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Útdráttur 

 

Í þessari rannsókn var unnið með gögn úr spurningalistakönnun sem lögð var fyrir 

nemendur í 9. og 10. bekk grunnskóla árið 2006. Skoðað er hvort að mismunandi 

áherslur hjá þeim sem æfa fótbolta og frjálsar íþróttir geti átt skýringa að leita til 

þeirra mismunandi þátta sem hafa áhrif á námsárangur þeirra. Helstu niðurstöður 

voru þær að mismunandi niiðurstöður fengust varðandi námsáhuga hjá þeim sem 

voru í fótbolta samanborið við þá sem æfðu frjálsar íþróttir. Aðrar áhugaverðar 

niðurstöður voru þær að menntun foreldra hefur meira vægi á námsárangur þeirra 

sem stunda fótbolta og að stuðningur foreldra hefur þar ekki áhrif. Rannsóknin 

hafði þann kost að hún sýnir fram á hvernig hægt sé að skoða nánar áhrif 

mismunandi áhersla í íþróttum og áhrif þeirra á námsárangur nemenda sem stunda 

einstaklings- og hópíþróttir. Hægt er að nota niðurstöður þessarar rannsóknir til 

hliðsjónvar við hönnun eigindlegs spurningalista því hér komu fram atriði sem gefa 

góða mynd af því hvað það er sem raunverulega skiptir máli þegar um 

námsárangur er að ræða. Að lokum var niðurstaðan sú að fyrir frekari rannsóknir á 

samanburði á þessu sviði er nauðsynlegt að bæta spurningalistann sem unnið var 

með. Með því væri hægt að skoða betur mismunandi gildi sem einstaklingar læri í 

einstaklings- og hópíþróttum, ekki síst í ljósi misjafnra niðurstaðna hvað varðaði 

námsárangur. 
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Þakkarorð 

 

Þetta BA verkefni mitt hefði aldrei orðið að veruleika ef ég hefði ekki fengið góðan 

stuðning frá góðu fólki. Ég vil byrja á að þakka henni Alexöndru Einarsdóttur kærustu 

minni fyrir mikla tillitssemi og hjálp við yfirlestur verkefnisins ásamt því að hafa séð 

meira og minna um dóttur okkar á meðan á vinnu minni stóð við gerð þessa verkefnis 

og við að klára síðustu önnina í náminu. 

Ég vil einnig þakka þeim sem aðstoðuðu mig við verkefnið. Anna Lilja fyrir 

upprifjun á tölfræðinni og notkun SPSS forritsins sem er notað til að vinna með 

gögnin. Systur minni henni Hörpu og föður mínum honum Vífli vil ég þakka fyrir að 

lesa yfir verkefnið og fyrir að eiga gott spjall við mig varðandi verkefnið.  

Leiðbeinendur mínir þeir Þórólfur Þórlindsson og Viðar Halldórsson fá bestu þakkir 

fyrir. Með þeim átti ég skemmtilegar og fræðandi umræður og ábendingar þeirra 

varðandi verkefnið hjálpuðu til við gerð þess. 

Að lokum vil ég þakka öllum þeim kennurum og nemendum sem ég hef kynnst 

meðan á námi mínu stóð. Það hefur verið einstaklega ánægjulegt að kynnast 

mismunandi fólki og hefur það hjálpað manni við námið, sérstaklega þegar um 

hópavinnu hefur verið að ræða. 
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Formáli 

 

Það var ekki löngu fyrir skil þessa BA-verkefnis að ég ákvað að umfjöllunarefni mitt 

myndi fjalla um íþróttir. Áhuginn kviknaði við að vinna hópaverkefni fyrr á þessu 

vormisseri þar sem notuð voru sömu gögn og í þessari rannsókn. Þar skoðuðum við 

áhrif þess að stunda íþróttir og tengsl þeirra við námsárangur. Niðurstöður í því 

verkefni voru þær að íþróttaiðkun ein og sér reyndist hafa jákvæð áhrif á 

námsárangur, þrátt fyrir að tekið hefði verið tillit til mikilvægra bakgrunnsbreyta, s.s. 

námsáhuga, menntunar foreldra og fleira. Við þessar niðurstöður vöknuðu upp fleiri 

vangaveltur og spurningar hjá mér. Fyrst að íþróttir hafa jákvæð áhrif á námsárangur, 

gæti þá verið að einstaklings- og hópíþróttir hefðu mismunandi áhrif? Þessi spurning 

markaði upphafið að rannsóknarvinnu minni og veitti mér þann áhuga sem þurfti til að 

klára þetta verkefni.  
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Inngangur 

Rannsóknir hafa sýnt fram á ýmis jákvæð áhrif sem íþróttaiðkun getur haft á 

námsárangur hjá unglingum. Mikil aukning hefur verið á síðustu áratugum í fjölda 

iðkenda hér á landi sem stunda íþróttir og áhrif íþrótta er því bæði áhugavert og 

mikilvægt rannsóknarviðfangsefni (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2000). 

Íþróttaiðkun felur almennt í sér sameiginleg gildi. Í samskiptum við fullorðnar 

fyrirmyndir og jafningja kynnist ungt fólk því að sigra og tapa ásamt því að setja sér 

markmið og læra hvernig eigi að vinna saman. Íþróttagreinar eru margar og 

mismunandi merking er á bak við hverja og eina þeirra. Því má ganga út frá því að 

áhrif íþrótta geti verið mismunandi eftir því um hvaða íþróttagrein sé að ræða, t.d. í 

fótbolta og frjálsum íþróttum. Hér er því lagt upp með að skoða hvort að mismunandi 

þættir hafi áhrif á námsárangur hjá unglingum sem eru í einstaklings- eða hópíþrótt 

vegna mismunandi gilda sem þær kenni. 

Til að einfalda samanburð á milli einstaklings- og hópíþrótta er hér einungis unnið 

með og notast við upplýsingar þeirra sem æfa fótbolta og frjálsar íþróttir. Að auki er 

skoðaður munur á milli kynja en þau eru ólík að eðlisfari og fá mismunandi 

félagsmótun í samfélaginu. Þar sem líklegt er að aðrir þættir heldur en íþróttaiðkun 

ein og sér hafi áhrif á námsárangur verður stjórnað fyrir mikilvægum 

bakgrunnsbreytum til að meta samband íþróttaiðkunar nánar. Með því að hafa 

upplýsingar um áhrif bakgrunnsbreytanna á námsárangur getum við betur séð hver 

raunveruleg áhrif íþróttaiðkunar hafa á námsárangurinn. 

Það sem verður lagt upp með í rannsókninni er að fá svör við nokkrum 

spurningum og þær eru eftirfarandi; (1) eru aðrir þættir sem skýra námsárangur hjá 

þeim sem æfa einstaklingsíþróttir samanborið við þá sem æfa hópíþróttir? (2) hafa 

stelpur meiri ávinning af því að stunda íþróttir þegar kemur að námsárangri 

samanborið við stráka og skiptir þá máli hvort um sé að ræða einstaklings- eða 

hópíþrótt? (3) hvaða áhrif hefur stuðningur og menntun foreldra á námsárangur 

unglinga? og að lokum (4) hefur jafningjahópurinn meiri áhrif hjá öðru kyninu óháð 

íþróttagrein? 
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1. Fyrri rannsóknir á áhrifum íþrótta 

Á síðustu áratugum á Íslandi jafnt sem í heiminum hefur iðkendum fjölgað sem æfa 

íþróttir með einum eða öðrum hætti hvort sem er utan eða innan íþróttafélaga. Nefnt 

hefur verið að möguleg ástæða þess sé sú vitundarvakning að hreyfing og 

líkamsrækt stuðli að heilbrigði og almennri vellíðan (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 2000). 

Íþróttaiðkun hefur einnig margvísleg jákvæð áhrif í lífi og líðan barna og unglinga. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæð tengsl þeirra við námsárangur, mataræði og 

sjálfstraust ásamt því að þær dragi úr líkum á neyslu vímuefna. Þar að auki hefur 

verið sýnt fram á jákvæð áhrif íþrótta á svefn og svefnvenjur unglinga (Álfgeir Logi 

Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2006). Þessi jákvæðu gildi 

íþrótta eru það sem gera íþróttir að svo góðu rannsóknarviðfangsefni vegna þess að 

þær snerta svo marga þætti hins félagslega lífs einstaklinga. 

 

1.1 Almennt um íþróttir 

Í ljósi virknikenninga er talið að íþróttir geti haft jákvæð áhrif á samfélagið í heild. Þær 

eru því ekki einungis bundnar við ákveðna hópa í samfélaginu og allir ættu að geta 

haft góð not af þeim. Íþróttirnar geti leitt af sér munstur sem hafi áhrif á aðra þætti lífs 

einstaklingana. Þau gildi sem einstaklingar læra í íþróttum geta því leitt til meiri 

samkenndar við skóla og almennra hugmynda um árangur á því sviði. Árangur í 

íþróttum getur haft hvetjandi áhrif á einstaklinga þar sem tilfinningin um 

viðurkenningu og árangur getur gefið ungu fólki sjálfstraust og þá líðan að þau geti 

náð árangri á öðrum sviðum í lífinu, s.s. í námi (Hanson og Kraus, 1998). 

Íþróttir sameina hóp af fólki sem skapar sér ákveðna einingu og innan hennar 

persónulega sjálfsvitund. Þetta félagsnet býr til og viðheldur tengslum á milli 

þátttakenda sem stunda íþróttir og tengir námsmenn við aðra námsmenn sem stefna 

á frekari menntun (Hanson og Kraus, 1998). Sú samþætting er oft meiri hjá stelpum 

heldur en strákum eins og kom fram Í rannsókn á íþróttamönnum á afrekssviði í 

Flensborgarskólanum (Árni Freyr Guðnason, 2010). 

Í rannsókn Pfeifer og Cornelißen (2009) fundust sannanir sem benda til þess að 

áhrif íþrótta á námsárangur séu marktækt jákvæð þrátt fyrir að stjórnað sé fyrir helstu 

breytum og íþróttaiðkun. Þátttaka í íþróttum dregur úr slæmum athöfnum, og geta 

íþróttir þannig haft óbein jákvæð áhrif á námsárangur. Rannsóknir hafa bent til að 

einstaklingar af báðum kynjum sem stunda íþróttir, verji tíma sínum utan íþróttanna 
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frekar til heimavinnu en að horfa á sjónvarp. Hvort hægt sé að búast við því að sá 

tími sem fari í heimalærdóm minnki veltur á því hversu tímfrek íþróttin er og hversu 

erfitt eða umfangsmikið námsefnið er. Íþróttaiðkun virðist því geta haft bæði jákvæð 

og neikvæð áhrif á heimalærdóm (Pfeifer og Cornelißen, 2009). 

Rees og Sabia (2009) vitna í rannsókn eftir Eccles, Barber, Stone, & Hunt frá 2003 

þar sem þátttaka í skipulögðum íþróttum er sögð auka félagslega, líkamlega og 

andlega hæfni sem leiði til betri frammistöðu í kennslustofunni. 

Framhaldsskólanemendur sem stunda íþróttir gengur almennt betur í skóla heldur en 

þeim sem ekki stunda íþróttir þrátt fyrir að öðrum breytum sé stjórnað fyrir eins og 

kynþætti og áhrifum fjölskyldu. Margir rannsakendur á sviði íþrótta halda því fram að 

tengslin á milli íþrótta og árangurs í skóla sé orsakabundinn, þ.e. að þessi aukna 

athygli í kennslustofunni hafi jákvæð áhrif á námsárangur (Rees og Sabia, 2009). 

Áherslan á markmið eins og sigur og velgengni, ásamt öðrum þáttum eins og 

dugnaði, skipulagi, samkeppni og samvinnu eru talin undirbúa fólk fyrir árangur á 

öðrum sviðum. Það er oft litið á nemendur sem hafa verið viðriðnir íþróttir eins og þau 

hafi mikilvæga hæfileika og séu góður fengur. Þegar þau sækja um nám til að öðlast 

meiri menntun eða eru að sækja um að gegna ábyrgðarstörfum getur bakgrunnur 

þeirra í íþróttum því skipt miklu máli (Hanson og Kraus, 1998). 

 

1.2 Kynjamunur í íþróttum 

Áhrif félagsmótunar hefur áhrif á bæði kyn, en karlar og konur fá mismunandi 

viðbrögð út í samfélaginu. Foreldrar, vinir, yfirmenn, félagslegar stofnanir og fjölmiðlar 

koma öðruvísi fram við kynin. Konur eigi að vera hlédrægar og blíðar á meðan karlar 

eigi að vera framtakssamir og ákveðnir (Crisp og Turner, 2010). Áhrif íþrótta eru oft 

meiri hjá stelpum heldur en strákum þegar kemur að keppnisvilja. Rannsóknir hafa 

sýnt fram á að strákar hafi almennt meiri keppnisvilja heldur en stelpur. Í þeim 

íþróttum þar sem krafist er ákveðins mikils keppnisvilja eru strákar nær þeim 

keppnisvilja sem nauðsynlegt er að hafa. Því þurfa stelpur að læra temja sér meiri 

keppnisvilja þegar þær fara að stunda íþróttir (Pfeifer og Cornelißen, 2009). 

Misjafnar niðurstöður hafa fundist varðandi konur þegar kemur að áhrifum íþrótta á 

námsárangur. Í þeim tilfellum þar sem hafa komið fram jákvæð áhrif hefur verið bent 

á að það sé að öllum líkindum vegna þeirra gilda sem þær læri. Þar sem íþróttir hafa 

oft undanskilið konur þá eru þau gildi sem íþróttir kenna oft áhrifaríkari fyrir þær, s.s. 

markmiðasetning og samþætting. Þátttaka í íþróttum getur leitt til þess hvað konum 
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finnist vera viðeigandi athæfi aukist og fyrir vikið séu þær óhræddari við að feta 

ótroðnar slóðir. Aukna þátttöku kvenna í íþróttum má því að einhverju leyti rekja til 

þeirra kvenréttindahreyfinga sem hafa náð árangri í baráttu sinni fyrir auknum 

réttindum sínum. Því hefur verið haldið fram að konur sem stundi íþróttir séu 

markmiðagjarnari, sjálfstæðari, með aukið sjálfstraust og meiri innri stjórn heldur en 

þær sem séu ekki í íþróttum (Hanson og Kraus, 1998). 

 

1.3 Einstaklings- og hópíþróttir 

Margar íþróttagreinar, þar á meðal hópíþróttir, einstaklingsíþróttir og hreyfing almennt 

koma unglingum að notum í daglegu lífi, þar að auki hefur hreyfing heilsutengda 

ávinninga. Hópíþróttir eru líklegri en einstaklingsíþróttir til að hafa öll þau einkenni 

sem leiði til að fólk verði meira kappsamt og leggi áherslu á árangur. Þátttaka í 

flestum gerðum skipulagðra íþrótta bjóða unglingum upp á tækifæri til að eiga 

samskipti við fullorðna fyrirmynd og eykur skilning þeirra á því að ná markmiðum. 

Hópíþróttir eru þó ólíkar einstaklingsíþróttum að því leytinu að krafist er meiri 

samskipta við jafnaldra í hópíþróttum. Pedersen og Seidman (2004) vitna í Albert 

Bandura en samkvæmt honum útskýrir aðstæðubundið sjálfstraust kenningin (e. 

theory on self-efficiency) hvers vegna líklegra sé að sjálfstraust sé meira á meðal 

þeirra sem æfa hópíþróttir. Sjálfstraust einstaklings eykst í samræmi við þær 

upplýsingar sem hann fær frá öðrum sem æfa með honum. Þegar vel gengur í 

hópíþrótt er að öllum líkindum líklegra að fá hrós frá jafningjum heldur en í 

einstaklingsíþrótt. Kenningin sem Bandura talar um var í samræmi við niðurstöður 

rannsóknar þeirra. Hópíþróttir bjóða upp á tækifæri til að vera hrósað fyrir 

einstaklingsframtak, eins og að skora mark sem dæmi. Þegar liðið vinnur þá fær 

maður stuðning frá jafningum, þjálfurum og foreldrum. Slík viðurkenning getur verið í 

gegnum hrós, að verða fyrirliði liðsins, vinna til verðlauna eða vera kosin besti 

leikmaðurinn eða mestu framfarirnar o.s.frv. (Pedersen og Seidman, 2004). 

Rannsóknin gefur vísbendingar um að eðlismunur sé á milli hóp- og 

einstaklingsíþrótta, þar sem hópíþróttir hlúi betur að sjálfstrausti, samvinnu og 

samskiptum við jafninga og fullorðnar fyrirmyndir. 

Þjálfarar hafa löngum tekið eftir mismunandi skapgerðareinkennum á meðal 

unglinga og ungs fólks eftir því hvaða tegund af íþróttum þau æfa. Í rannsókn á 15 

ára strákum í California Junior High School var ætlunin að skoða einstaklinga sem 

æfa einstaklingsíþróttir annars vegar og hópíþróttir hins vegar. Þriðji hópurinn var 
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hafður með og samanstóð af einstaklingum sem æfðu ekki íþróttir. Stjórnað var fyrir 

greindarvísitölu og var munur á milli hópanna lítill sem enginn. Rannsakendur voru 

þeirrar skoðunar að einstaklingar sem stunda hópíþróttir tækju meira frumkvæði og 

reyndu að stjórna umhverfi sínu. Áætlað var að þeir sem stunduðu einstaklingsíþróttir 

væru ekki eins góðir á þessu sviði eins og hópíþróttamennirnir og væru nær þeim 

sem stunda ekki íþróttir hvað þessi tvö atriði varðar. Niðurstöður rannsóknarinnar 

voru í samræmi við spár þeirra sem þeir höfðu byggt á fyrri athugunum (Lynn, Phelan 

og Kiker, 1969). Þrátt fyrir annmarka þessarar rannsóknar þá gefur hún okkur þá 

innsýn að munur getur verið á persónueinkennum einstaklinga eftir því hvort þeir æfi 

einstaklinga- eða hópíþrótt. Ef þessi munur er til staðar þá mögulega smitast hann út 

í aðra þætti í lífi einstaklinga og gæti haft áhrif á námsárangur 

Í rannsókn Fox o.fl. (2009) þar sem skoðaðir voru nemendur í hópíþróttum kom í 

ljós að íþróttaiðkunin hafði jákvæð áhrif á heilsu þeirra og árangur í námi. Þeim tókst 

þó ekki að svara því hvort að betri árangur í námi hjá þessum einstaklingum væri 

vegna heilsutengra ávinninga þess að hreyfa sig reglulega eða hvort það væri vegna 

þess sem þau lærðu af því að vera í hópíþrótt. Líklegt er að um sé að ræða hvort 

tveggja og því ættu þeir sem æfa einstaklingsíþróttir að standa jafnvígir þeim sem 

æfa hópíþróttir hvað varðar hreyfingu. Munur gæti hinsvegar legið í hvað varðar 

mismunandi hæfileika sem einstaklings- og hópíþróttir gefa af sér. 

 

2. Kenningarleg nálgun 

Hér verður gerð grein fyrir þeim kenningum sem stuðst verður við. Kenningum er 

ætlað að vera leiðbeinandi sjónarhorn við að skoða hlutina og gefa okkur innsýn í 

hvers vænta má að niðurstöðurnar geti sýnt fram á. Stuðst er við þrjár kenningar sem 

fjalla um markmið og eru þær notaðar til að fá sem fjölbreyttasta sýn á hlutina. Fyrsta 

kenningin fjallar um ástæðuna fyrir því af hverju einstaklingar framkvæma tiltekið 

athæfi. Önnur kenningin fjallar um væntingar sem einstaklingar hafa til ákveðins 

athæfis, þ.e. hvort þau telji sig geta framkvæmt það sem til þarf ef þau eigi að ná 

markmiðum sínum. Sú þriðja og síðasta fjallar um hvernig nærumhverfi einstaklinga 

s.s. foreldrar, vinir og skóli geti haft áhrif á trú einstaklinga á því hvort þeim finnist þau 

geta náð markmiðum sínum. 

 



13 

2.1 Markmiðastefnu kenningin 

Markmiðum einstaklinga hefur samkvæmt markmiðskenningunni (e. achievement 

goal theory) oft verið skipt upp í tvo þætti, sú fyrri er leiknismiðuð (e. task orientation) 

og sú síðari er sjálfsmiðuð (e. ego orientation). Sú fyrri er tengd leikni, því að læra 

sjálfur og taka persónulegum framförum á meðan sú síðari er tengd því að bera sig 

saman við aðra. Sá sem er sjálfsmiðaður upplifir því ekki velgengi nema honum 

gangi betur en öðrum, þrátt fyrir að árangur hans sé betri en áður var. Leiknismiðun 

virðist hafa gildi í sjálfu sér, þ.e.a.s. einstaklingurinn hefur áhuga á því sem hann 

gerir og stundar íþróttina ekki í þeim tilgangi einum að verða betri en aðrir. Færni 

kemur á undan og árangur fylgir. Þeir sem eru sjálfsmiðaðir eru í sífelldri samkeppni 

við aðra og því er hægt að snúa dæminu við, árangur kemur á undan og færni fylgir á 

eftir (Sit og Lindner, 2004). 

Í stuttu máli er hægt að segja að markmiðastefnu kenningin beinist að því hvaða 

þættir hafi áhrif á að einstaklingar nái markmiðum sínum, þ.e. hvað það er sem 

hvetur þau áfram. Kenningunni er ætlað að skilja hvaða ástæður liggja að baki þeirri 

hvatningu að ná markmiðum sínum. Markmið eru það sem gefur athæfi merkingu og 

tilgang. Kenningin skilur sig frá öðrum markmiðamiðuðum kenningum að því leytinu 

að hún reynir að skilja hvað það er sem einstaklingar eru að reyna stefna að frekar 

en hvernig þeir fari að því (Maehr og Zusho, 2009). 

 

2.2 Aðstæðubundið sjálfstraust 

Bandura (1997) leggur til í kenningu sinni um aðstæðubundið sjálfstraust (e. theory 

on self-efficiency) að félagslegir vitsmunir hafi áhrif á skilvirkni einstaklingsins. Hann 

skilgreinir skilvirkni einstaklingsins sem sjálfstraust einstaklingsins til að skipuleggja 

og framkvæma fyrirfram gefnar aðgerðir til að leysa vandamál eða takast á við 

verkefni. Þessi verkefni og vandamál geta verið mismunandi að stærð, erfiðleika og 

tegund þannig að það getur leitt til þess að fólk upplifi sig sem mjög skilvirka á meðan 

aðrir gera það ekki. Í þessari kenningu Bandura er áhersla lögð á væntinguna um 

árangur, hann gerir hins vegar greinarmun á tvennskonar væntingum. Annars vegar 

væntingar á niðurstöðu sem skoðar hvort ákveðin hegðun leiði af sér ákveðnar 

niðurstöður, og hins vegar skilvirkar væntingar sem skoða hvort maður geti á 

skilvirkan hátt framkvæmt þá hegðun sem nauðsynleg er til að fá ákveðna 

niðurstöðu. Þessar gerðir væntinga gætu útskýrt hvernig einstaklingar sem eru hvoru 

tveggja í námi og í íþróttum gengur vel á báðum sviðum, það er þeir upplifa sig sem 



14 

mjög skilvirka og geta haft skilvirkari væntingar til þeirra verkefna sem þarf að leysa. 

Kenningin hentar því vel til að skoða hvernig árangur fólks á einu sviði getur haft áhrif 

á aðra þætti í lífi einstaklinga. 

 

2.3 Stjórnunarkenningar 

Stjórnunarkenningar (e. locus of control theories) halda því fram að einstaklingar eigi 

að búast við að ná markmiðum sínum, að því marki að þeim finnist þau stjórna því 

hvort þeim takist eitthvað eða ekki (Crandall o.fl. 1965, Rotter 1966).  

Connell og Wellborn (1991) samtvinna stjórnunar kenningar í víðara kenningarlegt 

samhengi þar sem þeir stinga upp á þremur sálfræðilegum þáttum: hæfni, sjálfstæði 

og tengslum. Þeir tengja stjórnunar kenningar við hæfni og segja að börn sem trúa 

því að þau hafi stjórn á niðurstöðum afreka sinna ættu að finnast þau hæfari fyrir 

vikið. Þeir koma einnig með þá tilgátu að það hversu vel þessum þörfum er uppfyllt 

fari eftir fjölskyldu, jafningjum og skóla. Hægt væri að bæta við þessa tilgátu þeirra og 

segja að íþróttir sem miða mikið að hæfni einstaklinga hjálpi þeim að finnast þeir 

hæfir á öðrum sviðum.   

 

3. Tilgátur 

Hér er gerð grein fyrir þeim tilgátum sem verða settar fram. Þær tilgátur eru byggðar 

á þeim spurningum sem lagt var upp með í upphafi og í ljósi fyrri rannsókna og 

kenninga er mynduð skoðun á því hvert svarið við þeim gæti verið.  

 

(1) Þeir sem æfa hópíþrótt eru frekar leiknismiðaðri heldur en þeir sem æfa 

einstaklingsíþrótt. 

(2) Áhrif íþróttaiðkunar hjá stelpum er meiri varðandi námsárangur óháð því hvort 

um sé að ræða einstaklings- eða hópíþrótt. 

(3) Foreldrar hafa meira vægi hjá báðum kynjum sem stunda hópíþróttir vegna 

meiri samskipta við fullorðnar fyrirmyndir. 

(4) Jafningjahópurinn hefur meiri áhrif hjá stelpum þegar kemur að námsárangri 

vegna mismunandi félagsmótunar kynjanna. 
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4. Framkvæmd 

Lögð var spurningakönnun fyrir nemendur í 9. og 10. bekk grunnskóla í mars árið 

2006. Könnunin fór fram með þeim hætti að þeir nemendur sem voru mættir í 

skólann umræddan dag svöruðu könnuninni, svarhlutfall var 80,1%. Heildarfjöldi 

svarenda var 7430 talsins og kynjaskipting var 3612 strákar og 3620 stelpur, ekki 

fengust upplýsingar um kyn 198 einstaklinga. Kennarar sáu um fyrirlögn í skólum út á 

landi en aðstoðarfólk lagði fyrir spurningalistana á stórhöfuðborgarsvæðinu og á 

Akureyri. Þegar nafnleyndar er gætt í könnunum meðal ungmenna breytir það ekki 

svörum þeirra við viðkvæmum spurningum hvort sem kennarar eða aðstoðarfólk sjái 

um fyrirlögn (Þóroddur Bjarnason, 1995). 

 

5. Aðferðir 

Byrjað var á að gera þátta- og atriðagreiningu til að komast að því hvort 

spurningarnar væru að mæla sama undirliggjandi þáttinn, þ.e. námsárangur, 

námsáhuga, stuðning foreldra, stuðning vina, líðan í skóla og keppnisvilja. Tafla 5-1 

sýnir þátta- og atriðagreiningu sem framkvæmd var á öllum þessum samsettu 

breytum. 

Tafla  5.1 Áreiðanleikapróf fyrir samsettar breytur 

  

Cronbach´s Alpha 
Staðlað           

Cronbach´s Alpha 
Fjöldi atriða 

Námsárangur 0,797 0,803 4 

Námsáhugi 0,777 0,777 4 

Stuðningur foreldra 0,858 0,862 5 

Stuðningur vina 0,861 0,863 5 

Líðan í skóla 0,782 0,782 4 

Keppnisvilji 0,585 0,586 2 

 

5.1 Námsárangur 

Notaðar voru fjórar spurningar til að mæla námsárangur nemenda, spurningin 

hljóðaði eftirfarandi; Á hvaða bili hafa einkunnir þínar í eftirtöldum námsgreinum verið 

í vetur? Nemendur áttu að svara fyrir íslensku, stærðfræði, ensku og dönsku(eða 

norksu eða sænsku). Svarmöguleikarnir voru með 8 punkta kvarða (1= undir 4, 2= 

um 4, 3= um 5, 4= um 6, 5= um 7, 6= um 8, 7= um 9 og 8= um 10). Þáttagreining dró 
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út einn þátt sem útskýrði 63,0% heildardreifingu breytanna. Áreiðanleikamælingin 

sýndi fram á sterka fylgni ( 0,797, SF 0,803). Áreiðanleiki hækkar ekki við að sleppa 

úr spurningu, t.d. er hægt að segja að eðlismunur sé á milli tungumála og stærðfræði 

en ef stærðfræði hefði verið sleppt úr þessari áreiðanleikamælingu hefði 

áreiðanleikamælingin verið ( 0,765, SF 0,769). Því var ekki talin ástæða til að taka 

stærðfræði fyrir sér. 

 

5.2 Námsáhugi 

Nemendur voru spurðir að því hversu vel eftirfarandi staðhæfingar ættu við um sig og 

voru þær notaðar til að mæla námsáhuga nemenda; 1) Mér finnst námið 

tilgangslaust, 2) Ég finn fyrir námsleiða, 3) Mér finnst ég illa búin/n undir 

kennslustundir og 4) Mér finnst ég ekki leggja nægilega rækt við námið. 

Svarmöguleikar voru á 5 punkta kvarða; (1= á nær alltaf við um mig, 2= á oft við um 

mig, 3= á stundum við um mig, 4= á sjaldan við um mig og 5= á nær aldrei við um 

mig). Í þáttagreiningu kom fram einn þáttur sem skýrði 60,1%. Áreiðanleikamæling 

var ásættanleg ( 0,777, SF 0,777). 

 

5.3 Stuðningur foreldra og vina 

Stuðningur foreldra og vina skiptir ungmenni máli, bæði við íþróttaiðkun sína sem og 

aðstoð við heimalærdóm. Slíkt getur skipt miklu máli þegar kemur að námi og árangri 

í íþróttum. Ákveðið var því að hafa breytu sem mælir stuðning foreldra annars vegar 

og stuðning vina hinsvegar. Spurt var; Hversu auðvelt eða erfitt væri fyrir þig að fá 

eftirtalið frá foreldrum þínum? 1) Umhyggju og hlýju, 2) Samræður um persónuleg 

málefni, 3) Ráðleggingar varðandi námið, 4) Ráðleggingar varðandi önnur verkefni 

(viðfangsefni) þín, 5) Aðstoð við ýmis verk. Svarmöguleikarnir voru á 4 punkta kvarða 

(1= mjög erfitt til 4= mjög auðvelt). Áreiðanleikinn var góður fyrir foreldra ( 0,858, SF 

0,862) og vini ( 0,861, SF 0,863). Þáttagreining dró út einn þátt sem skýrði 64,6% af 

heildardreifingunni hjá foreldrum og 64,7% hjá vinum. 

 

5.4 Líðan í skóla 

Lagðar voru saman spurningar sem mæla líðan nemenda í skólanum. Spurt var; 

Hversu vel finnst þér eftirfarandi staðhæfingar eiga við um þig? 1) Mér líður illa í 

skólanum, 2) Mig langar að hætta í skólanum, 3) Mig langar að skipta um skóla, 4) 
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Mér semur illa við kennarana. Svarmöguleikar voru á 5 punkta kvarða (1= Á nær 

alltaf við um mig til 5= Á nær aldrei við um mig). Áreiðanleiki var ásættanlegur ( 

0,782, SF 0,782). Skýrð dreifing var 60,8%. 

 

5.5 Keppnisvilji 

Til að mæla keppnisvilja nemenda voru lagðar saman tvær spurningar. 1) Í íþróttum 

er mikilvægast að sigra og 2) í íþróttakeppni er frami einstaklingsins meira virði en 

liðsins. Þar sem einungis er notast við tvær spurningar til að mæla keppnisvilja 

nemenda þá hefur það áhrif á áreiðanleikann eins og sést á því að hann er 

ófullnægjandi  ( 0,585, SF 0,586). Þessi samsetta breyta er samt höfð með þar sem 

nauðsynlegt er að mæla keppnisvilja hjá þeim sem stunda íþróttir og einnig í ljósi 

þess að þáttagreining kom vel út. Þáttagreiningin dró fram einn þátt sem er að skýra 

70,7% í heildardreifingunni. Svarmöguleikar voru á 5 punkta kvarða (1= Mjög 

sammála til 5= Mjög ósammála). Svarmöguleikarnir snúa því öfugt miðað við aðrar 

samsettar breytur og gott er að hafa það í huga þegar niðurstöðurnar eru skoðaðar. 

 

5.6 Menntun foreldra 

Tvíkostabreyta (e. dummy variable) er aðferð sem notuð er til að bera saman 

svarmöguleika sömu spurningar, þá hefur viðmiðunarbreytan gildið 1 og 

samanburðarbreyturnar gildið 0. Breyturnar sem notaðar voru eru menntun móður og 

menntun föður þar sem þeir sem luku háskólaprófi eru með gildið 0. 

 

5.7 Heimalærdómur 

Einnig var gerð tvíkostabreyta fyrir þann tíma sem fór í heimalærdóm. Þar sem vafi 

lék á því hvort að áhrif heimalærdóms væru línuleg var keyrð krosstafla fyrir 

námsárangur og heimalærdóm. Við skoðun krosstöflunar kom í ljós að sambandið er 

þannig að námsárangur hækkar með auknum heimalærdómi en tekur síðan dýfu í 

lokin. Mynstrið minnti á staf, þ.e. að litla dýfan í lokin var eins og handfang á staf. Eftir 

að krosstaflan hafði verið skoðuð var gert pearson´s r próf fyrir heimalærdóm og 

námsárangur. Pearson´r er fylgnistuðull sem nær frá -1 til +1 og því sýnir hann bæði 

átt sambandsins og einnig styrkleika þess. Niðurstaðan hér var 0,129 í plús sem 

þýðir að sambandið er jákvætt, þ.e. að því meira sem lært er heima því hærri 

einkunnir. Til að meta styrkleika pearson´s r sambands er gengið út frá því að fylgni 

upp á 0- 0,30 sé veikt, 0,31-0,60 sé miðlungs og 0,61 eða hærra sé sterkt. 
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Heimalærdómur er því að hafa veik jákvæð áhrif á námsárangur nemenda. Þar sem 

áhrif heimalærdóms voru jákvæð og hann er línulegur að mestu leyti var ákveðið að 

gera tvíkostabreytuna fyrir áhrif heimalærdóms þar sem vinn aldrei heimavinnu er 

samanburðarbreytan. 

 

5.8 Úrvinnsla gagnasafns 

Að lokum var gagnasafninu skipt upp í sex hluta, stelpur sem æfa fótbolta, stelpur 

sem æfa frjálsar íþróttir, strákar sem æfa fótbolta, strákar sem æfa frjálsar íþróttir, 

bæði kyn sem æfa fótbolta og bæði kyn sem æfa frjálsar íþróttir. Þessi skipting var 

gerð með það í huga að geta borið saman kynin annars vegar og fótbolta og frjálsar 

íþróttir hinsvegar. 

 

6. Niðurstöður 

Í þessum kafla er gert grein fyrir helstu niðurstöðum sem komu í ljós við úrvinnslu 

gagnanna. Töflurnar eru sjö talsins, ein fyrir lýsandi tölfræði og sex fyrir 

marktektarpróf og er hver þeirra tekin fyrir sér í lagi. Að lokum er samantekt aftast 

fyrir aðalatriðin og til upprifjunar. 

 

6.1 Niðurstöður fyrir lýsandi tölfræði 

Í töflu 6.1 eru upplýsingar um meðaltöl, staðalfrávik, lægsta og hæsta gildi ásamt 

spönn. Eins og sést í töflunni þá er munur á milli einkunna lítill sem enginn eða 0,02 

á kvarðanum 1 til 8 þegar skoðaður er fótbolti og frjálsar íþróttir. Stelpur og strákar 

sem æfa fótbolta fá að meðaltali 0,05 hærra samanborið við stelpur og stráka í 

frjálsum íþróttum. Dreifing einkunna stelpna er minni en hjá strákunum eins og sést á 

staðalfráviki og lægsta og hæsta gildi. Hjá strákunum er því dreifing einkunna meiri 

en hjá stelpunum, þ.e. meiri munur er á einkunum þess lægsta og hæsta. 
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Tafla  6.1 Lýsandi tölfræði 

  Meðaltal Staðalfrávik 

Lægsta 

gildi 

Hæsta 

gildi Spönn 

Námsárangur (allir) 5,22 1,37 1 8 7 

-Fótbolti 5,39 1,30 1 8 7 

-Frjálsar íþróttir 5,41 1,38 1 8 7 

-Stelpur í fótbolta 5,72 1,24 2 8 6 

-Stelpur í frjálsum íþróttum 5,67 1,18 2,5 7,75 5,25 

-Strákar í fótbolta 5,24 1,30 1 8 7 

-Strákar í frjálsum íþróttum 5,19 1,50 1 8 7 

Námsáhugi 3,45 0,80 1 5 4 

Stuðningur foreldra 3,43 0,59 1 4 3 

Stuðningur vina 3,16 0,67 1 4 3 

Líðan í skóla 4,31 0,83 1 5 4 

 

6.2 Niðurstöður fyrir námsárangur nemenda í fótbolta 

Þar sem mikið er lagt upp úr áhrifum heimalærdóms var byrjað á að stjórna fyrir 

honum. Þar sést í líkani 1 að þeir sem læra allt upp að þrjár klukkustundir fá hærri 

einkunn að meðaltali heldur en þeir sem læra aldrei heima. Þegar lært er lengur en 

þrjár klukkustundur er ekki marktækur munur á milli einkunna þeirra og hjá þeim sem 

læra aldrei heima. Þeir sem læra u.þ.b. þrjár klukkustundir fá að meðaltali 1,745 

hærri einkunn á kvarðanum 1 til 8 samanborið við þá sem læra aldrei heima. 

Við að stjórna fyrir stuðningi foreldra og vina ásamt líðan nemenda í skólanum 

hefur það einhver áhrif á heimalærdóm. Þeir sem læra í tvær klukkustundir fá núna 

ekki marktækt hærri einkunn heldur en þeir sem læra aldrei heima. Áhrif 

heimalærdóms minnka eins og staðlaða hallatalan sýnir. Stuðningur foreldra og vina 

er marktækur en sambandið er fremur veikt, þ.e. staðlaða hallatalan er 0,068 fyrir 

stuðning foreldra og 0,081 fyrir stuðning vina. Líðan í skóla er hinsvegar að hafa mikil 

áhrif á námsárangur (sh= 0,244) sem segir okkur að fyrir hvern heilan sem nemendur 

fara á kvarðanum 1 til 4 fyrir líðan í skóla hækka einkunnir þeirra um 0,108 á 

kvarðanum 1 til 8 í námsárangri. 
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Tafla  6.2 Aðhvarfsgreining: námsárangur nemenda í fótbolta 

 

 

Fótbolti Líkan 1 
 

Líkan 2 
 

Líkan 3 
 

Líkan 4 
 

Líkan 5 

  
Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala   

Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala   

Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala   

Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala   

Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala 

Námsáhugi ----- ----- 
 

----- ----- 
 

----- ----- 
 

0,621* 0,375 
 

0,591* 0,360 

Keppnisvilji ----- ----- 
 

----- ----- 
 

----- ----- 
 

----- ----- 
 

0,210* 0,150 

Heimalærdómur 
              Minna en hálftími 0,652* 0,203 

 
0,362* 0,117 

 
0,222 0,072 

 
0,020 0,007 

 
-0,044 -0,014 

U.þ.b. hálftími 0,754* 0,261 
 

0,331* 0,116 
 

0,217 0,076 
 

-0,167 -0,058 
 

-0,194 -0,069 

U.þ.b. ein klst. 0,742* 0,266 
 

0,313* 0,114 
 

0,223 0,081 
 

-0,220 -0,080 
 

-0,283* -0,104 

U.þ.b. tvær klst. 0,699* 0,148 
 

0,212 0,046 
 

0,108 0,023 
 

-0,456* -0,099 
 

-0,501* -0,109 

U.þ.b. þrjár klst. 1,745* 0,111 
 

1,210* 0,080 
 

0,866* 0,058 
 

0,092 0,006 
 

-0,016 -0,001 

U.þ.b. fjórar klst. -0,605 -0,017 
 

-0,769 -0,023 
 

-0,497 -0,015 
 

-1,443 -0,043 
 

-1,607* -0,050 

Meira en fjórar klst. 0,770 0,027 
 

1,091 0,039 
 

0,352 0,013 
 

0,054 0,002 
 

1,257 0,039 

Stuðningur og líðan 
              Stuðningur foreldra ----- ----- 

 
0,167* 0,068 

 
-0,005 -0,002 

 
-0,129* -0,053 

 
-0,145* -0,060 

Stuðningur vina ----- ----- 
 

0,165* 0,081 
 

0,175* 0,087 
 

0,149* 0,074 
 

0,167* 0,083 

Líðan í skóla ----- ----- 
 

0,108* 0,244 
 

0,095* 0,212 
 

0,032* 0,072 
 

0,026* 0,058 

Menntun móður 
              Ekki vitað ----- ----- 

 
----- ----- 

 
-0,508* -0,149 

 
-0,415* -0,122 

 
-0,424* -0,126 

Lauk grunnskóla ----- ----- 
 

----- ----- 
 

-0,667* -0,173 
 

-0,633* -0,164 
 

-0,597* -0,156 

Hóf framhaldsskóla ----- ----- 
 

----- ----- 
 

-0,247* -0,064 
 

-0,248* -0,064 
 

-0,254* -0,066 

Lauk framhaldsskóla ----- ----- 
 

----- ----- 
 

-0,335* -0,108 
 

-0,284* -0,091 
 

-0,251* -0,081 

Hóf háskólanám ----- ----- 
 

----- ----- 
 

-0,238 -0,039 
 

-0,209 -0,035 
 

-0,271 -0,045 

Menntun föður 
              Ekki vitað ----- ----- 

 
----- ----- 

 
-0,650* -0,184 

 
-0,552* -0,156 

 
-0,503* -0,144 

Lauk grunnskóla ----- ----- 
 

----- ----- 
 

-0,711* -0,168 
 

-0,584* -0,139 
 

-0,548* -0,132 

Hóf framhaldsskóla ----- ----- 
 

----- ----- 
 

-0,588* -0,125 
 

-0,543* -0,116 
 

-0,533* -0,114 

Lauk framhaldsskóla ----- ----- 
 

----- ----- 
 

-0,240* -0,088 
 

-0,188* -0,069 
 

-0,175* -0,064 

Hóf háskólanám ----- -----   ----- -----   -0,296 -0,038   -0,282 -0,036   -0,193 -0,025 

Fasti í jöfnu 4,730     2,089     3,592     3,305     2,907   

R
2 

0,032     0,110     0,202     0,285     0,307   

*p 0,05 < (tvíhliðapróf) 
              N = 1528 
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Þegar menntun foreldra er bætt við í líkani 3 þá verða áhrif heimalærdóms á 

námsárangur nánast engin. Það er einungis þeir sem læra í þrjár klukkustundir 

samanborið við þá sem læra aldrei heima sem fá hærri einkunnir. Stuðningur foreldra 

fellur sömuleiðis og verður ómarktækur. Stuðningur vina helst marktækur og staðlaða 

hallatalan er mjög svipuð og í líkani 2 svo hann hefur enn sama vægi þegar kemur að 

námsárangri. Líðan í skóla fellur lítillega en er enn með sterkt samband þegar kemur 

að námsárangri. Menntun móður og föður reynist vera hafa áhrif á námsárangur 

nemenda. Þeir nemendur sem eiga móður sem lauk framhaldsskóla eða hefur minni 

menntun fá að meðaltali lægri einkunn heldur en þeir nemendur sem eiga móður sem 

lauk háskóla. Sama mynstur sést þegar skoðað er áhrif föður á námsárangur. Þeir 

sem eiga móður sem lauk grunnskóla fá að meðaltali 0,667 lægri einkunn á 

kvarðanum 1 til 8 samanborið við þá sem eiga móður sem lauk háskóla. Ef skoðað er 

það sama fyrir föður þá eru áhrifin nánast þau sömu eða 0,711. 

Námsáhuga er bætt við í líkan 4 til að sjá hvort hann miðli einhverjum af þeim 

samböndum sem við höfum séð. Það er tvennt sem kemur í ljós, stuðningur foreldra 

verður aftur marktækur og líðan í skóla fer úr að vera sterkt samband (sh= 0,212) yfir 

í að vera veikt samband (sh= 0,072) og því virðist vera sem að áhrif líðan í skóla sé 

miðlað af námsáhuga, þ.e.a.s. þeir sem hafa meiri námsáhuga líður betur í 

skólanum. Áhrif menntunar foreldra halda sér að mestu leyti en stöðluðu hallatölurnar 

minnka allar lítillega rétt eins og stuðningur vina. Námsáhugi reynist hafa marktæk 

áhrif á námsárangur. Þeir sem fá einum heilum hærra á kvarðanum 1 til 4 fyrir 

námsáhuga fá að meðaltali 0,621 hærri einkunn á kvarðanum 1 til 8 fyrir 

námsárangur. 

Keppnisvilja var bætt við í lokin eins og líkan 5 sýnir, spurningarnar tvær sem 

mæla keppnisvilja snúa öfugt miðað við aðrar samsettar breytur. Þeir sem fá einum 

heilum hærra á kvarðanum 1 til 5 í keppnisvilja fá að meðaltali 0,210 hærri einkunn á 

kvarðanum 1 til 8. Því minni keppnisvilji því betri námsárangur. Sú niðurstaða er þá 

nokkuð í samræmi við námsáhuga, að námsárangur stjórnist ekki af því hversu 

metnaðargjarnir nemendur séu heldur frekar að þeir hafi áhuga á náminu. Að öðru 

leyti gerist lítið annað sem vert er að minnast á þegar stjórnað er fyrir 

keppnisviljanum. 
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6.3 Niðurstöður fyrir námsárangur nemenda í frjálsum íþróttum 

Heimalærdómi er stjórnað fyrir í líkani 1 og hann reynist ekki hafa mikil áhrif á 

námsárangur nemenda. Það eina markverða hér er að þeir nemendur sem læra 

meira en fjórar klukkustundir á dag fá að meðaltali 2,646 lægri einkunn á kvarðanum 

1 til 8 samanborið við þá sem læra aldrei heima. Þetta er mikil lækkun og skýringin 

gæti mögulega verið sú að þetta séu nemendur sem eigi í námserfiðleikum, s.s. 

lesblindu eða eitthvað annað. Heimalærdómur er ekki að hafa eins mikil áhrif á 

námsárangur eins og hjá þeim sem eru í fótbolta. 

Þegar stuðningi foreldra og vina ásamt líðan í skóla kemur inn í jöfnuna verða áhrif 

heimalærdóms engin. Líðan í skóla verður marktæk og er sambandið sterkt, líðan í 

skóla skýrir því mikið þegar kemur að námsárangri (sh= 0,281). Þeim sem líður betur 

í skólanum fá að meðaltali 0,124 hærri einkunn á kvarðanum 1 til 8 fyrir hvern heilan 

sem þeir fara á kvarðanum 1 til 5 fyrir líðan í skóla. Stuðningur foreldra og vina er hér 

ómarktækur en hann var marktækur hjá þeim eru í fótbolta. 

Við að stjórna fyrir menntun foreldra fer heimalærdómur að hafa áhrif á 

námsárangur. Þeir sem læra í meira en fjórar klukkustundir á dag verða aftur 

marktækir ásamt þeim sem læra u.þ.b. tvær klukkustundir á dag. Líðan í skóla helst 

marktæk en þrátt fyrir að áhrif þess minnki þá er sambandið enn sterkt (sh= 0,208). 

Varðandi menntun foreldra þá virðist hún skipta litlu sem engu máli. Það er einungist 

þeir sem eiga föður sem lauk framhaldsskóla sem fá lægri einkunnir samanborið við 

þá sem eiga föður sem lauk háskóla. Þeir fá að meðaltali 0,588 lægri einkunn á 

kvarðanum 1 til 8. Ef niðurstöður úr líkani 3 eru bornar saman við líkan 3 hjá þeim 

sem stunda fótbolta þá kemur í ljós að menntun foreldra hjá þeim sem stunda 

fótbolta hefur miklu meira vægi en hjá þeim sem eru í frjálsum íþróttum. Möguleg 

skýring gæti verið sú að þeir sem eru í frjálsum íþróttum læri betur að treysta á sjálfa 

sig og því skipti ekki eins miklu máli hjá þeim hvaða menntun foreldrar þeirra hafi. 
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Tafla  6.3 Aðhvarfsgreining: námsárangur nemenda í frjálsum íþróttum 

Frjálsar íþróttir Líkan 1 
 

Líkan 2 
 

Líkan 3 
 

Líkan 4   Líkan 5 

  
Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala   

Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala   

Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala   

Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala   

Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala 

Námsáhugi ----- ----- 
 

----- ----- 
 

----- ----- 
 

0,602* 0,363 
 

0,566* 0,346 

Keppnisvilji ----- ----- 
 

----- ----- 
 

----- ----- 
 

----- ----- 
 

0,115 0,089 

Heimalærdómur 
              Minna en hálftími 0,744 0,207 

 
-0,204 -0,058 

 
-0,320 -0,090 

 
-0,504 -0,140 

 
-0,544 -0,150 

U.þ.b. hálftími 0,878 0,268 
 

-0,238 -0,075 
 

-0,360 -0,112 
 

-0,590 -0,184 
 

-0,671 -0,210 

U.þ.b. ein klst. 0,571 0,200 
 

-0,486 -0,176 
 

-0,464 -0,168 
 

-0,815 -0,292 
 

-0,882* -0,320 

U.þ.b. tvær klst. 0,033 0,007 
 

-0,837 -0,192 
 

-1,064* -0,244 
 

-1,367* -0,314 
 

-1,335* -0,306 

U.þ.b. þrjár klst. -0,271 -0,023 
 

-1,116 -0,101 
 

-1,256 -0,115 
 

-1,948* -0,178 
 

-1,958* -0,185 

U.þ.b. fjórar klst. ----- ----- 
 

----- ----- 
 

----- ----- 
 

----- ----- 
 

----- ----- 

Meira en fjórar klst. -2,646* -0,228 
 

-1,436 -0,130 
 

-2,065* -0,188 
 

-2,544* -0,232 
 

-2,030 -0,136 

Stuðningur og líðan 
              Stuðningur foreldra ----- ----- 

 
0,293 0,139 

 
0,271 0,123 

 
0,032 0,015 

 
0,051 0,022 

Stuðningur vina ----- ----- 
 

0,313 0,153 
 

0,304 0,149 
 

0,260 0,127 
 

0,256 0,122 

Líðan í skóla ----- ----- 
 

0,124* 0,281 
 

0,092* 0,208 
 

0,027 0,061 
 

0,033 0,072 

Menntun móður 
              Ekki vitað ----- ----- 

 
----- ----- 

 
-0,571 -0,186 

 
-0,570 -0,184 

 
-0,583 -0,187 

Lauk grunnskóla ----- ----- 
 

----- ----- 
 

-0,134 -0,029 
 

-0,485 -0,104 
 

-0,470 -0,100 

Hóf framhaldsskóla ----- ----- 
 

----- ----- 
 

-0,812 -0,167 
 

-0,986* -0,204 
 

-1,167* -0,238 

Lauk framhaldsskóla ----- ----- 
 

----- ----- 
 

-0,258 -0,078 
 

-0,282 -0,085 
 

-0,317 -0,096 

Hóf háskólanám ----- ----- 
 

----- ----- 
 

-0,590 -0,105 
 

-0,615 -0,110 
 

-0,599 -0,110 

Menntun föður 
              Ekki vitað ----- ----- 

 
----- ----- 

 
-0,597 -0,191 

 
-0,642 -0,203 

 
-0,568 -0,178 

Lauk grunnskóla ----- ----- 
 

----- ----- 
 

-0,398 -0,082 
 

-0,213 -0,044 
 

-0,226 -0,048 

Hóf framhaldsskóla ----- ----- 
 

----- ----- 
 

-1,204 -0,154 
 

-0,447 -0,057 
 

-0,557 -0,064 

Lauk framhaldsskóla ----- ----- 
 

----- ----- 
 

-0,588* -0,192 
 

-0,442 -0,144 
 

-0,399 -0,132 

Hóf háskólanám ----- -----   ----- -----   0,374 0,042   0,151 0,017   0,264 0,030 

Fasti í jöfnu 4,896     1,667     3,084     3,279     2,918   

R
2 

0,126     0,288     0,404     0,476     0,457   

*p 0,05 < (tvíhliðapróf) 
              N = 149 
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Þegar námsáhuga er bætt við í líkani 4 er hann marktækur. Þeir sem hafa 

námsáhuga fá að meðaltali 0,602 hærri einkunn á kvarðanum 1 til 8 fyrir hvern heilan 

sem þeir fara á kvarðanum 1 til 4 fyrir námsáhuga og er sambandið mjög sterkt (sh= 

0,363). Þessi niðurstaða er ekki ósvipuð þeirri sem við sjáum í fótboltanum. Áhrif 

heimalærdóms eru enn til staðar. Þeir sem læra u.þ.b. tvær eða þrjár klukkustundir 

eða læra meira en fjórar klukkustundir á dag fá að meðaltali lægri einkunn heldur en 

þeir sem læra aldrei heima. Líðan í skóla sem var marktæk í líkani 3 verður 

ómarktæk og því er námsáhugi að miðla áhrifum líðan í skóla rétt eins og hann gerði 

hjá þeim sem eru í fótbolta. Þeir sem hafa áhuga á námsefninu líður betur í 

skólanum. Áhrif menntunar foreldra er rétt eins og í líkani 3 ekki að hafa áhrif að 

neinu ráði. Það er einungis þegar menntun móður er að hún hafi hafið 

framhaldsskóla sem þeir nemendur fá lægri einkunn samanborið við þá sem eiga 

móður sem lauk háskóla. 

Keppnisvilji var settur inn í lokin, hann er hér ekki marktækur eins og hann var hjá 

þeim sem stunda fótbolta. Áhrif námsáhuga halda sér og er hann enn sterkur 

áhrifaþáttur þegar kemur að námsárangri nemenda. Að öðru leyti eru engar 

marktækar breytingar í líkani 5 er það er borið saman við líkan 4. 

 

6.4 Niðurstöður fyrir námsárangur stelpna í fótbolta 

Byrjað var á að stjórna fyrir heimalærdómi hjá stelpum sem æfa fótbolta. Í líkani 1 má 

sjá að ástundun heimalærdóms í u.þ.b. hálftíma upp að þremur klukkustundum á dag 

hefur í för með sér hærri einkunnir fyrir þær stelpur sem læra heima samanborið við 

þær stelpur sem segjast aldrei læra heima. Áhrifin eru mest þegar lært er í þrjár 

klukkustundir en þá fá þær stelpur að meðaltali 1,631 hærri einkunnir á kvarðanum 1 

til 8. 

Í líkani 2 er stjórnað fyrir þremur breytum til viðbótar. Það er gert til að sjá hvort að 

þær miðli einhverju af þeim áhrifum sem heimalærdómur hefur á einkunnir. Eins og 

sést í töflunni verður heimalærdómur ómarktækur með öllu. Áhrifum heimalærdóms 

er því greinilega miðlað í gegnum aðrar breytur. Af þeim breytum sem stjórnað er fyrir 

núna þá er það einungis líðan í skóla sem mælist marktæk. Fyrir hvern heilan sem 

stelpur fara upp á við á kvarðanum 1 til 4 fyrir líðan í skóla þá aukast einkunnir þeirra 

um 0,116 á kvarðanum 1 til 8. Líðan í skóla er að útskýra um 24% af heildardreifingu 

einkunna sem er  sterkt samband. 
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Tafla  6.4 Aðhvarfsgreining: námsárangur stelpna í fótbolta 

Stelpur í fótbolta Líkan 1 
 

Líkan 2 
 

Líkan 3 
 

Líkan 4 
 

Líkan 5 

  
Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala   

Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala   

Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala   

Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala   

Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala 

Námsáhugi ----- ----- 
 

----- ----- 
 

----- ----- 
 

0,666* 0,410 
 

0,616* 0,381 

Keppnisvilji ----- ----- 
 

----- ----- 
 

----- ----- 
 

----- ----- 
 

0,188* 0,131 

Heimalærdómur 
              Minna en hálftími 0,505 0,162 

 
0,263 0,084 

 
0,025 0,008 

 
0,208 0,067 

 
0,116 0,038 

U.þ.b. hálftími 0,704* 0,258 
 

0,322 0,118 
 

-0,042 -0,015 
 

-0,156 -0,057 
 

-0,213 -0,078 

U.þ.b. ein klst. 0,745* 0,288 
 

0,340 0,132 
 

0,094 0,037 
 

-0,079 -0,031 
 

-0,165 -0,065 

U.þ.b. tvær klst. 0,691* 0,170 
 

0,264 0,066 
 

0,004 0,001 
 

-0,256 -0,064 
 

-0,311 -0,076 

U.þ.b. þrjár klst. 1,631* 0,139 
 

1,083 0,094 
 

0,670 0,059 
 

0,000 0,000 
 

-0,100 -0,009 

U.þ.b. fjórar klst. ----- ----- 
 

----- ----- 
 

----- ----- 
 

----- ----- 
 

----- ----- 

Meira en fjórar klst. -1,819 -0,070 
 

-1,288 -0,050 
 

-2,237 -0,088 
 

-2,542* -0,100 
 

----- ----- 

Stuðningur og líðan 
              Stuðningur foreldra ----- ----- 

 
0,168 0,072 

 
0,000 0,000 

 
-0,217 -0,093 

 
-0,222 -0,095 

Stuðningur vina ----- ----- 
 

-0,104 -0,041 
 

-0,015 -0,006 
 

0,061 0,024 
 

0,068 0,027 

Líðan í skóla ----- ----- 
 

0,116* 0,241 
 

0,113* 0,235 
 

0,036 0,075 
 

0,036 0,076 

Menntun móður 
              Ekki vitað ----- ----- 

 
----- ----- 

 
-0,793* -0,229 

 
-0,626* -0,181 

 
-0,652* -0,191 

Lauk grunnskóla ----- ----- 
 

----- ----- 
 

-0,877* -0,243 
 

-0,823* -0,227 
 

-0,839* -0,232 

Hóf framhaldsskóla ----- ----- 
 

----- ----- 
 

-0,335 -0,097 
 

-0,397* -0,114 
 

-0,366* -0,106 

Lauk framhaldsskóla ----- ----- 
 

----- ----- 
 

-0,525* -0,175 
 

-0,513* -0,171 
 

-0,466* -0,156 

Hóf háskólanám ----- ----- 
 

----- ----- 
 

-0,562 -0,082 
 

-0,466 -0,068 
 

-0,525 -0,077 

Menntun föður 
              Ekki vitað ----- ----- 

 
----- ----- 

 
-0,274 -0,081 

 
-0,190 -0,056 

 
-0,154 -0,045 

Lauk grunnskóla ----- ----- 
 

----- ----- 
 

-0,061 -0,014 
 

-0,083 -0,019 
 

-0,091 -0,021 

Hóf framhaldsskóla ----- ----- 
 

----- ----- 
 

-0,552* -0,128 
 

-0,579 -0,134 
 

-0,628* -0,144 

Lauk framhaldsskóla ----- ----- 
 

----- ----- 
 

-0,570 -0,022 
 

-0,028 -0,010 
 

-0,015 -0,006 

Hóf háskólanám ----- -----   ----- -----   -0,296 -0,043   -0,225 -0,033   -0,130 -0,019 

Fasti í jöfnu 5,069     3,133     4,289     3,762     3,362   

R
2 

0,033     0,092     0,187     0,282     0,292   

*p 0,05 < (tvíhliðapróf) 
              N = 469 
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Þegar menntun foreldra er stjórnað fyrir í líkani 3 má sjá að heimalærdómur helst 

enn ómarktækur. Líðan í skóla helst marktæk og áhrif þess er nánast þau sömu eða 

23,5% og áhrif líðans í skóla er því ekki miðlað í gegnum menntun foreldra. Hér 

kemur í ljós að menntun móður hefur meira að segja um einkunnir stelpna heldur en 

menntun föður. Þær stelpur sem eiga móður sem lauk framhaldsskóla eða 

grunnskóla og ekki er vitað um menntun fá að meðaltali lægri einkunnir heldur en 

þær stelpur sem eiga móður sem lauk háskólanámi. Áhrifin eru sterkust hjá þeim vita 

ekki um menntun móður eða þar sem móðir lauk grunnskólaprófi. Stelpur sem eiga 

móður sem lauk grunnskóla fá að meðaltali 0,877 lægri einkunn á kvarðanum 1 til 8 í 

samanburði við þær sem eiga móður sem lauk háskólanámi. Menntun föður hefur 

einungis áhrif þegar faðirinn hóf nám í framhaldsskóla samanborið við föður stelpna 

sem lauk háskólanámi. Þá fá þær stelpur sem eiga föður sem hóf nám í 

framhaldsskóla að meðaltali 0,552 lægri einkunn á kvarðanum 1 til 8. 

Að lokum var stjórnað fyrir námsáhuga eins og líkan 4 sýnir. Nú fá þeir sem læra 4 

klukkustundir eða meira á dag að meðaltali 2,542 lægri einkunn heldur en þeir sem 

læra aldrei heima á kvarðanum 1 til 8. Líðan í skóla verður þó ómarktæk og því ljóst 

að áhrifum líðans í skóla er miðlað í gegnum námsáhuga. Menntun móður helst 

nánast eins en við bætist að ef móðir hóf framhaldsskóla þá fá þær stelpur lægri 

einkunnir samanborið við þær sem eiga móður sem lauk háskólanámi. Áhrif móður 

hafa svipuð áhrif í líkani 3 eins og þær gera í líkani 4. Nú skiptir ekki máli hvaða 

menntun feður stelpnanna hafa því þær reynast allar vera ómarktækar. 

Námsáhuginn reyndist vera marktækur og áhrif hans eru mjög sterk en hann skýrir 

41% í heildardreifingu einkunna. Fyrir hvern heilan sem stelpur fara á kvarðanum 1 til 

4 í námsáhuga hækka einkunnir þeirra að meðaltali um 0,666 á kvarðanum 1 til 8. 

Er keppnisvilja er bætt við líkanið dregur örlítið úr áhrifum námsáhuga en 

sambandið er engu að síður enn sterkt (sh= 0,381). Hér verða niðurstöður fyrir þá 

sem læra meira en fjórar klukkustundir ónothæfar eins og getur gerst í 

fjölbreytuaðhvarfsgreiningu rétt eins og við sjáum með þá sem læra heima í u.þ.b. 

fjórar klukkustundir í þessari töflu. Áhrif keppnisvilja eru marktæk og þær stelpur sem 

fara upp um einn heilan á kvarðanum 1 til 5 fá að meðaltali 0,188 hærri einkunn á 

kvarðanum 1 til 8. Því minni keppnisvilja sem þær hafa þeim mun betri námsárangur 

að meðaltali. Að öðru leyti verða ekki neinar breytingar í líkaninu sem vert er að 

minnast á frá líkani 4 fyrir utan að nú verður menntun föður sem hóf framhaldskóla 
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marktæk sem hefur í för með sér lægri einkunn þeirra nemenda samanborið við þá 

sem eiga föður sem lauk háskóla. 

 

6.5 Niðurstöður fyrir námsárangur stelpna í frjálsum íþróttum 

Heimalærdómi var stjórnað fyrir í byrjun og reyndist hann vera með öllu ómarktækur 

eins og kemur fram í líkani 1. Sú niðurstaða er allt önnur en kom fram hjá stelpum 

sem æfa fótbolta þar sem hann var að miklu leyti marktækur. 

Í líkani 2 er búið að stjórna fyrir stuðningi foreldra, stuðningi vina og líðan í skóla. 

Heimalærdómur helst enn ómarktækur og engin af þeim breytum sem bætt var við í 

jöfnuna reynist vera marktæk og erum við aftur að sjá ólíka niðurstöðu samanborið 

við stelpur í fótbolta en þar reyndist líðan í skóla hafa jákvæð áhrif á einkunnir. 

Stuðningur foreldra og vina er hér ómarktækur sem er í samræmi við stelpur í 

fótbolta. 

Menntun foreldra er því næst stjórnað fyrir eins og líkan 3 sýnir. Nú hefur 

heimalærdómur eitthvað að segja varðandi einkunnir. Þær stelpur sem læra í 2 

klukkustundir eða 4 klukkustundir eða meira á dag fá að meðaltali lægri einkunnir 

heldur en þær stelpur sem segjast aldrei læra heima. Stelpurnar sem segjast læra í 4 

klukkustundir eða meira fá að meðaltali 3,849 lægri einkunn á kvarðanum 1 til 8 

samanborið við þær sem segjast aldrei læra heima. Hér er einungis marktækt ef ekki 

er vitað um menntun móður, það er að öllum líkindum vegna þess að þær stelpur 

sem vita ekki menntun móður eru annaðhvort í engum samskiptum við móður sína 

eða mjög litlum. Menntun móður hefur því lítið sem ekkert vægi hjá stelpum sem æfa 

frjálsar íþróttir á meðan hún hefur áhrif hjá stelpum sem æfa fótbolta. Þær fá að 

meðaltali 1,289 lægri einkunn á kvarðanum 1 til 8 í samanburði við þær stelpur sem 

eiga móður sem lauk háskólanámi. Menntun föður er með öllu ómarktæk og er sú 

niðurstaða mjög svipuð þeirri sem við sáum hjá stelpum í fótbolta. 
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Tafla  6.5 Aðhvarfsgreining: námsárangur stelpna í frjálsum íþróttum 

Stelpur í frjálsum íþróttum Líkan 1 
 

Líkan 2 
 

Líkan 3 
 

Líkan 4 
 

Líkan 5 

  
Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala   

Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala   

Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala   

Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala   

Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala 

Námsáhugi ----- ----- 
 

----- ----- 
 

----- ----- 
 

0,500 0,324 
 

0,470 0,294 

Keppnisvilji ----- ----- 
 

----- ----- 
 

----- ----- 
 

----- ----- 
 

0,128 0,089 

Heimalærdómur 
              Minna en hálftími 0,333 0,090 

 
-0,242 -0,061 

 
-0,843 -0,215 

 
-0,768 -0,196 

 
-0,630 -0,155 

U.þ.b. hálftími 0,161 0,060 
 

-0,697 -0,261 
 

-0,940 -0,345 
 

-0,903 -0,332 
 

-0,972 -0,364 

U.þ.b. ein klst. 0,133 0,056 
 

-0,828 -0,347 
 

-1,198 -0,501 
 

-1,256 -0,525 
 

-1,268 -0,542 

U.þ.b. tvær klst. -0,385 -0,110 
 

-1,136 -0,327 
 

-1,625 -0,469 
 

-1,796* -0,518 
 

-1,770 -0,535 

U.þ.b. þrjár klst. -1,042 -0,157 
 

-1,749 -0,265 
 

-2,177* -0,332 
 

-2,521* -0,384 
 

-2,505* -0,402 

U.þ.b. fjórar klst. ----- ----- 
 

----- ----- 
 

----- ----- 
 

----- ----- 
 

----- ----- 

Meira en fjórar klst. -2,417 -0,259 
 

-2,102 -0,227 
 

-3,849* -0,418 
 

-4,134* -0,449 
 

----- ----- 

Stuðningur og líðan 
              Stuðningur foreldra ----- ----- 

 
0,464 0,289 

 
0,355 0,188 

 
0,154 0,082 

 
0,120 0,063 

Stuðningur vina ----- ----- 
 

0,046 0,239 
 

0,175 0,099 
 

0,116 0,065 
 

0,074 0,043 

Líðan í skóla ----- ----- 
 

0,091 0,062 
 

0,010 0,024 
 

-0,048 -0,118 
 

-0,057 -0,127 

Menntun móður 
              Ekki vitað ----- ----- 

 
----- ----- 

 
-1,289* -0,473 

 
-1,121* -0,412 

 
-1,059* -0,396 

Lauk grunnskóla ----- ----- 
 

----- ----- 
 

-1,142 -0,311 
 

-1,379* -0,376 
 

-1,357* -0,363 

Hóf framhaldsskóla ----- ----- 
 

----- ----- 
 

-0,790 -0,228 
 

-0,984 -0,284 
 

-1,070 -0,306 

Lauk framhaldsskóla ----- ----- 
 

----- ----- 
 

-0,358 -0,113 
 

-0,394 -0,124 
 

-0,374 -0,124 

Hóf háskólanám ----- ----- 
 

----- ----- 
 

0,576 0,107 
 

0,263 0,049 
 

0,364 0,071 

Menntun föður 
              Ekki vitað ----- ----- 

 
----- ----- 

 
-0,366 -0,135 

 
-0,298 -0,110 

 
-0,252 -0,094 

Lauk grunnskóla ----- ----- 
 

----- ----- 
 

-0,612 -0,156 
 

-0,383 -0,098 
 

-0,370 -0,099 

Hóf framhaldsskóla ----- ----- 
 

----- ----- 
 

0,380 0,041 
 

0,458 0,050 
 

----- ----- 

Lauk framhaldsskóla ----- ----- 
 

----- ----- 
 

-0,176 -0,065 
 

-0,088 -0,032 
 

-0,045 -0,017 

Hóf háskólanám ----- -----   ----- -----   -0,949 -0,145   -0,827 -0,126   -0,830 -0,133 

Fasti í jöfnu 5,667     3,118     5,687     5,743     5,728   

R
2 

0,127     0,259     0,501     0,546     0,507   

*p 0,05 < (tvíhliðapróf) 
              N = 66 
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Námsáhuga var stjórnað fyrir í líkani 4 og hann hefur lítil áhrif á heimalærdóm. Við 

bætist þó að nú fá þær stelpur sem segjast læra heima 2 klukkustundir að meðaltali 

lægri einkunnir miðað við þær sem læra aldrei heima. Áhrif heimalærdóms eru meiri 

þegar tekið er tillit til námsáhuga hjá stelpum sem æfa frjálsar íþróttir í samanburði 

við þær sem æfa fótbolta. Í líkani 4 sjáum við að stuðningur foreldra og vina ásamt 

líðan í skóla er ómarktækur og er það í samræmi við niðurstöðurnar hjá stelpum í 

fótbolta. Þegar ekki er vitað um menntun móður helst áfram marktækt og við bætist 

að þær stelpur sem eiga móður sem lauk grunnskóla fá að meðaltali 1,379 lægri 

einkunn á kvarðanum 1 til 8 miðað við þær sem eiga móður sem lauk háskólanámi. 

Menntun móður hefur því minna vægi hjá stelpunum í frjálsum heldur en hjá þeim í 

fótbolta. Rétt eins og hjá stelpum í fótbolta þá hefur menntun föður ekkert vægi hjá 

þeim stelpum sem æfa frjálsar íþróttir þegar kemur að einkunum. Aðalniðurstaðan 

hér er sú að námsáhugi reynist vera ómarktækur hjá þeim stelpum sem æfa frjálsar 

íþróttir á meðan hann reynist hafa mikil áhrif á einkunnir stelpna í fótbolta eins og 

sást í töflu 6.4. 

Í líkani 5 er stjórnað fyrir keppnisvilja og er hann ekki marktækur, að öðru leyti er 

lítið annað sem gerist í töflunni fyrir utan að áhrif heimalærdóms breytast aðeins. 

Breytingarnar eru það litlar að ekki er hægt að túlka líkan 5 að neinu ráði. 

 

6.6 Niðurstöður fyrir námsárangur stráka í fótbolta 

Í líkani 1 er stjórnað fyrir heimalærdómi og hann er marktækur að öllu leyti nema 

þegar strákar segjast læra u.þ.b. 4 klukkustundir. Því meira sem lært er því hærri 

einkunnir fá strákarnir að meðaltali. Þeir sem segjast læra meira en fjórar 

klukkustundir fá að meðaltali 1,950 hærri einkunn á kvarðanum 1 til 8 samanborið við 

þá sem segjast aldrei læra heima. Niðurstöðurnar hér eru mjög svipaðar þeim sem 

sáust hjá stelpum sem æfa fótbolta. 

Þegar stuðningi foreldra og vina ásamt líðan í skóla er stjórnað þá sjáum við aðrar 

niðurstöður en hjá stelpum í fótbolta. Hér hafa einkunnir enn eitthvað vægi sem þær 

gerðu ekki hjá stelpum í fótbolta. Þeir strákar sem segjast læra minna en hálftíma, 

u.þ.b. 3 klukkustundir og meira en fjórar klukkustundir fá að meðaltai hærri einkunnir 

en þeir strákar sem segjast aldrei læra heima. Ef lært er í meira en fjórar 

klukkustundir fá þeir að meðaltali 2,097 hærri einkunn heldur í samanburði við 

strákana sem læra aldrei heima. Stuðningur foreldra hefur áhrif hjá strákunum í 

fótbolta en það gerði hann ekki hjá stelpum í fótbolta. Þeir strákar sem fá einum 
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hærra á kvarðanum 1 til 5 fyrir stuðning foreldra fá að meðaltali 0,206 hærri einkunn 

á kvarðanum 1 til 8 þegar kemur að einkunum. Líðan í skóla hefur áhrif á strákana 

rétt eins og hann gerði hjá stelpunum í fótbolta. Hér útskýrir líðan í skóla 25,4% í 

heildardreifingu einkunna en hún útskýrði um 24% hjá stelpum og niðurstaðan því 

nánast sú sama. Þeir strákar sem fara upp um einn heilan á kvarðanum 1 til 4 fyrir 

líðan í skóla fá að meðaltali 0,108 hærri einkunn á kvarðanum 1 til 8. 

Er menntun foreldra er stjórnað fyrir verða áhrif heimalærdóms ómarktæk með öllu 

sem er í samræmi við það sem gerðist hjá stelpunum í fótbolta. Stuðningur foreldra 

sem var marktækur í líkani 2 verður nú ómarktækur og því virðist menntun foreldra 

vera miðla áhrifum heimalærdóms og stuðningi foreldra. Líðan í skóla helst marktæk 

og er í samræmi við niðurstöðurnar hjá stelpunum í fótbolta. Þeim strákum sem líður 

betur í skólanum fá að meðaltali 0,089 hærri einkunn á kvarðanum 1 til 8. Menntun 

móður er marktæk að öllu leyti nema þegar móðir hefur hafið háskólanám 

samanborið við þá stráka sem eiga móður sem lauk háskólanámi. Þeir sem eiga 

móður sem lauk grunnskóla fá að meðaltali 0,646 lægri einkunn á kvarðanum 1 til 8. 

Menntun móður hefur svipuð áhrif hjá strákum og stelpum í fótbolta. Hér hefur 

hinsvegar menntun föður mun meira vægi en hjá stelpum í fótbolta. Menntun föður er 

marktæk að öllu leyti nema þegar faðirinn hefur hafið háskólanám samanborið við 

stráka sem eiga föður sem lauk háskólanámi. Þeir strákar sem eiga föður sem lauk 

grunnskóla fá að meðaltali 0,894 lægri einkunn á kvarðanum 1 til 8. 
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Tafla  6.6 Aðhvarfsgreining: námsárangur stráka í fótbolta 

Strákar í fótbolta Líkan 1 
 

Líkan 2 
 

Líkan 3 
 

Líkan 4 
 

Líkan 5 

  
Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala   

Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala   

Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala   

Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala   

Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala 

Námsáhugi ----- ----- 
 

----- ----- 
 

----- ----- 
 

0,591* 0,356 
 

0,574* 0,350 

Keppnisvilji ----- ----- 
 

----- ----- 
 

----- ----- 
 

----- ----- 
 

0,182* 0,130 

Heimalærdómur 
              Minna en hálftími 0,636* 0,208 

 
0,349* 0,116 

 
0,200 0,067 

 
-0,063 -0,021 

 
-0,116 -0,039 

U.þ.b. hálftími 0,674* 0,233 
 

0,262 0,092 
 

0,187 0,066 
 

-0,203 -0,072 
 

-0,217 -0,077 

U.þ.b. ein klst. 0,615* 0,216 
 

0,211 0,076 
 

0,116 0,042 
 

-0,328* -0,118 
 

-0,372* -0,136 

U.þ.b. tvær klst. 0,548* 0,111 
 

0,071 0,015 
 

-0,067 -0,014 
 

-0,648* -0,134 
 

-0,664* -0,139 

U.þ.b. þrjár klst. 1,575* 0,086 
 

1,127* 0,064 
 

0,768 0,044 
 

0,156 0,009 
 

0,083 0,005 

U.þ.b. fjórar klst. -0,550 -0,019 
 

-0,691 -0,025 
 

-0,457 -0,017 
 

-1,397 -0,051 
 

-1,585* -0,060 

Meira en fjórar klst. 1,950* 0,067 
 

2,097* 0,075 
 

1,481 0,054 
 

1,261 0,046 
 

1,260 0,047 

Stuðningur og líðan 
              Stuðningur foreldra ----- ----- 

 
0,206* 0,084 

 
0,047 0,019 

 
-0,049 -0,020 

 
-0,079 -0,033 

Stuðningur vina ----- ----- 
 

0,100 0,050 
 

0,078 0,039 
 

0,045 0,022 
 

0,092 0,046 

Líðan í skóla ----- ----- 
 

0,108* 0,254 
 

0,089* 0,207 
 

0,032* 0,074 
 

0,027 0,062 

Menntun móður 
              Ekki vitað ----- ----- 

 
----- ----- 

 
-0,384* -0,116 

 
-0,334* -0,100 

 
-0,344* -0,105 

Lauk grunnskóla ----- ----- 
 

----- ----- 
 

-0,646* -0,167 
 

-0,618* -0,159 
 

-0,549* -0,143 

Hóf framhaldsskóla ----- ----- 
 

----- ----- 
 

-0,311* -0,077 
 

-0,282* -0,071 
 

-0,272* -0,069 

Lauk framhaldsskóla ----- ----- 
 

----- ----- 
 

-0,283* -0,092 
 

-0,224* -0,072 
 

-0,199 -0,065 

Hóf háskólanám ----- ----- 
 

----- ----- 
 

-0,155 -0,027 
 

-0,129 -0,023 
 

-0,188 -0,033 

Menntun föður 
              Ekki vitað ----- ----- 

 
----- ----- 

 
-0,835* -0,238 

 
-0,732* -0,208 

 
-0,666* -0,191 

Lauk grunnskóla ----- ----- 
 

----- ----- 
 

-0,894* -0,221 
 

-0,739* -0,183 
 

-0,701* -0,176 

Hóf framhaldsskóla ----- ----- 
 

----- ----- 
 

-0,558* -0,116 
 

-0,480* -0,100 
 

-0,450* -0,095 

Lauk framhaldsskóla ----- ----- 
 

----- ----- 
 

-0,309* -0,114 
 

-0,256* -0,094 
 

-0,235* -0,087 

Hóf háskólanám ----- -----   ----- -----   -0,312 -0,039   -0,377 -0,046   -0,283 -0,035 

Fasti í jöfnu 4,675     2,116     3,807     3,480     3,061   

R
2 

0,031     0,111     0,220     0,295     0,307   

*p 0,05 < (tvíhliðapróf) 
              N = 1059 
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Í líkani 4 er stjórnað fyrir námsáhuga og við það verður heimalærdómur marktækur 

hjá þeim strákum sem segjast læra u.þ.b. eina eða tvær klukkustundir. Þeir strákar 

sem læra u.þ.b. tvær klukkustundir fá að meðaltali 0,648 lægri einkunn á kvarðanum 

1 til 8. Líðan í skóla helst marktæk hjá strákum en þegar námsáhuga var stjórnað fyrir 

hjá stelpum í fótbolta þá varð líðan í skóla ómarktæk hjá þeim. Áhrif líðans í skóla 

minnka þó umtalsvert, fara úr 20,7% niður í 7,4% í útskýringu heildardreifingar 

breytanna. Rétt eins og í líkani 3 á undan er menntun móður og föður enn marktæk 

og námsáhugi virðist því ekki vera að miðla sambandi menntunar foreldra og áhrifum 

þess á einkunnir strákanna. Þeir sem eiga móður sem lauk grunnskóla fá að 

meðaltali 0,618 lægri einkunn á meðan þeir sem eiga föður sem lauk grunnskóla fá 

að meðaltali 0,739 lægri einkunn á kvarðanum 1 til 8. Menntun föður var með öllu 

ómarktæk hjá stelpum í fótbolta en hefur mikil áhrif hjá strákum í fótbolta hinsvegar. 

Áhrif námsáhuga eru sterk þar sem hann skýrir 35,6% í heildardreifingu einkunna, til 

samanburðar má nefna að námsáhugi skýrði 41% hjá stelpunum í fótbolta. Stelpur 

sem stunda fótbolta fá því meira út úr því að æfa fótbolta heldur en strákar þegar 

áhrif námsáhuga eru skoðuð á einkunnir. 

Við að stjórna fyrir keppnisvilja hefur hann lítil áhrif á námsáhuga sem lækkar 

ekkert að ráði. Áhrif keppnisvilja eru marktæk og skýrir hann 13% í heildardreifingu 

breytanna. Því minni keppnisvilji því hærri einkunnir rétt eins og hjá stelpunum og er 

staðlaða hallatalan nánast sú sama en hún var 13,1% hjá stelpunum í fótbolta. 

Munur á milli kynja í fótbolta þegar kemur að keppnisvilja virðist því ekki vera til 

staðar þegar kemur að áhrifum hans á námsárangur. 

 

6.7 Niðurstöður fyrir námsárangur stráka í frjálsum íþróttum 

Þegar heimalærdómi er stjórnað fyrir í líkani 1 er heimalærdómur ómarktækur að öllu 

leyti nema þegar strákarnir segjast læra meira en 4 klukkustundir. Þeir strákar fá að 

meðaltali 3,389 lægri einkunn heldur en þeir sem læra aldrei heima á kvarðanum 1 til 

8. Hér er því allt önnur niðurstaða heldur en hjá strákum í fótbolta þar sem 

heimalærdómur var að mestu marktækur. Niðurstaðan er svipuð og hjá stelpum í 

frjálsum íþróttum en þar reyndist heimalærdómur ekki vera marktækur að neinu leyti. 
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Tafla  6.7 Aðhvarfsgreining: námsárangur stráka í frjálsum íþróttum 

Strákar í frjálsum íþróttum Líkan 1 
 

Líkan 2 
 

Líkan 3 
 

Líkan 4 
 

Líkan 5 

  
Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala   

Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala   

Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala   

Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala   

Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala 

Námsáhugi ----- ----- 
 

----- ----- 
 

----- ----- 
 

0,510 0,297 
 

0,492 0,287 

Keppnisvilji ----- ----- 
 

----- ----- 
 

----- ----- 
 

----- ----- 
 

0,074 0,052 

Heimalærdómur 
              Minna en hálftími 0,861 0,245 

 
-0,139 -0,041 

 
-0,341 -0,101 

 
-0,577 -0,167 

 
-0,626 -0,176 

U.þ.b. hálftími 1,080 0,294 
 

-0,124 -0,035 
 

-0,344 -0,097 
 

-0,645 -0,183 
 

-0,646 -0,182 

U.þ.b. ein klst. 0,519 0,166 
 

-0,641 -0,215 
 

-0,541 -0,179 
 

-0,912 -0,299 
 

-0,928 -0,307 

U.þ.b. tvær klst. -0,181 -0,032 
 

-1,212 -0,234 
 

-1,548* -0,299 
 

-1,487* -0,288 
 

-1,396 -0,255 

U.þ.b. þrjár klst. ----- ----- 
 

----- ----- 
 

----- ----- 
 

----- ----- 
 

----- ----- 

U.þ.b. fjórar klst. ----- ----- 
 

----- ----- 
 

----- ----- 
 

----- ----- 
 

----- ----- 

Meira en fjórar klst. -3,389* -0,258 
 

-0,830 -0,068 
 

-0,576 -0,047 
 

-0,960 -0,079 
 

-0,615 -0,052 

Stuðningur og líðan 
              Stuðningur foreldra ----- ----- 

 
-0,070 -0,031 

 
0,228 0,095 

 
0,083 0,035 

 
0,156 0,058 

Stuðningur vina ----- ----- 
 

0,453 0,192 
 

0,207 0,088 
 

0,057 0,024 
 

0,104 0,041 

Líðan í skóla ----- ----- 
 

0,204* 0,451 
 

0,134 0,296 
 

0,087 0,193 
 

0,093 0,199 

Menntun móður 
              Ekki vitað ----- ----- 

 
----- ----- 

 
0,163 0,050 

 
0,077 0,023 

 
0,055 0,016 

Lauk grunnskóla ----- ----- 
 

----- ----- 
 

0,373 0,066 
 

0,051 0,009 
 

0,144 0,026 

Hóf framhaldsskóla ----- ----- 
 

----- ----- 
 

-1,215 -0,169 
 

-1,267 -0,178 
 

-1,362 -0,196 

Lauk framhaldsskóla ----- ----- 
 

----- ----- 
 

0,016 0,005 
 

-0,012 -0,004 
 

-0,037 -0,011 

Hóf háskólanám ----- ----- 
 

----- ----- 
 

-1,145 -0,203 
 

-0,012 -0,190 
 

-0,992 -0,181 

Menntun föður 
              Ekki vitað ----- ----- 

 
----- ----- 

 
-1,075 -0,318 

 
-1,309* -0,380 

 
-1,180 -0,324 

Lauk grunnskóla ----- ----- 
 

----- ----- 
 

-0,673 -0,119 
 

-0,622 -0,111 
 

-0,602 -0,110 

Hóf framhaldsskóla ----- ----- 
 

----- ----- 
 

-1,249 -0,174 
 

-0,473 -0,066 
 

-0,511 -0,074 

Lauk framhaldsskóla ----- ----- 
 

----- ----- 
 

-1,106* -0,340 
 

-0,943* -0,290 
 

-0,893* -0,274 

Hóf háskólanám ----- -----   ----- -----   0,858 0,070   0,269 0,022   0,448 0,038 

Fasti í jöfnu 4,639     0,893     2,626     2,881     2,192   

R
2 

0,162     0,374     0,544     0,584     0,572   

*p 0,05 < (tvíhliðapróf) 
              N = 83 
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Er við bætum við stuðningi foreldra og vina ásamt líðan í skóla verður 

heimalærdómur ómarktækur með öllu. Líðan í skóla verður marktæk og er 

sambandið mjög sterkt þar sem líðan í skóla er að útskýra 45,1% í heildardreifingu 

breytanna, til samanburðar var hún  25,4% hjá strákum í fótbolta. Líðan í skóla hjá 

stelpum í frjálsum íþróttum var ómarktæk og því önnur niðurstaða hér hjá strákunum. 

Í líkani 3 er menntun foreldra bætt við jöfnuna. Þeir sem læra nú í u.þ.b. tvær 

klukkustundir fá að meðaltali 1,548 lægri einkunn á kvarðanum 1 til 8. Líðan í skóla 

verður ómarktæk og virðist því vera miðlað að einhverju leyti í gegnum menntun 

foreldra. Menntun móður er ómarktæk á meðan við sjáum að menntun föður er 

einungis marktæk þegar faðirinn hefur lokið framhaldsskóla samanborið við þá sem 

eiga föður sem lauk háskólanámi. Hjá þeim strákum sem eiga föður sem lauk 

framhaldsskóla fá þeir að meðaltali 1,106 lægri einkunn á kvarðanum 1 til 8. Menntun 

foreldra er því ekki að hafa mikil áhrif á einkunnir stráka í frjálsum íþróttum á meðan 

þær höfðu mikið að segja hjá strákum í fótbolta þar sem menntun beggja foreldra var 

að mestu leyti marktæk. Sama kom í ljós hjá stelpum í frjálsum íþróttum þar sem 

menntun foreldra virtist hafa lítil sem engin áhrif. 

Er námsáhuga er bætt við jöfnuna haldast enn áhrif þess að læra í u.þ.b. tvær 

klukkustundir, þar sem þeir fá á kvarðanum 1 til 8 að meðaltali 1,487 lægri einkunn 

samanborið við þá stráka sem sögðust aldrei læra heima. Nú eru þeir að fá lægri 

einkannir sem  eiga föður þar sem ekki er vitað um menntun hans eða hann lauk 

framhaldsskóla. Þeir sem eiga föður sem lauk framhaldsskóla fá að meðaltali 0,943 

lægri einkunn á kvarðanum 1 til 8 samanborið við þá sem eiga föður sem lauk 

háskólanámi. Hér er námsáhugi ómarktækur rétt eins og hann var hjá stelpum í 

frjálsum íþróttum. Ef menntun foreldra er borin saman við stelpur í frjálsum íþróttum 

þá er það frekar menntun móður hjá stelpum sem skiptir máli. Menntun föður skiptir 

hinsvegar frekar máli hjá strákunum í frjálsum íþróttum. Ef niðurstöðurnar eru bornar 

saman við stráka í fótbolta þá sést að menntun foreldra skiptir miklu meira máli hjá 

þeim samanborið við þá stráka sem æfa frjálsar íþróttir. 

Líkan 5 sýnir þegar keppnisvilja er stjórnað fyrir en hann reyndist ekki vera 

marktækur rétt eins og hjá stelpum í frjálsum íþróttum. Keppnisviljinn er ekki að hafa 

nein áhrif að ráði svo ekki er hægt að túlka neinar niðurstöður fyrir keppnisviljann 

nema að hann sé ómarktækur. 

 



35 

6.8 Samantekt 

Áhugaverðasta niðurstaðan var án efa sú að námsáhugi reyndist hafa mikil áhrif á 

námsárangur hjá báðum kynjum sem æfa fótbolta. Áhuginn var að skýra mikið í 

heildardreifingu (stelpur=41% og strákar=35,6%) en er síðan ómarktækur hjá báðum 

kynjum í frjálsum íþróttum. Áhrifamesti þátturinn varðandi einkunnir þeirra sem eru í 

fótbolta er því ekki að hafa nein áhrif hjá þeim sem æfa frjálsar íþróttir. Það sem er 

þó vert að hafa í huga er að úrtaksstærðin hefur áhrif. Báðar töflurnar fyrir stráka og 

stelpur í frjálsum íþróttum samanstanda af færri en 100 nemendum. Þegar frjálsar 

íþróttir voru skoðaðar sér er námsáhugi marktækur. Þessar misjöfnu niðurstöður 

getur því verið erfitt að túlka með nákvæmum hætti. 

Misjafnar niðurstöður voru varðandi menntun foreldra. Hjá stelpum og strákum 

sem æfa frjálsar íþróttir voru áhrif menntunar foreldra nánast engin, þau litlu áhrif 

sem komu í ljós voru þau að menntun móður hafði frekar áhrif hjá stelpunum á 

meðan menntun föður hafði frekar áhrif hjá strákunum. Á hinn bóginn hafði menntun 

foreldra mikið að segja varðandi einkunnir stelpna og stráka sem eru í fótbolta. 

Menntun móður var að mestu marktæk hjá stelpum en menntun föður ómarktæk og 

menntun beggja foreldra var að mestu leyti marktæk hjá strákunum. 

Keppnisvilji var marktækur hjá þeim sem eru í fótbolta en ekki í frjálsum íþróttum. 

Því minni keppnisvilji því hærri einkunnir hjá þeim sem eru í fótbolta sem bendir til að 

þeir hafi kannski frekar áhuga á náminu og fái því hærri einkunnir fyrir vikið. Það sem 

styrkir þá skoðun er að þegar keppnisvilja var stjórnað fyrir hélst staðlaða hallatalan 

nánast sú sama fyrir námsáhuga. Ekki kom í ljós neinn kynjamunur varðandi 

keppnisviljann hjá strákum og stelpum í fótbolta. 

Stuðningur vina hafði engin áhrif á einkunnir í neinni af töflunum og það sama má 

segja um stuðning foreldra fyrir utan þegar hann var marktækur hjá strákum í fótbolta 

í líkani 2 í tölfu 6.4 en féll um leið og stjórnað var fyrir menntun foreldra. Líðan í skóla 

var einungis marktæk hjá strákum í fótbolta en hafði verið marktæk hjá stelpum í 

fótbolta þangað til námsáhuga var stjórnað fyrir. 

Heimalærdómur reyndist ekki hafa áhrif á einkunnir að neinu ráði hjá neinum af 

þessum nemendum. Hann byrjar að vera marktækur hjá stelpum og strákum sem 

æfa fótbolta en fellur við að stjórnað er fyrir líðan í skóla. 
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7. Umræða 

Niðurstöðurnar benda til þess að áhrif á námsárangur þeirra sem stunda íþróttir geti 

verið mismunandi eftir því hvort þau æfa einstaklings- eða hópíþrótt. Hér var einungis 

notast við eina tegund af íþrótt í hvorum flokki og því ekki hægt að alhæfa 

niðurstöðurnar yfir á allar einstaklings- og hópíþróttir. 

Það kom fram sú niðurstaða að meðaltal einkunna var nánast það sama hjá þeim 

sem æfa fótbolta og frjálsar íþróttir. Því er vert að hafa í huga að ekki er verið að 

leitast við að finna út hvorum hópnum gangi betur í námi, heldur er frekar verið að 

horfa á þá þætti sem liggja að baki námsárangri, þ.e. hvaða hæfileika íþróttirnar 

kenni einstaklingnum. 

Athyglisverðasta niðurstaðan var sú að á meðal þeirra sem æfa frjálsar íþróttir 

hefur námsáhuginn ekki áhrif á einkunnir þeirra þegar stjórnað er fyrir kyni. 

Samkvæmt markmiðastefnukenningunni (achevement goal theory) er því haldið fram 

að einstaklingar séu annaðhvort sjálfs- eða leiknimiðaðir. Þeir sem eru sjálfsmiðaðir 

bera sig saman við aðra í gegnum athafnir sínar á meðan að athæfið virðist hafa gildi 

í sjálfu sér hjá þeim sem eru leiknismiðaðir (Sit og Lindner, 2004). Ef við mótum 

þessa kenningu að niðurstöðunum þá er eftirfarandi túlkun sú sem best kemur til 

greina. Þeir sem stunda frjálsar íþróttir virðast vera meira sjálfsmiðaðir, þ.e. að þeir 

eru vanari því að vera í mikilli keppni við sjálfan sig og í lok dagsins veltur þeirra 

árangur í íþróttinni á þeim sjálfum. Frjálsíþróttamenn hafi því aðrar ástæður að baki 

námsárangri sínum, þeir séu vanari því að setja sér háleit markmið og þurfa að vinna 

hörðum höndum í þeim tilgangi að ná árangri. Þessi dugnaður þeirra smitast yfir í 

önnur svið lífs þeirra, s.s. nám í skóla og því skiptir ekki máli fyrir þau hvort þau hafi 

áhuga á náminu eða ekki. Þau líta á námið frekar sem enn eina áskorunina sem þurfi 

að sigrast á. Á hinn bóginn er hægt að áætla að þeir sem stundi fótbolta séu ekki 

alveg eins háðir sínum eigin framförum og séu því meira leiknismiðaðir heldur en 

frjálsíþróttafólk. Þar sem þau eru ekki vön að árangur sinn hvíli alfarið á þeirra 

herðum að þá læri þau ekki eins vel og frjálsíþróttafólkið að setja sér háleit markmið 

upp til hópa. Þegar í skólann er komið þurfa þau því að hafa áhuga á námsefninu til 

að ganga betur í námi og fá hærri einkunnir og væri sú túlkun sem er sett hér fram í 

samræmi við það hversu mikil og sterk áhrif námsáhugi hefur hjá þeim sem æfa 

fótbolta. Eitt af vandamálunum við túlkun á töflunum er að bæði hjá stelpum og 

strákum sem stunda frjálsar íþróttir höfum við upplýsingar um færri en 100 
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einstaklinga. Það var einmitt ástæðan fyrir því að allir þeir einstaklingar voru settir 

saman undir einn hatt. 

 Við það kom önnur niðurstaða í ljós, þá erum við með 149 nemendur í frjálsum 

íþróttum og þá er niðurstaðan sú að námsáhugi sé marktækur. Þá er ekki hægt að 

halda því fram að fótbolti eða frjálsar íþróttir sé meira sjálfs- eða leiknismiðaðir. Hér 

sýnir það sig vel hvernig stærð úrtaks getur haft áhrif á aðhvarfsgreiningu. Þessar 

misjöfnu niðurstöður gefa ástæðu til þess að rannsaka þetta frekar. Annaðhvort með 

stærra úrtaki eða viðtalsrannsóknum. Önnur leið væri líka sú að bæta 

spurningalistann sem unnið var með og spyrja nemendur spurninga sem geta mælt 

hversu sjálfs- eða leiknismiðuð þau séu. Varðandi að vera sjálfsmiðaður þá eru 

spurningarar tvær sem mæla keppnisvilja ekki fullnægjandi og þar að auki vantar 

spurningar sem mæla ánægju af því að stunda íþróttina og hvort að ástundun 

íþróttarinnar sé til að verða betri en aðrir eða til að hafa gaman af. 

Í kenningu Bandura (1997) um aðstæðubundið sjálfstraust (e. theory on self-

efficiency) talar hann um að skilvirkni einstaklinga sé sjálfstraust einstaklings til að 

takast á við vandamál og verkefni. Sumir séu skilvirkari en aðrir og vandamálin geti 

verið mismunandi að stærð. Nú eru allir einstaklingarnir sem eru notaðar í þessari 

rannsókn að stunda íþróttir þrisvar eða oftar í viku. Ef skoðuð er aftur tafla 6.1 yfir 

lýsandi tölfræði þá sést í henni að meðaleinkunn stelpna sem eru í fótbolta og 

frjálsum íþróttum er hærri en meðaltal allra þeirra sem svöruðu könnunninni. Að 

sama skapi er meðaleinkunn stráka sem æfa fótbolta og frjálsar íþróttir nánast sú 

sama og meðaltal allra þeirra sem svöruðu. Meðaltal þessara stráka er mjög líklega 

hærra en meðaltal allra þeirra stráka sem svöruðu könnuninni því í töflunni er verið 

að bera hanan saman við meðaltal beggja kynja en stelpur fá yfirleitt hærri einkunnir 

heldur en strákar eins og hóparnir sem er unnið með í þessari rannsókn sýndi fram á. 

Íþróttaiðkun sem slík virðist því auka hæfileika og sjálfstraust einstaklinga til að takast 

á við vandamál og getur mögulega verið ástæðan fyrir því hvers vegna þeir sem 

stundi íþróttir gangi betur í skóla, þ.e. þeir upplifi sig sem skilvirkari og fyrir vikið gangi 

þeim betur á öðrum sviðum utan íþróttarinnar, t.d. í skólanum. 

í ljósi stjórnunarkenninga Connell og Wellborn (1991) þar sem þeir tala um að 

hversu vel fjölskylda, jafningar og skóli styðji við einstaklinga hafi áhrif á trú barna á 

því að þau geti stjórnað niðurstöðum afreka sinna fer á skjön við niðurstöður 

þessarar rannsóknar. Stuðningur foreldra og vina reyndist ekki vera hafa nein áhrif 

einkunnir allra hópanna nema þegar skoðað er bæði kyn í fótbolta. Líðan í skóla 
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hafði einungis áhrif hjá þeim strákum sem eru í fótbolta og því er ekki hægt að segja 

að eftirtalin atriði séu að hafa áhrif á það hvort að einstaklingar telji sig geta stjórnað 

því hversu vel þeim gangi í námi. 

Ef við færum okkur úr kenningunum og yfir í tilgáturnar sem voru settar fram þá er 

nú þegar búið að svara nokkrum af þeim hér að ofan. Engu að síður er gott að taka 

þær fyrir sérstaklega. 

 

(1) Þeir sem æfa hópíþrótt eru frekar leiknismiðaðri heldur en þeir sem æfa 

einstaklingsíþrótt. 

 

Því var haldið fram að þeir sem æfi hópíþrótt væru frekar leiknismiðaðir og 

niðurstöðurnar styrktu þá sýn þegar kynin voru skoðuð í sitthvoru lagi en þegar 

notaðar voru upplýsingar um kynin saman þá var niðurstaðan önnur. Það er því 

hvorki hægt að hafna né samþykkja tilgátuna. Ef eitthvað er þá er frekar hægt að 

segja að við höfnum henni því notum upplýsingar um fleiri einstaklinga við að skoða 

kynin saman en rannsaka þarf þetta nánar til að komast að áreiðanlegri niðurstöðu. 

 

(2) Áhrif íþróttaiðkunar hjá stelpum er meiri varðandi námsárangur óháð því hvort 

um sé að ræða einstaklings- eða hópíþrótt. 

 

Talið var að áhrif íþróttaiðkunar varðandi námsárangur hjá stelpum væri meiri óháð 

því hvort um einstaklings- eða hópíþrótt væri að ræða. Þar sem þeir sem æfa fótbolta 

voru frekar leiknismiðaðir og námsáhugi skýrði meira í heildardreifingu einkunna hjá 

stelpum í fótbolta en hjá strákum í fótbolta þá er hægt að halda því fram að áhrif 

þeirra séu meiri af því að stunda íþróttina heldur en hjá strákunum. 

Áhrif félagsmótunar virðist gæta hér en konur og karlar fá mismunandi viðbrögð út 

í samfélaginu. Konur eigi að vera hlédrægar og blíðar á meðan karlar eigi að vera 

framtakssamir og ákveðnir (Crisp og Turner, 2010). Þessi skilaboð verði til þess að 

ávinningur kvenna af því að stunda íþróttir séu meiri þar sem stelpur þurfi að temja 

sér meiri keppnisvilja heldur en strákar (Pfeifer og Cornelißen, 2009). Þessi áhrif er 

ekki unnt að greina þegar skoðaðar eru frjálsar íþróttir í ljósi þess að námsáhugi var 

ómarktækur hjá báðum kynjum. Til að skoða hvort að stelpur í frjálsum íþróttum hafi 

meira að græða við að stunda íþróttina heldur en strákar þyrfti að skoða nánar 



39 

keppnisvilja og markmiðasetningu þeirra en niðurstöðurnar fyrir keppnisvilja hér gefa 

okkur ekki nægar upplýsingar þar sem þær voru ómarktækar. 

Hjá báðum kynjum í fótbolta var keppnisvilji að skýra það sama og ef það er borið 

saman við frjálsíþróttafólkið þá er það eina sem kemur í ljós að því minni keppnisvilja 

sem þeir hafi sem æfa fótbolta því hærri einkunnir. Það virðist því vera sem að þeir 

sem stundi fótbolti græði ekki á því að hafa keppnisvilja á meðan það skipti ekki máli 

hjá þeim í frjálsum íþróttum. Þessar niðurstöður gefa til kynna að þeir sem séu í 

fótbolta séu frekar leiknismiðaðir þar sem aukinn keppnisvilji hefur ekki jákvæð áhrif á 

einkunnir þeirra, heldur þvert á móti neikvæð áhrif. 

Tilgátan stóðst hvað varðar stelpur í fótbolta þar sem námsáhugi skýrir meira í 

námsárangri þeirra heldur en hjá strákum í fótbolta. Fótboltinn sem er meira 

leiknismiðaður heldur en sjálfsmiðaður virðist því auka áhrif námsáhuga þeirra. Betri 

niðurstaðna er þörf á hjá stelpum og strákum í frjálsum íþróttum til að geta borið þau 

saman og til að geta sýnt fram á tengingu við frjálsar íþróttir að þær séu meira 

sjálfsmiðaðar heldur en leiknismiðaðar. 

 

(3) Foreldrar hafa meira vægi hjá báðum kynjum sem stunda hópíþróttir vegna 

meiri samskipta við fullorðnar fyrirmyndir. 

 

Sett var fram sú tilgáta að foreldrar hefðu meiri vægi hjá þeim sem stunda hópíþróttir 

vegna meiri samskipta þeirra við fullorðnar fyrirmyndir (Pedersen og Seidman, 2004). 

Niðurstöðurnar benda til þess að það sé rétt að vissu leyti. Stuðningur foreldra var 

eins og sagði ómarktækur hjá öllum hópunum fyrir utan báðum kynjum í fótbolta, en 

ef skoðað er menntun foreldra þá kom í ljós að menntun móður hjá stelpum í fótbolta 

og menntun beggja foreldra hjá strákum í fótbolta hafði mun meiri áhrif á einkunnir 

þeirra heldur en frjálsíþróttafólksins. Tilgátuna er því hægt að samþykkja á grundvelli 

menntunar foreldra en ekki hvað varðar stuðning þeirra. 

 

(4) Jafningjahópurinn hefur meiri áhrif hjá stelpum þegar kemur að námsárangri 

vegna mismunandi félagsmótunar kynjanna. 

 

Síðasta tilgátan var sú að jafningahópurinn hefði meiri áhrif hjá stelpum þegar kemur 

að námsárangri vegna mismunandi félagsmótunar kynjanna. Sú tilgáta var sett fram í 

ljósi þess að íþróttir tengi saman námsmenn og skapi sameiningu hjá þeim sem æfi 



40 

íþróttir (Hanson og Kraus, 1998) og að stelpur virðist sýna meiri samkennd heldur en 

strákar (Árni Freyr Guðnason, 2010). Stuðningur vina var ómarktækur í öllum 

hópunum þegar kynin eru borin saman og því verður að hafna tilgátunni. Þetta væri 

hægt að skoða nánar t.d. með viðtölum við unglinga varðandi þann stuðning sem þau 

fá frá vinum sínum í þeim tilgangi að komast að því hvort niðurstöðurnar sem hér 

komu fram eigi við rök að styðjast. Líkleg skýring gæti þó verið sú að stuðningur vina 

hafi önnur áhrif heldur en á námsáhuga, t.d. á sjálfsmynd unglinga og því er 

mögulega ekki skrýtið að áhrif stuðnings vina hafi ekki verið marktæk í þessari 

rannsókn. 

 

Kostir og annmarkar rannsóknarinnar 

Einn helsti kostur rannsóknarinnar var sá að gögnin sem unnið er með eru að skýra 

mikið þegar kemur að námsárangri. Við erum að sjá fækkun forspárvillna frá 29,2% til 

58,4% sem segir okkur til um hversu mikið betur við erum að spá fyrir námsárangur 

nemenda. Módelið sem unnið er með skýrir meira hjá þeim sem stunda frjálsar 

íþróttir heldur en fótbolta.  

Hvað varðar annmarka þá er eins og hefur verið tekið fram einungis skoðaðir 

einstaklingar í fótbolta og frjálsum íþróttum. Því er ekki hægt að alhæfa 

niðurstöðurnar yfir á allar einstaklings- og hópíþróttir. Áhugavert væri að gera þessa 

rannsókn aftur og skipta öllum íþróttum sem spurt er um í könnuninni í einstaklings- 

og hópíþróttir, með því er hægt að bera saman fleiri einstaklinga en hér er gert og þá 

erum við með einstaklinga úr mismunandi íþróttagreinum í báðum flokkum. Þá er 

hægt að skoða hvort að áhrif námsáhuga séu á sama veg og hér var sýnt fram á og 

hvort að hægt sé að alhæfa yfir á einstaklingsíþróttir að þær séu meira sjálfsmiðaðar 

og hópíþróttir frekar leiknismiðaðar. 

Rannsóknin er megindleg og byggir á tölulegum gögnum og því byggist túlkunin á 

því að frjálsíþróttafólk sé meira sjálfsmiðað einungis á tölulegum gögnum. Eflaust 

væri betra að notast við eigindlega aðferð þar sem tekin væru viðtöl, rannsóknin 

hefur þó þann kost að hún gefur okkur vísbendingar um hvers væri hægt að spyrja ef 

skoða ætti hvaða þættir hafi áhrif á námsárangur þeirra sem stunda einstaklings- og 

hópíþróttir. Í ljósi niðurstaðna hér væru eftirfarandi spurningar vel við hæfi; Hefur þú 

áhuga á náminu? Hvers vegna stundar þú nám þitt? Ert þú keppnismanneskja? 

Getur þú leitað eftir stuðningi ef þú þarft á að halda? Hefur þú áhuga á íþróttinni sem 

þú stundar? Þessar spurningar eru nokkrar af þeim sem kæmu til greina. Einnig væri 
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hægt að skoða nánar námsáhuga sem slíkan. Hvað hafi áhrif á námsáhuga, það 

væri fróðlegt viðfangsefni enda sýnir það sig hér að þegar námsáhugi er marktækur 

er hann sá þáttur sem skýrir mest í heildardreifingu námsárangurs. 
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