn frá 1953-1993 eru í dag á pappírsformi og hýst í skjalasafni ÍSÍ. Þessum 

gögnum þarf að koma á tölvutækt form, til að auðvelda aðgengi að þeim og 

fyrirbyggja að þau glatist.  

Samantekt 

Í þessari rannsókn hafa gögn um íþróttasögu tveggja árganga verið tekin til 

ítarlegrar greiningar sem varpa ljósi á stöðu íþróttaþátttöku og brottfalls á 

Íslandi. Gögn íþróttahreyfingarinnar er mikilvæg heimild og geta nýst og stutt 

við bakið á öðrum rannsóknum. Hér hefur verið sýnt fram á  nýjar leiðir til að 

greina gögnin. Þrjár aðferðir voru notaðar og styðja þær vel hver aðra. Gæði 

gagna þarf að vera tryggt og íþróttahreyfingin þarf í sameiningu að stuðla að því 

að skráning sé áreiðanleg og rétt.  
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Hugtök og heiti – Skilgreiningar 

Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands (ÍSÍ) eru heildarsamtök íþróttahreyfingar-

innar á Íslandi og æðsti aðili frjálsrar íþróttastarfsemi í landinu samkvæmt 

íþróttalögum. Eitt af meginverkefnum ÍSÍ er að efla, samræma og skipuleggja 

íþróttastarfsemi á Íslandi, auk þess að stuðla að þróun hvers kyns íþrótta, jafnt 

almennings- sem afreksíþrótta. (ÍSÍ, 2009a) 

Ungmennafélag Íslands (UMFÍ) eru landssamtök ungmennafélaga á Íslandi og 

hefur m.a. að markmiði sínu að  rækta lýð og land og að gefa sem flestum kost á 

að taka þátt í heilbrigðu félagsstarfi (Ungmennafélag Íslands, 2009). 

Íþróttahérað- Landinu er skipt upp í 25 íþróttahéruð samkvæmt íþróttalögum, 

héraðssambönd og íþróttabandalög en innan þeirra eru starfrækt vel á fimmta 

hundrað virk íþróttafélög (ÍSÍ, 2009a).  Undir hvert íþróttahérað falla þau 

íþróttafélög sem starfa á svæðinu. Öll íþróttahéruð á Íslandi og íþróttafélög 

þeirra eru aðilar að ÍSÍ, en aðilar að UMFÍ eru héraðssambönd og 

ungmennafélög; þ.e ekki íþróttabandalög. Íþróttahéruð falla undir landshluta 

samkvæmt töflu hér að neðan. 

Tafla 12 - Landshlutaskipting íþróttahéraða 

Landshluti Nafn íþróttahéraðs/skammstöfun 
Skamm-

stöfun 

Höfuðborgar-

svæði 

Íþróttabandalag Hafnarfjarðar  (ÍBH) 
 

Íþróttabandalag Reykjavíkur (ÍBR) 
 

Ungmennasamband Kjalarnesþings (UMSK) UMSK 

Vesturland 

Héraðssamband Snæfellsness- og Hnappadalssýslu 

(HSH) 
HSH 

Íþróttabandalag Akraness (ÍA) ÍA 

Ungmenna- og íþróttasamband Dalamanna og  

N Breiðfirðinga (UDN) 
 UDN 

Ungmennasamband Borgarfjarðar (UMSB) UMSB 
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Tafla 1 - frh.   

Landshluti   Nafn íþróttahéraðs Skammstöfun 

Vestfirðir 

Héraðssamband Bolungarvíkur (HSB) HSB 

Héraðssamband Strandamanna (HSS) HSS 

Héraðssamband Vestfirðinga (HSV) HSV 

Héraðssambandið Hrafnaflóki (HHF) HHF 

Norðurland vestra 

Ungmennasamband Austur Húnvetninga (UMAH) UMAH 

Ungmennasamband Skagafjarðar (UMSS) UMSS 

Ungmennasamband Vestur Húnvetninga (USVH) USVH 

Norðurland eystra 

Héraðssamband Þingeyinga(HSÞ) HSÞ 

Íþróttabandalag Akureyrar (ÍBA) ÍBA 

Ungmenna og íþróttasamband fjallabyggðar (UÍF) UÍF 

Ungmennasamband Eyjafjarðar (UMSE) UMSE 

Austurland Ungmenna og íþróttasamband Austurlands (UÍA) UÍA 

Ungmennasambandið Úlfljótur (USÚ) USÚ 

Suðurland 
Héraðssambandið Skarphéðinn HSK HSK 

Íþróttabandalag Vestmannaeyja ÍBV ÍBV 

Ungmennasamband Vestur Skaftfellinga (USVS) USVS 

 Reykjanes Íþróttabandalag Reykjanesbæjar (ÍBR) ÍRB 

Íþróttabandalag Suðurnesja (ÍS) ÍS 

 

Sambandsaðilar – Aðilar að Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands; sérsambönd, 

íþróttahéruð og íþróttafélög. (ÍSÍ, 2009a). 

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“ (Rúna H. 

Hilmarsdóttir, 2009, bls. 5). 

Iðkandi – „Iðkandi er sá félagsmaður í íþrótta- eða ungmennafélagi sem stundar 

eina eða fleiri íþróttagreinar á vegum félagsins“ (ÍSÍ, 1998).  
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Einstaklingsíþrótt – Íþróttir sem einstaklingar keppa yfirleitt einir og aldrei 

meira en tveir saman í liði. Í rannsókninni koma eftirfarandi 35 

einstaklingsgreinar fyrir.  

Aikido (AIK) Hjólreiðar (HJÓ) Mótoríþróttir (MSÍ) 

Almenningsíþróttir (ÍFA) Hnefaleikar  (HNE) Siglingar (SÍL) 

Akstursíþróttir (AKS) Íþróttir fatlaðra (ÍF) Skíðaíþróttir  (SKÍ) 

Badminton (BSÍ) Jiu jitsu (JIU) Skotfimi (STÍ) 

Borðtennis (BTÍ) Júdó (JSÍ) Skvass (VEG) 

Dans (DSÍ) Karate (KAI) Skylmingar (SKY) 

Fimleikar (FSI) Keila (KLÍ) Sund (SSÍ) 

Fisflug (FIS) Klifur (KLF) Taekwondo (TKÍ) 

Frjálsíþróttir (FRÍ) Kraftlyftingar (KRA) Tennis (TSÍ) 

Glíma (GLÍ) Listskautar (ÍSS) Vélhjól (VEL) 

Golf (GSÍ) Lyftingar (LSÍ) Wushu (WUS) 

Hestaíþróttir  (LH)   

 

Íþróttir fatlaðra er flokka hér sem einstaklingsíþrótt en innan ÍF er bæði lagt 

stund á einstaklings- og hópíþróttir en ekki er unnt að greina það í gögnum.  

Hópíþrótt - Íþrótt þar sem þrír eða fleiri einstaklingar leika saman í liði og vinna 

að ákveðnu markmiði. Eftirfarandi sex hópíþróttir voru stundaðar af úrtakinu í 

þessari rannsókn.  

Bandí (BAN) Hafnarbolti  (HAF) Knattspyrna (KSÍ) Íshokký (IHI) 

Blak (BLÍ) Handbolti (HSÍ) Körfubolti (KKÍ)  
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2. Viðauki 

Leyfi vegna gagnavinnslu og rannsóknar á gögnum 

Bréf frá Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands 

Staðfesting Persónuverndar (s4874) 
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3. Viðauki 

       Rannsóknarbreytur og tölfræði 

Breytur í grunntöflu (grunngögn) og tölfræði, fjöldi færslna og hlutfall 
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Tafla 13. Breytur í grunntöflu (grunngögn) og tölfræði, fjöldi færslna og hlutfall 

Breytunafn Tölfræði  

Iðkendaár 

 

1994 = (432 ; 0.47%) 

1995 = (864; 0.94%) 

1996 = (1.614; 1.75%) 

1997 = (2.362; 2.56%) 

1998 = (2.726; 2.95%) 

1999 = (4.621; 5.01%) 

2001 = (7.680; 8.32% ) 

2002 = (8.590; 9.31%) 

2003 = (8.778; 9.51%) 

2004 = (9.109; 9.87%) 

2005 = (9.129; 9.89%) 

2006 = (8.920; 9.67%) 

2007 = (8.045; 8.72%) 

2008 = (7.201; 7.8%) 

2009 = (6.316; 6.85%) 

Íþróttahérað 
 

HHF = (466; 0,51%) 

HSB = (396; 0,43%) 

HSH = (1.681; 1,82%) 

HSK = (7.684; 8,33%) 

HSS  =  (519; 0,56%) 

HSV = (1.543; 1,67%) 

HSÞ  = (1.532; 1,66%) 

ÍA     = (1.838; 1,99%) 

ÍBA  = (5.483; 5,94%) 

ÍBH  = (8.994; 9,75%) 

ÍBR  = (29.384; 31,85%) 

ÍBS   = (890; 0,96%) 

ÍBV  = (1.344; 1,46%) 

ÍRB   = (2.665; 2,89%) 

ÍS      = (1.253; 1,36%) 

UDN   = (446; 0,48%) 

UÍA     = (2.959; 3,21%) 

UÍÓ     = (551; 0,60%) 

UMSB = (1.118; 1,21%) 

UMSE = (1.083; 1,17%) 

UMSK = (15.180; 16,45%) 

UMSS = (2.087; 2,26%) 

UNÞ    = (281; 0,30%) 

USAH = (520; 0,56%) 

USÚ    = (1.265; 1,37%) 

USVH = (517; 0,56%) 

USVS  = (584; 0,63%) 

Kennitala (N = 8,564)  

Kyn Stelpur = (40.545; 43,95%) Strákar = (51.718; 56,05%) 

Íþróttagrein 

 

AIK =  (74; 0,08%) 

AKS =  (7; 0,01%) 

BAN =  (1; 0,00%) 

BLÍ =  (1.068; 1,16%) 

BSÍ =  (4.907; 5,32%) 

BTÍ =  (799; 0,87%) 

DSÍ =  (1.958; 2,12%) 

FIS =  (6; 0,01%) 

FRÍ =  (7.216; 7,82%) 

FSÍ =  (7.984; 8,65%) 

GLÍ =  (700; 0,76%) 

GSÍ =  (3.429; 3,72%) 

HAF =  (12; 0,01%) 

HJÓ =  (105; 0,11%) 

HNE =  (459; 0,50%) 

HSÍ =  (8.328; 9,03%) 

ÍF =  (2.107; 2,28%) 

ÍFA =  (698; 0,76%) 

ÍHÍ =  (521; 0,56%) 

ÍSS =  (1.543; 1,67%) 

JIU =  (20; 0,02%) 

JSÍ =  (685; 0,74%) 

KAÍ =  (1.731; 1,88%) 

KKÍ =  (6.588; 7,14%) 

KLF =  (216; 0,23%) 

KLÍ =  (230; 0,25%) 

KRA =  (10; 0,01%) 

KSÍ =  (24.257; 26,29%) 

LH =  (4.991; 5,41%) 

LSÍ =  (15; 0,02%) 

MSÍ =  (306; 0,33%) 

SÍL =  (718; 0,78%) 

SKÍ =  (2.323; 2,52%) 

SKY =  (990; 1,07%) 

SSÍ =  (5.446; 5,90%) 

STÍ =  (46; 0,05%) 

TKÍ =  (906; 0,98%) 

TSÍ =  (724; 0,78%) 

VEG =  (85; 0,09%) 

VEL =  (42; 0,05%) 

WUS =  (12; 0,01%) 

Faedingarar 1990 = (50.484; 54,72%) 1995= (41.779; 45,28%)  
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Breytunafn Tölfræði  

Aldur 

0 =  (38; 0,04%) 

1 =  (78; 0,08%) 

2 =  (41; 0,04%) 

3 =  (94; 0,10%) 

4 =  (1.011; 1,10%) 

5 =  (1.890; 2,05%) 

6 =  (3.988; 4,32%) 

7 =  (5.649; 6,12%) 

8 =  (6.511; 7,06%) 

9 =  (8.854; 9,60%) 

10 =  (10.141; 10,99%) 

11 =  (10.883; 11,80%) 

12 =  (10.534; 11,42%) 

 

13 =  (9.748; 10,57%) 

14 =  (8.606; 9,33%) 

15 =  (3.800; 4,12%) 

16 =  (3.265; 3,54%) 

17 =  (2.773; 3,01%) 

18 =  (2.352; 2,55%) 

19 =  (2.007; 2,18%) 

Landshluti 

Höfuðborgarsv.  =  (53.558; 58,05%) 

Austurland      =  (4.224; 4,58%) 

Norðurland V.   =  (3.124; 3,39%) 

Reykjanes       =  (3.918; 4,25%) 

Suðurland       =  (9.612; 10,42%) 

Vestfirðir      =  (2.924; 3,17%) 

Vesturland      =  (5.083; 5,51%) 

Norðurland ey.  =  (9.820; 10,64%) 
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4. Viðauki 

       Niðurstöður rannssóknar 

Íþróttaþátttaka og brottfall samkvæmt Kaplan Meier þátttökukúrfum 



 

 

1
1
4
 

Tafla 14.Íþróttaþátttaka og brottfall samkvæmt Kaplan Meier þátttökukúrfum (áætlað brottfall með 5% vikmörkum) 
    90 strákar 90 stelpur 95 strákar 95 stelpur 

 
Fj. ára Þátttaka 

Heildar- 

brottfall 

Brottfall 

milli ára Þátttaka 

Heildar- 

brottfall 

Brottfall 

milli ára Þátttaka 

Heildar- 

brottfall 

Brottfall  

milli ára Þátttaka 

Heildar- 

brottfall 

Brottfall 

milli ára 

H
ei

ld
 

1 95,8% 4,2% 4,2% 93,6% 6,4% 6,4% 96,1% 3,9% 3,9% 94,7% 5,3% 5,3% 

2 90,4% 9,6% 5,4% 88,1% 11,9% 5,5% 92,5% 7,5% 3,6% 88,9% 11,1% 5,8% 

3 85,0% 15,0% 5,4% 81,4% 18,6% 6,7% 89,3% 10,7% 3,2% 82,0% 18,0% 6,9% 

4 80,0% 20,0% 5,0% 74,2% 25,8% 7,2% 84,7% 15,3% 4,6% 77,0% 23,0% 5,0% 

5 73,9% 26,1% 6,1% 66,8% 33,2% 7,4% 80,9% 19,1% 3,8% 71,9% 28,1% 5,1% 

6 68,0% 32,0% 5,9% 59,7% 40,3% 7,1% 78,3% 21,7% 2,6% 67,0% 33,0% 4,9% 

7 62,7% 37,3% 5,3% 52,6% 47,4% 7,1% 75,0% 25,0% 3,3% 62,6% 37,4% 4,4% 

8 56,2% 43,8% 6,5% 46,1% 53,9% 6,5% 71,4% 28,6% 3,6% 58,1% 41,9% 4,5% 

9 51,3% 48,7% 4,9% 40,9% 59,1% 5,2% 69,2% 30,8% 2,2% 55,5% 44,5% 2,6% 

10 45,9% 54,1% 5,4% 35,3% 64,7% 5,6% 67,9% 32,1% 1,3% 53,8% 46,2% 1,7% 

11 40,8% 59,2% 5,1% 30,6% 69,4% 4,7% 66,7% 33,3% 1,2% 53,2% 46,8% 0,6% 

12 37,3% 62,7% 3,5% 27,1% 72,9% 3,5% 62,1% 37,9% 4,6% 

   13 34,3% 65,7% 3,0% 25,1% 74,9% 2,0% 

      14 31,0% 69,0% 3,3% 23,3% 76,7% 1,8% 

      15 29,4% 70,6% 1,6% 22,2% 77,8% 1,1% 
      

H
ö
fu

ð
b
o
rg

ar
sv

æ
ð
i 

1 96,0% 4,0% 4,0% 93,8% 6,2% 6,2% 96,7% 3,3% 3,3% 94,8% 5,2% 5,2% 

2 90,6% 9,4% 5,4% 88,1% 11,9% 5,7% 93,1% 6,9% 3,6% 88,4% 11,6% 6,4% 

3 85,2% 14,8% 5,4% 80,8% 19,2% 7,3% 89,7% 10,3% 3,4% 81,0% 19,0% 7,4% 

4 80,2% 19,8% 5,0% 72,6% 27,4% 8,2% 84,7% 15,3% 5,0% 75,2% 24,8% 5,8% 

5 73,9% 26,1% 6,3% 65,4% 34,6% 7,2% 80,4% 19,6% 4,3% 69,0% 31,0% 6,2% 

6 68,1% 31,9% 5,8% 57,4% 42,6% 8,0% 78,2% 21,8% 2,2% 63,1% 36,9% 5,9% 

7 62,7% 37,3% 5,4% 49,9% 50,1% 7,5% 74,5% 25,5% 3,7% 59,6% 40,4% 3,5% 

8 56,4% 43,6% 6,3% 43,1% 56,9% 6,8% 71,2% 28,8% 3,3% 55,4% 44,6% 4,2% 

9 51,3% 48,7% 5,1% 38,3% 61,7% 4,8% 68,5% 31,5% 2,7% 52,6% 47,4% 2,8% 

10 45,9% 54,1% 5,4% 32,9% 67,1% 5,4% 66,7% 33,3% 1,8% 51,2% 48,8% 1,4% 

11 41,2% 58,8% 4,7% 27,6% 72,4% 5,3% 65,1% 34,9% 1,6% 50,5% 49,5% 0,7% 

12 37,9% 62,1% 3,3% 24,8% 75,2% 2,8% 59,7% 40,3% 5,4% 

   13 34,6% 65,4% 3,3% 23,8% 76,2% 1,0% 

      14 31,3% 68,7% 3,3% 21,9% 78,1% 1,9% 

      15 30,1% 69,9% 1,2% 20,4% 79,6% 1,5% 
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Tafla 3. frh.      

 90 strákar   90 stelpur 95 strákar 95 stelpur 

             

Fj. ára 
Þátttaka 

Heildar- 

brottfall 

Brottfall  

milli ára Þátttaka 

Heildar- 

brottfall 

Brottfall  

milli ára Þátttaka 

Heildar- 

brottfall 

Brottfall  

milli ára Þátttaka 

Heildar- 

brottfall 

Brottfall 

milli ára 

V
es

tu
rl

an
d

 

1 96,3% 3,7% 3,7% 88,5% 11,5% 11,5% 91,2% 8,8% 8,8% 88,7% 11,3% 11,3% 

2 92,6% 7,4% 3,7% 82,3% 17,7% 6,2% 88,1% 11,9% 3,1% 81,7% 18,3% 7,0% 

3 84,0% 16,0% 8,6% 77,1% 22,9% 5,2% 86,5% 13,5% 1,6% 78,8% 21,2% 2,9% 

4 80,2% 19,8% 3,8% 67,7% 32,3% 9,4% 79,8% 20,2% 6,7% 74,4% 25,6% 4,4% 

5 67,6% 32,4% 12,6% 63,5% 36,5% 4,2% 79,8% 20,2% 0,0% 71,4% 28,6% 3,0% 

6 65,6% 34,4% 2,0% 58,3% 41,7% 5,2% 74,1% 25,9% 5,7% 69,8% 30,2% 1,6% 

7 61,6% 38,4% 4,0% 52,0% 48,0% 6,3% 

   

60,9% 39,1% 8,9% 

8 55,7% 44,3% 5,9% 49,8% 50,2% 2,2% 
   

54,8% 45,2% 6,1% 

9 51,4% 48,6% 4,3% 45,2% 54,8% 4,6% 
      10 46,9% 53,1% 4,5% 39,2% 60,8% 6,0% 
      11 42,3% 57,7% 4,6% 39,2% 60,8% 0,0% 
      12 38,2% 61,8% 4,1% 32,2% 67,8% 7,0% 

      13 31,9% 68,1% 6,3% 26,2% 73,8% 6,0% 

      14 29,0% 71,0% 2,9% 22,9% 77,1% 3,3% 

      

V
es

tf
ir

ð
ir

 

1 95,3% 4,7% 4,7% 93,9% 6,1% 6,1% 92,0% 8,0% 8,0% 83,7% 16,3% 16,3% 

2 90,7% 9,3% 4,6% 93,9% 6,1% 0,0% 83,6% 16,4% 8,4% 73,5% 26,5% 10,2% 

3 88,4% 11,6% 2,3% 85,7% 14,3% 8,2% 81,4% 18,6% 2,2% 69,1% 30,9% 4,4% 

4 76,7% 23,3% 11,7% 73,2% 26,8% 12,5% 76,7% 23,3% 4,7% 64,8% 35,2% 4,3% 

5 67,4% 32,6% 9,3% 66,9% 33,1% 6,3% 76,7% 23,3% 0,0% 62,6% 37,4% 2,2% 

6 65,1% 34,9% 2,3% 64,8% 35,2% 2,1% 74,2% 25,8% 2,5% 62,6% 37,4% 0,0% 

7 62,8% 37,2% 2,3% 58,5% 41,5% 6,3% 68,7% 31,3% 5,5% 59,9% 40,1% 2,7% 

8 58,0% 42,0% 4,8% 56,3% 43,7% 2,2% 65,1% 34,9% 3,6% 56,3% 43,7% 3,6% 

9 50,4% 49,6% 7,6% 47,3% 52,7% 9,0% 
   

46,1% 53,9% 10,2% 

10 34,5% 65,5% 15,9% 42,0% 58,0% 5,3% 

      11 31,6% 68,4% 2,9% 36,0% 64,0% 6,0% 

      12 31,6% 68,4% 0,0% 32,0% 68,0% 4,0% 

      13 26,3% 73,7% 5,3% 22,9% 77,1% 9,1% 

      14 19,8% 80,2% 6,5% 
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Tafla 3. frh.    

  90 strákar 90 stelpur 95 strákar 95 stelpur 

             

Fj. ára Þátttaka 

Heildar- 

brottfall 

Brottfall  

milli ára Þátttaka 

Heildar- 

brottfall 

Brottfall  

milli ára Þátttaka 

Heildar- 

brottfall 

Brottfall  

milli ára Þátttaka 

Heildar- 

brottfall 

Brottfall milli 

ára 

N
o
rð

u
rl

an
d
 v

es
tr

a 

1 96,8% 3,2% 3,2% 98,6% 1,4% 1,4% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

2 96,8% 3,2% 0,0% 93,2% 6,8% 5,4% 98,0% 2,0% 2,0% 98,1% 1,9% 1,9% 

3 93,4% 6,6% 3,4% 89,2% 10,8% 4,0% 98,0% 2,0% 0,0% 96,2% 3,8% 1,9% 

4 90,0% 10,0% 3,4% 85,1% 14,9% 4,1% 93,7% 6,3% 4,3% 96,2% 3,8% 0,0% 

5 84,9% 15,1% 5,1% 81,1% 18,9% 4,0% 91,4% 8,6% 2,3% 93,9% 6,1% 2,3% 

6 84,9% 15,1% 0,0% 76,9% 23,1% 4,2% 91,4% 8,6% 0% 

   7 77,7% 22,3% 7,2% 75,4% 24,6% 1,5% 82,7% 17,3% 8,7% 

   8 59,7% 40,3% 18,0% 69,2% 30,8% 6,2% 78,3% 21,7% 4,4% 
   9 55,3% 44,7% 4,4% 64,2% 35,8% 5,0% 

      10 53,1% 46,9% 2,2% 60,6% 39,4% 3,6% 

      11 

   

58,2% 41,8% 2,4% 

      12 

   

46,6% 53,4% 11,6% 

      

N
o
rð

u
rl

an
d
 e

y
st

ra
 

1 97,6% 2,4% 2,4% 95,6% 4,4% 4,4% 96,0% 4,0% 4,0% 95,6% 4,4% 4,4% 

2 93,9% 6,1% 3,7% 92,5% 7,5% 3,1% 92,9% 7,1% 3,1% 91,7% 8,3% 3,9% 

3 88,5% 11,5% 5,4% 84,1% 15,9% 8,4% 90,4% 9,6% 2,5% 87,7% 12,3% 4,0% 

4 83,6% 16,4% 4,9% 81,5% 18,5% 2,6% 87,7% 12,3% 2,7% 84,1% 15,9% 3,6% 

5 79,0% 21,0% 4,6% 72,2% 27,8% 9,3% 84,3% 15,7% 3,4% 80,3% 19,7% 3,8% 

6 70,9% 29,1% 8,1% 64,9% 35,1% 7,3% 81,2% 18,8% 3,1% 78,9% 21,1% 1,4% 

7 64,8% 35,2% 6,1% 59,8% 40,2% 5,1% 81,2% 18,8% 0,0% 71,3% 28,7% 7,6% 

8 57,3% 42,7% 7,5% 51,8% 48,2% 8,0% 77,3% 22,7% 3,9% 65,4% 34,6% 5,9% 

9 52,4% 47,6% 4,9% 47,2% 52,8% 4,6% 75,7% 24,3% 1,6% 62,3% 37,7% 3,1% 

10 47,2% 52,8% 5,2% 39,7% 60,3% 7,5% 

      11 42,2% 57,8% 5,0% 34,5% 65,5% 5,2% 
      12 38,8% 61,2% 3,4% 31,3% 68,7% 3,2% 
      13 38,8% 61,2% 0,0% 28,3% 71,7% 3,0% 
      14 38,8% 61,2% 0,0% 26,1% 73,9% 2,2% 
      15 25,8% 74,2% 13,0% 
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Tafla 3. frh.            

  90 strákar 90 stelpur 95 strákar 95 stelpur 

              

Fj. ára 
Þátttaka 

Heildar- 

brottfall 

Brottfall  

milli ára Þátttaka 

Heildar- 

brottfall 

Brottfall  

milli ára Þátttaka 

Heildar- 

brottfall 

Brottfall  

milli ára Þátttaka 

Heildar- 

brottfall 

Brottfall  

milli ára 

A
u
st

u
rl

an
d

 

1 94,7% 5,3% 5,3% 88,5% 11,5% 11,5% 99,0% 1,0% 1,0% 95,5% 4,5% 4,5% 

2 87,5% 12,5% 7,2% 83,9% 16,1% 4,6% 94,1% 5,9% 4,9% 92,9% 7,1% 2,6% 

3 84,9% 15,1% 2,6% 79,3% 20,7% 4,6% 94,1% 5,9% 0,0% 84,8% 15,2% 8,1% 

4 82,2% 17,8% 2,7% 70,1% 29,9% 9,2% 91,1% 8,9% 3,0% 82,1% 17,9% 2,7% 

5 77,7% 22,3% 4,5% 65,4% 34,6% 4,7% 88,0% 12,0% 3,1% 79,2% 20,8% 2,9% 

6 72,4% 27,6% 5,3% 55,9% 44,1% 9,5% 83,8% 16,2% 4,2% 75,2% 24,8% 4,0% 

7 64,1% 35,9% 8,3% 44,0% 56,0% 11,9% 79,1% 20,9% 4,7% 69,7% 30,3% 5,5% 

8 56,8% 43,2% 7,3% 34,2% 65,8% 9,8% 75,2% 24,8% 3,9% 60,1% 39,9% 9,6% 

9 52,9% 47,1% 3,9% 30,5% 69,5% 3,7% 73,3% 26,7% 1,9% 60,1% 39,9% 0,0% 

10 47,9% 52,1% 5,0% 24,7% 75,3% 5,8% 
   

52,1% 47,9% 8,0% 

11 36,5% 63,5% 11,4% 21,6% 78,4% 3,1% 
      12 28,7% 71,3% 7,8% 18,3% 81,7% 3,3% 
      13 26,8% 73,2% 1,9% 

         14 21,4% 78,6% 5,4% 

         

S
u
ð
u
rl

an
d

 

1 93,1% 6,9% 6,9% 94,1% 5,9% 5,9% 94,5% 5,5% 5,5% 100,0% 0,0% 0,0% 

2 83,6% 16,4% 9,5% 86,1% 13,9% 8,0% 90,1% 9,9% 4,4% 97,0% 3,0% 3,0% 

3 79,8% 20,2% 3,8% 84,1% 15,9% 2,0% 86,4% 13,6% 3,7% 87,0% 13,0% 10,0% 

4 76,6% 23,4% 3,2% 80,1% 19,9% 4,0% 81,9% 18,1% 4,5% 84,6% 15,4% 2,4% 

5 73,3% 26,7% 3,3% 71,4% 28,6% 8,7% 79,9% 20,1% 2,0% 79,7% 20,3% 4,9% 

6 67,4% 32,6% 5,9% 68,0% 32,0% 3,4% 75,3% 24,7% 4,6% 77,0% 23,0% 2,7% 

7 64,0% 36,0% 3,4% 60,4% 39,6% 7,6% 72,8% 27,2% 2,5% 72,9% 27,1% 4,1% 

8 62,6% 37,4% 1,4% 55,4% 44,6% 5,0% 67,9% 32,1% 4,9% 66,9% 33,1% 6,0% 

9 57,6% 42,4% 5,0% 47,2% 52,8% 8,2% 
      10 51,7% 48,3% 5,9% 42,4% 57,6% 4,8% 
      11 45,4% 54,6% 6,3% 38,6% 61,4% 3,8% 
      12 42,3% 57,7% 3,1% 34,9% 65,1% 3,7% 

      13 40,4% 59,6% 1,9% 29,5% 70,5% 5,4% 

      14 37,3% 62,7% 3,1% 

         15 24,8% 75,2% 12,5% 
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Tafla 3. frh.           

  90 strákar 90 stelpur 95 strákar 95 stelpur 

            

 

Fj. ára Þátttaka 

Heildar- 

brottfall 

Brottfall  

milli ára Þátttaka 

Heildar- 

brottfall 

Brottfall 

 milli ára Þátttaka 

Heildar- 

brottfall 

Brottfall  

milli ára Þátttaka 

Heildar- 

brottfall 

Brottfall  

milli ára 

S
u
ð
u
rn

es
 

1 93,1% 6,9% 6,9% 94,1% 5,9% 5,9% 94,5% 5,5% 5,5% 100% 0% 0% 

2 83,6% 16,4% 9,5% 86,1% 13,9% 8,0% 90,1% 9,9% 4,4% 97,0% 3,0% 3,0% 

3 79,8% 20,2% 3,8% 84,1% 15,9% 2,0% 86,4% 13,6% 3,7% 87,0% 13,0% 10,0% 

4 76,6% 23,4% 3,2% 80,1% 19,9% 4,0% 81,9% 18,1% 4,5% 84,6% 15,4% 2,4% 

5 73,3% 26,7% 3,3% 71,4% 28,6% 8,7% 79,9% 20,1% 2,0% 79,7% 20,3% 4,9% 

6 67,4% 32,6% 5,9% 68,0% 32,0% 3,4% 75,3% 24,7% 4,6% 77,0% 23,0% 2,7% 

7 64,0% 36,0% 3,4% 60,4% 39,6% 7,6% 72,8% 27,2% 2,5% 72,9% 27,1% 4,1% 

8 62,6% 37,4% 1,4% 55,4% 44,6% 5,0% 67,9% 32,1% 4,9% 66,9% 33,1% 6,0% 

9 57,6% 42,4% 5,0% 47,2% 52,8% 8,2% 

      10 51,7% 48,3% 5,9% 42,4% 57,6% 4,8% 
      11 45,4% 54,6% 6,3% 38,6% 61,4% 3,8% 

      12 42,3% 57,7% 3,1% 34,9% 65,1% 3,7% 

      13 40,4% 59,6% 1,9% 29,5% 70,5% 5,4% 

      14 37,3% 62,7% 3,1% 
         

  15 24,8% 75,2% 12,5% 
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Tafla 15. Hlutfallsleg íþróttaþátttaka og brottfall barna og unglinga fæddra 1990 og 1995 eftir íþróttagreinum 

(Áætluð (Estimated) þátttaka/brottfall samkvæmt Kaplan Meier) 
    90 strákar 90 stelpur 95 strákar 95 stelpur 

Fj. ára 
Þátttaka 

Heildar- 

brottfall 

Brottfall 

milli ára Þátttaka 

Heildar- 

brottfall 

Brottfall 

milli ára Þátttaka 

Heildar- 

brottfall 

Brottfall 

milli ára Þátttaka 

Heildar- 

brottfall 

Brottfall 

milli ára 

K
n

a
tt

sp
y

r
n

a
 

1 89,3% 10,7% 10,7% 79,9% 20,1% 20,1% 89,2% 10,8% 10,8% 83,7% 16,3% 16,3% 

2 78,3% 21,7% 11,0% 64,9% 35,1% 15,0% 78,5% 21,5% 10,7% 67,1% 32,9% 16,6% 

3 68,2% 31,8% 10,1% 51,8% 48,2% 13,1% 69,8% 30,2% 8,7% 59,1% 40,9% 8,0% 

4 60,4% 39,6% 7,8% 44,6% 55,4% 7,2% 62,9% 37,1% 6,9% 52,5% 47,5% 6,6% 

5 52,5% 47,5% 7,9% 38,9% 61,1% 5,7% 57,0% 43,0% 5,9% 46,8% 53,2% 5,7% 

6 44,6% 55,4% 7,9% 32,6% 67,4% 6,3% 51,5% 48,5% 5,5% 42,9% 57,1% 3,9% 

7 38,1% 61,9% 6,5% 27,6% 72,4% 5,0% 48,0% 52,0% 3,5% 40,2% 59,8% 2,7% 

8 31,9% 68,1% 6,2% 23,6% 76,4% 4,0% 44,6% 55,4% 3,4% 39,6% 60,4% 0,6% 

9 26,4% 73,6% 5,5% 20,8% 79,2% 2,8% 43,3% 56,7% 1,3% 37,9% 62,1% 1,7% 

10 21,9% 78,1% 4,5% 18,0% 82,0% 2,8% 40,5% 59,5% 2,8% 

   11 18,6% 81,4% 3,3% 17,2% 82,8% 0,8% 
      12 16,3% 83,7% 2,3% 16,3% 83,7% 0,9% 
      13 14,5% 85,5% 1,8% 

         14 13,0% 87,0% 1,5% 

         15 12,1% 87,9% 0,9%                   

  1 60,3% 39,7% 39,7% 76,2% 0,2377 0,2377 63,7% 0,3628 0,3628 76,6% 0,234 0,234 

F
im

le
ik

a
r 

2 38,6% 61,5% 21,8% 55,7% 44,3% 20,6% 43,2% 56,8% 20,5% 58,6% 41,4% 18,0% 

3 28,8% 71,2% 9,7% 39,2% 60,9% 16,5% 27,5% 72,5% 15,7% 43,6% 56,4% 15,0% 

4 15,3% 84,7% 13,6% 26,5% 73,5% 12,6% 14,4% 85,6% 13,1% 32,2% 67,8% 11,4% 

5 9,7% 90,3% 5,6% 19,3% 80,8% 7,3% 10,8% 89,2% 3,6% 25,3% 74,7% 6,9% 

6 5,1% 95,0% 4,7% 13,7% 86,3% 5,6% 7,6% 92,4% 3,2% 19,3% 80,7% 6,0% 

7 3,5% 96,5% 1,6% 9,1% 90,9% 4,6% 5,0% 95,0% 2,6% 15,6% 84,4% 3,7% 

8 2,3% 97,7% 1,2% 6,7% 93,3% 2,4% 2,7% 97,3% 2,3% 12,4% 87,6% 3,2% 

9 1,9% 98,1% 0,5% 5,1% 94,9% 1,6% 2,7% 97,3% 0,0% 10,7% 89,3% 1,7% 

10 
   

4,0% 96,0% 1,1% 1,8% 98,2% 0,9% 10,7% 89,3% 0,0% 

11 
   

3,4% 96,6% 0,6% 
   

8,0% 92,0% 2,7% 

12 
   

2,8% 97,3% 0,7% 
      13 

   
2,3% 97,7% 0,5% 

      14       1,8% 98,2% 0,5%             

 



 

 

1
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0
 

 

 Tafla 4 frh.    
 

  90 strákar 90 stelpur  95 stelpur 

 

       95 strákar      

 Fj. 

ára Þátttaka 

Heildar- 

brottfall 

Brottfall 

milli ára Þátttaka 

Heildar- 

brottfall 

Brottfall 

milli ára Þátttaka 

Heildar- 

brottfall 

Brottfall 

milli ára Þátttaka 

Heildar- 

brottfall 

Brottfall 

milli ára 

H
a

n
d

b
o
lt

i 

1 81,5% 18,5% 18,5% 83,3% 16,7% 16,7% 87,5% 12,5% 12,5% 86,5% 13,5% 13,5% 

2 58,4% 41,6% 23,1% 64,3% 35,8% 19,1% 67,1% 32,9% 20,4% 68,5% 31,5% 18,0% 

3 46,5% 53,5% 11,9% 54,8% 45,2% 9,4% 55,1% 44,9% 12,0% 56,6% 43,4% 11,9% 

4 38,5% 61,6% 8,0% 48,0% 52,0% 6,8% 48,2% 51,8% 6,9% 46,6% 53,4% 10,0% 

5 32,9% 67,2% 5,6% 39,0% 61,0% 9,0% 44,7% 55,3% 3,5% 43,5% 56,5% 3,1% 

6 26,9% 73,1% 5,9% 32,9% 67,1% 6,2% 40,9% 59,1% 3,8% 41,2% 58,8% 2,3% 

7 20,6% 79,4% 6,3% 23,3% 76,8% 9,6% 38,6% 61,4% 2,3% 38,9% 61,1% 2,3% 

8 16,4% 83,6% 4,2% 18,2% 81,8% 5,1% 38,0% 62,0% 0,6% 37,5% 62,5% 1,4% 

9 12,6% 87,4% 3,8% 15,7% 84,3% 2,5% 

      10 10,7% 89,3% 1,8% 14,9% 85,1% 0,8% 

      11 9,0% 91,0% 1,7% 13,1% 86,9% 1,8% 

      12 9,0% 91,0% 0,0% 10,7% 89,3% 2,5% 

      13 6,2% 93,8% 2,8% 9,5% 90,5% 1,2%             

S
u

n
d

 

1 58,2% 41,9% 41,9% 68,2% 31,8% 31,8% 55,3% 44,7% 44,7% 63,9% 36,1% 36,1% 

2 37,3% 62,7% 20,8% 47,7% 52,3% 20,5% 35,1% 64,9% 20,2% 40,8% 59,2% 23,1% 

3 22,1% 77,9% 15,3% 31,7% 68,3% 16,0% 20,3% 79,7% 14,8% 25,3% 74,7% 15,5% 

4 17,5% 82,5% 4,5% 23,9% 76,2% 7,9% 15,3% 84,7% 5,0% 18,2% 81,8% 7,1% 

5 10,8% 89,2% 6,8% 16,2% 83,8% 7,7% 12,6% 87,4% 2,7% 15,9% 84,1% 2,3% 

6 8,0% 92,0% 2,8% 11,0% 89,0% 5,2% 11,2% 88,8% 1,5% 13,1% 86,9% 2,9% 

7 7,0% 93,0% 1,0% 7,3% 92,7% 3,7% 8,9% 91,1% 2,2% 10,7% 89,3% 2,4% 

8 6,2% 93,8% 0,8% 5,5% 94,5% 1,8% 8,5% 91,5% 0,5% 8,0% 92,0% 2,7% 

9 5,6% 94,4% 0,6% 5,1% 94,9% 0,4% 7,2% 92,8% 1,3% 

   10 4,9% 95,1% 0,7% 4,2% 95,8% 0,9% 

      11 4,6% 95,5% 0,4% 3,1% 96,9% 1,2% 

      12 3,6% 96,4% 0,9% 1,7% 98,3% 1,4% 
      13       1,1% 98,9% 0,6%             
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Tafla 4. Frh.            
 

  90 strákar 90 stelpur 95 strákar 95 stelpur 

 

             

Fj.  ára 
Þátttaka 

Heildar- 

brottfall 

Brottfall 

milli ára Þátttaka 

Heildar- 

brottfall 

Brottfall 

milli ára Þátttaka 

Heildar- 

brottfall 

Brottfall 

milli ára Þátttaka 

Heildar- 

brottfall 

Brottfall 

milli ára 

F
r
já

ls
íþ

ró
tt

ir
 

1 79,7% 20,3% 20,3% 79,7% 20,3% 20,3% 84,3% 15,7% 15,7% 83,6% 16,4% 16,4% 

2 61,5% 38,5% 18,2% 62,3% 37,7% 17,4% 65,0% 35,0% 20,3% 67,7% 32,3% 18,5% 

3 48,6% 51,4% 12,9% 54,0% 46,0% 8,3% 54,9% 45,1% 16,4% 56,0% 44,0% 12,5% 

4 35,5% 64,5% 13,1% 43,6% 56,4% 10,4% 47,4% 52,6% 18,5% 50,2% 49,8% 16,7% 

5 29,8% 70,2% 5,7% 32,6% 67,4% 11,0% 43,2% 56,8% 12,5% 44,0% 56,0% 13,5% 

6 25,0% 75,0% 4,8% 27,6% 72,4% 5,0% 40,1% 59,9% 16,7% 42,8% 57,2% 23,8% 

7 21,7% 78,3% 3,3% 24,3% 75,7% 3,3% 37,1% 62,9% 13,5% 37,6% 62,4% 17,1% 

8 20,6% 79,4% 1,1% 22,3% 77,7% 2,0% 

      9 19,7% 80,3% 0,9% 19,5% 80,5% 2,8% 

      10 18,5% 81,5% 1,2% 18,4% 81,6% 1,1% 

      11 15,4% 84,6% 3,1% 18,4% 81,6% 0,0% 

      12 14,1% 85,9% 1,3% 16,8% 83,2% 1,6% 

      14 10,6% 89,4% 3,5%                   

K
ö

r
fu

b
o

lt
i 

1 76,2% 23,8% 23,8% 71,1% 28,9% 28,9% 82,9% 17,1% 17,1% 86,5% 13,5% 13,5% 

2 54,5% 45,5% 21,7% 53,3% 46,7% 17,8% 71,6% 28,4% 11,3% 72,5% 27,5% 14,0% 

3 42,4% 57,6% 12,0% 44,3% 55,7% 9,1% 58,6% 41,4% 13,0% 51,1% 48,9% 21,4% 

4 35,3% 64,7% 7,1% 38,4% 61,6% 5,9% 52,2% 47,8% 6,4% 48,6% 51,4% 2,5% 

5 29,7% 70,3% 5,6% 34,3% 65,7% 4,1% 46,9% 53,1% 5,3% 42,7% 57,3% 5,9% 

6 23,8% 76,2% 5,9% 29,7% 70,3% 4,6% 42,7% 57,3% 4,2% 34,5% 65,5% 8,2% 

7 20,6% 79,4% 3,2% 23,4% 76,6% 6,3% 41,4% 58,6% 1,3% 

   8 15,7% 84,3% 4,9% 21,2% 78,8% 2,2% 33,5% 66,5% 7,9% 

   9 14,0% 86,0% 1,7% 18,7% 81,3% 2,5% 

      10 13,4% 86,6% 0,6% 17,0% 83,0% 1,7% 

      11 12,2% 87,8% 1,1% 15,0% 85,0% 2,0% 

      12 9,2% 90,8% 3,1% 6,4% 93,6% 8,6%             
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